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ـ    ن مقاالتی تدویراهنما  
  . باشندی نوآوری، مستند و دارای پژوهش ـید علمیمقاالت با 
  .شتر نباشدیب) لمهک ٢۵٠هر صفحه ( شده ینیچ  حروفۀ صفح٢۵ از ی ارسالۀمقال ـ
  .مشخص شود... ، و٢ـ٢، ١ـ٢، و ...، ٢ـ١، ١ـ١ها با   آنۀرمجموعیو ز...  و٣، ٢ ،١ یها  با شمارهی اصلیترهایت ـ
مه یثر در ده سـطر ضـمک، حدایسی و انگلی، عربی بحث است، به سه زبان فارسۀنما و فشرد  تمامۀنییه آک مقاله ۀدکیچ ـ

  .دیایده بکیبه دنبال هر چ) سه تا هفت واژه( مقاله یدیلکباشد و واژگان 
  .نوشته شود) صفحه/ جلدۀا شماری صفحه ۀشمار: ، سال انتشارینام خانوادگ(ن پرانتز به صورت ی متن مقاله بارجاعات در ـ
 از همـان یگریو اگر به مأخذ د) صفحه/ جلدۀشمار: ا همانیهمان ( بالفاصله به همان مأخذ باشد از یاگر ارجاع بعد ـ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .رفتار خواهد شد) ، تحقیقات و فناوریعلوم
  .گردد رایت می امل قانون کپی درصد قابل قبول است و بیشتر از آن ش١٠ نویسنده یا نویسندگان تا ۀشد همپوشانی مقاالت چاپ ـ



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

٣  

  ١٣٩۵  پاییز ـ زمستان،٢۴ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  یبررس و تحلیل

  سالم بن عبداهللاۀ درباری ریتفس اتیروا
    ١یکلباس زهرا  
    ٢احمدنژاد ریام  

  دهکیچ
 لیـاوا کـه یهود احبار از سالم ابن مفسران، یآرا و ناتابع و صحابه اتیرواۀ یپا بر

ی برخـ در کـه شـده واقـع لیتجل مورد ،اتیآ از فقره ١٧ در شد، مسلمان هجرت
 جهـات از اقـوال نیـا کنیل. است شده پنداشته آن مصداقی برخ در و نزول شأن

 ازی اریبـس بـودنی مکـ واقعه، کی یبرا نزول شأن اتیآ ّتعدد همچون گوناگون
 از قـسم نیـا بـودن مـردود بـه تیعنا با سالمابن  مانیا بودنی مدن و لیتجل اتیآ
 کنـار در او از لیـتجل و ابـن سـالم خودی سو از اتیروای برخ نقل مستثنا، اتیآ

 از لیـتجل اتیـروا فقـدان و اصحابی ریتفس اتیروا بودن محدود حبار،اال کعب
. اسـت دهیـگرد اقوال نیا شدن سست موجب ،Mنامعصوم از نقل به ابن سالم

ی بــرا تیــحاکم تــالش از کــهی خیتــاری هــا گــزارش بــه ســتنادا بــا گرســوید از
                                                                 

 ١٠/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/١١/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(zahrakalbasi@gmail.com) اصفهان شگاهدان ثیحد و قرآن علومی دکتری دانشجو. ١
ـــــتاد. ٢ ـــــروه اریاس ـــــوم گ ـــــرآن عل ـــــد و ق ـــــشگاه ثیح ـــــفهان دان ـــــنو( اص ـــــسئول ۀسندی  )م

(amirahmadnezhad@hotmail.com).  
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 منظـور بـه ابـن سـالم همچـون خلفـا بـا همگام عناصر یبرخی برا یتراش لتیفض
 دوران از پـس اتیـروا نیـا وضـع دهـد، یمـ خبـری عل حضرت تیمقبول کاهش

  .گردد یم آشکار Nامبریپ
  .مفسران شأن نزول، ،یریتفس اتیروا ابن سالم، :یدیلکواژگان 

  مقدمه
 کـهی مخاطبـان ؛سـازد یمـ انیـع وضـوح بـه را آن مخاطبانی چنددستگ ،اتیآ در تأمل
 ،انیـم نیـا در. انـد گرفتـه بـر در را مـشرکان نیعنـودتر تـا وارسـتگان ازی میعظۀ گستر

 ازی تـوجه قابـل سـهم زیـن امبریـپ معاصـر ِاهل کتاب جمله ازی اله انیاد گرید موحدان
 اهـل کتـاب مـانیا از لیـتجل به اتیآ نیا ازی بخش. اند داده اختصاص خود به را اتیآ

 مناسـبات میترسـ سـبب بـه که )١٠٩ ـ١٠٧ /اسراء ؛۵۴ـ ۵٢ /قصص ؛١۵٧ /اعراف: ک.ر( پرداخته
 قـرار مفسران توجه مورد ربازید از ،نهیمد و ١مکه در معاصرش موحدان با امبریپ راهبردی
 ازی قیمـصاد یـا و گشته وارد ینزولشأن  اتیآ نیا ازی اریبس لیذ که چنان ؛است گرفته
 نهـاد از تیـحما و تیـتقو در اهل کتـاب گاهیجا از که شدهی معرف اهل کتاب مؤمنان
 اتیروای بررس در برجستهی ایزوا ازی ک یاما .دارد یبرم پرده آن فیتضع یا اسالمی نوپا
ی تقوا و انمیا از لیتجل به که استی فقراتۀ هم لیذ نیمعی فرد به اشاره ات،یآ نیا لیذ

 لیـتجل دری محور شخص سالم بن عبداهللا همواره که چنان.  استپرداخته اهل کتاب
 شیب مفسران شده موجب کهی امر  است؛بوده اشاره مورد اتیآ لسان در اهل کتاب از
 نخـست نگـاه در خـود کـه نـدینما انیـب شـده مـسلمانی یهـود نیا شأن در را هیآ ٣٠ از
ی همپـا رای و کـهی منزلتـ ؛دهـد خبـر امبریـپ امـت نزد اوی واال منزلت از تواند یم

 ابن سالم شأن در اتیآ همه نیا ،گری دۀیزاو از اما. دزسا یم امبریپ اران ینیتر قیصد
 انتقـاد معـرض دریی سو از و حاکمه نظام تیتقو در اوی اتیح گاهیجا انگرینما تواند یم

 منقـوالت ازی گزارشـۀ ارائـ با تا شده کوشش مقاله نیا در لذا. باشد او تیشخص بودن
 کردن مهیضم و ها آنی سند ویی محتوا ابعادی بررس و ،یو با مرتبط اتیآ لیذی ریتفس
 اهـل لـسان دری و رامـونیپ اتیـروا گـرید و خیتار در ابن سالم تیشخص عطف نقاط

                                                                 
 در مفـسران دگاهیـدی بررسـ و نقـد« ۀمقالـ بـه ،مکـه در کتـاب اهل با امبریپ مناسبات ۀمشاهدی برا. ١

ی هـا پـژوهش ۀمجل در شده چاپ سندگان،ینو نیهم از »مکه رد کتاب اهل با امبریپ تعامل خصوص
  .دییفرما رجوع ١٣٩۴ بهار خیتار در تهران، دانشگاه ثیحد و قرآن
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. شـود پرداختـهی وح اتیآ نگاه از اوی نید منزلت و تیشخصۀ درباری داور به ،ثیحد
 آثـار بهی ریتفس منابع در و ،ینگار رهیس و تراجم کتب بهی خیتار منابع در ،راستا نیا در

ی ریتفـس منقـوالت مقالـه، نیـا در تیـروا از مقصود نیهمچن. است شده رجوع متقدم
 نقـل اتیـآی مـصداق ریتفـس یـا شـأن نـزول عنوان به کبار ناتابع یا و صحابه از که است
 آنی بـرای ا نـهیقر باشـد، معـصوم قـول ،تیروا از ادمر گاه هر رو نیا از. است دهیگرد
  .داشت نخواهد معصوم به آن انتساب ازی نشان ،تیروا از استفاده رنهگو ،گردد یم ذکر

  عبداهللا بن سالمی زندگ عطف نقاط بری گذر. ١
 برد،ی پ ابن سالم کاملی شناس نسب به توان یمی اسالم ـ یخیتار کهن متون در هرچند

 رای و نـام مورخـان ١.شـود یم پرداخته او موجزۀ نام یزندگ به تنها ، فشردهمجال نیا در
 عبـداهللا بـه نیحـص از را نـامش امبریـپ ،اسالم از پس که اند دهینام  بن سالمعبداهللا

: ١۴١٢ ،ّعبـدالبر ابـن ؛٣/١۶١: ١۴٠٩ ، جـزریریـاث ابـن( یوسـف حـضرت نسل از را او. داد ریتغ
 ، عسقالنیحجر ابن( اند خوانده وسفیابو بهی ّمکن و )۴/١٠٣: ١۴١۵ ، عسقالنیحجر ابن ؛٣/٩٢٢

 ،یبغـو( اسـت بوده انیخزرجۀ لیقب از القواقله با مانیپ هم و نقاعیق یبن از که )٧/٣٨٢ :١۴١۵
 ورود بــدو در را ابــن ســالم شــدن مــسلمان زمــان ،نگــاران خیتــار غالــب. )١٠٢/۴: ١۴٢١

 ابـن ؛۴/١٠٣: ١۴١۵ ، عـسقالنیحجر ابن( اند نستهدا هجرت نخست سال و نهیمد به امبریپ
 دری و. )مقدمـه، ١/٢٧: ١۴٠٩ ، عـاملیّحـر ؛٣/١۶٠: ١۴٠٩ ، جـزریریاث ابن ؛٣/٩٢١: ١۴١٢ عبدالبر،
 عبـدالبر، ابـن( است درگذشته زین هیمعاو خالفت امیا با مقارن . ق۴٣ سال در نهیمد همان
 سؤاالت و اسالم به ابن سالم دنیگروی جراما .)٣/١۶١: ١۴٠٩ ، جزریریاث ابن ؛٣/٩٢١: ١۴١٢
 نینخـست ،)۵١ــ۴٢: ١۴١٣ د،یمف( یافته شهرت ابن سالم مسائل به که حضرتش از او متعدد
ی ّردپـا تنها آن از پس. است داده شکل را امبریپ زمان در او ازی خیتار یها گزارش

 ابـن. د کـرشاهدهمـ تـوان یمـ رینض یبن با مقابله در امبریپ دوران یها جنگ در را او
 قطـع یبرا را ابن سالم وی و امبریپ که نوشته نیچن یالمازن یلیلابو ۀترجم در حجر

 از گـزارش نیسـوم. )۴/٢٩٨: ١۴١۵ ، عـسقالنیحجـر ابن( کرد مأمور رینض یبن نخل درختان
                                                                 

ی خیتـار تیشخصی بازخوانۀ مقال به ابن سالمی شناس نسب از اطالع و نامه یزندگی لیتفصۀ مشاهدی برا. ١
  .دیینما رجوع مؤلف نیهم از ابن سالم
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ی هـا گـزارش مورخـان. اسـت خـورده گـره عثمان هیعل شورش حوادث با زین  سالمابن
 آمـد خواهد لیتفص به انیپا در که اند کرده نقل عثمان از ابن سالم عدفادربارۀ  یمتعدد

 خالفـت دوران دروی . )۴/١٠۴: ١۴١۵ ، عسقالنیحجر ابن ؛١۶١ـ٣/١۶٠: ١۴٠٩ ، جزریریاث ابن(
 ابـن ؛۴/۴٣٠: ١٩۶٧ ،یطبـر(سر باز زد  حضرتش بااز بیعت ی معدود تعداد با یعلامام 
 ، عـسقالنیحجـر ابـن( دکـر مخالفت نهیمد ازحضرت  خروج با، )٧/٢٢۶: ١۴٠٧ ، دمشقیریکث

  .)٣/٩٣: ١۴١۶ ،یبحرانحسینی ( کردی ریگ کناره جمل جنگ از و )١٠۴ـ١٠٣/۴: ١۴١۵

  عبداهللا بن سالم از لیتجل اتیآ گزارش. ٢
 کـه هیآ ٣٣ در که است آن ازی حاک ناتابع و صحابه از منقولی ریتفس اتیروا در تأمل
 نزول شأن یا مصداق عنوان به سالم بن عبداهللا مانیا از بوده،ی مدنی برخ وی مکی برخ
 رو نیا از. است دهیگرد اتخاذی و به نسبتی مثبت موضعها،  آنی جملگ در که شده اد یهیآ
 شـأن نـزول ابن سالم کهی اتیآ از جداگانه میتقس اساس بری وح یها پاره ،بخش نیا در
 بـا مـرتبطی ریتفـس منقوالت به فقره هر لیذ و دهیگرد میتنظ ،شده واقع ها آن مصداق ای
  .است شده پرداختهی و

  نزول شأن اتیآ. ١ـ٢

  دیتوحۀ سور. ١
 که شده نقل دیتوحۀ سوری ابتدا دری قاض نظر از ابن سالم با مرتبط نزول شأن نینخست
 بعد تا را خود مانیا و شد مسلمان خداوند،ۀ دربار پرسش از پس ابن سالم ،آن اساس بر
  .)١٠/٣٩۴: ١٣٣۶ ،یکاشان ؛ ١٠/٨۵٩: ١٣٧٢ ،یطبرس( داشت نگه مکتوم امبریپ رتهج از

  احقافسورۀ  ١٠ۀ یآ. ٢
ْقـل أرأیـ ۀ یآ َ ََ ْ َمت إن اکُ ْ ِ ْ

َن مـن عنـد اهللا وکُ َ ِ ّ ِ ْ ِ ْ ِ َفـرمت بـه وشـھد شـَ ََ ِ َ ِ ِ ْ ُ ْ ِاهد مـن بـىنَ َ ْ ِ ٌ َ إسـرِ ْ َیل ِائِ َ َسـتْک مثلـه فـآمن واَ ْ َ َ َ َ ِ ِ ْ ْربمتِ ُ ْ َ... 
 اتییـآ تـرین شـاخص از گفتـه، سخن امبریپ بهی یهود عالم مانیا از که )١٠ /فاحقـا(

روایـت  ١١ که طبـری  چنان است؛شده مطرح آن نزول شأن عنوان به ابن سالم که است
  در ایـن آیـه گـواهیابن سالمتفسیری ذیل این آیه نقل نموده که جملگی بر مراد بودن 
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 برخی مفسران را واداشته ،و در روایات ذیل این آیهلذا شهرت ا. )٨ ـ٢۶/٧: ١۴١٢( اند داده
رغـم دیگـر آیـات ایـن سـوره، مـدنی به احقاف جدا کرده و ۀ تا این آیه را از سیاق سور

 ایمـان ِ واقع شدنشأن نزول در مدینه ایمان آورده و شرط ابن سالم زیرا که ؛تلقی نمایند
 ؛ سیوطی،١/٢٨٩: ١۴١٠ زرکشی،( است او ذیل این آیه، نزول این فقره از وحی در مدینه بوده

  .)٢١/٣١٣: ١٣٧۴ ، شیرازی؛ مکارم٣٩/۶: ١۴٠۴

  رعد سورۀ ۴٣ۀ یآ. ٣
 کـهی مـشرکان بـه خطـاب تـا فرمـود امر امبریپ به خداوند رعد،ۀ سورۀ یآ نیآخر در

َو : چنـین بفرمایـد ند،ینما یم انکار رای و رسالت ُولَ ـ ِالـذ ُ
ُفـرواَک َینَّ َلـست َ ْ ًمرسـال َ َ ْ ْقـل ُ ِ بـاهللاَىفَکـ ُ ّ ِ 

ِشھ ْبی اًیدَ ْ ویبِىنَ َ ْومن ْمَنُکَ َ ُعن َ َ ْ ْلِکعمل ا ِ ُ ْ ؛ و کسانی که کافر شدند گویند که تـو )۴٣/ رعد( ِابَتِ
 و مـن انیـم اوسـت، نزد کتاب علم کهی کس و خداوند استی کاف: بگو. پیامبر نیستی

  .ردیگ قرار گواه شما
 در جایگاه گواه و داور برای اثبـات حقانیـت ،اوند عالم به کتاب پس از خد،هیاین آ در

 روایات فراوانی در تعیین فـرد مـورد نظـر وارد گردیـده کـه . استشده  تعیینپیامبر
روایت ذیل ایـن  ٧ طبری. اند نموده  را مراد کالم الهی معرفیابن سالمها  آنگروهی از 

 ٧  نیـز اندلـسیهیـعط ابن .)١١٩ ـ١٣/١١٨ :١۴١٢( است  اختصاص دادهابن سالمآیه را به 
 ایـن آیـه را در ، در دو روایـتابن سالمنموده که قتاده و خود  نظریه ذیل این آیه مطرح

مفـسرانی کـه رعـد را همچنـین . )٣/٣٢٠: ١۴٢٢( اند  مطرح کرده بن سالمعبداهللاوصف 
ه اند، ایـن آیـ  این آیه دانستهشأن نزول را ابن سالم محسوب نموده و علم و گواهی یمک
ابـن سـالم در مدینـه متناسـب اند تا بـا ایمـان  کرده  مدنی اعالم،ّخالف کل سوره را بر
  .)١٩/۵۴: ١۴٢٠ رازی،الدین فخر( گردد

  عمران آلسورۀ  ٢٣ۀ یآ. ۴
ْأمل  ۀیآ در َ َتر َ َإىل َ ِالذ ِ

ا َینَّ ُأو ُ ِ َمن اًبَ َدعونُی ِابَتْلِکا ِ ْ َ َإىل ْ ِاهللا ِابَتِ کِ ّ َ ْبی َمُْکِل َْ ُ َّمث َ ُ َ َّوىلَ ِفر َ
ْمـ ٌیـقَ ُ ْ ْو ِ ُ َ 

َمعرضون ُ ِ ْ ُ )عتـابی الهـ احکـام کتمـان سـبب بـه انیـیهود نکـهآ رغمبه  ،)٢٣/ آل عمـران 
 در انیـهودیی یگـو دروغی و رایـز ؛ اسـتدهگردیـ لیـتجل هم باز ابن سالماز  اند، دهش

 ،یرازالدین فخر ؛٧٢٣ـ٢/٧٢٢: ١٣٧٢ ،یطبرس( ساخت برمال امبریپ نزد را رجم حکم انکار
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 ،ده شیمعرف خائنی یهود یک ایصور ابن ت،یروا نیا در آنکه جالب اما. )٧/١٧٨: ١۴٢٠
 اسـت شـده شیسـتا ابـن سـالم کنـار در ایصـور ابـن از ،گرید یاتیروا در که یحال در

  .)٩۴/ ونسی، ذیل ١٧/٣٠١: ١۴٢٠ رازی،الدین ؛ فخر۵/۴٣٠: تا بی طوسی،(

  عمران لآسورۀ  ١٩٩ۀ یآ. ۵
َّوإن در آیۀ  ِ تاب ملن َ ْمن أهل ا َْ َ ِ َ ْلِک ِ ْ َ

ُیؤمن ِ ُِ ِباهللا ْ ّ َوما ِ َأنـزل َ
ِ ْ م ُ ْإ ْلـیُک َ َومـا ِ َأنـزل َ

ِ ْ ْإلـ ُ
ِ
ْ َ

َخاشـعني ِ ِ ِ َرتون َال ِِّهللا َ ُ َ ِبآیـات َـْش َ ِ 
ِاهللا ًمثنا ّ َ ًقلیال َ ِ َأولئك َ ِ

َ ْهلم ُ ُ ْأجر َ ُ ُ ْ َعند َ ْ ْر ِ ِ
ِّ َّإن َ َاهللا ِ ُسریع ّ ِ ساب َ ِا َ ـ ِ

ْ
 )اهـل از دسـته آنبـه  ،)١٩٩/ آل عمران 

 شـود، مـی نـازل خودشـان بـر و نانامسلم بر آنچه بر و آورده مانیا خداوند به که کتاب
 پروردگار نزدوعده داده شده که  فروشند، نمی زیناچی بها به رای اله اتیآ و بوده خاشع
 شـأن نـزول احتمـاالت ازی یک وانعن به ابن سالم از زین جانیا در. داشت خواهند پاداش

کثیر نیز هرچنـد تـرجیح  ابن. )٣/٩٣: تـا یب ،یطوس ؛۴/١۴۶: ١۴١٢ ،یطبر( است شده یاد هیآ
در یهودیـان هایی  ویژگیمعنای آیه را عام بگیرد، این توضیح را افزوده که چنین که داده 

مجیـدی واقـع  مـورد چنـین ت،نفر از آنان ١٠که کمتر از  به ندرت یافت شده؛ به طوری
هرچند در میان مسیحیان تعداد بیـشتری مـورد .  یکی از آنان استابن سالماند که  شده

  .)٢/١٧١: ١۴١٩،  دمشقیکثیر ابن( اند هدایت واقع شده و در کالم الهی ستایش شده

  نساءسورۀ  ١٣۶ۀ یآ.  ۶
 وی وحی شـده اند تا به خداوند و پیامبرش و کتابی که به ، مؤمنان فرمان یافتهاین آیهدر 

است، ایمان آورند که البته در صـورت تخطـی بـه  شتر نازل شدهیو کتاب آسمانی که پ
برخی   وابن سالمشده که این آیه در وصف  عباس نقل از ابن. شوند گمراهی مبتال می

: ١۴٢٢ ، نیـشابوری؛ ثعلبـی١٩٢ــ٣/١٩١: ١٣٧٢ طبرسـی،( اسـت شده از اعضای خاندانش نازل
  .)٢/١٠٣: ١۴١٨ ؛ بیضاوی،۴٠١/٣

  مائده سورۀ ۵۵ۀ یآ. ٧
 َإمن َّ ِلیُّو اِ ُم اهللاُکَ ّ ُورسوله ُ ُ ُ َ ِوالذ َ

َّ ُآمنوا َینَ ِالذ َ
َیمونُِ َینَّ َالصال ُ ُوی َةَّ نَ َؤ ُ َالـزاک ْ ْو َةَّ ُ َعـونِاکَر َ ُ )در. )۵۵/ مائـده 

 از و آمـده امبریـپ نـزدی تعـداد با ابن سالم که آمده نیچن تیوال ۀیآی ها شأن نزول
 بـر امبریپ که شد نازل تیوالۀ یآ هنگام نیا در. کردند تیشکا آنان از یهود اعراض
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یی گدا که دندیرس مسجد درب به اتیروا ازی اریبس اساس بر سپس. نمود تالوت آنان
. کـرد انیـب را رکـوع حـال در یعلـ حضرت از انگشتر گرفتنی ماجرا و شد خارج

  :سدینو یم تیوال ۀیآ نزول و سالمابن  انیم وندیپ بارۀدری طوس خیش
 ،گـرانید و ابـن سـالمی بـرا را یعلـ حـضرت و امبریپ خود، تیوال خداوند

  .)٣/۵۶۴: تا یب( نمود آنان معاندۀ لیقب و قوم اعراض نیگزیجا

 واقـعی مـدن سور دربقیه  وی مک سور در آن نخست مورد ٣ که فقره ٧ در جهینت در
  .ستا بوده شأن نزول ابن سالم شده،

  مصداق اتیآ. ٢ـ٢

  اعرافسورۀ  ١۵٩ۀ یآ. ١
کرده که دیگران را بـه مـسیر هـدایت   یاداز گروهی از امت حضرت موسی هیآاین 

مقـصود از کـه شیخ طوسی احتمـال داده . کنند یسازند و با عدالت رفتار م یم رهنمون
 صـوریا باشـند کـه بـه  و ابنابن سالم، کسانی همچون  حضرت موسیۀ ستیقوم شا
  .)۵/۶: همان( اند  ایمان آوردهپیامبر

  شعراءسورۀ  ١٩٧ۀ یآ. ٢
ــۀ  َأومل  آی یَ ْ َ َن هلــم آیــُکــَ ْْ ُ َة أن یَ ْ َ َعلمــه علمــً ََ َُ ُ ِاء بــىنْ َ َ إســرُ ْ ــا  )١٩٧/ شــعراء( َیلِائِ ــشرکان در احتجــاج ب م
 ازی قـول در اسـرائیل نـشانه و آیتـی بـر حقانیـت قـرآن نیـست؟ آیا علـم بنـی: فرماید می
 انیـب  بـن سـالمعبداهللا ل،یاسرائ یبن یعلما از مقصود ،مجاهد و مسعود ابن و اسعب ابن
  .)۴/٢۴٣: ١۴٢٢ ، اندلسیهیعط ابن ؛ ١٩/۶٩: ١۴١٢ ،یطبر ؛ ٨/۶٣: همان( است شده

  قصصسورۀ  ۵۴ۀ یآ. ٣
َأول آیۀ  ن أجر مرتنيُ یَكِئُ ِؤ ْ َ َّ ََ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ مبـْ َا صـربوا ویـِ َ ُ َ ُدرؤَ َ سنوْ َن با َ َـ ْ

ِ ِّة الـسیَ َّ َئة وممـا رزقنـِ ْ َ َ َّ ِ َ َ ُا یَ ْ َنفقـونُ ُ ِ ْ )۵۴/ قـصص(،  
به ادیان خود التـزام داشـته و بـا نـزول بر اساس آیات پیش،  که اهل کتابگروهی از به 

 ذکـر بـدونبرخـی مفـسران  . اسـتبرابـر داده پـاداش دوبشارت اند،  قرآن مسلمان شده
 اسـت برده نام هیآ نیاۀ شد شیستا مؤمنان نعنوا به ابن سالم وی فارس سلمان از ،تییروا

  .)۴/٢٩٢: ١۴٢٢ ، اندلسیهیعط ابن ؛۵٧ـ ٢٠/۵۶: ١۴١٢ ،یطبر(
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  اسراءسورۀ  ١٠٧ۀ ی آ.۴
َقل آمنوا به أو ال آیۀ  ْ َ ِ ِ ُ ِ ْ ِ تؤمنوا إن الذُ

َّ َّ ِ ُ ِ ْ ا العمل من قبله إذُ َین أو
ِ ِ ِِ ْ َ ْ َِ َ ْ ْ ُ ْا ُ ْی علَلُ

ِ
ْ َ َرون لألذقَ َ ْ َ ْ

ِ َ ُّ داِ ًن  ـَّ ُ
 )١٠٧/ اسـراء( اِ

 لیـتجل ریـنظ کـمی عبـارات بـا را شده مسلمان ِاهل کتاب ١به همراه دو آیۀ بعد از آن، که
در .  اسـتگرفته قرار آن مصداق سالم بن عبداهللا که استی وحۀ فقر نیچهارم نموده،

 سـت؛ ا خداوند در برابر سرکشی مشرکان، ایمان یا کفر آنـان را یکـی دانـسته،این آیات
برخی آیه  .است گردیده ن مسجلبه آ اهل کتاب با ایمان عالمان ،زیرا حقانیت کالمش

 ،یطبرس( اند دانسته  بن سالمعبداهللا و نوفل بن ورقة و لینف بن عمرو بن دیزرا در وصف 
  .)٢١/۴١٧: ١۴٢٠ ،یرازالدین فخر ؛ ۶/۶٨٨: ١٣٧٢

  ونسیسورۀ  ٩۴ۀ ی آ.۵
ُفإن ک آیۀ  ْ ِ

ِنت ىفَ َ َ مما أنزلنٍّكَ شْ ْ َ ْ َ َّ ْا إلیِ َ ْ فسَكِ ِل الـذَأَ
َّ

َین ِ ُرؤَ َ ـ ْلِکن اوْ ِاب مـن قبلـَتـَ ْ َ ْ ِ َ لقـد جـَكَ ْ َ ق مـن ربـَكَاءَ ِّ ا َ ْ ِ ُّ َـ َ فـالَكْ َ 
ُونن من املَتُک ْ َ َِّ ِمرتَ

َ تردیدش در مورد  برای رفع فرماید که  امر میپیامبر به )٩۴/ یونس( َینْ
 آسـمانی مـأنوس یهـا شتر بـا کتـابی که پ کتاباهلاز آنچه بر آن حضرت نازل شده، 

تردید  در صورت که پیامبررا ی اهل کتاببرخی مفسران مصداق . بودند، سؤال نماید
 طبـری،(انـد   دانـسته ابـن سـالمگفتـه، آیـات پـیش، همچون موظف به پرسش از او شده

  .)۵/۴٣٠: تا بی ؛ طوسی،١٧/٣٠١: ١۴٢٠ رازی،الدین ؛ فخر١١/١١۵: ١۴١٢

  بقرهسورۀ  ١٣ۀ یآ.  ۶
و از آنـان دعـوت ند  منافقان به سبب دورویی مورد عتاب واقـع شـد،بقره سورۀ ٨ۀ از آی

پـی آن   و درنـد آنـان مـسلمانان را سـفیه خواندولی. شد تا همچون مؤمنان اسالم آورند
برخی مفـسران مقـصود از ایـن منافقـان را . از پروردگار دریافت کردندرا عتاب دیگری 

که ایمان آورده و یهودیان بـه پیـروی از عملکـرد آنـان را  و مسلمانانی اند نستهیهودیان دا
 ،نیـشابوری ؛ ثعلبـی١/٩۴: ١۴٢٢ ، اندلـسیعطیـه ابن( اند کرده  معرفیابن سالم ،اند دعوت شده

  .)١/٨٨: ١۴٢٠ ؛ بغوی،١/٩٠: ١۴٢٣ ،بلخی؛ ١/١۵۴: ١۴٢٢

                                                                 
١ . َو ُولوَ َن ُ ْ ُس َان رنبَ ِّ َ َا إن اکَ ْ َن وعد رنبِ ِّ َ ُ ْ َ ًا ملفعوالَ ُ ْ َ َ و٭َ َرون لألذقَ ْ َ ْ

ِ َ ُّ ْان ِ َ َون ویُکِ َ ًید خشوعِزَ ُْ ُ ُ   ).١٠٩ ـ١٠٨/ اسراء (اُ
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  عمران آلسورۀ  ٧ۀ ی آ.٧
 المـر، المـص، الم،«ۀ کلم چهار و دانسته انییهود به خطاب رااین آیه  مانیسل بن مقاتل
 کـه آنان ازی گروه لذا. است دانسته یهود متشابهات از را اسالم تیحاکم مدت و »الر
ی درپ و کردهی رویپ متشابهات نیا از برند یم سر به دیترد در و کرده اعراض تیهدا از

 کـشفی بـرا انیـیهود از دسـته نیـا شتال را »ةالفتن ابتغاء« از مقصود او. روند یم کفر
 زیـن را لیـتأو بـه خداوند علم از مقصود و نموده معنا اسالم تیحاکم یافتن خاتمه زمان
گاه  مبـتال دجـالۀ فتنـ بـه نانامسلم کهی ا دوره و امتیق تا اسالم تیحاکم زمان ازی آ

 را علـم رد راسـخان از مقـصود و گرفته هینافیاست را» واو «سپس. است دانسته شوند یم
گاهان  از را قلوبـشان خداونـد کـه کـرده انیب اصحابش و ابن سالم همچون تورات به آ
  .)١/٢۶۴: ١۴٢٣ ،بلخی( است کرده حفظ لغزش

  عمران آلسورۀ  ١١٠ۀ یآ.  ٨
 ِو الذُه

َّ ْی أنزل علیَ َ َ َ َ ْ َاب منه آیَتْلِک اَكَ ُ ْ ِ َْکات َ ُ ْلِکات هن أم اَمٌ ُّ ُ َّ ُ َاب وأخـر متـشَتٌ َ ُ ُ َ ُ َ َاِ ِات فأمـا الـذِ
َّ َّ َ َ ِین ىفٌ ْ قلـو َ ِ ِ

ُ ُ
ْزی َفَیغ َ َبعون مٌ َ ُ ِ

َابه منه ابتغََشا َّ ِ ْ َُ َْ َاء الفتنة وابتغِ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ
ْ ِاء تأوَ

ْ َ َیله ومَ َ ِ ِعمل تأوَا یِ
ْ َ ُ َ َّیله إالْ

ِ ُ
ون ىف العـمل َ َ اهللا والرا

ِ
ْ ِ

ْ
ِ َ ـُ ِ َّ َ ُ ُولـون آمنـا بـه کـّ ِ ِ َّ َ َ ُ ٌّل ُ

َمن عند رنب ِّ َ ِ ْ ِ ْ َ وماِ ُذرکَا یَ َّ َّ إالَّ
َ أولوا األلبـِ ْ َُ ْ  امـت صـفات آنکـه از پـس هیآ نیا در. )١١٠/ آل عمران( ِابُ

 شـده فیتوصـ بهتری انتخاب زین اهل کتابی برا اسالم رشیپذ شده، انیب امبریپۀ دیبرگز
 یطبـر. اند فاسق اغلبشان و مؤمنی برخ کهاست  دهیگرد ارائه آنان ازی گزارش سپس و

 بـه که آنان هیشبی افراد و برادرش و ابن سالم را هیآ نیا در مؤمن اهل کتاب زا مقصود
  .)۴/٣١: ١۴١٢ ،یطبر( است نموده یمعرف دند،یگرو اسالم

  نساءسورۀ  ١۶٢ۀ یآ. ٩
ون ىف العــمل مــ واملؤمنــون یِکـَل آیــۀ  ُن الرا َ َُ ِ ِْ ُ ْ َ ْ ُ ْ

ِ
ْ ِ

ْ
ِ

ــُ ِ َّ َؤمنـون مبــِ ِ َ ُ ِ ْا أنــزل إلیــْ َ ِ َ
ِ ْ َ ومــَكُ ِنـزل مــن قبلــُا أَ ْ َ ْ ِ َ

ِ ِ واملقَكْ ُ ْ َني الــصالِیمــَ َّ َة َ
ن الزاک َواملؤ َّ َ ُ ْ ُ ْ َة واملؤمنون باهللا والیَ ْ َ َِ ّ ِ َ ُ ِ ْ ُ ْ َوم اآلخر أولَ ُ

ِ ِ ْ
ِ ِ سنؤتَكِئْ ْ ُ ً أجرَ ْ َ ْ

 در راسـخانۀ دربار )١۶٢/ نساء( ًَعِظا ِ
 مانیا نیشیپی آسمان کتاب و قرآن به که گفته سخن مسلمانان و اهل کتاب انیم از علم

 کـه دارنـد مانیا جزا روز و خداوند به و پردازند یم را زکات نموده، اقامه را نماز آورده،
 مـصداق را اصـحابش و ابـن سـالمی برخـ. شود یم عطای اله میعظ پاداش افراد نیا به

 ؛٢/١٣۵: ١۴٢٢ ، اندلـسیهیـعط ابـن ؛٣/٢١۵: ١٣٧٢ ،یطبرسـ( انـد کـرده انیـب علـم در راسخان
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  .)١١/٢۶۴: ١۴٢٠ ،یرازین الدفخر
 اتیـآ مصداق مورد ۴ در وی مک اتیآ مصداق فقره ۶ در ابن سالم زین قسم نیا در
  .است بودهی مدن

  اتیآ گرید. ١٠
  :نمود اشاره توان یم زین اتیآ ۀ دیگر ازدست دو به انیپا در

 بـا امـا انـد مانده خود شیک بر کهی اهل کتاب ازاند  کرده لیتجل کهی ا دسته نخست
ابـن  وصـف در را آنی بغـو یـا و مانیسـل بن مقاتل که دارندی ا سازنده تعامل مسلمانان

 هجرت لیاوا در ابن سالم که اند ننموده دقت مفسران نیا که یحال در ،اند دانسته سالم
 بـر بنـا لـذا. اسـت نداشـته مکـه در امبریپ بای ارتباط آن از شیپ و دهیگرو اسالم به

زمـرۀ  در همچنـان کـرده،ی جـار زبان رب نیشهادت که رای و وانت ینم عتیشر مسلم اصول
 شـماره نیا لیذ اتیآ نیهمۀ ا رو نیا از. آورد حساب به تین خوش ِاهل کتاب قیمصاد
/ عمران آل ؛)١/١٢٠: ١۴٢٣ ،بلخی( ٧٨ /بقره: شود یم یاد ها آن از اشارت به و شده جمع
 ١٣/ مائــده ؛)١/۴۶١: ١۴٢٠ ،یبغــو( ۴٧/ نــساء ؛)٩/٧١: ١۴٠٣ ،یمجلــس ؛١/٢٨۵ :همــان( ٧۶

ــده ؛)١/۴۶٢: ١۴٢٣ ،بلخــی( ــو( ۶٧/ مائ ــراف ؛)٢/۶٨: ١۴٢٠ ،یبغ ــان( ١٧٠/ اع  )٢/٢۴۵: هم
: ١۴٢٠ ،یبغــو( ۴٩ و ۴٧، ۴۶/ عنکبــوت ؛)٢/٣٨٢: ١۴٢٣ ،بلخــی ؛٣/٢۵: همــان( ٣۶/ رعــد

  .)٣/٣٨۵: ١۴٢٣ ،؛ بلخی۵۶٣/٣
 بـوده متفـرد اصحابش و بن سالما به ها آن انتساب در مفسر دویا  یک کهی اتیآ دوم

 انیـب رای دگاهید نیچنی طبرس وی ثعلب ه،یعط ابن ،یطبر همچون ریتفس بزرگان گرید و
: ١۴٢٣ ،بلخـی( ٢١٣/ بقره ؛)١/٢۶٧: ١۴٢٠ ،یبغو ؛١/١٧٩: ١۴٢٣ ،بلخی( ٢٠٨/ بقره: اند نکرده

: ١۴٠٧ ،یزمخشر( ١٠١/ اسراء ؛)١/۴٢٠: ١۴٢٠ ،یبغو ؛١/٢۶٧: همان( ١٩/ عمران آل ؛)١/١٨١
  .)٣/۶٧١: ١۴٢٠ ،یبغو( ۶/ سبأ ؛)۶٩٧/٢

  اتیآ نیا لیذ نزول شأن اتیروای بررس و نقد. ٣

  سالم بن عبداهللا وصف در اتیآ ّتعدد. ١ـ٣
 در کـه اسـتی اتیـآ کثرت گذشت، کهی ا هیآ ٣٣ لیذی ریتفس اتیروا بر نقد نینخست
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ی گـاهیجا در کـه یعلـ مؤمنـان ریـما از ریغ رایز ؛است شده ذکر ابن سالم وصف
 نیـا ،امبریـپ رگـذاریتأث و مخلـص انیصحاب از یک چیهی برا گرفته، قرار فرد به منحصر

 نـشده نقـل زیـن گانـه سـهی خلفـا یبـرا رینظ یب ازیامت نیای حت و نگشته نازل اتیآ همه
 از نـه ، امبریپ دوران در مؤثر یها تیشخص با اسیق در ابن سالم که یحال در است،

 شـاخص گام تنها بلکه.  استداده انجامی ا ژهیو اقدام نه و بوده برخوردار رینظ یب مانیا
 که اند بوده زینی گرید انیحیمس و انییهود نهیزم نیا در که بوده امبریپ به مانیا ،یو
. )۵۵ ـ ۵٣/ قصص؛  ٨٣/ مائده :ک.ر( اند کرده اذعان او تیحقان به و آورده مانیا امبریپ به
شـأن  عنـوان بـه هیـآ ۴ که کند یمیی خودنما شتریب اتیروا نیا ضعف آنگاه ،همه نیا با

 نخـستی هـا سـال در دیتوحۀ سور از کهی اتیآ ؛است شده یمعرف ابن سالم مانیا نزول
 عاشـور، ابـن( شـده نازل هجرت ششم تا سوم سال کهرا  نساء سورۀ ١٣۶ۀ یآ تای وح نزول

 ییابتدای ها سال در او اگر رایز ؛است ناممکنی مرا نیا که است گرفته بر در ،)۶ـ ۴/۵: تا یب
 ،انـد داده ادامـه بعد هده یک تا را او مانیا که شأن نزول اتیروا باشد، آورده مانیا مکه

 کـهی اتیـروا ، باشـدشده مسلمان هجرت ششم تا سومی ها سال در اگر و  هستندمعنا یب
  .اند مجعولی جملگ اند، دهنمو انیبی مک اتیآی برخ لیذ را او مانیا داستان شتریپ

  اتیروای برخ در ابن سالم بودن ناقل. ٢ـ٣
 قابـل ریـغ د،یـنما انیب خود وصف دری فرد کهی مدح تیروا رجال، عالمانی رأ بر بنا

 ضعف نیا. )١/٣۵: ١۴٠٣ ،ییخوموسوی ( استی قو آن جعل احتمال که رایز است؛ اعتماد
 ابـن سـالم علـم و مانیا از که رعدرۀ  سو۴٣ و احقاف سورۀ ١٠ اتیآ لیذ تیروا ۵ در

 سـه ،احقـاف سـورۀ ١٠ۀ یـآ لیذ که چنان ؛است مشهود ،اند ستوده رای و و گفته سخن
 را مـذکورۀ یـآ نـزولو  بوده ابن سالم خود سه هر ناقل که شده نقل ابن سالم از تیروا
 سـالمابـن  خـود اتیروا نیای اصل ناقل آنکه بر افزون کنیل. است دانسته خود شأن در

 :ک.ر( بـوده) نـوه و بـرادر پـسر (ابـن سـالم اقـوام از زینی بعد ناقل ،تیروا دو در بوده،
ی و کـهاست  کرده نقل ابن سالم از هیمردو ابن زین را سوم تیروا و )٢۶/٧ :١۴١٢ ،یطبر
 اسـت دهیـگرد نـازل مـن وصـف در رعـد سـورۀ ۴٣ۀ یـآ و احقـاف سـورۀ ١٠ۀ یآ گفته

  .)۶/٣٩: ١۴٠۴سیوطی، (
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 و ۀ ابن سـالماول از نوروایت ،  واردشدهِرعد نیز از سه روایت سورۀ ۴٣ۀ آیورد م در
: همـان(اسـت  خـود دانـسته شده که وی این آیه را در شأن  نقلابن سالمسوم از روایت 

۴/۶٩(.  

  ابن سالم مانیا بودنی مدن و اتیآی برخ بودنی مک. ٣ـ٣
 نیـا کـه اسـت آن سـاخته، تسـس را ابن سالم ِمدح ِیریتفس اتیروا کهی گرید بیآس

ی خیتـار گزارشـات بـر بنـا که یحال در گشته، نازلی مک اتیآ از فقره ٩ لیذ منقوالت
 در او مانیا از گفتن سخن لذا. است آورده مانیا نهیمد در ابن سالم گذشت، شتریپ که
  .معناست یب هجرت از شیپی ها سال

 وصـف دری ریتفـس اتیوار کهرا ی اتیآ ازی برخ مفسرانکه  شده موجب امر نیهم
 در که ندینما قلمدادی مدن وکنند  جدا سوره اقیس از ،داشته وجود ها آن لیذ ابن سالم

  .گردد یم اشاره ادامه
 را مـذکور اتیـآ ،یمکـ سور از دسته آن اقیس به استناد با گریدی برخ که یحال در

 ابـن سـالم بـا بطمـرت ِیریتفس اتیروا ْصراحت به گریدی برخ و اند کرده یتلقی مک زین
  .اند دانسته هیآ مراد رای گرید فرد و نموده اعالم مردودرا  اتیآ آن لیذ

 ابن سالم با مرتبط اتیدربارۀ آ اظهارنظر از فراتر مفسران کردیرو ِتفاوت نیا واقع در اما
  .گردد یم باز مستثنا اتیآ ّرد یا رشیپذ خصوص در آنان موضع به و بوده

ی مـدنۀ سـور دری مکـ اتیـآ وی مکـۀ سور دری مدن اتیآ مستثنا، اتیآ از مقصود
. شـود ینمـ دهیـد منابع دری اثر موضوع نیا ازی هجر دوم و اول قرون در البته که است
 شیافزا پنجم و چهارم قرن در جیتدر به و دیآ یم وجود بهی اندکی ها نمونه سوم قرن در
 علـوم وی ریتفـس منـابع در رو نیـا از. رسد یم خود اوج به هفتم و ششم قرن در و یافته
 نـامی مدن های هسور دری مک ۀیآ ٢۶ وی مکی ها سوره دری مدن ۀیآ ١٩٧ وجود ازی قرآن
  .)٨/١٢٧ش: ١٣٩٠ فائز،( است شده برده

ی برخـ. انـد داشتهی گوناگونی کردهایرو اتیآ نیا قبال در ربازید از زین پژوهان قرآن
 وی العربـ ابـن حـاتم، یابـ ابـن ،یطبرانـ ه،یـابوالعال ،یشـعب قتـاده، عبـاس، ابن همچون
 انـد رفتـهیپذ شـده، نقـل نـزول اسـباب اتیروا در زین ًعمدتا که را مستثنا اتیآ ،یسخاو
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  .)٧٩ ـ١/٧٢: ١۴٢١ ،یوطیس(
 انـد رفتهیپذ یا ژهیو و معدود موارد در را آن اما کرده، رد را مستثنا اتیآ تیکلی برخ

  .)۶/٢٨۴: ١٩٩٠ رضا، دیرش ؛١٢/١٨۵: ١٣٧۴ ،ییطباطبا(
 حجـر ابـن( انـد کـرده انکـار رای مکـ وی مـدن از اعـم مـستثنا اتیـآ وجـود زینی برخ
  .)١۴٩ ـ٨/١٢٧ش: ١٣٩٠ فائز، ؛١٠٧: ١٣٨٠ نکونام، ؛١/١۶٩: ١۴١۵، معرفت ؛٩/٣٩: ١٣٧٩ ،عسقالنی
 انـد شـده نـازل مکه در که مناقشه موردۀ یآ چند لیذ مفسران یآرا مرور همه، نیا با
  انـد، کـرده قلمدادشـانی مـدن ،ابـن سـالم مـانیا بـا ها آن زدن وندیپ منظور هبی برخ اما
 را آن تا افتی یدرخور استدالل توان ینم یک چیهی برا که است آن انگرینما وضوح به

ی مـرور از ادعـا نیـا. کـرد مطـرح شـده، رفتـهیپذی مـستثنا اتیآ معدودۀ زمر در الاقل
  :داستیهو اند، شده نشیچ نزول بیترت به که اتیآ نیا بری اجمال

 ابـن سـالماین سوره در پاسخ بـه سـؤال که  قاضی معتقد است :سورۀ توحید )الف
هجـرت تا هنگـام پس از نزول آن مسلمان شد و وی که نازل شده است خداوند ۀ دربار

ضمن آنکه این ادعای قاضـی . )٨۵٩ ،١٠ ،١٣٧٢ ،یطبرسـ( داشت ایمان خود را مکتوم نگه
 .شـود یمـ قابل مناقشه است کـه در نقـدهای بعـدی بـدان پرداختـهاز جهات گوناگون 

 ِمنابع معتبر رجالی عامه، چرا که ؛ نیز قابل اتکا نیستابن سالمگزارش او از ایمان مکتوم 
کرده و نه تنها از اسالم مکتوم او پیش از   را در سال نخست هجرت بیانابن سالمایمان 

 ای نقـل گونـه  بهابن سالمیمان او را از زبان خود  بلکه کیفیت ا،اند این ایام سخن نگفته
 یهـا یژگـیکـرد و و را در مدینـه مالقـات انـد کـه بـرای نخـستین بـار پیـامبر کرده

عبـدالبر،   ابـن؛٣/١۶١: ١۴٠٩،  جـزریاثیـر ابن( را شناخت و به او آشکارا ایمان آوردحضرتش 
١۴٣/٩٢٢: ١٢(.  
 گـزارش در کـه چنـان :قصصۀ  سور۵۴ تا ۵٢ اتیآ و شعراءسورۀ  ١٩٧ۀ یآ )ب

 از مقـصود عبـاس، ابـن قـول بـه اسـتناد با ریتفس ِمتقدم اصحابی برخ گذشت، هیآ نیا
 تیـحقان بـری لـیدل آنان علم وی گواه شعراءسورۀ  ١٩٧ۀ یآ در کهرا  اهل کتاب عالمان

 ،یطبـر ؛ ٨/۶٣: تـا یبـ ،یطوسـ( اند دانسته ابن سالم بیان گردیده، مشرکان برابر در امبریپ
 بـدون هیـعط ابـن وی طبـر که گونه همان، )۴/٢۴٣: ١۴٢٢ ، اندلسیهیعط ابن ؛ ۶٩/١٩: ١۴١٢
 اهـل کتـاب ازی ا عـده وصـف در را قصصسورۀ  ۵۴ تا ۵٢ اتیآ ،رییتفس تیروا نقل
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 ، اندلـسیهیـعط ابـن ؛۵٧ــ ٢٠/۵۶: ١۴١٢ ،یطبـر( اند دانسته ابن سالم وی فارس سلمان همچون
ابـن  مـانیا خ،یتـار گـزارش بـه استناد با کهی هنگام زین مورد دو نیا در. )٢٩٢/۴: ١۴٢٢
 هنـوز مکـه در امبریـپ رسـالتی ها سال در او و بوده هجرت از پس دوران در سالم

گاه و علم نکرده، اسالمۀ درباری اظهارنظر  توانـسته نمـی یـک چیهـ در او مـانیا وی آ
 مـشرکان برابـر دری داللاسـت و همکـ هـای سـال در امبریپ تیحقان اثبات بری ا نهیقر

 مکه در اهل کتاب عالمان از گریدی گروهی گواه و اقرار اتیآ نیا نزول شأن لذا. باشد
  .است بوده
اسـراء سـورۀ  ١٠٩ تا ١٠٧ در آیات اهل کتابطبری اقرار  :اسراء سورۀ ١٠٧ۀ آی )ج

نـد ؛ زیـرا آنـان از اسـالم اعـراض کـرده و خداو اسـترا به نوعی تحدی با کفار دانسته
که به عنوان را ایمان یا اعراض شما یکسان است؛ زیرا کسانی : دیفرما یخطاب به آنان م

د، ایمان آوردند و حقانیت قرآن را یشناخت یمردان علمی و معیار تشخیص حق از باطل م
 بر این نکته چنین نتیجه گرفتهرو دروزه با تکیه  از این. )۵/١٢٠: ١۴١٢طبری، ( ثابت نمودند
 که سیاق آن چنانهم ، اسراء مکی بوده و این آیات نیز مکی استۀز اینکه سورکه فارغ ا

، خود دلیلـی دیگـر بـر ایمـان  ـ جدال و اتمام حجت با مشرکان بنا نهاده شدهۀ یکه بر پاـ 
قـصص سورۀ  ۵۵ تا ۵٢این آیات و آیات ،  در مکه استاهل کتاباین گروه از عالمان 

لذا . )۴٣٩ ـ٣/۴٣٨: ١٣٨٣( دننمای میان شدند، داللت بر یک گروه از اهل کتاب که مسلم
 انـد دانـسته عبـداهللا بـن سـالم بـارۀرا درمکی نظر مفسرانی که این آیات توان اظهار ینم

 مــانیا نــهیمد در کــهی وۀ دربــار، )٢١/۴١٧: ١۴٢٠ ،یرازالــدین فخر ؛ ۶/۶٨٨: ١٣٧٢ ،یطبرســ(
  .رفتیپذ آورده،
 صحه نهاده اهل کتابنیز که بر مرجعیت علمی  آیهاین در  :ونسی سورۀ ٩۴ۀ آی )د

 کـه پیـامبررا ی اهـل کتـابشده، برخی بدون ذکر سند ادعـای خـویش، مقـصود از 
 االحبـار، ابـن ، کعـبابن سـالم ،پیامبران گذشته سؤال نمایدۀ مأمور شد تا از آنان دربار

در ، )١٧/٣٠١: ١۴٢٠ ،رازیالـدین ؛ فخر۵/۴٣٠: تـا طوسـی، بـی( اند هدانستالداری  صوریا و تمیم
 االحبـار و تمـیم  و کعـبابـن سـالمکه طبرسی نزول این آیات را در مکه و ایمان  حالی

رو انطباق این فقره از وحی با این گـروه را ناصـواب  الداری را در مدینه دانسته و از این
  .)۵/٢٠١: ١٣٧٢( استشمرده 
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ۀ ان است که مفـسران دربـاربا محوریت عتاب یهودی آیه این :انعامسورۀ  ٢٠ۀ یآ )  ه
برخی با این تصور که کارشکنی یهود پس از هجـرت . اند زمان نزول آن اختالف نموده

، )۴/٧۵: ١٣٨٣؛ دروزه، ١٢/۵٠١: ١۴٢٠رازی، الـدین فخر( اند آغاز شده، این آیه را مدنی پنداشته
  ١.که این مدعا با استناد به قراین متعدد قرآنی و تاریخی مردود است در حالی

انعام را با سیاق آیات قبل مرتبط دانسته  سورۀ ٢٠ۀ  گروهی از مفسران آی،لیکن در مقابل
  :سدینو یباره م این سید قطب در. )٢/١٢: ١۴٠٧ زمخشری،( اند و مکی محسوب نموده

ای برقرار  هرچند تقابل یهودیان اغلب در مدینه اتفاق افتاده و در مکه تعامالت سازنده
باز  ی که از ایمان سراهل کتاب ،بر مفاد آن ًیه ترجیحا مکی است و بنابوده، لیکن این آ

  .)٢/١٠۶٠: ١۴١٢سید بن قطب، ( اند دهیاند همچون مشرکان عتاب گرد زده

 در فـضای مکـه را بـه منظـور اثبـات حقانیـت اهـل کتـابعاشور نیـز شـهادت  ابن
معـدودی ۀ ز عـدکـه جـ  در حالی است، در برابر مشرکان امری حیاتی دانستهپیامبر
: تـا بـی( رو در همان مکـه مـورد عتـاب واقـع شـدند  را تصدیق نکردند، از اینپیامبر

اهـل لذا با خدشه در استدالل گـروه نخـست و اثبـات ارتبـاط و حـضور مـداوم . )۶/۴٩
 مفـسران دیـدگاه دوم، ی در دوران مکه و تکیه بـر سـیاق آیـات و آرا با پیامبرکتاب

 تـاریخی کـه یهـا آورد و با استناد به جملگـی گـزارش شمار ی بهتوان این آیه را مک یم
 شأن نزول را ابن سالمّاند، به رد روایاتی که   را در دوران مدینه بیان کردهابن سالمایمان 

  .این آیه پنداشته، پرداخت
این آیه به وضوح از ایمان عـالم یهـودی و شـهادت او بـر  :احقافسورۀ  ١٠ۀ آی )و

 بن سـالم را مقـصود ایـن فقـرۀ ً لذا عموما مفسران عبداهللا. است گفتهحقانیت اسالم سخن
 ، شـیرازیمکارم( اند اختالف نموده وحی دانسته و به تبع آن در مکی یا مدنی بودن این آیه

دروزه با تصریح بـر اینکـه سـیاق و مـضمون ایـن آیـه و تحـدی کـه بـا . )٢١/٣١٣ :١٣٧۴
را  ایـن آیـهکـه د، ترجیح داده ینما یدن آن ممشرکان نموده، جملگی داللت بر مکی بو

رو طبـری از  ایـن از. )٣٣٩ :تـا بـی( همچنان مکی و همسو با تمامی سـوره قلمـداد نمایـد
 را در مدینـه ابـن سـالممسروق روایتی نقل نموده که وی نزول این آیه را مکی و ایمـان 

                                                                 
 با اهـل کتـاب در دوران نقد و بررسی دیدگاه مفسران مبنی بر عدم تعامل پیامبرۀ در این باره دو مقال. ١

  .از همین نویسندگان مشاهده نماییدرا در دوران مکه کتاب  با اهل ل پیامبرمکه و کیفیت تعام
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 و ابـن سـالمقـوم  به خصومت میان ی،وه  کرده و سپس در مرتبط ساختن این آیه ببیان
مـذکور را برایـشان ۀ یـ آ،پـس از بـروز ایـن دشـمنیحـضرت کرده که   اشارهپیامبر

 ٧در ده کـه  کـرسیوطی نیز ذیل این آیه چندین روایت نقل. )٢۶/٧: ١۴١٢( تالوت نمود
 شده  منتفی دانسته،ۀ مکی در وصف ابن سالم که در مدینه ایمان آوردهی، نزول این آروایت
 ،روایـت جداگانـه ٣شعبی و مـسروق در ، عکرمه، مسلم بن آنکه حسناز جمله . است

  : استشعبی به صراحت گفته. اند  رد کردهابن سالمدر وصف را نزول این آیه 
جبیـر نیـز ایـن آیـه را در  ابـن. است  نازل نگردیدهابن سالمچیزی از قرآن در وصف 

مخالفـت قـومش بـا او، که با ایمانش به پیـامبر و است امین دانسته ی بن وصف میمون
  .)۶/٣٩: ١۴٠۴سیوطی، ( گردید این آیه نازل

است کرده  ان اصحاب تفسیر نقلینظر م که قرطبی روایات فراوانی از اختالف چنان
 ایمـان دو سال آخـر حیـات رسـول اکـرمدر ای با عنایت به آنکه ابن سالم  که عده

 شـمار  آیـه را نیـز مکـی بـهگـری دانـسته ویآورده، مقصود از این عالم یهودی را فـرد د
ابـن تـوان  یمکی را نیز نمۀ ی این آشأن نزوللذا . )١۶/١٨٨: ١٣۶۴انصاری قرطبی، ( اند آورده
  .دانست سالم

مجموعۀ ۀ  پای،سست بودن روایات شأن نزول ذیل این دسته از آیاتکه گفتنی است 
جعـل در هـر دو های  انگیزه چرا که ؛روایات در فضیلت ابن سالم را به لرزه درخواهد آورد

 های ها را در مورد سوره آیات مکی و مدنی یکسان است و کسانی که این شأن نزولاز دسته 
  .اند کار ننشسته های مدنی نیز بی اند به طریق اولی در مورد سوره مکی برساخته

  ابن سالم مدح در معصوم از تییروا وجود عدم. ۴ـ٣
امـر  نیا کهاست  دهینگردی منته امبریپ به کی چیه ابن سالم مدح ِیریتفس اتیروا
 ًطبعـا کـه چـرا ؛اسـت تأمـل محلی ریتفس منقوالتاز  میعظحجم  نیای اعتبارسنج در
 ازی مـدح کـه بـود آن قیـال ،شـده نـازل اوۀ دربـاری وحۀ فقر ٣٣ الاقل کهی سالم ابن
 لیـذ فـراوان تتبـع بـا که یحال در ؛شود ذکر شیبرا اتیآ نیا ازی یک لیذ زین امبریپ
  .دیآ ینم چشم بهی مورد نیچن ات،یآ نیا

 عه،یشـیی روا ریتفاس به مراجعه با که ابدی یمی تر فزون قوتی زمان نقد نیا ،نیا وجود با
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ی تـیروا ده،یگرد نازل ابن سالم وصف در مفسرانی برخ زعم به کهی اتیآ از یک چیه لیذ
 ات،یـآ نیـا ازی اریبـس در کـهآن ضمن. است نشده وارد صحابه نیا رامونیپ معصوم امام از

 ِاهل کتاب از عامی گروه بلکه خاص، یشخص نه رای اله کالم مقصود نامعصوم
 ١۵٧/ اعـراف: ؛ هماننـد آیـاتاسـت منطبـق زیـن اتیآ ظاهر با که اند کرده ریتعب مؤمن

  .)٢/۴٠٧: همان( ٢٠/ انعام ؛)٣/۵٩٨: همان( ١٠٧/ اسراء ؛)٢/۵٩۴: ١۴١۶ ،یبحرانحسینی (
 لیکن فردی غیر از ابـن سـالم را ،اند ابی آیه پرداختهی  به مصداقردی نیز ائمهادر مو

 دیـسـورۀ توح دربارۀ شـأن نـزول تیروا دو بهی بحرانکه   چنان.اند کرده مقصود آیه معرفی
 پاسخ در سوره نیا که صادق امام از مسلم بن محمد تیروا نخست اشاره کرده است؛

 یرکعـس امام که االحتجاج دری طبرس تیروا دوم و ،گشته نازل یهود ازی جمع به
: همـان( اسـتفرمـوده  انیـب ایصـور ابـن سؤال به پاسخ در و نهیمد در را سوره نیا نزول

 اهـل کتـاب از پرسش به مأمور امبریپ که یونس سورۀ ٩۴ۀ یآ لیذ نیهمچن. )٨٠٠/۵
 انـد؛ دانسته اجمعر در را آن نزول و داشته پرسش نیا ازی گرید ریتعب تیب اهل شد،
  .)۵/٢٠١: ١٣٧٢طبرسی، ( است امدهین انیم بهی نام ابن سالم از زین فقره نیا در لذا

  یریتفس اتیروای برخ در حباراال کعب با ابن سالم شدن نیقر. ۵ـ٣
 هـم بـا دو هـر و شـده نیقـر حبـاراال کعـب بـای و ،ابن سالم مدح ِاتیروا ازی برخ در

 کـهی یهـود االحبـار کعـب ؛انـد شـده فیتوص کتاباهل  ازی اله اتیآ لیتجل مصداق
 در آن از پـس و آورد مـانیا عمر یا ابوبکر زمان در کنیل ،کرد درک را امبریپ زمان

که  چنان. )۵/۴٨٢: ١۴١۵ ، عـسقالنیحجر ابن(پرداخت  مسلمانانی برایی گو قصه به مسجد
 بـه عنـوان افـرادی از الداری حبار و تمیماال ، کعبابن سالمونس، از ی سورۀ ٩۴ۀ ذیل آی

 از آنـان پرسـش ، مأمور شد به منظور رفع شـککه پیامبریاد شده است  اهل کتاب
کــسانی هــستند کــه در درج از کــه جملگــی ، در حــالی )۵/٢٠١: ١٣٧٢طبرســی، ( نمایــد
  .الفتنه به شمار رفته و مذموم هستند ّات امیلیاسرائ

 یهودیان عهدشـکن پرداختـه، از بقره که به عتاب سورۀ ١٠٠ۀ شیخ طوسی نیز ذیل آی
: تـا بـی( انـد که بر عهد خویش باقی ماندهنام برده  اهل کتاب ی ازاین دو به عنوان مؤمنان

  .)٣۶٨ ـ١/٣۶٧
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  ابن سالم رامونیپ اتیآ لیذ آرا  تشتت.۶ـ٣
ی آرا تـشتت و نظـر اخـتالف نمـود، اقامه اتیروا نیای سست درتوان  می کهی  دیگرنقد

 شـأن عنـوان بـه یگونـاگون اقـوال ،اتیـآی برخ دراست و  اتیآ ینا اغلب لیذمفسران 
 گوناگون اقوال انیم دری حت ونیستند  جمع قابل ًبعضا که شده ذکر هیآ مصداق یا نزول
 که چنان .است یافته ظهور بعد به ۵ قرون مفسران یآرا در بلکه نشده، نقل متقدم منابع

 ازی اسـم مختلـف، ِنـزول شـأن وایـاتر انیب رغمبه  شاخص مفسران د،یتوحۀ سور لیذ
الـدین فخر ؛١٠/٣٣٣: ١۴٢٢ ،نیشابوری یثعلب ؛٣٠/٢٢١: ١۴١٢ ،یطبر( اند نیاورده انیم به سالم ابن
 یگوناگون اتیروا ابن سالم، پرسش به اشاره ضمن زینی طبرس. )٣۵٧ـ٣٢/٣۵۶: ١۴٢٠ ،یراز
 نـزول سـبب اتیروا دّتعد از که کرده نقل کتاب اهل ازی گروه یا و مشرکان پرسش از

 کـه اسـت آن انگرینما متقدم مفسران یآرا درکاوش  لذا. )١٠/٨۵٩: ١٣٧٢( دهد می خبر
 را نظـر ایـن تنهـا و نداشـته وجود دیتوحۀ سور لیذ ابن سالم بودن سائل رامونیپی تیروا
  .است نموده ارائهی گزارشی و دگاهید از زینی طبرس که کرده نقل خود ریتفس دری قاض
 همــان بــه رای موســ قــوم متقــدم، مفــسران اغلــب زیــن اعــراف ســورۀ ١۵٩ۀ یــآ لیــذ

 یافته تیهدا قوم از مقصود ،آن تبع به و کرده معنا یموس حضرت دوران لیاسرائ یبن
 هیـعط ابـن ؛ ٩/۶٠: ١۴١٢ ،یطبـر( انـد ندانـسته نـزول زمان ِمعاصر اهل کتاب و ابن سالم را

  .)۴/٢٩٣: ١۴٢٢ ،نیشابوری یثعلب ؛٢/۴۶۵: ١۴٢٢ ،اندلسی
 بـری مبنـی ا نـهیقر ،اتیـآ گـرید همچـون آنکـه بـر افـزون اسـراء، سورۀ ١٠٧ۀ یآ در

 ابن سالم بهی ا اشاره زین متقدم منابع در ندارد،وجود  گرانید یا ابن سالم بودن مخاطب
 اشـاره نمـوده کـه بـه حقانیـت اهـل کتـابی به جمعیتی از طبر رو نیا از. است نشده
 :١۴٢٠( اسـت  و اسالم آوردند؛ لیکن اسامی آنـان را ذکـر نکـرده اذعان کردهپیامبر
 خود سخن اند، یاد کرده شده مسلمان ِاهل کتاب ازی تعداد از کهی مفسرانی حت. )١٢٠/١۵
اهل  ازی قیمصاد عنوان به رای و ًصرفا بلکه اند؛ نساخته مستندی ریتفس تیروا چیه به را

  .)٢١/۴١٧: ١۴٢٠  ،یرازالدین فخر  ؛ ۶/۶٨٨:  ١٣٧٢  ،یطبرس( اند کرده یمعرف شده مسلمان ِکتاب
 هجـرتۀ واقعـ بـه برجـسته مفـسرانقـصص نیـز  سـورۀ ۵۴ تا ۵١  آیاتنزول شأندر 

 وی واقعـ تیوضع از اطالع منظور به مکه بهی نجاش ندگانینما سفر و حبشه به مسلمانان
ی نـدگینما به هحبش ازی حیمس ١٢، تیروا نیا اساس بر. اند کرده اشاره مهاجرانی دعاو
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 از پـس  وآمدنـد مکـه بـه مهـاجران سـخنان سـقم و صـحت از اطـالعی برای نجاش از
 شـدند مسلمان نمود، تالوت آنانی برا حضرت کهی اتیآشنیدن  و امبریپ با مالقات

 کردند دایپی لفظی ریدرگ ابوجهل با ،داشتند امبریپ با کهی ا جلسه از بازگشت هنگام در و
 زیـنی گرید نزول شأن بر بنا. )١٣/٢٩۶: ١٣۶۴ ،یقرطبانصاری  ؛۶/٢٢١: ١۴١٩ ، دمشقیریکث ابن(
 ؛۴/٢٩٢: ١۴٢٢ ، اندلـسیهیـعط ابـن( اسـت شـده نازل ،آورده مانیا ِییهود ١٠ وصف در هیآ
 برحـسب و )١٣/٢٩۶: ١٣۶۴ ،یقرطبـانـصاری  ؛٣/۴٢١: ١۴٠٧ ،یزمخـشر ؛۵/١٣١: ١۴٠۴ ،یوطیس
 ازبقیه  و حبشه از شاننفر ٣٢ است کهشده  زلنای حیمس ۴٠ وصف در هیآ ،سوم تیروا
حـسینی  ؛٣/۴٢١: ١۴٠٧ ،یزمخـشر ؛٧/۴٠٣: ١٣٧٢ ،یطبرس( آوردند مانیا و ندآمد مکه به شام
  .است شده انیب هیآ نیا ذیل یمتعدد نزول اسباب لذا. )١٠/٣٠١: ١۴١۵ ،یآلوس

 نقـد در آنکـه نخـست. اسـتشایـسته انعام نیز توجه به چنـد نکتـه  سورۀ ٢٠ۀ در آی
 اشـاره تیـروا نیا به ریتفس متقدمان ازی اریبس انعام، سورۀ ٢٠ۀ یآ لیذ ابن سالم تیروا

 ؛٩۶ــ۴/٩۵: تـا یب طوسی، ؛٣/٢٢٠: ١۴١٩ ، دمشقیریکث ابن ؛٧/١٠۵: ١۴١٢ ،یطبر: ک.ر( اند نکرده
 آن ازی حـاک انـد آورده را نقـل نیـا کـهی ریتفاسـ در تتبعی حت اما. )٢/١١۶: ١۴٢٠ ،یبغو

 هیـعط ابـن که است آن شده نقل ابن سالم از عمر پرسشی برا کهی سند تنها که است
 پرسش نهیمد در عمر که نویسد می صالح ابن از او قول از ،یکلب تا خود طرق نقل بدون

ایـن سـند ضـمن آنکـه مرسـل و . )۴/١۴٠: ١۴٢٢ابن عطیه اندلـسی، ( نمود مطرح را مذکور
: ١٣٨٢معرفـت، ( دیـآ یایات تفسیری به شمار مناقص است، طریق ضعیف و مردود در رو

 در عمـر پرسـش بـر کـه اسـت آن ها نقل ازی اریبس در تأمل قابلۀ نکت آنکه ضمن. )۶۵
 نیـای ارتبـاط یبـ کـه )۴/١۴٠: ١۴٢٢ ، اندلـسیهیـعط ابـن( شـده دیـتأک ابـن سـالم از نهیمد

  .دهد می نشانی مکۀ آی نیا بارا  منقوالت
 زیالـوج رّمحـرال گـزارش بـر هیـتک تنهـا ،احقافسورۀ  ١٠ۀ یآ لیذ آرا تشتت انیب در
 به ه،یآ نیا در لیاسرائ یبن شاهد ازخداوند  مراد انیب در هیعط ابن. معناست نیا روشنگر
ی تلقی مدن را هیآ نیریس ابن و مجاهد و حسن که نموده اشاره آن لیذ مفسران اختالف
 را هیـآی شـعب ،گرسـوید در کنیلـ. دانـ پنداشـته آن نزول شأن را ابن سالم مانیا و کرده
. اسـت دانسته هیآ مقصود ،آورده مانیا مکه در کهرا ی گریدی یهود و کردهی تلقی مک
 نمـوده، محـسوبی مکـ را هیآ ،گریدی برخ و مجاهد و وقاص یاب بن سعد که یحال در
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 نیارمچه در. دهد یم خبر ابن سالم مانیا از شیشاپیپ که اند دانستهی موارد از را آن اما
 بـن مـسروق انیـپا در وردیـده گ نـازل من شأن در هیآ نیاکه  گفته ابن سالم خود ،قول

 فیتوص هیآ در مذکور شاهد را عمران بن یموس مفسران، از توجه قابلی گروه و اجدع
ی طبر که نموده گزارش نیچن هیعط ابن سپس. اند کرده قلمدادی مک زین را هیآ و نموده
  .)۵/٩۴: همان( است داده حیترج را آخر قول

 را مـراد رعد نیز طبرسی پس از ذکر روایاتی که حـضرت علـی سورۀ ۴٣ۀ در آی
 شعبی و ابوعبدالرحمنمسعود و  کبار همچون ابنۀ آیه دانسته، به اقوال تنی چند از صحاب

ن فـرد بـه قـرآن و دیـن الهـی معرفـی یتر حضرت را عالمآن سلمی پرداخته که جملگی 
بـصری و زجـاج را از مخالفـان  ر، ضـحاک، حـسنیجب بن  سعیدوی سپس. کردند یم

آنان را مکی بودن سـوره و مـدنی ۀ  در این آیه دانسته و استدالل همابن سالممراد بودن 
  .)۶/۴۶٢: ١٣٧٢طبرسی، ( است  بیان کردهابن سالمبودن ایمان 

 نقـل ناتابعـ و صحابه از تیروا ٢٠ حدود و ریجب ابن مخالفت از تیروا ٢ زینی طبر
: ١۴١٢( اسـت نـشده ذکـر هیـآ نـزول شـأن عنـوان بـه ابن سالم ازی نام آن در که نموده

  .)١١٩ ـ١٣/١١٨
 تنها که اند نموده نقل یگوناگون یآرا متقدم مفسران ،عمران آل سورۀ ٢٣ۀ یآ بارۀدر

ابـن  ازی نـام گرید مورد ٣ در و شده اشاره رجمۀ مسئل به ابن سالمی گواه به مورد ١ در
 ؛۴١۶ــ١/۴١۵: ١۴٢٢ ، اندلـسیهیـعط ابـن( ستیـن امبریـپ تیـحقان بـهی و اقـرار و سالم
  .)١٧٩ ـ٧/١٧٨: ١۴٢٠ ،یرازالدین فخر
 نماز از  کهداردی شتریب مراتب به شهرتی تیرواآن  زین عمران آل سورۀ ١٩٩ۀ یآ لیذ

 نشـأ عنـوان بهی وی برا استغفار و مرگش از پس دور راه ازی نجاشی برا امبریپ خواندن
: ١۴١٩ ، دمـشقیریـکث ابن ؛٣/٩٣: تا یب ،یطوس( کند یم یاد اهل کتاب وصف در هیآ نیا نزول

 کـه اند بودهی منابع اما شده، گزارش لیاص منابع دری نجاش مرگ که یطور به؛ )٢/١٧١
 با. )۴/٣٢٢: ١٣۶۴ ،یقرطبانصاری  ؛١/١٢٩: ١٣۶٣ ،یقم( اند نکرده ادی هیآ نیا لیذ سالم ابن از

 را هیـآی معنـا و ،اختالف مورد را هیآ نیا نزول شأن صراحت بهی طوس خیش ن،یا وجود
 ازی کـی ینجاشـ ،یو نظـر در.  اسـتنـشده نازلی خاص فرد وصف در که دانسته عام
 زیـنی قرطبـ کـه چنـان؛ )٣/٩٣: تـا یبـ( اسـت رفتـه یمـ شمار به هیآ نیا شیستا مورد افراد
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  اسـتکـردهی معرفـ هیـآ نیـای معنـا تیـمعمو به قائل را دیز ابن و جیجر ابن ،مجاهد
  .)۴/٣٢٢: ١٣۶۴انصاری قرطبی، (

 نامی از اشـخاص ، مورد٣نظریه بیان کرده که در  ۴نساء،  سورۀ ١٣۶ۀ ثعلبی ذیل آی
بـه میـان  و برخـی دیگـر ابن سـالممیان نیست و تنها در روایت کلبی سخن از در معین 
و ابن سـالم تصریح شده که  روایتاین ضمن آنکه در متن ، )٣/۴٠١: ١۴٢٢( استآمده 

آنکـه بـاز زدنـد تـا   مبنی بر ایمـان بـه انبیـای گذشـته سـراصحابش از دستور پیامبر
 این عـدمِکه خود پذیرفتند که به دیگر کتاب و انبیا ایمان آورند  سرانجام با نزول این آیه

؛ ١٩٢ــ٣/١٩١ :١٣٧٢طبرسـی، ( سـازد یم مستلزم عتابایشان را ،  ت از فرمان پیامبریتبع
  .)٢/١٠٣: ١۴١٨ ؛ بیضاوی،٣/۴٠١: ١۴٢٢ ،نیشابوری ثعلبی

 انـد نبـرده هیـآ نیـا لیـذ ابن سالم ازی نام نساء، سورۀ ١۶٢ۀ یآ لیذ نینخست مفسران
 یـاد ابـن سـالم از کـهی گرانـید و )٣/۴١۴: ١۴٢٢ ،نیـشابوری یثعلبـ ؛٢٠ــ۶/١٨: ١۴١٢ ،یطبر(

 تیـروا یـا متقـدم منبـع چیه به را خودی رأ و اند برده نام او از مثال عنوان به زین اند کرده
 ،یطبرسـ( اند نکرده ذکر او بودن مراد بری مبن هیآ ازی ا نهیقر یاو  نساخته مستند ،یریتفس

  .)١١/٢۶۴: ١۴٢٠ ،یرازالدین فخر ؛٢/١٣۵: ١۴٢٢ ، اندلسیهیعط ابن ؛٣/٢١۵: ١٣٧٢

  عبداهللا بن سالم از لیتجل اتیروا بودن محدود. ٧ـ٣
 ابن سـالم از لیتجل اتیآ که است یگرید یبیآس ،یریتفس اتیروا ضعف و تیمحدود

 خود بهیی روای بو و رنگ کهی متقدم ریتفاس در تفحص با که چنان.  استگرفته فرا را
 فقـرات کـه یافـت ناتابعـ و صـحابه ازی ریتفس اتیروا توان یم اتیآی برخ لیذ گرفته،
  .باشند مودهنی معرف ابن سالم وصف در را مذکور

 عبـاس ابن اند، بوده تیروای اصل ناقل او نسل و ابن سالم تیروا نیچند در هرچند
  .اند بوده منقوالت نیا انیب در شاخص افراد زین قتاده و مجاهد و

 لیذ تنها ،اند دهش نقلی طبر انیالب جامع در زین ًعمدتا که تیروا ٣٠ نیا همه، نیا با
 کـه  هـستندسـند فاقـد زین مورد ١٢ در و اند هگشت وارد مابن سال با مرتبط اتیآ ازی برخ

 جدول نیا در آنکه ضمن. دینما یم سلب رای راو نیآخر قول صحت به اعتماداین امر 
 و انیالب کشف ،انیالب جامع در مذکور تیروا که دهیگرد استفادهی وطیس ازی موارد در



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۵

 / 
رۀ 
شما

٢۴

٢۴  

  :است لیذ شرح به اتیروا نیا مختصر گزارش. است دهشن مشاهده زیالوج محررال
  

  یراو نیآخر  سند تیوضع  منبع  هیآ لیذ

 مسعود ابن و مجاهد عباس، ابن سند یب یطوس ١٩٧ /شعراء

 ابن سالم ۀجینت سند یب یوطیس دیتوح

 مجاهد سند یب یراز فخر ١٠٧/ اسراء

 ضحاک و مجاهد عباس، ابن سند یب یطبرس ٩۴/ ونسی

 یثمال ابوحمزه سند یب یطبرس ٢٠/ انعام

 یکلب سند یب یثعلب ٢٠/ انعام

 عباس ابن سند یب یطبرس ٢٣/ عمران آل

  بن سلیمانمقاتل سند یب یطبرس ١١١/ عمران آل

 وقاص یاب بن سعد مسند یطبر ١٠/ احقاف

 ابن سالم مسند یطبر ١٠/ احقاف

 ابن سالم مسند یطبر ١٠/ احقاف

 ابن سالم مسند یطبر ١٠/ احقاف

 عباس ابن مسند یرطب ١٠/ احقاف

 مجاهد مسند یطبر ١٠/ احقاف

 قتاده مسند یطبر ١٠/ احقاف

  قتاده مسند یطبر ١٠/ احقاف
 ضحاک مسند یطبر ١٠/ احقاف

 یبصر حسن سند در انقطاع یطبر ١٠/ احقاف

 دیز ابن مسند یطبر ١٠/ احقاف

 نیریس بن محمد سند یب یوطیس ١٠/ احقاف

 دبجن سند یب یوطیس ١٠/ احقاف

 مالک بن عوف مسند یوطیس ١٠/ احقاف

 همجاهد، عطاء و عکرم سند یب یوطیس ١٠/ احقاف

  عباس ابن سند یب یوطیس ۴٣/ رعد
 ابن سالم مسند طبری ۴٣/ رعد

 قتاده مسند طبری ۴٣/ رعد

 مجاهد مسند طبری ۴٣/ رعد

 قتاده مسند طبری ۴٣/ رعد
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  اتیآی برخ لیذی ریتفس تیروا وجود عدم.  ٨ ـ٣
 نمـوده، یمعرف گوناگون اتیآ مصداق را ابن سالم کهی ریتفس یآرا بر وارد نقد نیآخر
 از پـسی حت و ۴ یا ٣ قرن دری مفسر که معنا نیبد؛ است پشتوانه بدونی ادعاها وجود
 ازی متن ونردی ا نهیقر ،خودی رأ بر آنکه بی  است،دانستهی ا هیآ مصداق را ابن سالم آن،

 اتیـروا ازی دیـمؤ یا وزد سا منسوبی تر متقدم منبع به را آن یا دیمان اقامهی وح فقرات
ی وحـ ازی فقراتـ مـصداق ابن سالم ،یطیشرا نیچن در. دینما انیب ناتابع و صحابهی ریتفس
 بلکـه نـدارد، وجود آن بر نامعصوم اتیروا و قرآن ازی لیدل تنها نه کهاست  شده واقع
. اند شناخته ینم اتیآ آن مصداق عنوان به رای و زین نخست طبقات در ریتفس متقدمانی حت
چنـان کـه  شد؛ انیب ابن سالم با مرتبط اتیآ ِگزارش در یمکرر یها نمونه ،باره نیا در

 یـا و ٢لیـق عبـارت بـا یـا ١اتیـآی برخـ لیـذ یتـیروا چیه نقل بدون مفسران ازی گروه
  .اند پنداشتهی وح از فقرات نیا منظور را گریدی برخ و  ابن سالم٣،سند بدون انتساب

  یریتفس اتیروای بند جمع. ٩ـ٣
 رامـونیپ مفـسرانی ادعـا کـه کـرد اسـتنباط نیچن توان یمگفته  پیش مطالب مجموع از
است  نقد نیچند مشمولدر بیشتر موارد ی وح گوناگون فقرات لیذ ابن سالم از لیتجل
ابـن  بـهی اشـارت مـتقن، یمتنـ بـرون لیدال با که افت یتوان مین رای وح ازی ا فقره چیهو 

کـه  نـدا هنـشدی مـدع گـاه چیهـ مفـسران و باشد ستوده را او علم و مانیا یا داشته سالم
 نـام به کهی وح فقرات تعدد لذا. دارد وجود ابن سالم بودن مراد بر اتیآ متن دری نیقرا

 مرتبط اتیآ نییتب در مفسرانی استفادۀ ابزار انگرینما تواند یم  است،خورده گره ابن سالم
 ابـن سـالم از ناتابعـ و صحابه ،اتیآ ازی اریبس لیذ که چنان. باشد اهل کتاب مانیا با
 گفتـه، سـخن اهل کتاب آوردن اسالم از کهی وح فقرات مصداق یا نزول شأن عنوان به

                                                                 
 ؛٢/١٣۵: ١۴٢٢ه، یابن عط ؛٣/٢١۵: ١٣٧٢، یطبرس (١۶٢/ ؛ نساء)۴/٣١: ١۴١٢، یطبر (١١٠/ عمران  آل.١

 طبرسی، (١٠٧/ اسراء؛ )١٧/٣٠١: ١۴٢٠ رازی،الدین فخر (٩۴/ یونس؛ )١١/٢۶۴: ١۴٢٠ ،یرازالدین فخر
  ).۵٧ـ ٢٠/۵۶: ١۴١٢ ،یطبر (۵۴ـ ۵٢/ قصص؛ )٢١/۴١٧: ١۴٢٠ ،یرازالدین فخر ؛۶/۶٨٨ :١٣٧٢

  ).۴/٢٩٢: ١۴٢٢ ه،یعط ابن (۵۴ـ ۵١/ قصص. ٢
 ۵۴ـــ ۵١/ ؛ قـصص)۵/۴٣٠: تـا بـی طوسـی، (٩۴/ یـونس ؛)٢/٨١٣: ١٣٧٢ طبرسـی،( ١١٠/ عمـران آل. ٣

  ).١٣/٢٩۶: ١٣۶۴ ،یقرطب(
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 نـام از متقـدم مفـسرانۀ اسـتفاد ،خیتار طول در آنکه تیاهم حائزۀ نکت اما. اند کرده یاد
 نقد در. است افتهی شیافزای وح بهتر فهم منظور به اتیآ قیمصاد انیب در تیشخص نیا

یـاد ی ا هیـآ مـصداق عنـوان بـه ابـن سـالم از بارهـا مفـسران  کـهشد داده نشاننیز  ریاخ
  .اند نداشتهی اشارت بدان زین ناتابع و صحابهی حت که اند دهکر

 همچنـان ،ابن سـالم با مرتبط اتیآ رامونیپ مفسران یآرای ابیارز از پس همه، نیا با
 اسـالم به کهی اهل کتاب از متعدد افراد وجود رغمبه  چرا که مانده پاسخ بی پرسش یک
 مـانیا نـهیمد در کـه ابـن سـالم گـردد، یبازم مکه دوران به زینی برخۀ بقاسو  دندیگرو
 ای فقره هر در که یطور به  است؛شده واقع اتیآ نیا قیمصاد ثابتی پا همواره ،آورده
  ؟است گرفته قرار هیآ آنی محور مصداق یو شده، لیتجل اهل کتاب از که
ۀ شیـر ،یخیتـار یهـا گـزارش بـه اسـتناد با که ابدی یم قوت شتریبی زمان پرسش نیا
 در آنکـه ضـمنی و رایـز ؛میابیـب امبریـپ از پس دوران در را ابن سالم افتنی تیاهم
 یهـا جنگ در زین مانیا از پس ،بود افتهین هجرت افتخار و اوردهین مانیای مکی ها سال
 از پـس حـوادث در وی حـضور کـه یحـال در ،اشـتند یپررنگـ حـضور نهیمد دوران

 زینی علم گاهیجا ،یاجتماع  ـیاسیس تیموقع بر افزون و بوده شتریب مراتب به امبریپ
 پـس دوران در جعـل تیقابل ،ابن سالم لیفضا در ناتابع و صحابه اقوال لذا. است یافته
 ابن سالم از لیتجل در گوناگون اتیروا زۀ جعلیانگیی چرا اما. است داشته را امبریپ از
ی بازخوان به آن پاسخ که استی گرید سؤال خود او، بهی وح مختلف فقرات انتساب و

  .است خورده گره خیتار در ابن سالم تیشخص

  ابن سالم تیشخصی بازخوان. ۴
: ١٣٩٣ حبـان، ابـن( رفتـه شـمار بـه موثـقی تیشخـص عامـه انیم در آنکه رغمبه  ابن سالم

 لتیفـض اتیـروا ناقـل خود ًعمدتا البته کهـ ی و لتیفض دری رینظ یب اتیروا و )٣/٢٢٨
، )٣/٩٢١: ١۴١٢ عبـدالبر، ابـن ؛١/۴۵: ١۴٠۵ ،ینسائ ؛۵/٣٧: ١۴٢٢ ،یبخار( است شده نقلـ  بوده
 یآرا در و )٨٠: ١۴١۶ طـاووس، ابـن( شده محسوب اعتماد قابل ریغی فرد انیعیش انیم در

 منـابع بـه اتیلیاسـرائ ورودی اصلۀ سررشت چهار ازی یک عنوان به ،هیامام معاصر محققان
  .)٨۴ـ٢/٧٧: ١٣٧٩ معرفت،( است شده شناختهی اسالم
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ی برخـ همچـون موجـودی خیتـاری هـا گـزارش در ابن سالم که استی حال در نیا
 ساز سرنوشت عیوقا دری پررنگ نقش و هنداد نشان تیب اهل بای عناد خ،یتار منفور عناصر

 بـه عـراق،ی سـو بـه حرکـتۀ آستان در را یعل حضرتی حتی و. است نکرده فایا
 در و )١٠۴ــ۴/١٠٣: ١۴١۵ ، عـسقالنیحجـر ابـن( نمـود قیتـشو نـهیمد در اسالم گاهیپا حفظ
  .)٣/٩٣: ١۴١۶ ،یبحرانحسینی ( داشت حضور نیصف جنگ
ی عیشـ عالمـانی سو از ابن سالم اتیروا طردی دعم ،حماد بن مینع هرچند نرویا از
 نیکمتر آنکه بی ـ او آوردن مانیای ماجرا از گوناگون منابع دری عیش عالمان کنیل شده؛
 بـه کـهیی ها پرسش مجموعه ژهیو به امبریپ از او سؤاالت یا و ـندینمای و بهی تعرض
 ؛١٠۶  و۵١ــ۴٢ :١۴١٣ د،یـمف ؛٣٩٠: ١٣٩٨ ،صدوق( اند کرده یاد شده، مشهور ابن سالم مسائل
 حر ؛۵/٢۴: ١۴١۵ ،یکاشان ضیف ؛٣٠۴ـ٩/٣٠٣  و۶٠٠، ٨/١٧٣، ۶/٣١١ ،٣١٣ ،۵/٢٩١: ١۴٠٣ ،یمجلس
  .)٧۶: ١۴١٩ ،یبیخص ؛۴٢۵ و ١/٢١٧: ١۴٢۵ ،همو ؛١/٢٨٢: ١۴١٨ ،عاملی
 از حماد بن مینع گزارش ،ابن سالم هب خاصه ْعالمان اعتماد عدم گواه ،نیا وجود با

 عالمـان کـردیرو ، ـشود یم ذکر لیتفص به ادامه در چنانچه ـی و. است انیعیش عملکرد
 نیـا مخالفـت سبب به ها آن در توقف را حباراال کعب و ابن سالم اتیروا قبال در عهیش
 گـزارش شـک یب. )٨٠: ١۴١۶ طاووس، ابن( است نموده فیتوص امبریپ تیب اهل با دو
 خـواص یـاران به آنان لیتبد یحت و چهره دو نیا ریتطهی برا تالش و تیوضع نیا از او
 اوی مـدعا رشیپـذ عـدم کـه چنـان. دهد یم خبر او گفتاری درست از ، مؤمنان ریما
 مـردود بـر زین آنان طرد بر او اصرار و طاووس بن دیسی سو از تیشخص دو نیا رامونیپ

 تـوان یمـ نیقـرا نیـا مجموع از لذا. )٣۵: همان( نهد یم صحه انیعیش نزد ابن سالم بودن
 و ۀ ابـن سـالمدرباری خیتارۀ شد دهید کمتری ها گزارش یا و نانوشته سطورکه  ادعاکرد
 نقـش شدن پررنگ ِییچرا ِفهم دیکل بعد، به خلفا دوران در اوی اسیس ـ یاجتماع نقش

  .اوست با انیعیش مخالفت وی وح اتیآ ریتفس در ابن سالم
ابـن  ،)۵/۴٠٢: ١۴١۵ ، عـسقالنیحجـر ابـن( بـادع بن سیق حیتصر وی خیتار نیقرا بر بنا
 بوده حباراال کعب کنار در پرکاری ّمحدث عمر، زمان در ثیحد نقل منع دوران در سالم

: تـا یبـ ،یذهبـ( اسـت دهکر یم استفاده نامخاطب سؤاالت به پاسخ در هودی یها آموزه از و
 کـه بـرد یپـ حکومت اهدستگ با ابن سالم مثبت تعامل به توان یم نقطه نیهم از. )۶١/١



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۵

 / 
رۀ 
شما

٢۴

٢٨  

 ارتبـاط بـه اسـتناد بـا عمـر آنکـه ژهیو بهکرده است؛  صادری وی برا ثیحد نقل مجوز
 از بلکـه داده، نـشان خـوشی رو انییهود به تنها نه داشته، حباراال کعب با کهی تنگاتنگ

ی ریـفراگ از و )٩۶ــ٩۵: ١٣٨٨ معـارف،( گرفتـه یمـ مـدد جامعـهی نـیدی دهـ جهت در آنان
 نیـا سـبب بـه امبریپ اتیح دوران در که چنان  است؛دهکر یم استقبال نآنا مطالب
  .)٢/٧۴: ١٣٧٩ معرفت،( شد واقع خیتوب موردی مند عالقه
 مالحظـه قابـل عثمـان از ۀ ابن سالمسرسختان دفاع در تعامل نیای علن بروزۀ نقط اما
 عثمـان از عدفـای بـرا داوطلبانـه اقدام در ابن سالم عملکرد تیماه از نظر صرف. است
  :است توجه درخور مردم با مکالمۀ او در نکته دو ،است نیمابیف روابط انگریب خود که

 یمعرفـ شیخـو وصـف دررا  مکـه درشـده  نازلی وح از فقره دوی و آنکه نخست
 اثبـات بـری سـع ، امبریـپی سـو از نـامش رییـتغ به افتخار و آن به تمسک با و کرده
  . استنموده خودی برامقدس  و ینید ای هوجه

 و او قتـل و خوانـدهی یهـود رای و او، درخواست به واکنش در معترضان آنکه دوم
 سـال ٣۵ ،یخیتاری ها گزارش اساس بر کهی مرد خواندنی هودی. زدند ادیفر را عثمان

 از نـشان منفـور،ۀ فـیخل قتـل کنـار در او قتـل بـه دعوت و گذرد یم شدنش مسلمان از
 ریـاث ابـن( دارد حـاکم دستگاه با او ارتباط وی اسالمۀ جامع رد ۀ ابن سالمنانوشت عملکرد

 گـزارش نیهمـ صـرف بـه لذا. )۴/١٠۴: ١۴١۵ ، عسقالنیحجر ابن ؛١۶١ـ٣/١۶٠: ١۴٠٩ ،جزری
ۀ جامعـ در ابـن سـالم همچـونی افـرادۀ وجه شدن بزرگی برا تالشیی چرا به توان یم

ابـن  تعامـل اسـاس، نیهمـ بر .بردی پ اند، داشته حاکم نظام ایبر کهی دیعوا وی اسالم
  .استی بازخوان قابل زین خالفتش دوران در یعل حضرت با سالم
 از پـس ًعمومـا کـه پرداخته ییها فتنه به فیالتشر و الفتن کتاب در طاووس بن دیس

 کتـاب کـه کـرده تیـروا نقـل عمده طور به باکت سه از  است ویافته ظهور امبریپ
ۀ یـپا بـر کـه مینعـ. )٣٣: ١۴١۶ طـاووس، ابـن( اسـت رجاعپرا کتاب نینخست مینع بن حماد
 از دفـاع بـه را کتـابش ازی باب، )٣۴ :همان( نبوده هیامام رجال از طاووس بن دیس حیتصر
 نیرالمؤمنیما خاص اصحاب از را دو آن و داده اختصاص ابن سالم و االحبار کعب

 مالمـتدر  یعلـ حضرتی سو از واردشده اتیروااست که  شده یمدع وشمرده 
  .)٨٠ :همان( است داشته آنان به نسبت هیتقۀ جنب فرد، دو نیا مذمت و
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 کـرده اقامه یعل حضرت به نسبت ۀ ابن سالمژیو محبت بری و کهی ا نهیقر اما
 خـروج بـا او مخالفـت دهد، رییتغی و بهرا نسبت  هیامامی علما دگاهید رهگذر نیا از تا

 را نـهیمد از خـروج قـصد حـضرت کـهی امهنگـبـه نقـل وی، . است نهیمد از حضرت
 که نرو عراقی سو به و بمانی باق امبریپ منبر برکه  گفتبه ایشان  ابن سالم داشت،

 کـه نـدینما مـضروب را او خواسـتند حـضرت اصحاب. ستینی بازگشت تو رفتن نیا در
 و رفت عراقی سو به سپس. است تیب اهل ما از که دیکن رها را ابن سالم: فرمود حضرت

 حضرت سر: گفت ابن سالم د،یرس شهادت به حضرت که آنگاه اما .نمود رخی بعد عیوقا
 کـه ستیـنی امتـ: افـزود سـپس. بـود صـالح او و اسـت نفـر چهل سر معادل یعل
 اش فـهیخلی امت اگر و کشد یم را آنان از نفر هزار ٧ خداوند آنکه جز بکشد را امبرشیپ
 نیچنـ گـزارش نیا از مینع سپس. کشت خواهد رنف هزار ٣۵ آنان از خداوند بکشد، را
 امبریـپ از پـس یعلـ حـضرت خالفـت بـهباید  ابن سالم کهاست  گرفته جهینت

 یعلـ حضرت شهادت از پس را فهیخل قتل عقوبتی و که چرا ؛باشد داشته اعتقاد
  .)٨١ـ ٨٠: همان( نکرد رادیای قبلۀ فیخل سه مرگ از پسرا ی سخن نیچن وبیان کرد 
 یعل حضرت خروج با ابن سالم مخالفت از تا کرد تالش حماد بن مینع تیانه در

 ارادت بـه برد، کار به زمانه ِمردم ذم در حضرت شهادت از پس کهی جمالت و نهیمد از
 پس ابن سالم جمالت که استی حال در نیا. )همـان( ابدی دست حضرتآن  به اوۀ ژیو
  .نداردی مشابهۀ نمون و شده رشگزا منبع نیهم در تنها یعل حضرت شهادت از

 خداوند،ی سو ازی امبرکشیپ مجازاتکه  شده یمدع عبارات نیا دری و گرسوید از
 ٣۵ قتـل اسـت، امبریـپ همان نیجانش کهی کش فهیخل مجازات و امت از نفر هزار ٧ قتل
 از را فـهیخل گاهیجا رش،یپذ قابل ریغ خشونت ضمن ارقام نیا که )همان( است نفر هزار
 یعلـ حـضرت عبارت ،نیا وجود با .است کرده اساس یب را مدعا و برده فراتر ینب
: فرمـود حضرتو  پرداخت حضرت خروج با مخالفت به کهی زمان ـ ابن سالم دییتأ در
 منـابع در کـه یحـال در شـده، نقـل زیـن عامه منابع گرید در ، ـ ماست از صالحی مرد او

  .)١٠۴ـ۴/١٠٣: ١۴١۵ ،قالنی عسحجر ابن ؛همان( است نگشته وارد خاصه
: ١٩۶٧ ،یطبـر( یعلـ حضرت با عتیب از امتناع در ابن سالم عملکرد گرسوید از

 ازی ریـگ کنـاره و جمـل جنـگ در حضور عدم و )٧/٢٢۶: ١۴٠٧ ، دمشقیریکث ابن ؛۴/۴٣٠
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 پــرده اختالفــات از و بــرده نیبــ از را حــضرت بــای وی همراهــ گمــان ن،یصــف جنــگ
ی و که ابن سالم مذمت دری اتیروا وجود بر حماد بن مینع حیصرت که چنان. دارد یبرم
 ابن( سازد یم انگرینما را یعل حضرت بای وی منف تعامالت خوانده،ی ا هیتق را ها آن

ۀ یـپا بـر زیـن جامعـهی نـداریدی الگـو در حضرتۀ ریسهمچنین . )٨١ـ ٨٠: ١۴١۶ طاووس،
 دهیـگرد شام به نهیمد از حباراال کعب فرار موجبامر  نیهم که بودگویان  قصه با مقابله
 شـام بـه و مانـد یبـاق نـهیمد در عمـر آخـر تـا ابن سالم هرچند. )١٠٨: ١٣٨٨ معارف،( بود
 ابن سالم پسند مورد ،انیگو قصه با یعل حضرتۀ مقابلۀ ویش ًطبعا، لیکن ختینگر
  .است دهیگرد یم روابطی رگیت موجب ات،یلیاسرائ نقل در اوۀ کارنام و نبوده

  سالم ابن هیعل صادق امام اقدامات.   ۶
 او ازی اسیس یها استفاده منظور به ابن سالمی نیچهرۀ د ساختن موجهی برا حکومت تالش
ی راستا دری تدافع اقدامات که دشو یمتر  محسوسهنگامی  ، امبریپ خاندان برابر در

  .ردیگ رقرا تأمل مورد صحابه و صادق امامی سو از ابن سالم تقدس بت شکستن
 مانیا از سوءاستفاده قیطر از تیب اهل با مقابلهۀ رگ نینخست ،یخیتار لحاظ به ایگو

. نمود مشاهده عباده بن سعد بن سیق و هیمعاوۀ خصمانۀ مکالم در توان یم را ابن سالم
یی ابتـدا یهـا سـال را آن زمان است، واقعه نیا گزارشگر که ).ق ٧۶. م( سیق بن میسل

 بـه نـهیمدۀ درواز را آن مکـان و ، حسن امام با صلح از پس و هیومعا خالفت دوران
 ،گـزارش نیـا اساس بر.  استکرده انیبی اسالم امت بیرق یبۀ فیخل از استقبال هنگام
 شیقـر از ًعمـدتا کنندگان استقبال چرا که نمود ِشکوهس بن سعد بن عباده ی قبه هیمعاو

 اسـالم صـدر عیوقـا از پاسـخ در سیقـ .انـد شـده حاضر کمتر مراتب به انصار وهستند 
 مـانع ْوجـودۀ همـ بـا ،اسالم حفظی برا انصار که کرد یاد احد و بدر یها جنگ ژهیو به
 یعل حضرت مناقب به سپس. شدند پدرش و هیمعاو توسط اسالم ساختن کن شهیر

 از را امبریـپ تیـب اهـل اگـرکه  گفتآنگاه . نکرد فروگذار آن ازی زیچ و پرداخت
. انـد داده نـشانی فـداکار اسالمی برا شیقر از شیب انصار دیترد بی ،میینما داج شیقر
 هیـمعاو. ستیـن خالفـت دری حقـ ، امبریـپ تیـب اهـل جزی کسی برا که یحال در

 کـهی کـس از: گفـت سیقـ ؟یا گرفتـه فرا که از را سخنان نیا :دیپرس و شد نیخشمگ
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 و اسـت امـت فاروق و قیّصد و نیتد اریمع کهی کس ؛داشت من بر پدرم از فراتر یحق
ان مـن و شـما گـواه باشـد و یـبگو بس است مرا خدا کـه م «:اش فرمود باره درخداوند

حـضرت ۀ بـار را کـه دریاتیـ آۀس همـیق. )۴٣ /رعـد( » که نزد او علم کتاب استیکس
ق امـت، ابـوبکر اسـت و یصد: ه در مقابل گفتیمعاو. بود، خواند  نازل شدهیعل

س یقـ.  اسـت بـن سـالمعبـداهللا ،سـت که علم کتاب نزد اوی و کس،فاروق امت، عمر
ها کسی است که آیات متعدد در وصف او نازل  ن و سزاوار آنین عناوی اۀستیشا: گفت
 چندین آیه و روایت در وصف حضرت علیسپس . و شما همه را حذف کردیدشده 

کـس حـدیثی در   هـر کـهپس از آن بود که جارچیان معاویه اعالم کردند. قرائت نمود
، هاللـی(  یا فضایل خاندانش بیان نمایـد، مـستحق کیفـر اسـتمنقبت حضرت علی

بدون تردید روایت تفصیلی سلیم از وقـایع صـدر اسـالم، حـاکی از . )٧٨٠ــ٢/٧٧٧: ١۴٠۵
 و تالش حکومت برای جایگزین کـردن نزول آیات فراوان در وصف حضرت علی

 ذیـل ایـن ، به جای حـضرتابن سالمون خلفا و افرادی موافق با جریان حاکمیت همچ
ل یکه دستورالعمل رسمی معاویه مبنی بر بیـان احادیـث در فـضا چنان.  استآیات بوده
 کـه در فـضیلت او و خانـدانش ی و منع احادیثگانه و لعن حضرت علی خلفای سه

از تالش جـدی حاکمیـت بـرای محـو جایگـاه خانـدان ، )٧٨۴ــ٢/٧٨١: همان( شده وارد
  .رداد می برالت در فهم نصوص دینی پردهرس

 که موضع موافق با حاکمیت داشته، ذیل فقرات متعـدد ابن سالملذا مراد واقع شدن 
بـه  اسـت کـه تراشی برای حضرت علی گر تالش برای رقیب  به نوعی تداعی،وحی

 .اسـت شـده  در وصف او نیز آیات متعددی نـازل،امت اسالم و به ویژه شیعیاناعتقاد 
 صـحابه نظـر اخـتالف. اسـت مشهود وضوح به رعد سورۀ ۴٣ۀ یآ در رقابت نیا انچهچن
 نیـا در اما .شد انیب شتریپ ابن سالم ا ییعل حضرت وصف در هیآ نیا نزول رامونیپ

 دمیشن بار کی: دیگو یمی و. است تأمل درخور عباس ابن از ابوصالح گزارش ،موضع
 کـه دمیشـن عمـرش آخر در کنیل ،دانست مابن سال وصف در را هیآ نیا عباس ابن که

 حـضرت وصف در جز هیآ نیا: گفت پروردگار به قسم با و کرد رد را خودی قبل موضع
 ریجب بن دیسع چنانچه. )١/۴٠۶: ١۴١١ ، نیشابورییحسکانحاکم ( است نگشته نازل یعل
، )١١٩ ــ١٣/١١٨: ١۴١٢ ،یطبـر(ه بود مخالف ابن سالم وصف در هیآ نیا نزول با تنها نه زین
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 ابـن سـالم وصف در رای ا هیآ چیه ،شد انجام متقدمی ریتفس منابع در کهی تتبع با بلکه
 در قـرآن دری ا هیـآ چیهـ کـه شـده نقـلچنـین  زینی شعب از او، بر افزون. است ندانسته
 را احقاف سورۀ ١٠ۀ یآی و لذا. )۴/۶٩: ١۴٠۴ ،یوطیسـ( است افتهین نزول ابن سالم وصف

  .)۵/٩۴: ١۴٢٢ ، اندلسیهیعط ابن( نمود یم انیب ابن سالم جزی سک وصف در زین
 ، یعلـ حـضرتی جا به ابن سالمی ساز نیگزیجای برا تالش نیا اوج ۀنقط اما

 حضرت را هیآ نیا مصداق مفسران عموم هرچند. است محسوس مائدهسورۀ  ۵۵ۀ یآ در
ۀ آسـتان در امبریـپ با ابن سالم گفتار استناد به زین مفسرانی برخ اند، دانسته یعل

 لیم نیا که )١٧٣: ١٣۶٧ ،یشوشتر( اند کرده قلمداد مؤمنان ّیول را ابن سالم ه،یآ نیا نزول
 در ّیولـ عنـوان بـه یعل حضرتی جا به ابن سالمی رسمی نیگزیجا بهرا  حکومت

  .رساند یمیی معنا هر
سـورۀ  ۴٣ ۀیـآ انتـساب بـودن دروغ بـر صادق امام حیتصر در ،یتقابل روند نیا
 شـأن عنـوان بـهرا  ابن سـالمی معرف حضرتآن . خورد می چشم به زین ابن سالم به رعد
 فهیشـرۀ آیـ مـراد را یعل حضرت و خوانده کذب ًصراحتا ،رعدسورۀ  ۴٣ۀ یآ نزول

ــسته ــوفی،؛ ١/٢١۴: ١۴٠۴،  قمــیصــفار( اســت دان ــاکم  ؛٢/٢٢٠: ١٣٨٠ عیاشــی، ؛١٨٩: ١۴١٠ ک ح
  .)١/۴٠٢: ١۴١١، نیشابوری حسکانی

 ابـن سـالمتوان چنین اسـتنباط کـرد کـه  یهم قرار دادن این قراین تاریخی م از کنار
  از خانـدان پیـامبر،مـوازات آنه پس از آنکه در دوران خلفا به آنان نزدیک شد و بـ

 ، گرفت در جبهۀ مخالف قرارخالفت حضرت علیدر ایام  تا جایی که فاصله گرفت
با بیان آیات مکرر در تا  بدل شد ایل قرآنی حضرت علیبه ابزاری برای مقابله با فض

ای که مصدر ورود بـسیاری از مفـاهیم تـورات بـه روایـات  هودی مسلمان شدهیفضیلت 
 در وصف وی نـازل شـده ی که فقرات گوناگوننبوی بود، از عظمت حضرت علی

مـدن ایـن  در پدیـد آابن سالمتوان سهم معینی برای خود  یهرچند نم. شود کاستهبود، 
دو فقـره از اعـالم قتـل عثمـان و ۀ او با مردم در آسـتانۀ  لیکن از مکالم،کرد فضا تصور

، )۴/١٠۴: ١۴١۵ ، عـسقالنیحجـر ابـن ؛١۶١ـ٣/١۶٠: ١۴٠٩ ، جزریریاث ابن(وحی در وصف خود 
گاهانـهۀ توان مدعی شد که از او سوءاستفاد یم  بلکـه خـود نیـز بـا  اسـت،ای نـشده ناآ

  .است کم همراه و در این ماجرا دخیل بودهسیاست دستگاه حا
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  یشناس تابک
  . ق١۴٠٩ ر،کالف دار روت،یب ،هالصحاب معرفة فی الغابة داس ،محمد بن یعل ، جزریریاث ابن .١
  . ق١٣٩٣ ،هیالهند ةیالعال ومةکللح المعارف وزارة ،الطبقات و التراجم محمد، حبان، ابن .٢
 روت،یب عبدالموجود، احمد عادلتحقیق  ،هالصحاب تمییز فی صابةاال ،یعل بن احمد ،یعسقالن حجر ابن .٣

  . ق١۴١۵ ،هیالعلم تبکال دار
  . ق١٣٧٩ ،هالمعرف دار روت،یب ،یالبخار حیالصح بشرحی البار فتح ،همو .۴
اصـفهان،  ،التشریف بالمنن فـی التعریـف بـالفتن  بن جعفر،ی بن موسیعلالدین  سید رضیطاووس،  بنا .۵

  . ق١۴١۶، مراال مؤسسة صاحب
یر و التنویرطاهر،  بن  محمد،عاشور ابن .۶   .تا بی،  العربیخیالتارٶسسة مبیروت، ، التحر
 دار روت،یـب ،یبجـاو محمد یعلتحقیق  ،صحاباال معرفة فی االستیعاب ،عبداهللا بن وسفی عبدالبر، ابن .٧

  . ق١۴١٢ ل،یالج
تحقیـق ، کتـاب العزیـز فـی تفـسیر الالـوجیز المحـرر،  بـن غالـبعبـدالحقابومحمـد ،  اندلـسییهعط ابن .٨

  . ق١۴٢٢ ،هیتب العلمکال داربیروت، محمد، عبدالشافی عبدالسالم 
  . ق١۴٠٧ ر،کالف دار روت،یب ،هالنهای و البدایة عمر، بن لیاسماعابوالفداء  ، دمشقیریثک ابن .٩
  . ق١۴١٩، هالکتب العلمی داربیروت، الدین،  حسین شمس محمدتحقیق ، تفسیر القرآن العظیم، همو . ١٠
  . ش١٣۶۴خسرو، ناصر، تهران، الجامع الحکام القرآن قرطبی، محمد بن احمد، اریانص . ١١
  . ق١۴٢٢ النجاة، طوق داردمشق،  ،الجامع الصحیحمحمد بن اسماعیل، ابوعبداهللا بخاری،  .١٢
 اءیـاح داربیـروت،  ،یالمهد عبدالرزاقتحقیق  ،معالم التنزیل فی تفسیر القرآنمسعود،  بن نی حس،یبغو . ١٣

   ق١۴٢٠، یعربال التراث
ان، یـالب تبـة دارکمکویت، ، ینکمحمد الج بن نیماال ، محمدهمعجم الصحابمحمد،  بن بغوی، عبداهللا .١۴

  . ق١۴٢١
شحاته، بیروت، دار احیـاء عبداهللا محمود ، به کوشش تفسیر مقاتل بن سلیمانبلخی، مقاتل بن سلیمان،  .١۵

  . ق١۴٢٣،  العربیالتراث
بیـروت، دار تحقیق محمد عبدالرحمن مرعشلی، ، نوار التنزیل و اسرار التأویلا بن عمر، اهللابیضاوی، عبد .١۶

  . ق١۴١٨احیاء التراث العربی، 
 التراث حیاء اداربیروت، ، الکشف و البیان عن تفسیر القرآنابراهیم،  بن احمدابواسحاق ،  نیشابوریثعلبی .١٧

  . ق١۴٢٢العربی، 
 فی اآلیات النازلة شواهد التنزیل لقواعد التفضیل بن احمد، عبداهللاعبیداهللا بن ،  نیشابوریحسکانیحاکم  .١٨

  .ق ١۴١١ارشاد اسالمی، فرهنگ و باقر محمودی، تهران، وزارت د، تحقیق محم فی اهل البیت
  . ق١۴٢۵، بیروت، اعلمی، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، حسن بن ، محمدیعامل ّحر .١٩
، تصحیح محمد بن محمد الحسین القائینی، قم، )کملة الوسائلت(الفصول المهمة فی اصول االئمه همو،  .٢٠

  . ق١۴١٨،  معارف اسالمی امام رضا
یعهوسائل الشیعةتفصیل  همو، .٢١   . ق١۴٠٩ ، تیالب مؤسسة آلقم، ،  الی تحصیل مسائل الشر
، مثـانیم و الـسبع الفسیر القرآن العظـیروح المعانی فی ت ،الدین محمود بن عبداهللا حسینی آلوسی، شهاب .٢٢

  . ق١۴١۵العلمیه،  الکتب داربیروت، عطی،  علی عبدالباریتحقیق 
  . ق١۴١۶بنیاد بعثت،  تهران، ،القرآن تفسیر فی البرهان، حسینی بحرانی، سیدهاشم بن سلیمان .٢٣



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۵

 / 
رۀ 
شما

٢۴

٣۴  

  . ق١۴١٩، بیروت، البالغ، الهدایة الکبریخصیبی، حسین بن حمدان،  .٢۴
ِالمؤتلف عمر، بن یعل بوالحسنا ،یدارقطن .٢۵

ِختلفوالم َ  الغـرب داربیـروت،  ،عبـداهللا بـن موفـقتحقیق  ،َ
  . ق١۴٠۶ ،یسالماال
  . ق١٣٨٣، هالعربی الکتب حیاء اقاهره، دارچاپ دوم، ، ثیالتفسیر الحد، ةعز ، محمدهدروز .٢۶
بیـروت، االنـصاری،  ابـراهیم بـن عبـداهللاتحقیـق ، صور مقتبسة من القرآن الکـریم:  rل الرسوةسیر، همو .٢٧

  .تا بی، هی العصرةالمکتب
  .تا یب ،یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب ،المفسرون و التفسیر ن،یمحمدحس ،یذهب .٢٨
  . م١٩٩٠الهیأة المصریة العامة للکتب، مصر، ، القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار تفسیررضا، محمد،  رشید .٢٩
  . ق١۴١٠ ،هالمعرف داربیروت،  ،القرآن علومی ف البرهان ،عبداهللا بن محمدبدرالدین  ،یشکزر .٣٠
 و عیـون االقاویـل فـی وجـوه الکشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل،  محمود بن عمراهللازمخشری، جار . ٣١

  . ق١۴٠٧بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ سوم، ، التأویل
  . ق١۴١٢الشروق،  دارقاهره،  ـ بیروتچاپ هفدهم، ، فی ظالل القرآن  بن ابراهیم شاذلی،قطببن سید  .٣٢
 الکتـاب دارچـاپ دوم، بیـروت،  ،القرآن علوم فی تقاناال، بکر  بن ابی عبدالرحمنالدین لجالسیوطی،  . ٣٣

  . ق١۴٢١ ،العربی
  . ق١۴٠۴،  نجفی مرعشی العظمیاهللاة آیۀقم، کتابخان،  المنثور فی تفسیر المأثورّالدر، همو .٣۴
یـق و تـصحیح سـید تحق،  فـی نقـد الـصواعق المحرقـهُالمهرقـة الـصوارم، نـوراهللاقاضی سید ی، شوشتر .٣۵

   ١٣۶٧النهضة،  مطبةتهران،  ،حسینی نیالد جالل
، تـصحیح هاشـم حـسینی، قـم، التوحیـدصدوق، محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویـه قمـی،  .٣۶

  . ق١٣٩٨جامعۀ مدرسین، 
محـسن تـصحیح ،   فـی فـضائل آل محمـدالـدرجات بـصائر  بن فروخ،حسن بن ، محمد قمیصفار .٣٧
  . ق١۴٠۴  نجفی،یمرعش العظمی ةاهللایتبة آکم قم، چاپ دوم،، یباغ وچهک
، ترجمۀ سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قـم، دفتـر المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سیدمحمدحسین،  .٣٨

  . ش١٣٧۴انتشارات اسالمی، 
 ، چـاپ سـوم، تهـران،یمحمـدجوادبالغتحقیق ، مجمع البیان فی تفسیر القرآنحسن،  بن طبرسی، فضل .٣٩

  . ش١٣٧٢ ناصرخسرو،
چاپ هـشتم،  م،یابراه بوالفضل امحمدتحقیق  ،الملوک و مماال تاریخ ر،یجر بن محمد ابوجعفر ،یطبر .۴٠
  . م١٩۶٧ التراث، دار روت،یب
  .ق ١۴١٢ ،هالمعرف دار روت،یب ، فی تفسیر القرآنالبیان جامع ،همو .۴١
  .تا لعربی، بیاحیاء التراث ا داربیروت، ، التبیان فی تفسیر القرآنحسن،  بن طوسی، محمد .۴٢
َ بن عیاش سلمی سمرقندی، محمد بن مسعودی،اشیع .۴٣  ی، محالتیهاشم رسولیدق سی تحق،کتاب التفسیر َ

  . ق١٣٨٠، هی علمۀ چاپخان،تهران
دانـشگاه قـم، ، مطالعـات تفـسیری، » آیات مـستثنیات سـور مکـی و مـدنیۀبررسی نظری«فائز، قاسم،  .۴۴

  .ش ١٣٩٠،  ٨سال دوم، شمارۀ کریم،  قرآن معارف
 احیـاء التـراث دارچاپ سـوم، بیـروت، ، الغیب مفاتیح: التفسیر الکبیر رازی، محمد بن عمر، الدینفخر .۴۵

  . ق١۴٢٠العربی، 
  . ق١۴١۵، تهران، الصدر،  الصافیتفسیرمرتضی،  فیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه .۴۶



  

حلی
ت

  و  ل
ررس

ب
یروای 

 ات
فس
ت

ری
ی 

داهللا
ۀ عب

ربار
د

  بن    
الم
س

٣۵  

الکتـاب،  اردچاپ سـوم، قـم، جزایری،  موسوی طیبتحقیق سید، یالقم تفسیرم، یابراه بن قمی، علی .۴٧
  . ق١٣۶٣

فروشـی  کتـابچـاپ سـوم، تهـران،  ، فی الزام المخالفینمنهج الصادقینتفسیر کبیر ، اهللا ، مالفتحیاشانک .۴٨
  . ش١٣٣۶ ،یعلم محمدحسن

فرهنـگ و وزارت ، تهـرانی، اظم محمـود محمدکقی تحق،تفسیر فرات الکوفی ،می، فرات بن ابراهیوفک .۴٩
  . ق١۴١٠ی، ارشاد اسالم

، بیـروت، مٶسـسة  بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهاراقر بن محمـدتقی، مجلسی، محمدب .۵٠
  . ق١۴٠٣الوفاء، 

  . ش١٣٨٨ ر،یکو تهران،چاپ دهم،  ،ثیحدی عموم خیتار د،یمج معارف، .۵١
  . ق١۴١۵، یاالسالم مؤسسة النشرچاپ دوم، قم، ، التمهید فی علوم القرآن، یمحمدهاد معرفت، .۵٢
  . ش١٣٨٢ ،سمت ،تهرانچاپ پنجم،  ،قرآن تاریخ ،همو .۵٣
  . ش١٣٧٩ د،یالتمهقم،  ،یرینصعلی  و اطیخترجمۀ علی  ،مفسران و تفسیر ،همو .۵۴
خ یة الـشیـ اللفیتمر العـالمٶالمـقـم،  ،ختـصاصاال،  بن نعمان عکبری بغدادیمحمد بن د، محمدیمف .۵۵

  . ق١۴١٣د، یالمف
  . ش١٣٧۴هران، دار الکتب االسالمیه، ، تتفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر و جمعی از نویسندگان،  .۵۶
  . ق١۴٠٣ العلم،ة نیمد روت،یب ،ثیالحد رجال معجم دابوالقاسم،یس ،ییخوموسوی  .۵٧
  . ق١۴٠۵ ،هیالعلم تبکال دار روت،یب ،هالصحاب فضائل ، احمد بن شعیببوعبدالرحمنا ،ینسائ .۵٨
  . ش١٣٨٠نما،  ی، تهران، هستدانش آیات مستثنا درآمدی برنکونام، جعفر،  .۵٩
  . ق١۴٠۵ ،، قمیانصارباقر محمدتحقیق  ،الهاللی قیس بن کتاب سلیم ،سیق بن می، سلیهالل .۶٠





 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

٣٧  

  ١٣٩۵  پاییز ـ زمستان،٢۴ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  داستان شعیب

  در قرآن و عهد قدیم
    ١عباس اشرفی  
    ٢مریم پیروان  

  دهکیچ
 و ،های انبیا در قرآن، عهد قدیم و عهد جدید استانبررسی اشتراکات و افتراقات د

توانـد نتـایج جـالبی را بـه دسـت  سرایی هر کتاب می  داستانۀ محتوا و شیوۀمقایس
در  تـرونی در قرآن و داسـتان u داستان حضرت شعیبۀاین مقاله با مقایس. دهد

قـرار عهد قدیم، این دو داستان را در هر کتاب به صورت جداگانه مورد ارزیـابی 
سـؤالی کـه در . کنـد ها را بررسی می داده و سپس نقاط اشتراک و افتراق داستان

 و یتـرون را یـک uتـوان شـعیب این مقاله مطرح شده است این است که آیا مـی
ایـن جستار حاضر، به  دانست؟ در uشخص و همان پدر همسر حضرت موسی

نیز مراجعه به تفاسـیر سؤال با توجه به آیات قرآن و مطالب موجود در عهد قدیم و 
 اجمـالی ایـن اسـت کـه ۀنتیجـ. داده خواهد شدپاسخ های لغوی  موجود و بحث

                                                                 
 ١٠/١٠/١٣٩۴: رشیذخ پیتار ـ ٢٠/١١/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(ashrafi@atu.ac.ir) یئاستادیار دانشگاه عالمه طباطبا. ١
ـــدیث. ٢ ـــرآن و ح ـــوم ق ـــری عل ـــشجوی دکت ـــادان ـــه طباطب ـــشگاه عالم ـــسئول(ی ئ دان ـــسندۀ م  )نوی

(peyrov.m@gmail.com).  
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در .  در عهد قدیم اسـتu همان یترون و پدر همسر موسی،قرآندر  uشعیب
این مقاله همچنین سبک ایـن داسـتان در هـر یـک از دو کتـاب مـورد بررسـی و 

  .قاله روش تطبیقی متنی است روش تحقیق در این م ومقایسه قرار گرفته است
  .، یترون، مدین، عهد قدیم، سبک داستانشعیب :یدیلکواژگان 

  مقدمه
که اسالم، مسیحیت و یهودیت سه دین الهی بوده و از یک منبع واحد سرچشمه  از آنجا
باشند، این امری طبیعی اسـت کـه   هر سه از ادیان ابراهیمی می،اند و عالوه بر آن گرفته

هـا، در جزئیـات و کلیـات متعـددی   هر یک از آنِهای مقدس  در کتابمطالب موجود
 و نه اقتباس قـرآن از اند مسلمانان در این موارد به وحدت مصدر قائل. باشندهم به شبیه 

ُ افـراد بـشرند کـه از بعـد هـدایتی ،های مقدس مخاطبان کتاب. منابع مسیحی و یهودی
 موارد خداوند یکتایی اسـت کـه پیـام ۀر همکننده نیز د نیازهای مشابهی دارند و هدایت

 تـشابهات فـراوان در ایـن ۀبنابراین مـشاهد. رساند خود را از طریق انبیا به گوش بشر می
عجیـب  منابع وحیانی، برای فرد معتقد به هدایت بـشر از سـوی خـدا و توسـط پیـامبران

هـا  یـن تفـاوتا. البته وجود تفاوت در بعضی مـوارد را نیـز نبایـد نادیـده گرفـت. نیست
د محـصول شـرایط زمـانی و مکـانی و مخاطبـان متفـاوت در زمـان هـر یـک از نتوا می

در هـر . هـا صـورت گرفتـه اسـت که در بعضی از این کتـابباشد پیامبران یا تحریفاتی 
د و جـالبی را در یـتواند نتـایج مف  این اشتراکات و افتراقات میۀ بررسی و مقایس،صورت
های تطبیقـی دیـن از  امروزه بحث. دینی به دنبال داشته باشدهای علمی تاریخی و  بحث

  .ندسزایی برخورداره اهمیت ب
 الهـی یرا مورد مقایسه قرار داد، داسـتان انبیـاها   آنتوان از جمله موضوعاتی که می

هـایی کـه  داسـتان: دکرتوان در سه گروه بررسی  های مربوط به انبیا را می داستان. است
 و ، نـوح  ماننـد داسـتان آدم؛ظر در هر سه کتاب یکسان اسـتنام پیامبر مورد ن

 وجـود داشـته هـا داسـتانایـن هایی در محتـوای  ممکن است تفاوتالبته  که ابراهیم
هـا   آن امـا نـام پیـامبر درانـد هایی که از نظر محتوا بـه هـم شـبیه  دوم داستانۀدست. باشد

هـای   و در کتـاباند دو کتاب آمدههایی که تنها در یک یا  متفاوت است و سوم داستان
 مانند داستان سـموئیل در عهـد قـدیم و ؛یا پیامبر وجود نداردها   ذکری از آنًدیگر اصال
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  . در قرآن صالحداستان
این داستان .  مورد بررسی قرار گرفته است داستان حضرت شعیب،در این مقاله

 نـامی از شـعیب بـرده نـشده  زیـرا در عهـدین؛توان در گروه دوم و سوم قـرار داد را می
 در عهد قدیم از شخصی به نام یترون یا رعوئیل نام برده اما در داستان موسی. است

در ایـن داسـتان قرآنـی کـه بـه فـرار . شده که داستان او شبیه به داستانی در قرآن اسـت
امـا .  نام پیرمرد اهل مدین ذکر نشده است،شود  به مدین مربوط میحضرت موسی

 شـعیبی کـه در آیـات ؛ دانـسته شـده اسـت همان شعیبی و،ری از تفاسیردر بسیا
در عهـد . دیگری از قرآن به داستان رسالت او و سرپیچی قـومش پرداختـه شـده اسـت

 به این داستان پرداخته نشده است، مگر در کتاب اعمال رسوالن که داستان ًجدید اصال
 ،اما در این داسـتان. شده است به مدین بعد از کشتن فردی مصری بیان فرار موسی

  :استبسنده شده زیر ذکری از آن پیرمرد و دخترانش به میان نیامده و تنها به مطلب 
موسی در مدیان غربت اختیار کـرد و در آنجـا دو پـسر آورد و بعـد از چهـل سـال در 

  .)٧: ٣٠ـ٢٩اعمال رسوالن ( بیابان کوه سینا آتشی دید و به پیامبری رسید

 بـا توجـه بـه شـباهت دو داسـتان در قـرآن و عهـد قـدیم و ، گفته شدهمان طور که
ها، آنچه در این مقاله باید پاسخ داده شود ایـن اسـت کـه  تفاوت نام شخصیت اصلی آن

 به یک شخص اشاره دارند و آیـا در قـرآن پیرمـردی کـه اهـل ًآیا شعیب و یترون حقیقتا
 پنـاه داده و دختـرش را بـه ی بـه و، از مـصرمدین بود و بعد از فرار حضرت موسی

 است که در آیات متعدد دیگری بـه داسـتان او و  درآورد، همان شعیباش یهمسر
اینکه تفاوت سبک این دو داستان تـا چـه انـدازه پرسش آخر قومش اشاره شده است و 

  .تواند در تأثیرگذاری بر خواننده و جذب او نقش داشته باشد می
در ایـن . ندشـو ها به لحاظ سبک بررسی می  داستاندا، ابتپاسخ به این سؤاالتبرای 

های مقدس بحث شده و سبک  های مختلف داستان در کتاب بخش در ارتباط با سبک
در اینجـا . شـود داستانی هر کتاب در مورد داستان شعیب و یترون با یکدیگر مقایسه می

  . تطبیقی و از نوع تجزیه و تحلیل متن استْروش تحقیق
به این صـورت کـه مطالـب . ندشو ها از نظر محتوا بررسی می داستان ،در بخش بعد

شوند، بعد از آن  این داستان ابتدا در عهد قدیم و سپس در قرآن بیان میمورد موجود در 
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 از ،ترون، شـعیب و رعوئیـل خواهـد شـد کـه در ایـن بخـشی در ارتباط با اسامی بحثی
فاده شده است و سپس مطالـب مـورد های لغت و منابع روایی است تفاسیر موجود، کتاب

شود  ای میان مطالب دو کتاب انجام می  مقایسه،در پایان. گیرند تجزیه و تحلیل قرار می
 ،شایان ذکر است که روش تحقیق در ایـن بخـش. دگرد گیری می  بر این اساس نتیجهو

  .تجزیه و تحلیل محتوایی و تطبیق متنی است

  ها از حیث سبک بررسی داستان. ١
گویی است که گوینـده   تعریف سبک یا اسلوب گفته شده است که آن روش سخندر

ن  ایـ، در ایـن بخـش.)٢/٣٢۵: ١۴١۵زرقـانی، (پیمایـد  در تألیف سخن و اختیار الفـاظ مـی
آن  برآمـده از ۀاهـداف و نتیجـو نیز  ، عناصر داستانداستان را از حیث اسلوب یا سبک

های عهد قدیم و قرآن از حیـث  د در داستانهای موجو همچنین تفاوت. کنیم میبررسی 
توانـد  ها مـی شود و نشان داده خواهد شد که این تفاوت سبک و نوع نگارش مقایسه می

  .ها باشد ها از نقل این داستان به دلیل تفاوت در هدف آن کتاب
شویم کـه هـدف هـیچ   سه کتاب قرآن، عهد جدید و عهد قدیم متوجه میۀبا مطالع
 ِاز داسـتان بـرای اهـداف هـدایتی و تربیتـیها  ۀ آنیی نیست بلکه در همسرا یک داستان

گـویی نـسبت بـه مقاصـد  البته غلظـت معیارهـای داسـتان. مخاطبان استفاده شده است
خورد و  قرآن و عهد جدید بیشتر به چشم میدر مقایسه با  در عهد قدیم ،تعلیمی داستان

 ؛اسـت سرایی ایت سبک و اسلوب داستان رعزتر ا  وجه هدایتی پررنگ،در قرآنویژه به 
هـا و یـا ذکـر  ها یا ذکر نام  در قرآن الزامی برای رعایت ترتیب تاریخی داستان،برای مثال

 بسته بـه ، ابتدا، انتها و وسط داستانی حتی گاه.زمان و مکان وقوع داستان وجود ندارد
شـود و از   بسنده مـیشوند و یا تنها به بخشی از یک داستان جا می ههدف مورد نظر جاب

توان انکار کرد که در  اگرچه نمی. شود نقل کل داستان و حتی پایان داستان اجتناب می
های کاملی همچون داستان یوسف وجود دارد که البتـه در همـان مـوارد  قرآن نیز داستان

تـوان در نـوع  ه را مـیمسئلاین . نیز اولویت با مسائل اخالقی و اهداف تربیتی قرآن است
 عـدم ذکـر ،های خاصی از این داستان مـشاهده کـرد کـه در ایـن مـوارد عریف صحنهت

جزئیات و رد شدن سریع از این بخش داستان و نوع خاص تعابیر، اولویت داشتن مسائل 
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در مقابل اما در عهد قدیم گزارش داستان بـه ترتیـب . دهند  را در قرآن نشان میاخالقی
پـرداختن بـه . بـا ذکـر جزئیـات انجـام شـده اسـتزمانی آن و با حفظ تقدم و تـأخر و 
بی و گـاه َسَ نۀها، رابط پرداختن به نام. شود برانگیز می جزئیات گاه در عهد قدیم تعجب

خالف ایـن  اما بر. ها و جزئیات نامرتبط در آن مرسوم است نامه ایمانی میان افراد، شجره
هـای   از ویژگـی،رار درازگـویی و تکـ،گـویی و پرهیـز از اطنـاب روش، حذف، گزیـده

  .)٧٧/٧۵ش :١٣٨٢نجفی، (گویی قرآن مجید است  قصه
بندی فصول عهد قـدیم و  از نوع تقسیم. استه  تنوع متون در این کتاب، دیگرمسئلۀ

 متون متنوعی از ،است که در عهد قدیمن نگرش آن و تعدد نویسندگان پیدنیز مدت زما
 نوعی وحـدت ،های قرآن  در داستاناما. حیث محتوا، موضوع و سبک و نثر وجود دارد

 این کتاب ، زیرا از دید مسلمانان و بسیاری از غیر مسلمانان؛خورد و انسجام به چشم می
 نـازل و مکتـوب شـده و تـا کنـون از ، کوتـاهیزمـان توسط یک راوی واحد و در مدت

  .گونه تحریفی در امان بوده است هر
. تواند مورد مقایسه قرار گیرد ی موضوع دیگری است که م،پردازی داستان شخصیت
ه بـه لحـاظ مـسئلایـن . مـصون از خطـا و لغـزش نیـستانبیـا   شخـصیت،در عهد قدیم

هـا در قـرآن   همـین چهـره،امـا در مقابـل. تـر اسـت داستانی باورپذیرتر و حتی پرکشش
  .)٧۴ :همان(شوند  میمعرفی معصوم و منزه از گناه 

دو کتاب گفتگو وجود دارد با این تفاوت در هر . ستیا گفتگومحاوره مسئلۀ دیگر 
 خدا، مالئکهمیان انسان و محاوره  ،در قرآن. که در قرآن بسیار بیشتر از عهد قدیم است

امـا در . گیـرد صـورت مـی.. . انسان و انسان و، انسان و حیوان،انسان و مالئکه، و خدا
  .)١٨۶ :١٣٨۵اشرفی، (میان انسان و خدا یا انسان و انسان است محاوره فقط  ،عهد قدیم

تفاوت در سبک، نثر، نوع نگارش و عناصر داستان در مجموع موجب شکل گرفتن 
ها شده که هر کدام را از حیث جذب  شکل متفاوتی از داستان در هر یک از این کتاب

  .مخاطب متفاوت کرده است

  مقایسه. ١ـ١
 در قـرآن یبسرایی و شکل کلی داستان، داستان شع از نظر سبک و اسلوب داستان
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  :دنشو ترون در عهد قدیم در اینجا مقایسه مییو 
 رسد سبک داستان در قرآن عاطفی است و داسـتان بـه صـورت گفتگـو به نظر میـ 

قـومش یـا بـا  مکالمـات شـعیب. های اصلی داستان بیان شده است میان شخصیت
د  با جزئیـات بیـشتری نـسبت بـه عهـ، دخترانش و دخترانش با موسیبا  شعیب

 و تکـرار ّگـاه موجـب اطنـاب ممـل البته بیان ایـن جزئیـات هـیچ. قدیم ذکر شده است
  . بلکه همواره حاوی نکات ظریف تربیتی و هدایتی بوده است،فایده نشده بی

 افـراد ذکـر ۀهای اصلی داستان اشاره شـده و نـام بقیـ در قرآن تنها به نام شخصیتـ 
 و  برای مثال در داسـتان شـعیب؛ده استگردیاکتفا ها   آننشده و تنها به ذکر نقش

 قـصص بـه دلیـل ۀ اکتفا شده است و در داستان سـورنام شعیب قومش تنها به ذکر
ای   است تنها نام او ذکر شده و اشـارهاینکه شخصیت اصلی داستان حضرت موسی

 خـورد بـه این روش در کل قرآن به چشم می.  و دخترانش نشده استبه نام شعیب
. اسـته  آنتر از نام و نشان و ارتباطـات خـانوادگی رنگه نقش افراد بسیار پراین معنا ک

بـا هـا   آنو نوع ارتباط خـانوادگیها   آن افراد و حتی وابستگانۀ نام هم،اما در عهد قدیم
  .های او نیز بیان شده است  نوه و برای مثال نام دختران یترون؛یکدیگر ذکر شده است

 زیـرا ایـن داسـتان ذیـل داسـتان ؛هد قدیم مشخص نیـستپایان داستان یترون در عـ 
 آمده است و داستان مستقلی نیست که پایان مشخصی داشته باشد و پـس از موسی

شـود و داسـتان   داستان یترون رهـا مـی،اسرائیل  بر قوم بنیآغاز داستان نبوت موسی
 گنهکـار و  و قومش با نـابودی قـوم داستان شعیب،در قرآن. دارای پایانی باز است

داسـتان موسـی و پایـان  امـا ،پایان داستان بـسته اسـت و ابدی نجات درستکاران پایان می
 یعنـی هـدف ؛ همچون عهد قدیم باز است و سـرانجام آن مـشخص نیـستشعیب

 بعـد از فـرار از مـصر اسـت کـه در حـین آن  بیان سرگذشت موسـی،اصلی داستان
سپس از آن گذر کرده و به داسـتان نبـوت شود و   می شعیبۀای نیز به خانواد اشاره
در  زیـرا جـز ؛این در قرآن امری عـادی اسـت. پردازد آن میاز  و مسائل بعد موسی
  .نشده است داستانی از ابتدا تا انتها به طور کامل و به ترتیب وقایع بیان ، اندکیموارد
 بعد ً مثال؛استهایی بعد از داستان بیان شده  گیری  نتیجه،در بعضی موارد در قرآنـ 

هـا   آن و قـومش و عـذاب داستان شـعیب، اعرافۀ سور٩٣تا  ٨۵از اینکه در آیات 
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ا َنْلَسـْرَا أَمـَو :  اقوام بیان شده اسـتۀ کلی در مورد همۀ در آیات بعد یک قاعد، شدهبیان
ٍّىبَ نْنِ مٍةَیْرَ قِىف َ ْمُھَّلَعَ لِاءَّرَّالضَ وِاءَسْأَبْالِا بَھَلْهَا أَنْذَخَ أَّالِ إِ حتی در مواردی داستان . )٩۴/ اعراف( َونُعَّرَضَ
 این  بعد از ذکر داستان حضرت شعیب، شعراءۀ مبارکۀ در سورً مثال؛نوشت دارد پی

 ًةَیـَ آلَكِلـَذ ِ ىفَّنِإ : پـردازد ای دانسته شده و سپس به ذکر وحیانی بودن قرآن می داستان آیه
ُْکَ أَنَا اکَمَو َْ ُ هلـَكَّبَ رَّنِإَ و٭َنيِنِمْوُ مُ ِاملَعـْ الِّبَ رُیـلِزْنَتَ لُهَّنـِإَ و٭ُميِحَّرْ الـُیـزِزَعْ الَوَ َ األُوحُّرالـ ِهِ بـَلَزَ نـ٭َنيَ  ...ُنيِمـْ
  .)١٩٣ـ١٩٠/ شعراء(

از نظر طول داستان، داستان یترون در عهد قدیم یک داستان کامل نیـست و حتـی ـ 
  زیـرا ذیـل داسـتان موسـی؛ از زندگی یترون دانستشاید نتوان آن را داستان قسمتی

اشاراتی به فردی به نام رعوئیل شده که با موسی آشـنا شـد و دختـر خـود را بـه او داد و 
 اشـاراتی بـه  کاهن مدیان نام برده شده و در داستان موسی،سپس از او به نام یترون

در .  داسـتان کوتـاه دانـستّبنابراین شاید بتوان این داستان را در حد یک. او شده است
 تنها بـه دو بخـش از زنـدگی ، یاد شدهقرآن نیز با وجود موارد متعددی که از شعیب

 آن هـم بـه صـورت  او با قومش و آشـنایی او بـا موسـیۀاو یعنی رسالت و نوع رابط
  .پس در قرآن نیز این داستان کوتاه است. کوتاه اشاره شده است

  اجتماعی و عقیدتیی موضوع، و قومشخش شعیبموضوع داستان در قرآن در بـ 
 قصص خـانوادگی اسـت کـه بـه مـسائل اخالقـی نیـز پرداختـه ۀاست و داستان در سور

در عهد قدیم چون داسـتان بـه شـکل گـزارش تـاریخی اسـت و همچنـین از آن . است
 شـاید نتـوان موضـوع ، پرداختـه شـدهجهت که در آن بیـشتر بـه شخـصیت موسـی

رسد موضوعات اخالقی و خـانوادگی نیـز در آن  ان کرد اما به نظر میخاصی برای آن بی
  .ّمدنظر بوده است

و موضوع اصلی یعنـی هـدایت است محور  موضوعدر قرآن رسد داستان  می به نظرـ 
محـور   تا حدی شخـصیتاما شاید در داستان موسی و شعیب. باشد مینظر ّمدقوم 

نیـز  عهد قدیم بیشتر به موضوع رسالت و در.  استشده و بیشتر در ارتباط با موسی
  . پرداخته شده استشخصیت موسی

داسـتان همچـون . سبک داستان در عهد قدیم بـه شـکل گـزارش تـاریخی اسـتـ 
بیان شده و به جزئیـات، بـسیار پرداختـه شـده ها   آنهای تاریخی و به ترتیب وقوع نوشته
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از او در دیگـر یـادی وج، دیگـر فر خـرِ و بعد از پایـان یـافتن داسـتان یتـرون در سـاست
 متفـاوت در هـر جـا کـه نـام پیـامبران ًاما در قرآن به شکلی کامال. ها نشده است بخش

 نیز مطرح شده و بسته به هدف  داستان شعیب،بزرگ الهی و اقوامشان به میان آمده
 و البته مطالب به اندازه. کلی آن سوره به نکات مختلفی از این داستان اشاره شده است

: ّ تاریخی پیدا کند و تنها نکات هدایتی مدنظر بوده استۀشکلی نیستند که داستان جنب
در قـرآن اگـر نقـل قـولی شـده یـا بـه گفتگـوی .   دعـوت شـعیبۀگناه قوم و نحو

هـای هـدایتی داسـتان   در جهت جنبـهً کامال،ای شده است های داستان اشاره یتشخص
 تربیتی و هدایتی و اخالقی نهفته اسـت، امـا  نکات، این گفتگوهااست و در هر یک از

  . تاریخی دارندۀ جنبًها غالبا تر است و نقل قول رنگ ه در عهد قدیم کممسئلاین 

  ها از حیث محتوا بررسی داستان. ٢

  ترون در نگاه عهد قدیمی .١ـ٢

  اش ه معرفی یترون و خانواد.١ـ١ـ٢
 اسـحاق اسـت و ۀفرزند عیسو و نـو نام دیگر یترون و یا لقب اوست ًرعوئیل که احتماال

و پـسران «. )۴ـ٢: ٣۶پیدایش  ( دختر اسماعیل استبسمه کنعانی و . مادرش بسمه نام دارد
ــراهیم ــواریخ (» اســحاق و اســماعیل: اب ــسران  «)٢٨: ١اول ت ــراهیم اســحاق را آورد و پ و اب

الم و قورح الیفاز و رعوئیل و یعوش و یع: اسحاق، عیسو و اسرائیل بودند و پسران عیسو
ّنحت و زارح و شمه و مزه: و پسران رعوئیل ّ َ َ  او همچنین پسری به .)٣٧ـ٣۴: ١اول تواریخ (» َ
و موسی به حوباب بـن رعوئیـل مـدیانی کـه بـرادر زن موسـی بـود، «: نام حوباب دارد

َو حابر قینی خود را از قینیان «:  و در جای دیگر آمده است)٢٩: ١٠اعداد (» ...گفت که
رعوئیـل همچنـین . )١١: ۴داوران (» ...ز بنی حوباب بـرادر زن موسـی جـدا کـردهیعنی ا

  .)١٧: ٢خروج (همسر موسی است ها   آنهفت دختر داشت که یکی از
 موسـی و اما«. در عهد قدیم یترون، کاهن مدیان و پدرزن موسی خوانده شده است

 دختر او صـفوره، .)٣: ١خروج (» کرد می شبانی را مدیان ترون، کاهنی خود، زن  پدرۀّگل
هـا، بـا  بعد از فرار موسی از مصر و پناه بردنش به مدیان و آب کشیدن موسـی بـرای آن
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 .)٢٣ــ١٧: ٢خـروج (های جرشون و الیعازر هستند  به نامها   آن ازدواج کرد و دو پسرموسی
زیـرا در «: گـذاری او گفـت ی غریـب اسـت و موسـی در هنگـام نـاماجرشون بـه معنـ

زیـرا کـه «: کـه گفـتنـام نهـاد عازر را به این دلیـل یو ال» گانه غریب هستمسرزمین بی
 حـضرت .)١٨: ٣خـروج (» خدای پدرم مددکار من بـوده، مـرا از شمـشیر فرعـون رهانیـد

روزی گوسـفندان را . کـرد  بعد از ازدواج با دختر یترون بـرای او شـبانی مـیموسی
در آنجا با خدا سخن گفـت و بـه پیـامبری  باشد، برد و اهللا برای چرا به حوریب که جبل

 مصر شد ۀ سپس به نزد شعیب بازگشت و با همسر و فرزندانش روان،)۵ ـ١: ٣خروج (رسید 
  .)١٩ ـ١٨: ۴خروج (

   نبوت یترون.٢ـ١ـ٢
اسـرائیل از مـصر،   به همراه بنی نقل شده که بعد از بازگشت موسی،در سفر خروج

وسی در بیابان برد و موسی او را از تمام مشقتی که از هایش را به نزد م یترون دختر و نوه
گاه کرد اسرائیل رسیده بود  سوی فرعون و مصریان به بنی ّرا از شـر هـا   آنو اینکه خداآ

 یترون با شنیدن این وقایع گفت االن دانستم که یهوه .)٩: ١٨خروج (فرعونیان رهانیده بود 
  .)١٢: ١٨خروج (تر است  از جمیع خدایان بزرگ

 زیرا او در یگانگی خداوند تردیـد ؛برد  پیامبر بودن یترون را زیر سؤال می،عهد قدیم
  .برد به برتری یهوه پی میداشت و بعد از شنیدن سخنان موسی آن هم در سنین کهنسالی 

ترون بعد از اینکه به نزد موسی در بیابان رفت، مـشاهده کـرد کـه موسـی خـود بـه ی
ان  آنکند و سؤاالت شرعی ئیل در مورد اختالفاتشان داوری میاسرا تنهایی برای تمام بنی

او موسـی را نـصیحت . گوید و از صبح تا شـام بـه ایـن کـار مـشغول اسـت را پاسخ می
مردانی خداترس و امین از که بهتر است . کند کند که این کار تو و قوم را خسته می می

 و امور بزرگ را به تـو ارجـاع میان قوم انتخاب کنی تا امور کوچک را خود فیصله داده
  .)٢٧ـ١: ١٨خروج (موسی پذیرفت و بعد از آن یترون به دیار خود بازگشت . دهند

   قوم یترون.٣ـ١ـ٢
  . قوم یترون نیامده استرۀبادرمطلبی  ،در عهد قدیم
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   در نگاه قرآنشعیب .٢ـ٢

  اش ه و خانواد معرفی شعیب.١ـ٢ـ٢
انیم او همان پیرمرد کهنسالی اسـت  بد را پدر همسر حضرت موسیاگر شعیب
.  را بعد از فرار از مصر پنـاه داد قصص از او سخن گفته شده و موسیۀکه در سور

در این زمان به قدری پیر و ناتوان بود که دختران او باید به اموری چـون آب  شعیب
ره شـده  در قرآن تنها به دو دختر او اشا.)٢۴ــ٢٣/ قصص(پرداختند  دادن به گوسفندان می

 موسـی. برده نـشده اسـتها   آناند اما نامی از است که به حیا و وقار توصیف شده
نترس « : در عوض او را پناه داد و به او گفتاز چاه آب کشید و شعیبها   آنبرای

 از پـدر  یکی از دختران شـعیب.)٢۵/ قصص( »که از شر مردم ستمکار نجات یافتی
 او .)٢۶/ قصص(است به خدمت خود اجیر کند وان را که امین و تخواست که موسی

 بـه عقـد موسـی موسـی سـال خـدمت ٨شاید همان دختری باشد که در ازای 
اش بـه سـوی   با خانواده، بعد از اتمام این مدت حضرت موسی.)٢٧/ قـصص(د مدرآ

 در ایـن .)٢٩/ قـصص(در طول همین سفر به پیامبری مبعوث شـد و دیار خویش رو کرد 
  . نیامده است نامی از همسر و فرزندان حضرت موسیآیات نیز

   نبوت شعیب.٢ـ٢ـ٢
در قرآن، اهل مدین فرستاده شد و سوی  به وندخداجانب  پیامبری بود که از شعیب

» شعیب را فرسـتادیمها   آناهل مدین برادرسوی و به  «:برادر آن قوم خوانده شده است
 )١٧٨/ شـعراء( و رسـول امـین )١٧۶/ شـعراء: ک.ر(او در قـرآن مرسـل . )٨۴/  هود؛ ٨۵/ اعراف(

انبیـا شـبیه  همچنین از نوع سخن گفتن او با قومش کـه بـه دعـوت. خوانده شده است
در مقابـل نطلبیـدن مـزد  و تقوای الهـی و )٨۵/ اعراف: ک.ر(دعوت به توحید ، مانند است

 ، قومش در قرآنو  و نیز از آنجا که داستان شعیب،)١٨٠ـ١٧٩/ شعراء: ک.ر( این دعوت
تـوان نتیجـه   آمده است مییموسدر میان داستان پیامبران بزرگی همچون ابراهیم و 

 به طور حتم در قـرآن پیـامبری از پیـامبران الهـی دانـسته گرفت که حضرت شعیب
دعوت او با امر به توحید و تقوای الهی و توجه دادن به روز جزا آغاز شده و  .شده است

  .)٨۴/  هود؛ ٨۵/ اعراف(کند  اسدی که بدان دچار بودند، نهی میسپس قوم را از مف
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   قوم شعیب.٣ـ٢ـ٢
 و قومش رد و بدل شده و در قرآن بارها به تفـصیل بیـان از سخنانی که میان شعیب

پـی هـا  آنتوان به مفاسد رایج در میان این قوم و روحیات و نـوع رفتـار  ده است میگردی
فروشـی  فروشـی و گـران لی و اقتـصادی بودنـد و کـمقوم شعیب دچـار مفاسـد مـا .برد
و در سنجش کیـل کنند فروشی ن کرد که کم را سفارش میها   آنشعیب. کردند می

را دعـوت هـا   آن همچنین.)٨۴/  هود؛ ٨۵/ اعراف(و وزن با مردم عدل و درستی پیشه کنند 
د نـکمـین نکن نا آنـد و برای گمـراه کـردننرا از راه درست باز نداردیگران کرد که  می

  .)٨۶/ اعراف(
ه تنهـا ایمـان نیاوردنـد بلکـه از هـیچ اذیـت و آزاری نیـز فروگـذار قوم شـعیب نـاما 
 تهدیـد )٩١/ هـود( و سنگـسار )٨٨/ اعـراف( را به اخراج از شـهر شعیبها   آن.نکردند

 و مـتهم بـه )٨٧/ هـود(خواندنـد  مـی او را از روی تمسخر درستکار و بردبـار  وکردند می
ــح ــویی  ر و دروغس ــیگ ــد  م ــعراء(کردن ــ١٨۵/ ش ــروی او .)١٨۶ـ ــردم را از پی ــین م  همچن
 بـا مهربـانی ایـن آزارهـا را پاسـخ حـضرت شـعیبولـی ، )٩٠/ اعـراف(داشتند  می باز
را ندارد بلکه هدفش اصالح امر ایشان  گفت که بنای مخالفت با میها   آنگفت و به می
  .)٨٨/ هود(هاست  آن

را هـالک ان  آنـای امید شد خداوند بـا زلزلـهها نا  آنعوت از دزمانی که شعیب
را نـابود کـرد صـیحه هـا   آن عذابی که، در آیات دیگر.)٣٧/ عنکبـوت؛ ٩٢ـ٩١/ اعراف(کرد 

  .اند توان گفت زلزله و صیحه توأم بوده  که البته می)١۵/ ص؛ ٩۴/ هود(گفته شده است 
 خوانـده »ةیکصحاب األأ« و »مؤتفکاتال«، »صحاب مدینأ«، در قرآنقوم شعیب 

 و  موارد بالفاصله قبـل از داسـتان حـضرت موسـیۀداستان این قوم در هم. اند شده
  :اند اسرائیل بوده و حتی گاهی به هم عطف شده قوم بنی

  و اصحاب مـدین همـۀ رسـوالن خـود را تکـذیب کردنـد و موسـی نیـز تکـذیب شـد
  .)۴۴/ حج(

ّنشان دهد و گاه نیز قوم شـعیب بـه قـوم تبـع ه همزمانی این دو قوم را مسئلشاید این 
  .)١۴/ ق(عطف شده است 
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   و یترونشعیب .٣ـ٢
در داسـتان فـرار در قـرآن، اول اینکـه آیـا : در ابتدا باید سه مـسئله را مـورد بررسـی قـرار داد

 به مدین و آشنایی او با آن دختران و پدرشان، آن پیرمرد همان حـضرت حضرت موسی
یات دیگر قرآن از او و قومش سخن رفته است؟ دوم اینکـه آیـا در  است که در آشعیب

تـوان شـعیب را   رعوئیل و یترون دو نام برای یک نفر هستند؟ و سوم اینکه آیا می،عهد قدیم
   و کاهن مدیان بود؟قدیم پدر همسر موسیهمان یترون یا رعوئیل دانست که در عهد 

 شخـصی زن حـضرت موسـی پدر اما،در عهد قدیم نامی از شعیب نیامده است
در . او در جای دیگر رعوئیل نامیده شده اسـت. است به نام یترون که کاهن مدیان بود

  : در عهد قدیم در سفر خروج آمده استداستان فرار موسی
و شبانان نزدیـک آمدنـد  ...و کاهن مدیان را هفت دختر بود که آمدند و آب کشیده

 ایـشان را سـیراب ۀّی برخاسته ایشان را مدد کرد و گلآنگاه موس. تا ایشان را دور کنند
چگونـه امـروز بـدین زودی «: نمود و چون نـزد پـدر خـود رعوئیـل آمدنـد او گفـت

و موسی راضی شد تا با آن مرد ساکن شود و او دختـر خـود صـفوره را .. .»برگشتید؟
در «: فـتِ او را جرشون نام نهاد، چـه گ]موسی[آن زن پسری زایید و  به موسی داد و

  .)٢: ١٨ ـ١٧خروج (» زمین بیگانه نزیل شدم

 پدرزن خود یترون کاهن مدیان را ۀّو اما موسی گل«و بالفاصله بعد از آن آمده است 
ای اندک پـدر   از ظاهر جمالت عهد قدیم و اینکه با فاصله.)٣: ٢خروج (» کرد شبانی می

توان نتیجه گرفت کـه  ، می که رعوئیل نام داشت به یترون تغییر نام دادهمسر موسی
  .یترون و رعوئیل یک نفر هستند

  همان پدر همسر حـضرت موسـیه که حضرت شعیبمسئلدر قرآن به این 
است تصریح نشده است و مـشخص نیـست کـه آیـا پیرمـرد اهـل مـدین کـه حـضرت 

  بعد از فرار از مصر به او پناه برد و با دخترش ازدواج کرد همـان شـعیبموسی
ه پی برد و در قـرآن تنهـا چنـد نـشانه مسئلتوان به این  یا خیر؟ از آیات قرآن نمیباشد  می

 موارد بالفاصله بعد از ذکـر ۀ در همًاول اینکه تقریبا: برای انطباق این دو نفر وجود دارد
دوم اینکـه .  اشاره شده است و قومش به داستان حضرت موسیداستان شعیب

رسـد کـه از  ست و از ظاهر آیات چنین بـه نظـر مـیزی  قصص در مدین میۀ سورِپیرمرد
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البتـه ایـن دو نکتـه بـه .  نیز پیـامبر اهـل مـدین بـود شهر بوده است و شعیببزرگان
تنهـا در . انـد  این باشـند کـه ایـن دو یـک نفـر بـودهۀدهند توانند نشان خودی خود نمی

 ؛ اسـت گفتـه شـده شـعیبً این پیرمرد صراحتا، قصصۀ آیات سورِیروایات تفسیر
ْإىن أریـد أن  :  نقل شده است این آیه از قول شعیب،برای مثال در بسیاری از روایات َ ُُ ِ

ِّ
ِ

ِأ ْن
َّ إحدی انبىتَكَُ َ َ ْ َ ْ ِاتنيَ هِ ْ َ َ َ أن تأجرىن مثـَ َ ِ َ ُ ْ َ ْ َاىنَ ـٍ ِ َ ِآیاتی که ی ذیلتفسیرِروایات متعدد  و یا در ١ 

 با آن دختران اشـاره دارنـد، برخورد موسی نوع ۀ پیرمرد با دخترانش دربارۀبه مکالم
  ٢. گفته شده استنام آن پیرمرد شعیب

های شعیب، یترون، یثرون، رعوئیل و یا رعویـل   نام،در منابع روایی اسالمی و نیز تفاسیر
در بعضی منـابع ایـن اعتقـاد وجـود .  آمده استدر ارتباط با پدر همسر حضرت موسی

 هستند و در بعضی دیگر گفته شده که نام  حضرت شعیبهای عبری ها نام دارد که این
 که البته برادرزادۀ شعیب و نیز پدر همسر حضرت موسـیاند  غیر از شعیب فرد دیگری

 که یکی از پیامبران مذکور  در گروه اول این اعتقاد وجود دارد که شعیبًمسلما. است
  معتقدنـد کـه اسـت و گـروه دوم در قرآن است همان پدر همـسر حـضرت موسـی

امـا .  است که از اهالی مدین بـوده اسـت شخصی غیر از شعیبپدر همسر موسی
  . در این مورد که رعوئیل و یترون یا یثرون یک نفرند اختالف نظری وجود نداردًمعموال
یـک مـورد در تفـسیر آیـات مربـوط بـه .  دو مورد یثرون آمـده اسـتبحاراالنواردر 

 بـن ءفون بـن عنقـایا نام شعیب، یثـرون بـن صـ و قومش که در آنجحضرت شعیب
ل از یکیـب بـن میاو شـعکه اند  بیان شده است و بعضی گفته میبراهان بن یثابت بن مد

                                                                 
 ، نـصریأبـّ عن أحمد بن محمد بـن اًیعه جمیم عن أبی بن إبراهّیاد و علیّعدة من أصحابنا عن سهل بن ز. ١

 ی أن تـأجرنین علـی هـاتّی ابنتـی إحـدكحکد أن أنی أریّ إنبی قول شع:  الحسنی قلت ألب:قال
  .)۵/۴١۴: ١٣۶۵کلینی،  (...نیاألجل ّیك أ فمن عنداًر حجج فإن أتممت عشیثمان

  نعـم و: قـال، ّیبعـث النبـیّحج قبـل أن یان کت أ ی عن الب سئل أبو عبد اهللا: قالّیوعن الحلب    
 » حجـجی ثمـانی أن تـأجرنیعل« :ّث تزوجی حین قال لموسی حبی قول شع، القرآنیقه فیتصد
  .)٨/٩: تا بی،  طبرسینوری(... نی سنیقل ثمانیولم 

ّ عز وجل قول اهللای ف الحسنی عن أبییحیوبإسناده عن صفوان بن . ٢ ّ:  َتْرَجْأَتْ اسـِنَ مـَْريَ خـَّنِ إُهْرِجْأَتْ اسـِتَبـَا أَیـ 
َ األُّیِوَقـْلا  یّا أبت إنـی : قالت؟هِن عرفتی من أ،نی برفع الصخرة األمّی هذا قوَةّیَنُا بی :بی قال لها شع: قالُنيِمـْ

  أدبار النـساءیّ فإنا قوم ال ننظر إل،قی الطری إلینی فإن ضللت فأرشد،ی من خلفی امش: فقال،ّت قدامهیمش
  .)١٣/٣٢: ١۴٠۴مجلسی، : ک.؛ نیز ر٢٠/١٩٩: تا بیعاملی،  ّحر(
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م نیست و تنها از نسل یبراهااو از فرزندان که اند  ن بوده است و بعضی گفتهی مدفرزندان
: ١۴٠۴مجلسی، (کردند م ایمان آورده و همراه او به شام هجرت یبراهاکسانی است که به 

 و آب کشیدن برای دختـران اهـل  دومین مورد در ارتباط با داستان موسی.)١٢/٣٨٧
 شـعیب گفتـه ،در اینجا نام پدر دختران کـه پیرمـردی بـود.  نام یثرون آمده است،مدین

شده است و سپس از ابن عباس نقل شده که نام پدر همسر موسی که همان پیرمرد بود 
  .)١٣/۵٨: همان( شعیب بود ِادریثرون، پسر بر

 در قـرآن پیـامبر اهـل مـدین بـود و مفـسران بنـا بـر ایـن قرینـه کـه شـعیب اکثر
 موسی زن همان پدر معتقدند که شعیب، هم به سوی مدین گریختموسی

تنها وهب بـن منبـه اسـت کـه از . است که در تورات یترون یا رعوئیل نامیده شده است
 ِا مطلع از تورات بوده و بر اساس قسم اول از باب سومی یهودیم و در اصل یمفسران قد

ب ی شعۀزاد برادر، بودهزن موسیا رعوئیل که پدری» ترونی«سفر خروج معتقد است 
 ۀ سعید بن جبیر نیز گفته است که آن پیرمرد، یثرون برادرزاد.)٣/٨٨ :١٣۶٢طالقانی،(است 

البحر المدیـد فـی تفـسیر القـرآن اسیر  همچنین در تف.)١٨/١٨٣ :١٣۶٠طبرسی، (شعیب بود 
زاد المـسیر فـی ، )۵/١٢۶: ١۴٠۴سـیوطی، ( المنثـور ّدرال، )۴/٢۴٢: ١۴١٩ابن عجیبـه، ( المجید

: ١٣۶٠طبرسـی، ( مجمـع البیـان فـی تفـسیر القـرآن و )٣/٣٨١: ١۴٢٢ابن جوزی، ( علم التفسیر
قابـل در در م.  بـوده اسـت شـعیبۀ گفته شـده اسـت کـه یتـرون بـرادرزاد)٧/٣٨٨

، )١٠/٣٧٨: ١۴١٧طباطبـایی، ( المیـزان، )٨/٢٠٨: تـا بـیمراغـی، ( مراغیال تفسیرتفاسیری چون 
 )۶/٣٩۶: تـا بیحقی بروسوی، ( البیان روح، )٣/۴٠١: ١۴١٩ دمشقی، ابن کثیر( تفسیر القرآن العظیم

  . یترون همان شعیب دانسته شده است)١٠/٢٧١: ١۴١۵حسینی آلوسی، ( المعانی روح و
شـد و   یثرون خوانـده مـی، بعضی منابع این طور بیان شده که شعیب در نزد یهوددر

 ، شـعیب.)٢٠/٣٩: تـا  بـیابـن عاشـور،(  به جای نبی به او کاهن گفته شـده اسـتًاصطالحا
مـصطفوی، ( یتـرون باشـد ۀیترون و رعوئیل در حقیقت یک نفرند و چه بسا شعیب ترجمـ

  .)١/٢۶٩: ١٣٨۶بالغی، (است یترون لقب رعوئیل بوده . )٧٢/۶: ١٣۶٠
 یـا Jethroدر عبـری .  اسـامی مختلفـی ذکـر شـده اسـت،در ارتباط با این شـخص

yetro،در سفر خروج . زن موسی، یک شبان و کاهن مدیان بود و در عربی شعیب، پدر
 Hobab )۴: ١١(ســـفر داوران در و اســـت  نامیـــده شـــده Reuel او همچنـــین )٢: ١٨(
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(en.wikipedia.org/wiki/Jethro-(Bible)).  ــه در ســفر اعــداد ــسر  ،)١٠: ٢٩(البت ــاب پ حوب
 رعوئیـل هفـت دختـر ،)٢: ١۶(زن موسی است و در سفر خـروج رعوئیل مدیانی و برادر

 در عهـد ین دلیـل باشـد کـهدبـامر شاید این . همسر موسی استها   آندارد که یکی از
 ۀ تنها از کلم،شود دواج ایجاد میای که از از  هر رابطهًزن و کالقدیم برای پدرزن و برادر

chathan استفاده شده است (en.wikipedia.org).رسد ایـن   پس آنچه صحیح به نظر می
در تلمـود نیـز ایـن . اب بـرادرزن اوسـت و حوب،است که یترون و رعوئیل پدرزن موسی

 دوستی امعن نام او رعوئیل بهکه گفته شده . هایی ایجاد کرده است  بحث،اختالف نام
در بعـضی مـوارد بـرای او . جنـاب ی عالیا به معن، و یترون عنوانی برای اوستستخدا

 Reuel  ،Jether  ،Jethro  ،Hobab  ،Heber  ،Keni  ،Putil :گفته شده استهفت نام 
(en.wikipedia.org/wiki/Jethro in rabbinical literature).  

 کـه Jethroهـم بـرای  و Shoab هم در مقابل  شعیب نبی،های لغت در کتاب
 شعیب به معنای کسی که راه .)٣۴: ١٣٧۴گـواهی، (  آمده است، همان یترون استًاحتماال

 بـه معنـای (Raguel) یتـرون بـه معنـای عالیجنـاب و رعوئیـل ،دهـد درست را نشان می
 نامۀ دهخدا لغت در. اوسترسد لقب  که به نظر می (en.wikipedia.org)دوست خداست 

 کـه (www.Loghatnaameh.org) فارسی یوبب گفته شـده اسـتوثیرن و به نام اصلی او ا
  .باشد نام دوم به حوباب شبیه می

بالغـی، (باشـد  مـی» کند خدا او را رعایت می«و رعوئیل » فضل او«ترون به معنای ی
 گفتـه شـده اسـت »صـادق فـی عبادتـه« یـا اهللا ی صدیقارعوئیل به معن. )١/٢۶٨: ١٣٨۶

  .)٨/٢٠٨: تا بیمراغی، (

  مقایسه. ۴ـ٢
 آمـده  مطالب مربوط به یترون در ذیل داستان حـضرت موسـی،در عهد قدیمـ 
مطلبـی در . شـود زن موسی و کاهن مدیان مطرح مـیو او در همه جا با عنوان پدراست 

. مـستقل وجـود نـدارد ارتباط با خود او و قومش و نوع ارتباط او با اهل مـدین بـه طـور
 بیشتر اسـت و بـه طـور مـستقل بـه او و قـومش ضرت شعیب حۀمطالب قرآن دربار

 ، و قـومششـعیب ِکس عهد قدیم، در قرآن در داستانه عپرداخته شده است، اما ب
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 مگر در داستان پناه بردن موسی به مدین که در آنجا هم نـامی از ، از موسی نیستاثری
 ًشـود تقریبـا  مـیّ و قومش رد و بدلمکالماتی که میان شعیب. شعیب برده نشده است

  .با پیامبرشان استها  ۀ آن وضعیت قوم، فسادی که به آن مبتال بودند و رابطۀدهند نشان
 یترون تنها کاهن خوانده شده و تردید او در ارتباط با خداوند آن هم ،در عهد قدیمـ 

 ْحتاما در قرآن به طور قطع و به صرا. کند در سنین کهنسالی، پیامبر بودن او را منتفی می
ای معصوم و پیامبرانه از او بـه تـصویر کـشیده  یکی از پیامبران الهی دانسته شده و چهره

  .شده است
  . شعیب اهل مدین، یترون از اهالی مدیان است و در قرآن،نام او در عهد قدیمـ 
در این کتاب بـه تفـصیل بـه نـام .  یترون در عهد قدیم آمده استۀنام افراد خانوادـ 

امـا در قـرآن ماننـد . های یتـرون اشـاره شـده اسـت اجداد و فرزندان و نوهپدر و مادر و 
هـای اصـلی داسـتان   شعیب ذکر نشده و تنها به شخـصیتۀ نامی از افراد خانواد،همیشه

  .پرداخته شده است
عهد قدیم و قـرآن در داسـتان پنـاه بـردن موسـی بـه مـدین از شـر فرعونیـان و آب ـ 

ان پیرمرد و آشنایی او با آن پیرمرد و ازدواج او بـا یکـی  دخترِکشیدن او برای گوسفندان
و در نفـر  ٧ با این تفاوت که در عهـد قـدیم تعـداد دختـران ؛از دختران مشترک هستند

اند اما  در قرآن این دختران به داشتن حیا و وقار وصف شده.  گفته شده استنفر ٢قرآن 
مرد در ایـن قـسمت از داسـتان در آن پیر. در عهد قدیم وصفی در این مورد وجود ندارد

  .عهد قدیم رعوئیل خوانده شده است
کرد و  در عهد قدیم تنها به این موضوع اشاره شده که موسی برای یترون شبانی میـ 

که موسی و شعیب قبـل بیان شده اما در قرآن دلیل آن عهدی . دلیل آن بیان نشده است
 سـال بـه شـعیب ٨ بر اینکه موسی مـدت  مبنی،از ازدواج موسی با دختر او با هم بستند

  .خدمت کند
اش بـه سـمت دیـار خـود   عهد خـود، بـا خـانوادهۀدر قرآن موسی بعد از اتمام دورـ 

حرکت کرد و در بیابان آتشی دید و هنگامی که به سمت آتش رفـت نـدای خداونـد را 
فته بود که آن اما در عهد قدیم او به تنهایی برای شبانی ر. شنید و به پیامبری مبعوث شد

او سپس بـه نـزد یتـرون بازگـشت و بـرای هـدایت . آتش را دید و به پیامبری مبعوث شد
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  .اش به سمت مصر حرکت کرد  به همراه خانوادهاسرائیل بنی
در قرآن جریان مبعوث شدن موسی به پیامبری به تفصیل بیـان شـده و بـه اتفاقـاتی ـ 

 بـا خداونـد اشـاره  و مکالمـات موسـیاش در بیابان افتاد که برای موسی و خانواده
مفصل به طور شد  همچنین مکالماتی که میان شعیب و قومش رد و بدل می. شده است
هـای داسـتان را   مکالمات میـان شخـصیت،در عهد قدیم در دو مورد. شود مشاهده می
های موسی و یترون بعد از بازگشت موسی از مصر در ارتبـاط  صحبت: کنیم مشاهده می

اسرائیل و نجات از فرعونیان، و مکالمۀ یتـرون و موسـی در ارتبـاط بـا  ایت قوم بنیبا هد
  .قضاوت موسیمسئلۀ 

  گیری نتیجه
دیدگاه مشهور و غالب در روایات و تفاسیر این اسـت کـه پیرمـرد اهـل مـدین در قـرآن 

باشد و شعیب نام عربـی ایـن پیـامبر  یترون لقب رعوئیل می.  استهمان شعیب نبی
  . کاهن به کار رفته استۀ در عهد قدیم در مورد او واژاست که

ها در دو کتاب باید گفت که این داستان در قرآن به صـورت  در مورد سبک داستان
 خاص که با سیاق آیات قبل و بعد هماهنگ است و در راسـتای یقطعات کوتاه با هدف

آشـنایی موسـی بـا آنجـا کـه بـه به ویـژه هدف کلی سوره قرار دارد بیان شده و داستان 
 ،در سـایر مـوارد. پـردازد از جـذابیت خاصـی برخـوردار اسـت  او مـیۀشعیب و خانواد

  .اند های انبیا به صورت قطعات کوتاه در کنار هم قرار گرفته داستان
وار بـه مـسائل و وقـایع پرداختـه شـده و تنهـا  اما در عهـد قـدیم بـه صـورت سلـسله
و پویـایی و نـشاط گرفتـه اسـت خواننده قـرار اطالعاتی در مورد این شخص در اختیار 

  .شود خاصی که این داستان در قرآن دارد در عهد قدیم مشاهده نمی
فی در ارتباطات میان افراد اشاره شده که در عهد قدیم با وجود ذکر یدر قرآن به ظرا

 راه رفـتن دختـر ۀنوع برخورد و حتی شـیو  در قرآن بهً مثال؛شوند  مشاهده نمی،جزئیات
در عهـد . اشاره شده است و در عهد قدیم تنها به نـام او ، حیای اوستۀعیب که نشانش

 امـا در قـرآن بـه جزئیـاتی در ،قدیم تنها گفته شده که یترون دختر خود را به موسـی داد
  .جریان این ازدواج اشاره شده است
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  یشناس تابک
  .کتاب مقدس .١
  .ق ١۴٢٢الکتب العربی،  دار، بیروت،  فی علم التفسیرزاد المسیرابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی،  .٢
یر و التنویرابن عاشور، محمد بن طاهر،  .٣   .تا ، بیالتاریخ العربیمٶسسة ، بیروت، التحر
 رسـالن، ی قرشـق احمد عبـداهللای، تحقالبحر المدید فی تفسیر القرآن المجید احمد بن محمد، ،بهیابن عج .۴

  . ق١۴١٩، کیقاهره، حسن عباس ز
  .ق ١۴١٩، بیروت، دار الکتب العلمیه، تفسیر القرآن العظیم، ن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمراب .۵
  .ش ١٣٨۵الملل،  نشر بینتهران، ، قرآن و عهدین  قصص درۀمقایساشرفی، عباس،  .۶
  . ش١٣٨۶، قم، حکمت،  التفاسیر و بالغ االکسیرةحجالحجت، عبد بالغی، سید .٧
یعهالشیع ائلوستفصیل  عاملی، محمد بن حسن، ّحر .٨ آل البیـت مٶسـسة ، قـم، ة الی تحصیل مـسائل الـشر

  .تا ، بیتراثالالحیاء 
، م و الـسبع المثـانیفسیر القـرآن العظـیروح المعانی فی ت ،الدین محمود بن عبداهللا حسینی آلوسی، شهاب .٩

  . ق١۴١۵، الکتب العلمیه  دار،بیروت
  .تا ، بیبیروت، دار الفکر، ن فی تفسیر القرآنالبیا روحبروسوی، اسماعیل، حقی  . ١٠
  .ق ١۴١۵، ه، بیروت، دار الکتب العربیمناهل العرفان فی علوم القرآنالعظیم، عبد زرقانی، محمد . ١١
،  نجفـی مرعـشیاهللاة آیـۀ، قـم، کتابخانـ المنثور فی تفسیر المأثورّدرال،  عبدالرحمنالدین سیوطی، جالل .١٢

  .ق ١۴٠۴
  . ش١٣۶٢هارم، تهران، انتشار، ، چاپ چپرتوی از قرآنمحمود، قانی، سیدطال . ١٣
  .ق ١۴١٧اسالمی،  پنجم، قم، دفتر انتشارات ، چاپالمیزان فی تفسیر القرآنحسین، طباطبایی، سیدمحمد .١۴
محمـد مفـتح، تـصحیح  قیـتحقترجمۀ مترجمـان،  ،البیان مجمعتفسیر  ۀترجم طبرسی، فضل بن حسن، .١۵

  .ش ١٣۶٠ی،  فراهان،تهران، ستوده رضا
  . ش١٣۶۵، ، چاپ چهارم، تهران، دار الکتب االسالمیهالکافیوب، کلینی، محمد بن یعق .١۶
  .ش ١٣٧۴، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، ادیان نامۀ واژهگواهی، عبدالرحیم،  .١٧
  . ق١۴٠۴، الوفاءمٶسسة ، بیروت،   الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهاراالنوار بحارمجلسی، محمدباقر،  .١٨
  .تا ، بی، بیروت، دار احیاء التراث العربیراغیالم تفسیرمراغی، احمد مصطفی،  .١٩
  . ش١٣۶٠، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، التحقیق فی کلمات القرآنمصطفوی، حسن،  .٢٠
مجلۀ کتـاب مـاه ادبیـات و ، » تطبیقی آن با قصص قرآنیۀهای عهد عتیق و مقایس داستان«نجفی، رضا،  .٢١

  . ش١٣٨٢، اسفند ٧٧ ۀ، شمارفلسفه
آل البیـت الحیـاء مٶسـسة ، قـم،  و مستنبط المـسائلالوسائل مستدرک،  بن محمدنی، حس طبرسیینور .٢٢

  .تا ، بیتراث
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  ١٣٩۵  پاییز ـ زمستان،٢۴ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  شناسانه به موضوع رهیافتی زبان

  در قرآن کریم» ّمس شیطانی«
  ١زینب حسینی بی   بی  

  دهکیچ
. ّوششی در جهت دریافت مفهوم مس شیطان در قرآن کریم اسـت حاضر کۀمقال

همـزات، ازیـز،  « واژگان گوناگونی مانند،برای تبیین مفهوم تماس در قرآن کریم
اگرچه این واژگـان همـه بـرای . به کار رفته است... و» نقیض، وسوسة، استحواذ

 یهـا ای ویژگـیکـدام دار  ارتباط شیطان با انسان به کار رفته است، هرِاین مفهوم
خـبط، « ۀّدر قرآن کریم، مس شیطان در ارتبـاط بـا سـه واژ. باشد میخاص خود 

  . به کار رفته است»طائف، نصب
 ّعدم امکان مس انسان امکان یا ۀ متکلمان اشعری، معتزلی و شیعی درباریآرا      

 دار شده است های تفسیری و کالمی تبدیل به موضوعی دامنه توسط شیطان در کتاب
برخی حتی . اند کدام برای اثبات دیدگاه خود به دالیل مختلفی استناد جسته و هر

  .اند به وقوع خطا در قرآن تحت تأثیر فرهنگ جاهلی به خاطر این آیات نظر داده
توانـد بـدون برخـورد بـه اسـتدالالت  شناسی واژگان خبط و نـصب مـی ریشه      

                                                                 
 ١٠/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ١٠/٢/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(zhosseini1400@gmail.com)استادیار دانشگاه یاسوج . ١
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بـر جـسم پیـامبران را رد نمایـد و  تسلط شیطان بر عقـل ربـاخوار و ۀ شبه،کالمی
از این دو واژه ارائه نماید که بـا سـیاق آیـات، سـاختار سـوره و را مفهوم جدیدی 

  .انطباق بیشتری دارد Mشناسی و روایات تفسیری ائمه دانش ریشه
  .ّشیطان، مس، خبط، طائف، نصب :یدیلکواژگان 

  مقدمه
 که در قرآن کریم بارها مطـرح موضوع امکان تماس شیطان با انسان از موضوعاتی است

گاهی و هـشدار داده اسـتۀشده و خداوند دربار  بـه دنبـال طـرح ایـن . آن به بندگان آ
 شـیعه و یهای مفـسران، متکلمـان، فقهـا دیدگاه موضوع در قرآن کریم، این موضوع در

ها و مبانی عقلی  است و هر کدام بر اساس دیدگاهارد شده  اشاعره و معتزله و،اهل سنت
تمـاس ئلۀ  در قرآن کریم سه آیه به مـس.اند نظر کردهۀ آن اظهاردینی خود دربارۀ  اندیشو

  .)۴١ /؛ ص٢٠١ /؛ اعراف٢٧۵ /بقره: ک.ر( کند شیطان با انسان اشاره می
تماس شیطان با انسان در قرآن کریم، منحـصر در ایـن نـوع نیـست و انـواع متنـوعی 

 انـد ای نمادین و یا غیر واقعـی معرفـی کـرده لهئ مس، برخی اشاره به جن را در قرآن.دارد
 فهـم مـردم عـرب جـاهلی سـخن ۀ چون قرآن به انـداز؛)٣٨١ـ۴٧٢/٣٧٢ش: ١٣٠٧سیوطی، (

اند، بنابراین از جنیان در قـرآن سـخن گفتـه  گوید و ایشان به جن اعتقاد و باور داشته می
گذاری رتباط و تأثیرۀ میزان امکان ا ولی دربار،اند برخی وجود جن را پذیرفته. شده است

 شـیطان و جـن ۀدر این موضوع به خاطر عدم مشاهد. نظر دارند این دو موجود اختالف
گاهیۀدر نتیج  ،در ایـن پـژوهش. نظر روشـن و قطعـی نمـودتوان اظهار  نمیها  کمبود آ

معنایی ارتبـاط شـیطان بـا  ۀ حوز،با رویکردی زبانی و معناشناسانهکه تالش بر آن است 
از برخـی  و بـرای ایـن منظـور، ژه مس شیطان در قـرآن کـریم بررسـی گـرددوی انسان به
بررسـی اشـتقاق واژه و : ماننـد، شـود شناسی بهره برده میشناسی و معنا های ریشه روش

 ایـن کـار بـرای .ت گرفتـه اسـتئاز آن نشه ریشه و اصل لغوی که واژ تعیین واژگان هم
 تـدریج در اژگان در مفهـوم خـود بـه زیرا و؛گیرد تعیین مفهوم محوری واژه صورت می

 مـصداقی بـا معـانی مفهـومی دچـار تطـور ِاثر کاربردهای مجازی و یا آمیختگی معـانی
ای از تـالش خـود را  شناسـان معاصـر، قـسمت عمـده  زبـان.)۵۴: ٢٠٠٢اشتفان، (اند  شده

د یابنـ کنند تا به مفهوم اصلی و قدیمی واژه دسـت ها می بین زبان  تطبیق و مقارنهصرف



  

بان
ی ز

یافت
ره

 
وع 

وض
ه م
نه ب
اسا
شن

»
انی

شیط
س 

ّم
«

...

۵٧  

 قـدور،(ای مـشترک دارنـد  های سامی ریـشه از واژگان در زبانبسیاری . )٩٠: ١۴٢۵ نادری،(
های لغت سریانی،   به کتاب،در این بخش برای نزدیک شدن به مفهوم واژه. )۵۵ :١٩٩٣

همچنین به تورات . شود ها بررسی می شود و ریشۀ مورد نظر در این کتاب عبری مراجعه می
یشینۀ کاربرد این واژگان قبل از نزول قرآن، در متون مقـدس گذشـته نیـز شود تا پ مراجعه می

 ،تغییرات معنایی واحدهای زبانی ،در این روش مطالعه .)١١٨ :١٣٧۶ سامرائی،(روشن گردد 
مـورد نظـر و مفهـومی ۀ  بنابراین ابتدا واژ.گرفت در گذر زمان مورد مطالعه قرار خواهد

معنایی همراه آن واژه پیش از نزول قرآن و در ۀ  یا حوزکه واژه در آن به کار رفته است و
هـایی از شـعر   سـپس نمونـه،)١۵٣ :١٣٧٨ ایزوتـسو،( گـردد  مـییک متن غیر دینی بررسـی

 این کار پیش از پرداختن به مفهوم واژه در قرآن ضرورت دارد تا .شود جاهلی بررسی می
  .)١٢٢ـ١٨/١٢١ش: ١٣٨٨، امور مطلق و نپاکتچیمطیع و ( گیری کرد بتوان تطور معنایی را پی

  امکان تماس جن و شیطان با انسان
 متعدد از وجود جـن، شـیطان و امکـان ارتبـاط ایـن دو بـا یکـدیگر یقرآن کریم در آیات
 ،اشـعری، معتزلـی و یـا شـیعهاعم از  ،پژوهان  بیشتر دانشمندان و قرآن.سخن گفته است

 شدت و ضـعف ۀاند، ولی دربار ا پذیرفتهامکان تماس جن و انسان و یا شیطان و انسان ر
 بیشتر علمای اشعری بـه امکـان دخـول جـن بـه بـدن .نظر دارند آن با یکدیگر اختالف

انسان و تصرف در عقل و شعور وی باور دارند، ولی برخی از علمای معتزلی و یا شـیعه 
  .دانند  میاین را مخالف عدالت خداوند

 بـه معنـای »ّجـن« جـن از ریـشه  کـهنـدا در تعریف معنای لفظ مصطلح جن گفته
و شـوند ی هستند که قادرند در اشکال مختلـف ظـاهر ی اجسام هوایانّ جن.پوشیده است

  .)٩١: ١۴٠۵جریسی، (دارای عقل، فهم و شعور هستند 
های مختلف و در ادیان  جن موضوعی است که از گذشته در ادیان ابتدایی، در سرزمین

در بسیاری از ادیان، باور امکـان حلـول شـیطان در . شود گوناگون اعتقاد به آن دیده می
 های روان در عرب جاهلی، دلیل بیماریدر برخی ادیان و . جسم انسان وجود داشته است

؛ ١٣٨ ــ۴/١٢٩ــ١ش :١٩٣٣اسـعد، ( اند دانسته اعصاب را حلول و تماس شیطان با انسان میو 
 همـین بـاور بعـدها در بـین .)٢٧ــ٣/١٩ش: ١٣٩١؛ احمد حسین، ۵۴۴ـ ٩/۵٣٩ش: ١٣٢۶ع،  ـ س
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یی هـا جن در نزد عرب جـاهلی دارای قـدرت. شود  می دیدهها  به ویژه اشعریمسلمانان
  .)١٢۶ـ١١/١٠۶ش: ١٣٨۶وکیلی، ( شد پرستیده میو از این رو همپای خداوند بود 

  ۀ جنهای مسلمانان دربار دیدگاه
تواند به انـسان آسـیب  ند که میا  برخی وجود آن را پذیرفته و برای وی قدرتی قائل)الف

ایـن . گـذارد وی تـأثیر ۀبزند و در بدن انـسان وارد شـود و در عقـل و شخـصیت و اراد
  .)٢/۶٧٠: ١٣٧٢ طبرسی،(هذیل و ابن اخشید نسبت داده شده است ودیدگاه به اب

چـه وجـود دارد، بـر انـسان تـأثیری نـدارد و امکـان که جن اگر برخی معتقدند )ب
 در طـول عوامـل طبیعـی اسـت و ،چه در قرآن آمـده آنسان را ندارد وتصرف در عقل ان

  .)٢/۴١۴: ١۴١٧طباطبایی، (منافاتی با اسباب طبیعی ندارد 
 برخی اعتقاد به جن و تأثیر او در عقل و روان انسان را از مـسائل فرهنـگ ادیـان )ج
تای دیالکتیـک و قرآن را متأثر از فرهنگ جاهلی دانسته و این را در راسـشمرده ی یابتدا

داننـد کـه   مـی و از جمله مـواردیاند  کردهمتن و واقعیت تاریخی زمان نزول قرآن تبیین
  .)٢٣: ٢٠٠٠ ،ابوزید(است وارد شده خطای فرهنگ جاهلی به قرآن کریم 

 گـردد کـه برخـی بـه دیگـری وحـی  مـی شامل انـسان و جـن،شیطان در بیان قرآنی
مکان و یا عدم امکان تماس شیطان با انسان و امکـان  اۀ دربار.)١١٢/ انعام: ک.ر( کنند می

 گرا، تسلط بر عقل او، بر مبنای دو جریان مهم اندیشۀ ظاهری و عقلحلول وی در انسان و 
جریان ظاهری با توجـه بـه ظـاهر برخـی  .دو دیدگاه موافق و مخالف شکل گرفته است

  .اند ردهگرا آن را نفی ک و جریان عقل روایات و آیات آن را پذیرفته

  ّن مس شیطانادالیل موافق
کند   آیات متعددی در قرآن کریم وجود دارد که امکان مس شیطان را بیان می:نخست

. )۴١ /؛ ص٢٠١ /؛ اعراف٢٧۵ /بقره: ک.ر( مجارات نیستو دلیلی برای حمل آن بر مجاز و یا 
  .)۶٢: ١۴٠۴،  اشقر؛١٧٢:  ١۴٣٢، شحود(دانند  تیمیه و احمد بن حنبل آن را ثابت و مسلم می ابن

 و ،تواند تماس شیطان یا جن با انـسان کنند که می  میبه روایاتی استنادموافقان  :دوم
  :ها در بدن انسان را تأیید کند، مانند یا حلول آن
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 ؛۴/۵۶٨  و٢/۶۵٧: ٢٠٠٩،  قزوینـیابن ماجه( الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم ّإن
  .)٣/۵٠: ١۴٢٢ی،  بخار؛۵/١٠١: ١۴٣٠، سجستانی ازدی

 همان طـور کـه ؛ کثیف حلول کند، مانند تخلخلۀتواند در ماد  رقیق میۀ ماد:سوم
 بنفش و یا مواد رادیو اکتیو در بـدن ی ماوراۀاشع یا دهد باد اجسام سنگین را حرکت می

در را حرکت تخـت بلقـیس نیز تواند در بدن حلول کند و آیاتی   میکند، جن رسوخ می
  .)٧٠: ٢٠٠٨مبیض، ؛ ٣٩/ نمل: ک.ر( کند می  بر هم زدن توسط جن بیانکمتر از یک چشم

  ّن مس شیطانادالیل منکر
کنـد؛  های نیکوکار و مؤمن را نفی می  تسلط شیطان بر انسان، برخی آیات قرآن:نخست
ٌإن عبادی لیس لك عل سلطان  مانند ََّ ْ َُ ْ

ِ
ْ َ َ َ ََ ْ ِ َ ِ ِ )بنابراین باید  .)١٠٠/ ؛ نحل ۶۵/  اسراء:ک.؛ نیز ر۴٢ /حجر

ِآیات مس شیطان را تأویل نموده، آن را مجاز یا از سنخ مجارات و همراهی با فرهنگ عرب
ّ 

از جملۀ کسانی که معتقدند این آیات از باب مجارات اسـت، زمخـشری، . جاهلی دانست
نصر حامد ابوزید و عبد الکریم سروش هستند با این تفـاوت کـه دو نفـر اخیـر بـر ایـن 

  .)١۶٠ـ١٣/١٣٣ش: ١٣٨٧نصیری، (  که خطای عرب جاهلی به قرآن وارد شده استباورند
یا وی را مبتال به صرع نمایـد، کند ّ اگر برای جن امکان دارد که انسان را مس :دوم

 شـوند و هـا مبـتال بـه صـرع نمـی  انـسانۀ همـ،چرا با وجود عداوت بین انسان و شـیطان
  )٧٢: ٢٠٠٨مبیض، ( شود؟ عقلشان زایل نمی

الجسم  الجنس، اگر کثیف و یا رقیقالجسم است  جن یا کثیف: گوید  جبائی می:سوم
ّالجـسم را مـس  الجسم است، چگونه انسان کثیف شود و اگر رقیق است، چرا دیده نمی

تـر از او دارد، مبـتال بـه صـرع  رنـگرت دارد که انـسان را کـه وجـودی پرکند و قد می
  )همان(نماید؟ 

نـد، اخبـار آحـاد و نک در انسان اثبات میرا ول جن یا شیطان  که حلروایاتی :چهارم
  .)٧٢: همان(ضعیف هستند 

 در این باره موضعی میانه اتخاذ  کهرسد از بررسی تفاسیر دانشمندان شیعه به نظر می
 ولی حلول در ،)٢٨٩ :١۴٠۶طوسی، (اند   و قدرت جن و امکان تماس را انکار نکردههکرد

  .اند ل او را نپذیرفتهبدن انسان و تسلط بر عق
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ًتر اسـت؛ زیـرا اوال نـص و  رسد دیدگاه دانشمندان شیعه به صحت نزدیک  نظر میبه

ّشود و نیازی به تأویل یا مجاز ندارد، ثانیا معنای کلمۀ مس با  ظاهر آیات قرآن انکار نمی ً

دربارۀ امکان تسلط جن یا شیطان بر عقل، در ادامـه سـخن . ًحلول کامال متفاوت است
شـود کـه شـیعه تـسلط بـر عقـل را  در اینجا تنها به این نکته بسنده می. گفته خواهد شد

را حمل بر تمثیل، تـشبیه یـا » ّیتخبطه«خالف عدالت الهی و غیر ممکن دانسته و کلمۀ 
؛ ١/۴٣٢: ١۴٢۴مغنیـه،  ؛١/٢۴٢: ١۴٢٠،  نجفـی؛ بالغـی٢/۴٠٨: ١۴١٧طباطبـایی، ( انـد کردهمجاز 
  .)۴/٣٢١ :١٣۶۵،  تهرانیصادقی

  انواع ارتباط شیطان با انسان
انـواع دیگـری از بـه ّبه جز مس که این پژوهش به آن اختـصاص دارد، در قـرآن کـریم 

وحـی بـه  ؛)۴/ نـاس: ک.ر(  وسوسـه:نـد ازا شده که عبـارتاشاره ارتباط شیطان با انسان 
؛ )٩٧ /ؤمنـونم: ک.ر( مردگـی ؛ دل)٨٣ /مریم: ک.ر( ؛ تحریک)١٢١/ انعام: ک.ر( انسان و جن

  .)٣۶ /زخرف: ک.ر( همراهی؛ )١٩ /همجادل: ک.ر(تسلط 
بـه نظـر ... و» ّز، اسـتحوذ، قـیضأهمـز، «بنابراین از کاربردهای مختلـف واژگـان 

، شـیطان فقـط در حـد نخست .شیطان با انسان مختلف است  ارتباطتبمراکه رسد  می
 در فرقان حـق از باطـل اگر انسان اجابت کرد، قدرت تمییز و .کننده است یک وسوسه

اندیشه بـه سـمت گنـاه  تر و بدون فکر و  در دفعات بعد خیلی سریع، ضعیف گشتهوی
 وی ۀ اندیـش،ای رود و اگر باز نگردد و توبه نکند، تفکر شیطانی همچون پوسته پیش می

گردد و اگر باز نگردد، شیطان  کند و جز فکر شیطانی از ذهنش صادر نمی را احاطه می
  .)٢۴۴: ٢٠٠٨مبیض، (کند  ورود به جهنم همراهی میاو را تا 

  ّ لغوی مس شیطانمعنای
 چیـزی یـافتن برای لمس ولی ،است کردن به معنای لمس» مسس« ۀریش ّمس از :ّمس

عسکری، ( باشد همراه المسه حواس و ادراک با که رود است و این فعل زمانی به کار می
 نکاح در  به همین دلیل.)۴/٢٢٢: ١۴١٢ صفهانی،؛ راغب ا٢١٧: ١۴٠۵ ؛ ابن منظور،١/٢٩٩ :١۴١٢
مس در قـرآن در برخـی  .)۴/٢٢١: ١۴١٢ اصفهانی،راغب ( »ّمسها «:گویند می کنایه به طور
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؛ ۴٨ /؛ قمـر٢۴ /ه؛ بقـر٢۴ /عمـران آل: ک.ر( به معنای رسیدن بال و یا سختی آمده است موارد
 همـیم بـا سـین همـراه شـود، واژگـاه حـرف   هر.)۵٣/ ؛ نحل٢١ /؛ یونس۴١ /؛ ص ٨٣ /انبیاء

ّ مس همراه با مشتقات گونـاگونش ه واژ.)٢/٢۶٧: تـا بی زی،ّمطر(رساند  مفهوم تماس را می
در معانی تماس جنسی، بیماری، لمس با دست، جنون، خبل، اشـتباه امـور، خبـرچین، 

 ،ة المرسـیابن سید( به کار رفته است.. . وپریشان، مضطرب، احمق، خویشاوندی نزدیک
ــدی، ۴٣١/٨: ٢٠٠٠ ــروی، ٧/٢٠٩: ١۴١٠؛ فراهی ــی؛ ه ــا ب ــد ١/٨٩ :ت ــن دری ؛ ٣/١٢٩۶: ١۴٢١ ، ازدی؛ اب

چـه برخـی آن را ، اگر)٩/۶٢٠٣: ١۴٢٠ ؛ حمیـری،٢/٢۶۶: تـا بیزی، ّ؛ مطر١٢/٢٢۶: ١٣٨٧ازهری، 
ّ مـس ماننـد لمـس کـردن .)۵/٢٧١: ١۴٠۴ابن فارس، (دانند  نیز مختص تماس با دست می

هـا را لمـس  زننـد و آن  دسـت مـیاشـیاکـه بـه  یافتن چیزی است است ولی لمس برای
  .)٢۵٧: ١۴١٢ ،اصفهانیراغب (چند که یافت نشده باشد کنند، هر می

امـور  ّ مـس بیـشتر در کهدهد دقت در کاربردهای متعدد این ریشه در قرآن نشان می
، ند و مطلوبتا رسیدن و نیل به امور خوشایرود  به کار میمنفی، رنج یا درد و گرفتاری 

ّدر برخی موارد نیز مشکلی وجود دارد؛ مانند مواردی کـه مـس . چه عمومیت ندارداگر
طـالق مطـرح ئلۀ هنگامی است کـه مـس  آن نیز و تماس جنسی به کار رفته استۀدربار
 ۀ بـرای تمـاس جنـسی از کلمـ، در حالی که در موارد دیگـر،)٢٣٧ــ٢٣۶/بقره: ک.ر( است

نیـز  و یـک بـار )٢٣٠ـ٢٢١/ ؛ بقره٢٣/ نساء: ک.ر(اده شده است نکاح و یا حتی دخول استف
شـده را تنها مخـتص پاکـان دانـسته  و دسترسی به آنگردیده  حقیقت قرآن را نفی ِّمس
 این آیات از جانب شیاطین و جن ،گمان عرب جاهلی؛ چرا که به )٧٩/ واقعه: ک.ر( است

فعـل به بیـان دیگـر، مـشرکان . ندک بر انسان نازل شده است و قرآن کریم آن را نفی می
بردند که قرآن کریم این تـوهم   میّمس را برای دسترسی جنیان و شیاطین به قرآن به کار

  .)١٣٠ـ٧٧/١١۵ش: ١٣٨۴نکونام، (کند   میّ با کاربرد فعل مس نفیرا
. کنـد  این واژه در دو زبان عبری و سریانی نیز همین نکته را روشن مـیۀ ریشۀمقارن

 به معنای تحریـک کـردن، آزردن، از بـین ܡܤܤܐ سریانی ۀ و ریشםשש عبری ۀریش
؛ ٢۶١: تـا بـیمزراحـی، (شدن، و بدبو شدن به کـار رفتـه اسـت  رفتن پاکی و خلوص، فاسد

این ریـشه در تـورات بـه معنـای رسـیدن و لمـس . )Costaz, 2002: 183 ؛٣٠٧: ١٩۶۶حییم، 
ــه اســت ــه کــار رفت ــدبختی ب ــشانی و ب : ک.؛ ر٢٨:٢٩؛ تثنیــه ۵:١۴؛ ایــوب ١٢:٢٧پیــدایش ( پری
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  .)٣۶١: ٢٠٠٨الدین،  کمال
ّ مـس بیـشتر بـرای امـور  کـهدهـد ّدقت در مفهوم مـس در شـعر جـاهلی نـشان مـی

چنـین » رثاء شـنفری «ۀ در قصید»اًّشر طّبأت «.ناخوشایند و مصائب کاربرد داشته است
َعطفت وقد مس القلوب«: سراید می ّ َ ْ َ مفهوم رسیدن جان به لـب  برای بیان  که»ُ الحناجرَ
إذا « :گویـد مـی» قل لخیـال «ۀطرفة بن عبد در قصید.  استفاده شده استّ مسۀواژ از

ً، منها مسکنّمس ْا، عدمل نزلَ َ َ ٌ ُ   . هنگامی که بدبختی از او رسید؛»ُ
هـای مختلـف بـه کـار رفتـه   مرتبه در قرآن کریم در حالـت٨٨ شیطان ۀ واژ:شیطان

ی مفـصل و هـا  شـیطان، بحـثۀ مفهـوم واژۀدربـار ....) ؛ ٨٣/ ءنـسا ؛٢۶٨/ بقره: ک.ر( است
عربی یا غیر عربـی آن ماننـد ۀ ریش مورد  در وهای لغت وجود دارد داری در کتاب دامنه
در آثار مربوط بـه واژگـان دخیـل سـخن گفتـه شـده اسـت ...  و حبشی، سریانیۀریش

  .)١/٨۶۴: ٢٠٠۴؛ حنفی، ٢٨١: ١٣٨۶؛ جفری، ١/۴٣٠: ٢٠٠١سیوطی، (
  برخـی آن را مـشتق از شـطن؛نظـر دارنـد  ریشه این واژه اختالفۀشناسان دربار زبان

 غـضب و و خـشم معنـای بـه شـاط آن را ازدیگـر برخـی   ودانـسته شـدن دور معنای به
. )تا بی زبیدی،حسینی  ،١٧/١٠۴: ١۴٠۵ ابن منظور، ؛٢۶١: ١۴١٢ ، اصفهانیراغب( اند سوختن دانسته

 شـطن اسـت نـه שטנۀ این واژه از ریشکه دهد   عبری نیز نشان می شیطان با زبانۀمقارن
هم زن، حائط، عایق  هبه معنای دو باژه در زبان عبری افزون بر شیطان  معنای این و.شاط
 از ًشـطن نیـز دقیقـا ܣܛܢܝـܐسـریانی ۀ ریش. )۵۴٩: ١٩۶۶؛ حییم، ٣٨١: تا مزراحی، بی( است

 بـه کتاب مقدس این واژه بارها در .(Costaz, 2002: 227) همین ریشه و به همین معناست
 مضاعف شـطط ۀای از ریش یافتهۀ شطن، شکل تغییرواژ. )٢۶:٢١پیـدایش، ( کار رفته است

هـر گـاه دو . است که به تدریج در اثر تغییرات آوایی به صـورت شـطن درآمـده اسـت
: تـا زی، بیّمطر( رسانند  شین و طاء در کنار یکدیگر باشند مفهوم حد و واسط را میحرف

 جـن معـادل ویـژه بـه کـه خبیثـه آنجـا ارواح معنای در قرآن در شیطان  کاربرد.)۴۶۶/١
 حائلی بـین انـسان و ْدارد و چون شیطان مطابقت اشعار جاهلی در آن استعمال  با،است

  .است، شاید از آن به شیطان تعبیر شده استیاد خد
 چنـد نکتـه در آمـده و  شیطان از سنخ جن بـه شـمار مـی،در فرهنگ عرب جاهلی

  :جملهنسبت به شیطان و جن وجود داشته است، از ایشان باورهای 
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 اگر کسی دچار اختالل روانی شد، شیطان  کهکرد  می جاهلی گمانعرب :نخست
کردند و این باور همچنان   میاو را لمس کرده است، پس وی را با عزائم و سحر درمان

  .)١٣٨ ـ۴/١٢٩ـ١ش: ١٩٣٣اسعد، ( شود در بین مسلمانان دیده می
در شـب بـه انـسان آسـیب کـه  د و ممکـن اسـتنهنگام فعالیت دار  شبه اجن:دوم
ّالجن طائف من بها ّألم «:مانند این شعر اعشی. ندبرسان

یان که شب ّ از گروه جن؛»قَأول ِ
  .دیده و رنجور است اند، آسیب او را لمس کرده

ا بـه آن جهـت اسـت کـه خـود از  این ی. شیطان از شطن به معنای دوری استۀریش
شده از بهشت است یا به خاطر آن است که انسان را از یـاد   و رانده،رحمت خدا به دور

گردد یـا بـه ایـن جهـت کـه بـین  خداوند میبنده از دارد و سبب دوری  خداوند باز می
  .افکند بندگان خدا دوری می

  ّحی مس شیطانمعنای اصطال
 برخـی آن را همـان .شـود  شیطانی دیده نمیّبرای مسدر آثار گذشتگان تعریف دقیقی 

 و برخی از معاصران آن را )١٢١: ٢٠١٢شـبلی، (اند  بدن انسان دانسته صرع یا حلول جن در
آورد و بـین ایـن نـوع از تمـاس  اند که در عقل انسان اختالل به وجود می صرعی دانسته

 :٢٠٠٠ عبیـدات،( شـوند نمـی قائل یدارای اختالل مغزی است، تفاوتکه شیطانی با کسی 
 آزار جن به انسان از بیرون یا داخـل بـدنش و یـا از هـر دو ،و بر این باورند که مس )۴٩

بـین ببـرد و یـا   آن را ازۀبر عقل انسان تأثیر گذارد و یـا ارادکه به شکلی باشد  میطرف 
 ،ل سـنتولی بیشتر مفسران شیعه و اهـ. )۴۴: ٢٠٠٨مبیض، ( بیماری در وی به وجود آورد

 تبعیـت انـسان از آن ۀدانند کـه بـه واسـط می ای از جانب شیطان ّمس را در واقع وسوسه
  .گردد  دچار اختالل میش رفتار،وسوسه

  ّبررسی آیات مس شیطان
 ۀّ مس و شیطان سه بار به کار رفته است که در هر مرتبه با یک مؤلفۀدر قرآن کریم ریش

 محوری که پژوهش بر آن ۀ سه واژ.ماس است آن تۀمعنایی همراه است که نشانگر نحو
کید دارد، عبارت   .نصب. ٣طائف، . ٢خبط، . ١ :ند ازا تأ
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   اولآیۀ
 بطه الشیطان من املـس وم الذی  ومون إال کما  ِّالذین یأکلون الربا ال  َ ْ َ َ َِ ُ َ ََ ُْ َّ ُ َّ َ َ َی ِ ِ

َّ َُّ ُ َُ ََ َ َّ َ
ِ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ

 )کـسانی کـه ؛)٢٧۵/ بقره 
خیزنـد مگـر هماننـد برخاسـتن کـسی کـه شـیطان بـر اثـر تمـاس،  مینخورند، بر ربا می
  .سرش کرده است آشفته
 و شـدن آشـفته معنـایه بـ خـبط اند که این فعـل از مفسران گمان کرده: »طهّیتخب«

 ربـا کـه  کـسانی.اسـت عقلـی آشـفتگی که جنون مانند ،است بیماری نوعی »خباط«
اسـت  گـشته دیوانـه شیطان تصرفات ثرا در که کسی مانند مگر خیزند، برنمی خورند می

  .)٧/٢٨١: ١۴٠۵ ؛ ابن منظور،۴/٢٢٣: ١۴١٠ ؛ فراهیدی،٢٧٣: ١۴١٢ راغب اصفهانی،(
ها از  های آن نظر وجود دارد که دیدگاه  معنای این آیه در بین مفسران اختالفۀدربار

  :این قرار است
 خـبط ۀ واژچـونکـه اند   مفسران گمان کرده:جنون و تسلط شیطان بر عقل) الف

به معنای صرع و جنون است و شـیطان بـر این واژه به معنای لرزش شدید است، بنابراین 
یعنـی : گویـد  ابـن عطیـه مـی.گـردد  مـیدچار جنونوی مستولی شده و رباخوار عقل 

گـردد  روی از وی ظـاهر مـیتدال خارج شده و اعمال حرص و تنـدنفسش از حالت اع
و بـر ایـن  )٩/٢۶٢: ١٣٨٢؛ مازنـدرانی،  ٧/۶٧: ١۴٢٠رازی، لـدین فخرا؛ ١/١٧٩: ١۴٢٧شافعی، حلبی (

: ١۴٢٢طبـری، ( باورند که تسلط شیطان بر عقل انسان منافاتی بـا عـدالت خداونـد نـدارد
؛ ١٣/٢٣: ١٣۶۶حـسین، میرسید حامد؛  ۵/۶٧: ١۴١٩، اهللا ؛ فضل٣/٣۵۵: ١٣۶۴قرطبی، انصاری ؛  ۶٧/٣

، رسـی( انـد نـه از درون ّاین مـس را از بیـرون دانـسته برخی .)٣/١٨١: ١۴١۶،  ظاهریاندلسی
اند که برخی از انـواع جنـون و صـرع بـه خـاطر  از همین آیه نتیجه گرفته. )۵٨٠/٢: ١۴٢٢
  .اند  انواع جن دانستهۀ شیطان را شامل همۀ شیطان است و البته کلمّمس

 نظـره بـ را خوفناکی امور شیطان  عقل رباخوار ضعیف شده،:وسوسۀ شیطانی) ب
 خداونـد طـرف از او بـرای دیوانگی حالت بنابراین ،کند می وسوسهرا  یو و آورد می او

 طـوره بـ گـردد، مـی شیطانی وسواس دچار وقتی چنین در که آنجا از ولی .آید می پدید
  چون شیطان؛است شده داده نسبت به شیطاناین امر  ،و یا بر سبیل تمثیل و تشبیه مجاز
طـول در در واقع خداوند جنون را .  کند و بر عقل او مسلط شودّتواند انسان را مس نمی

 تـسلط شـیطان بـر عقـل انـسان ،از نظر ایشان. عوامل طبیعی به شیطان نسبت داده است



  

بان
ی ز

یافت
ره

 
وع 

وض
ه م
نه ب
اسا
شن

»
انی

شیط
س 

ّم
«

...

۶۵  

، الهـدی سید مرتضی علم؛ ١/٣٢٠: ١۴٠٧؛ زمخشری، ۵۴: تا بیمعتزلی، ( عدالت الهی است خالف
: ١۴٠۴؛ مجلــسی، ١/١٢: ١۴١٨؛ بیــضاوی، ١/٢٢: ١٣۶٩،  مازنــدرانیابــن شــهر آشــوب ؛ ۶/١: ١٩٩٨
  .)١٢۵: تا بی،  تبریزی؛ سبحانی٢/۴١۴: ١۴١٧؛ طباطبایی،  ٢/۶٧٠: ١٣٧٢؛ طبرسی، ۵٣/١٠

 و قتـاده جبیـر، بـن سـعید عبـاس، حـسن،  در روایـاتی از ابـن:جنون در قیامت) ج
ن در رااو ربـاخو اسـته آن ربـاخواری ۀنشان قیامت در حالت  این کهمجاهد آمده است
  .)١/٣٠١: ١۴٠۶کاشانی، فیض (شوند  ت دیوانگان محشور میئروز قیامت در هی

کـه ایـن تـشبیه بیـانگر دوری  برخـی بـر ایـن باورنـد :دوری از رحمت خداونـد) د
 و برخـی آن را بـه معنـای )٩٨٧: ١٣٧۵،  رومـیقیـصری( خوار از رحمـت خداونـد اسـتربا

  .)١/٢١١: تا ابن عربی، بی( ددگر  میاند که مانع فهم آدمی یی گرفتهها حجاب
 در .ها مشترک است، فرض مفهوم خبط به معنـای جنـون اسـت چه در این دیدگاهآن

، ۀ کـاربرد ایـن واژه در متـون مقـدس خبط، پیشینۀای واژ حالی که توجه به مفهوم ریشه
  .دهد  مفهوم دیگری از این واژه را نشان می، ساختار سوره وسیاق آیات

  خبط در متون مقدس
 عبری و سریانی با عربی مفید ۀ مقارنه بین ریش، خبطۀبرای دسترسی به مفهوم دقیق واژ

.  ایـن واژه در فهـم صـحیح آن مـؤثر اسـتۀ کاربرد ریـشۀ همچنین بررسی پیشین.است
  به معنای مضطرب، کوبیـدن، سـقوط کـردن، شـیب تنـدܚܒܛ سریانی این واژه ۀریش
 سریانی واژه به معنای تند پایین کـشیدن، ۀریش. )(Michaelis, 1788: 27 آمده است... و

  ضــربان، ســفت و محکــم بــستن، کوبیــدن، ســقوط کــردن، پراکنــده شــدن، بریــدن و
   عبری آن معادل خبط، حبط اسـتۀریش. (Costaz, 2002: 94)  آمده است١ کشیدنپایین

نـای  بـه معחבטدر زبان عبـری  حبط ۀریش .)٣/٢۴٣: ١٩٣٠، محامی، ٩٢: ٢٠٠٨الدین،  کمال(
: ١٩۶۶حییم، (است دیده  آسیب کوبیده شدن، تکانده شدن، پرت کردن، کوبیدن گندم،

ــا بــی ؛ مزراحــی،١۴١ ــان عبــری اســت و)١٣۵: ت ــان عربــی همــان حــبط در زب   خــبط در زب
 آن جـدا ۀ را از خوشـهـا  راعـوث گنـدم که در تورات آمده است.)٩٢: ٢٠٠٨ الدین، کمال(

 چون زیتـون خـود را بتکـانی  کهآمده است جای دیگر و در )۶:١١ داوران( دیکرد و کوب
                                                                 

1. Cutting down. 
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 .)٢٠:٢۴تثنیـه (  بیـوه باشـد ومانده بـرای غریـب، یتـیم  را متکان تا باقیها  دیگر شاخهبار
و  )٣/٢۴٣: ١٩٣٠محـامی، ( بنابراین خبط و حبط از یک ریشه و به معنای اضـطراب اسـت

 ایـن واژه ، کتـاببـرای مخاطـب اهـل. خبط به معنای اسقاط، اضطراب و فـساد اسـت
  .یادآور نهی از خساست و تشویق به بخشندگی است

  خبط در شعر جاهلی
َرأیـت المنایـا خـبط « : خبط در معلقات سبع در شعری از طرفة بن عبد آمده استۀواژ ُ

َعشواء   .رود بینم که همچون اسبی کور به بیراهه می اسب سرکش آرزوها را می؛ »َ

  ی لغتها خبط در کتاب
اند همان اضطراب شدید اسـت و معنـای   که لغویان برای واژۀ خبط ذکر کردهمعنای اصلی

 به او گفته شـده ،ی شدید مصروعها جنون و صرع معنای ثانویه است که به خاطر تکان
،  ازدی؛ ابـن دریـد ٢/٨: ١٣۶۵ ؛ ابـن اثیـر،٣/١١٢١: ١۴٠٧ ؛ جـوهری،۴/٢٢٣: ١۴١٠فراهیـدی، ( است
؛ ۴/٢٩۴: ١۴١۴ ؛ صـاحب بـن عبـاد،٧/١١٣: ١٣٨٧؛ ازهری، ١/١۵٢: ١۴٠٧، ؛ زمخشری١/٢٩١: ١۴٢١

: تـا بـی زی،ّ؛ مطـر٢/۵۴٣: تـا بـی آبـادی،؛ فیروز٢/٣٨۵: ١٣٨٧؛ ازدی، ۵/١٢۴: ٢٠٠٠ ،ة المرسیابن سید
  .)٢/٢۴١: ١۴٠۴ ؛ ابن فارس،٢/١۶٣: ١۴١٣ فیومی،مقری ؛ ١/٢٧٣: ٢٠١٠، و صعیدی؛ موسی ١/٢۴٢

  ق آیات و سورهسیا
 بقـره و هـای هسور.  شناخت محیط واژه الزم و مفید است،ای وم هر واژهبرای تبیین مفه

اسـرائیل  ای هستند که دربارۀ شناخت اهل کتاب به ویژه یهود و بنـی آل عمران دو سوره
گویند و این موضوعات بیشترین محتوای این  و نحوۀ تعامل مسلمانان با ایشان سخن می
ترین طرق  اخواری به عنوان یکی از شاخصرب. دو سوره را به خود اختصاص داده است

بنابراین وقتی مخاطب بخشی از آیـات . کسب درآمد یهود در این سوره ذکر شده است
در ... و» یا بنـی إسـرائیل«، »یا أهل الکتاب«این سوره اهل کتاب هستند و بارها کلمۀ 

؛ ٢١٧  و١٢٢، ١٠٩ ،١٠۵ ، ٨٣ ،۴١ ،۴٠ /بقـره: ک.بـرای نمونـه ر(تکـرار شـده اسـت این دو سوره 
ای استفاده کنـد کـه در نـزد   خداوند از واژه که طبیعی است،)٧١ــ ۶٩ و ۶۵ ، ۶۴/ عمران آل

 زیرا قرآن کریم خود را به عنـوان مـصدق باشد؛شان شناخته شده  ن دینیودر متو ایشان 
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 و ربـاخواری طبـق تـصریح قـرآن )٩٧  و٩١ ، ٨٩ ،۴١ /بقـره: ک.ر( است  معرفی کردهتورات
َذلـك : یهودیان بـود مبتالبهم یکی از امورکری ِ

ْبـأ َ ُ َّ َ
ُقـالوا ِ َإمنـا َ َّ ُالبیـع ِ ْ َ ُمثـل ْ ْ َالربـا ِ َّوأحـل ِّ َ َ ُاهللا َ َالبیـع ّ َ َوحـرم ْ َّ َ َ 

َالربا ِّ )٢٧۵/ هبقر(.  
 کند که اموالشان را در راه او انفـاق  میحال کسانی را بیانقبل،  ۀچند آیدر خداوند 

ُومثل   :کنند می َ َ ا وابـل َ ة أصـا سھم کمثـل جنـة بـر یتـا مـن أ ٌالذین ینفقون أمواهلم ابتغـاء مرضـات اهللا و ِْ َِ َ َ َْ َ َ َ َ َ
ٍ َ َ ٍْ َّ ْ

ِ
َ َ َ ْ ُِ ِ ـ ُ ْ ْ ُ َِ ً ِ ْتث ََ ِ ِّ ِ َ َ َْ ِ ُ َ َ َ ُ ِ

َّ
بھا وابل فطل واهللا مبا تعملون بصري ٌفآتت أکلھا ضعفني فإن مل  َ ُ َ ََ ُْ َ ََ ْ َْ ََ ِ ّ ٌّ ٌَ َ َ َ

ِ َ َْ ِ ُ ْ ِ ِ ْ َ ِ ُ ُ ْ )و مثـال کـسانی کـه  ؛)٢۶۵/ بقـره
کنند، همچون باغی است کـه بـر مکـان   میاموالشان را برای طلب خشنودی خدا انفاق

هایش را دو چندان دهد و اگر رگباری بر آن نزند، پـس  بلندی رگباری بر آن زند و میوه
  .رسد بارانی ریز به آن می

و جنـون و نفـی مفهـوم صـرع مبنی بـر  بقره ۀ سور٢٧۵ ۀپس از بیان مفهوم سلبی آی
 در  کـهتوان در نظر گرفـت  میتسلط شیطان بر عقل رباخوار، مفهوم ایجابی آیه را چنین

 کننده و یا ثروت او بـه بـاغی تـشبیه شـده اسـت کـه بـاران بـه آن  مؤمن انفاق،٢۶۵ ۀآی
 رباخوار یا ثروت او بـه درختـی تـشبیه ،در مقابل. شود  می آن چند برابرۀخورد و ثمر می

  .ماند ای بر آن باقی نمی است که هیچ ثمره طان آن را چنان تکان دادهشده است که شی
برند، پیش از این برای یهود رباخوار   نمیای ثمر که فقرا از آن بهره مفهوم درخت بی

  کـهتـوان گفـت  مـیبنابراین با توجه به سـیاق آیـات و سـاختار سـوره. شناخته شده بود
و یک تشبیه  ندارد... صرع و غلبه بر عقل وی به جنون و  ربط،مفهوم این خبط شیطانی

است که در بررسی زبانی و در فرایند معناشناسی، به ویژه از طریق ابـزار تقابـل معنـایی، 
  .روشن و قابل فهم است

   دومآیۀ
 ب إذ نادی ربه أىن مـسىن الـشیطان نبـصب وعـذاب ٍواذرک عبدنا أ

َ َ ََ َّ ٍَ ْ ُ ِ ُ َ ْ َّ َ ِ َّ َ ِّ َ َُ ََ َ َْ ْ
ِ َ ُّ َ ْ ْ ُ

 )مـا ۀکـن بنـد و یـاد؛ )۴١/ ص 
  .ایوب را هنگامی که پروردگارش را ندا داد که شیطان به من رنج و عذابی رساند

 ، ایـوبۀای است کـه دربـار ّای که در آن سخن از مس شیطان است، آیه دومین آیه
 روش فهم ۀای دربار  ذکر مقدمه،ولی پیش از طرح موضوع. گوید پیامبر الهی سخن می
  .ک معنای اصلی از معنای مصداقی الزم استمفردات یعنی تفکی
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   تفکیک معنای اصلی از مصداقیضرورت
 سنتی و جدیـد صـورت ِتواند به دو روش شناسی می های واژه بررسی یک واژه در کتاب

ای و اصـلی، مـصداقی بررسـی  نخست آنکه مفاهیم واژگان، اعم از معنای ریـشه. گیرد
شـناخت . بنـدی نمـود بـه صـورتی مـنظم، طبقـهرا توان این مفاهیم   می آنکهدوم. گردد

 ظــاهربــه  ِین دقیــق مفهــوم واژه و تفـاوت آن بــا واژگــانیــمحورهـای معنــایی واژه، در تب
های لغت به خاطر توجه بـه یـک معنـای   گاهی در کتاب. دارای اهمیت است،مترادف

امـر، ماند و همین  محوری، معنای محوری دیگر که در واژه وجود دارد، از نظر دور می
مفهوم به نظام پیچیدۀ . گردد سبب انحراف یا روشن نشدن مفهوم دقیق واژه در تفسیر می

 شود و دربرگیرندۀ روابط درونی زبان مربوط میروابطی که میان عناصر زبانی وجود دارد، 
 سو و تجربیات از یک... میان عناصر بین زبانی، نظیر واژه، جمله وۀ مصداق به رابط. است

ایـن بخـش نگرشـی . )۶٠: ١٣۶۶، پـالمر(پـردازد   جهان خارج از سوی دیگر میِغیر زبانی
گـاه همـین  و است مفهوم واژه آمدهۀ های لغت دربار که در کتابدارد کلی بر مطالبی 

  .تواند پژوهشگر را در رسیدن به مفهوم محوری واژه یاری رساند معانی مصداقی می
هایی است که در دانـش مفـردات  رتتفکیک معنای اصلی از معنای مصداقی از ضرو

 و البته مورد )۶١: همان( اند شناسان معاصر به آن توجه نموده و زبانشود قرآن باید به آن توجه 
ولـی در مفـردات قـرآن . بوده اسـت... ّتوجه لغویانی چون ابن فارس، مطرزی، ابن سیده و

لـه واژه را کـشف  ْبر این اساس، مفـسر معنـای موضـوع. کمتر به آن پرداخته شده است
له واژه هستند که تناقضی با  ای واژه در واقع معنای موضوع معانی اصلی یا ریشه. کند می

 نتیجۀ این استفاده از آیات، نوعی ،های لغوی پژوهشبر اساس . معنای مصداقی آیات ندارند
  .گیرد جری و انطباق بر اساس معنای الفاظ قرآن است که بر مبنای صحیح صورت می

و در  له توجـه کـردهئ عالمه طباطبایی و رشید رضا به این مس،بین مفسران معاصردر 
و آیه را بـر مبنـای نموده صلی و مصداقی را از یکدیگر تفکیک ا معنای ، متعددیموارد

  :گوید  عالمه طباطبایی در این باره می.اند معنای اصلی آن تفسیر کرده
 اگـر خـصوصیات عارضـی از آن له است کـه معنای اصلی، معنای محوری و موضوع

 با بـودن آن اسـم بـاقی اسـت و بـا از بـین ؛حذف شود، اصل معنا همچنان باقی است
  .)١۴/١٧٩: ١۴١٧( رود رفتن آن معنا از بین می
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 »ذنـب« ۀ تفسیری است که عالمـه از کلمـ،ی برجسته در این زمینهها  از نمونهیکی
ی هـا سـختی« یعنـی »ةئّر الـسیّتـأخ«ای دهد و آن را بـه معنـ  می فتح ارائهۀ سور٢ ۀدر آی
در واقع معنای اصلی آن یعنی ، و  ذنبِ نه بر مفهوم مصداقی، تفسیر کرده»دنبال آمده به

یـن ا مـشابه .)١٨/٢۵٣: همـان( تأخر و به دنبال آمدن را مبنای تفسیر خود قرار داده اسـت
 در حالی است کـه  این.)١٠/٨٣: ١٩٩٠رشید رضا، ( آمده استنیز مطلب در تفسیر دیگری 

/ آل عمـران: ک.برای نمونـه ر(  در بسیاری آیات دیگر به معنای گناه آمده است»ذنب« ۀواژ
شناسان از این فرایند با عنوان تفکیک معنای اصلی از مصداقی   امروزه زبان.)٨۶ و ٣١، ١١

توانـد   مـی»نـصب «ۀ تفکیک معنای اصلی از مـصداقی در واژ،در این آیه. کنند یاد می
  .مک مهمی به فهم این آیه کندک

 مرتبـه تکـرار ٣۴ نصب در قرآن کریم در معـانی و مـشتقات مختلـف ۀ ریش:نصب
َميسنا َال:  مانند؛شده است ُّ َ َفیھا َ ٌب ِ َ َ

 )اندوه و حزن که را ییخدا شکر و  سپاس؛)٣۵ /فاطر 
  .نمود دور ما ازرا 

  کتاب مقدسنصب در 
پا، گماشته، موکل، پایدار، ثابت، ایـستاده، قـائم،  به معنای برנצב نصب در زبان عبری

ریشۀ سریانی این واژه نیز به معنای . )٢٧۴: تا ؛ مزراحی، بی٣۴٣: ١٩۶۶حییم، ( آمده است رئیس
، مٶسـسها، ساختن، سرشتن،  داشتن، بنیان پاشتن، غرس، در زمین محکم کردن، برکا

 شۀ نصب چندین مرتبه در توراتری. (Costaz, 2002: 211)موجد، در قالب درآوردن است 
خداوند خدا در عدن از طـرف شـرقی بـاغی . (Michaelis, 1788: 562) ستبه کار رفته ا
 و همچنـین در )٢:٨تکـوین ( جا گذاشـت انسانی که مصور ساخته بود در آنغرس نمود و

 مفهوم اصلی نصب، ریاست، قدرت ، ولی در تورات،)٢:۴١دانیال (مفهوم سلطنت، رئیس 
بررسی پیشینۀ کاربرد . (Barker, 1776: 122)باشد   می)٢:۴١دانیال : ک.برای نمونه ر(طنت و سل

  .دهد که این واژه بیشتر به معنای سلطنت و ریاست است  نشان میمقدس  کتاب این واژه در

  نصب در کتب لغت
 نصب با مشتقات گوناگون آن در معانی مصداقی گوناگونی بـه کـار رفتـه اسـت؛ ۀریش

َنـصب، نـصب( شد شد و پرستیده می بدبختی، رنج، بال، سنگی که نصب میمانند  َ و ) ُ
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ریختند، مطلق صـنم و یـا بـت، یـا سـنگی کـه در   قربانی و ذبیحه را به پای آن میخون
 و بـه دور آن شـد عصر جاهلیت در محل عبادتگـاه بـه صـورت عمـودی قـرار داده مـی

 نوعی از ابـزار ،)نصیب(ره، حظ شده، به های شناخته گرفت، جایگاه طواف صورت می
هـا، پـرچم، در برابـر  ی سـرزمینهـا موسیقی در عرب جاهلی، بلنـدی، عالمـت، نـشانه

،  ازدی؛ ابـن دریـد٢/۴۵٩ و ١/٣١٧: تـا بـی ؛ هـروی،٣/٢٧٩: ١٣٩۵؛ شیبانی، ٧/١٣۵: ١۴١٠فراهیدی، (
؛ ١/۴٨۴: ٢٠١٠ ، و صــعیدی؛ موســی ۵/۶٠: ١٣۶۵ اثیــر، ؛ ابــن١/٣۵٠: ١٣٨٧ ؛ ازهــری،١/٣۵٠: ١۴٢١
طـور   همان.)٣/٢۵٢: ١٣۶٩،  مازنـدرانیآشوب؛ ابن شهر ١/٣٠١: ١۴١٨؛ خفاجی،  ٢/۶١٩: تا بیمهنا، 

 معانی مصداقی گوناگون و حتی در برخی مـوارد متناقـضی بـرای ،شود که مالحظه می
 همـان ،ای نصب  معنای اصلی و ریشه. نصب بیان شده استۀ نصب و یا حتی واژۀریش

أصـل  «:کنـد مـی له اشـارهئرار دادن و ارتفاع است که ابن فارس به ایـن مـسدر بلندی ق
 چون برخی مـسائل ؛)۵/۴٣۴: ١۴٠۴(» هداف فی استواءّصحیح یدل علی إقامة الشیء وإ

 سـختی هگیرد و گاه انسان را ب به صورت غیر منتظره و ناگهانی در مقابل انسان قرار می
 .)١٢/١٢٩: ١٣۶٠ مـصطفوی،( ته شـده اسـت به آن نصب گف کهکند و مشکالت دچار می
های سامی، عبری و سـریانی وجـود دارد، همـین  له واژه که در زبان معنای اصلی و موضوع

بررسـی . انـد از معانی ثانویه... مفهوم برپا داشتن و ارتفاع است و مفاهیم سختی، دشمنی و
 نسبت به مفهوم اصـلی تواند های سامی از آن جهت اهمیت دارد که می مفهوم واژه در زبان

کـدی و تر باشد؛ زیرا زبان و نخستین واژه رساننده ... های عبری، سریانی، حبشی، نبطی، آ
سال  ١٠٠ حداقل ،ی خواهر هستند و بین تدوین نخستین کتب لغت با عصر نزولها زبان
باشند،  که واژگان در مفهوم خود دچار تطور شدهبنابراین احتمال آن. ۀ زمانی استفاصل

  .تواند مفید باشد  میی عبری و سریانیها  نصب در زبانۀ ریشۀبنابراین مقارن. یاد استز

   مفهوم نصبۀدیدگاه مفسران دربار
 جایز نیست، بنابراین شیطان ایوب ًعقالالهی  تسلط شیطان بر پیامبران  کهاند برخی گفته
: ١۴٣١، الهـدی مسید مرتضی علـ( به عذاب و بیماری شده است ای کرده که منجر را وسوسه

؛ زمخـشری، ۵/٣٠: ١۴١٨؛ بیـضاوی، ٢۶/٣٩٧: ١۴٢٠رازی، فخرالـدین ؛ ٨/۵۶٧: تـا بی؛ طوسی، ٣/٢٧٢
 و یـا نـسبت بیمـاری بـه )٨١: ١۴٢۵؛ حسنی نـدوی، ١٢/٢١٠: ١۴١۶،  کلبی غرناطی؛٩٧/۴: ١۴٠٧
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: ١۴١٧طباطبـایی، (  در طول علـل و اسـباب طبیعـی بـوده اسـت، نـه در عـرض آنشیطان
 انـد  بـه شـیاطین نـسبت داده شـدهها  بیماری، همان طور که در برخی روایات،)١٧/٢٠٨

  .)٣٨١ـ۴٧٢/٣٧٢ش: ١٣٠٧سیوطی، (
 عذاب و سختی توسط شیطان با عصمت ایـشان ه انبیا بی ابتال کهاند گفته برخی نیز

منان به بیمـاری از طریـق ٶ انسان و یا حتی می امکان ابتال،کلیطور منافاتی ندارد و به 
برخـی . )١۵/٢٠٨: ١٣۶۴قرطبـی، انصاری ؛ ٢٣/١٠۶: ١۴٢٢ طبری،(ان و جن ممکن است شیط
اند، ولـی  پذیرفتهتوسط شیطان را چه تسلط جن و شیطان و ایجاد بیماری برای انسان اگر

تـر   قـویۀای کـه دارای اراد اجنـهانـد  گفتـهو  پیامبران صحیح ندانستهاین امور را دربارۀ 
: ١٣۵١طـه حبیـب، ( تـری دارنـد، مـستولی میگردنـد  ضعیفۀارادیی که ها هستند بر انسان

تواننـد   مـی چون شیطان و جن و فرشتگان امکان تجسد مادی دارنـد و؛)٢١٩ ـ٢٣/٢١۶ش
: ١۴١۵قر، ص(  جبرئیل در مریمۀگذاری فرشت؛ مانند تأثیرگذار باشند تأثیرها در اجسام انسان

که برخی بر این باورند که شیطان  ویژه آن به)٣۶٢ـ٣٢/٣٣٢ش: ١٣٢٩، ؛ ابوالخیر٩١٩ ـ٧/٩١٢ش
  .)١۶١ـ٢۴/١۴٧ش: ١٣٩١،  و امیدواردهکردی طاهریان(جملۀ فرشتگان است نه جنیان از 

   نصب در روایاتمفهوم
روایاتی وجود دارد که علت این مشکالت را سازش با حاکم ظالم و یا خشمگین نشدن 

: ١۴١١؛ ابن حمیر، ۴/٢١٢: ١٣۶٨هدی، قمی مش(از رفتار ناپسند یک حاکم ظالم معرفی کرده 
در ملـک امـام ایـوب ّ و یا روایتی که علت این نصب یا عذاب و سـختی را شـک )١٢١
ایـن  .)۴٩۴: ١۴٠٩اسـترآبادی،  حـسینی ؛٢۶/٢٩٣: ١۴٠٣مجلـسی، ( کـرده اسـتبیـان  علی

بنـابراین .  تنها ترک اولی اسـت و بـا عـصمت او تنـاقض نـداردعمل حضرت ایوب
 ۀ شـیطان بـا وسوسـ کـه با در نظر گرفتن این معنای جدید چنـین خواهـد شـدمعنای آیه

  .این عذاب در واقع ماهیت حقیقی این نصب است. قدرت و عذاب به من نزدیک شد
 ْارکض ُ ْ َبرجلـك ُ ِ ْ ِ ِاألرض كبرجلـ اضـرب :أی ؛بـه أجیب لما  حکایة.  َهـذا ٌمغتـسل َ َ َ ْ ٌبـارد ُ ِ َ 

ٌوشـراب َ َ َ منـه، وتـشرب به تغتسل ماء: أی مغتسل، هذا: فقیل ین،ع فنبعت فضربها: أی ؛ 
 زیرا ایوب بـه عنـوان ؛ این برداشت با سیاق آیات نیز سازگاری دارد.كوظاهر كباطن فبرأ

نماد صبر و استقامت در قرآن کریم مطرح است؛ در اوج بیمـاری و گرفتـاری بـه جـای 
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 خـود ۀگذشـت) ولـیتـرک ا(ی  اظهار شکوه و درخواست نجات نمایـد، از خطاهـاآنکه
این عبارت در تورات از زبان ایوب در شرایط سخت بیماری است . کند طلب پوزش می

. )١۶:١۶ ایـوب( ام ام و بر پوستم پالس دوخته  شاخم را به خاکساری آلوده! پروردگارا:که
 ایـوب در شـرایط .)۶٧: ١٣٨۶نـژاد،  هاشـمی( سـت نماد قدرت و نیرومقدس کتابشاخ در 

این برداشـت بـا توبـه سـازگارتر . کند گاه خداوند اظهار تذلل و خواری میبیماری به در
 نیکـویش بـا ۀ زیرا در عبارات بعدی خداوند او را به توب؛ّه از مس شیطانِاست، تا شکو

 تـصرف .)۵/۴٣۴: ١۴٠۴ ابـن فـارس،(سـتاید  مـی) کننـده بازگشت( )۴۴/ ص(» ابّأو« ۀواژ
 تاز و تاخت میدان که دارد داللت لهئر این مسب آیات .شیطان در نفوس انبیا محال است

 بـه و اسـت بـشری احـساسات و عواطـف ،او کار ابزار و انسانی، ادراک همانا ،شیطان
ِالوسواس  ۀآی شهادت َ َْ ناس ْ ِا

َّ َ ِالذی ٭ْ
ُسوس َّ ِ ْ َ ِصدور ِىف ُ ُ ِالناس ُ

َّ
 )کاذب اوهامشیطان  ،)۵ ــ۴/ ناس 

 آن انسان که نیست طوری القائات این  البته.کند می قاال انسان نفس در را باطل افکار و
 از غیـر کسی به مستند را آن و بگذارد فرق خودش افکار و ها آن میان نموده احساس را

 احکام سایر مانند ًعینا و دانسته خود افکار نیز را آن تردیدی هیچ بدون بلکه بداند، خود
 انسان باطل افکار که ندارد منافاتی چهی و داند می خود فکر رشحات از و خود از قطعی
ّتوان نتیجه گرفت کـه مـس شـیطان، مـس اسـت نـه   بنابراین می.باشد خود او به مستند
 ّ در صـورتی کـه مـس شـیطان بـدون ادراک،فهـم اسـت  زیرا لمس بـا ادراک و؛لمس

  .)٨/۴٨: ١۴١٧ طباطبایی،(
و را  که خداوند ا یکی از پیامبران بزرگ الهی است حضرت ایوبۀاین آیه دربار

 در روایـات .)۴۴/ ص: ک.ر(زدنـی اسـت  با انواع بالها آزمود و صبر وی ستودنی و مثـال
نیز هست، آمده که خداوند بـرای اثبـات عبودیـت  ١مختلفی که منطبق با داستان تورات

کـرد و شـیطان بـا یـک نفخـه یـا وی جـسم   را مسلط بر مـال وشیطان ،ایوب به شیطان
 ولـی بایـد توجـه .)١٢/٣۵٣: ١۴٠٣مجلـسی، ( سر تا پا به دمل مبتال نمود را ازایوب  ،تماس

َّإن  ۀاین روایات با آیکه داشت  ِعبادی ِ َ َلیس ِ ْ َلك َ ْعل َ
ِ
ْ َ ٌسلطان َ َ ْ ُ )توانـد   می)۴٢ /حجر؛  ۶۵ /اسراء

  .)٢/۴٩٠: ١۴٢۶منیاوی، (ناسازگار باشد 
                                                                 

؛ ١٣ــ١٢:١ایـوب  (زد  ایوب را از کف تا فرق سرش به دمـل مـضر،شیطان از حضور خداوند بیرون رفت. ١
  .)٨ ـ٧:٢
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می بر سر اینکه آیا شیطان امکان رسد که این روش برداشت، به دعواهای کال  نظر میبه
  ایوب به بیماریی ابتالۀچه دربار و آندهد  نیز خاتمه می،تسلط و لمس انبیا را دارد یا نه

  .)٢:۴: ایوب( پذیری از اسرائیلیات و تورات استدمل و پوست گفته شده است، تأثیر
م ستمگر یـا با توجه به مفهوم اصلی واژه و روایاتی که خطای ایوب را سازش با حاک

 نصب قدرت است و شـیطان بـا ۀ مفهوم واژ کهترس از وی بیان کرد، شاید بتوان گفت
های مختلف بـرای ایـوب  ّوسوسۀ ترس از قدرت، ایوب را مس کرد که سبب تحمل سختی

کنـد، بـا   مـی این ترک اولی شد و روایاتی که مفهوم نصب را دمل و زخم بیانۀبه واسط
  .کند  بیان میروایات معصومانچه لفظ قرآن و ر است، تا آنات اسرائیلی سازگارتروای

  ۀ سومآی
 َّإن ــذین ِ َال ِ

وا َّ ْا ــ َ َإذا َّ ْمــسھم ِ َُّ ٌطــائف َ ِ َمــن َ ــشیطان ِ ِال
َ ْ ــذرکوا َّ ُت َّ َ َ

 )ــراف ــ؛ )٢٠١/ اع ــه ه ب ــسانی ک ــتی ک راس
ای از شـیطان بـا آنـان تمـاس  کنند، هنگامی که وسوسـه  می]و پارسایی[خودنگهداری 

  .افتند و ناگهان آنان بینش یابند  می]خدا[ به یاد ،یابد
 مس بـه ،آیه  در این.گوید ای است که از تماس شیطان سخن می این آیه سومین آیه

 تنها دو بار در قرآن به کار رفتـه »طائف« ۀ کلم.طائفی از شیطان نسبت داده شده است
َفطاف  ۀبار در این آیه و بار دیگر در آی ١ ؛است َ ْعلی َ َ ٌطائف َھاَ ِ ْمن َ َربك ِ ِّ ْو َ ُ َنائمون َ ُ ِ َ

 )١٩/ قلم(.  
 کـسی ؛»ّالعاس باللیـل«مانند  ؛اند ن معانی گوناگونی برای این واژه ارائه کردهالغوی

 بـه معنـای »طـائف«. دهـد ند و یا نگاهبانی میک زند یا حرکت می که در شب پرسه می
  .)٧/۴۵٨: ١۴١٠ فراهیدی،(حائط و دیوار هم آمده است 

 به معنای دست و پا، چرخنده به دور چیزی، خدمتکار، غضب و خشم، »الطائف«
؛ ٢/٢٩٩: تـا بـی؛ هروی، ٢/٢١٢: ١٣٩۵ ؛ شیبانی،٩/٢٢۴: ١۴١۴ صاحب بن عباد،(جنون آمده است 

  .)١۴/٢۶: ١٣٨٧؛ ازهری، ٣/١٢۶٣: ١۴٢١،  ازدیابن درید
که طـائف تنهـا در  آن این وشود که در فهم واژه مهم است آور میای را یاد فراء نکته

، زیـرا زمـان ایـن عمـل روز »اًنهـاربـه أطفـت «: گویـد  عرب می.کند شب حرکت می
. »ً لـیالّالإیسری   القطا الّ ألن، لنامًلو ترك القطا لیال«: نیست، مثل این است که بگویی

  :الجراح سروده استابو
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  ها طلب الرجالّبروألهی                         ٍلـ غیر لیً بها نهاراأطفت  
  )٣/١٧۵: ١٩٨٠فراء، (  

 به معنای آن است که به امری احاطه یافـت و طیـف بـه معنـای »مرطاف بهذا األأ«
: ١۴٢٠ ؛ حمیـری،٩/٢٢۴: ١۴١۴ صـاحب بـن عبـاد،(کنـد  به قلـب خطـور مـیکه خیالی است 

ی حـسین( اللیل اسـتبه معنای تاریکی و سواد» ّطیاف« .)۴/١٣٩۶: ١۴٠٧؛ جوهری، ۴١٨٨/٧
ن بیان ا در مفهوم این واژه حرکت شبانه وجود دارد که در آثار لغوی.)١٢/٣۶٣: تا بی زبیدی،

  .شده است
مقهـور و تحـت سـلطه و  آن است که این افـراد» طائف من الشیطان«منظور از پس 

 این طائف از جانـب شـیطان و چونگیرند  قرار مییعنی خطورات قلبی نفوذ این طائف 
 .)٧/١۴١: ١٣۶٠ مـصطفوی،(  باشـدی شـیطانیها تواند وسوسه  میبیاست، آن خطورات قل

 هـر انـد، کـرده پیـشه اتقو معاصی اجتناب راه از که آنان: بنابراین معنای آیه چنین است
 را معـصیت و افتند می عقاب یاده ب وادارد، معصیت به و کند وسوسه را نآنا شیطان گاه

 سـدی و عبـاس ابـن از امعن این. تندهس خود صالح و رشد متوجه و شوند نمی مرتکب
 طـواف را هـا آن خـود هـای وسوسـه با شیطان که هنگامی یعنی: بصری گوید حسن. است
 و شود می خشم دچار که است مردی او: گوید جبیر بن سعید. افتند می خدا به یاد کند،
 ازهمچنـین . است گفته چنین نیز مجاهد. نشیند  میفرو خشمش شد، متذکر که همین
 آن خـدا یاد با و گیرد می به گناه تصمیم که است مردی مقصود که است شده نقل وی
 :نیـز آمـده اسـتۀ قلـم سور ١٩آیۀ  این واژه در .)۴/٧٩٠: ١٣٧٢ طبرسـی،(کند  می ترک را
 َفطاف َ َعلیھا َ ْ َ ٌطائف َ ِ ْمـن َ َربـك ِ ِّ ْو َ ُ َنـائمون َ ُ ِ َ

  و [زننـده  دور بالیـی را ]بـاغ[آن  زد دور نتیجـه در؛
 خـواب درصـاحبان بـاغ  کـه حـالی در ،پروردگـارت ۀناحیـ از ]ندۀ همۀ اطـراففراگیر
ت  .بودند ْفأ َ َ ْص َ ِاکلصرمي َ ِ َّ َ

 ممکن و .باشند چیده را اش میوه که شد درختی مانند باغپس  ؛ 
 آتـشی اثـر دردرختانش  چون ؛شد سیاه ،تار شب مانند باغ آن که باشد معنا این به است
 ریگزار بیابانی مانند باغآن  که باشد معنا این به یاو  سوخت ،فرستاد آن ویس به خدا که
 طباطبـایی،( شـود نمـی مترتـب آن بر ای فایده هیچ و روید نمی آن در گیاهی هیچ که شد

١۴١٩: ١٧/۶٢۵(.  
 و یـا »طـائف« ۀ، کلمـنیز بر اساس شواهد شعر عربینی چون فراء و الغویبنا به نظر 
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شـده، ایـن احتمـال  و بـا در نظـر گـرفتن قـرائن یادط به شب است شیطانی مربووسوسۀ
ی شهوانی باشد که ممکن است در شـب از جانـب ها  وسوسهْشود که منظور تقویت می

ای به ارتباط جنسی وجـود   اشاره،در آیات پیشینکه  به ویژه ؛شیطان به سراغ انسان بیاید
  .)١٨٩ /عرافا: ک.ر(دارد 

مسئلۀ ابتالی انسان به شهوات، به ایـن آیـه اسـتناد شـده  برای در روایات معصومان
نظر امام بوده ّمد» طائف من الشیطان« ۀاست و این نشانگر آن است که مفهوم دقیق واژ
  : آمده استتی از امام سجاددر روای. است که بیشتر به تمایالت شهوانی اشاره دارد

هـد فـی الـدنیا یقـول  فـی الـوعظ والز بـن الحـسینّ کـالم لعلـیالکافیفی روضة 
تحـذیره عنـد مـا  وفـال تـأمنوا مکـر اهللا... ها النـاس مـن الـذنوبّیأاحذروا و:  فیه

ّالشهوات واللذات فی هذه الدنیا، فإن اهللا عز وجلإلیه من عاجل یدعوکم الشیطان اللعین  ّ ّ 
وا إذا مــسھم طــائف مــن الــشیطان : یقــول ِإن الــذین ا

َ ْ َّ َ ُ َِ ٌ ِ َ َْ َّ َ َ
ِ ــِ َّ ِ

َّ َ تــذرکوا فــإذا  مبــصرونَّ ُ ِ ْ ُ ْ ُ َ َ
ِ ُ َّ َ َ

 . فاشــعروا قلــوبکم 
فکم ّلیه من حسن ثوابه کما قـد خـوإ فی مرجعکم روا ما قد وعدکم اهللاّتذک وخوف اهللا

  .)٢/١٢: ١۴١۵حویزی، عروسی ( من شدید العقاب

 لـذات ۀبرخی مفسران نیز با توجه بـه مفهـوم طـائف، ایـن آیـه را مربـوط بـه وسوسـ
ــستهشــهوانی  ــد  شــیطان دان ــدینفخر(ان ــری، ٧/٧۶: ١۴٢٠ رازی، ال  ؛ ســبحانی٢/٢٧٨: ١۴١۶؛ جزای

  .)٩/١٢٣: ١۴٢١، تبریزی
ّتوان این گونه بیان کرد که هر کدام به نوعی بـا مـس شـیطان در   فوق را میۀسه واژ
 بـه انـسان ،، خبط، طائف و نصبّتواند با مس باشند و شیطان در شرایطی می ارتباط می

 دین و دنیا و آخرت ،های خود دهد تا با وسوسه آزار قرار و او را مورد اذیت ود بزنضربه 
 خبط، طائفّمس، تواند از   میاین انسان با ایمان و یقین به خداوند متعال. را از او بگیرد

  .نصب شیطان در امان بماندو 

  گیری نتیجه
به سـه که این تماس  توان گفت  میّ مس شیطان در قرآن کریمۀبا بررسی کاربردهای واژ

ًرسد که احتماال در آیـۀ نخـست،  به نظر می. پذیرد ِشکل خبط، نصب و طوف صورت می

گردد، حرص و طمع به ثـروت باشـد و در آیـۀ دوم،  آنچه سبب وسوسه و تماس شیطان می
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  .گردند سوم، شهوت و تمایالت جنسی، سبب این تماس می ۀ و در آی،ْ قدرت و مقامحب
هوت در ذات خود چیز بدی نیست، ولی هنگـامی کـه مـانع یـاد قدرت، ثروت و ش

 ثروت از منظر قـرآن تنهـا زمـانی .تردید مذموم و عملی شیطانی است خداوند گردد، بی
یـر ایـن صـورت  در غ،)٣٧ /سـبأ: ک.ر( ثروت است که انسان را به خداوند نزدیک نمایـد

کنـد  سان را از خدا دور مـیمحوری و ظلم به بندگان خدا باشد، اناگر ابزاری برای خود
  .)١٠ /نساء: ک.ر(سازد  و موجبات سقوط وی را فراهم می

گیـرد؛  شیطان برای قطع ارتباط بین انسان و خداوند از ابزارهـای مختلفـی بهـره مـی
 ، تنبلـی و سـستی)٢٠٠ /اعـراف: ک.ر( نزغ و یا فساد ارتباط ،)٩١/ همائد: ک.ر(ایجاد دشمنی 

بـه  که ...ها در تحمل خشم، شهوت، فقر و ظرفیت اندک انسان ،)٢٢٢ـ٢٢١/ شعراء: ک.ر(
  .)١٢۵/ انعام: ک.ر(شود   آلودگی شیطانی در انسان ایجاد می، این عدم تحملدنبال

های ورود او را به خـوبی شـناخت  های ورود شیطان باید محل بنابراین برای بستن راه
رار داد تـا او بـه هـدف شـوم و های وی نگهبانانی هوشیار و همیشه بیدار ق و بر گذرگاه

از ...  و، تطهیر، تالوت قـرآن، حـرزت استعاذه، استعان.)۶٢ /اسـراء: ک.ر(پلید خود نرسد 
: ٢٠٠٨مبـیض، ( قـرآن و روایـات آمـده اسـت دراست که راهکارهای درمان مس شیطان 

  .)٣٠: ١۴٠۵؛ جریسی، ٢۵١
امکان ابـتال دربارۀ  ی کالمیها تواند به بحث  می خبط و نصبۀای واژ بررسی ریشه

خداوند به خاطر فهـم مبنی بر اینکه  ها ـ برخی گمانو  ،به صرع و جنون از طریق شیطان
 بیماری صرع و بیماری پوستی را بـه شـیطان نـسبت داده و ایـن ،کم مردم عصر جاهلی

بـا ًاساسـا و ، پایـان دهـد  ـ نازل کرده استآیات را از باب مجارات یا نسبت علت طولی 
 ، صۀ سـور۴١ ۀالبتـه در فهـم آیـ.  نیازی به این توجیهات کالمی نیـست، لغویبررسی

ۀ نـصب اسـت و آنچـه گشا و منطبق با معنای اصلی واژبسیار راه روایات اهل بیت
متـأثر از کـه رسـد   مـیعنوان دیدگاه رایج مفسران در ایـن بـاره آمـده اسـت، بـه نظـر به

 ًتوانـد تـوهم خرافـات در قـرآن را کـامال مـی شناسانه بررسی دقیق زبان. لیات باشدیاسرائ
ی هـا  در واقع این ذهن مفسران و مخاطبان سـده کهدهد  می بررسی تفاسیر نشان.بزداید

نخستین قرآن کریم بوده که از خرافات تأثیر پذیرفته است و آیات قرآن و معنای ظاهری 
  .آن، منزه از خرافات است
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  یشناس تابک
  .کتاب مقدس .١
 محمـد محمـود ، تحقیـق و االثـرالنهایـة فـی غریـب الحـدیث، لسعادات مبارک بن محمـد، ابوااثیر ابن .٢

  . ش١٣۶۵، سماعیلیان اقم، ،الطناحی
 ، لبنـان، داراءیـ االغبةُهم حثالینسب ال ّعمااالنبیاء تنزیه ، ، ابوالحسن علی بن احمد سبتی امویرَمیِابن ح .٣

  . ق١۴١١، الفکر
  . ق١۴٢١ ،همجمع البحوث االسالمی، جا بی، ه اللغةجمهر محمد بن حسن،ابوبکر ،  ازدیابن درید .۴
الحمیـد  عبدتحقیـق ،عظـمالمحـیط اال المحکـم و، ة المرسـی، ابوالحـسن علـی بـن اسـماعیلبن سیدا .۵

  .م ٢٠٠٠ ،ه بیروت، دار الکتب العلمی،هنداوی
لبیـدار للنـشر،  دار ا،، قـممتشابه القرآن و مختلفه،  مازندرانی، رشیدالدین محمد بن علیآشوبابن شهر  .۶

  . ق١٣۶٩
  .تا  بیروت، دار صادر، بی، المکیهالفتوحاتالدین،  ابن عربی، محی .٧
  . ق١۴٠۴ ، بیروت، مطبعة االعالم االسالمی،یس اللغهئمعجم مقا ،ابن فارس، ابوالحسین احمد .٨
  . م٢٠٠٩، ه، بیروت، دار الرسالسنن ابن ماجهابوعبداهللا محمد بن یزید، ،  قزوینیابن ماجه .٩
  . ق١۴٠۵ ،ه نشر ادب الحوز،، قملسان العرب ،محمد بن مکرمابوالفضل ،  افریقی مصرین منظوراب . ١٠
  . ق١٣٢٩، ٣٢ مارۀ، شالروحعالم مجلة ، »رواحاألالجن و«می، فهابوالخیر، احمد  . ١١
  . م٢٠٠٠ی،  العربیز الثقافکروت، المری، ب دراسة فی علوم القرآن؛مفهوم النص حامد، د، نصریزابو .١٢
  . ق١٣٩١، ٣ مارۀ، شمجلة منبر االسالم، »ّتفسیر سورة الجن«، احمد حسین . ١٣
مقدمۀ محمدمهدی اصفهانی، تـصحیح ، )نامۀ جامع پزشکی لغت (کتاب الماء بن محمد، ازدی، عبداهللا .١۴

  . ش١٣٨٧،  پزشکی علومۀتهران، دانشکدهادی حسن حمودی، 
،  هـارون، قـاهره، دار المـصریهالـسالم تحقیـق عبد،تهـذیب اللغـه ،ازهری، ابومنصور محمد بن احمد .١۵

  . ق١٣٨٧
  . م١٩٣٣، ۴ـ١ های مارهش ،همجلة المجمع اللغة العربی، »ماهیة الجنون«اسعد، حکیم،  .١۶
  . م٢٠٠٢ المختار، قاهره، مٶسسة ،بحیریبرگردان سعید حسن  ، العربیهةاالساس فی فقه اللغفیلد، ، اشتفان .١٧
  . ق١۴٠۴یت، مکتبة الفالح، ، کوعالم الجن و الشیاطینعمر بن سلیمان، اشقر،  .١٨
، بیـروت، دار الفـصل فـی الملـل و االهـواء و النحـل، ابومحمد علی بن احمد بن حزم،  ظاهریاندلسی .١٩

  . ق١۴١۶، الکتب العلمیه
  . ش١٣۶۴، ناصر خسرو، ، تهرانالجامع الحکام القرآن، ، ابوعبداهللا محمد بن احمدقرطبیانصاری  .٢٠
فـروزان روز، تهـران، ، یا دون بـدرهیفرۀ ، ترجمدینی در قرآن مجید ـ یمفاهیم اخالقو، یکهیزوتسو، توشیا .٢١

  . ش١٣٧٨
  . ق١۴٢٢، دمشق، دار طوق النجاة، الجامع الصحیحمحمد بن اسماعیل، ابوعبداهللا بخاری،  .٢٢
  . ق١۴٢٠، قم، بنیاد بعثت، القرآن آالء الرحمن فی تفسیر،  بن حسنجوادبالغی نجفی، محمد .٢٣
بیروت، دار تحقیق محمد عبدالرحمن مرعشلی، ، انوار التنزیل و اسرار التأویل عمر،  بناهللابیضاوی، عبد .٢۴

  . ق١۴١٨احیاء التراث العربی، 
  . ش١٣۶۶ تهران، نشر مرکز، ، کورش صفویۀ، ترجمشناسی نگاهی تازه به معنی فرانک رابرت، ،پالمر .٢۵
  . ق١۴٠۵ی، سی الجرسسةٶاض، می، رالتحصین من کید الشیاطین، خالد بن عبدالرحمن، یسیجر .٢۶
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  . ق١۴١۶ منوره، مکتبة العلوم و الحکم، ۀ، مدینّ لکالم العلی الکبیرایسر التفاسیرجزایری، ابوبکر جابر،  .٢٧
  . ش١٣٨۶تهران، توس، ای،  ترجمۀ فریدون بدره، های دخیل در قرآن مجید واژه جفری، آرتور، .٢٨
  . ق١۴٠٧، دار العلم للمالیینبیروت، ، ه تاج اللغة و صحاح العربی:الصحاح ّجوهری، اسماعیل بن حماد، .٢٩
  . ق١۴٢۵، دمشق، دار ابن کثیر، هالنبوی السیرة، علیحسنی ندوی، سید .٣٠
ٶسـسة ، قـم، مة فی فضائل العتـرة الطـاهرهتأویل اآلیات الظاهرعلی، الدین  سید شرفاسترآبادی، حسینی  . ٣١

  . ق١۴٠٩النشر االسالمی، 
  . ق١۴١۶بنیاد بعثت،  ، تهران،القرآن تفسیر فی نالبرها، حسینی بحرانی، سیدهاشم بن سلیمان .٣٢
دار  ،بیروت، شرح القاموس المسمی تاج العروس من جواهر القاموس، یمرتضمحمدسیدی، دیزبحسینی  . ٣٣

  .تا ه، بیالهدای
  . ق١۴٢٧، ه، بیروت، دار الکتب العلمیهالحلبی السیرة علی بن ابراهیم، الفرجحلبی شافعی، ابو .٣۴
، تحقیـق العمـری، حـسین بـن شمس العلوم و دواء کـالم العـرب مـن الکلـوم یری، نشوان بن سعید،حم .٣۵

  . ق١۴٢٠بیروت، دار الفکر المعاصر،  عبداهللا، مطهر بن علی االریانی، یوسف محمد عبداهللا،
  . م٢٠٠۴  دبیولی،ة، قاهره، مکتبموسوعة القرآن العظیمحنفی، عبدالمنعم،  .٣۶
  . م١٩۶۶نوید، انتشارات ،  حییمعبریلغات فارسی ـ نگ هفرحییم، سلیمان،  .٣٧
، هیـتـب العلمکروت، دار الیـ، بشفاء الغلیل فیما فی کالم العرب من الـدخیل، احمد بن محمد، یخفاج .٣٨

  . ق١۴١٨
 الـدارــ  العلـم دار ، بیـروت،القـرآن غریـب فـی المفردات حسین بن محمد،ابوالقاسم راغب اصفهانی،  .٣٩

  . ق١۴١٢، هالشامی
دار الحکمـة ، صـنعاء،  االمـام القاسـم بـن ابـراهیم الرسـیرسائلموع کتب و مج، قاسم بن ابراهیم، رسی .۴٠

  . ق١۴٢٢، الیمانیه
  . م١٩٩٠، ة المصریة العامة للکتبأ، مصر، الهیالمنار ،محمدرشید رضا،  .۴١
 و عیـون االقاویـل فـی وجـوه الکشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل،  محمود بن عمراهللازمخشری، جار .۴٢

  . ق١۴٠٧الکتاب العربی، ، بیروت، دار التأویل
سیدی، سبزوار، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سیدحسین  ۀشناسی تطبیقی، ترجم ، زبان، ابراهیمسامرائی .۴٣

  . ش١٣٧۶
  .تا ، بی ، تهران، انتشارات امام صادق فی القرآن الکریمعصمة االنبیاء، جعفر،  تبریزیسبحانی .۴۴
  . ق١۴٢١،  ٶسسۀ امام صادق، قم، ممفاهیم القرآن، همو .۴۵
  . ق١۴٣٠، ه، بیروت، دار الرسالداود یسنن اب، سجستانی ازدی، ابوداود سلیمان بن اشعث .۴۶
  . ق١٣٢۶، ٩ مارۀ، ش الهاللةمجل، »ة عند االمم القدیمّالجن« ع، ـس  .۴٧
تـصحیح ،  المرتضی، غـرر الفوائـد و درر القالئـدامالیالهدی، علی بن حسین موسوی،   علمسید مرتضی .۴٨

  . م١٩٩٨، الفکر العربی قاهره، داراهیم، محمد ابوالفضل ابر
  . ق١۴٣١، بیروت، شرکة االعلمی، ویلأالت نفائستفسیر الشریف المرتضی المسمی بهمو،  .۴٩
  .م ٢٠٠١، هالکتب العربی ، بیروت، داراالتقان فی علوم القرآن،  عبدالرحمنالدین سیوطی، جالل .۵٠
 والعلم ّ بمباحث الطبّخطفة الجنذباب وفی توجیه حدیثی الرسالتان طریفتان «، محمد سعید ،سیوطی .۵١

  . ق١٣٠٧ ،۴٧٢، شمارۀ المنار مجلة،  »الحدیثو
کام المرجان، شبلی، محمد بن عبداهللا .۵٢   . م٢٠١٢، ه، بیروت، دار الکتب العلمیّ فی احکام الجانآ
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  . ق١۴٣٢، مالیزیا، دار المعمور،  بین الحقیقة و التهویلّاالیمان بالجنعلی بن نایف، شحود،  .۵٣
ون ٶ لـشة العامـأةهی ال،قاهرهعزباوی، عبدالکریم  تحقیق ،الجیمکتاب ،  اسحاق بن مرارعمروشیبانی، ابو .۵۴

  . ق١٣٩۵المطابع االمیریه، 
 عـالم ،بیـروت  آل یاسـین،حـسن تحقیق محمد،هالمحیط فی اللغ، ، ابوالقاسم اسماعیلصاحب بن عباد .۵۵

  . ق١۴١۴ ،الکتاب
  . ش١٣۶۵ اسالمی، قم، انتشارات فرهنگ، ّ بالقرآن و السنهیر القرآنالفرقان فی تفس، ، محمدصادقی تهرانی .۵۶
یة ،»نساإل وّالجن«، هیعط ،صقر .۵٧   . ق١۴١۵، ٧ مارۀ، شاالزهر نشر
، ٢۴ مارۀ، شـپـژوهش دینـی، »ماهیت ابلـیس از نگـاه قـرآن «،، بتول و جنان امیدوارطاهریان دهکردی .۵٨

  . ش١٣٩١
  . ق١۴١٧، مدرسینۀ جامع، قم، القرآنالمیزان فی تفسیر محمدحسین، سیدطباطبایی،  .۵٩
  . ش١٣٧٢، تهران، ناصر خسرو،  فی تفسیر القرآنمجمع البیانطبرسی، فضل بن حسن،  .۶٠
  . ق١۴٢٢، بیروت، دار احیاء التراث العربی،  عن تأویل آی القرآنجامع البیانطبری، محمد بن جریر،  .۶١
  . ق١۴٠۶ دار االضواء، ، بیروت،ما یتعلق باالقتصاداالقتصاد فیطوسی، محمد بن حسن،  .۶٢
  .تا ، بیالعربی التراث احیاء دار، بیروت، التبیان فی تفسیر القرآن، همو .۶٣
  . ق١٣۵١، ٢٣ مارۀ، شمجلة نور االسالم، »مبحث الزار«طه حبیب،  .۶۴
یر مسائل العقیدة االسالمیهالداللة العقلیة فی القرآنعبیدات، عبدالکریم نوفان،  .۶۵ ، بیروت،  و مکانتها فی تقر

  . م٢٠٠٠النفائس، دار 
  . ق١۴١۵، انیلی، قم، اسماعنور الثقلینتفسیر ، ه بن جمعیعبد عل، یزی حویعروس .۶۶
  . ق١۴١٢ النشر االسالمی،ٶسسة م، ، قمالفروق اللغویههالل، عسکری، ابو .۶٧
  . ق١۴٢٠ التراث العربی، دار احیاء، بیروت، الغیب  مفاتیح:  التفسیر الکبیر رازی، محمد بن عمر، الدینفخر .۶٨
  . م١٩٨٠ ه،ی، مصر، دار المصرمعانی القرآناد، ی بن زییحیا یرکزابو اء،فر .۶٩
  . ق١۴١٠ ،ه، قم، دار الهجرالعین کتابفراهیدی، خلیل بن احمد،  .٧٠
  . ق١۴١٩، بیروت، دار المالک، ن وحی القرآنتفسیر محسین، ، سیدمحمداهللا فضل .٧١
  .تا  بی،یل، بیروت، دار الجالقاموس المحیطآبادی، محمد بن یعقوب، فیروز .٧٢
  . ق١۴٠۶،  اصفهان، کتابخانۀ امیرالمٶمنین، الوافیکتاب ، مرتضی  بن شاهمحسنفیض کاشانی، محمد .٧٣
تـصحیح عبـداهللا محمـد خلیلـی، ،  للقاضی عیـاضالشفا شرحمحمد،  بن سلطانعلی قاری هروی، مال .٧۴

  . ق١۴٢١، هبیروت، دار الکتب العلمی
  . م١٩٩٣ ، دار الفکر، بیروت،هعربیمدخل الی فقه اللغة ال ،، احمد محمدقدور .٧۵
ارشـاد فرهنـگ و  وزارت تهران،،  و بحر الغرائبکنز الدقائقتفسیر  ،، محمد بن محمدرضاقمی مشهدی .٧۶

  . ش١٣۶٨، اسالمی
، تهـران، انتـشارات علمـی و فرهنگـی، شـرح فـصوص الحکـم قیصری رومی، محمدداود بن محمـود، .٧٧

  .ش ١٣٧۵
  . ق١۴١۶، ، بیروت، دار االرقمالتسهیل لعلوم التنزیل ،کلبی غرناطی، محمد بن احمد بن جزی .٧٨
  . م٢٠٠٨، قاهره، مکتبة اآلداب،  فی اللغة العربیهمعجم المفردات المشترک السامی ،، حازم علیالدین کمال .٧٩
  . ش١٣٨٢، هالکتب االسالمی تهران، دار،  ـ االصول و الروضهشرح الکافیمازندرانی، مالصالح،  .٨٠
  . م٢٠٠٨سسة المختار، ٶ، قاهره، م الشیطانی و طرق العالجالمسمبیض، محمد احمد،  .٨١
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  ١٣٩۵، پاییز ـ زمستان ٢۴های قرآنی، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شمارۀ  آموزه

  ای بررسی مقابله
  در تفسیر المیزان» نبأ« ۀتحلیل سیاق سور

  شناسی معاصر های زبان و یافته
    ١الخاص ویسی  
    ٢فاطمه دریس  

  چکیده
ر، از همین رهگـذ. اعجاز متن قرآن کریم در جهان امروز بر همگان آشکار است

توانـد بـه اثبـات  شناختی، می های نوین زبان بررسی تفاسیر مختلف در قالب نظریه
 رسـیدن بـه ایربـهـای زبـانی در تفاسـیر  بررسـی پدیـده. اعجاز قرآن یاری رساند
از دیرباز پـرداختن بـه . درو شمار می ناپذیر، امری ضروری به تحلیلی جامع و خلل
ویژه تفـسیر  ترین اصول در علوم تفسیری به ترین و زیربنایی مقولۀ سیاق، از اساسی

هـای  پژوهش حاضر با به کـارگیری چـارچوبی تلفیقـی از نظریـه. است قرآن بوده
، بـا روشـی )١٩٧۶(و انـسجام مـتن هلیـدی و حـسن ) ١٩٩٩(کنش گفتار سـرل 

 »نبـأ«شـناختی مـتن در سـورۀ مبارکـۀ  های زبان تحلیلی، به اثبات جنبه ـ توصیفی
شناختی با آنچه در تفـسیر  ر کشف میزان انطباق این تحلیل زباندپرداخته و سعی 

                                                                 
 ١٠/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/١٢/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(elkhas@yahoo.com) دانشگاه پیام نورشناسی  گروه زبان و زبان دانشیار. ١
ــان. ٢ ــری زب ــشجوی دکت ــواز  دان ــشگاه آزاد اســالمی واحــد اه ــانی دان ــسئول(شناســی همگ ــسندۀ م  )نوی

(fatemederiss@gmail.com).  
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نتایج پژوهش حاکی از .  دارد، مطرح شده»سیاق کالم« با در نظر گرفتن المیزان
آمده از تحلیل متن  شده در تفسیر المیزان با نتایج به دست آن است که تفاسیر ارائه

شـناختی در  ت زبـان همـسوست و مطالعـاًهای مـذکور، نـسبتا در قالب چارچوب
توانـد عـالوه بـر تـسهیل درک مفـاهیم قرآنـی، شـبهات  برده در باال مـی  نامۀحوز

  .موجود در زمینۀ اعجاز کالمی قرآن را به چالش کشد
 انـسجام مـتن هلیـدی و ۀ کنش گفتار سرل، نظریۀسیاق، نظری :واژگان کلیدی

  .حسن
  مقدمه
هـا، پـذیرش یـا رد  میـان عبـارتکـه سـیاق در رسـیدن بـه معنـا، کـشف رابطـۀ  از آنجا
های برتر، تشخیص شیوۀ قرائت صحیح و تـشخیص  های تفسیری، ترجیح دیدگاه روایت

علوم قرآنی  ای در  کارکرد مؤثری دارد، همواره جایگاه ویژه،ها مکی یا مدنی بودن سوره
توجهی به سیاق کالم در تفسیر برخـی آیـات، ممکـن اسـت بـه تفـسیر  بی. است داشته
در ایـن پـژوهش از . )۵٠/١٣٢ ش:١٣٨٧ میبـدی، فـاکر(شـود تفسیر به رأی منجر و ی انحراف

اسـت آن نیـز  دلیل ایـن امـر.  اثر عالمه طباطبایی استفاده شده استالمیزانتفسیر وزین 
کید کرده و در اغلب موارد، با توجـه بـه دیگران که این مفسر، بیش از  به مقولۀ سیاق تأ

عالمه طباطبـایی داللـت سـیاق را .  مبادرت ورزیده استسیاق کالم به رمزگشایی معنا
وی . دانـد مثابۀ میزان و معیاری برای صحت روایات، شـأن نـزول و اسـباب نـزول مـی به

جـا یـا تـدریجی آیـات یـک  های مکی و مدنی، نزول یـک مسائلی همچون تمییز سوره
مـات و آیـات و معنای کل سوره، ترجیح یک قرائت به قرائت دیگر، تعیین مرجع ضمایر

دلیـل گـزینش سـورۀ مبارکـۀ نبـأ نیـز کـاربرد قابـل . اسـت را از این طریق آشکار کرده
  .مالحظۀ داللت سیاق توسط عالمه طباطبایی در تفسیر این سوره است

 از طریـق المیـزانه آیاتی که توسط عالمه طباطبـایی در تفـسیر ا اشاره باین پژوهش ب
و ) ١٩٩٩(گیـری از دو نظریـۀ کـنش گفتـاری سـرل  اند، با بهـره قرینۀ سیاق تفسیر شده

این . پرداخته استآیات این شناختی  به تحلیل زبان) ١٩٧۶(انسجام متن هلیدی و حسن 
شده، مبانی نظری پژوهش و تحلیل  مقاله، در چهار بخش مقدمه، پیشینۀ مطالعات انجام

 که است فرضیه این در پی اثباتتحقیق حاضر، . استسامان یافته گیری  ها و نتیجه داده
هـای گفتـاری سـرل  کـنشرویکـرد کاوی در قالـب  سخنرویکردهای نتایج حاصل از 
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 بـا نتـایج ،بـرای تحلیـل مـتن) ١٩٧۶(و حـسن انسجام مـتن هلیـدی رویکرد  و )١٩٩٩(
  . همگرایی داردالمیزانن از طریق سیاق کالم در تفسیر آحاصل از تحلیل متن قر

هـای   بـه بررسـی تطبیـق داده،ه چارچوب نظری تحقیـقها با اشاره ب در تحلیل نمونه
در این راسـتا غالب  آماری ندارد و روش ۀاین مطالعه جنب. مورد نظر پرداخته شده است

  .باشد های گردآوری شده می تحلیلی و توصیف نمونه

  پیشینۀ پژوهش. ١
دقـائق   نحـاس،معـانی القـرآن طبـری، جامع البیانتعداد قابل توجهی از تفاسیر از جمله 

الحـسان فـی  الجـواهر قرشـی دمـشقی و قرطبـی، تفسیر القرآن العظیم ابن تیمیه، التفسیر
یند رمزگـشایی معنـایی بـه مفهـوم سـیاق ا شوکانی در فرفتح القدیر ثعالبی و القرآن تفسیر

 بـیش از سـایر مفـسران از المیزانعالمه طباطبایی در تفسیر . )١٣٣ :همان( اند اشاره داشته
  .فسیر قرآن سخن گفته استسیاق در ت

دهد کـه زرکـشی، جرجـانی،   انسجام در متن نشان میۀشده در حوز مطالعات انجام
فرسـایی  فخر رازی، سیوطی، شیخ شلتوت و سید قطب بیش از دیگران در این زمینه قلم

  .اند هکرد
 ، رویکردهــای تحلیـل زبـانی سـنتی و معاصـر قــرآنِای هـای مقابلـه در بـاب بررسـی

 ،است کـه در ذیـل بـه مـواردی اشـاره شـده و در ادامـه ی اندکی انجام شدهها پژوهش
  .است ای مربوط به موضوع حاضر آورده شده مطالعات غیر مقابله

 بـر البالغـه نهـجتحلیل خطبـۀ پنجـاه و یکـم « جستاری با نام دربرخی پژوهشگران 
 پـیش از  به تحلیل این خطبـه کـه انـدکی»های گفتاری بندی سرل از کنش اساس طبقه

انـد  دریافته و  پرداخته، ایراد شدآغاز جنگ با سپاه معاویه توسط حضرت امام علی
 های اظهاری و ترغیبی و عاطفی را در ایـن خطبـه بـه کـار بـرده  فقط کنشامامکه 

هـا نـشان  نتـایج تحقیـق آن.  با گفتمـان جنـگ همخـوانی بیـشتری داردًکه اساسااست 
ت حهای منظوری ت بیشتر در قالب کنش نان حضرت از سخدهد که پیروان امام می
  .)٨۶ش: ١٣٩٠فضائلی و نگارش، ( اند ثیر قرار گرفتهأت

بر  نامۀ حضرت امام رضا شناسی زیارت تحلیل متن«عنوان دیگر که با ای  مطالعه
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 نامۀ امـام رضـا به بررسی گفتمان زیارتسامان یافته است،  » نظریۀ کنش گفتارپایۀ
 با اسـتفاده از ابـزار آمـاری و بـا  وپرداخته) ١٩٩٩(شده توسط سرل  رائهبندی ا طبق طبقه

هـا، در  نامـه خالف سایر زیـارت که بر است روش توصیف و تحلیل به این نتیجه رسیده
 بـسامد وقـوع بـاالی کـنش شـود و نمـیگونه کـنش تعهـدی یافـت  نامه هیچ این زیارت

عـاطفی عمیـق میـان زائـر بـه عنـوان دهندۀ ارتبـاط  ها، نشان عاطفی نسبت به سایر کنش
  .)٨۵ش: ١٣٨٩، زاده نژاد و رجب پهلوان( باشد تولیدکنندۀ متن و مخاطب یا مخاطبانش می

شناسی  زبانبررسی انسجام و پیوستگی در سورۀ صف با رویکرد «نیز پژوهشی که به 
م و در مورد نظریۀ انسجا) ١٩٨۵( با استفاده از نسخۀ تکمیلی هلیدی و حسن »گرا نقش

کـه درصـد رسـیده اسـت بـه ایـن نتیجـه پرداختـه، تحلیلی و آمـاری ـ با روش توصیفی 
و ٪ ۴۶/٩٨هـا  های مرتبط به تعداد کل نمونـه انسجام سوره بر اساس نسبت تعداد نمونه

، در آنرغم تنـوع مـضامین این سوره به   وباشد  می٪٣٨/٨٠درصد پیوستگی سوره نیز 
  .)٢٧ش: ١٣٩٢، ایشانی و نعمتی قزوینی( پیوسته دارد منسجم و ً کامال و بافتیساختار

از دیدگاه فرث، ) زبانی برون(بررسی تطبیقی بافت موقعیت «مقالۀ  در محققانی دیگر
 با روشی استقرایی بـه واکـاوی تطبیقـی سـیاق حالیـه بـا ،»لوئیس با سیاق حالیه هایمز و

نـشان ایـشان نتـایج پـژوهش . انـد شناس پرداختـه زبانی از دیدگاه این سه زبان بافت برون
زبانی و سیاق حالیه در ابعاد مختلـف از جملـه مفهـوم صـوری و  دهد که بافت برون می

 به هم شباهت ، پیامۀکنند خالق پیام و دریافت مکان، های ارتباطی از قبیل زمان، ویژگی
  .)۴ش: ١٣٩٠، رستمیان و طباطبایی( دارند

  ها مبانی نظری و تحلیل داده. ٢
بـه منظـور پرداختن به مبانی نظری پژوهش حاضر، ارائۀ تعاریفی از مقولۀ سـیاق پیش از 

  .رسد شناختی ضروری به نظر می روشن کردن نحوۀ ارتباط آن با رویکردهای زبان

  سیاق. ١ـ٢
معانی دیگری ماننـد اسـلوب، روش، .  به معنای راندن است»سوق«واژۀ سیاق از ریشۀ 

زرکـشی . )١٠/۶ش: ١٣٩١ایزدی و زندیه، (ق آمده است طریقه و اسلوب سخن نیز برای سیا
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: ١٣٩١هاشـمی، ( پندارد که بر مـراد مـتکلم داللـت دارد نی میئترین قرا  را از بزرگسیاق
هـای قـرآن بـه صـورت عـام یـا   رابطۀ میان آیه،سیوطی معتقد است که سیاق. )١۴/٣۶ش

 بـه ،٢/١٣٩: ١۴١۶( اسـت ها و تالزمـات خاص عقلی یا حسی یا خیالی یا دیگر انواع علقه
دانـد کـه  رجبـی سـیاق را یـک سـاختار کلـی مـی. )۵٠/١٣٢ش: ١٣٨٧میبدی،   فاکر:نقل از

اجزای گوناگون کالم را پیوند داده و از این طریـق بـه کـشف معنـای مقـصود کمـک 
نــی کــه مفــسر را در ئاســت از قرا بــه طــور کلــی، ســیاق عبــارت. )٩٢: ١٣٨٣( کنــد مــی

ن لفظـی ئن گاه همراه بـا لفـظ بـوده و قـرائقرااین . دهد اری میشناساندن معنای لفظ ی
 ماننـد وضـعیت و ؛کنند د و گاه از بیرون در رساندن معنا نقش ایفا مینشو محسوب می
 اوسـی،(باشد  هایی که پیرامون سخن شکل گرفته و در نشان دادن معنا مؤثر می چگونگی

  .)١٠/۶ش: ١٣٩١ایزدی و زندیه، : به نقل از، ٢٠٨ ـ٢٠٢: ١٣٧٠
منظـور . ت سیاق در کلمات و سـیاق در جمـال؛سیاق به طور کلی بر دو قسم است

کننـد و ظهـور  ها در کنار یکدیگر خصوصیتی را ایجاد می است که کلمات و جمله این
گونـه در کنـار یکـدیگر قـرار نگرفتـه بودنـد،  شـوند کـه اگـر ایـن مستقلی را سبب می

 در قرآن سیاق در چند .)١۴/۴٠ش: ١٣٩١هاشمی، (خصوصیت و ظهور یادشده را نداشتند 
ْ ِكِالـَم  مانند ؛اولین سطح، سیاق کلمات است. شود سطح بررسی می  که کلمۀ ِینِّ الـدِمَ

. )۴٧: همـان(کنـد   داللـت مـی»جـزا« ر، بـ»دیـن« و »یوم« با توجه به کلمات »الدین«
کـه در  هنگـامی. داردی این نوع سیاق نیـز اهمیـت بـاالی. دومین سطح، سیاق آیه است

آمـده را سـیاق  تفسیر یک یا چند آیه، از یک یا چند آیۀ دیگر استفاده شود، سیاق پـیش
نظر پیش از آیات یا پس از آیات یا بین آیـاتی  در سیاق آیات، آیۀ مورد. گویند آیات می

  آخرین سطح، سیاق سوره نامیده.)۴١: همان(شود   واقع می،ها یکسان است که سیاق آن
ای  شود و سـوره می کالم واحد در نظر گرفته ،ست که تمام قرآن ا مقصود این وشود می

  .گردد میقرینۀ سورۀ دیگر 

  انسجام. ٢ـ٢
شناختی  های نظری این پژوهش است که تبیین معنای تخصصی و زبانالگوانسجام یکی از 

 ،ونـاگونشـناختی گ است از ابزارهـای زبـان انسجام عبارت. آن در اینجا ضروری است
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شـوند و در  ها بـا یکـدیگر مـی  از دستوری، واژگانی و معنایی که باعث پیوند جملهاعم
بـرای . )٩: ١٣٨۵زاده،  آقاگـل(شـوند  تر چون بند بـه هـم متـصل مـی قالب واحدهای بزرگ

شناسـان مکتـب پـراگ، نظریـۀ چنـدنظامی  نخستین بار فرث با تأثیرپذیری از دیگر زبان
هلیـدی، از .  در نظـر گرفـت»نقش در بافـت«عنوان   را به»معنا«بودن زبان را مطرح و 

هـای  گـرای مـشهور خـود را تحـت تـأثیر آمـوزه مند و نقـش شاگردان فرث، نظریۀ نظام
داند کـه معـانی متمـایز  به طور کلی هلیدی زبان را نظامی از معناها می. نئوفرثی بنا نهاد

فـرانقش اندیـشگانی بازتـاب . هستنددر قالب سه فرانقش اندیشگانی، بینافردی و متنی 
فــرانقش بینــافردی بــه . هــای جهــان پیرامــون اســت درک و دریافــت انــسان از واقعیــت

فـرانقش متنـی . (Halliday, 2004: 107)پـردازد  چگونگی ارتباط اهل زبان با یکدیگر می
: ١٣٧۶ مهـاجر و نبـوی،(گردد  گیری متن درون بافت حاکم بر گفتگو ایجاد می نیز با شکل

کند که دو بخـش   سه مؤلفه را مطرح می،در مورد ساختار متنی) ٢٠٠۴(هلیدی . )۵٠ـ ۵٠
هـای سـاختاری شـامل دسـتگاه  بخـش. آن ساختاری و یک بخش غیر ساختاری است

بخـش غیـر سـاختاری بـه انـسجام .  اسـت٢ و دستگاه ساخت اطالعاتی١خبری ـ مبتدا
  .زیر ارائه گردیده استهای ساختار متنی در نمودار  مؤلفه. پردازد می

  

  
  

  )١٩٧۶(فرانقش متنی از دیدگاه هلیدی و حسن : ١نمودار 
شود که ناظر بر روابطی است که  مبحث انسجام به روابط معنایی درون متن گفته می

                                                                 
1. Theme-rhyme system. 

2. Information system. 

  فرانقش متنی

 بخش غیر ساختاری  بخش ساختاری

دستگاه مبتدا ـ خبری  اطالعاتیدستگاه    انسجام



  

 مق
سی

برر
 ابله

 ای
سور

اق 
 سی
لیل

تح
»نبأ« ۀ

...

٨٧  

. )٧۴ :١٣٧۶مهـاجر و نبـوی، (گیـرد  ها صورت مـی  برخی از عناصر متن از رهگذر آنتفسیر
انـد  هلیدی و حسن ، انسجام را مجموعۀ ابزارهای دستوری، واژگـانی و معنـایی دانـسته

 حذف و ٢، انسجام واژگانی١،ها ادات پیونددهنده آن. شوند که باعث پیوستگی متن می
یند ادانند که هر کدام در فر  انسجام میۀدهند های تشکیل  را مقوله٤ و ارجاع٣جایگزینی
  .(Halliday & Hasan, 1976: 4) ا بر عهده دارند نقش خاصی ر،بخشی انسجام

شده، انـسجام را در دو  هلیدی و حسن هم در دیدگاه پیشین و هم در دیدگاه اصالح
امـا در واقـع نقـش متنـی در معنـای . انـد زمینۀ ساختاری و غیر ساختاری بررسی کـرده

وجـه اسـت، ساختاری خود بیشتر با موضوع سیاق کالم که در این پژوهش کـانون ت غیر
 و فقـط بـه ، واکـاوی مـتن پرهیـزِهای سـاختاری  از بررسی زمینه،رو از این. تطابق دارد

شـده در   مطـرحِساختاری در اثبات همسویی این رویکرد بـا سـیاق کـالم های غیر زمینه
  .است  پرداخته شدهالمیزانتفسیر 

 مطابق بـا های معنایی ای از مشخصه هلیدی و حسن سیاق کالم را با عنوان مجموعه
بنـدی مراجـع معنـایی در   به صورتی که بتوان آن را بـه ترکیـب؛دانند موقعیتی خاص می
زیر ها در این میان سه متغیر  آن. خصوص یک موقعیت تعریف کرده تعامل با فرهنگ ب

  :کنند را تعریف می
  .داده اهمیت فعالیت اجتماعی رخ  افتاده و عمل اتفاق ست از اعبارت ٥:موضوع سخن. ١
ست از افرادی که در یک مـشارکت اجتمـاعی حـضور  ا عبارت٦:عامالن سخن. ٢
  .شود کنندگان نیز می این بخش شامل نقش و جایگاه مشارکت .دارند

 بر توقع عامالن سـخن از زبـان در موقعیـت تعامـل خـاص داللـت دارد ٧: بیانۀشیو
(Halliday & Hasan, 1985: 12).  

                                                                 
1. Conjunctions. 

2. Lexical cohesion. 

3. Ellipsis & substitution. 

4. Reference. 

5. Field. 

6. Tenor. 

7. Mode. 
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  های گفتاری  کنش.٣ـ٢
 بـه ً تحلیل کنش گفتاری از ابزارهای تحلیـل گفتمـان اسـت، ابتـدا مختـصراکه از آنجا

های گفتاری سرل، بـه تفـصیل  و سپس نظریۀ کنششده مفهوم تحلیل گفتمان پرداخته 
های نا آشکار سـخن و تحلیـل  کاوی، کشف الیه هدف از سخن. است شرح داده شده
 رسیدن به ایـن معنـا، بررسـی یکی از ابزارهای.  نهفته در پس کالم استِمعنای مقصود

ای کارآمد بـدان  در قالب نظریه) ١٩٩٩ (١های گفتاری است که جان راجرز سرل کنش
این نظریه با قرار دادن زبان در بافت کنش انسانی، به بررسی اهداف این . پرداخته است

  .(Poythress, 2008: 337) پردازد شوند، می ها که از طریق جمالت منتقل می کنش
 مطـرح شـده بـود ٢ به ذکر است که این نظریه برای نخستین بـار توسـط آسـتینالزم

منظور آستین از جمالت کنشی، جمالت معنادار غیـر خبـری . )١٧۴ـ١٧٣: ١٣٧٩صفوی، (
است که با توجه به بافت و موقعیت کالم، تولید ایـن جمـالت بـه صـورت انجـام یـک 

ا ز نظر . )٢٠٨/٣ش: ١٣٨٧د و اصطهباناتی، نژا پهلوان(رود  کار می عمل قراردادی اجتماعی به
هـا کـنش   عملکرد همزمـان چنـد کـنش اسـت کـه ایـن کـنشْ هر کنش گفتار،آستین
 گوینـده ،در کـنش بیـانی. شـوند  نامیـده مـی٥ و کنش تـأثیری٤ کنش منظوری٣،بیانی
 ،در کـنش منظـوری. رونـد گوید که در معنای قاموسی خود به کار می هایی را می واژه

در کنش تأثیری نیز گوینده با . برد ها را برای افادۀ منظور خاصی به کار می  واژهگوینده
  .کند ها در مخاطب خود تأثیر خاصی ایجاد می اظهار واژه

گفتارهای کنشی و غیر کنشی قائل شده رد کرده  سرل تمایزی را که آستین بین پاره
به نظریۀ کنش گفتـار آسـتین نظریۀ سرل نسبت . پندارد گفتارها را کنشی می و همۀ پاره

هـای  بنـدی روشـنی از افعـال در تعیـین کـنش همچنین سرل با ارائۀ طبقه. تر است جامع
های  وی کنش. است تر کرده  عبارات و جمالت را آسانِگفتار، تشخیص توان منظوری

                                                                 
1. John Rogers Searle. 

2. John Langshaw Austin. 

3. Locutionary. 

4. Illocutionary. 

5. Perlocutionary. 
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هـا شـامل کـنش  ایـن طبقـه. گانه جای داده است  پنجِبندی  را در قالب یک طبقهگفتار
در .  هـستند٥ و کنش اعالمی٤ کنش تعهدی٣، کنش عاطفی٢، کنش ترغیبی١،اظهاری

  .ادامه به اختصار به هر یک به صورت جداگانه اشاره شده است

  کنش اظهاری. ١ـ٣ـ٢
دارد  هایی کـه اظهـار مـی در کنش اظهاری، گوینده تعهد خود را نسبت به صدق گزاره

ای   که به مقایسۀ محتـوای گـزارهدهد این نوع کنش به گوینده امکان می. دهد نشان می
. (Searle, 1999: 13) شنونده انتقال دهدمعین با جهان خارج پرداخته و برداشت خود را به 

افعالی چون گفتن، تأیید کردن، بودن، بیان کردن، دلیل آوردن و معرفـی کـردن در ایـن 
  .گیرند طبقه جای می

  کنش ترغیبی. ٢ـ٣ـ٢
ا تالشی از جانـب گوینـده بـرای ترغیـب و واداشـتن  کنش ترغیبی رِسرل توان منظوری

افعـال . (Ibid.: 13-14) دانـد پذیرد، می انجام کاری که در آینده صورت میبرای شنونده 
کنش ترغیبی شامل افعالی چون خواستن، دسـتور دادن، توصـیه کـردن، هـشدار دادن، 

  .اطمینان دادن، روحیه دادن و تشویق کردن هستند

  کنش عاطفی. ٣ـ٣ـ٢
کنش عاطفی دربردارندۀ حالت روانی گوینده دربارۀ اوضاع و شرایطی است کـه محتـوای 

شـده بـدیهی فـرض  در این نوع کنش، صـدق گـزارۀ بیـان. ای بر آن داللت دارد گزاره
  .باشد  افعال این گروه شامل تشکر کردن و افسوس خوردن می.(Ibid.: 15)شود  می

  کنش تعهدی. ۴ـ٣ـ٢
. کنـد ین نوع کنش، گوینده خود را به انجام کاری در آینده متعهد مـی اِطبق توان منظوری

                                                                 
1. Representative act. 

2. Directive act. 

3. Expressive act. 

4. Commissive act. 

5. Declarative act. 
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  .(Ibid.: 14)است مانند آن  این طبقه شامل قول دادن، قسم خوردن، تعهد دادن و افعال

  کنش اعالمی. ۵ ـ٣ـ٢
ایـن . باشـد هدف این کنش، اعالم شرایط جدید و اعمال تغییراتی در جهان بیـرون مـی

ون اعـالم کـردن، محکـوم کـردن و منـصوب کـردن انجـام تالش از طریـق افعـالی چـ
  .(Ibid.: 17)پذیرد  می

بندی سرل وجود دارد که در تحلیل پیکرۀ مطالعۀ حاضر  دو نکتۀ مهم در مورد طبقه
هـا را در  توانـد انـواعی از کـنش گفتـار مـی نخست اینکه یک پـاره. راهگشا خواهد بود

 ِیگـر اینکـه در همـۀ مـوارد، کـنش گفتـاری و د(Verschueren, 2003: 24)برداشته باشـد 
ها فعل   ضمنی که در آنِگفتارهای کنشی  آورده نشده و تشخیص پارهًگفتار صریحا پاره

حال بـا توجـه بـه . (Sbisá, 2002: 22)پذیر است  کنشی وجود ندارد از طریق بافت امکان
نظر  از منابع مورد شده های استخراج آنچه در قالب نظریۀ تحقیق بیان شد، به تحلیل نمونه

  .پرداخته شده است

  ها تحلیل داده. ۴ـ٢
محتـوای .  آیـه اسـت۴٠سورۀ مبارکۀ نبأ، هفتاد و هشتمین سوره از قرآن کـریم و دارای 

 خبر از آمدن روز قیامت، ذکر صفات آن روز عظیم، تردیدناپذیری وقوع آن ،کلی سوره
 ،بـرای شـروع هـر کـاری. اسـتروز ها در آن  ها و احوال هر گروه از آن و عاقبت انسان

لـذا بـرای . شـود تر باعث ایجاد دقت و نظم باالتری می تقسیم آن به واحدهای کوچک
تر و هدایت ذهـن خواننـده، ابتـدا آیـات ایـن سـورۀ مبارکـه بـر اسـاس  حلیل دقیقتارائۀ 

بخش تقسیم گردیده و در پایان هر بخش به بررسی آن پرداخته شده  ۶محتوای کالم به 
گونـه  بخش در متن آشکار هستند امـا همـان  ابزار تشخیص عناصر انسجامًعموما. تاس

 شد، در عواملی که فعل کنشی، به عنوان ابزار شناسایی کنش گفتار به صورتکه پیشتر یاد 
در ایـن . جـوییم گفتار مدد مـی تعیین کنش پارهبرای ضمنی آمده است، از بافت سوره 

دهـی تفـسیر   لـذا از مرجـع،سیر آیات استفاده شده اسـتتفبرای  المیزانبخش از تفسیر 
 از حیث نکـات أ نبۀ مبارکۀسور .است دهگردیپوشی  آیات به صورت یک به یک چشم

  :، همانند اینکههای الهی است اخالقی و اجتماعی بسیار برجسته و سرشار از آموزه
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  .)٢۶/ نبأ(کیفرهای الهی عادالنه است  ـ
  .)٣۶/  نبأ( نه اینکه ما طلبی داشته باشیم ،فضل خداوند استهای الهی عطا و ت پاداشـ 
پندارنـد در حـالی کـه عـذاب  آن اسـت کـه قیامـت را دور مـیمـردم  دلیل غفلت ـ

  .)۴٠/ نبأ( نزدیک است
نـد و نـدامت و ز هر انسانی سرنوشت اخروی خود را بـه دسـت خـویش رقـم مـیـ 

  .)۴٠/ نبأ( پشیمانی انسان نیز گواهی بر همین قدرت اختیار است
پاداش متقیـان در نیز  و ،است که بیم و امید در کنار همآن سوره این های  از ویژگی

د کـه کنـ هـایی مـی هـایی نیـز بـه نعمـت این سوره اشـاره. برابر طاغیان قرار گرفته است
آرامش در زمین، وجود همسر، پوشش شب و خواب، تابش  :مندیم اکنون از آن بهره هم

  .های پردرخت  باران و باغهای خورشید و نعمت

  آیات خبر عظیم. ١ـ۴ـ٢
 َّمَع َ ْی ِذَّال٭ ِميِظَالعِأ َبَّ النِنَع٭ َونُلَاءَسَ َّ مث٭َونُمَلْعَیَ سَّالَ ک٭َونُفِلَتُْ ِیهِ فُ مـردم ؛ )۵ ـ١/ نبأ( َونُمَلْعَیَ سَّالَ کُ

 در آن بـا هـم بـه  که،کنند؟ از خبر بزرگ قیامت از چه خبر مهمی پرسش و گفتگو می
وقـت [انـد بـه زودی   چنین نیست که منکران پنداشته.جدل و اختالف کلمه برخاستند

گاه می]بر خطای خود[ و البته ، خواهند دانست]مرگ را   .شوند  به زودی آ
 زودی پرسند و به قول قرآن به  میآنبارۀ که مردم درپردازد  میبه خبری مهم این آیات 

گاه خواهند شد   :گوید  عالمه طباطبایی می.از آن آ
 پس از دیگری از رسول خداپرسیدند و یا یکی  لۀ معاد میئمردمی از یکدیگر از مس

 سیاق جواب است و در این جواب هم جانب تهدیـد ،پرسیدند و چون سیاق سوره می
 همـان ؛، کفـار مکـه بودنـدمتـسائالنکنـد کـه  و انذار چربیده، این نظریه را تأیید می

پـس . ن هـر دوین، و نه کفـار و مـؤمنی منکر نبوت و معاد بودند، نه مؤمننی کهیمشرک
ن بوده، و اگر قرآن کریم خبر از آن را به صورت اسـتفهام آورده یتسائل در میان مشرک

قدر  برای این است که به پوچی و حقارت آن اشاره کند و بفهماند پاسخ این تسائل آن
  .)ذیل آیات: ١٣٧۴( ل نیست جایی برای این تسائًروشن است که اصال

 اظهاری با وجه پرسشی ،گفتار های گفتاری، کنش ظاهری پاره بر اساس نظریۀ کنش
 چرا کـه ؛ ارائۀ پاسخ از سوی شنونده نیستًگفتار مسلما اما کنش تأثیری این پاره. است
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رسانی   جهت اطالعًآید صرفا گونه که در ادامۀ آیات می  محتوای سخن را همانگوینده
نیـز یـک ) ٢٠٠٣(طبق گفتۀ ورشورن . کند هشدار در قالب پرسشی استفهامی بیان میو 
 کنش ترکیبی این آیه از نوع اظهـاری. تواند شامل بیش از یک کنش باشد گفتار می پاره

کند و هم در مورد انکار یک پدیـدۀ  رسانی می به این معنا که هم اطالع. ترغیبی استـ 
اینکـه . دهـد ، هـشدار مـی ـآیدـ امی بـودن پرسـش برمـیاسـتفه گونه کـه از آنـ بدیهی 

 سـوم ر کـه بـ»ون« از بررسـی ضـمیر متـصل ،مخاطب این پرسش چـه افـرادی هـستند
، یـافتن عنـصر ارجـاعیبرای در اینجا مفسر . آید ه دست میشخص جمع داللت دارد ب

ی و طبق نظریـۀ انـسجام مـتن هلیـد. کند بافت موقعیتی خارج از متن سوره اشاره میبه 
 است و با ١ارجاعی آید، از نوع پس حسن، مرجع این ضمیر طبق آنچه در ادامۀ آیات می

 زیـرا ؛شـود نمایه مـی شوند هم گروهی که در بخش چهارم این سوره به عذاب دچار می
  .گردند این گروه به سبب تردیدشان در وقوع همین خبر به عذاب گرفتار می

از خبـری ؛  ِميِظـَعْ الِأَبـَّ النِنَعـ  :دهد ود پاسخ میخ  تعالی به پرسشوند خدا،در آیۀ دوم
عالمـه . کنـد داللـت مـیتعظـیم آن خبـر بـر  ،و این توصیف خبـر مـذکور. بس عظیم

  :گوید طباطبایی می
 ًهای مکی و مخصوصا  خبر قیامت است که قرآن عظیم در سوره»خبر عظیم«مراد از 
. ل اهتمـام را دربـارۀ اثبـات آن دارد کمـا،ل بعثت نازل شدهیهایی که در اوا در سوره

لۀ قیامـت و صـفات ئها جز به مس  سیاق آیات این سوره است که در آن،مؤید این معنا
  .الفصل و استدالل بر حقیت و واقعیت آن پرداخته نشده است یوم

کننده   چرا که تأییدکننده و معرفی؛کنش گفتاری در این آیات از نوع اظهاری است
بخش است که ایـن دو آیـه را   انسجامِ از ادات پیوندی»از«به معنای  »عن«واژۀ . است

هـای اظهـاری نیـز  کـنش. هم از لحاظ معنایی و هم از لحاظ واژگانی پیوند داده اسـت
شـوند کـه ایـن مـصداق   برای بیان واقعیت بـه کـار گرفتـه مـی،طور که گفته شد همان

  .این بخش استهای گفتاری در   کنشۀ با نظریالمیزانهمسویی تفسیر 
ْی ِذَّلَا در تفسیر آیۀ سوم    :استچنین عالمه طباطبایی اعتقاد  ، َونُفِلَتُْ ِیهِ فُ

 ؛ اختالفـشان تنهـا در طـرز انکـار آن بـوده.مشرکین در اصل انکار معاد متفـق بودنـد
                                                                 

1. Cataphora. 
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دانستند و به خاطر محال بودنش منکر بودنـد، همچنـان کـه از   آن را محال میبعضی
شود و آن سخن این  قرآن کریم از ایشان حکایت کرده این معنا استفاده میسخنی که 

َ ْمُکلُُّدَ نْلَه : است َ ٍلُجَ رَ َ ممَّلُ کُْمتْقِّزُا مَذِإ ْمُکُئبُِّ  بعضی دیگر آن .ٍیـدِدَ جٍقْلَ خِىفَ لْمُکنَِّإ ٍقَّزُ
 ایـن جهـت انکـارش رسـیده، از دانستند، بلکه تنها به نظرشـان بعیـد مـی را محال نمی

شمردند، بلکه انکارشـان از  دانستند، و نه بعید می نموده، بعضی هم نه آن را محال می
معنای آیـه ایـن اسـت کـه بایـد دسـت از ایـن . این جهت بود که در آن شک داشتند

  .شود وجوها بردارند، برای اینکه حقیقت امر به زودی برایشان کشف می پرس

گونـه کـه در   زیـرا همـان؛ترغیبـی اسـت ـ  نوع اظهاری مزبور ازۀ آیِکنش گفتاری
 ،آیات بعد شواهدی مبنی بر تردیدناپذیری وقوع این خبر آمده است، از مضمون این آیـه

 ضـمیر موصـولی »الـذی«واژۀ . آیـد هدایت جهت دست کشیدن از این اختالف برمی
خود پیونـد از ند قبل  به ب،باشد و آیۀ سوم را مانند بندی وابسته  می»که«عربی به معنای 

 بـه معنـای خبـر بـزرگ در آیـۀ پیـشین »نبـأ العظـیمال«مرجع این ضمیر عبارت . زند می
 دیگری بهره بـرده و ایـن تـالش ای ه از آی،تفسیر این آیهبرای عالمه طباطبایی  .باشد می
زبانی جهت رسیدن بـه یـک هـدف زبـانی معـین در یـک  مثابۀ استفاده از بافت برون به

  .اص استموقعیت خ
َّ مث٭َونُمَلْعَیَ سَّالَک چهارم و پنجم ات در آی   :نویسد  عالمه طباطبایی میَونُمَلْعَیَ سَّالَ کُ

شـود، آن  واقع می) یعنی قیامت(دانند و این خبر  کنند و می اینکه به زودی مشاهده می
ان  همـ؛دانند خواهند دانست، و در این تعبیر تهدیدی هم هست وقت آنچه امروز نمی

َّمث خورد، و جملـۀ   به چشم میَونُبـِلَقْنَ یٍبَلـَقْنُ مَّیَأوا ُمَلَ ظَینِذَّ الَُملْعَیَسَو  ۀتهدیدی که در آی ُ 
کید همان ردع و تهدید سابق استَونُمَلْعَیَ سَّالَک  و لحن تهدید خود قرینه اسـت بـر ، تأ

زایند، نـه مـؤمنین، و نـه اند که منکر معاد و ج کنندگان مشرکین بوده وجوی اینکه پرس
  .ًمشرکین و مؤمنین جمیعا

 کنش این دو آیه. استزبانی در تفسیر استفاده شده  بار دیگر در این آیه از بافت برون
 زیرا تغییری در مخاطـب در آینـده رخ خواهـد ؛ترغیبی است ـ اعالمی ـ از نوع اظهاری

از عناصـر (عنـصر تکـرار بار تهدیدآمیز که در کنش ترغیبی نمایـان شـده، توسـط . داد
کیدی ایفـا »ّثم«واژۀ . پذیر است نیز توجیه) دهندۀ متن انسجام  نیز نقش پیونددهنده و تأ

در آیۀ  نیز بار دیگر همان گروه یادشده »سیعلمون« در واژۀ »ون«مرجع ضمیر  .کند می
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 ًدقیقـا هـای اعالمـی و ترغیبـی کـنش.  یعنی گرفتارشـدگان در عـذاب؛باشد  مینخست
وجوکننـده از  ن پرسا به عنوان تهدید مشرکالمیزان در تفسیر یزی است کهچآن با  همسو

  .د، به کار رفته استآنچه سعی در انکار آن دارن

  نداهد وقوع خبروشکه  یآیات. ٢ـ۴ـ٢
 بال أوتادا٭ وخلقنـا عل األرض مھادا٭ وا َأمل  ْ ََ ََ َ ْ ًَ ًَ َ َ ََ ِ

ْ َ ِ َ ْ َ ْ
ِ َ ْ ْ أزواجـا٭ وجعلنـا مُْکْ َ َ ْ َ َ َ ً َ ْ َّ سـباتا٭ وجعلنـا اللمُکَْمـَ َْ َ َ َ ً َ َل لباسـا٭ وجعلنـا ْیـُ ْ َ َ َ ً َ ِ َ

َالنھار معاشا٭ ونب َ َ ً َ َ َ َ َقنا فوْیَّ ْ َ ًم سبعا شدادا٭ وجعلنا سراجا وهاجا٭ وأنزلنا مـن املعـصرات مـاءُکَ َ ِ َ َِ ْ َ ًُ ْ َ ِ َ َ َْ َ َ َ ً َ ً َ ََّ ِ ْ ً ِ ْ َ رج بـه حبـا ْ اجـا٭   ًّ َ ِ ِ َ ِ ـ
ْ ُ ِل ً َّ َ

َونباتا٭ وجنات أ
ٍ َّ َ َ ًَ َ ًلفافـاَ َ ْ

 )هـا را  آیا ما زمین را مهد آسایش خلق نگردانیدیم ؟ و کـوه؛ )١۶ـ ۶/ نبأ
تا انس و نشاط و فرزند [ آفریدیم ]زن و مرد[هایی در آن نساختیم ؟ و شما را جفت  میخ

 قوام حیات و استراحت قرار دادیم ۀ و خواب را برای شما مای]صالح و بقای نوع بازیابید
 گردانیدیم و روز روشن را بـرای تحـصیل معـاش ]احوال خلق[ ساتر  سیاه شب راۀو پرد

چـون [هـا هفـت آسـمان محکـم بنـا کـردیم و چراغـی  آنان مقرر داشتیم و بـر فـراز آن
 رخشان برافروختیم و از فشار و تراکم ابرها آب باران فرو ریختیم تا بـدان آب ]خورشید

  . پدید آوردیم]ها ع میوهو انوا[های پردرخت  و دانه و گیاه برویانیم و باغ
  : آمده استالمیزاندر 

عـل األرض مھـادا : اینکه فرمود ًأمل  َ ِ َ ْ َْ ْ
ِ َ ْ َ َ َ

و معنای جمله این اسـت ، استفهامی است انکاری 
که مگر ما نبودیم که زمین را برای شما قرارگاه کردیم تا بتوانیـد در آن قـرار گیریـد و 

 بـه معنـای »وتـد« جمع وتد اسـت و »وتادأ« ۀ کلم،در آیۀ هفتم. در آن تصرف کنید
آیۀ هشتم یعنی ما شما را جفت جفت از نر و ماده آفریدیم تا سنت ازدواج . میخ است

و تناسل در بینتان جریان یابد، در نتیجه نوع بشر تا روزی که خدا خواسته باشـد بـاقی 
بیـدن  به معنای راحتـی و فراغـت اسـت، چـون خوا»سبات« ۀ کلم،نهمۀ در آی. بماند

شـود و خـستگی ناشـی از بیـداری و  باعث آرامش و تجدید قوای حیوانی و بدنی می
آیۀ دهم یعنی ما شب را چون لباس ساتری قـرار . رود تصرفات نفس در بدن از بین می

طور که لبـاس بـدن  پوشاند، همان ها را می  دیدنیۀدادیم که با ظلمتش همه چیز و هم
ت الهـی کـه مـردم را بـه دسـت کـشیدن از کـار و پوشاند و این خود سببی اسـ را می

  .سازد خواند و متمایل به سکونت و فراغت و برگشتن به خانه و خانواده می حرکت می

  :فرماید مییازدهم در تفسیر آیۀ 
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 از فـضل ، روز را زمان زنـدگی شـما و یـا محـل زنـدگی شـما قـرار دادیـم تـا در آنما
ی بر باالی سرتان هفت آسمان سـخت بنیـاد، آیۀ دوازدهم یعن. پروردگارتان طلب کنید

 به معنای چیزی اسـت کـه نـور و حـرارت »وهاج« ۀ کلم،در آیۀ سیزدهم. قرار دادیم
آیۀ چهـاردهم و پـانزدهم .  خورشید است،شدیدی داشته باشد و منظور از چراغ وهاج

ن کـار  و ایـ» آبی ریزان نازل کردیم، بادهای فشارآورندهۀما به وسیل«و شانزدهم یعنی 
 بیـرون آوریـم و ، قـوت آدمیـان و حیوانـات اسـتۀها و نباتاتی که مای را کردیم تا دانه

  .های پربار پدید آوریم هایی پر از درخت باغ

 ۀ در آیـ، بـه معنـای آیـا»أ« پرسـشی ۀواژ  تـک،در آیات فوق که وجه پرسشی دارند
دهنـدۀ مـتن  محذف از عناصر انسجا.  این بخش به قرینۀ لفظی حذف شده استِبعدی

در . اسـت  میان آیات این بخش پیوند ایجـاد کـرده،است که به زیبایی و با ظرافت تمام
 ،در تمـامی آیـات.  ارجاع استفاده شده استِبخش این بخش به کرات از عنصر انسجام

 دوم شخص ، اول شخص جمع و عنصر ارجاعی مخاطب کالم،عنصر ارجاعی گوینده
 سوم شخص ، عنصر ارجاعی بخش پیشین،شود ه میگونه که مشاهد همان. جمع است

التفات بـه .  به دوم شخص جمع تغییر یافته است،جمع بوده که بر اساس صنعت التفات
معنای تغییرات ناگهانی عناصر ارجاعی از شخصی به شخص دیگر یا تغییـر در شـمار و 

  .)١/١۴٧ش: ١٣٩٢میردهقان و بازوبندی، (جنس است 
  : است آمدهالمیزاندر تفسیر 

 بـه کـار رفتـه، بـه منظـور )خلقناکم( به خطاب )سیعلمون (التفاتی که در آیه از غیبت
  .مبالغه در الزام و اسکات خصم بوده است

عناصر ارجاعی در قرآن کریم بر مبنـای چـارچوبی « ِگفتنی است که نتیجۀ پژوهش
عت التفـات که صندهد   می نشان»شناختی بهینگی و مرکزیت های زبان تلفیقی از نظریه

کنـد، بلکـه نقـش  در قرآن نه تنها خللی در روند تفکیک عناصـر ارجـاعی ایجـاد نمـی
 ِ بنابراین این مورد نیز با نتیجۀ مطالعـات نـوین.)همان(کننده نیز در این زمینه دارد  تسهیل
  .شناختی همگرایی دارد زبان

 اعالمی ـ ، اظهاری)١۶ و ٩، ٧، ۶آیات ( ترغیبی ـ نوع اظهاری آیات از ِهای گفتاری کنش
گونه که از محتوای کلی آیـات  همان .است )١۵آیۀ (اظهاری و  )١۴ـ١٠ و ٨آیات ( ترغیبیـ 
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، سعی در تشویق مخاطب )کنش اظهاری( خداوند با ارائۀ شواهدی ،آید  بخش برمیاین
کـارکرد ). کنش ترغیبی (ه استدم برآ،کرده کالم وحی به پذیرش آنچه آن را انکار می

 ذکرشـده در ایـن بخـش، در ِعالمی نیز تغییراتی است که با آفـرینش مخلوقـاتکنش ا
  .جهان خارج روی داده است

  آیات توصیف روز فصل. ٣ـ۴ـ٢
 َّنِإ ْ ْ٭ اًاتـَیقِ مَنَ اکِلْصَفـْ الَمَ ََ أْتَانـَکَف ُاءَمَّ الـسِتَـُِفَ و٭اًاجـَوْفَأ َنُْأَتـَ فِورُّ الـصِ ىفَُْنُیـ َمَ ْ اِتَِّريُسـَو ٭اًابـْ

 ُالَبـِ
 آن روزی که در صـور .گاه خلق است همانا روز فصل وعده؛ )٢٠ــ١٧/ نبأ( اًابَرَ سْتَانَکَف

شود تا شما فوج فوج به محشر وارد شوید و آسمان گشوده شود پـس درهـای  دمیده می
نـد ها به حرکت درآیـد و مان  و کوه]تا هر فوجی از دری شتابند[متعددی از آن باز شود 

  .سراب گردد
در تفـسیر ایـن . پردازنـد آیه است که به توصیف روز قیامـت مـی ۴این بخش شامل 

  : آمده استالمیزانآیات در 
 به طور اجمال بدان اشاره کرده بود َونُمَلْعَیَ سـَّالَکـ الفصل را که در جملۀ  این آیات یوم

 سـیاق را طبـق سـیاق سـابق اًاجـَوْفَأ َنُْأَتـَف در جملـۀ . دهـد توصیف نموده و شرح می
 متـضمن آن اسـت را ادا َونُمَلْعَیَ سـَّالَکـ  ۀ وعید و تهدیدی که جملـِخطابی کرد تا حق

ْ  ۀ نظری هم به آی، مورد بحثۀکرده باشد و مثل اینکه آی  دارد، ْمِھِامَمِإِ بٍاسَنُأ َّلُوا کُعْدَ نَمَ
آیۀ نـوزدهم . آیند  مردم فوج فوج می،تکند بر اینکه در روز قیام که آن نیز داللت می

  .شود  عالم انسانی به عالم فرشتگان متصل میًهای آسمان باز شد قهرا یعنی وقتی درب

  :گوید عالمه طباطبایی در تفسیر آیۀ بیستم می
زنـد و انـسان   به معنای آب موهوم است که در بیابـان از دور بـرق مـی»سراب« ۀکلم

حقیقت را که به نظر حقیقـت برسـد نیـز بـه  هر امر بیکند آنجا آب است و  خیال می
  .گویند و شاید مراد از سراب در آیه به معنای دوم باشد عنوان استعاره سراب می

.  آغاز شـده اسـت، به معنای همانا که از ادات پیونددهنده است»ّإن«این بخش با واژۀ 
اعی بـار دیگـر خـارج از  وابسته به آیات قبل است، عناصر ارجـ،به دلیل اینکه این آیات

در آیۀ نوزدهم و بیستم نیز حـرف . اند صنعت التفات به همان صورت پیشین آورده شده
های گفتاری آیات ایـن بخـش بـه  کنش. کند  به انسجام بیشتر متن کمک می»و«ربط 
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 ـ  و اظهاری،)١٩گفتار در آیۀ  دو پاره(ترغیبی، اظهاری و اظهاری  ـ اظهاری، اظهاری، ترتیب
  .رسان و هشداردهندۀ این آیات هماهنگی دارد غیبی است که با نقش اطالعتر

  توصیف دوزخیانآیات . ۴ـ۴ـ٢
 ََھـَ جَّنِإ  ٭اًاقَّسَغــَ وًَِمحـ َّالِ إ٭اًابَرَ شـَالَا وًدْرَا بــَیھـِ فَونُوقُذَ یـَ ال٭اًابـَقْحَأا َیھــِ فَنيِثـِبَ ال٭اًآبـَ مَنيِاغَّطــِ لل٭اًادَصـْرِ مْتَنـَ اکَّ
ِْإ ٭اًاقـَفِ وًءاَزَج ُ ْ َّلُکـَ و٭اًابَّذِا کـَنـِاتَآیِا بَُّذَکـَ و٭اًابَسِ حـَونُجـْرَی َ الاَُ اکَّ  َّالِ إمُْکَیـدِزَ نْنَلـَوا فُوقُذُ فـ٭اًابـَتِ کُاهَنْیَصْحـَأ ٍءَ
 آن دوزخ جایگاه مردم سـرکش .همانا دوزخ در انتظار بدکاران است؛ )٣٠ــ٢١/ نبأ( اًابَذَع

ای   هرگـز در آنجـا قطـره.های متمادی عـذاب کـشند  که در آن دوران،تمکار استو س
 مگـر آبـی ،]که در دنیا از علوم انبیا بهره نیافتند چنان[آب سرد و شراب طهور نیاشامند 

هـا   که بـا کیفـر اعمـال آن،ها دهند سوزان که از چرک و خون جهنم است به آنو پلید 
حساب امید نداشتند و آیات ما را از فرط جهالـت سـخت ها به روز   زیرا آن؛موافق است

 پس .ایم تکذیب کردند و حال آنکه هر چیز را ما در کتابی به احصا و شماره رقم کرده
 که هرگز بر شـما چیـزی جـز رنـج و عـذاب دوزخ ]کیفر تکذیب و بدکاری را[بچشید 
  ].زودیدکه شما در دنیا هیچ متنبه نشده و جز بر بدی نیف چنان[نیفزاییم 

  :نویسد می ٢۴تا  ٢١عالمه طباطبایی در تفسیر آیۀ 
 مؤیـد ایـن ظهـور .آید که مراد از طاغیان، معاندین از کفار هستند ها برمی از ظاهر آیه

ِْإ : فرماید ذیل سوره است که می ُ  ۀ کلم، و مفسریناًابَّذِا کَنِاتَیآِا بَُّذَکَا وًابَسِ حَونُجْرَ یَا الَُ اکَّ
اند که در نتیجـه آیـه را چنـین   تفسیر کرده، در آیه را به حقب بعد از حقب»احقاب«

 حقبـی بعـد از ،جهنم برگشتگاه طاغیان است، در حالی کـه در جهـنم: اند معنا کرده
پـس آیـۀ شـریفه بـا . ها آخری داشته باشد مانند، بدون اینکه این حقب حقب دیگر می

بعـضی . ود کفـار در جهـنم منافـات نـداردآیات دیگر قرآن کـه تـصریح دارد بـر خلـ
 صفت احقاب است و معنای آیه این است کـه طاغیـان ...اَیھـِ فَونُوقُذَ یـَال  ۀآی: اند گفته

مانند که صفتش این است که در آن اثری از خنکی و نوشـیدنی  در دوزخ احقابی می
ع را نیست، مگر حمیم و غساق، و آنگـاه بعـد از ایـن، احقـاب وضـعی غیـر آن وضـ

 در دوزخ خواهنـد ،خواهند داشت و جاودانه به وضعی که معلوم نیست چگونه اسـت
در . بود و این معنا در صورتی که سیاق آیه با آن مساعدت کنـد معنـای خـوبی اسـت

 مقابله افتاده و ظاهر این مقابله آن است که »شراب« و »برد«و چهارم میان  آیۀ بیست
ای   نظیر سـایه؛شیدنی باشد که آدمی با آن خنک شودمراد از برد مطلق هر چیز غیر نو
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 دسترسـی و ، پـس مـراد از چـشیدن خنکـی مطلـق. بتوانند در آن استراحت کننـدکه
 بـه معنـای آب »حمـیم«کلمـۀ  .های آن تماس با خنکی است، نه خصوص چشیدنی

 ۀ به معنای چـرک و خـون اهـل دوزخ اسـت و جملـ»غساق«بسیار داغ است و کلمۀ 
 . داللت دارد بر مطابقت کامل بین جزا و عمـلاًاقـَفِ وًاءَزَج : فرماید که میمورد بحث 

 پـس .مـو مطـابق آن باشـد جوید مگر جزایی را کـه موبـه پس انسان با عمل خود نمی
ـَأا َیـ : رسیدن به جزا در حقیقت رسیدن به عمل است، همچنان که فرمود َ وا ُرَفـَ کَینِذَّا الـُّ

ـُا ََّمنــِإ َمْوَیــْوا الُرِذَتـْعَ تَال ْ َّلُکــَو  ، َونُلـَمْعَ تُْمتْنــُا کَ مــَنْوَزْ  کــه ، یعنــی هــر چیــزی رااًابـَتِ کُاهَنْیَصْحــَأ ٍءَ
. ایـم القدر بیان نمـوده اعمال شما هم از آن جمله است، ضبط کرده و در کتابی جلیل

ْ َّلُکـَو : فرماید  زیر است که میۀبنابراین آیۀ شریفۀ مورد بحث در معنای آی  ُاهَنْیَصْحـَأ ٍءَ
 باشـد، یعنـی هـر »اً شـیء حفظنـاه مکتوبـّوکـل«ممکن هم هست مراد .  ٍنيِبـُ مٍامَمِإ ِىف

ز یاین هم جـا. ایم  اعمال حفظ کردهۀچیزی را ما با نوشتن در لوح محفوظ و یا در نام
هر دو  چون ؛است که احصا به معنای کتابت باشد، و هم کتاب به معنای احصا باشد

 باشـد و یـا »ًءحـصاإحـصیناه أ شیء ّکل«ند، و معنای آیه یا ا در معنای ضبط مشترک
 شـریفه حـالی اسـت کـه تعلیـل سـابق را ۀو به هر حـال آیـ. »اً شیء کتبناه کتابّکل«

ها موافق با اعمال ایشان  جزای آن: شود کند و معنای آن با آیۀ قبل چنین می تکمیل می
حال و وضعی داشتند، در حالی که ما حال و وضعـشان را است، به علت اینکه چنین 

 ْنَلـَوا فُوقُذَفـ در مورد آیۀ . دهیم علیه آنان ضبط کردیم و جزایی موافق با آن به ایشان می
 مطلـب قبـل کـرده کـه عـذاب کفـار را ۀ آغـازین، آن را نتیجـ»ءفا«،  اًابَذَ عـَّالِإ مُْکَیـدِزَن

ا از ایـن امیـد مـأیوس کنـد کـه روزی از شـقاوت خواهد ایـشان ر داد و می تفصیل می
کار ه  ب»نزیدکم« به خطاب »همّنإ«نجات یافته به راحتی برسند و التفاتی که از غیبت 

رساند که خـدای تعـالی ایـشان را حاضـر فـرض کـرد تـا تـوبیخ و  رفته این نکته را می
 ایـن اسـت کـه اًابَذَ عـَّالِإ مُْکَیـدِزَ نْنَلـَف مـراد از آیـۀ . شان بدون واسطه انجام شود سرکوبی
 چـشیده بودیـد، پـس آن عـذاب، ًچشید عذابی است بعد از عذابی کـه قـبال آنچه می

ها دوچندان  عذابی است بعد از عذاب، و عذابی است روی عذاب، و همچنان عذاب
گـردد، پـس از اینکـه بـه آرزوی خـود برسـید  شود و عذابی به عذابتان افزوده مـی می

 اًابـَقْحَأا َیھـِ فَنيِثـِبَال  ۀ و این آیه خالی از این ظهور نیست که مـراد از جملـمأیوس باشید،
  .خلود در آتش است باشد و اینکه عذاب از شما قطع نخواهد شد

 ـ اعالمی ـ های گفتاری به کاررفته در آیات این بخش به ترتیب شامل اظهاری کنش
 است کـه بـه وضـوح بـا تـوان )٣٠ و ٢٨ ـ٢٢ اتآی(ترغیبی  ـ  اظهاری و)٢٩ و ٢١ اتآی( ترغیبی
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 دوزخ داده بـارۀ اطالعـاتی در،در این آیـات.  هشداردهندۀ متن در تعامل استِمنظوری
کـه همانـا هـشدار و انـذار را ، مقصود دیگری رسانی عد اطالعُشده است که عالوه بر ب

اتی ماننـد در بحث انسجام، استفاده از انـسجام واژگـانی در کلمـ.  به همراه دارد،است
 در ١ که همگی از طریق شمول معنـایی»ا و ذوقواًا، شرابًیذوقون، برد ال اق،ّحمیم، غس«

جای دارند، به یکپارچگی متن کمـک کـرده ها  خوردنی مربوط به ِ اسامی و افعالۀطبق
ای   نیز نقش مقابله»اقّحمیم و غس« و »برد و شراب«از طرفی تضاد معنایی میان . است

 مخاطب کـالم همگـی از نـوع سـوم ِعناصر ارجاعی. کند تر می ا پررنگاین دو طبقه ر
عناصـری کـه مرجـع .  هـستند،ن ابتدای سوره داللت داشتاشخص جمع که به معاند

 همگـی در داللـت بـر سـوم ،اسـت ٢١ در آیۀ »مّجهن«واژۀ ) ارجاعی از نوع پیش(ها  آن
 ِتفاده از حـروف ربـطاس .نمایه شدن با جهنم هماهنگ هستند شخص مفرد مؤنث و هم

نیـز هـم بـه  ٣٠گیـری در آیـۀ   نتیجه»اءف«و  ٢٩و  ٢٨های   در آیه»و«پیونددهنده مانند 
  .اند انسجام متن کمک کرده و هم نقش مطابق با جایگاه خود را به درستی ایفا کرده

  آیات توصیف بهشتیان. ۵ ـ۴ـ٢
 للَّنِإ ْ  َكِّبَ رْنِ مًاءَزَ ج٭اًابَّذِ کَالَا وًوْغَا لَیھِ فَونُعَمْسَ َ ال٭اًاقَهِا دًسْأَکَ و٭اًابَرْتَأ َبِاعَوَکَ و٭اًابَنْعَأَ وَقِائَدَ ح٭اًازَفَ مَنيِقَّتُمِ
هـایی   بـاغ؛برای متقیان در آن جهان رستگاری و آسایش اسـت؛ )٣۶ــ٣١/ نبأ( اًابَسِ حًاءَطَع

 در خـوبی و جـوانی ماننـد  که همه]زیبای دلربا[ و دختران ،سرسبز و انواعی از انگورها
ایـن .  هرگز سـخن بیهـوده و دروغ نـشنوند].از شراب طهور[هایی پر   و جام،یکدیگرند

  . مزدی به عطا و حساب پروردگار توست]های ابدی نعمت[
  : آمده استالمیزاندر تفسیر 

 به معنای ظفر یافتن به خیر بدون صـدمه و بـا ـ به طوری که راغب گفته ـ »فوز«کلمۀ 
 پس در این کلمه هم معنـای ظفـر یـافتن بـه خیـر هـست و هـم .سالمت استحفظ 

 جمـع »حـدائق« ۀ کلمـاًابـَنْعَأَ وَقِائَدَحـ  ۀو در جملـ. معنای نجات و خالصـی از شـر
 جمع عنب »عنابأ«ۀ حدیقه است و حدیقه به معنای بوستان دارای دیوار است و کلم

شـود و   درخت هم عنب گفته مـیبسا به خود  درخت مو است و چهۀاست که نام میو
 اًابـَرْتَأ َبِاعَوَکسن و سال و شبیه به هم هستند   به معنای دخترانی هم اًاقـَهِا دًسـْأَکَو یعنـی 

                                                                 
1. Hyponymy. 
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 مصدری است که معنـای اسـم فاعـل را »دهاق«ۀ  پس کلم.هایی پر از شراب قدحو 
 سـخنی کـه ؛شـنوند ی در بهشت سخن لغو نمی یعناًابَّذِ کَالَا وًوْغَا لَیھِ فَونُعَمْسَ َال . دهد می

گوینـد تکـذیب  شود و نیز یکدیگر را در آنچـه مـی هیچ اثر مطلوب بر آن مترتب نمی
 پس سخنان بهشتیان هر چه هست حق است و اثر مطلوب دارد و صـادق و .کنند نمی

در ایـن : انـد  گفتـه بعـضیاًابَسِ حـًاءَطـَ عَكِّبـَ رْنِ مـًاءَزَجـ در مورد آیۀ . مطابق با واقع است
 را بـه ضـمیر راجـع بـه رسـول »ّرب« نـسبت داده و »ّرب«آیات جـزای متقـین را بـه 

 اضافه کرده تا به این وسیله از آن جناب احترامی به عمـل آورده باشـد، ولـی خدا
ا ً وفاقًجزاء«:  نسبت نداد و نفرمود»ّرب«در جزای طاغیان این کار را نکرد و آن را به 

بفهماند خدای تعالی منزه از رساندن شر اسـت، هـر شـری کـه باشـد بـه  تا »كّمن رب
َ مبَكِلَذ : شود، همچنان که در جای دیگر فرموده دست خود طاغیان درست می  ْتَمَّدَا قـِ

َ اهللاَّنَأَ وُیمکِْدْیَأ ْ للٍمَّالَظِ بَسْیَ لّ  را بعد از جزای طاغیان نیـاورد »اًحساب« اینکه کلمۀ ۀنکت. ِیـدِبَعِ
ْ َّنِإ  ۀو گذاشت تا بعد از جزای آنان و جزای متقین بیاورد، این اسـت کـه مفـاد آیـ  َمَ

 را که در اول گفتار بود تثبیت نموده، بفهماند فصل در آن روز خرافـی اًاتَیقِ مَنَ اکِلْصَفْال
  .نیست، بلکه با حساب است

ا کـارکرد ترغیبـی اسـت کـه بــ  آیات فوق همگـی از نـوع اظهـاری ِکنش گفتاری
حـدائق، « ِانسجام واژگـانی. کنندۀ کالم در مورد امتیازات بهشت سازگاری دارد تشویق

ــب، أ ــاب، کواع ــرابأعن ــده »ت ــرر از ( و ادات پیونددهن ــتفادۀ مک ــر ) »و«اس از عناص
بـا واژۀ  ٣۵ در آیـۀ »یـسمعون ال« در واژۀ »ون «مرجـع ضـمیر. بخش متن است انسجام

 »حـساب«و » جزاء«ارتباط واژگانی میان واژۀ .  شده استنمایه هم ٣١ در آیۀ »قینّمت«
 زیــرا جــزا ؛کنــد  را تأییــد مــیالمیــزانشــده در تفــسیر  از نــوعی اســت کــه توجیــه بیــان

است که طبق حساب و معادلـه، بـه صـورت پـاداش بـرای  العمل هر گونه عملی عکس
زبـانی  افـت بـرونبار دیگر اسـتفاده از ب. شود عمل نیک و تنبیه برای عمل بد نمایان می

  .یعنی تفسیر آیات بر اساس آیات دیگر نیز در تفسیر راهگشا بوده است

  ناآیات بازگشت به توصیف روز فصل و هشدار و تهدید معاند.  ۶ـ۴ـ٢
 َاألَ وِاتَاوَمَّ الــسِّبَر ــَ وِضْرْ ْا یبَم ــِ مَونُکــِلَميْ َ الِانَْمحــَّا الرَمــُھَنَ ْ٭ اًابــَطِ خُهْن ــَ َمَ َاملَ وُوحُّ الــرُومُ  َا الًّفَ صــُةَکــِئَالْ
َ ْامکَنْرَذْنـَأا َّنـِإ ٭اًآبـَ مِهِّبَ رَىلِ إَذََّ اَاءَ شْنَمَ فَُّقْ اُمْوَیْ الَكِلَ ذ٭اًابَوَ صَالَقَ وُنَْمحَّ الرُهَ لَنِذَأ ْنَ مَّالِ إَونُمَّلَکَ ـِرَا قًابَذَ عـُ ا ً
ْ َ املُرُظْنَ یَمَ هـا و  خـدایی کـه آسـمان؛ )۴٠ـ٣٧/ نبأ( اًابَرُ تُتْنُ کِىنَتْیَل اَ یُرِافَکْل اُولََُ وُاهَدَ یْتَمَّدَا قَ مُءْرْ
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 خـدایی مهربـان اسـت ، و همۀ مخلوقاتی که در بین آسمان و زمین است بیافریدهزمین
روزی . وگو لب نتواند گشود  کسی از قهر و سطوتش با او به گفت،که در عین مهربانی

القدس با همۀ فرشتگان صـف زده و بـه نظـم برخیزنـد و هـیچ  رگ روح بزۀکه آن فرشت
کس سخن نگوید جز آن کس که خـدای مهربـانش اذن دهـد و او سـخن بـه صـواب 

در آن [خواهـد، نـزد خـدای خـود   چنین روز محقق خواهد شد پس هر کـه مـی.گوید
روز عـذاب کـه  ما شـما را از ].در راه ایمان و اطاعت بکوشد[ مقام و منزلتی یابد ]روز

گاه ساختیم  کرده ]از نیک و بد[ روزی که هر کس هر چه ؛نزدیک است ترسانیده و آ
کنـد کـه ای   آرزو می]از فرط عذاب[در پیش روی خود حاضر بیند و کافر در آن روز 

  ].سوخت تا چنین به آتش کفر خود نمی[کاش خاک بود 
  :استچنین عالمه طباطبایی در تفسیر این بخش باور 

خواهـد  کنـد، مـی  را که در آیۀ قبل بود تفسیر و بیان می»كّرب« ۀ سی و هفتم کلمآیۀ
ی کـه ّبفهماند ربوبیت خدای تعالی عمومی است و همه چیز را شامل اسـت و آن ربـ

خواند رب اختـصاصی نیـست، بلکـه   رب خود اتخاذ کرده و او را میرسول خدا
ای از  ه بـرای هـر طایفـهگوینـد کـ  پـس اینکـه مـشرکین مـی.رب هر موجودی اسـت

ی جداگانه است و خدا رب آن ارباب، و یا به قـول بعـضی از آنـان رب ّموجودات رب
با در نظر گـرفتن  ـ سخن درستی نیست و توصیف رب به صفت رحمان ،آسمان است

 اشاره دارد به سعۀ رحمت او و اینکه رحمت خدا نشانۀ ـ  مبالغه استۀکلمه صیغاینکه این 
 ممکن نیست موجودی از آن محروم باشد، همچنان که ممکن نیست ربوبیت اوست،

های او خودش  موجودی از تحت ربوبیت او خارج باشد، مگر آنکه مربوبی از مربوب
 مانند ؛ خود ایشان استِسوءاختیارش رحمت او را نپذیرد که این شقاوت و بدبختیبه 

  . عبودیتش خارج شدندّز زیرا نپذیرفته اطاغیان که مربوب خدا هستند، ولی رحمت او 

 ْ َاملَ وُوحُّ الرُومَُ َمَ  آمده که از ظاهرش اًابـَطِ خُهْنِ مَونُکِلَميْ َال  ۀ بعد از جملاًّفَ صُةَکِئَالْ
الفصل است و نیز از نظر وقوع آن جمله  این مالک نبودنشان مختص به یومکه آید  برمی

آید که مـراد ایـن اسـت کـه ایـشان  ن، برمیا جزای الهی طاغیان و متقیِدر سیاق تفصیل
رانـد و رفتـاری کـه معمـول  مالکیت و اذن آن را ندارند که خدا را در حکمـی کـه مـی

ضـمیر فاعـل در . دارد مورد خطاب و اعتراض قرار دهند و یا دست به شفاعت بزنند می
انس و  چه مالئکه، چه روح، چه ؛گرد الفصل برمی  به تمامی حاضران در یوم»یملکون«
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 سیاق حکایت از عظمت و کبریایی خدای تعـالی اسـت و در ، چون سیاق آیه؛ جنچه
عـالوه .  نه خصوص مالئکه و روح و نه خصوص طاغیان،ندا چنین سیاقی همه مشمول

 نامشان به میان نیامده بود تا ضمیر به آنـان برگـردد و طاغیـان ً مالئکه و روح قبال،بر این
 . ضمیر به آنـان برگـردد کهدهد ، فاصلۀ طوالنی اجازه نمیهم هرچند نامشان برده شده

 منظور از خطـاب، شـفاعت و یـا ،گردد و به دلیلی که گفته شد پس ضمیر به همه برمی
ال « ۀجملـ. »ال یملکـون« ظـرف اسـت بـرای جملـۀ »یـوم«و کلمـۀ . شبیه به آن است

 و ضمیر فاعل در آن به همۀ اهل اًبـاَطِ خُهْنِ مَونُکِلَميْ َال  ۀ بیانی است برای جمل»مونّیتکل
 چه روح، چه مالئکه، چه انس و چه جن، و سیاق بر این معنا شـاهد ؛گردد محشر برمی

ــۀ . اســت ــَنِذَأ ْنَ مــَّالِإ جمل ــرُهَ ل ــل در ُنَْمحَّ ال ــدل اســت از ضــمیر فاع ــونّال یتکل« ب  و »م
 ۀ پـس جملـ.گوینـد چه کسانی در آن روز با اذن خدا سخن میکه خواهد بیان کند  می

ْ : فرمایـد  زیر است که میۀمذکور به ظاهر اطالقش در معنای آی ـَ َُّملَکـَت َ الِتْأَ یـَمَ  َّالِإ ٌسْ
، تنها کسانی حق سخن گفتن دارند که خـدا  اً صوابًقال قوال« یعنی اًابَوَ صَالَقَو  . ِهِنْذِإِب

حـق محـض باشـد و آمیختـه بـا اذنشان داده باشد و سخنی صواب بگویند، سخنی که 
 و :باطل و خطا نباشد و این جمله در حقیقت قیدی است برای اذن خدا، گویا فرمـوده

:  زیـر اسـتۀ آیۀ شـریفه در معنـای آیـهدر نتیج. دهد مگر به چنین کسی خدا اذن نمی
 ميَالَو ْ َْ وَِّقْاِ بـَدِھَ شـْنَ مـَّالِإ َةَاعَفَّ الشِهِونُ دْنِ مَونُعْدَ یَینِذَّ الُكِلَ  َكِلـَذ در » ذلـك«کلمـۀ . َونُمـَلْعَ یُ
 آیـاتی ِکـه در ایـن سـوره ذکـر شـد و در ضـمناست  »یوم الفصل« اشاره به ُّقَـْ اُمْوَیـْال

 کـالم و معطـوف بـه ابتـدای سـوره و ۀتوصیف گردید و این جملـه در حقیقـت خاتمـ
ـَّ اَاءَ شـْنَمـَف : فرمایـد مطالب بعد از آن اسـت و آیـۀ بعـدی کـه مـی  تفریـع ...اًبـآَ مِهِّبـَ رَىلِإ َذَ

ْامکَنْرَذْنَأا َّنِإ مراد از عذاب در . بیشتری از بیان سابق است  عذاب آخرت اسـت ...اًِرَا قًابَذَ عُ
شک حق بودن، وقوع آن است چون هر چه  بیو نزدیک بودن آن به اعتبار حق بودن، و 

این، وقتـی قیامـت عبـارت باشـد از تجـسم اعمـال عالوه بر . آمدنی باشد نزدیک است
آدمی و جزا دیدن انسان در برابر اعمال، این اعمال همواره با آدمی هست و از هـر چیـز 

 یعنـی کـافر در اًابـَرُ تُتْنـُ کِىنَتـْیَل اَ یـُرِافَکْل اُولََُو تر است و در آخر  دیگری به انسان نزدیک
ای کاش خاکی فاقـد شـعور و اراده بـود و در ه ککند  آن روز از شدت عذاب آرزو می

  .شد  و جزا داده نمیداد را که انجام داده، انجام نمینتیجه آنچه 
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، )٣٧آیـۀ ( عاطفی ـ  گفتاری موجود در این بخش به ترتیب از نوع اظهاریهای کنش
الی بسامد بـا. ، هستند)۴٠ۀ آی( ترغیبی ـ تعهدی ـ ، اظهاری)٣٩ ـ٣٨ات آی( ترغیبی ـ اظهاری
هایی است که بـار دیگـر در قالـب حقـایقی بیـان   مربوط به بخشِ کنش اظهاریِرخداد
های انتهایی این قسمت است کـه از شـدت  شود و کنش ترغیبی نیز مربوط به بخش می

دهـد کـه  گوید و در این بـاره هـشدار مـی سختی و عذاب و نهایت ندامت مشرکان می
رخـداد ایـن دو . هـای تهدیـدی اسـت پیام کنش ترغیبی حامل ،طور که ذکر شد همان

روز جزا و هـشدار بـه مخاطـب بارۀ  دررسانی  یعنی اطالع،کنش، از لحاظ محتوای متن
  .کالم و همچنین تهدید انتهایی سوره سازگاری دارد

.  که در پایان آیۀ پیشین آمده بود آغاز شـده اسـت»ّرب«اولین آیۀ این بخش با واژۀ 
ایـن تکـرار بـه همـراه عناصـر ارجـاعی کـه از نـوع . مده اسـتنیز آ ٣٩این واژه در آیۀ 

 و »منـه«واژۀ  در »ه «ضـمیر متـصل(شـوند  نمایـه مـی  هـم»ّرب«ارجاعی بـا واژۀ  پیش
همگـی از عناصـر  ٣٨ در آیـۀ »الـرحمن« و »لـه« در واژۀ »ه«و  ٣٧ در آیۀ »الرحمن«

 »یـوم«ش واژۀ در ایـن بخـ. کنند  به انسجام متن کمک می،) هستند»رب«ارجاعی به 
کید آیه  تکرار شده که نشان۴٠ و ٣٩، ٣٨در آیۀ   مبحـث آغـازین رهای آخر بـ دهندۀ تأ

 بـا ٣٩ در آیـۀ »هّربـ« در »ه«ضمیر متصل . سوره یعنی همان خبر عظیم و روز جزاست
در آیۀ آخر نیز خداوند با ضـمیری . شود نمایه می  در همان آیه هم»فمن« در واژۀ »من«

از ) کنش گفتـاری ترغیبـی( جمع با لحنی هشداردهنده و تهدیدآمیز از نوع اول شخص
َ املـُرُظـْنَی کـه در آن ) کنش گفتـاری اظهـاری(گوید  عذاب روزی نزدیک می  ْتَمَّدَا قـَ مـُءْرْ

در . کنـد  دو گروهی هستند که خداوند توصیف میاًابـَرُ تُتْنُ کِىنَتْیَل اَ یُرِافَکْل اُولَُ  و ُاهَدَی
ضمیر متصل (ن اگوید و در گروه دوم از زبان کافر  همۀ بشر سخن میبارۀ در، اولگروه

ن اکند کـه کـافر شدت عذاب دوزخ را در حدی توصیف می) »لیتنی یا« در واژۀ »ی«
. کنند و این خود هـشداری بـس عظـیم اسـت  می»خاک بودن و انسان نبودن«آرزوی 
 ٣٧ در آیـۀ »بینهمـا« در واژۀ »همـا« مرجع ضمیر متصل »رضوات واألاالسم«عبارت 

کـه هـم از بهـشتیان و   از آنجـا»یملکون« در واژۀ »ون« ضمیر ،باشد و در همان آیه می
 ۴٠بـار دیگـر در آیـۀ . شود ها ارجاع داده می هم از دوزخیان سخن گفته شد، به همۀ آن

 بـه دوم شـخص جمـع تغییـر یافتـه اسـت کـه ،کـارگیری صـنعت التفـاته مخاطب با ب
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 ًتـر در تفکیـک عناصـر ارجـاعی و نهایتـا کننـده  نقش تـسهیل،گونه که پیشتر آمد همان
  .انسجام بیشتر دارد

  گیری نتیجه
 بـر »نبـأ«با توجه به پرسش تحقیق در این جستار و با بررسی تفسیر آیـات سـورۀ مبارکـۀ 

 و مقایسۀ آن با تحلیل این آیات بر اساس نظریۀ کنش گفتاری سرل المیزاناساس تفسیر 
  :، نتایج زیر حاصل گردیده است)١٩٧۶(و انسجام متن هلیدی و حسن ) ١٩٩٩(

های گفتاری آسـتین کـه بعـدها توسـط سـرل گـسترش یافتـه و  طبق نظریۀ کنش. ١
. شـود گفتار شامل یک کنش بیانی است که توسط واژگان ارائه می تکمیل شد، هر پاره

تـوان . وان تـأثیری اسـتنقش دیگر ایـن واژگـان انتقـال یـک تـوان منظـوری و یـک تـ
شنونده و تأثیری واکنش  مقصود گوینده در پس واژگان است و توان تأثیری، ،منظوری

 و در هـر ه نیز به این مقوله اشاره شدالمیزاندر تفسیر . گذارند است که واژگان بر او می
 مثال با چیدمان واژگانی در مـورد شـدت یارب؛ آیه مقصود از کالم وحی نیز آمده است

. کننـدگان روز جزاسـت  تنـذیر و هـشدار بـه تکـذیبْذاب دوزخ، مقصود کالم وحیع
گـذارد،   تأثیری که از این هشدار بر خواننـدۀ خـود مـی،شود که قرآن خوانده می زمانی

باشـد و ایـن  سعی در پیروی از دستورات حق به منظور مصون ماندن از این عـذاب مـی
  .همان توان تأثیری واژگان است

. باشـد های قرآن مـی های سیاق، کمک به توجیه شأن نزول سورهد کارکریکی از. ٢
ارائـۀ بـه منظـور  »نبـأ« سیاق کلی کالم بـر نـزول آیـات سـورۀ مبارکـۀ المیزاندر تفسیر 

ن مکه، که در ابتدای بعثـت پیـامبر در مـورد اصـولی اشواهدی از روز جزا و تنذیر معاند
ا توجه به نمودار ذیل که بـسامد وقـوع انـواع ب. چون روز جزا تردید داشتند، داللت دارد

در ایـن سـوره نـشان ) ١٩٩٩(های گفتاری سرل  های گفتاری را طبق نظریۀ کنش کنش
های اظهاری و ترغیبی اختـصاص  شود که بیشترین بسامد به کنش دهد، مشاهده می می

از (که رسانی و هشدار  دارد که با سیاق جمله مبنی بر اختصاص بیشترین نقش به اطالع
  .هماهنگی دارد) افعال طبقۀ کنش اظهاری و ترغیبی هستند
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اظهاری

ترغیبـی

اعالمی

عاطفی

تعهدی

 
  در سورۀ مبارکۀ نبأ) ١٩٩٩ (های گفتار سرل  بسامد رخداد کنش:٢نمودار 

 از طریق سیاق کالم، مخاطب هـر بخـش بـا اسـتفاده از قـراین المیزان در تفسیر .٣
های پیـشین یـا   عناصر ارجاعی با مرجعِسازی نمایه همروش این مهم با . شناسایی شده است

  .توجیه شده است) ١٩٧۶(هلیدی و حسن پسین خود در متن در قالب نظریۀ انسجام متن 
 جهت تأکید بیشتر آورده المیزان که بر اساس تفسیرهایی   استفاده از تکرار و حذف.۴
  .کند مطابقت می) ١٩٧۶(است نیز با عناصر انسجام متن نظریۀ هلیدی و حسن  شده
د و یـا نـکن  حروف ربط و ضمایر موصولی طبق سیاق کالم به مواردی اشـاره مـی.۵

 ،کـه در آیـۀ قبـل آمـدهرا ای  کنند و پدیده ها و آیات پیشینشان ارتباط برقرار می میان آیه
) ١٩٧۶(این ادات پیونددهنده در نظریۀ انسجام متن هلیـدی و حـسن . شوند متذکر می

  .کنند بخش ایفای نقش می  عنوان عناصر انسجامنیز به
نیز با استفاده از طبقـۀ مشخـصی ) ١٩٧۶( انسجام واژگانی نظریۀ هلیدی و حسن .۶

 های بهشتی از سـوی دیگـر سو و لطافت نعمت از واژگان مربوط به عذاب جهنم از یک
یم در تفـسیر هـای دیگـر قـرآن کـر تنها در این سوره بلکه در سوره چنینی، نه و موارد این

  . شرح داده شده استالمیزان
تفسیر این سوره و در مواردی استفاده از شـواهد برای  استفاده از آیات دیگر قرآن .٧

زبـانی در مطالعـات نـوین  خارج از متن قرآن نیز موازی با بافت موقعیت یـا بافـت بـرون
  .شناختی است زبان

  .پردازیم رد آن میحال به پرسش پژوهش بازگشته و به بررسی پذیرش یا 
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هـای گفتـاری  کاوی در قالب رویکـرد کـنش آمده از سخن دست  آیا نتایج به)الف
 با نتایج حاصل از تحلیل ،)١٩٧۶(و رودیکرد انسجام متن هلیدی و حسن  )١٩٩٩(سرل 

   همسویی دارد؟المیزانمتن از طریق سیاق کالم در تفسیر 
آمـده از تحلیـل  دسـت ت که نتایج بـهمشاهده شده اس ٢و  ١شمارۀ ایج با توجه به نت

کـاوی در بـستر   بـا نتـایج حاصـل از سـخن،المیـزانمتن از طریق سیاق کالم در تفسیر 
  .همسویی دارد) ١٩٩٩(های گفتاری سرل  رویکرد کنش

  از تحلیلحاصلمشاهده شده است که نتایج  ۶ تا ٣شمارۀ ایج همچنین با توجه به نت
کاوی در بـستر رویکـرد   با نتایج حاصل از گفتمان،زانالمیمتن از طریق سیاق کالم در 
  .شود  این پژوهش تأیید میۀبنابراین فرضی. ستهمسو) ١٩٧۶(انسجام متن هلیدی و حسن 

  پیشنهادهایی برای مطالعات آینده
که از طریق باشد   میهای دینی که رستگاری هر انسانی در گرو تمسک به آموزه از آنجا

تر بـه قـرآن کـه کتـاب  تر و علمی است، نگاه ژرف  وی قرار گرفتهکتاب آسمانی در اختیار
 مـدد جـستن از علـوم ،در ایـن راسـتا. یابـد ویـژه مـی ی اهمیتـ،مقدس مـا مـسلمانان اسـت

تواند در کنار علوم   ابزاری است که می،درک بهتر مفاهیم عمیق قرآنبرای ای  رشته میان
بـا توجـه بـه اینکـه قـرآن . آن مهـر تأییـد بزنـدقرآنی، تأثیرگذارتر بوده و بر مـسئلۀ اعجـاز قـر

شـناختی بـسیار  ای از جنس زبان است، بررسی این کتاب مقدس از دیدگاه زبـان معجزه
  :شده استبیان انجام مطالعاتی از این دست برای در ذیل پیشنهادهایی . برانگیز است تأمل

  .ای قرآن کریمه دیگر سورهای  سازی الگوی این پژوهش جهت تحلیل مقابله جاریـ 
اعم از مذهبی، (ای متون دیگر  به کار بردن الگوی این پژوهش جهت تحلیل مقابلهـ 

 و غیـر مـذهبی ماننـد متـون سیاسـی، متـون ،هـا نامـه هـا، مناجـات و زیـارت مانند ادعیه
  .)اقتصادی، متون ادبی، متون علمی و متون دیگر

  .)١٩٧۶(لیدی و حسن های قرآن بر اساس فرانقش اندیشگانی ه بررسی سورهـ 
  .)١٩٧۶(های قرآن بر اساس فرانقش بینافردی هلیدی و حسن  بررسی سورهـ 
ای عناصر زبانی دیگر در مطالعـات دانـشمندان مـسلمان و مطالعـات  مطالعۀ مقابلهـ 

  .شناختی نوین زبان
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  شناسی کتاب
 سازمان تبلیغات ، تهران،یلی ترجمۀ سیدحسین میرجل،روش عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان ،اوسی، علی .١

  . ش١٣٧٠، اسالمی
مطالعـات قـرآن و  ،»سیاق و سباق در مکتب تفسیری عالمه طباطبایی« ،ایزدی، مهدی و نورالدین زندیه .٢

  . ش١٣٩١، ١٠، پیاپی ٢، سال پنجم، شمارۀ حدیث
د بررسـی انـسجام و پیوسـتگی در سـورۀ صـف بـا رویکـر« ،ایشانی، طاهره و معـصومه نعمتـی قزوینـی .٣

  . ش١٣٩٢، ٢٧، شمارۀ فصلنامۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ،»گرا شناسی نقش زبان
انتـشارات علمـی و فرهنگـی بـا همکـاری دانـشکدۀ ،  تهران،تحلیل گفتمان انتقادی ،زاده، فردوس آقاگل .۴

  . ش١٣٨۵، علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
هـای رؤسـای جمهـور  های گفتار در سـخنرانی ی کنشبررس« ،نژاد، محمدرضا و لیدا اصطهباناتی پهلوان .۵

، شـمارۀ پنجـاه و یکـمدورۀ ، هـای زبـان خـارجی پـژوهش ،»، سازمان ملل١٣٨۵مریکا شهریور  آایران و
  . ش١٣٨٧، ٢٠٨مسلسل 

 بر پایـۀ نامۀ حضرت امام رضا شناسی زیارت تحلیل متن« ،زاده نژاد، محمدرضا و مهدی رجب پهلوان .۶
 ، ٨۵ پیـاپی، ٢، سـال چهـل و دوم، شـمارۀ فلـسفه و کـالم: مجلۀ مطالعات اسالمی ،»نظریۀ کنش گفتار

  . ش١٣٨٩
  . ش١٣٨٣، قم، پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه، روش تفسیر قرآنرجبی، محمود،  .٧
از دیـدگاه فـرث، ) زبـانی بـرون(بررسی تطبیقی بافت موقعیـت « ،رستمیان، مرضیه و سیدکاظم طباطبایی .٨

، سال دوم، شـمارۀ ای قرآن کریم رشته های میان دوفصلنامۀ تخصصی پژوهش »الیههایمز و لوئیس با سیاق ح
  . ش١٣٩٠، ۴
، الفکـر  دار، بیـروت،تحقیق سـعید المنـدوب، االتقان فی علوم القرآن عبدالرحمان،الدین  سیوطی، جالل .٩

  .ق ١۴١۶
رهنـگ و هنـر  سازمان تبلیغات اسـالمی، پژوهـشگاه ف، تهران،درآمدی بر معناشناسی ،صفوی، کوروش . ١٠

  . ش١٣٧٩، اسالمی
 دفتـر ،موسوی همدانی، قـمسیدمحمدباقر  ترجمۀ ،القرآن المیزان فی تفسیر ،طباطبایی، سیدمحمدحسین . ١١

  . ش١٣٧۴، انتشارات اسالمی
  . ش١٣٨٧، ۵٠شمارۀ ، سال سیزدهم، قبسات ،»سیاق و تفسیر قرآن«فاکر میبدی، محمد،  .١٢
بنـدی  البالغـه بـر اسـاس طبقـه خطبۀ پنجاه و یکم نهـجتحلیل « ، محمد نگارش ومریمه فضائلی، سید . ١٣

، ٣، سال چهل و سوم، شـمارۀ علوم قرآن و حدیث: مجلۀ مطالعات اسالمی ،»های گفتاری سرل از کنش
  . ش١٣٩٠،  ٨۶پیاپی 

  ، نـشر مرکـز، تهـران،گـرا شناسـی شـعر، رهیـافتی نقـش بـه سـوی زبـان ،مهاجر، مهـران و محمـد نبـوی .١۴
  . ش١٣٧۶

عناصر ارجاعی در قرآن کریم بر مبنـای چـارچوبی تلفیقـی از « ،ناز و حسین بازوبندی ینمیردهقان، مه .١۵
، ١، شـمارۀ شـناختی فصلنامۀ علمی قـرآن و مطالعـات زبـان ،»شناختی بهینگی و مرکزیت های زبان نظریه
  . ش١٣٩٢

چهارم، ، سال فصلنامۀ تخصصی تفسیر، علوم قرآن و حدیث :حسنا ،»سیاق در قرآن«، هاشمی، سیدعلی .١۶
  . ش١٣٩١، ١۴شمارۀ 
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  ١٣٩۵  پاییز ـ زمستان،٢۴ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  تفاوت تعبیر در آیات مشابه قرآن

  اصول همکاری گرایس تخطی از ۀپای بر
    ١اللهی مهدی حبیب  
    ٢نیا محمدرضا ستوده  
    ٣مهدی مطیع  

  دهکیچ
ِپی یافتن اسرار حکمی، نکات بالغی،  پژوهان و مفسران مسلمان در از دیرباز قرآن

ایـن میـان،  در. انـد  نهفته در تعبیرات و ساختارهای قرآنی بـودهِهای ضمنی و پیام
ها بـا تکـرار یـک مفهـوم بـا انـدک تفـاوت لفظـی و   آنآیات متشابه لفظی که در

 از .اند در این گونه مطالعات برخوردار بوده  ویژهییم از جایگاهیرو هدستوری روب
 یـا گوینـده جـدی مـراد سـطح بـه بیـشتر مـشابه ۀجمل دو اختالف تبیین که آنجا

 در .گیرد انجام دریچه این از باید نیز مشابه آیات بررسی شود، می مربوط نویسنده
 گفتـه بپـردازد، ۀکننده به بررسی معنای مورد نظر تولیدمیان علوم جدید، دانشی ک
های اخیر وارد این دانش  هایی که در سال  مؤلفهۀاز جمل. علم کاربردشناسی است

                                                                 
 ٢١/١٢/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/٧/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(habibolahi@gmail.com)عضو هیئت علمی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان . ١
  .(bayanelm@yahoo.com) )نویسندۀ مسئول (دانشیار دانشگاه اصفهان. ٢
  .(mahdimotia@gmail.com)ر دانشگاه اصفهان دانشیا. ٣



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۵

 / 
رۀ 
شما

٢۴

١١٠  

 و مباحث مفصلی را به دنبال داشته است، موضوع معنـای ضـمنی یـا تلـویح شده
نیت دارد و در  گفت در  تولید یک پارهتلویح مقصودی است که متکلم از. است

جمله تنها به آن اشاره شـده اسـت و از ایـن رو مخاطـب بایـد بـا توجـه بـه قـرائن 
  .شناختی، بافت و تالش فکری خود، آن معنا را استنباط کند زبان
در این نوشتار در صددیم با استفاده از اصول همکاری پیشنهادی گرایس، بـه       

 نهفته در برخی آیات مشابه لفظی پرداخته و از ایـن ِای حاورهاستخراج تلویحات م
  .منظر تفاوت معنایی این آیات را ترسیم نماییم

آیات متشابه لفظـی، اصـول همکـاری گـرایس، تلـویح، اصـل  :یدیلکواژگان 
  . بیانۀکیفیت، اصل ربط، اصل شیو

  مقدمه
ــ ــا شناســی، دانــش کا زبــاندانــش  جدیــد ًهــای نــسبتا  زیرشــاخهۀاز جمل ربردشناســی ی
ها  گفت کاربردشناسی دانشی است که به تفسیر و تبیین معانی پاره.  است١شناسی منظور

گفــت   تولیــد پــارهِاســاس شــرایط و موقعیــت زمــانی و مکــانی در هنگــام کــاربرد و بــر
  .پردازد می

بـار  داننـد کـه بـرای اولـین شناسی مـی برخی کاربردشناسی را بخشی از دانش نشانه
ها و افـرادی   رابطه میان نشانهۀ وی کاربردشناسی را مطالع.گردید مطرح ٢توسط موریس
  .)۴٧: ١٣٨٢صفوی، (  دانست،برند ها را به کار می که آن نشانه

 تعریـف و هـدف کاربردشناسـی و تفـاوت آن از معناشناسـی بـارۀاز مباحثی کـه در
 ۀئــ ارا،گــردد کــه یکــی از اهــداف ایــن دانــش بــه خــوبی مــشخص مــی، انجــام گرفتــه

تبیـین و تحلیـل نیـت و مقـصود گوینـده یـا نویـسنده از تولیـد یـک  راهکارهایی بـرای
 چیزی که در سنت اسالمی و در دانش اصول و تفسیر از آن بـا عنـوان ؛گفت است پاره

  .)٨١: ١٣٨٩نیا،  قائمی(یاد شده است » مراد جدی«
اط مقـصود دانش کاربردشناسی برای رساندن مخاطب به نیت واقعی متکلم و اسـتنب

 ِشـناختی توجـه بـه عناصـر زبـان. ها و راهکارهایی را معرفی کرده اسـت نهایی او، مؤلفه
زبـانی  زبـانی و بـرون هـای درون یک متن و تفسیر این عناصر بـا اسـتفاده از نـشانه درون

                                                                 
1. Pragmatics. 

2. C. W. Morris. 
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تلویح یا معنای . ها هستند  این مؤلفهۀ از جمل١انگاری  ارجاعات، استلزام و ازپیشهمانند
 مباحث کلیدی و جدید در کاربردشناسی است که به موضوع نیت و ۀ، از جملای اشاره

 راهکارهـا ،این اساس بر. پردازد قصد متکلم از گفتن یک سخن بدون تصریح به آن می
ای خـواه  برای استنباط و استخراج معانی ضمنی در هر سخن و جملـه ییو اصولی عقال

ن مقصود و نیت واقعی گوینده و نویسنده  آۀشود که به وسیل شفاهی یا مکتوب ارائه می
بیان مفـاد اسـتعمالی آیـات قـرآن و آشـکار «از آنجا که تفسیر قرآن به . گردد آشکار می

بابـایی، ( »نمودن مراد خدای متعال از آن بر مبنای ادبیات عرب و اصول عقالیی محـاوره
و ســازوکارهای  تعریــف شــده اســت، توجــه بــه اصــول )٢٣: ١٣٨٧ کیــا و روحــانی راد، عزیــزی
 تواند در تفسیر قرآن کـریم مـورد اسـتفاده قـرار شده برای استنباط معانی ضمنی می ارائه
 ِییـ استنباط و اصـول عقالۀ تعریف تلویح، اقسام، شیوۀدر این نوشتار پس از ارائ. گیرد

حاکم بر آن، به بررسی برخی آیـات مـشابه قـرآن بـا بـه کـارگیری اصـول پیـشنهادی آن 
الزم به . ایم های معنایی این آیات را ترسیم کرده  برخی از تفاوت،اساس آن برپرداخته و 

های قرآنی، شواهدی از برخی تفسیرهای قدیمی و متـأخر  ذکر است که در بررسی نمونه
بدیهی اسـت کـه چـون هـدف، . شده استبیان آمده  به دستۀ نیز برای استحکام نتیج

 تفـسیری در ِهای مفـصل ر دیگر نظرات و دیدگاهتأیید تفسیر کاربردشناسانه بوده، از ذک
  .ذیل آیات خودداری شده است

   تحقیقۀپیشین
 دسـتۀ :یمیـرو هدر ارتباط با موضـوع ایـن پـژوهش بـا دو دسـته از تحقیقـات مـشابه روبـ

ها و مقاالتی که آیات متشابه لفظی یا مکررات قـرآن را بررسـی کـرده و  کتابنخست، 
 دوم آثـاری کـه از روش ۀانـد و دسـت ها را ترسیم کـرده های معنایی و بالغی آن حکمت

                                                                 
وابسته به اطالعـات ها  آن شود که شناخت دقیق منظور از هایی گفته می به کلمات و عبارت »ارجاعات«. ١

بارت است از استفاده از ع» انگاری ازپیش«. های معرفه  همچون ضمایر، اسماء اشاره و اسم؛بافتی است
در .  گفتـه نـشده اسـتًگفت برای رسیدن به اطالعات دیگری که صریحا اطالعات موجود در یک پاره

عبارت » استلزام«.  دیگر آمده استۀ اطالعاتی باشد که در جملۀزمین تواند پیش این حالت یک جمله می
 دیگـری اسـت کـه از بافـت ۀهوم جمل مستلزم مف، معنایی که در آن مفهوم یک جملهۀاست از یک رابط

: ١٣٨٢ ،صـفوی(نده بـه آن اشـاره کـرده باشـد که گوینده یا نویسآن بی ،زبانی قابل استخراج است درون
  .)٧١ـ ۶۴
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در تحلیـل یـک مـتن چـه قرآنـی و چـه غیـر آن » تلویح «ۀ و به ویژه مؤلفکاربردشناسی
 ِدر مورد آیات متشابه قرآن از قرن دوم با توجه به معـضل حفـظ آیـات. اند استفاده کرده

 موضوع دست زدنـد کـه تکراری برای حافظان، برخی نویسندگان به خلق آثاری در این
 ایـن در. بندی این آیـات بـوده اسـت آوری و دسته  جمعًهدف صرفاها   آنالبته در بیشتر

ن، با رونق گرفتن مباحث ادبی، بیانی و اعجاز قـرآن، برخـی از دانـشمندان اسـالمی میا
 آثـاری در ایـن ، رویکردهای بالغی بـه قـرآن قـرار دادهۀموضوع آیات متشابه را دستمای

درة التنزیل و  کتاب .١: ند ازا ترین آثار در این زمینه عبارت برخی از مهم.  نگاشتندزمینه
، اثـر البرهان فی متـشابه القـرآن کتاب .٢، ). ق۴٢٠ .م( اثر خطیب اسکافی ، التأویلةغر

مالک التأویل القاطع بذوی االلحـاد و  کتاب .٣، ). ق۵٠۵ .م(محمد بن حمزه کرمانی 
  ،). ق٧٠٨ .م(زبیـر غرنـاطی  ، اثـر ابـنلمتشابه اللفظ من آی التنزیلالتعطیل، فی توجیه ا

، ). ق٧٣٣ .م(، اثر بدرالدین بن جماعه کشف المعانی فی المتشابه من المثانی کتاب .۴
 .).ق  ٩٢۶  .م(، اثر ابویحیی زکریا انصاری تبس فی القرآنلفتح الرحمن بکشف ما یکتاب . ۵

 معنـای ۀمقایـس: از روش سـنتی و یکـسان هماننـداسـتفاده   این آثار،ۀوجه اشتراک هم
لغوی، قواعد صرف، قواعد نحو، معانی و بدیع، ترتیب نزول، ناسخ و منـسوخ، سـبب و 

چـه در هـا اگر ایـن روش. شأن نزول و سیاق برای بیان حکمت تفاوت آیات مشابه است
نتهـی مواردی با روش معناشناسی و کاربردشناسی همپوشانی دارنـد و بـه یـک نتیجـه م

تـر  کـه در مـواردی، نتـایج روش معناشناسـی متفـاوت و دقیـق اینشوند ولی عالوه بر می
بنـدی بهتـری اسـت و  است، به لحاظ ساختاری و روشی دارای انـسجام، نظـم و دسـته

در بخـش آثـار مـشابه بـه لحـاظ . دهـد  دید دیگری را فراروی پژوهشگر قـرار مـیۀزاوی
های اخیر برخی از نویسندگان با نوشـتن مقالـه و  استفاده از روش کاربردشناسی در سال

بـرای ( اند برای تحلیل متن استفاده کرده »تلویح«های کاربردشناسی و  نامه از مؤلفه پایان
 موضوع آیات متـشابه لفظـی ، حاضرۀدر مقال. )١٩١١ـ١۵/١٧٣ش: ١٣٩١سعیدی، : ک.نمونه ر

 خود بـا توجـه بـه روش و ۀنوبشود که به  میقرآن از دریچه دانش کاربردشناسی بررسی 
  . کاری متفاوت از آثار قدیمی و جدید است،همچنین محتوا

                                                                 
ن یکـی از اصـول همکـاری  بررسی تناسب آیات با استفاده از اصل ربط به عنوا،رویکرد اصلی این مقاله. ١

  .گرایس است
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  تلویح. ١
 اسـت کـه بـرای ١ تلویح یـا تـضمنۀیکی از موضوعات اساسی در کاربردشناسی، مسئل

. دشمطرح  فیلسوف زبان انگلیسی، )١٩٨٨ ـ١٩١٣ (٢اولین بار توسط هربرت پل گرایس
 بـر ٣گفـت چه که گرایس تعریف کـرده، داللـت یـک پـارهاساس آن منظور از تلویح بر

ایـن مفهـوم . است» نگفته«اش   ولی در جمله،کرده» قصد«مفهومی است که گوینده 
 است و بنـابراین نـه شده اشاره آن به ًتلویحا گفت پاره یک در که است چیزی معنای به

 اسـتلزام تصـور ایـن غیـر در کـه (اسـت گفـت پاره آن قطعی ۀالزم نه و مفهوم صریح
 برای مثال، در جایی که شخص الـف قـصد دارد شـخص ؛(cf. Grice, 1975: 44) )است

 کـالس دارم و ١سـاعت «: ب را به صرف ناهار دعوت کند، اگر ب در پاسـخ بگویـد
 این است که وی برای خوردن ناهار وقت نـدارد و ش منظور،»ام تکالیفم را انجام نداده

تـصریح » نـه« به این مطلب بـا گفـتن ،با این حال. کند رو دعوت الف را رد می از این
 فوق که دلیل او برای نـرفتن بـه سـر میـز ۀدر واقع شخص ب با گفتن جمل. نشده است
 رد کردن دعوت اوست،منظورش را که همانا   از شخص الف انتظار دارد که،ناهار است

 منطقی آن ۀزمال» نه« در جمله گفته شده و ًصریحا» نه«پس رد کردن دعوت . بفهمد
با این حال برای  «: زیرا این احتمال وجود دارد که گوینده در ادامه بگوید؛سخن است
 معنـایی اسـت کـه در ْ تلـویح، به عبارت دیگر.(Korta & Perry, 2011: 3) »آیم ناهار می

های زبـانی بـرای   هرچند که نشانه؛گفت  نه در پاره،نیت گوینده یا نویسنده وجود دارد
  .)۶٨: ١٣٩٢زاده،  آقاگل( د داردآن وجو

                                                                 
1. Implicature. 

٢ .«Herbert Paul Grice» :را در دانـشگاه ش تحـصیالتۀ عمـد بـود و متولد شهر بیرمنگام انگلستانوی 
کسفورد و در رشته » ماهیت معنا«در باب  و به ویژه به خاطر نظراتشا.  زبان گذراندۀهای فلسفه و فلسف آ

از . ور استگذاشت، مشه» کاربردشناسی«و » معناشناسی«که تأثیر عمیقی بر » ای تلویحات محاوره«و 
  و(Logic and Conversation)» منطق و محاوره « و(Meaning)» معنا«جملۀ آثار ماندگار او، مقاالت 

: ک.بـرای اطالعـات بیـشتر ر ( اسـت(Studies in the Way of Words) پژوهشی در ماهیـت کلمـهکتاب 
  .)Paul Grice ۀمقال: دایرةالمعارف استنفورد

گفـت وجـود  پاره. است که تحقق صوری جمله است (Utterance) گفت ه پار،ترین سطح زبان ملموس. ٣
 با دفعات گفتن و ،فیزیکی جمله است که با هر بار گفتن یا نوشتن محقق شده و از لحاظ تلفظ یا نوشتن

  .)۴۶ـ۴۴: ١٣٨٢صفوی، (نوشتن دیگر متفاوت است 
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ِ مهم در تعریف تلویح مورد نظر گرایس این است که تلویح ارتبـاطی بـا شـرایط ویژگی ِ
 تـأثیری در صـدق و کـذب ، به این معنا که صدق و کـذب جملـه١؛صدق جمله ندارد

های   اشاره به قصد گوینده دارد و این قصد اگرچه از نشانه، چرا که تلویح؛تلویح ندارد
مقصود تواند بگوید که آن  آید، گوینده می زبان شناختی، ساختاری و بافتی به دست می

  .(Wayne, 2014: 4; Levinson, 1983: 127; Meibauer, 2006: 568) ٢را اراده نکرده است
  بـا وجـود) آن ای مکالمـه البتـه از نـوع(تلویحات  استنباط گرایس، اساس دیدگاه بر

 اسـت، شده بیان گفت پاره درون واقع در که ای د گزارهوجو: شود عنصر ممکن میسه 
  عمـومی، ای زمینـه اطالعـات گفـت و داشـتن پاره تولید فرازبانی و زبانی بافت توجه به

  بـــود آن مبـــدع گـــرایس کـــه ٣»همکـــاری اصـــل«قواعـــد حـــاکم بـــر  مالحظـــۀ و
(Meibauer, 2006: 568).  

  اصل همکاری. ٢
 ۀایـن اصـل دربـار.  گـرایس اسـتۀنظریـاصل همکاری، مفهـوم اصـلی و مرکـزی در 
هـای  اساس این نظریـه، در تعامـل بر. هاست چگونگی کاربرد زبان در ارتباط بین انسان

د نها یک سلسله فرضیات مشترک برای پیشرفت روند مکالمه وجود دار زبانی بین انسان
رای  از یک سلسله مالحظات عقالنی نشئت گرفته و به عنـوان دسـتورالعمل بـًکه ظاهرا

 )وگـو طرفین گفت(بیشتر بین مشارکین همکاری کاربرد مؤثر زبان در مکالمات با هدف 
 کـه در واقـع ٤اساس چهار قاعده یا دستورالعمل اصل همکاری بر. گردند محسوب می

ایـن قواعـد و . شـده اسـت ، بنـاانـد شنونده هایی برای تحقق همکاری گوینده و مالک
  :ند ازا یک عبارت های هر زیرشاخه

                                                                 
1. Non-truth conditional. 

  تلـویح،»هـستم کـار سـر امـشب: روی؟ ب مـی میهمـانی بـه مـشبا آیا: الف«ۀ ملمکا در مثال، برای. ٢
 سر امشب ب واقع، عالم در اگر حال. »روم نمی میهمانی به امشب« :است این ب ۀجمل از شده استنباط

 بـرود، نیـز میهمـانی بـه حـال عـین در و رفتـه کار سر اگر که حالی در است، کاذب او ۀجمل نرود، کار
  .است فریبکارانه ًصرفا اوۀ جمل بلکه است، بکاذ ب ۀجمل که گفت توان نمی

3. Cooperative principle. 

4. Maxims. 
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  ١اصل کمیت
  .دهنده باشند و نه کمتر های ما باید در حد انتظار اطالع گفتهـ 
  .های ما نباید اطالعاتی بیش از حد مورد نظر به دست دهند گفتهـ 

  ٢اصل کیفیت
  .کم خودمان به صدقشان باور داشته باشیم های ما باید راست باشند یا دست گفتهـ 
  .استناد کردها  آن  که بشود بههای ما باید شرایطی داشته باشند گفتهـ 

  ٣اصل ربط
  .های ما باید مربوط به موضوع باشند گفتهـ 

  ٤اصل شیوه و روش
  .های ما باید خالی از ابهام باشند گفتهـ 
  .های ما باید خالی از ایهام باشند گفتهـ 
  .های ما باید موجز باشند گفتهـ 
  .(Horn, 2004: 7)های ما باید منظم باشند  گفتهـ 

   انواع تلویحات.٣

  ٥ای ای یا محاوره تلویح مکالمه. ١ـ٣
ایـن نـوع . شده توسط گرایس است ترین اقسام تلویحات مطرح ای از مهم تلویح محاوره

 گوینـده قصد و منظور از هایی جنبه که است گوینده نظر مورد معنای از بخشی ،تلویح
 تـشکیل باشـد، آورده بـانز بـر خـود کـالم در ًمـستقیما را آنآنکـه  بی گفت، پاره در را
ای، استنباط شنونده وابسته به توجـه کـردن بـه بافـت کلـی و  در تلویح مکالمه. دهد می

 به طوری که بدون توجه به این عنـصر، ؛ موجود در مکالمه استِای زمینه اطالعات پس
                                                                 

1. Quantity. 

2. Quality. 

3. Relevance. 

4. Manner. 

5. Conversational implicature. 
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 ۀای هـستند کـه در نتیجـ ایـن تلویحـات مکالمـه .)۶: همـان( شـود  استنباط نمیتلویحی
 تلـویح. شـوند الـذکر اسـتنباط مـی کردن یا نقض کردن اصول همکـاری فـوقمراعات 
تلـویح  .دشـو ای عام و خـاص تقـسیم مـی مکالمه  تلویحِای خود به دو نوع کلی مکالمه
شـناختی  ای است که از شکل زبـان ای عام عبارت از یک مفهوم ضمنی و اشاره محاوره

 بـه ایـن ؛گفـت نیـست  پارهِحلیل بافتیشود و فهم آن تنها وابسته به ت خاصی استنباط می
  ١.گفت در هر نوع بافتی قابل استنباط است معنا که آن مفهوم از آن پاره

اسـاس بافـت  ای خاص عبارت از مفاهیم غیر صریحی اسـت کـه بـر تلویح محاوره
بنـابراین اگـر . اسـتط شناختی قابل اسـتنبا  عناصر زبانًگفت و نه صرفا خاص یک پاره
 بـه ،دیـآ شده با در نظر گرفتن بافت خاص موقعیتی به دست مـی ستنباطمفهوم تضمنی ا
تـر از   از آنجا که این تلویحات به مراتب رایـج.شود ای خاص گفته می آن تلویح محاوره
  .)۶٢: ١٣٩١یول، ( ٢نامند می» تلویح« فقط ًرا معموالها  آن انواع دیگر هستند،

                                                                 
هـا  برخـی از مهمـان :ساعت چند اسـت؟ ب: الف«:  این مکالمه اتفاق بیفتد١برای مثال، اگر در بافت . ١

در . »هـا رفتـه باشـند  مهمـانۀاین گونه نیست کـه همـ«:  چنین استای عام آن ، تلویح محاوره»اند رفته
 ،»انـد هـا رفتـه برخی از مهمان: پیمان کجاست؟ ب: الف«: افتد  اتفاق می٢ زیر نیز که در بافت ۀمکالم

دقـت در . »باشـندها رفتـه   مهمانۀاین گونه نیست که هم«: ین استچنهم  ای عام آن باز تلویح محاوره
 دارای ،٢ و ١ ۀ شـمارهای در بافت »اند ها رفته برخی از مهمان «ِگفت دهد که پاره های فوق نشان می مثال

ایـن معنـای ضـمنی یـک تلـویح . »انـد هـا نرفتـه  مهمـانۀهمـ«که ک مفهوم کنایی واحد است و آن اینی
ط بوده و قابل تعمیم به هر نوع بـافتی قابل استنبا »برخی«شناختی  ای عام است که از عنصر زبان محاوره
به صورت » مردی«، ذکر واژۀ »محمد امروز با مردی دیدار کرد«:  اگر کسی بگویدًمثالهمچنین . است
ایـن اسـتنباط نیـز از قبیـل .  اشعار به این نکته دارد که این شخص برادر یا یکـی از اقـوام او نیـست،نکره

ر بافتی این مفهوم قابل استنباط است و نکره بودن اسم، عنـصر  چرا که در ه؛ای عام است تلویح محاوره
  .زبانی در ایجاد این برداشت است

  وجـود متفـاوت خـاص ای محـاوره تلـویح دو ،٢ و ١ بافـت دو در ب های گفت پاره برای قبلی، مثال در. ٢
  :دردا

  .»اند رفته ها مهمان از برخی :است؟ ب چند ساعت: الف«: ١ بافت    
  .»است دیروقت ًحتما«: خاص ای ورهمحا تلویح    
  .»اند رفته ها مهمان از برخی: کجاست؟ ب پیمان: الف« :٢ بافت    
  .»باشد رفته نیز پیمان شاید«: خاص ای محاوره تلویح    
 نـوع اسـاس بـر و گوناگون بافت دو در گفت پاره یک مثال، این در کنید، می مالحظه که طور همان    

  .شود می بندی طبقه خاص ای محاوره تلویح نوع در بنابراین. است متفاوت تلویح دارای سؤال،
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  ١قراردادی  تلویح.٢ـ٣
و  مبتنی بر اصل همکاری و اصول آن نیست ای، این نوع تلویح محاوره خالف تلویح بر

ایـن نـوع . نیازمنـد بافـت خاصـی نیـست دهد و تعبیـرش  در بطن مکالمه رخ نمیًلزوما
 واژگانی نیست به کلمات خاصـی مربـوط اسـت ِانگاری شباهت به ازپیش تلویح که بی

: همـان(شـود  یکه در صورت به کارگیری آن کلمات، معانی ضمنی اضـافی حاصـل مـ
، »همچنـین«هـایی نظیـر  ترین مصادیق آن تلویحـاتی هـستند کـه از عبـارت روشن. )۶۴
: توانـد افعـالی نظیـر قـراردادی مـی تلـویح. شوند و امثال آن ناشی می» فقط«، »حتی«
ــه حــساب آوردن«، »متوجــه شــدن«، »فرامــوش کــردن« ــز شــامل شــود...و» ب    را نی

(Wayne, 2014: 12) .ــرا ــویح ق ــه،ردادیدر تل ــا گفــتن جمل ــده ب ای کــه حــاوی   گوین
دیگـری نیـز ۀ های فوق است، خود را متعهد بـه پـذیرفتن محتـوا و مفـاهیم ثانویـ عبارت

 ۀ ولـی جملـ، کـاذبْمـستقیم های غیـر حال اگر فرض کنیم که محتوای جمله. کند می
 توان گوینده را نه به خـاطر دروغ گفـتن بلکـه  می، در این صورت٢اصلی صادق است،
هـای ثانویـه کـه همـان   اشتباه سرزنش کرد؛ یعنی محتوای جملـهۀبه خاطر داشتن عقید

شـده نقـشی   گفتهۀتلویحات قراردادی هستند در تعیین صادق یا کاذب بودن اصل جمل
بـه آنچـه گویند، یعنی چیزی که گوینده اراده کرده، نـه  تلویح میها  آن لذا به ندارند و

 چـون ؛ این نوع معنا از قبیل معنای کاربردشناسی است،لبه همین دلی.  استزبان آورده
  .استگردد و نه معناشناسی که به معنای جمله مرتبط  به مقصود گوینده برمی

                                                                 
1. Conventional implicature. 

در ایـن » حتـی «ۀ کلمـ.»حتی جواد نیز رئیس را دوست دارد«: برای نمونه به مثال رایج زیر دقت کنید. ٢
جملـه را صـادق کـه  هیچ نوع نقشی در رابطه با شرایط صدق جمله ندارد؛ یعنـی اگـر قـرار باشـد ،جمله
برای صدق ایـن جملـه .  ارتباطی با آن ندارد،ندارد و اگر هم کاذب باشد» حتی «ۀ ربطی به کلم،بدانیم

بـه عبـارت . کـاذب اسـت ، شخص رئیس را دوست بدارد و اگر این گونـه نباشـد،کافی است که جواد
 نیـز رئـیس را دوسـت حتی جـواد« .١:  یکسان هستندًهای زیر به لحاظ شرایط صدق کامال  جمله،دیگر
  .»جواد رئیس را دوست دارد« .٢ ،»دارد

ای بـه مفهـوم  معنـای اضـافهکـه شود   باعث می١ ۀدر جمل» حتی «ۀالبته روشن است که حضور کلم    
کند که نه تنها جواد رئیس را دوست دارد بلکه   شنونده استنباط می١ ۀبا شنیدن جمل. جمله ضمیمه گردد

 از میان«ـ  ، ب»را دوست دارندافراد دیگری غیر از جواد نیز رئیس « ـ  الف:ه استمفاهیم زیر نیز اراده شد
  .»رود که رئیس را دوست بدارد افراد مدنظر، از جواد کمتر انتظار می
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   مراعات یا تخطی از هر یک از اصول همکاری.۴
 ،ای گونـه کـه گفتـه شـد یکـی از شـرایط اساسـی در اسـتنباط تلویحـات محـاوره همان

این اصـول ممکـن اسـت  .مکاری پیشنهادی گرایس استمراعات یا تخطی از اصول ه
 موجـب اسـتنباط ،ند و در هـر دو صـورتشـودر جریان یک مکالمه رعایت یـا نقـض 

ند، شـوهای گوناگونی نقـض  توانند به شیوه اصول فوق می. ای گردند تلویحات مکالمه
هنگـام .  نقـض ایـن اصـول بیـشتر مـورد توجـه بـوده اسـتۀولی روش صریح و عامدان

گـذارد کـه  که همیشه فرض را بر این میـ خیص دادن چنین نقض صریحی، شنونده تش
جستجو برای یافتن معنـای اضـافی   بالفاصلهـکند گوینده اصول همکاری را رعایت می

  ،اسـاس آن  معنـایی کـه بـرکنـد؛  را آغـاز مـیشـدهگفت تولید یا معنای متفاوتی از پاره
   چنـین تالشـی اسـتنباط تلـویح اسـتۀنتیجـ. اصول همکاری مورد بحث رعایت شوند

(Greenal, 2006: 545).  

  تلویح در آیات مشابه قرآن. ۵
 آیات مشابه و به ظاهر تکراری قرآن ۀ موضوعات مهم علوم قرآنی و تفسیر، مسئلۀاز جمل
 ،شـود نیـز گفتـه مـی» آیـات متـشابه لفظـی«در اصـطالح هـا  آن این آیات که به. است
  :ند ازا عبارت

 زیـادت و  چونین اختالفاتیکل. رار شده و الفاظ آن متفق استکر قرآن تدآیاتی که 
کرمـانی، ( در آن وجـود دارد... ه حرف دیگـر ونقصان، تقدیم و تأخیر، تبدیل حرفی ب

١۴٠۶ :١٩(.  

 این آیات توجه علمای ادب و بالغت و مفسران را به خود جلـب کـرده و ،از دیرباز
 توجیـه تکـرار و کـشف رمـز و ۀو آثـاری در زمینـهـا  های آنـان، کتـاب  تالشۀدر نتیج

رغـم بـه از آنجا که در اکثر آیات فـوق، . وجود آمده است رازهای این آیات در قرآن به
شباهت زیاد، شاهد تغییرات اندک در زیادی و نقصان، تقدیم و تأخیر یا تفاوت ساختار 

ین آیات در سطح معنـا توان با مدنظر قرار دادن این نکات کلیدی به تفاوت ا هستیم، می
همچنین توجه کردن به بافت کلی آیات یا حتی فضای کلی سـوره و . و مقصود پی برد
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 در تعیـین مـراد و مقـصود از هـر آیـه کمـک ،زبانی دیگـر برون زبانی و  درونهای نشانه
از آنجا که موضوع تلویح در کاربردشناسی در راستای شناسایی مقصود و نیت . کند می

ویسنده مطرح شده است و در بررسی آیات مشابه نیز یکی از اهداف، تعیین گوینده یا ن
رسـد کـه  تفاوت این آیات در سطح مقصود و مراد جـدی خداونـد اسـت، بـه نظـر مـی

توانـد  ها و سازوکارهای این موضوع، مـی بررسی این آیات از این دریچه و توجه به مؤلفه
و به استخراج نکـات و اسـرار معنـایی دهد ای را در مقابل مفسران قرآن قرار  فضای تازه

 تلویحـات ۀدر ادامه، برخی از آیات مشابه را از دریچ. بیشتری از این آیات منتهی گردد
از . ای و با توجه به مراعات یا تخطی از اصـول همکـاری بررسـی خـواهیم کـرد محاوره

امبرش، مـردم ای است که در آن خداوند متعال بـا پیـ آنجا که قرآن کریم، متنی محاوره
ها سخن گفته است، تمام آیات قرآن را از این منظـر  عصر حضور و در نهایت کل انسان

همچنین محوریت نقـش . ای بررسی کرد توان در چارچوب قواعد تلویحات محاوره می
بودن این  دلیل دیگر بر روا بافت در تفسیر قرآن که از ارکان استنباط این تلویحات است،

در ادامه با توجه به رعایـت یـا تخطـی از سـه اصـل .  آیات قرآن استرویکرد در بررسی
 ِآیـات مـشابه بیان از اصول همکاری پیشنهادی گرایس، برخـی ازۀ کیفیت، ربط و شیو

شـده از  اسـاس تلویحـات اسـتنباط قرآن کریم بررسی شده و تفاوت معنایی این آیات بر
  .گردد یک بیان می هر

  اصل کمیت. ١ـ۵

   اولۀنمون
اطالعات کم داده  «،»اطالعات اضافه داده نشود «:ند ازا  این اصل عبارتۀزیرشاخدو 
بنابراین در صورت رعایت شدن این اصل، عدم ذکر اطالعات اضافه به معنـای . »نشود

 و وجود برخی اطالعات به این ،نظر گوینده نبودهن اطالعات اضافه، مداین است که آ
هایی که عددی خاص یا قیـد  گفت  در پاره،رای نمونهب. اند اراده شدهها  آن معناست که

کمیتی ذکر شده، اگر اصل کمیت رعایت شده باشد، این تلـویح را بـه دنبـال دارد کـه 
 رعایـت ،»مریم پـنج کتـاب خریـد «ۀدر جمل. از آن اراده نشده است» بیشتر یا کمتر«

 چـون  اسـت؛ این تلویح را به دنبال دارد کـه او فقـط پـنج کتـاب خریـده،اصل کمیت
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 پـس .دهـد  الزم در اختیـار قـرار مـیۀاین است که متکلم اطالعات را به انداز  برفرض
 اگــر ً یـا مـثال.کـرد بایـست آن را اعـالم مــی  مـی،پـنج بــوده» حـداقل«اگـر منظـورش 

و رنگ دیگری را بیان نکند، این تلویح را دارد » پرچم سفید است«: ای بگوید گوینده
بنـابراین بـسنده . گ است و رنگ دیگری در پرچم وجود نـداردکه پرچم تنها به این رن

کردن گوینده به بیان اطالعاتی خاص به ایـن معناسـت کـه فراتـر از آن را اراده نکـرده 
  .است

 بـه ؛ به ظاهر مشابه نیز استفاده کردِتوان در تبیین تفاوت معنایی آیات از این اصل می
 مطلبی ۀکنند تواند بیان حذف آن در یک آیه میاین معنا که ذکر واژه یا عبارتی اضافه یا 

  :توجه کنیدزیر  برای مثال به آیات ؛مستقیم و تلویحی باشد غیر
ْیعتذرون إ ـ  َلیُ ِ َ ِ َ ْ ْم إذا رجعمت إلُکَ ْ

ِ
ْ َ ِ ِْ ُ ْ َ َ ْ قـلَ ْ ال تعتـذروا لـنُ َ ُ ِ َ ْ َ ُلکـ نـؤمن َ َ َ ِ ْ ْم قـد نبأنـا اهللا مـن أخبـارمکُ ُ

ِ َ َّْ َ ْ ِ ُ ّ َ ََ ْ َ َ وسـريْ َ َ ُی اهللاَ ّ 
َعملُک َ َّم ورسوله مثَ ُ ُ ُ ُ َ َ َ تردون إىلْ

ِ َ ُّ َ ْمل الغیاَ عُ َ ْ ِ َب والشھِ َّ َ َفُیدة اِ ِ ُبئُکَ ِّ َ مبا کْمَ َ َمت تعملونْنِ ُ َ ْ َ ْ ُ )١.)٩۴ /توبه  
َوقل اعملوا فسري ـ  َ َ َ ُ َ ْ ِ

ُ َعملُکی اهللا َ َ َ ُ َم ورسوله واملؤمنون وسرتّ ُ َ َُ َ ََ ُ ِ ْ ُ ْ ُ ُ َ َدون إىلُ
ِ َ ْ عامل الغیُّ َ ْ ِ ِ َّ والشِبَ َفُیادة َھَ ِ ُبئُکَ ِّ َم مبا َ ِ ُ

َمت تعملونْنُک ُ َ ْ َ ْ ُ )٢.)١٠۵ /توبه  
نیز به عنوان شـاهد عمـل » منونٶالم« عالوه بر خدا و رسول ، توبهۀ سور١٠۵ ۀدر آی

خـودداری شـده و » منـونٶالم« از بیـان ،٩۴ ۀافراد ذکر شده است، در حالی که در آیـ
حکمـت ایـن . ه اسـتردیـد اعمـال اکتفـا گۀبیننـد به خداوند و رسول بـه عنـوان ًصرفا

در جایی کـه » مؤمنون«اختالف در چیست؟ آیا صرف تفاوت در تعبیر است و در واقع 
کـه از ایـن  بـرای این. انحـصار اسـتْکه در آنجا مقصود یا اینحذف شده نیز مراد است

کـه ت  الزم اسـ،شده، به مفاهیم کنایی و ضمنی برسـیم تفاوت در حجم اطالعات داده
  .بافت آیات را بررسی کنیم

                                                                 
د، هرگـز شـما را بـاور یـاوریعـذر ن«: بگـو. آورند ی شما عذر می برا،دی آنان بازگردیه به سوک یهنگام. ١

گـاه گردانیا از خبرها خدا ما ر.م داشتینخواه  خـدا و رسـولش عمـل شـما را یده و بـه زودیـ شـما آ
د بـه شـما یـداد ید و از آنچه انجام میشو یده میار بازگردانک نهان و آشی دانایگاه به سوآن. یدخواهند د

  .دهد یخبر م
 خواهنـد شـما ردارکـ در مؤمنـان و او امبریـپ و خدا یزود به هک دینکب] دیخواه یم یارک هر[«: بگو و. ٢

 انجـام آنچـه بـه را شـما پـس ؛دیشـو یمـ دهیـبازگردان ارکآش و نهان یدانا یسو به یزود به و ستینگر
گاه ،دیداد یم   .ردک خواهد آ
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   بافت آیاتتحلیل
 جنگ تبوک، برای  در مورد گروهی از منافقان است که هنگام حرکت پیامبر٩۴ ۀآی

خداونـد در ایـن آیـه .  عذرهای دروغین خودداری کردنـدۀاز همراهی با ایشان به واسط
عـذرخواهی بـه  بـرای ً مجددا، از جنگکند که آنان با بازگشت پیامبر بینی می پیش

 بگویـد ًدهد که به ایـشان صـریحا رو به حضرت فرمان می  از این.نزد ایشان خواهند آمد
گــاه کــرده و لــذا فریــب عــذرخواهی را هــا  آن کــه خداونــد وی را از قــصد و نیتــشان آ

ۀ شـما را نـدیمات آیبگو که خدا اعمال و تصمها  آن  به:فرماید خورد و در ادامه می نمی
هـا  آن ز ازیـغمبـر خـود را نیدانـد و پ ی م،کنید  روند ادامه داده یا توبه میکه به ایندر این

گاه خواهد کرد  مجـدد علیـه مـسلمانان ۀکـشی و توطئـ بنابراین سعی بیهوده در نقشه. آ
گاه  چرا که خدا و رسول از نقشه؛نکنید ند و در آینده نیز از اعمال شما ا های قبلی شما آ

 نتیجـه و ، و آنگـاه پـس از مـرگ و در قیامـت)۵/٩۴: ١٣٧٢طبرسـی، (باخبر خواهند بـود 
بنـابراین، . )٩/٣۶٣: ١۴١٧طباطبـایی، ( حقیقت اعمالتان به خود شما نشان داده خواهد شد

 به ویژه منافقان در زمان جنگ تبوک است که از رفتن ،این آیه مربوط به اعمال منافقان
َعسـريی اهللا  به جهاد خـودداری کردنـد و عبـارت  ُ ّ َ َ ُم ورسـولهَ ُ ُ َ َ ْ ُملکـ َ َ بـه ایـن معناسـت کـه 

گـاه اسـتۀ آینـدۀ از اعمال و روی،خداوند و رسول در واقـع ایـن .  منافقـان خبـردار و آ
  .و مسلمانانمتوقف کردن توطئه علیه اسالم به منظور  ،جمله تهدیدی برای منافقان است

ن جنـگ تبـوک  بیان وضعیت گروه دیگری از اهالی مدینه در زما، در ادامه١٠۵ ۀآی
 در جنگ خـودداری کردنـد، ولـی هایی از همراهی پیامبر نیز با بهانهها  آن است که

 ،هـایی بودنـد کـه عـالوه بـر اعمـال خیـر ایمان نبودند، بلکه انسان اینان جزء منافقان بی
ایـن افـراد پـس از . شـدند  نفس، مرتکب برخی گناهان میۀخاطر سستی ایمان و غلب به

 خداونـد بـه پیـامبرش . نزول آیات قبلی، متنبه شده و توبـه کردنـد وبازگشت پیامبر
شـود و در ادامـه  ای از اموالـشان پذیرفتـه مـی بـا دادن صـدقههـا  آن ۀوحی فرمود که توب

هر آنچه را خدا به شما که ن ک به مسلمانان گوشزد ای پیامبر: فرمودصورت کلی  به
و مؤمنان در این دنیـا شـاهد اعمـال  د؛ چرا که خدا و رسولی انجام ده،دستور داده

 ،در واقع. )٩/٣۶۵: ١٣٧٢طبرسی، (شما هستند و در آخرت پاداش اعمالتان را خواهید دید 
خواسته شده به دستورات الهی عمل کننـد ها  آن  مسلمانان است و ازۀخطاب به هم این
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ان چه خیر و چه شـر، مـشاهده خواهـد شـد و خداونـد، رسـول و مؤمنـها  آن  اعمالکه
  . شاهدان این اعمال خواهند بود،خاص

 با توجه بـه ذکـر ،ندیچه این دو آیه به ظاهر شبیه به هم و دارای یک معنابنابراین اگر
نظر گرفتن بافـت، از آن دو مقـصود متفـاوت اراده شـده  و در» منونٶم «ۀو حذف واژ

قـط خـدا و ف«این تلـویح را بـه دنبـال دارد کـه » مؤمنون« عدم ذکر ، اولۀدر آی. است
کـه آیـه نـاظر بـه موضـوعی انند و نه مؤمنان، و ایـن یعنـی ایند اعمال شما را می» رسول

فرمایـد  خداونـد مـی. خاص و در مقام تهدید منافقان مدینه در زمان جنگ تبوک است
چینی و فتنه علیه اسالم، عمل ایـشان  کاری، توطئه  مخفیرایرغم تالش منافقان ببه که 

بـرمال شـدن از  بحـث ،چون در این آیـه. هود و مشخص استمش نزد خدا و رسول
استفاده نشده؛ چرا کـه منظـور ایـن اسـت کـه » منونٶم «ۀهای آنان است، از واژ توطئه

شود و ذکـر   رسانده می نیزو به اطالع پیامبراست ها برای خداوند معلوم  مقاصد این
بـه معنـای » المؤمنـون «ۀاژ بعدی، ذکر وۀولی در آی. مؤمنان در اینجا موضوعیتی ندارد

در  چرا که این آیه ؛در موضوع و در نتیجه تفاوت مقام و مقصود استها  آن دخیل بودن
و بحــث شــاهدان اعمــال مطــرح اســت و اســت  مــسلمانان ۀمقــام تــشویق و تهدیــد همــ

 ها در این دنیا اهل بیت اعمال انسان شاهدان ۀ از جمل،گونه که در روایات آمده همان
حویزی، عروسی : ک.ر(اند  مورد اشاره واقع شده» المؤمنون« در این آیه با عبارت هستند که

ایـن اسـت کـه  سـر  بحث بـر، بنابراین در این آیه.)٣/٣۶۴: ١۴١٧؛ طباطبایی، ٢/٢۶٢: ١۴١۵
 شاهدانی در ایـن دنیـا ،دهد، چه مخفی و چه آشکارا میانسان انجام که عملی  هربرای 

و در قیامـت نیـز ،  بیـت  و اهـل خداوند، رسـول:ز ااند د که عبارتنوجود دار
مراقـب اعمـال کـه رو الزم اسـت  این برایشان آشکار خواهد شد، ازها  آن حقیقت عمل
  .خود باشند

   دومۀنمون
آید، انحـصار و اکتفـا   مراعات اصل کمیت به دست میۀ تلویحاتی که در نتیجۀاز جمل

در قرآن کریم نیز در میان آیـات . استبه عدد و میزانی است که در جمله تصریح شده 
هایی به جهت جمع و افراد برخی از اسما یا ضمایر یا نوع جمع بـه لحـاظ  مشابه، تفاوت
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و منجـر گیرد  تلویحات کیفی قرار ۀد در دستنتوان  یا کثرت بودن وجود دارد که میقلت
و » ةا معـدودًامـّیأ« تفـاوت دو عبـارت ، برای نمونه؛دنهای معنایی گرد به کشف تفاوت

  : زیر قابل بررسی استۀدر دو آی» ا معدوداتًامّیأ«
ْوقالوا لن ـ  َ ُ َ َّ متسنا النار إال أیَ َ َّ

ِ ُ َّ َ َّ َ َّاما معدودة قل أَ َ ْ ُ ً َ ُ ْ َ ْذمتًَ ُ ْ عند اهللا عھدا فلنْ َْ َ ً ََ ِ ّ ُلف اهللاُ ِ ّ َ ِ
ولون ْ َ عھ أم  َ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ اهللا مـا ال َ َ ِ ّ

َتعلمون ُ َ ْ َ )١.)٨٠ /بقره  
ِذل ـ 

ْ بأ قالوا لنَكَ َ ُ َ ْ ُ َّ َ
َّ متسنا النار إال أیِ َ َّ

ِ ُ َّ َ َّ َ ِاما معدودات وغر ىفَ ْ ُ َّ َ َ ٍ َ ُ ْ َ ْ دیً ِ ِ َ ما اکِ َا َ َُرتُ   ٢.)٢۴/ آل عمران( َونْ
ِای کـه بـرای جمـع   به گونه،ذکر شده» ةا معدودًامّأی«  عبارت، بقرهۀ سور٨٠ ۀدر آی

 ۀکه در آی حالی آمده است؛ در» ةمعدود«ت به صورت مفرد مؤنث  صف،»اًامّیأ«مکسر 
به صورت جمع مؤنث  یعنی» ا معدوداتًامّأی «ۀعمران، همین مفهوم به گون  آلۀ سور٢۴

آیـا ایـن تفـاوت در تعبیـر از تفـاوت مقـصود خبـر . ذکر شـده اسـت» معدودات«سالم 
 ذکر صـفت بـرای بارۀی نحو دردهد و آیا این تفاوت تلویحی را به دنبال دارد؟ علما می

 صـفت تـوان بـرای آن عاقل باشد مـی غیر  جمع وْاند که اگر موصوف جمع مکسر گفته
: بـرای مثـال؛ مفرد مؤنث یا جمع مؤنث سـالم و حتـی جمـع مکـسر مؤنـث ذکـر نمـود

تفاوتی که هـست ایـن اسـت کـه اگـر . »یات، أو الغوالیة، أو الغالیتب الغالکت الیاقتن«
 فزونی موصوف داللت بر کثرت و ، به صورت مفرد مؤنث ذکر شود،صفت جمع مکسر

سالم ذکر شود داللت بر قلت موصـوف   به صورت جمع،حالی که اگر صفت دارد؛ در
در هـا  آن  تعداد نهرها به مراتب بیـشتر از تعـداد،»ةنهار جاریأ« بنابراین در مثال .کند می

 ۀ با توجه به این قاعد.)۴١: ١۴٢٣ی، یسامرا؛ ٣/۴۴٧: تا حسن، بی(است » نهار جاریاتأ«مثال 
 داللـت بـر بیـشتر بـودن روزهـای عـذاب ، بقـرهۀدر سـور» ةا معدودًامّأی«ادبی، عبارت 

بـر کمتـر » ا معـدوداتًامـّأی«عمـران،   آلۀکه در سـور حالی شده در آیه دارد؛ در اشاره
ران تـصریح ای از مفـس  عـده،کنـد و بـر ایـن مطلـب بودن تعداد این روزها داللـت مـی

 عدد یا ، اگر متکلم حکیمی،مطابق اصل کمیت. )٢/١٠٧: ١۴١۵آلوسـی، حسینی (اند  کرده

                                                                 
 هکـ  ـدیا گرفته خدا از یمانیپ مگر«: بگو .»دیرس نخواهد ما به آتش هرگز چند، ییروزها جز«: گفتند و. ١

  .»د؟یده یم نسبت خدا به دروغ به دیدان ینم را آنچه ای ـردک نخواهد خالف هرگز را خود مانیپ خدا
 و »دیرسـ نخواهـد مـا به یروز چند جز آتش هرگز«: گفتند] خود پندار به [آنان هک بود سبب بدان نیا. ٢

  .است ردهک فتهیفر نشانید در را آنان شانیها برساخته
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 خاصی را بیان کند، تا دلیلی بر خالف آن اقامه نشده، بر ایـن مطلـب اشـاره دارد مقدار
 بقـره، قـائالن ۀ سورۀمطابق این اصل در آی. آن را اراده نکرده استاز که بیشتر یا کمتر 

 توجه  قابل،را به آتش خواهد سوزاندها  آن روزهایی که خداوندتعداد معتقدند آن جمله 
  هستند، به اندک بودن این روزهامعتقد ،عمران  آلۀخواهد بود و نه اندک؛ ولی در سور

 اسـت کـه از  ایـن رعایت اصل کمیت در ایـن دو آیـهۀبنابراین الزم. ها نه زیاد بودن آن
ًأیاما «عبارت  ًأیامـا « و از عبـارت ،ای زیاد و نه کمروزه» ةمعدودّ روزهـای » معـدوداتّ

  .کم و نه زیاد اراده شده باشد
 به آیات قبل و بافـت کلـی ،برای تأیید این برداشت و یافتن دلیل این تفاوت در تعبیر

  .کنیم هر کدام از این دو آیه مراجعه می

  تحلیل بافت آیات
 در آیات قبلـی، خداونـد بـه ١.یل آمده استاسرائ  داستان بنیۀ بقره در ادامۀ سور٨٠ ۀآی

در هـا  آن  خداونـد بـه اقـدام،اتیـدر ایـن آ. کند اشاره میها  آن م متعددیگناهان و جرا
های پیامبر  رغم دانستن نشانهبه که کند و این از روی تعمد اشاره میالهی تحریف کتاب 

ویش از آن  خلــوت خــ ولــی در، بــه ظــاهر و منافقانــه اظهــار ایمــان کــرده، اســالم
کـه بـرای کـسب بهـایی ۀ اینرا به واسطها  آن سپس سرنوشت شوم. کنند گردانی میروی

ایـن . کند  گوشزد می،دهند  کتابی به دست خود نوشته و آن را به خدا نسبت می،ناچیز
گاهی آنان به حقانیت  اسرائیل از یک طرف و علم و آیات به خوبی کثرت گناهان بنی آ

 بـا توجـه بـه .)١/٢٩٢: ١٣٧٢طبرسـی، (کند  را بیان میها  آن ۀامداندین اسالم و مخالفت ع
ًوقـالوا لـن متـسنا النـار إال أیامـا معـدودة : فرماید  می٨٠ ۀاین موضوع، مناسب با این بافت در آی َ ُ َّ َْ َ ً َّ َْ َّ

ِ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ ؛ 
 ، اعتقـاد داشـتندم، به حقانیت اسـالم و پیـامبرییعنی یهودیانی که در انجام این جرا

به همین خاطر از . دانستند  خود را مستحق آتش در روزهای به نسبت زیادتری میًماّمسل
  . کثرت است استفاده شده استۀدهند که نشان »ةمعدود«صفت 

                                                                 
١ . م وقد اکن ف َأفتطمعون أن یؤمنوا  ََ ْ ََ ْ َُ َ ْ َلُک ِ ْ ُ َ َُ َ ْ رفونه من بعد ما عقلوه و یعلمونَ معون کالم اهللا مث  َریق م  َُ ََ ُْ ْ َُ ْْ َ َُ َ ُ َ َ ِْ َ ِ ُِ ََ ُ ِّْ ُ َّ ُ

ِ ّ َ َ َس ْ ُ ٌ َّ وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا ٭ِ َُ َُ َّ ََ َ ِ ُ َ
ِ َ

م  دثو مبـا  اهللا  ِلوإذا خال بعضھم إىل بعض قالوا أ ْ ْعلـیُکْ َ َ َُ َ َّ َ َ َفـ ِ ْ ُ َ ُ ِّ َـ ُ َ ُ َ
ٍ ْ َْ

ِ ُِ ُ ََ َ َاجومک بـه عنـد ربـمکْ أفـال تعقلـونَ ُ ِ ْ َ َ َ َ ُ ِّ َ َ ْ ِ ِ ِ ْ
ُ ُّ َـ رون ومـا ٭ُ َ أوال یعلمـون أن اهللا یعـمل مـا  ََ ََ َّ َُّ ـِس ُ ُ َ ْ َْ ََ ّ َ َُ َ َ

َیعلنون ُ ِ ْ تاب إال أماىن وإن  إال یظنون٭ُ َ وم أمیون ال یعلمون ا ْ َ َُّ ُ َ ََّ ُ َّ َ
ِ ِ ِْ ََ ََّ ِ َ َِّ َُ ْلِکْ ُ َ ْ ُّ ُ ْ َیْک فویل للذین ٭ِ َ ِْ َّ ِ ٌ َ ولـون هـذا مـن عنـد َ تاب بأید مث  ِتبون ا ِْ ِ ْ ِْ َ َ َ َُ َُ ُ َ َّ ُ ْ ِ

َ
ِ َ ْلِک ُ

سبون ت أید وویل هلم مما  َاهللا لیشرتوا به مثنا قلیال فویل هلم مما  ُ ِ َیْکِ َ ََّ َِّ ِْ ُْ َُ ٌَ ٌْ ْ ْْ ِ ِ
َ ْ َ َکت َ َ ََ ً ِ َ ً َ َ ِ ُ َ ْ ِ ِ ّ )٧٩ ـ٧۵/ بقره(.  
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 پـیش از آن، جـرم ایـن افـراد بـه شـدت ۀمطابق آیـ عمران، آلسورۀ  ٢۴ ۀ در آیولی
با من  : ایدفرم میقبل  ۀدر آی.  بقره نیستۀشده در سورهای ذکر جرم ا  َأمل تر إىل الذین أو َِ ً ِ َ ُ ُ َ

ِ
َّ َ

ِ َ َ ْ َ
ـوىل فریـق مــ و معرضـون م بیـ مث  تـاب یـدعون إىل کتـاب اهللا  َا َُ ِ ِْ ُ ْ َ َُ َْ َْ ُْ ُْ َ َِ ٌ َّ ََ ْ َْ َ َّ ُ َ ُک ْلک َ ِلــ ِ ّ ِ ِِ ِ َ ْ ُ ِ )در ١.)٢٣/ آل عمــران 

مـل نکـرده و از کتاب این است که مطابق حکم کتابـشان ع اینجا جرم آن دسته از اهل
 بقره اشاره ۀای که در سور در برابر آن عدهها  آن مسلم است که جرم. آن روی برتابیدند

 انتظار عذاب شدن در آتش نیز بـرای رو متناسب با گناه کمتر، شد کمتر است و از این
ًأیامـ« عبـارت ،رو در این آیـه کمتر است و از اینها  آن ذکـر شـده اسـت » ا معـدوداتّ

ِوغـر ىف   :فرمایـد  آیـه مـیۀ دیگـر اینکـه در ادامـۀکننـدنکتۀ تأیید. )۴١: ١۴٢٣ سامرائی،( ْ ُ َّ َ َ
ْدیـ ِ ِ ِ...  کـه بـا توجـه بـه این. است ردهک فتهیفر نشانید در را آنان شانیها یعنی برساخته؛

تواند موجب غرور و فریب خودش گـردد، منظـور از آیـه  های انسان نمی  برساختهًاصوال
هـای قبلـشان دچـار  نسلات  تحریفۀ به واسط زمان پیامبرِنسل یهودیاناین است که 

 تحریف کتاب خداونـد متوجـه ایـن افـراد ِرو گناه عظیم از این. اند فریب و غرور شده
 بنـابراین. )٣/١٢۴: ١۴١٧ی، یطباطبـا( بقره متذکر شده اسـت ۀگونه که در سور آن؛ نیست

 ،در اراده کردن عـدد خـاصها  آن  و ظهور،دبرای تلویح مستفاد از ذکر تعداد کم و زیا
  .دلیل بافتی نیز وجود دارد

  اصل ربط. ٢ـ ۵
 اسـاس بر.  گرایس، اصل ربط استۀشده به وسیلیکی دیگر از اصول همکاری پیشنهاد

گفت و سخن دارای مفهوم بوده و موجب انتقـال منظـور  که یک پارهاین اصل، برای این
بنابراین اگـر . بط با هدف کلی سخن و موقعیت باشد باید متناسب و مرت،گوینده گردد

با بافـت یـا اهـداف کلـی سـخن مـرتبط نباشـد و از طرفـی بـا  سخن و کالمی در ظاهر
ربط سخن گفتن مقصودی دارد، باید  یم که خردمند است و از بیرو باش های روب گوینده

 الم او شـکلکالم او را حمل بر معنای دیگری کنیم تا بدین صورت ارتبـاط معنـایی کـ
امـشب «: آموزی در شب امتحان بگوید  برای مثال، اگر دانش؛(Leech, 1983: 35) گیرد

                                                                 
تـاب خـدا ک یبـه سـو] چـون[ه ک یا اند ندانسته افتهی] تورات[تاب ک از یا ه بهرهک را یسانکا داستان یآ. ١

  .تابند ی برمی از آنان به حال اعراض، رویه گروهاند، آنگکم کانشان حیشوند تا م یفراخوانده م
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 برقـراری ربـط ۀ، الزمـ»شود؛ پدر هم در راه خانه اسـت  فوتبال مهمی برگزار میمسابقۀ
 بـا ش پـدرً او، استنباط این مفهوم است که احتمـاالۀمنطقی میان بخش اول و دوم جمل

 ، فوتبال مخالفت خواهد کرد و او بـا ایـن جملـهۀ با تماشای مسابق،رداتوجه به امتحان ف
 مخاطبو » ساعت چند است؟«: یا اگر کسی سؤال کند. کند نگرانی خود را ابراز می

ارتباطی ظاهری جواب با سؤال، شنونده   با توجه به بی،»آمده است استاد«: پاسخ گوید
پـس  ِاین است که چون استاد کالس آمده، منظور او ًکند که احتماال چنین استنباط می

 رعایـت یـا تخطـی از اصـل ربـط، یکـی از .ِساعت، زمان تقریبی شـروع کـالس اسـت
شناسـان  ای که برخی زبـان  به گونه؛ترین اصول پیشنهادی گرایس بوده استانگیز بحث

، بازگشت هر چهار اصل پیشنهادی گرایس را در اصل ای جدید  نظریهۀبعد از وی با ارائ
  .(cf. Sperber, 1995)اند  ربط خالصه کرده
شده در آن و هم در جمالت خبری متعـدد،   هم در گفتگوهای نقل،در قرآن کریم

  تلویحات و مفاهیم ضمنی زیادی را در پی، کالمیعدم رعایت تناسب ظاهری میان اجزا
یجاد ارتبـاط های متفاوت در برخی از آیات مشابه، و لزوم ا  وجود پایانه، برای مثال؛دارد

ها و مفهوم کلی آیه، موجب استنباط معانی ضمنی و آشکار شـدن تفـاوت  میان آن پایانه
  .گردد گونه آیات می مقصودی در این

   اولۀنمون
ْ منمُْکاَتآَو ـ  ْ ما سألتموه وإنِّلُ کِ ِ َ ُ ُ ُ ْ َ َ َ تعدوا نعمَ ْ ُِ ُّ ُ اهللا ال َةَ َ ِ ِوها إن اإلّ

ْ َّ ِ َ ُ َان لظلوم کْْ ٌ ُ َ َ َ   ١.)٣۴ /ابراهیم( ٌارَّفَس
ْوإن ـ  ِ ُ تعدوا نعمة اهللا ال َ َ ِ ّ َ َ ْ ُِ ُّ ٌوها إن اهللا لغفور رحميَ ِ َ ٌ ُ َ َ َ ّ َّ ِ َ ُ ْ

 )٢.)١٨ /نحل  
ْوإن  ۀ فوق، جملۀدر دو آی ِ َ تعدوا نعمـَ ْ ُِ ُّ ُ اهللا ال َةَ َ ِ َوهاّ ُ ـ ْ که بدون هیچ تفاوتی تکـرار شـده 

 پایـانی در ۀت، ولی با نگاه کردن بـه جملـاست، در ظاهر دارای یک معنا و مقصود اس
شـود کـه قـصد و نیـت  هـا، مـشخص مـی یک از آن هر دو آیه و توجه به بافت کلی هر

  .متفاوتی از این دو آیه اراده شده است

                                                                 
 شـمار بـه را آن دیـتوان ینمـ د،ینک شماره را خدا نعمت اگر و ردک عطا شما به دیخواست او از چه هر از و. ١

  .است ناسپاس ۀشیپ ستم انسان ًقطعا. دیدرآور
  . مهربان استۀًقطعا خدا آمرزند. دید بشماریتوان ید، آن را نمینکخدا را شماره ] یها[و اگر نعمت. ٢
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   بافت آیاتتحلیل
 ناسـپاس ۀپیـش  انـسان سـتمًقطعـا« ابراهیم تصریح شده اسـت کـه ۀ سور٣۴ ۀآیپایان در 

 حـالی های خداوند است؛ در شماری و عظمت نعمت  بیان بی، قبلۀظاهر جمل. »است
میـان آمـده   از ویژگی انسان در سـتمگری و ناسپاسـی سـخن بـه، پایانی آیهۀکه در فقر

 که در اینجـا  الزم است گفته شود،آیهاز برای برقراری ارتباط میان این دو بخش . است
کید مفهـوم جملـ در، ستمکار و ناسپاس استْکه انسانخداوند با بیان این  قبـل ۀ صدد تأ
با توجه به اینکـه طبـق . شود رو مفهوم آن جمله کمی دچار دگرگونی می است و از این

ْ منمُْکاَتآَو در » من «،نظر برخی مفسران ُ ما سألتموهِّلُ کِ ُ ُ ْ َ َ َمنظـور  ضیه،یـیه است و نه تبعی ابتدا
 حتـی ،کنـد است عطا مـیشدنی  آنچه که طلب آیه این است که خداوند به نوع بشر هر

  در ظـاهر اجـابتی نیـست،، و اگر در مواردی با وجود سؤال و طلـب،اگر به زبان نیاورد
 طلبـی در کـار نبـوده ًخاطر است که طلب از خدا نبوده یا تنها از او نبوده یا اصالدین ب

ها و در  های او و متذکر شدن این نعمت شمارش نعمتاز  نوع انسان ، با این حال.است
کیـد مـی. تیجه شکرگزاری او ناتوان استن  نـوع ًکنـد کـه اصـوال سپس بر این مفهوم تأ

بنـابراین . )۶١ــ ١٢/۶٠: ١۴١٧طباطبـایی، ( انسان نسبت به خویش ستمکار و ناسپاس اسـت
 نعمت به انسان و متذکر شدن ناسپاسی ی یعنی اعطا،برای ایجاد ربط میان دو بخش آیه
 ،شا یشود که انسان به دلیل ناسپاسی زیاد و سـتمکار او، این معنای ضمنی استنباط می

  .شمار الهی ناتوان است های بی نعمتی آوراز یاد
در ایـن . » مهربان اسـتۀًقطعا خدا آمرزند«:  نحل آمده استۀ سور١٨ ۀآیپایان در 

گونه اسـتدالل شـده کـه خداونـد  های الهی این قابل شمارش بودن نعمت آیه برای غیر
برای ایجاد ربط میان دو بخـش ایـن آیـه بایـد گفتـه شـود کـه . ان استآمرزنده و مهرب

های خویش و ذکر دلیل برای این وسعت نعمت  شماری نعمت صدد بیان بی خداوند در
در اینجا دیگر بحث انسان و عدم توانایی او مدنظر نیست، بلکـه علـت کثـرت و . است
شـود  ین معنای آیه این گونه میبنابرا. های خداوند بیان شده است نهایت بودن نعمت بی

گونـه   چرا که او آمرزنده و مهربان است و همـان؛شمار است های خداوند بی که نعمت
: همـان(نهایت است  های او نیز بی نهایت است، نعمت که مهربانی و بخشنده بودن او بی

١٢/٢١٩(.  
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١٢٨  

ر آیات قبل،  ددر سورۀ ابراهیم. شود  دقت در بافت آیات، تلویحات فوق تأیید میبا
دادن  هـای الهـی و شـریک قـرار های انسان و ناسپاسی او نسبت به نعمـت بحث ویژگی

َأمل تر إىل : برای خداوند مطرح است
ِ َ َ ْ َ َ الذین بدلوا نعمَ ْ ِ

ُ ََّّ َ َ ُ اهللا کَةِ ِ ِفرا وأحلوا قومھم دار البوارّ َ َْ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُّ َ َ َ ً ْجھـ ٭ ْ َ َ َّ َ ـا َ َلو َ ْ َ
ُوبئس القرار َ َ ْ َ ْ ِ ْوجعلوا هللا أن٭ َ َ ِ ِّ ُ َ َ ُدادا لیَ ِ ً ْضلوا عنَ َ ُّ ْ سبیله قل متتعوا فإن مصريمکِ ُ َ ِ َِ َّ ِ

َ ُ َّ َ َ ْ ُ ِ ِ َ إىلَ
ِ النارِ َّ

 )١.)٣٠ـ٢٨ /ابراهیم  
رو اگـر موضـوع  ایـن  مربوط به ناسپاسی انـسان اسـت، از،بنابراین بافت کلی آیات

هـا  آن سان نـسبت بـه فراموشـی انـۀ جنبـًشود، صـرفا شمار الهی مطرح می های بی نعمت
  . عظمت خداوندۀمدنظر است و نه جنب

های  ل و نشانهیها و دال  صفات خداوند و نعمت، در آیات پیشین، نحلۀولی در سور
  :اند شدهبیان او 
 تلفا ألوانه إن ىف ذلك آلیة لقوم یذرکون م ىف األرض  َوما ذرأ  َُّ َ ََّ َّ

ٍ ْ ََ ِ ًِ َ َْ َ َ
ِ ِِ ُ ُ ْ َ ًَ ِ َ

ْ ُ
ِ ْ ََ ْ َلُک َ َ وهو٭َ ُ ر لتـأکلوا منـه َ ر ا ُ الذی  ْْ ِ ُ ُ ْ َ ِ َ ََ ْل َّ َ

ِ
َّ

کرون م  تغوا من فضله و ا وتری الفلك مواخر فیه و رجوا منه حلیة تلبسو َما طریا و ُ َ َُ َْش ْْ َّلعلُکُ َ َ َ َ َ ُ َِ ِِ ْ َ ْ ًِّ ُِ ََ ْ ُ َلتْ ِ ِ ِ َ ََ ْ ْ ُْ ْ َ ََ َ َ ً ِ ْ ِ ِ
َ َْس َ ً ِ وألىق ىف ٭َ َ ْ َ َ

ُاألرض روا أن متید بمکْ ْ
ِ َ ِ َ ْ َ َ ِ َ َ ِْ

تـدونَ م  ارا وسبال  َ وأ ُ َ ْ َ ْ َّلعلُک َ َ ً ُ ُ َ ًَ َ ْ تـدون٭َ م   َ وعالمـات وبـا ُ َ ْْ َ ُ
ِ
ْ َّ ل ِ َ ٍَ َ َ لـق کمـن ال ٭َ َ أفمـن  ْ َْ ََ ُ ُ ْ َ َ َ

َلق أفال تذرکون ُ َّ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ
 )٢.)١٧ـ١٣/ نحل  

های خداوند است و متناسب با این بافـت  بنابراین سیاق کلی این آیات در ذکر نشانه
 چـرا کـه ؛های خداوند آن قدر زیاد است که قابل شـمارش نیـست  نعمته کفرماید می

: ١۴٠٣غرناطی، (اند  او ناشی شدهنهایت  بی ِها از صفت مهربانی و بخشایشگری این نعمت
  .)٢٢٠: ١۴٢٣؛ سامرائی، ۵٨٠/٢

                                                                 
 ،ت درآوردنـدکـ هالیردند و قوم خود را بـه سـراکل یفر تبدکنعمت خدا را به ] رکش[ه ک یسانکا به ی. ١

و .  اسـتیشوند و چه بد قرارگاه یارد مدر آن و] و[جهنم است ] هکت ک هالیدر آن سرا[ ؟یستیننگر
ًه قطعـا کـد یبرخـوردار شـو«: بگـو. ننـدکاز راه او گمـراه ] مـردم را[ قرار دادند تا یی خدا مانندهایبرا

  . آتش استیبازگشت شما به سو
]. سـاخت شـما ّمـسخر [آورد دیـپد شـما یبـرا گونـاگون یهـا رنـگ بـه نیزم در را آنچه] نیهمچن [و. ٢

 ّمـسخر را ایـدر هکـ یسکـ اوسـت و. است یا نشانه رندیگ یم پند هک یمردم یبرا] امور [نیا در دیترد یب
 در را هـا یشتکـ و دیـآور رونیب آن از دیپوش یم را آن هک یا هیرایپ و دیبخور تازه گوشت آن از تا دیگردان
 ییهـا وهکـ نیمز در و. دیگزار رکش شما هک باشد و دییبجو او فضل از تا و ینیب یم] آب [ۀافندکش آن،

 ییهـا نـشانه و. دیـنک دایـپ را خـود راه شـما تـا] داد قرار [ها راه و رودها و نجنباند را شما تا ندکاف استوار
 چـون نـدیآفر یمـ هکـ یسکـ ایآ پس. نندک یم یابی راه] یقطب [ۀستار ۀلیوس به آنان و] داد قرار زین گرید[
  د؟یریگ ینم پند ایآ ند؟یآفر ینم هک است یسک
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١٢٩  

   دومنمونۀ
 تفـاوت ایجـاد موجـب کـه آیات های پایانه در گریزی تناسب یا تناسب رعایت بر عالوه

 یـا آیـه یـک از بخـش دو میـان ظـاهری مناسبت و ارتباط فقدان گاهی شود، می ناییمع
 صـدد در آیـه کـه شود می تلویحی و ضمنی مفهوم استنباط موجب دیگر آیات با ای آیه
 یـا آیـه یک های بخش میان الزم انسجام ضمنی، مفهوم آن کردن ضمیمه با و است بیان
 تناسـب موضـوع بـه کـه تفـسیرهایی در ویـژه به موضوع این. آید می دست به آیات کل
 توجـه آیات این به ،نمونه برای ؛است محسوس دهند، می اهمیت معنایی انسجام و آیات
  :کنید
َوال ـ  ا َ ُر َ ْ َمال َ ِالیتمي َ ِ َ

َّإال ْ ِبالىت ِ
َّ
َهـی ِ ُأحـسن ِ َ ْ لـغ َ َحـىت  ُ ْ َ ُأشـ ََّ َّ ُ ُوأوفـوا َ ْ یـل ََ َا ْ َواملیـزان ْلَک َ ِ ْ ْبالقـس َ ِ ْ ُلـف َال ِطِ َِّ  ُنک

ًسا ْ َّإال َ َوسعھا ِ َ ْ َوإذا ُ
ِ ْقلمت َ ُ ْ ُفاعدلوا ُ

ِ ْ ْولو َ َ َاکن َ ِقرىب وبعھد َذا َ ْ َ ِ َ َ ْ ِاهللا ُ ُأوفوا ّ ْ م َ ْذ ِلُک ُوصامک َ َّ ِبـه َ َم تـذرکون ِ ُ َّ َ َ ُ ُلعلکـ َّ َ َ )انعـام/ 
١۵١.)٢  

ــ  َوالــذین ـ ِ
َّ ُآمنــوا َ ُوعملــوا َ

ِ َ ات َ ِالــصا َ ِ ُلــف َال َّ َِّ ــ ُنک ْ َّإال ًساَ َوســعھا ِ َ ْ َأولئــك ُ ِ
َ اب ُ ُأ َ ــ ْ نــة َ ِا َّ َ ْ ْ َفیھــا ُ َخالــدون ِ ُ ِ َ

 
  ٢.)۴٢ /اعراف(

َوال ـ  ُلف َ َِّ ًسا ُنک ْ َّإال َ َوسعھا ِ َ ْ َولدینا ُ َْ َ ٌکتاب َ َ ُینطق ِ ِ ْ ق و َ ْبا ُ َ ِّ َ ْ
َیظلمون َال ِ ُ َ ْ ُ )٣.)۶٢ /منونٶم  

ُلف َال  عبارت ،آیه سه این در َِّ ًس ُنک ْ َّإال اَ َوسعھا ِ َ ْ ُ ۀنکت. است شده تکرار کامل تشابه با 
در  و شـده مطـرح معترضه جملۀ صورت به فوق عبارت آیه، سه هر در که است این جالب
 بایـد ارتبـاط ایـن ایجاد برای مفسر بنابراین. ندارد دیگر های بخش با منسجمی ارتباط ظاهر،
 مـورد انسجام به آن با و کرده ستخراجا آیات کلی بافت به توجه با را ضمنی مفهوم یک
  .شوند بررسی مورد هر بعد و قبل آیاتکه  است الزم کار این برای. یابد دست نظر

                                                                 
 را ترازو و مانهیپ و. برسد خود رشد حد به تا دیمشو یکنزد ـ]وتریکن چه هر [ینحو به جز  ـمیتی مال به و. ١

 ایـ یداور بـه [چـون و. مینـک ینمـ فیـلکت تـوانش قـدر بـه جـز را سکـ چیه. دییمایبپ تمام عدالت، به
. دینک وفا خدا انمیپ به و. باشد] شما [شاوندیخو] ۀدربار [هرچند د،ینک یدادگر دییگو سخن] شهادت

  .دیریگ پند هک باشد است، ردهک سفارش آن به را شما] خدا [هک هاست نیا
 ــ مینک ینم فیلکت توانش قدر به جز را یسک چیه  ـاند ردهک ستهیشا یارهاک و آورده مانیا هک یسانک و. ٢

  .ندا جاودان آن در] هک [ندا بهشت همدم آنان
 آنان و دیگو یم سخن حق به هک است یتابک ما نزد و مینک ینم فیلکت توانش قدر به جز را سک چیه و. ٣

  .گرفت نخواهند قرار ستم مورد
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  آیات  بافتتحلیل
 بـه را مؤمنان خداوند که آمده دستوراتی از هلسلسیک  ۀادام در انعام، ۀسور ١۵٢ ۀآی
َقل تعالوا أتل م : است فراخواندهها  آن رعایت ُ ْْ ََ ْ َ َ ُا حرم ربمکُْ ُّ َ َ َّ َعلْی َ ُْشم أال ُکَ َّ َ ُرکْ ْوا بـه شـیِ َ ِ ْا وبالوالـدیًئِ َ ِ َ ْ

ِ َن إحـسَ ْ ِ ًنا اِ
تلوا أوالدمک ْوال  ُ َ َ ْ ََ ُ ُ ْ َ َ من إمالق َ

ٍ
َ ْ ِ ْ ُقُکن نرزِ ُ ْ َ ُ َّم وإیْ ِ َ تلـوا الـنْ ا الفـواحش مـا ظھـر منھـا ومـا بطـن وال  ر َّا وال  ُْ ُ ْْ َْ ََ َ َُ َ َ ََ َ ََ َ َِ َ ََ َ ِ َ َ ْ َفس ُ ْ

ِالىت
قَّ ِّ حرم اهللا إال با َ ْ

ِ
َّ
ِ ُ ّ َ َّ ِلُک ذَ َّم وصَ َ َّلعلُک به مُکاُ َ َ ِ َ تعقلونْمِ ُ ِ ْ َ )١.)١۵١/ انعام  

 مال به خواهد می مؤمنان از اینکهنخست  :کند می مطرح دیگر فرمان دو ١۵٢ ۀآی در
 کنـد می سفارشها  آن به سپس و باشند نداشته ناحق تصرف آن در و نشده نزدیک یتیم
 بعد بالفاصله. بپرهیزند وزن و کیل نکردن رعایت و فروشی کم از معامالت انجام در که
ُلف َال : فرماید می دوم دستور از َِّ ـًسا ُنک ْ َّإال َ َوسـعھا ِ َ ْ ُ  .و عبـارت این میان ظاهر در اینجا در 

ُأوفوا  قبل ۀجمل ْ یل َ َا ْ َواملیـزان ْلَک َ ِ ْ ِبالقـسط َ ْ ِ ْ ِ سـخن مرتبط ِاصل و نداشته وجود معنایی ارتباط 
 سروکار حکیم متکلمی با چون ولی است؛ شده نقض محاوره همکاری اصول از گفتن
 چـون که گونه بدین ؛بگیریم نظر در تلویحی معنای یک باید ارتباط ایجاد برای ،داریم
 این دقیق رعایت و شده خواسته معامالت در کیل و وزن ِقسط روی از و عادالنه رعایت

 سـؤال ایـن شود، می مسامحه آن به نسبت ًعرفا و ًعادتا واست  مشکل بسیار بسا چه ورام
 ایـن» ...فّنکلـ ال «ۀجملـ ذکـر با. است الزم نیز مقدار این رعایت آیا که آید می پیش
 رعایـت ،کند نمی مکلف توانش از فراتر را کس هیچ خداوند چون که شود می رد توهم

 دو میـان ربط ایجاد برای بنابراین. نیست الزم ،است حرج و عسر موجب که مقدارهایی
 مقـادیر رعایـت البتـه «:شـود گرفته تقدیر در ضمنی معنای اینکه  است الزم آیه بخش
 از فراتر را کس هیچ خداوند که چرا ؛نیست الزم ،است حرج موجب که ناچیز و اندک
 مفهـوم ایـن یـلدل و علت حقیقت در» ...فّنکل ال «ۀجمل و »کند نمی مکلف توانش
  .)٢/١٨٩: ١۴١٨بیضاوی، ( کند می بیان را ضمنی
  

                                                                 
 قـرار یکشـر او بـا را یزیـچ ؛بخـوانم شـما یبرا ردهک حرام شما بر پروردگارتان را آنچه تا دییایب«: بگو. ١

 یروز را آنـان و شـما ما .دیشکم یتنگدست میب از را خود فرزندان و دینک احسان مادر و پدر به و دیمده
ْنفس و دیمشو یکنزد ـ]اش[دهیپوش چه و آن یعلن چه  ـزشت یارهاک به و میرسان یم  حـرام خدا هک را یَ

 باشد است، ردهک سفارش آن] دادن انجام [به را شما] خدا [هک هاست نیا. دیشکم حقه ب جز ده،یگردان
  .دیشیندیب هک
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 ؛اسـت بـرین بهـشت بـه هـا انـسان ورود شـرط بیـان صـدد در اعـراف ۀسور ۴٢ آیۀ
: کنـد مـی تصریح بهشت به کنندگان تکذیب ورود عدم به ،قبل آیات در که گونه همان
 َّإن َالــذین ِ ِ

ا َّ ُکــذ َّ َبآیاتنــا َ ِ َ ربوا ِ ُوا َ َســتْک ْ ْعن َ ُ َال َھــاَ َّ َ ْهلــم ــُ ُ اب َ ُأ َ ْ ِالــسماء َ َ َوال َّ َیــدخلون َ ُ ُ ْ نــة َ َا َّ َ ــَحــىت  ْ ِی َ َّ مــل َ ُا َ َ ِّســم  ِىف ْ َ
یــاط ِا َ ِ

َوکــذلك ْ ِ
َ َ ــِزی َ ْ ــرمني٭ هلــم َ ْا ُ َ َ ِ ِ ْ ُ ْمــن ْ َجھــ ِ َّ َ ٌمھــاد َ َ ْومــن ِ ِ ْفــوقھم َ ِ ِ ْ ٍغــواش َ َ َوکــذلك َ ِ

َ َ ــِزی َ ْ َالظــاملني َ ِ ِ َّ
 )اعــراف /

  .)۴١ـ۴٠
 دهنـد انجـام صـالح عمـل و آورده ایمـان کـه کـسانی فرماید می خداوند ۴٢ ۀآی در
 :فرماید می هاناگ به جمله این میان در. ماند خواهند جاودانه آن در و شده بهشت ساکن

 ۀجملـ ،عبـارت ایـن واقـع در .»کنـیم نمی مکلف توانش ۀانداز بهجز  را کس هیچ ما«
 و قبـل بـا ارتبـاطی ظـاهر به و است انداخته فاصله خبر و مبتدا بین که است ای معترضه
کـه  اسـت الزم پـس. است شده نقض صراحت به ربط اصل رو، این از ورد ندا بعدش
 ایـن یـافتن بـرای. آوریـم نظر در تلویحی و ضمنی معنای یک ،مناسب ربط ایجاد برای
الذین و«: رمایدف می خداوند که جایی ؛کنیم می توجه آن پیشین عبارت به ضمنی معنای

 در دادنـد انجام صالح اعمال و آوردند ایمان که کسانی یعنی ؛»آمنوا وعملوا الصالحات
 مقید که ایمانی ولی ؛است ایمان ْبهشت به دوور شرط یعنی ؛بود خواهند جاودانه بهشت

 مفید »الصالحات «جمع اسم بر» لا«دخول  اینجا در. است صالح اعمال ۀهم انجام به
 مؤمنـان ناامیـدی و یـأس باعـثکـه  اسـت ممکـن نکته همین و است تغراقاس و عموم
 از هرآنچـه کـه دهد می امید مؤمنان به »فّنکل ال «ۀجمل ذکر با خداوند بنابراین .گردد
 ،ربط ایجاد برای بنابراین. کند می کفایت ،دهند انجام باشد توانشان درکه  صالح اعمال
 کـه کـسانی: که صورت این به ؛گیریم می نظر در قید یک قالب در ضمنی مفهوم یک
 بهـشت وارد ،دهنـد انجـام هـست توانشان در که آنجا تا را شایسته اعمال و آورده ایمان
  .)٨/١١۵: ١۴١٧؛ طباطبایی، ١۴/٢۴٢: ١۴٢٠رازی، (شوند  می

 و مؤمنـان و گمراهـان هـای ویژگی تبیین در قبل آیات ۀادام در مؤمنون ۀسور ۶٢ۀ آی
ْفذر  :است دهآمها  آن درجات ُ ْ َ ْغمر ِىف َ ِ ِ َ ْ سبون َ َحىت حني٭ أ ُ َ ْ َ َ

ٍ ِ َّ َأمنا َ َّ ْمند َ ُ ُّ ِ ِبه ُ ْمـن ِ ٍمـال ِ ارع َ ُونبـني٭  ِ ُـَس َ ِ َ َ 
ْهلم ُ ريات ِىف َ ِا َ ْ َ ْبل ْ َّعرون٭ إن َال َ َِ ُ ُ َالذین َْش ِ

َّ ْ ْمن ُ ِخشیة ِ َ ْ ْر َ ِ
ِّ َمشفقون٭ والذین َ ِ

َّ َ َ ُ ِ ْ ُ ْ ِبآیـات ُ َ َْر ِ ِ
َیؤمنـون٭ والـذین ِّ ُِ

َّ َ َ ُ ِ ْ 
ْ ْبر ُ ِ

ِّ َ َرکون٭ والذین َال ِ ِ
َّ َ َ ُ

ِ ْش
ن ُ َیؤ ُ ْ ا َما ُ ْآ ْوقلو َ ُ ُ ُ ُ ٌوجلة َ َ

ِ ْأ َ ُ َّ ْإىل ر َ ِ
ِّ َ َ

َراجعون٭ أولئك ِ ِ
َ ُ َ ُ ِ َارعون َ ُ ِ ريات ِىف ُـَس ِا َ ْ ـ َ ْ 
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ْو ُ ون ََهلا َ َسا ُ
ِ

َ )١.)۶١ـ ۵۴/ مؤمنون  
 بـه و هراسـان پروردگارشـان از کـه هـستند کـسانی مؤمنـان فرمایـد می آنکه از پس
 کـس هـیچ ما«: فرماید می آیه این در ورزند، نمی شرک او به و بوده مؤمن او های نشانه
 و آیـه ایـن میان واضح یارتباط اینجا در ًمجددا. »کنیم نمی تکلیف توانش قدر به جز را

َولدینا : بعدنیز فراز  و قبل آیات َْ َ ٌکتاب َ َ ُینطق ِ ِ ْ ق و َ ْبـا ُ َ ِّ َ ْ
َیظلمـون َال ِ ُ َ ْ ُ ایجـاد بـرای. نـدارد وجود 

 کـه هنگـامی اینکه آن و کنیم استنباط آیات بافت اساس بر را ضمنی مفهومی باید ربط
 اشـکال ایـن کـسی بـرای است ممکن ،کند می بیان را کافران و مؤمنان ویژگی خداوند
 و صالح اعمال دادن انجام  ومؤمن و کافر ۀدست دو هب ها انسان شدن تقسیم که آید پیش

 شـرایط و هـا فرصـت داشـتن وهـا  آن عقلی و فکری نگرش تفاوت ۀنتیج در ،ناشایست
 کافر شخص شرایط در مؤمن فرد اگر بسا چه. است بوده متفاوت خانوادگی و اجتماعی

َوال   :فرمایـد یمـ تـوهم ایـن دفـع در خداوند. برعکس یاشد  می ایمان بی او همانند بود َ
ُلف َِّ َسا إال وسـعھا ُنک َ ْ ُ َّ

ِ ً ْ َ
 ایـن و خواهیم می تکلیفها  آن شرایط و توان قدر به ها انسان از ما ؛ 

 آنجـا از اما نند،ک کدر را قیحقا که ایم کردهقوۀ عقل  به مجهز را ها انسان ۀهم ًاوال که
 از ،نمـوده زین را نآ تیرعا است، مختلف آن ضعف و کادرا قوت در مردم عقول هک
 بـه را مـردم ۀعام و ایم خواسته فیلکت تحملش طاقت و کدر ییتوانا مقدار به یعقل هر

 نامقربـ از هکـ را آنچـه هـم خواص از و نکرده، فیلکت خواهیم یم خواص از هک آنچه
َولدینا  :فرماید می آیه ادامۀ در و نیمک ینم طلب خواهیم یم َْ َ ٌکتاب َ َ ُینطق ِ ِ ْ َبا َ ْ

ْو ِّقِ ُ َال یظلمون َ ُ َ ْ ُ َ
 ؛ 

 و حـق روی از پرونـده ایـن و شـده ثبـت چیـز همـه کـس، هـر اعمـال ۀپروند در یعنی
 هـیچ بـه رو ایـن از و دهـد مـی نشان را او اعمال فرد، هر توان و زندگی واقعیت اساس بر

ْبـل : اسـت بعد ۀآی مطلب این تأیید .)١۵/۴٢ :١۴١٧طباطبـایی، ( شود نمی ظلم کس ُقلـ َ ْوُ ُ ُ 
                                                                 

 شانیـبد هکـ پسران و مال از آنچه هک پندارند یم ایآ. واگذار یندچ تا شان یگمراه ۀورط در راها  آن پس. ١
 هکـبل] نـه، [م؟یـورز شـتاب راتیـخ در سودشـان بـه میخـواه یمـ] هکـ روسـت آن از [م،یدهـ یمـ مدد
 یهــا نـشانه بـه هکـ یسانکــ و نـد،ا هراسـان پروردگارشـان میبـ از هکــ یسانکـ قـت،یحق در. فهمنـد ینمـ

 دادنـد را آنچـه هکـ یسانکـ و آورند، ینم کشر پروردگارشان به هک آنان و آورند، یم مانیا پروردگارشان
 بـاز پروردگارشـان یسـو به هک] دانند یم و [است ترسان شانیها دل هک یحال در دهند، یم] خدا راه در[

 سـبقتهـا  آن انجـام در هکـ نـد آنـان و ورزنـد یمـ شـتاب یـکن یارهـاک در هک ندا آنان گشت، خواهند
  .ندیجو یم
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ٍغمرة ِىف َ ْ ْمن َ َهذا ِ ْوهلم َ ُ َ ٌأعمال َ َ ْ ْمن َ ِدون ِ َذلك ُ ِ
َ ْ َعاملون ََهلا ُ ُ ِ َ )١.)۶٣ /مؤمنون  

: فرمایـد مـی ادامـه در ،داده اشـکال از »فّنکل ال «ۀآی با خداوند که جوابی از پس
 نیـست،هـا  آن اجتمـاعی و فـردی هـای تفاوت و شرایط خاطر به عده این شدن ایمان بی

هـا  آن نیـاوردن ایمـان بنـابراین .اسـت الهـی آیـات بـه توجه عدم و غفلت خاطر به بلکه
 شـدههـا  آن بیـشتر گمراهـی ۀمقدمـ که اعمالی ؛دارد شاناعمال وها  آن خود به بازگشت
 پـاداش که است این دارد دنبال به آیه این ظاهری ِگریزی تناسب که تلویحی پس. است

 اسـت گرفتـه نظـر در گمـراه و باایمـان هـای انسان رایب خداوند که درجاتی و عقاب و
  .شود نمی زمینه این در ظلمی کس هیچ به و هاست آن توان و شرایط اساس بر

   بیانۀاصل شیو. ٣ـ ۵
مطابق این اصل، گوینده باید از ابهام، دوپهلو صحبت کردن، اطناب و نامنظم صحبت 

یـک از ایـن   عامدانـه هـر،دمنـدی عاقل و خرۀبنابراین اگر گویند. کردن اجتناب کند
هـای  یکـی از زیرشـاخه. ای تلویحی اسـت صدد بیان نکته  درً حتما،موارد را نقض کند

. اسـت» کـردن خالصه و موجز صـحبت« بیان از اصول همکاری گرایس، ۀاصل شیو
اصــل اولیــه در صــحبت کــردن و دادن اطالعــات ایــن اســت کــه مــتکلم از اطنــاب و 

آوردن  .ترین ساختار بیـان کنـد ادش را با کمترین واژگان و کوتاهدرازگویی بپرهیزد و مر
 موجـب نقـض و تخطـی از ،ضروری و توضیحات اضافی ساختارهای بلند، واژگان غیر

دهد کـه بـا   به خوبی نشان می٢ و ١ های  جملهۀبرای مثال، مقایس.  بیان استۀاصل شیو
 ٢ۀ اختار پیچیـده در جملـگوینـده بـا آوردن سـ که مضمون هر دو جمله یکی است،این

  .کند تری را بیان می مفهوم اضافه
  .علی اتومبیل را متوقف کرد. ١
  .علی با ترمز کردن، اتومبیل را متوقف کرد> +
  .علی باعث توقف اتومبیل شد. ٢
اتومبیل را متوقف ) دستی یا ایجاد مانعاستفاده از ترمز (علی با روشی غیر معمول> +

                                                                 
] گـرید [ییردارهاک] گناهان [نیا از ریغ آنان و است غفلت در] قتیحق [نیا از آنان یها دل هکبل] ،نه[. ١

  .ورزند یم مبادرت آن انجام به هک دارند
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  .(Levinson, 1983: 99; Leech, 1983: 127) کرد
 و واژگـان نامتعـارف، بـه ایـن از سـاختارپرهیـز گوینده به رعایت این اصـل و تعهد 

معناست که وی در مقام بیان مفهومی خاص و مؤکد نبوده و مفهومی متعـارف را اراده 
از طرفی تخطی از این اصل و آوردن کلمات به ظاهر اضافی، سـاختارهای . کرده است

  .گردد ر نیز باعث استنباط مفاهیمی تلویحی و غیر مستقیم میپیچیده و تکرا
رغم امکان استفاده ها به  آن کنیم که در  آیاتی برخورد میهدر قرآن کریم نیز گاهی ب

تر و مختصر، از بافتی پیچیده و حـروف و کلمـاتی اضـافه اسـتفاده  از ساختارهای ساده
ذکـر برخـی از . رآن نیـز وجـود دارداین پدیده در مورد آیات متشابه لفظی ق. شده است

توانـد   دیگـر مـیۀاز دستها  آن ای از این آیات و حذف کلمات و حروف اضافه در دسته
در ادامه بـه برخـی از ایـن آیـات اشـاره . تلویحات و اشارات کنایی به دنبال داشته باشد

  :کنیم می

  نمونۀ اول
ء   ـ  ْوملا جاءت رسلنا لوطا  ُِ ِ َ َِ

ً ُ َ ُ ُ ْ َ ََّ م عصیبَ ٌوضاق  ذرعا وقال هذا  ِْ َ َ ًٌ ْ َ َ َ َ َ ََ ْ ِ ِ
َ َ

 )١.)٧٧ /هود  
ــ  وك وأهلــك إال  ـ ــا  زن إن ف وال  ء  وضــاق  ذرعــا وقــالوا ال  َّوملــا أن جــاءت رســلنا لوطــا  َ َ

ِ َِ َ ُْ ًَ َ ََ َ َ َ َ ََ ــ ــ ُّــ ُم َّ ْ َْ ْ َ َْ َ ُ َُ َْ َُ ْ ْ ُِ ِِ ِ
َ َ َ َِ

ً َ ْ َّ
َامرأتك اکنت من الغابرین َِ ِ

َ َْ ِ ْ َ َ َ َ َ ْ )٢.)٣٣/ عنکبوت  
 حـضرت ۀ هود که اشاره به داستان رفـتن فرشـتگان عـذاب بـه خانـۀ سور٧٧ ۀدر آی

استفاده شده است که ساختاری ساده » ن جاءت رسلناأا ّلمو«، از ساختار  داردلوط
مـوجز «: گویـد  بیـان کـه مـیۀهای شـیو  مطابق یکی از زیراصل،در واقع این آیه. است
 ، عنکبوتۀ سور٣٣ ۀکه در آی حالی گویی آمده است؛ در ه بدون اطناب و اضاف،»باش

 در این آیه که به همان داسـتان حـضرت لـوط.  استاین زیراصل دچار نقض شده
اسـتفاده شـده » ن جاءت رسـلناأا ّلمو«کند، از ساختار پیچیده و به ظاهر زائد  اشاره می

افه شـده و چـه بـه جملـه اضـ» نأ« کلمـه ،جای سؤال است که چرا در این آیـه. است
  مفهومی از این تغییر ساختار اراده شده است؟

                                                                 
  .است یسخت اریبس روز نیا گفت و شد نگران آمدنشان از ،آمدند لوط نزد ما فرستادگان چون. ١
 و تـو مـا مبـاش نیغمگـ و نترس«: گفتند .شد دلتنگ و نیاندوهگ ،آمدند لوط نزد ما فرستادگان چون. ٢

  .»ماند خواهد یباق جا همان هک را همسرت جز ،داد میخواه نجات را خاندانت
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   بافت آیاتتحلیل
 و قومش را به صـورت مفـصل  عنکبوت داستان حضرت لوطۀخداوند در سور

خداوند در آیات قبل به تجاوزگری . کند و رویکرد این سوره بیان جزئیات است بیان می
و دعای حضرت لوط بـرای فرسـتادن این قوم و شدت ناراحتی لوط از آنان اشاره کرده 

ا مـن أحـد مـن  : کند ها را بیان می آن عذاب بر م  ن الفاحشة ما  م لتأ َولوطا إذ قال لقومه إ ِْ ِ ٍِ َ َ َ ِ ْ ُْ سبقکُ َنک َ َ َ َ َ ِ َ ْ َ َُ ُ ْ َ َّ ِ ِِ ْ َ َِ
َ ْ ً َ

َالعاملني ِ َ َ ن ىف ن٭ْ طعون السبیل وتأ ن الرجال و م لتأ َ أ ِ َ َ َُ ُْ َْ َ َ ََ ِ َّ ُْ َ ْ َ َ ِّ َ َ َّئنک ِ
ر فما اکن جـواب قومـه إال أن قـالوا ائتنـا َ َادیمکُ ا ِ ْ

ُ َ َْ ََ َّ َ
ِ ِ ِِ ْ ََ ََ َ َ ْملنَک ُ ْ ُ

َبعذاب اهللا إن کنت من الصادقني ِ ِِ َّ َ ِ َ ْ ُ ْ ِ ّ ِ
َ َ رىن  القوم املفسدین٭ِ َ قال رب ا ِ ِ ْ ُ ْ َ

ِ ْ َ َْ َ َ ِ ْ ُ ْ ِّ َ )١.)٣٠ـ٢٨/ عنکبوت  
 ۀشـود کـه نکتـ  اشـاره مـی حضرت ابـراهیمرل فرشتگان بوسپس در ادامه به نز

 ، پرداختهستان حضرت لوطا دۀبالفاصله به ادام  چرا که؛فرعی در این داستان است
د و فرسـتادگان بـه او شـ ناراحـت ،هنگامی که فرستادگان نـزد لـوط رفتنـد«: فرماید می

گونـه  ناهم. »ات را نجات خواهیم داد گفتند که نترس و محزون نباش که ما و خانواده
آید، در اینجا موضوع گناهان و خطاهای قوم لوط با جزئیات  وره برمیکه از آیات این س

فرستادن عذاب از طـرف لـوط بیـان  درخواست فرومسئلۀ بیشتری ذکر شده و همچنین 
 .گردیده و در دو جا به نجات یافتن لوط و فرزندانش از این عذاب تصریح شـده اسـت

 بر موضوع ناراحتی لـوط ،این سوره نگاه در آیات ۀدهد که زاوی این قرائن نشان میهمۀ 
 هـود ۀکـه در سـور متمرکز شده است، در حـالیها  آن از قومش و تقاضای عذاب برای

 تـصریحی بـه جزئیـات نـوع ،اگرچه جزئیات دیگری از داستان در آیات بعد آمده است
  به گناهـان٧٨ ۀ تنها در آیوتوسط لوط نشده ها  آن گناهان قوم لوط و درخواست عذاب

ا یعملـون الـسیئات با ا ه آن ِومن قبل اک َ ِّ َّ َ ُ َ ْ َ ُْ َ ُ ْ َ ِ َبنابراین از آنجا .  به صورت اجمالی اشاره شده است
 ۀکه حضرت لوط به واسطحث بر سر فرستادن عذاب است و این عنکبوت بۀکه در سور

 ،کـشید، متناسـب بـا ایـن انتظـار ل این عذاب را مـیزودرخواستی که کرده بود انتظار ن
 ا در جایی که نـوعی انتظـارّبعد از لم »نأ«زائده اضافه گردیده است؛ زیرا » نأ«حرف 

                                                                 
 از یـکچ یه هـکـد یـپرداز ی زشت مـیارکشما به «: ه به قوم خود گفتک یلوط را هنگام] نکاد ی[و . ١

را ] توالد و تناسل[د و راه یزیآم یما با مردها درما شیآ.  نگرفته استیشیبر شما پ] ارک[ن در آن یمردم زم
: ه گفتندکن نبود یپاسخ قومش جز ا] یل[و» ید؟نک ی میارکدیخود پل] انس[د و در محافل ینک یقطع م

کار غالب پروردگارا، مرا بر قوم فساد«: گفت] لوط. [»اوری ما بی عذاب خدا را براییگو یاگر راست م«
  .»گردان
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بــرای نمونــه در مــورد داســتان حــضرت . گــردد  زیــاد وجــود دارد، اضــافه مــیکــشیدن
اضـافه شـده » نأ «، مطـرح اسـت یعقـوبِمـدت  نیز که انتظار طـوالنییوسف
َفلمــا أن جــاء البــشري ألقــاه   :اســت َ ُ َ ْ َْ َُ ِ َ َ َ ْ َّ َ م إىن أعــمل مــن اهللا مــا ال تعلمــونَ ُ وجھــه فارتــد بــصريا قــال أمل أقــل  َ َْ َ ََ ََ ِ ّ َ ِ ُ َْ ْ َ َ َِّ

ِ ُلکــ ْ ُ َْ َ ً ِ َِ ْ ََّ ْ َ
ِ 

 عنکبـوت ۀدر سـور بنـابراین. )٣/٣۵٩: ١۴١٧؛ سیوطی، ١٠۶ـ١٠۵: ١۴٢٣سامرائی، ؛ ٩۶/ یوسف(
رو  ایـن از اضافه شده، بیان قصه به صورت مفصل و با جزئیـات بیـشتر اسـت،» نأ«که 

تـر گـردد، در  و جملـه طـوالنیود به جمله اضافه ش» نأ«است که آن مناسب این بافت 
 از این رو. ْهدف بیان جزئیات نیست متفاوت و ْ بیان داستانۀ زاوی، هودۀحالی که در سور

  .در آن وجود ندارد» نأ«دلیلی برای اضافه کردن 

   دومنمونۀ
ای ایجاد تعامل با مخاطب، گوینده بایـد گوید که بر زیراصل چهارم از راهکار شیوه می

 در صورتی که گوینـده ،تخطی از نظم در سخن. اش را منظم و منسجم ذکر کند جمله
 بـرای ؛ عاقل و دارای قصد و اراده باشد، تلویح و معنای کنـایی بـه دنبـال داردیشخص
که  دهد  مینشان، »فروشی احمد رفتم و کتاب خریدم به کتاب«ۀ در جملترتیب  ،مثال

بـا شـنونده  ولـی اگـر .فروشی رفته و در آنجا کتابی خریده است گوینده ابتدا به کتاب
در ابتدا گمـان رو شود، شاید  روبه» فروشی احمد رفتم کتاب خریدم و به کتاب«ۀ جمل

 شـود؛  نظم در سخن مواجـه مـیِکند که این جمله اشتباه است؛ چرا که با نقض صریح
رسد که وی از   عاقل و هوشیار است به این نتیجه میینسان ا،گویندهکه ولی اگر بداند 

کـه او کتـاب را از جـای دیگـری جایی مفهومی اراده کرده اسـت، هماننـد این این جابه
  .فروشی احمد  نه از کتاب،خریداری کرده

 که از هر یک انجام شده است یدر قرآن کریم نیز تخطی از این اصل در موارد زیاد
هـای بالغـی و ادبـی بـه ایـن  در کتـاب. آید ی زیبایی به دست میمفاهیم ضمنی و کنای

 ِبـرای تقـدیم و تـأخیرً و مـثال پی دارند اشاره شده است ها و تلویحاتی که در جایی جابه
 و  ظرف و جـار، همانند تقدیم مسند بر مسندالیه، مفعول بر فعل، دستوری جملهیاجزا
 بـرای آن از شـعر عـرب و ًده و معموالفواید بالغی زیادی ذکر ش ... بر متعلق ورمجرو

، االعجـاز دالئـل، جرجـانی در نمونه برای ؛های زیادی بیان شده است آیات قرآن نمونه
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: ک.ر(انـد   به این موارد اشاره کـردهالقران امعترک و سیوطی در العلوم مفتاح در سکاکی
ل و رعایت یا عـدم توان با توجه به این اص در آیات متشابه لفظی می .)۴٠٢: ١٩٩٢مطعنی، 

پـی بـرد کـه در ادامـه بـه یـک ها  آن  به تفاوت معنایی،رعایت آن در برخی از این آیات
  :شود نمونه اشاره می

َوقالت الی ـ  ْ َ
ِ

َ َھود والنصاری َ َ َ َّ َ ُ َن أنبُ ْ َ ُ َّؤا اهللا وأحباْ ِ
َ َ ِ ّ ُؤه قل فمل یاُ َ ِ

َ ْ ُ ُ ُعذبمکُْ ُ ِّ بمکَْ ُ بذ
ِ ِ

ُ ْ بل أنُ َ ْ َّر ممـَبَش ُْمتَ ِ َن خلـق یٌ َْ َ ْغفـر ملـنَ َ ِ ُ ِ ُاء َـ ْ َش
ُوی ْعذب منَ َ ُ ِّ ِاء وهللاَ َ ِّ َ ُ ْ ملَش ْ السماوات واألرض وما یبُكُ َ َ َ َ َِ ْ َ ْ

ِ َ ْنھما وإلیَّ َ ِ َ َ ُ ُه املصريَ ِ َِ ْ )١.)١٨ /مائده  
ْأمل تعمل أن اهللا له مل ـ  َُ ُ َ َ ّ َّ َ َْ َ ْ َ ُ الـسماوات واألرض یُكْ ِ ْ َ ْ َ َِ َ ْعـذب مـنَّ َ ُ ِّ َاء ویَـ َ َ ُ ْغفـر ملـنَش َ ِ ُ ِ َاء واهللا َـ ْ َ ُ َّ ُ ْ ِّلُ کـَش ٌء قـدیرَ ِ َ ٍ 

  ٢.)۴٠/ مائده(
مقـدم شـده » ب من یـشاءّیعذ«بر » یغفر لمن یشاء« عبارت ، مائدهۀ سور١٨ ۀدر آی

 ایـن حقیقـت ۀدهنـد تقدیم مغفرت و بخشایش الهی بر عذاب و مجازات، نـشان. است
هـا  رو با انسان و مقدم است و از ایناست که رحمت و غفران الهی بر عذاب و غضب ا

 مفهومی کـه در آیـات دیگـر و روایـات بـه آن ؛شود  بخشش و عفو وارد میِبیشتر از در
ال لـك إال مـا قـد قیـل للرسـل مـن قبلـك إن ربـك لـذو مغفـرة وذو عقـاب ألـمي : تصریح شده اسـت ٍمـا  ِ

َ
ٍ

َ ُِ ُ َ ٍَّ َ ُِّ ِْ َ َ ََ َ َُ َ ََ َّ ِ ِِ ْ َ َْ ِ ِ ُ ِ َ ْ َّ ـ َ ُ
 

ِغـافر الـذنب وقابـل التـوب شـدید العقـاب  که مغفرت بر عقاب مقدم شده است یـا  )۴٣ /فـصلت( ِ
َ ِ

ْ
ِ ِ َ ْ َّ ِ ِ

َ َ ِ
ْ َّ َ

ِ ِ
ُذی الطول ال إله إال هو إلیه املـصري ِ َِ ْ ْ َ َْ َ

ِ ِ ُِ َّ ََ ِ
َّ ِ )ۀ بخـشایش گناهـان و پـذیرش توبـ، که در این آیه)٣ /غافر 

 آمـده اسـت ام صـادقگرفته است و یا در روایتی از امـ گناهکاران بر عذابش پیشی
 تقنطـوا فال یغضب سبقت یرحمت ّإن لهم قل« :فرماید که خداوند خطاب به پیامبران می

به مقدم بودن رحمـت الهـی بـر غـضبش تـصریح و  )٢/٢٧۴: ١٣۶۴کلینـی، (» یرحمت من
  .کند می

 مائده، به ظاهر از این اصل تخطی شـده و عـذاب الهـی ۀ سور۴٠ ۀبا این حال در آی
ونـد ا خد،این مفهوم را به دنبال دارد که در این مقـاماست و قدم داشته شده بر غفران م

                                                                 
] فـرکی [بـه را شـما چـرا پـس«: بگـو. »میهست او دوستان و خدا پسران ما«: گفتند انیرسات و انیهودی و. ١

 را هکـ هـر. اسـت دهیـآفر هکـ یسانکـ ۀجملـ از دیبـشر] هم [شما هکبل ]نه،[ ند؟ک یم عذاب گناهانتان
 ود آن انیـم آنچـه و نیزمـ و هـا آسمان ییفرمانروا و ندک یم عذاب بخواهد را هک هر و آمرزد یم بخواهد

  .»اوست یسو به] همه [بازگشت و خداست آن از باشد یم
 هـر و نـدک یمـ عذاب بخواهد را هک هر. خداست ِآن از نیزم و ها آسمان ییفرمانروا هک یا ندانسته مگر. ٢

  تواناست؟ یزیچ هر بر خدا و بخشد یم بخواهد را هک
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جای این سؤال است که چرا . مجازات وارد شده استبه  در خشم و غضب و تهدید از
  مائده رعایت نشده است؟ۀ  سور۴٠ ۀنظم رایج این جمله در آی

  تحلیل بافت آیات
اسـاس   چـرا کـه بـر؛مطابق اصل اسـت ساختار جمله ١٨ ۀطبق آنچه که بیان شد، در آی

آیات و روایات، رحمت الهی بـر غـضب و عـذاب او مقـدم اسـت و لـذا ایـن سـاختار 
 ۴٠ ۀولی برای فهمیدن دلیل عـوض شـدن ایـن نظـم در آیـ. نیازمند دلیل دیگری نیست

با نگاهی به آیات قبلـی ایـن آیـه . الزم است که بافت آیات قبلی این آیه را بررسی کنیم
 راهزنـان و ، محاربـانِهای دنیـوی شویم که بافت کلی این آیات بیان مجازات میمتوجه 

أمنـا  : سارقان است س أو فـساد ىف األرض  سا بغري  نا  بىن إسرائیل أنه من قتل  َمن أجل ذلك  ََّ َ َفَک ِ ْ َ ْ
ِ ٍ َِ ًَ َْ َ َْ َ َ

ٍ ـ ْ َْ َ َ
ِ ْ َ َ

ِ َ ََ ْ َْ ُ َّْ َ ْ ِ ِ ِ
َ َ َکت َ ِ ِ

ًقتل الناس جخیعا ِ َ َ َّ َ َ َإمن٭ ...َ َّ طـع ِ لبـوا أو  تلـوا أو  عون ىف األرض فسادا أن  ن اهللا ورسوله و ار َا جزاؤا الذین  َّ َ َُ ْ ْ َ َ َ ََ َ َُ َّ َُ ُ َّ ُ َْ َ ًَ ُ ََ َ
ِ ْ ََ ْ

ِ ْ َ ْس َ َُّ ّ ُ ِ
ُ َ ِ ُ َ

ــدنیا وهلــم ىف ِأیــد وأرجلھــم مــن خــالف أو ینفــوا مــن األرض ذلــك هلــم خــزی ىف ال ِْ ُْ َُ ََ ْ ُ ََ ْْ ُّ ٌْ ْ ِ َِ ِ
َ

ِ ْ َْ ْ َ ُ ْ ُ ِْ َِ َ َ َ
ٍ

َ ُ ْ ِ ٌ اآلخــرة عــذاب عظــميِ ِ َ ٌَ َ ِ َ ِ ْ
 

مي  یا )٣٣ـ٣٢ /مائده( اال مـن اهللا واهللا عزیـز  ما جـزاء مبـا کـسبا  ٌوالـسارق والـسارقة فـاقطعوا أیـد حکـ ِنکـ َ ٌَ َِ َ َُ َ َ َ َّ ِّ َ ِْ ً َ َ َ َّ ََّ َ ِ ً ُ َ ِ
َ ُ َ ْ ََ ُ

ِ ِ
ُ

 
 با شدت و خشونت رفتار کرد و ازباید در این موارد که کند  و مقام اقتضا می )٣٨ /مائده(

همین روست که مناسب با این شرایط، غضب و عذاب الهی مقدم بر غفران و بخـشش 
 این تلویح را به دنبال ،بنابراین مقدم شدن عذاب بر بخشش در این آیه. گردد میاو ذکر 

دارد که خداوند در مورد این گناهان کـه منجـر بـه فـساد در زمـین و نـاامنی اجتمـاعی 
ایـن . شـوند چرا که گناهانی بزرگ محسوب مید؛ کن نمیگردد، مسامحه و بخشش  می

های دارای حد و مجازات   جرمۀشده از جملنیز وجود دارد که چون گناهان ذکرامکان 
کیـد شـده کـه مجـازات با تقدیم عذاب بر مغفرت بر دنیوی است، و هـا  آن این نکته تأ
. رخـورد شـودبهـا  آن اولویت داشته و نبایـد بـا تـرحم و عطوفـت بـاها  آن اجرای حد بر

 ابتدا قطع دست سـارق ذکـر شـد و سـپس ، قبلۀاحتمال دیگر این است که چون در آی
غفران الهی در صورت توبه بیان شد، از باب رعایت نظم در سخن، عـذاب بـر مغفـرت 

عذاب دنیوی، » شاءیّعذب من ی« و احتمال سوم نیز این است که از ه استسبقت گرفت
ذکـر ین عذاب دنیـوی و مقـدم اسـت، ابتـدا ا و چونیعنی همان قطع دست اراده شده 

  .)١/۶٣٢: ١۴٠٧؛ زمخشری، ٢/١٢۶: ١۴١٨بیضاوی، (شده است 
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  گیری نتیجه
ــا رویکــرد زبــان  ِاســاس معــانی ضــمنی شــناختی و بــر در بررســی آیــات مــشابه فــوق ب

  : تخطی از اصول همکاری گرایس، این نتایج کسب گردیدۀشده در نتیج استخراج
افـراد و جمـع و  گونه زیادی و نقصان، حذف و اضـافه، میت، هراساس اصل ک بر

تـوان بـر اراده کـردن مفهـومی فراتـر از معنـای  ساختارهای عددی در آیات مشابه را می
تواند بـا کمـک بافـت کلـی آیـه و  این معنای ضمنی می.  آیه حمل نمودۀظاهری و اولی

  . نهایی از آیه گرددزبانی، موجب فهم جدید و استنباط مقصود های درون نشانه
وجـود  تـرین اصـول همکـاری گـرایس اسـت،  رعایت اصل ربط کـه از مهـمۀالزم

های یک گفتـه  ها در یک مکالمه یا مرتبط بودن بخش انسجام و ربط منطقی میان گفته
 به منظور ایجاد انسجام و ارتباط منطقـی میـان ،این اساس بر. با هدف کلی سخن است

 به ظاهر غیر مرتبط و همچنین مرتبط کردن جمـالت معترضـه بـا ِها و فواصل آیات پایانه
معانی ضمنی و تلویحی زیبایی قابل استنباط هستند که این معـانی  هدف کلی یک آیه،
  .کنند  به ترسیم تفاوت معنایی این آیات کمک می،ضمنی در آیات مشابه

کیـد دارد بیان، بر ایجازگویی، رعایت نظم و پرهیز از ابهام و ایهاۀاصل شیو در . م تأ
کید، کنایه و ِاین اصول برای بیان مفاهیمی ضمنی نظیراز  ،قرآن کریم در موارد متعدد  تأ
در آیات مـشابه قـرآن کـریم نیـز عـدم رعایـت مـوارد فـوق . استعاره استفاده شده است

  .گردد های معنایی این آیات می موجب استنباط معانی ضمنی و در نتیجه کشف تفاوت
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  ١٣٩۵  پاییز ـ زمستان،٢۴ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یاه آموزه

  
  »نساء«شناسی لفظ امعن

   آل عمرانۀ سور۶١ ۀدر آی
    ١سیدموسوی سیدحسین  

  دهکیچ
، سـت ایسکـچه  ) مباهلهۀآی(آل عمران ۀ  سور۶١ ۀآیدر اینکه مقصود از نساء در 
 کـه مـصداق آن همـسران بـر ایـن باورنـدای  عـده. بین مفـسران اخـتالف اسـت

 ولی شیعه به اتفاق و بسیاری از مفسران اهل سنت بـر ایـن ،باشند  میNاهللا رسول
 جـستار سؤال اساسی این . است-که مصداق نساء در آیه، حضرت زهراباورند 

با بررسـی این پژوهش  دختران کاربرد دارد یا نه؟ ۀ نساء دربارۀاست که آیا واژآن 
ب و آیات قرآن و روایات اسـالمی و متـون ادبـی بـه ایـن شناسان عر کلمات لغت

 رایـج اسـت و ،نتیجه رسیده است که کاربرد نساء در لغت عـرب بـرای دختـران
 نه اینکه بر خالف مفاد ، خود عمل کرده استۀ در مقام مباهله به وظیفNپیامبر

  .دخترش باشدبرای تراشی  آیه در مقام فضیلت
 مباهلـه، ۀ، آیـ اهللا همـسران رسـول ، انساء، حضرت زهر :یدیلکواژگان 

  . پیامبر

                                                                 
 ١٠/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ١٠/١/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(shmosavi@um.ac.ir) دانشگاه فردوسی مشهدر استادیا. ١
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  تعریف مسئله
. مباهله است ۀ بر امت اسالمی دارد آیالبیت یکی از آیاتی که داللت بر فضیلت اهل

 ،شیعه به اتفاق و بسیاری از مفسران اهل سنت بر این باورند که مقـصود از نـساء در آیـه
بـر ایـن باورنـد کـه ای  عده) .شود ئه میدر شأن نزول منابع ارا(.  استحضرت زهرا

 همـسران رسـول ، بنابراین باید مقـصود از نـساء؛درو به کار نمی دختر ۀ نساء دربارۀکلم
تراشـی   در مقـام فـضیلت دختـرش را آورده،د و اگر پیامبر در مقام مباهلـهنباش خدا

زنـان یکـی از  توانست به جای حضرت فاطمـه  میآیا پیامبر. برای او بوده است
 نـساء در لغـت ۀاسـت کـه آیـا واژآن خود را به مباهله ببرد؟ سؤال اساسی ایـن پـژوهش 

   دختران کاربرد دارد یا نه؟ۀعرب و قرآن و حدیث دربار
ن نزول أ از ش، د انحصار لفظ نساء به حضرت فاطمهییأهرچند مفسران شیعه در ت

واضـح . نحـصار را تبیـین کنـیمشناسـی ایـن ا واژهروش  در پی آنیم تا از اند، بهره گرفته
ی ی مراد از آن نیز از طریق بررسـی معنـاه،است که با روشن شدن معنای لفظ نساء در آی

  .نماید  میییدأ آن را ت، انجام داده استشود و آنچه پیامبر  میروشن

  مباهلهآیۀ 
 َّفمن حاج َ ْ َ َیه من بعد مِ فَكَ ِ ْ َ ْ ِ َ من العمل فقل تعَكَاءَا جِ َ ْ ُ َ

ِ
ْ ِ

ْ َ َوا ندع أنبَالِ ْ َ ُ ْ َ َاءنـْ َا وأنبـَ ْ َ ْاءمکَ ُ ـَس وَ ِ َاءنَ ـَسا وَ ِ ْاءمکَ ُ سنَ َ وأ َ ـ ُ ْ َ سکَ ُا وأ َ ـ ُ ْ َ َّم مث َ ُ ْ
عل لعن َتھل  ْ ََ ْ ْْ َ َف ِ َ ْ ْلَک اهللا  اَةَ َ َ ِ ِاذبّ  ۀدربـار[ هک یدانش و علم از بعد گاه  هر؛)۶١ /عمران آل( َنيِ

 ما دییایب: بگوها   آنبه زند،یبرخ زیست و حاجهم به تو با یسانک ]باز[ ده،یرس تو به ]حیمس
 م،یینما دعوت را شیخو دختران  ما،را خود پسران هم شما م،ینک دعوت را خود پسران
 مباهله آنگاه .خود را نفوس هم شما ،خوانیمرا ب خود نفوس  ما،را خود دختران هم شما
  .میده قرار انیگو دروغ بر را خدا لعنت و مینک

  معنای مباهله
ْبهل «ۀدر اصل از ماد» مباهله«  برداشـتن یزیـد و بنـد را از چیردن و قک رها ایبه معن» َ

را در ش  را به حـال خـود واگذارنـد و پـستانیوانیه حک ین جهت هنگامیاست و به هم
نـد و یگو یمـ» ِباهـل«ر بنوشـد، بـه آن ی شـیسه قرار ندهند تا نوزادش بتواند بـه آزادکی
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  .استکار به خد ی تضرع و واگذاریا در دعا به معن»ابتهال«
 و ۴/١۶۴٣: ١٣٧۶جـوهری، (مباهله به معنای یکدیگر را لعن و نفرین کردن آمده اسـت 

  . و با مالعنه همچون مترادف استعمال شده است)٢١٩۶/۶
لعنت که گویند  آیند و می معنای مباهله این است که در هنگام اختالف گرد هم می

ابـن منظـور،  ؛١/١۶٧: ١٣۶٧؛ ابـن اثیـر جـزری، ١/١٢۵: ١۴١٧شری، زمخ(خداوند بر ستمگر از ما 
١۴١۴ :١١/٧٢(.  

ن ی نفـرایآل عمـران گرفتـه شـده، بـه معنـسورۀ  ۶١یۀ ه از آکاز نظر مفهوم متداول 
مـسئلۀ  یـک ۀ دربـارکننـدهتگوف افـراد گ کهبین ترتی بد؛گر استیدیکردن دو نفر به ک

ه کـننـد و از او بخواهنـد ک خـدا تـضرع  جا جمع شوند و به درگـاهیک در یمهم مذهب
  .)٢/۵٧٨: ١٣٧۴ ؛٩۵: ١٣٨۵مکارم شیرازی، (ند کگو را رسوا و مجازات  دروغ

  :نویسد  در چگونگی مباهله میالبحرین مجمعصاحب 
ای خـدای : گـویی در مباهله انگشتانت را در انگـشتان طـرف مقابـل گذاشـته و مـی

ار عرش عظیم، اگر فالنی حـق را انکـار گانه و ای پروردگ های هفت ها و زمین آسمان
شـده از آسـمان و عـذابی دردنـاک  شود، بر او آسیبی حساب کند و به آن کافر می می

  .)۵/٣٢٧: ١٣٧۵طریحی، (زمان آن بین طلوع فجر و طلوع خورشید است . فرود آور

  هیشأن نزول آ
ه و یـ آنیـن مسلمان و مفسران و محدثان در خصوص االمک متی از سویمباحث مختلف

ه را یـن آیـا، خـود ری در تفـسیچند افرادی چون زمخشرهر. مطرح شده استن واقعه یا
 نـسبت بـه امبر اسـالمیـت پیـ بـر حقانیلـیت و هـم دلیـل اهـل بیهم مربوط به فضا

  .)١/٣۶٩: ١۴٠٧( اند دانسته انیحیمس
 دربارۀ شأن نزول این آیه، روایات فراوانی از سوی شیعه و سنی مطرح شده است کـه

و   حـضرت فاطمـه،  اهـل بیـت خـود شـامل علـی،در جریان مباهله پیامبر
: ١۴٢٠رازی، فخرالـدین ؛ ١٠٨: ١۴١١واحدی نیـشابوری، : ک.ر( با خود همراه کردرا  حسنین

؛ ٢/١٨١: ١۴١۵؛ حـــسینی آلوســـی، ۴٠ــــ٢/٣٨: ١۴٠۴؛ ســـیوطی، ٢/١٧٨: ١۴١۶ نیـــشابوری، ؛٨/٢۴٧
  .)٢/٣٢٩: ١۴١٨قاسمی، 
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  :نویسد  میی در پایان رازفخرالدین
 بـدان کـه ؛»الحـدیثأهـل التفـسیر وتها بـین ّفق علی صحّ الروایة کالمتههذّأن اعلم «

  .صحت این روایت بین اهل تفسیر و حدیث مورد اتفاق است

 نصارا را به مباهله از ابن عباس و قتاده و حسن نقل شده است که چون پیامبر اکرم
هـا  ت خواستند و چون به بزرگان خـود مراجعـه و بـا آندعوت کرد، تا صبح فردا از وی مهل

 ،با اهل و فرزند خود آمـد د اگر محمدیفردا بنگرکه رئیس آنان گفت کردند، مشورت 
از مباهله بپرهیزید و اگر با اصحاب خویش آمد، مباهله کنید که کاری از او ساخته نخواهد 

 در رفته بود و فاطمه را گیه دست علک ی آمد در حالامبریفردا صبح پ. دبو
. رفتند و نصارا هم به همـراه رئیسـشان آمدنـد  در جلو میپشت سر حضرت و حسنین

 .نـدک یرا معرفـهـا   آنهکـ خواسـتند ی از و،دنـدین افـراد دیـ را با ارمک ایچون نب
ترین مردم نزد من اسـت و ایـن دو پـسر،  این پسر عم و داماد من و محبوب: حضرت فرمود

ن مردم نـزد یزتریو عز ن زن، فاطمه دختر منی هستند و ای و از صلب عل منی دخترۀنو
 احارثـه رئـیس نـصارابو. یش رفـت و بـر دو زانـو نشـست پـامبریسپس پ. من است
.  بنـابراین بـه مباهلـه تـن ندادنـد.ا نشسته اسـتین مرد مثل انبیاکه خدا قسم ه  ب:گفت

 :وی جواب داد. نکرو و مباهله ب جلو !حارثهو ابیا:  گفت، بوداه بزرگ نصارک »دیس«
ترسم که راستگو  بینم و می جرئت می کنم؛ زیرا او را بر مباهله پر به خدا قسم که مباهله نمی

 یک جهان ۀ ما نخواهد ماند و در همی براییرویچ نی ه، به خدا در صورت مباهله.باشد
 مـا !القاسـمبوی ا ا: گفـتغمبـری بـه پارئیس نصارآنگاه .  زنده نخواهد ماندینصران
هـا   آن بـاامبری پ.نکبا ما مصالحه . هستیممصالحه ه بحاضر ن ک ل،مینک  نمیمباهله

 زره و یه سـکـنیانیـز رد و کـمـصالحه  مت چهل درهمیقه  بیا  هر حله،به دو هزار حله
ن انا مـسلم،ش آمـدی پیمن آشوب و جنگیه اگر در که دهند ی اسب عاریزه و سی نیس

 ؛۴/١٠٠ :١٣۶٠طبرسـی، (سالم برگردانـد ها را  آنه کضمانت فرمود حضرت ار برند و کبه 
، کـوفی؛ ١٠٨ ــ١٠٧: ١۴١١واحدی نیـشابوری،  ؛١۶٨ ـ١/١۵۵: ١۴١١حاکم حسکانی نیشابوری، : ک.نیز ر
؛ حـسینی ٣۵٠ــ١/٣۴٧: ١۴١۵عروسی حویزی،  ؛٢٢٨ ـ٢٢۶: ١۴٢۴ ابن مردویه اصفهانی، ؛٩٠ـ ٨۶ :١۴١٠

؛ موسوی سـبزواری، ٢١٣ـ٣/٢١٢: ١۴١٢،  طبری؛١٧٧ـ١/١٧۵: ١٣٨٠، اشی عی؛ ١/۶٣٩: ١۴١۶بحرانی، 
  .)٧/١۵٨: ١۴١٧، حمدونابن  ؛١٢/٢۶٧: ١۴١۵، اصفهانی ؛ ابوالفرج١٠/۶ :١۴٠٩
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١۴٧  

   در شأن نزولتردید
 »نساء«، »بناءأ« ۀدر خصوص سه کلماین آیه، ن نزول أبرخی مفسران ضمن تردید در ش

 در شرشـید رضـا در تفـسیر. انـد  مطـرح کـردهاالتی راٶ سـهـا  و مصادیق آن»نفسأ«و 
بناء را به معنای جمع پسران و لفـظ نـساء أ عرب لفظ  کهخصوص این الفاظ گفته است

 بنـابراین .بـرد  مـیهـا بـه کـار نفس را برای گروهی از انسانأرا برای جمع همسران و نیز 
 و فاطمه نیحسنالفاظ بر مصادیق مورد ادعای شیعه، یعنی این که امکان ندارد 

  .)٣/٣٢٣: ١٩٩٠(د ن تطبیق شوو علی
 روایـاتی را ،عالمه طباطبایی در بحث روایی از منـابع مختلـف شـیعی و اهـل سـنت

تفـسیر ایـشان از . کنـد  مـیچنان که گفتیم حکایت  مباهله را آنۀکند که واقع  میمطرح
 ّالـدر، لیـاءحلیـة االو، صحیح مسلم، الثعلبی تفسیرو ...  وعیون اخبار الرضا، القمی
  .)٢۴۴ـ٣/٢٣۵: ١۴١٧طباطبایی، ( دهد ارائه میمستندات خود را ...  وبیهقی الدالیل، المنثور

  :شودبحث و بررسی زیر تواند از جهات گوناگون   میاین آیه
  ، شأن نزول.١
نفس و تطبیق آن با شأن نزول مورد ادعـای شـیعه و أبناء، نساء و أ بررسی کلمات .٢

  ،مفسران اهل سنت
  . بحث لغوی و بررسی معنایی الفاظ.٣

 تفسیر المناردر  به نقل کالم رشید رضا ،)٣/٢٣۵: همان(عالمه در پایان تفسیر این آیه 
 طـرح و نقـدمپـردازد و بـه تفـصیل ایـرادات وی را  مـیتفـسیر نویسنده و بدون ذکر نام 

 از هـای کـالم چیـزی اسـت کـه یکـی از شـگفتی« :نویسد  می ایشان در ابتدا.کند می
  :استچنین  اشکاالت و پاسخ عالمه ۀچکید. »...ن گفته استامفسر
ن یـعه از ایه منظـور شـکـم یدان یاند و همه م عهی شیات علماین روایاهمۀ  مصادر .١

  .عمل چه بوده است
 زن اطـالق بـر یـکلمـه را کن یـ ایعربـفـرد چ ی جمع است و هـ»ناءنسا«ۀ لمک .٢
ه خـود زنـان کـ یا نـدهینده باشـد، آن هـم گوی گوِ خودِه دخترک ی آن هم زن؛ندک ینم

 ،ز جمع استیه آن نک »نفسناأ« ۀلمک از ه رسول خداکنیدتر این بعیاز ا. متعدد دارد
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 بـه نـام یفه در خـصوص داسـتان خاصـی شـریـۀاین آبنابر. قصد کرده باشد را علی
  .مباهله با اهل نجران نازل نشده است

ُندع  :ی فرمود تعالیه خداکنی ا.٣ ْ ْ أنباءنا وأنباءمکَ ُ َ ََ َْ َْ ََ... یـکچیه به هـک دو احتمال دارد  
 از دو یـک هـر نخست اینکـه: شود یعه وارد است، وارد نمیه به شک یالکاز آن دو، اش

 ما مسلمانان زنان و فرزندان شما ًمثال؛ نندکن ی زنان و فرزندان طرف مقابل را نفر،طرف
ه هر کنیدوم ا .دینکن یان و فرزندان ما را نفران زنیحیم و شما مسینکن یان را نفریحیمس
 و شـما  را ما مسلمانان زنان و فرزندان خـود؛ندکن ی زنان و فرزندان خود را نفریا فهیطا
ن یـ به ایالکچ اشیم هیه گفتکطور  همان .دینکن یان زنان و فرزندان خود را نفریحیمس

ه و یـن نزول آأه شکاست د وارعه ی شیۀهست به نظرکه  یالک هر اش.ستیدو وجه وارد ن
  .داند ی خاص میا  را عده»بناءأ « و»نساء«، »نفسأ «مراد از

  ییپاسخ عالمه طباطبا
ث بـر جعـل آن توطئـه یاهـل حـدکـه د ییـست تـا بگویـ دو تا و سه تـا نیکیات ی روا.١
ه صـاحبان کنید کـ می یاتیروا عه را متهم به جعلی ش،ت دادهئ اگر به خود جر.اند ردهک

 ترمـذیسنن ال ،مسلم صحیحتوانید  یا می، آاند ث آن را در جوامع خود آوردهیدجوامع ح
   بدانید؟یخ را هم جعلیتب تارکو 

» ناءنـسا «:ه گفتـهکـت جـابر یـ ماننـد روا،اتیـ رواین معنـا را از بعـضیـا ایگو. ٢
 .فهمیـده اسـت اسـت،...  ی و علـ رسول خدا»مکأنفسنا وأنفس« و فاطمه

 بـه »ناءنـسا«کـه د یخواهد بگو یت نمی چون روا؛ود مفسر است از فهم خیوتاهک یول
 و  فاطمـهیلـّا مراد از اویو باشد  می ی علی به معنا»نفسناأ« و ی فاطمهمعنا

ن ی در مقام امتثال اه رسول خداکن است یه منظورش اک است، بلی علیاز دوم
ه  بـ»نـاءبناأ« و از هز فاطمجه  ب»ناءنسا« و از یر از علی به غ»نفسناأ« از ،فرمان

 ،  ی اول جز علۀلمک ی برادهد که پیامبر  می این نشان.اوردی را ننیجز حسن
  .افتی نی مصداقنیسوم جز حسنبرای کلمۀ  و  دوم جز فاطمهۀلمک یبرا

 داسـتان ِاتیـرواکه رده، باعث شده بیان که ی آین مفسر برایه اک یبی عجی معنا.٣
رده، کات را قبول یه آن رواک یسکانش و هر یند و به راوکد ثرتش طرک ۀمباهله را با هم



  

ظ 
ی لف

ناس
ناش
مع

»
ساء

ن
«

آیۀ 
در 

 
۶١

ران
عم

آل 
رۀ 
سو

 

١۴٩  

 !کالم خدا بوده است یر برایه مشغول نوشتن تفسکنی با ا،بزند د و تهمتیراه بگوی و ببد
رده چـه جـور کـ بـه آن دعـوت ی تعالیه خداک ین اجتماعید ایشان پرسید از ایحال با
ه کـ یسانکـ تمام یعنیاست؟ رهمۀ نصان با امؤمنهمۀ ا جمع شدن ی است؟ آیشدن جمع

 ،گـری دی سال نهم هجرت و به قول بعض،نا از مورخیه به قول بعضکه ین آیروز نزول ا
 جـزء محـاالت ین گردآوردنین و مسیحی بودند؟ چنامسلم.. .سال دهم هجرت بوده،

نـه و اطـراف ی مدین و نـصاراانا اجتماع مسلم،ن فرمانیه منظور از اکنیا ای ، استیعاد
ن ی چنـیآور فه دسـتور جمـعی شـریـۀشان است؟ اگـر آیان ایان و اطرافیل نجرانیبآن از ق
 و شـناعت و ی،ف قبلیلکمتر از تک ْفیلکن تیه محذور اکنیای را داده باشد، گو تیجمع

 آن . از آن نـداردیمـک  دست، از نظر قابل امتثال نبودنیول. تر است کش سبا ینامعقول
 نشین در شبه جزیره و سایر نقاط مسیحینه و نجران ی اهل مدۀتوانسته هم ی میسکروز چه 

  ؟ندکجا جمع  یکرا 
 اهل خود را بخواند و یکهر «ه ینک وجه است و آن ایکفه تنها ی شریۀاین در آبنابر

، بـا » را بخوانـدیگـری اهـل دیـکهر «ه ک اما وجه اول .»ندکن یبه جان اهل خود نفر
  .)٣٨۵ ـ٣/٣٧٢: ١٣٧۴طباطبایی، (ست یه منطبق نیظاهر آ

  نقدی در جهت تکمیل استدالل
به بحث معناشناسی لغـوی ای   عالمه طباطبایی هیچ اشاره،شود  میکه مالحظه همچنان

 رسد درست است به نظر میچند استدالل ایشان هر. نساء در آیات قرآن نکرده استلفظ 
  .شناسی بتوان پاسخ دیگری به شبهات دادکه از طریق معنا

 ، نـسبت بـه تفـسیر آیـهجـدی مطـرح اسـت کـه آیـا پیـامبراین اشکال به طـور 
داری کرده و از میان زنـان اطـراف خـود کـه در ظـاهر مـورد خطـاب  جانبطرفداری و

 برای او و همـسر و فرزنـدانش فـضیلتی  تا نعوذ باهللا استند، به دخترش اکتفا نمودها آیه
  انجام دهد؟توانسته کار دیگری   پیامبر غیر از این نمی،کسب کند یا خیر

دارای همسر است یا به معنـای جـنس  ِال این است که آیا لفظ نساء به معنای زنٶس
پـر واضـح . باشد  می اعم از ازدواج کرده و باکره است و یا اینکه به معنای دختر،نثٶم

 پـدری اسـت و ۀ اعم از این است کـه هنـوز در خانـ،است که اگر به معنای دختر باشد
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  . همسر خود است و دارای فرزندانی استۀنکه در خان نکرده و یا ایازدواج
 نـه عالمـه طباطبـایی و نـه رشـید رضـا هـیچ یـک بـه ،شـود  مـیکه مالحظـه چنان

بنـاء آمـده اسـت أکاربردهای مختلف لفظ نساء به ویژه در آیاتی که این لفـظ در کنـار 
زبـان  است که چگونه یـک عـربوص رشید رضشگفتی بیشتر در خص. اند دقت نکرده

 دقت در این کاربردها بـه پاسـخ یتوانست با اندک  میایشان. توجه این نکته نشده استم
  .شده برسد اشکال مطرح

ق و ی سپس مصاد،میپرداز ی لفظ نساء می ابتدا به معنا،ن شبههی به اییگو  پاسخیبرا
  .میریگ یمی  آن را در قرآن پیاربردهاک

   در لغت»نساء«
نـساء جمـع مـرأة اسـت، . ه با مفرد خود مرتبط باشدکآن ی ب، جمع داردیلفظ نساء معنا
  جمع از غیر لفظِ موارد دیگری نیز وجود دارد که لفظ.ه جمع مرء استکمثل لفظ قوم 

قوم جمع  ،ك جمع ذلكاولئ  و بعیر،ة مثل ابل جمع ناق؛آید و دارای مفرد نیست مفرد می
 معتقدند یبرخ. هستندخود از غیر لفظ مفرد که  ،نسوان و نسون جمع مرأة و  نساء،مرء
ن ی بنـابرا. گرفتـه شـده اسـتی و عبـری آرانـیها  بوده و از زبانیر عربین لفظ غیاکه 
؛ ٧/٣٠٣: ١۴١٠فراهیـدی، (هـا جـست  د در آن زبـانی آن را باِق در خصوص لفظ مفردیتحق

: ١۴٢١بـن سـیده،  ا؛ ٨٠۴: ١۴١٢راغـب اصـفهانی،  ؛۶/٢۵٠٨: ١٣٧۶جـوهری،  ؛١٣/۵٧: ١۴٢١ازهری، 
طریحــی،  ؛۴/۴۵۵: تــا ؛ فیروزآبــادی، بــی ٢/۶٠۴: ١۴١۴؛ فیــومی، ١۵/٣٢١: ١۴١۴؛ ابــن منظــور،  ۶١۵/٨

؛ مصطفوی، ١/٣٢٢: ١۴١٠؛ موسی و صعیدی، ٢٠/٢٣٧: ١۴١۴؛ حسینی واسطی زبیدی، ۴١۵/١: ١٣٧۵
  .)١٢/١١١: تا بی

 لفـظ مفـردی بـرای آن در میـان ،بدین ترتیب لفظ نـساء هرچنـد معنـای جمـع دارد
  .عراب وجود نداردا

   در قرآن»نساء«
هم، ئم، نـساک نـساء، نـسائ، لنـساء، النـساءیهـا  بار بـه صـورت۵٧ ، نساء در قرآنۀلمک

 آن در قـرآن یبردهـاراکبـا توجـه بـه . ز به صورت نـسوة آمـده اسـتیبار ن ٢نسائهن و 
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١۵١  

  :یافتات ی مختلف در آیمعنا ٣ آن را در توان می
قرآن .  دختر استی، به معناآمدهبناء أنار ابن و کر  نساء د جا هر: دختری به معنا.١

ْوإذ : فرمایـد  مـیاسـرائیل خطاب به بنی
ِ ْینـامک َ ُ َ ْ َّ ْمـن َ َفرعـون ِآل ِ ْ َ ْ م ِ ْومو َنُک ُ َسـوء َـُس ِالعـذاب ُ

َ َ ون ْ َیـذ ُ ِّ َ ُ 
ْأنباءمک ُ َ َ ْ یون َ َو ُ ْ َ َْس ْاءمک َ ُ َ َس م ِ ْوىف ذ ِلُک َ

ِ ٌبالء َ َ ْمن َ ُربمکْ ِ ِّ ٌعظمي َ ِ َ )هکـ زمـان آن دیـآور ادیـ به؛ و )۴٩ /بقـره 
 آزار صـورت نیبـدتر بـه را شـما همواره هک میدیبخش ییرها انیفرعون چنگال از را شما
 هـا نیـا. داشـتند یمـ نگـه زنـده را شما دختران و دندیبر یم سر را شما پسران ؛دادند یم

  .بود شما یبرا پروردگارتان طرف از یبزرگ گرفتاری
  :ت ذیلهمچنین است آیا

ْوإن ـ  ِ ْخفـمت َ ُ ْ َّأال ِ ُسطوا َ ِ ـ ْ وا ِىف ُ ُالیتـاىم فـا ِن
ْ َ َ َ َ َطـاب َمـا ْ ُلکـْم َ َمـن َ ِالنـساء ِ َ َمثـىن وثـالث ِّ َ ُ َ َ ْ َوربـاع َ َ ْفـإن َُ ِ

ْخفـمت َ ُ ْ َّأال ِ َ 
ُتعدلوا

ِ ْ ًفواح َ َ ِ َ ْأو َ َملَکْت َما َ م َ ْأميا ُنُک َ ْ َذلك َ ِ
َّأدىن أال َ َ ََ ُتعولوا ْ ُ َ )انیم عدالت یاجرا در اگرو  ؛)٣/ نساء 

 سـه دو، دو ،قرار گرفـت مورد پسند شما هک دختران را از چه هر د،کیمنایب میتی دختران
 یـک بـه د،ینکن رفتار عدالت به هک دیدار میب اگر پس. دیریگ یزن به چهار، چهار سه،
 بـه تـا ستا بهتری خوددار نیا. دینک تفاکا ،دیا شده کمال زانینک از آنچه به ای آزاد ِزن
  .دیگرد وار الیع هودهیب و دییگرا ستم

َوقال ـ  َ ُاملأل َ َ َ ْمن ْ ِقوم ِ ْ
َفرعون َ ْ َ ْ ُتذر َأ ِ َ ُمو وقومـه َ َ ُْ َ َ ُلیفـسدوا َ ِ ْ ُ ِاألرض ِىف ِ ْ َ َویـذرك ْ َ َ َ َوآهلتـك َ َ َ ِ َقـال َ ُسـنقتل َ ِّ َ ُ ْأنبـاء َ ُ َ َ ْ َ 

ىي ِو
ْ َ َْس ْاء َ ُ َ َس َّوإنا ِ ِ ْفـوقھم َ ُ َ ْ َقـاهرون َ ُ ِ َ

 )و یموسـ ایـآ: گفتنـد فرعـون قـوم سـرانو  ؛)١٢٧ /اعـراف 
 نـد؟ک رها را انتیخدا و توی موس و نندک فساد نیسرزم نیا در تا ینک یم رها را قومش
 مـا و میـدار یم نگاه زنده را دخترانشان و میشک یم را پسرانشان یزوده ب: گفت فرعون

  .میمسلط آنان بر
ْوإذ ـ 

ِ ینامک َ ْأ ُ َ ْ َ ْ ْمـن َ َفرعـون ِلآ ِ ْ َ ْ م ِ ْومو َنُک ُ َسـوء َـُس ِالعـذاب ُ
َ َ َتلـون ْ ُ ِّ َ ْأنبـاءمک ُ ُ َ َ ْ یون َ َو ُ ْ َ َـْس ْاءمک َ ُ َ ـَس م ِ ْوىف ذ ُلکـ ِ

َ
ِ َ 

ٌبالء َ ْمن َ ُربمکْ ِ ِّ ٌعظمي َ ِ َ )میـداد نجات انیفرعون از را شما هک را یهنگام نک اد؛ و ی)١۴١ /اعراف 
 یبـاق زنـده را دخترانتـان و شتندکـ یمـ را پسرانتان ،ردندک یم نجهکش سخت را شما هک
  .بود پروردگارتان جانب از یبزرگ گرفتاری شما یبرا ن امریا در و گذاشتند یم
ْوإذ ـ 

ِ َقال َ ِمو لقومه َ ِ ْ َ ِ َ ُاذرکوا ُ ُ َنعمة ْ َ ْ ِاهللا ِ ْعلیُکْم ّ َ ْإذ َ امک ِ ْأ ُ َ ْ ْمن َ َفرعون ِآل ِ ْ َ ْ م ِ ْومو َنُک ُ َسوء َُس ِالعذاب ُ
َ َ ِّویـذ ْ َ ُ َونَ ُ 

ْأنباءمک ُ َ َ ْ یون َ َو ُ ْ َ َْس ْاءمک َ ُ َ َس م ِ ْوىف ذ ِلُک َ
ِ ٌبالء َ َ ْمن َ ُربمکْ ِ ِّ ٌعظـمي َ ِ َ )را یهنگـام اوریـب خاطر بهو  ؛)۶ /ابراهیم 

 از را شـما هکـ آنگـاه د،یـآور ادی به خود بر را خدا نعمت: گفت خود قوم به یموس هک
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١۵٢  

 سـر را پـسرانتان و داشـتند یمـ ارو سـخت عـذاب شـما بـر ه کهمانان ؛دیرهان فرعونیان
 پروردگارتان جانب از شما یبرا امر نیا در و گذاشتند یم زنده را دخترانتان و دندیبر یم

  .بود بزرگ گرفتاری
َّفلما ـ  َ ْجاء َ ُ َ ق َ ِّبا َ ْ

ْمن ِ َعندنا ِ ِ ْ ُقالوا ِ ُاقتلوا َ ُ َأنباء ْ َ ْ َالـذین َ ِ
ُآمنـوا َّ ُمعـه َ َ یوا َ ُوا ْ َ ْسـ ْاء َ ُ َ ـَس َومـا ِ ُکیـد َ ْ افرین َ َا ِ َلکـ َّإال ْ ِىف  ِ

ٍضالل
َ َ
 )موسی یوقت  پس؛)٢۵ /غافرگفتنـد آورد، آنان یبرا ما جانب از را قتی حق :
ی ولـ. دیـبگذار زنـده را دخترانـشان و دیشکـب انـد آورده مانیا او با هک را یسانک پسران

  .ستین یگمراه در جز افرانک رنگین
َّإن ـ  َفرعون ِ ْ َ ْ َعال ِ ِاألرض ِىف َ ْ َ َوجعل ْ َ َ َأهلھا َ َ ْ ًشیعا َ َ ُتضعف ِ ِ ْ َ ة َْس ًطا َ

ِ
ْم َ ُ ْ ُیذ ِ ِّ َ ْأنباء ُ ُ َ َ ْ اء َ ىي  ْو ُ َ ـَس ِ ِ

ْ َ َْس ُإنـه َ َّ َاکن ِ َ 
َمن َاملفـسدین ِ ِ ِ ْ ُ ْ )طبقـه طبقه را آن ِمردم و برافراشت سر مصر نیسرزم در  فرعون؛)۴ /قصص 

 را دخترانـشان و دیـبر یمـ سـر را پسرانـشان ،داشت یم زبون را آنان از یا طبقه .ساخت
  .بود مفسدان از یو همانا .گذاشت یم یجا بر زنده

ایـن کنـد   مـی جلب نظر)نساءسورۀ  ٣ ۀجز آی(توجه به آیات فوق که با  ی مهمۀنکت
جـا  هرکه توان نتیجه گرفت   می پس.بناء آمده استأ لفظ ،که در کنار لفظ نساءاست 

 بدیهی است که فرعون دسـتور داده بـود . به معنای دختر است،ء آمدهبناأنساء در کنار 
دختر است او اگر و بکشند آید در صورتی که پسر است او را   میهر فرزندی که به دنیا

  وبینی کاهنان مصر در مورد ظهور موسی بـه حقیقـت نپیونـدد را زنده نگه دارند تا پیش
  . ممانعت نمایدسی طرفدار حضرت موِنیز از ایجاد نیروی جنگی

 مـرد مـورد توجـه قـرار یـکه بـه عنـوان همـسر کـ یسکـ( زن و همسر ی به معنا.٢
ألونك : مانند) ردیگ یم َو َ ُ َ َْس ِعن َ

ِاحملیض َ َِ
ْقل ْ َهو ُ ًأذی ُ ُفـاعتزلوا َ

ِ َ ْ َالنـساء َ َ ِاحملـیض ِىف ِّ َِ
َوال ْ هن َ َّر ُ ُ َ ـ ْ َّحـىت َ َیطھـرن َ ْ ُ َْ 

َفــإذا َ
َتطھــرن ِ ْ َّ َ ُفــأ َ ْ َّهنَ ْمــن ُ ُحیــث ِ ْ ُأمــرمک َ ُ َ َ ُاهللا َ َّإن ّ َاهللا ِ ُّب ّ ــ ِ

َالتــوابني ُ ِ َّ ب َّ ُّو ــ ِ
ُ َاملتطھــرین َ ِِّ

َ َ ُ ْ )ــر ــو از  و؛)٢٢٢ /هبق  ت
 در رو نیـا از اسـت یا آلـوده و انبـاریز زیـچ: بگـو .نندک یم سؤال ضیح خون ۀدربار
 و شـوند کپـا تـا دیـننما یکـینزدهـا   آنبـا و دیـنک یریـگ نارهک آنان از یقاعدگ حالت
 .دیـنک زشیـآمهـا   آنبا داده، فرمان شما به خدا هک یقیطر از شدند، کپا هک یهنگام

  .دارد دوست ]زین[ را انکپا و دارد دوست را نندگانک توبه خداوند
هـا بـه معنـای زن و همـسر مـرد مطـرح اسـت،  آیات دیگـری کـه لفـظ نـساء در آن

 ،٣۴، ٢۴ـ٢٢، ١٩، ۴/ ؛ نساء٢٣۶ـ٢٣۵ و ٢٣٢ـ٢٣١، ٢٢۶، ٢٢٣، ١٨٧ /بقره: اند از عبارت
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١۵٣  

  .۴ و ١/ ؛ طالق٣ـ٢/ ؛ مجادله٣٢ و ٣٠/ ؛ احزاب۵٠ و ٣٠/ ؛ یوسف۶/  مائده؛١٢٩ و ۴٣
  :مانند ؛ مردیکا همسر یه دختر باشد و کنی اعم از ا، زن و جنس مؤنثیبه معنا. ٣
ا َیا ـ  َأ ُّ ُالناس َ وا َّ ُا ُربمکُ َّ َّ ِالذی َ

َخلقُکْم َّ َ ٍس ْنِم َ ْ ٍواح َ
َ ِ َوخلق َ َ َ َمنھا َ ْ َزوجھا ِ َ ْ َّوبث َ َ َمنھمـا َ ُ ْ ًرجـاال ِ َ ًکثـريا ِ ِ اء َ ًو ـَس ِ َ 

وا ُوا َّ َاهللا َ ِالذی ّ
َاءلون َّ ُ َ ِبه ََس َواألرحام ِ َ ْ َ ْ َّإن َ َاهللا ِ َاکن ّ ْعلیُکْم َ َ ًرقیبا َ ِ َ )پروردگارتـان از! مـردم یا؛ )١/ نساء 
 او جـنس از ]زین[ را او همسر و دیآفر انسان یک از را شما ۀهم هک یسک همان ؛بترسید
 ییخـدا از .سـاخت منتـشر ]نیزم یرو رب[ یفراوان زنان و مردان دو، آن از و ردک خلق
 او نـام د،یخواه یم گریدیک از یزیچ هک یهنگام ]و دیمعترف او عظمت به[ هک دیزیبپره
 مراقـب خداونـد، رایـز ؛دیـنک زیـپره خـود شاوندانیـخو ]با رابطه قطع[ ازو  دیبر یم را

  .شماست
َزین ـ  ِّ ِللناس ُ

َّ ُّحب ِ ِالـشھوات ُ َ َ َمـن َّ ِالنـساء ِ َ َوالبنـني ِّ ِ َ ْ ِوالقنـاطري َ ِ َ َ ْ ِاملقنطـرة َ َ َ ْ َ ُ َمـن ْ ِالـذهب ِ
َ ِوالفـضة َّ َّ ِ

ْ یـل َ ِوا ْ َ ْ ِاملـسومة َ َ َّ َ ُ ْ 
ِواألنعام َ ْ َ ْ رث َ ِوا ْ َ ْ َذلك َ ِ

ُمتاع َ َ یاة َ ِا َ َ َالدنیا ْ ْ ُعن ُّهللاَوا ُّ َ ْ ُحسن ِ ْ ِاملآب ُ َ ْ )یمـاد امـور  محبت؛)١۴ /عمـران آل، 
 و انیـچارپا و ممتـاز یهـا اسـب و نقره و طال از هنگفت اموال و فرزندان و زنان ازاعم 

 و است ]یماد[ پست یزندگ یۀسرما ها نیا .است شده داده جلوه مردم نظر در زراعت،
  .خداست نزد ،یکن سرانجام

 اینکه دختـر اعم از ،نث استٶبه معنای جنس مها   آنلفظ نساء درآیات دیگری که 
، ٣٢، ١۵، ١١، ٧، ١/  نساء؛۴٢/  آل عمران: ازاند  عبارت،دار یا زن بیوهباشد یا زن شوهر

 ؛۵٩ و ۵۵، ۵٢/  احـزاب؛۵۵/  نمل؛۶٠ و ٣١/ نور؛  ٨١/  اعراف؛١٧۶ و ١٢٧، ٩٨، ٧۵
  .١١/  حجرات؛٢۵/ فتح
. مینک ی مرور مبارهم و آن را دویگرد ی مباهله بازمیۀ به آ، فوق با توجه به آیاتکنیا

 بناء آمده است، مصداق لفظ نـساءألفظ در کنار  لفظ نساء ،هین آیه در اکنیبا توجه به ا
توانـسته اسـت  یرده و نمـکـ عمـل ی طبق دسـتور الهـامبری در واقع پ.شود یدختر م

 از همسران یکی امبریپاگر . رداوی را به همراه خود بر از حضرت فاطمهی غیسک
رده بـود و مـستحق عتـاب و سـرزنش کـ عمـل یآورد، بر خالف دستور الهـ یخود را م

 دختـرش ی خـود نداشـته و بـراۀ بـه خـانوادای ژهیـ توجـه وامبریـن پیبنـابرا. شد یم
  .نکرده است یتراش لتیفض
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   در متون ادبی»نساء« لفظ
اسـت تـا روشـن متون ادبی نوبت بررسی ، آنقر آیات معنای نساء درپس از روشن شدن 

کننده تأییدآیا لفظ نساء در این متون نیز به معنای دختر آمده است؟ مواردی که شود که 
  :است عبارت است از

 و فرزندانی که بـرای  با حضرت خدیجه ازدواج پیامبربارۀ ابن عساکر در.١
هـای  تـر بـه نـامحضرت خدیجـه سـه پـسر و سـه دخ که کند  میآن حضرت آورد، نقل

  : استفاده کرده است»نساء«وی برای دختران از لفظ . کلثوم، رقیه و فاطمه آورد ام
  .)٣/١٧٢: ١۴١۵( ...فاطمة کلثوم وّمة وأّرقی: لدت له من النساءُوو

آمـد ) شاعر( قیس بن ثعلبه نزد ابوالنجم ۀزنی از قبیل: گوید  می ابوالفرج اصفهانی.٢
که دو سـال اسـت از سـن ازدواج او گذشـته اسـت و او از دختری دارم : و به او گفت

 اگر .کنون خواستگاری نداشته است ولی تا است، زیباترین دختران و بلندقدترین ایشان
  .کند  میاو را در شعری یاد کنی، ازدواج
  :متن عبارت وی چنین است

ّمدهن قامةوهی من أجمل النساء وأ...  ّ ...)١۴١۵ :١٠/٣۵١(.  

ی یزیبـارو (»اًّلـن تعـدم الحـسناء ذامـ«: آورد کـه المثلی را مـی  ضربابن انباری. ٣
المثل را بـه زبـان  اولین کسی که این ضربگوید   و می)رود هرگز با نکوهش از بین نمی

 بـن مالـک. بـودعـرب  از زیبـاترین دختـران ،ّآورد حبی دختر مالک بن عمرو عدوانی
  :پدرش خواستگاری کرد او را از ،زیبایی او را شنیدآوازۀ غسان وقتی 
 النـساء، أجمل من انتکو ةّیالعدوان عمرو بن كمال بنت یّحب المثل بهذا مّلکت من لّأو

  .)٣٩۵: ١۴٢۴ابن انباری، ( هایأب یإل فخطبها ان،ّغس بن كمال بجمالها فسمع

 را بـه مـدح لطـائفلالظرائـف و اباب چهل و سـوم کتـاب .) ق ۴٢٩. م(ثعالبی . ٣
به شـرح ذیـل را ه و مواردی از استعمال لفظ نساء به معنای دختر دختران اختصاص داد

  :آورده است
  :گوید می.)  ق۶۴. م(ی از شاعران مخضرم وس المزنا معن بن )الف
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١۵۵  

  ذب نساء صوالحک ال تّهنیفو                    مـون بناتهـرهیک ًاالـ رجرأیت  
  ١حـــنوائه وـــیمللنوادم ال ــخ                    یـن بالفتـکفتیام ـّیاأل وّهنیوف  

  )١/٢۵٨ :١۴٢٧ثعالبی، (  
دار یت بـه دختـر در تهن،هیر معروف آل بویوز) . ق٣٨۵ ـ٣٢۶( ّ صاحب بن عباد)ب

  :سدینو یشدن دوستش به وی م
رة بـإخوان ّأوالد األصـهار، المبـش وجالبة األصـهار وّأم األبناءساء ولة النی بعقًسهال وًأهال

ــقون و ــاء یتناس ــون ینجب ــو(تالحق ــران؛ )١/١۵۶: ١۴٢٠، هم ــر گ ــدم دخت ــ مق ن را یاوک
 ۀ مـادر پـسران، آورنـدۀه بـه مثابـرا ک یم دختریدار ی میم و گرامییگو یآمد م خوش

نـده ی هـم آیبان از پیمعشر و نج  برادران خوشۀدهند زه و مژدهکیدامادان و فرزندان پا
  .باشد یم

  :کند  میدوله استشهادال رثای مادر سیفدر  یّسپس به این شعر متنب
  الــ الرجیـاء علـلت النسـّلفض                    یذـل هـمثک اءـان النسـکو ـلو  
  ٢اللـــر للهـــر فخـــکیال التذو                    بیث السم الشمس عیما التأنو  

  )١/٢۶٠ :١۴٢٧همو، (  
  .ر آمده است در این متون لفظ نساء به معنای دخت،شود  میکه مالحظه چنان

شناسـان بـرای جمـع بـه کـار  که لفظ نساء هرچند طبـق نظـر لغـتشایان ذکر است 
  . برای مفرد نیز کاربرد دارد،رود می

   مرد با همسر و فرزندانۀرابط
در تأیید این امر که خداوند در آیۀ مباهلـه، طـرفین را بـه آوردن فرزنـدان و نـه همـسران 

تـر از  تـر و اساسـی ندان با پدر و مادر بسیار مهمدعوت فرموده، باید گفت که رابطۀ فرز
فرزندان ای حقیقی و غیر قراردادی است؛ چرا که  رابطۀ همسران با یکدیگر بوده و رابطه

                                                                 
  در.شان دختران صالح وجـود داردیان ای در حالی که در م،خواهند یه دخترانشان را نمکدم ی را دیمردان. ١

د نـریه هنگـام سـختی روزگـار نـسبت بـه جوانـان پرسـتاران باشـند و اگـر بم کـان دخترانی هستندیاین م
  .)١۴۵: ١٣٨۵ ثعالبی،( نندگانک نندگان و نوحهک هیگر

 ننگش یۀد، مایافتند و مؤنث بودن اسم خورشی ی میبودند، زنان بر مردان برتر ن دختر یاگر زنان همانند ا. ٢
  .)١۴٧ـ١۴۶: همان(باشد  ی فخر آن نمیۀر بودن ماه، ماکه مذ کست، همچنانین
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ارتبـاط بنابراین . اند، نه با اجرای صیغۀ عقد پدر و مادر به وجود آمدهخون  گوشت و از
توانـد بـین والـدین و   نمـیمـریهـیچ او  شـود  نمـیقطـعگاه  هیچپدر و مادر فرزندان با 

  پدرۀالنفق ند، واجبباشفرزندان مادامی که نیازمند آنکه  به ویژه ؛ی افکندیفرزندان جدا
در حـالی . هـستند... هـا، مـادر و و اجداد پدری، و در صورت فقدان یا عدم قدرت آن

طالق تواند پس از  می است و مادرفسخ قابل قراردادی که رابطۀ زوجیت میان همسران، 
زندگی مستقلی و خود  دهد فوت مرد، فرزندانش را در اختیار پدر یا اجداد پدری قراریا 

جـان فرزندانـشان هنگام قسم خوردن، بـه افراد به  روست که ینهماز  .را در پیش گیرد
  . نه همسرانشانکنند،  یاد میسوگند

 و پـسر دعـوت  قرآن طرفین مباهله را به آوردن فرزنـدان اعـم از دختـر،بر این اساس
شما پسران و دختران خـود را بیاوریـد و  :گوید  میخطاب به مسیحیان نجرانکند و  می

  .آوریم  میما نیز پسران و دخترانمان را

  های قرآن در برخی ترجمه» نساء«برگردان لفظ 
ون  ۀمعنای آیـ :نویسد  میالبیان مجمعطبرسی در  َیـذ ُ ِّ َ ْأنبـاءمک ُ ُ َ َ ْ یون َ َو ُ ْ َ َـْس ـ َ ْاءمکِ ُ َ  )۴٩/ بقـره( َس

را بـه هـا   تـا آنداشـتند  مـیکشتند و دخترانتان را زنـده نگـه  میاین است که پسرانتان را
دهد کـه چـرا   میوی سپس توضیح .ازدواج کنندها   آنو به عنوان برده بایرند بردگی گ

  :نویسد چنین میقرآن لفظ بنات را نیاورده است و 
  .)١/٢٢٧: ١٣٧٢(  نامیده است،گردد به آن برمی ها  آندختران را به اسمی که حال

ده شـعبـارت چنـین ترجمـه و  دقـت کـافی نـشده البیـان مجمعۀ سفانه در ترجمأمت
  :است

داشتند تا خدمتگزاری آنان کنند و کنیز باشـند   میفرزندانتان را کشته و زنانتان را نگاه
عونیـان هـر دو دسـته را  زیـرا فر؛باشـد  می اعم از دختر و زن، زنان»نساء«و منظور از 
  .)١/١۶٧: ١٣۶٠طبرسی، ( داشتند  میزنده نگاه

 تنها از سوی برخـی مترجمـان بـه دختـران ترجمـه ،لفظ نساء در آیات ذیلهمچنین 
  .اند بقیه به زنان ترجمه کرده و شده است
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١۵٧  

 بروجـردی، ،الحدیث احسن قرشی در نسفی، دهلوی، ،انصاری :بقره سورۀ ۴٩آیه 
بـانو امـین  / زنان و دختـران:پور کاویان/ )دختران(  زنان:االسالم ضفی طاهری، سراج،

  .ها  دخترها و زن:العرفان مخزندر 
 طبرسـی، الجـامع جوامـعترجمۀ ، الحدیث احسن قرشی در :اعراف سورۀ ١٢٧آیۀ 

، انـصاری،  شـیرازی، مکـارمگلی از بوستان خـدا حجتی در پور، سراج، طاهری، کاویان
  . زنان و دخترانشان:دهلوی، نسفی، یاسری

 /زنـان و دختـران: پـور  کاویـان،نـسفی، دهلـوی، انـصاری :اعراف سورۀ ١۴١آیۀ 
  ).دختران(زنان : االسالم فیض ،الحدیث احسن قرشی در طاهری،
ۀ  بروجـردی، ترجمـ،ای الهـی قمـشه ،الحدیث احسن قرشی در : سورۀ ابراهیم۶آیۀ 

 ،طـاهری، انـصاری، دهلـوی، ، سـراج التفاسـیرةحجـبالغـی در ،  گنابادیۀالسعاد بیان
زنـان و : پـور ، کاویـانمخـزن العرفـانبـانو امـین در ، نـوبری، کشف االسـرارمیبدی در 
  .)دختران(زنان : االسالم  فیض/دختران
، طبـری تفـسیرۀ ، دهلوی، ترجمکشف االسرار میبدی در نسفی، : سورۀ غافر٢۵آیۀ 

ــراج،  ــوبری، س ــصاری، ن ــغــی در  بال،الحــدیث احــسنقرشــی در ان ــیرةحج ،  التفاس
  .و زنان )دختران (: گنابادیۀالسعاد بیانۀ  ترجم/)دختران( زنان: االسالم فیض

 ۀ، نـوبری، ترجمـ التفاسـیرةحجـ بالغـی در طاهری،، انصاری : سورۀ قصص۵آیۀ 
 بیـانۀ  ترجمـ/زنـان دختـران: ، نـسفیکـشف االسـرارمیبـدی در  ،، دهلویطبری تفسیر
  .) دخترانشان را برای کنیزیو( زنان:  گنابادیۀالسعاد

 و انـد  تمامی مترجمان لفظ نـساء را بـه زنـان ترجمـه کـرده: سورۀ آل عمران۶١آیۀ 
  .یک به دختران ترجمه نکرده است هیچ

  : خویش را چنین ارائه کرده استیشنهادی پۀعلی نجار ترجم
 سخت بر شما ی عذابـ وستهیپ  ـهکدم یه شما را از آل فرعون رهانک ]اد آریبه [ را یزمان

 زنــده نگــاه ]یزیــنک یبــرا[شتند و دخترانتــان را کــ یردنــد، پــسرانتان را مــک یوارد مــ
  .)١۵۴: ١٣٨١(  پروردگارتان بودی بزرگ از سویداشتند و در آن آزمون یم

  . نیست]برای کنیزی[نیازی به اضافه کردن نگارنده به نظر 



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۵

 / 
رۀ 
شما

٢۴

١۵٨  

  گیری نتیجه
 در جریـان مباهلـه از و فرزندانشچند در اثبات حضور حضرت فاطمه و همسر هر

ی گویـای ایـن ی به تنها»نساء« لفظ ِشناسیمعنا در عین حال ،شود  میشأن نزول استفاده
پس پیامبر طبق دستور عمـل .  باید تنها دخترش را برای مباهله بیاورداست که پیامبر

 دییایب: بگوها   آنبه« :فرماید  می آل عمرانۀ سور۶١ ۀ چرا که خداوند در آی؛کرده است
 ،خـوانیم  مـیرا شیخـو دختـران  ما،را خود پسران هم شما ،خوانیم  میرا خود پسران ما

 آنگاه، خود را های جان هم شما آوریم،  میخود را های جان  ما،را خود دختران هم شما
  .»میده  میقرار انیگو دروغ بر را خدا لعنت و مینک  میمباهله

  :اینبنابر
 اگــر یکــی از  و را بیــاوردت غیــر از حــضرت فاطمــهتوانــس  نمــی پیــامبر.١

  .آورد دستور الهی را اجرا نکرده بود  میهمسرانش را
 داللـت بر فاطمه» ناءنسا« باز هم لفظ ، حتی اگر شأن نزول را نادیده بگیریم.٢
  .دارد
 در ترجمـه و تفـسیر آیـات مربـوط بـه فرعـون و ،مترجمان قرآن و مفسرانبرخی  .٣

پـسران  «: صحیح این گونه آیات چنین استۀترجم. اند ت کافی نکردهکشتن پسران دق
  .»داشتند  میتان را زنده نگهکشتند و دختران  میشما را
، و منحـصر جمـعبه صـورت مفرد کاربرد دارد و هم به صورت  هم »نساء« لفظ .۴

  .استکردن آن در جمع خط
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١۵٩  

  یشناس تابک
 تحقیـق و تـصحیح محمـود محمـد ،ثـرریب الحدیث و االالنهایة فی غ ، بن محمدک، مباریر جزریابن اث .١

  . ش١٣۶٧ ،انیلیاسماع،  قم، چاپ چهارمی،زاو  طاهر احمدو یطناح
  .ق ١۴٢۴العلمیه،  الکتب دار بیروت، ،الناس کلمات معانی فی الزاهر بن قاسم، بن محمد رکابوب ی،انبار ابن .٢
  .ق ١۴١٧، صادر دار ، بیروت،هالحمدونی التذکرة ،حسن بن  محمد،حمدونابن  .٣
 ی،د هنداویتحقیق و تصحیح عبدالحم، المحکم و المحیط االعظم فی اللغهل، ی بن اسماعیده، علیابن س .۴

  . ق١۴٢١یه، تب العلمک دار ال،روتیب
  .ق ١۴١۵، رکالف  دار، بیروت،دمشق مدینة تاریخ،  بن هبةاهللا شافعیالقاسم علی بن حسن، ابورکعسا ابن .۵
 و مـا نـزل مـن القـرآن فـی طالـب مناقب علـی بـن ابـی ی،احمد بن موسابوبکر ، یه اصفهانیابن مردو .۶

  . ق١۴٢۴، ثی دار الحد، قم،نیالدین حرزحساق محمدالرزیق عبد تحق، علی
  . ق١۴١۴،  دار صادر،روتیب ،العرب لسان ،الدین محمد بن مکرم افریقی مصری جمال ،منظور ابن .٧
  .ق ١۴١۵ی، عرب التراث اءیاح  دار، بیروت،غانیاالکتاب ،  علی بن حسینی،اصفهان ابوالفرج .٨
  . ق١۴٢١ی، اء التراث العربی دار اح،روتی ب،هاللغ تهذیب ،، محمد بن احمدیازهر .٩
ة ـ یق قـسم الدراسـات االسـالمیـ، تحقالبرهان فـی تفـسیر القـرآن،  بن سلیمانهاشمید س،یبحرانحسینی  . ١٠

  . ق١۴١۶، بعثت، تهران البعثه، مٶسسة
تحقیـق و  ، و الیواقیت فـی بعـض المواقیـتاللطائف و الظرائف بن محمد، کالملور عبدابومنص، یثعالب . ١١

  .ق ١۴٢٧یه، تب و الوثائق القومک دار اله،قاهر ی محمد جاد،تصحیح ناصر محمد
، تحقیق و تـصحیح عـارف یساوکاتب  یر بن علکب ابی محمد بن ۀ، ترجم ثعالبیتحسین و تقبیح ،همو .١٢
  . ش١٣٨۵، توبکمراث ی م، تهران،حمد زغولا
تـب ک دار ال،روتیـب ه،حـید محمـد قمیـتحقیق و تصحیح مف، هل العصرایتیمة الدهر فی محاسن  ،همو . ١٣

  .ق ١۴٢٠یه، العلم
 الغفور احمـد عبـدتحقیق و تـصحیح،  تاج اللغة و صحاح العربیهالصحاحل بن حماد، یجوهری، اسماع .١۴

  . ق١٣٧۶، نیی دار العلم للمال،روتی بعطار،
 فی اآلیات النازلة شواهد التنزیل لقواعد التفضیل بن احمد، عبداهللاعبیداهللا بن ، نیشابوری حسکانیحاکم  .١۵

  .ق ١۴١١ارشاد اسالمی، فرهنگ و باقر محمودی، تهران، وزارت د، تحقیق محم فی اهل البیت
، بع المثـانیم و الـسفسیر القرآن العظـیروح المعانی فی ت ،الدین محمود بن عبداهللا حسینی آلوسی، شهاب .١۶

  . ق١۴١۵ یه،تب العلمکال  دار،روتی بیه، عطی عبدالباریق علیتحق
، شرح القاموس المسمی تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، یمرتضمحمدسیدی، دیزبحسینی واسطی  .١٧

  . ق١۴١۴، رک دار الف،روتی، بیریتحقیق و تصحیح علی ش
  .ق ١۴٢٠العربی،  التراث احیاء بیروت، دار ،الغیب مفاتیحالتفسیر الکبیر او  عمر، بن محمد ،یازر فخرالدین .١٨
  . ق١۴١٢،  دار القلم،روتی ب،القرآن الفاظ مفردات، محمد بن حسین، اصفهانی راغب .١٩
، ة المـصریة العامـة للکتـابأالهیـه، قـاهر، القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنـار تفسیررضا، محمد،  رشید .٢٠

  .م ١٩٩٠
  . ق١۴١٧ یه،تب العلمک دار ال،روتی ب،الفائق فی غریب الحدیث ،بن عمرمحمود جاراهللا  ،یزمخشر .٢١
ی، العرب تابکال  دار،روتی ب، و عیون االقاویل فی وجوه التأویلالکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،همو .٢٢

  .ق ١۴٠٧
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 رعشی ماهللاة آیۀ کتابخان، قم،المنثور فی تفسیر المأثور ّالدر بکر،  عبدالرحمن بن ابیالدین جاللسیوطی،  .٢٣
  . ق١۴٠۴نجفی، 

  . ق١۴١٧ی، دفتر انتشارات اسالم،  قم،المیزان فی تفسیر القرآن ،نیحسیدمحمد، سییطباطبا .٢۴
  .ش ١٣٧۴اسالمی،  انتشارات همدانی، قم، دفتر یدمحمدباقر موسویسترجمۀ  ،المیزان تفسیر ۀترجم ،همو .٢۵
محمـد مفـتح، تـصحیح  قیـتحقترجمۀ مترجمـان،  ،البیان مجمعتفسیر  ۀترجم طبرسی، فضل بن حسن، .٢۶

  .ش ١٣۶٠ی،  فراهان،تهران، ستوده رضا
 تهران، ناصرخسرو،اهللا یزدی طباطبایی،  تصحیح هاشم رسولی و فضل ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع ،همو .٢٧

  .ش ١٣٧٢
  .ق ١۴١٢ ،هالمعرف دار روت،یب ، فی تفسیر القرآنالبیان جامع ر،یجر بن محمد ابوجعفر ،یطبر .٢٨
احمـد تحقیـق و تـصحیح چـاپ سـوم،  ، و مطلع النیرینمجمع البحرین ،ن بن محمدیالدی، فخرحیطر .٢٩

  . ش١٣٧۵ی،  مرتضو،، تهرانیورک اشینیحس
چـاپ ، ی محالتـیهاشـم رسـولیدق سیـ، تحقالثقلـین نـورتفسیر ی بن جمعه، ، عبد علیزی حویعروس .٣٠

  . ق١۴١۵ان، یلیچهارم، قم، اسماع
َ بن عیاش سلمی سم محمد بن مسعودی،اشیع . ٣١  ی، محالتیهاشم رسولیدق سی تحق،کتاب التفسیر رقندی،َ

  . ق١٣٨٠، هی علمۀ چاپخان،تهران
  .ق ١۴١٠، هجرت، قم، دوم اپچ، العین کتاب ،ل بن احمدی، خلیدیفراه .٣٢
  .تا یه، بیتب العلمک دار ال،روتی ب،المحیط القاموس، عقوبی، محمد بن یآبادیروزف . ٣٣
  . ق١۴١۴، ه، چاپ دوم، قم، دار الهجرغریب الشرح الکبیر فی المنیر المصباح، احمد بن محمد، یومیف .٣۴
 ،ون الـسودیق محمد باسل عی تحق،ویلأمحاسن التتفسیر القاسمی المسمی  ،نیالد  محمد جمالی،قاسم .٣۵
  . ق١۴١٨ ،هیتب العلمک دار ال،روتیب
گ و فرهنـوزارت ، تهـرانی، اظم محمـود محمدکقی تحق،تفسیر فرات الکوفی ،می، فرات بن ابراهیوفک .٣۶

  . ق١۴١٠ی، ارشاد اسالم
ز کـ مریـه ـتـب العلمک دار ال، لندن ـقاهره ـ روتی ب،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،، حسنیمصطفو .٣٧

  .تا ی، بیثار عالمه مصطفوآنشر 
  .ش ١٣٧۴ یه،سالمتب االک دار ال، تهران،تفسیر نمونه ،، ناصریرازیارم شکم .٣٨
  . ش١٣٨۵،  طالب ی بن ابیام عل مدرسة االم، قم،شأن نزول آیات قرآنهمو،  .٣٩
،  تیـب الاهـلمٶسـسة  ،، بیروتالقرآن تفسیر فی الرحمان مواهب ی،دعبداالعلیس ،یسبزوارموسوی  .۴٠

  . ق١۴٠٩
  . ق١۴١٠، قم، مکتب االعالم االسالمی، االفصاح فی فقه اللغه یوسف و عبدالفتاح صعیدی،ن ی، حسیموس .۴١
  .ش ١٣٨١، نیتاب مبک ، رشت،اصول و مبانی ترجمه قرآن ، علی،نجار .۴٢
 ،راتیـا عمیـرکق زیـ تحق،تفسیر غرائب القـرآن و رغائـب الفرقـان ،ن حسن بن محمدیالد  نظامی،شابورین .۴٣
  . ق١۴١۶ ،هیتب العلمک دار ال،روتیب
تب ک دار ال، بیروت، زغلولیونیمال بسکق ی تحق،اسباب نزول القرآن ، بن احمدی، علیشابوری نیواحد .۴۴

  . ق١۴١١ یه،العلم
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  ١٣٩۵  پاییز ـ زمستان،٢۴ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها هآموز

  
  سراءِاال ّسری قرآنی شناس روش

  مأثور اخالقی و عرفانیی ها آموزه استنباط در
     ١همدانیمصطفی  

  دهکیچ
هـای  ترین منبع در استخراج آموزه م در جایگاه رهبر تفکر اسالمی، مهمیقرآن کر

هـای  سـفانه در کاربـستأعالیم عرفانی و اخالقی اسـت؛ امـا متاسالمی از جمله ت
نظریات عرفـانی و اخالقـی کمتـر حـضور دارد و در بـسیاری از تفاسـیر معنـوی 

شـده ارائـه روشمند و در نتیجه نادرسـت  موجود از قرآن کریم نیز تفسیرهایی غیر
  .است
هـای تحلیـل   روشقـی ازیلی است که با تلفی تحلـفی ین نوشتار از نوع توصیا      

هـا و رهاوردهـای کتـاب  ای، روش ل محتوا و روش کتابخانهیمستندشناختی، تحل
به عنوان را پرور   سعادتاهللاةیف استاد عرفان و اخالق معاصر، آیتأل» سراءِاال ّسر«

هـدف ایـن تحقیـق، .  روشـمند مطالعـه کـرده اسـتِیک متن عرفانی و اخالقـی
ثور با محوریـت های عرفانی و اخالقی مأ زهلف در تفسیر آموٶهای م کشف روش

  .قرآن کریم است

                                                                 
 ٣١/۴/١٣٩۵: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/٧/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(ma13577ma@gmail.cm) حوزۀ علمیۀ قمآموختۀ  دانش. ١
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بـرای لزوم فحـص گـسترده از کـل قـرآن : اند از های پژوهۀ فرارو عبارت افتهی      
ن فحص، کارکرد قرآن کـریم ی عرفانی و اخالقی و بیان مبانی اۀاستخراج هر آموز

ن کریم در تفسیر در اعتبارسنجی سند روایات عرفانی و اخالقی، راهبردسازی قرآ
ِروایات عرفانی و اخالقی دارای اخـتالف و نیـز لـزوم اسـتفاده از قواعـد ادبـی و 

  .های عرفانی و اخالقی قوانین علم اصول استنباط در استنباط آموزه
قــرآن کــریم، عرفــان مــأثور، اخــالق مــأثور، روش اســتنباط،  :یدیــلکواژگــان 
  .سراءِاال ّپرور، سر سعادت

  مقدمه
 و فقـه )١/٩: ١٣٨۵صـدوق، ؛ ۵۶ /ذاریـات: ک.ر( متعال، غرض خلقـت انـسان معرفت خدای

طـور کـه اخـالق نیـز هـدف راهبـردی بعثـت   همان،)٢۶: ١٣٨٨جوادی آملی، (اکبر است 
؛ حــاکم ۴/٢۵۶: تــا ، بــی بــن انــس؛ مالــک ١/٨٩: ١۴١٠، ّفــراس حلــی  بــن ابــیامّ؛ ور ٨: ١۴١٢طبرســی، (

عنـی ی و فقه اوسـط )١۵/٢۵٢: ١۴٣٢؛ بیهقی، ٢/۵١٢: ١۴٣٠؛ ابن حنبل، ٢/۴۶۵: ١۴٢٩نیشابوری، 
و در رتبـۀ بعـد ) اتیدانش مشتمل بر احکام ظاهری از طهارت تا د(برتر از فقه متعارف 

م در کنـار ی از طرف دیگر، قرآن کر.)٢۶: ١٣٨٨جوادی آملـی، (است ) اهللا معرفت(از عرفان 
از جملـه (هـای اسـالمی  ط آمـوزهکـی از منـابع معتبـر در اسـتنبایسنت، عقل و اجمـاع 

 بلکه بـر اسـاس نگرشـی ،)٩: ١٣٧٨؛ قمی، ١٠ـ١/٩: ١۴١٧طوسی، ( است )عرفانی و اخالقی
هـای روایـی نیـز ریـشه در قـرآن کـریم دارنـد  آموزهعه و برخی از اهل سنت، ین شیدر ب

عرض بـر ق یات نیز از طری بلکه اعتبار روا،)٢/٢۵۶: ١۴١٠؛ زرکـشی،  ۶٠ـ ١/۵٩: ١۴٠٧کلینی، (
: تـا ؛ طبرانـی، بـی٧/٢٧٢: ١۴٠٧؛ طوسـی، ١/٢٢۶: ١٣٧١برقـی، (شـود  م سـنجیده مـییقرآن کـر

ل تواتر در نقل صـدور آن کتـاب یم به دلیات قرآن کری همچنین از نظر سند نیز آ.)٢/٩٧
؛ مظفـر، ۴٠٣: ١٣٧٨؛ قمـی، ١/٣٣٢: ١۴٢۵حلـی، عالمـه (صدور معتبر دارنـد تردید  بیف، یشر
ن منابع اسـتنباطی و در یًتی کامال ممتاز در بیم دارای موقعین قرآن کریبنابرا .)٢/۵١: تا بی
نی در اسـتنباط ی تفکر دِاست و رهبری) کتاب و سنت(ن منابع اخالق مأثور یجه در بینت

  .را بر عهده دارد» عرفان و اخالق مأثور«نی از جمله تعالیم ی دۀهر نوع آموز
هـای اسـالمی از  اندیشی در استنباط آموزه رف، ژمتمادیهای  سفانه در طول سالأمت

داد این  برون. قرآن کریم رو به ضعف نهاده و بیشترین اعتنا مصروف روایات شده است
هـای اسـالمی،  ند نامطلوب، عالوه بر افول کارکردهای قرآن کریم در استنباط آموزهیافر
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بدیل آن در تولید   بی علمی قواعد و قوانین تفسیر قرآن کریم و نقشۀ در توسعرونقی کم
ایـن قـصور و . های دینی و نیز نقد و تفسیر و جهت دادن به روایات اسالمی است آموزه

 ،تـا اینکـه در روزگـار مـا تقصیر به حوزۀ معارف الهی و اخالق اسالمی هـم نفـوذ کـرد
تفسیر قرآن توسط مفسر بزرگوار عالمه طباطبایی احیا شد و شاگردان ایـشان هـم در ایـن 

  . هر یک به تالشی درخور دست زدندراستا
 شیخ علی پهلوانی تهرانـی معـروف بـه اهللاةیاستاد عرفان و اخالق در عصر حاضر، آ

ق یـعالمه طباطبـایی اسـت کـه توفۀ از شاگردان برجست) .ش ١٣٨٣ـ١٣٠۵(پرور  سعادت
تـر کنـد و عرفـان و اخـالق  کیـبه متن کتاب و سنت نزدۀ زیادی خود را تا انداز افتی

ایـشان در طـول . ث به دسـت آوردیهای قرآن و حد گزارهۀ واسط ل بییرا در تحل» ابن«
مدت سی سال شاگردی مرحوم عالمه، بسیاری از معـارف الهـی قـرآن و حـدیث را در 

ها را با  و این اندوخته های خصوصی از آن مرد بزرگ آموخت جلسات و پرسش و پاسخ
معـارف در بـاب ها جلد کتاب   را در دهتالش فکری و قلبی خود درآمیخت و نتایج آن
تـرین  از جملـۀ مهـم.  عرضه کـردگوناگون آیات، روایات، ادعیه و سیرۀ معصومان

فـروغ  و نیـز ،االعمـال اقبال در شش مجلد در شرح دعاهای نور هدایتکتاب این آثار، 
، الزیـارات کاملکید بر أ با تبیان اسرار معنوی مقتل حضرت سیدالشهدادر  شهادت

 رهبر معظم انقالب .است حدیث معراج بر اساس آیات و روایاتدر شرح  سراءاال ّسرو 
  :در پیامی دربارۀ ایشان چنین فرموده است

آن مرحوم عمر طیب و طاهر خود را در راه ترویج معرف توحیدی و تربیت شـاگردان 
  .)٧/٩/١٣٨٣( سپری کردند

عرفان و اخـالق مـأثور اسـت ۀ ر در حوزپرو  سعادتاهللاةف ماندگار آییلأ تسراءِاال ّسر
ی یـ رواـف گرانسنگ بـه شـرح قرآنـی یلأن تیا. ده استعرضه شکه با فشردگی فراوان 

د تفقه عرفانی و اخالقی بر اسـاس مبـانی ی در بازتول١هانهیافتی فقیبا ره» ث معراجیحد«
ه یـنبـع اولم را بـه عنـوان میات قرآن کرین راستا آی همت گماشته و در ا،منطقی استنباط

از اش  شاگردی نگارنـده عالوه بر آنکه محصول االسراء ّسر. استدقت بررسی کرده  به

                                                                 
  . استفهم روشمند کتاب و سنت در اینجا به معنای فقه. ١
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لف برای شاگردان خود شرح شـده و ٶعالمه است، در طول پانزده سال توسط م محضر
پـرور،  سعادت(های بسیار و اصالحات متعدد تکمیل شده است  نیز با افزودنی در این مدت

لـف ٶاب در دو جلد به زبـان عربـی نوشـته شـده و بـا موافقـت م این کت.)٣٩٢/۴: ١٣٨۵
بـه زبـان فارسـی روان در چهـار ) وزیری فـرددکتر (توسط یکی از شاگردان مبرز ایشان 

  .جلد ترجمه و بارها تجدید چاپ شده است
 در مـسیر احیـای جایگـاه قـرآن سـراءاال ّسرلف ٶهای م نوشتار فرارو به تحلیل روش

ضـرورت نگـارش ایـن . پردازد در حوزۀ عرفان و اخالق اسالمی میکریم و تفسیر قرآن 
ایران معاصـر  به ویژه  بشریۀعطش جامع: مقاله بر اساس چند محور شکل گرفته است

گویی روشـمند و متـین  نسبت به یادگیری و عمل به معارف الهی و اخالقی، لزوم پاسخ
هـای اسـالمی،  اس مـتن آمـوزهبه این نیاز فطری با تولید عرفان و اخالق اسالمی بـر اسـ

بدیل قرآن کریم در بین منـابع اسـالمی در بیـان معـارف الهـی و اخالقـی و  موقعیت بی
در محافـل از نظر روشمندی در استنباط و نیز جایگاه آن  سراءاال ّسرباالخره ارزش مهم 

هـای اسـتنباطی  روش: پرسش اصلی این تحقیق چنین اسـت. عرفانی، اخالقی و تربیتی
  پرور در تفسیر آیات و روایات عرفانی و اخالقی چیست؟  سعادتهللاةآی

  قیتحقی روشی مبان. ١
  :شوند ن مییین مبانی در چند محور تبیا

  قینوع تحق. ١ـ١
ل یـر آنچه هـست، بـه دالیعالوه بر تصو«لی است که ی تحلـفی یق از نوع توصین تحقیا

ق را بـا یـ تحقۀات مـسئلی جزئ؛دازدپر ت مسئله و ابعاد آن مییی وضعیچگونه بودن و چرا
کنـد،  ن مـییق به عنوان چارچوب استدالل خود تـدویاتی که در مباحث نظری تحقیکل

  .)۶١ـ ۵٩: ١٣٨۶نیا،  حافظ(» کند ری مییگ جهیدهد و نت ربط می

  قیروش تحق. ٢ـ١
انجـام )  تحلیـل مـستندشناختی،ل محتـوایـ تحل،ای تابخانهک(قی یق به روش تلفین تحقیا

  .ه استگرفت
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  ای روش کتابخانه .١ـ٢ـ١
افزارهـای   کتب و اسناد و نرمۀای روشی است که از آغاز تا انتها بر مطالع روش کتابخانه

بـه کمـک ... یش و جدول و فرم وی مانند فیحاوی متون علمی مبتنی است و با ابزارها
: نهمـا(پـردازد   مـیسـٶالافتن بـه پاسـخ یـاستدالل عقلی به بررسی متـون بـرای دسـت 

  .)١٧٢ـ١۶۴

  ١ّ تحلیل محتوای کمی.٢ـ٢ـ١
منـد و  شـود، آزمـون نظـام ق از آن اسـتفاده مـییـن تحقیـّمی کـه در اکل محتوای یتحل
ن معتبـر یهای عددی بر اساس قـوان ه طی آن، ارزشکاست ی ر نمادهای ارتباطیرارپذکت

  ی،هـای آمـار شـود و سـپس بـا اسـتفاده از روش ری، بـه مـتن نـسبت داده مـییگ اندازه
ف محتـوای ارتباطـات، ین عمل به منظور توصـیا. شود ل مییها تحل ن آن ارزشیروابط ب

د یـ تولۀ ارتباط، هم در مرحلۀنیا پی بردن به بافت و زمیی آن ا معنۀدربار جهیاستخراج نت
 نمادهـای ارتبـاطی .)٢۵: ١٣٨١،  و همکـارانرایف(رد یگ  مصرف صورت میۀو هم در مرحل

  کــه در آن بــه شــمارش... یــاتــوب کا متنــی میــشــفاهی باشــند  گفتــار یــکتواننــد  مــی
: ١٣٨٢پور،  رفیع(شود  پرداخته می) ا طبقاتیها  رده(ه به مقوالت یام بر اساس تجزیاجزای پ

١١٢(.  

  تحلیل مستندشناختی. ٣ـ٢ـ١
ک عـالم ی فتاوای ِان مبانی فقهیین عبارت است از بیشیسی در روش عالمان پیمستندنو

ای که همۀ تـوان خـود را در راسـتای   به گونه، جوامع علمییمورد اعتنادر متنی مهم و 
. گرفتنـد ی به کـار مـ،فتاوا طی نموده دن به آنیلف برای رسٶهایی که م ندیاستخراج فرا

 المـستندز کتـاب یـم و نیدمحـسن حکـی ساهللاةیـف آیلأ تالوثقی مستمسک العروةکتاب 
یرمستندی و کتاب یخوموسوی  اهللاةیف آیلأت نی با یمصطفی خمسیدف یلأ تهالوسیل  تحر
ل یـتحل«ن روش را یـنویـسنده بـا الهـام از ایـن منـابع، ا. شـوند ابی مـییکرد ارزین رویا

  .نامد می» شناختی َل مستمسکیتحل«ا ی» یمستندشناخت

                                                                 
1. Content quantitative analysis. 
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  روش تجزیه و تحلیل .٣ـ١
ی رصـدد وی ّکمـ صـورت بـه جینتـا ۀیـاول ۀارائ که محتوا لیتحل در جز ق،یتحق نیا در

 گـرفتن کمـک از است عبارت که گرفته انجامی فیک صورت به لیتحل و هیتجز است،
بـرای  الزمی هـا میتعمـ و ها لیتحل انجام وی علم مدارک در غور جهت منطق و عقل از

 روش ،یفـیکی هـا روش نیبـ در .)٢٣٣ــ٢٣٢: ١٣٨۶ نیـا، حـافظ( سٶال پاسخ به افتنی دست
 منظـور بـهی بررس«ی عنی ١یقیتطب لیتحل و هیتجز ،یفیک لیتحل نیا ازی بخش در خاص

 از کـه اسـت )١١ــ١٠: ١٣٨٢ ،یاعرابـ( »دهیـپد دو نیبـ اخـتالف ای شباهت وجود افتیدر
 مـوارد، ریسـا در امـا )٢۴: همـان( شـود یمـ محسوب اطالعات لیتحل و هیتجزی ها روش
  .است مأثور متون ریتفس و اجتهاد و استنباطی ها روش اساس بری فیک لیتحل

  قیتحقی ها افتهی. ٢
  بـودنمنبـع بر دیکأت با سراءاال ّسر مأثور یاخالق و یعرفانی ها آموزه استنباطی ها روش
  :است شرح نیا به میرک قرآن

  یاخالق وی عرفان اتیآ ریتفس در» یقرآن فحص «اصل تیاهم. ١ـ٢
  :شود ها در پنج زیربخش به شرح زیر ارائه می مباحث این بخش از یافته

   جایگاه فحص در استنباط از قرآن.١ـ١ـ٢
نکـه اسـتنباط از هـر یح ایتوضـ. اصل فحص از لوازم ضروری در استنباط روشمند است

اثبات صـدور، :  تنها با اتمام سه جهت دارای حجیت است)قرآنی یا روایی( مأثور ۀگزار
 ا اثبات داللت که همان استظهار معن.)٢/١١٠: ١٣۵٢، موسوی خـویی(جهت صدور، داللت 

را از طرفی به مقتضای قـوانین ید؛ زیآ ات است، بدون فحص به دست نمییو مدلول روا
، »بـسا گفتـاری کـه تفـسیر آن در دیگـر کلمـات گوینـده اسـت«: عرفی محـاوره کـه

د هـستند ییـص و تقیهـای قرآنـی و روایـی در معـرض تخـص عمومات و اطالقات آموزه
 و مفـسران نیـز بـا )٧٨: ١٣٩٣؛ رجبـی، ۵/٢۵٠: ١۴١٧خویی، موسوی ؛ ٢٢۶: ١۴٠٩خراسانی، آخوند (

                                                                 
1. Comparative analysis. 
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تـرین منبـع در تفـسیر  قرآن کریم خود نخستین و مهـمکه  از همین راهبرد معتقدند الهام
؛ بابـایی و  ١/۶: ١۴١٧طباطبـایی، ( که آیـات قـرآن مفـسر یکـدیگر هـستند ااست؛ به این معن

ش خـاص در مـورد آیـات تر اینکـه ایـن نگـر  مهم.)١۴٠: ١٣٩٣؛ رجبی، ٢۶٣: ١٣٩٢دیگران، 
 نا کمک دیگر آیات، مورد تصریح روایات معصومهآیات قرآن بعنی تفسیر یقرآنی 
 بنابراین اعتبار هر گونـه اسـتفاده از قـرآن کـریم از .)١٢٧١: ١۴١۴، البالغـه نهج : ک.ر(است 

های عرفانی و اخالقی، مشروط به فحص الزم در کل قـرآن کـریم  جمله استنباط آموزه
  .است... ها و آیات شارحه و یدها و مق فتن قرائن تفسیری چون مخصصجهت یا

   میزان فحص در استنباط قرآنی.٢ـ١ـ٢
پس از تبیین نظری اهمیت و جایگاه فحص قرآنـی، پرسـش ایـن اسـت کـه میـزان ایـن 

هـای تفـسیر و روش تفـسیری چنـدان  جستجو تا چه اندازه است؟ این مـسئله در کتـاب
اند و تحقیـق آنـان   فحص را بحث کردهۀه است؛ اما اصولیان اندازمورد توجه قرار نگرفت

از نظـر .  میزان فحص در مسئلۀ مورد پژوهش در این مقاله نیز قابل اقتبـاس اسـتۀدربار
ث یای از جـستجو در قـرآن و حـد زان کافی در فحص عبارت است از انـدازهیایشان، م

نانی به عدم مخـصص ی، علم اطمکه در اثر آن)  قرآن کریمۀق حاضر، در حوزیدر تحق(
  .)١/۴٨٩: ١٣۵٢، همو؛ ۵/٢٧١: ١۴١٧خویی، موسوی (ا هر نوع قرینه حاصل شود یا مقید ی

   در قرآن کریمسراءِاال ّسر روش ارزیابی میزان فحص .٣ـ١ـ٢
 را ارزیـابی سـراءاال ّسـرلـف ٶتـوان میـزان فحـص م  دیگر این است که از کجا میسٶال

 سـراءاال ّسـرًاوال ایشان در ذیل هر بحث از مباحث اخالقی : باید گفتپاسخ در نمود؟ 
ًا اگـر بخـواهیم یـثان.  پرداختـه اسـتهـا به طرح آیات مـرتبط بـا آن موضـوع و شـرح آن

ترین روش، توصیف فراوانی  در این زمینه مطالعه کنیم، مناسبرا انداز کلی کتاب  چشم
بـا میـزان استـشهاد قرآنـی دیگـر آن  ۀ به آیات قرآنـی و مقایـسسراءاال ّسرمیزان استشهاد 

ایـن فراوانـی بـه کمـک .  استشانعرفان و اخالق اسالمی در آثارۀ پژوهشگران برجست
گیـرد و متـونی   انجام می،که در روش تحقیق معرفی شد» ّتحلیل محتوای کمی«روش 

                                                                 
  . تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به وینطق بعضه ببعض ویشهد بعضه علی بعضکتاب اهللا. ١
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شود، یک کتاب پیشین و یـک  تحلیل میها   در مقایسه با آنسراءاال ّسر میزان فحص که
ه یـ، فقلیف عالمه محمدمهدی نراقیأ تالسعادات جامع کتاب پیشین، .ر معاصر استاث

 ؛ای قرآن و عتـرت اسـتیاز دربرگرفته لسوف عارف عصر قاجار است که یاخالقی و ف
ن کتـاب در اخـالق ی بهتر،ییکتابی بس ارجمند که از نظر بزرگانی چون عالمه طباطبا

، اخـالق در قـرآن اثـر معاصـر، .)٨۶: ١۴١٧هرانـی، حـسینی ط(اسالمی در متوسطات اسـت 
ن یـا. اسـتیـزدی  مـصباح اهللاةیـمحصول جلسات درسی استاد اخالق و مفسر قـرآن، آ

ات قـرآن و بـدون اسـتفاده از منـابع یـقرآنـی از آ ر درونیکتاب، اخالق اسالمی را با تفس
رد یـنـام گ» االخـالق اتیـآ«تواند  که میرا ر گرانبها یگر عرضه کرده و سه جلد تفسید

  ١.نموده است ارائه
 این آثار با کمک تحلیل درصدی و جـدول و نمـودار فراوانـی انجـام گرفتـه ۀمقایس

 .)٢٩٢: ١٣٨۶؛ دالور، ١٣٧: ١٣٨٩واس، ِد (ترین روش در آمار توصـیفی اسـت  است که ساده
ّ نتایج کمـی نیـز بـه کمـک روش تحلیـل تطبیقـی کـه در روش ِشرح و تجزیه و تحلیل

ن سـه مـتن در بـسامد یـفی شد انجام گرفته است تا وجوه افتراق و شـباهت اتحقیق معر
  .های ایشان روشن شود م در استنباطیاستفاده از آیات قرآن کر

ه کـاند؛ زیرا آنان  آیه محسوب شده ۶٢٠٠در این مقایسه و تحلیل، تعداد آیات قرآنی 
م شـش هـزار و یکـره قـرآن کـنظـر دارنـد  انـد اتفـاق ردهکم را شمارش یات قرآن کریآ

، مـورد اخـتالف اسـت )یانـد(ن عـدد یـه دارد و تنها قسمت مبهم ای آیست و اندیدو
 ، آیه۶٢٠٠ِمقدار یقینی ن ی به همین جهت، هم.)١/٣٣۶: تـا ؛ زرقانی، بی١٠/۴٣٨: تا طوسی، بی(

  .ق قرار گرفته استین تحقیسه در ایمبنای مقا

   در قرآن کریمسراءاال ّسر میزان فحص .۴ـ١ـ٢
  :است ادشده در جدول و نمودار زیر ارائه شدهینتایج تحلیل محتوای سه کتاب 

                                                                 
پژوهـانی از   مأثور هستند و هر سه توسط اخالقۀًتقریبا یکسان و دارای صبغاین سه کتاب دارای حجمی . ١

 با تقدم اخالق در قرآن و االسراء ّسرهمچنین دو کتاب . اند های علم و معنویت نگاشته شده اساطین حوزه
  منتـشر شـده اسـت١٣٨۴ در سـال اخالق در قـرآن زیرا ؛ند مربوط به زمان معاصراالسراء ّسر کتاب ِزمانی

 منتـشر شـده اسـت ١٣٧۴ در سال االسراء ّسر اما ، شصت استۀهای ده گرچه تدریس آن مربوط به سال
  .لیف هم در همان دهه تدریس شده استأکه البته این ت
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 درصد از کل قرآن فراوانی  نام منبع

 ٠٨/٢٠ ١٢۴۵ اخالق در قرآن

 ۴٣/١٨ ١١۴٣ االسراء ّسر

 ٧/٨ ۵۴٠ جامع السعادات
  
  
  

  گانه جدول فراوانی آیات قرآن کریم در هر یک از منابع سه
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جامع السعادات سّر االسراء اخالق در قرآن
نام منبع

فراوانی آیات در هر منبع

  
  گانه  سهک از منابعیم در هر یات قرآن کرینمودار فراوانی آ

م در یات قـرآن کـریـدهنـد، اسـتفاده از آ طور که جدول و نمـودار نـشان مـی همان
تنـد ب یک شـیبا  سراءِاال ّسر و اخالق در قرآن ِهای اخالقی در دو کتاب معاصر استنباط
 این اساس،بر .  داشته استالسعادات معجاادی نسبت به کتاب یار زیرشد بس ،تصاعدی

یش حدود دو برابـر بـًتقریبا یکسان و  سراءاال ّسر و اخالق در قرآنگیری از آیات در  بهره
 را خـوب و سـراءاال ّسـرانداز فحص در  توان چشم بنابراین می.  استالسعادات جامعاز 

  .ی بررسی کرده استرا به خوبایشان آیات قرآنی که مطلوب ارزیابی نمود و امید داشت 

   پایایی تحلیل محتوا.۵ ـ١ـ٢
 کـه ٢آزمـون مجـددآزمـون ـ ق یـّن تحلیل کمی، از طریت اعتماد ایا همان قابلی ١ییایپا

                                                                 
1. Reliability. 

2. Test-retest method. 
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ی یایـب پایرد و ضریگ  انجام می)۶٢: ١٣٨٩واس، ِد (ی است یایهای بررسی پا  از روشیکی
 و پـس از بررسـی )١۵١ــ١۵٠: ١٣٨١،  و همکـارانرایـف( (pi) اتک کمک فرمول پای اسـهب

از ی مورد نۀنمون. مجدد ده درصد از مورد تحقیق توسط کدگذار دوم محاسبه شده است
 بـرای ٢. انتخاب شـده اسـت١ری تصادفییگ ق نمونهیبرای انجام کدگذاری دوم، از طر

 اسـتفاده ٣کیستماتیـا سیـز از روش منظم ی احتمالی ساده از جامعه نۀانتخاب افراد نمون
  ٤.شود می
 و سـراءاال ّسـرل محتوای دو کتاب یی در تحلیایب پای مذکور، ضرۀر اساس محاسبب

 جـامعل محتـوای کتـاب یـی در تحلیایـب پای و ضر٩/٠ عبارت است از اخالق در قرآن
اسـت  ی آنیایـب پای و از آنجا که شـاخص در ارزش ضـر،١ عبارت است از السعادات

رار کـر دسـتاوردهای خـود و تیتفـسبـرای  ن صورتیر ایمتر نباشد، در غک+ ٧/٠که از 
 فـوق در ۀ محاسـبۀجـی و از آنجا کـه نت)١۵١ :همان(رو خواهند بود  ل روبهکق با مشیتحق
نـه یق در هـر سـه زمیـن تحقیـزان اسـت، ایـن میـ بـاالتر از ا،ل محتوای هر سه منبعیتحل
  .استیپا

  یاخالق وی عرفان روایاتی سندی بررس دری قرآنی راهبردها نقش .٢ـ٢
  :شود ها در دو زیربخش به شرح زیر ارائه می ث این بخش از یافتهمباح

  جایگاه عرض بر قرآن در اعتبارسنجی سند روایات. ١ـ٢ـ٢
 دانستند یم آن صحت بر هیقطع قرائن وجود به منوط را واحد خبر اعتبار ن،یشیپ انیاصول

 سـند تیـحج (تصح قرائن ۀنیزم در آنان .)٧/٢١۶: ١۴٠۶ ،یمجلس ؛٢۶: ١۴١۴ ،یبهای شیخ(
 ِلیـدل با خبر موافقت محور بر اول شاخص چهار که اند کرده ارائهی یها شاخص) متن ای

                                                                 
1. Random sampling. 

 :١٣٨۵ببـی، (اسـت گیـری  نـههـای نمو تـرین روش است که یکی از مطمئنآن علت انتخاب این روش . ٢
و ) ١١۶: ١٣٨۶دالور، (شده جهت انتخاب شدن شانس برابر دارند   اعضای تعریفۀ هم، در آنکه) ٣٩٨

  .)١٢٣: ١٣٨۶نیا،  حافظ( مورد نظر را دارد ۀها قابلیت تعمیم به کل جامع نتایج این نمونه
3. Systematic sampling. 

: همـان( بـه طـور یکنواخـت در سراسـر جامعـه پراکنـده باشـند ،هافراد نمونکه شود  این روش باعث می. ٤
  .)١٢۶ـ١٢٣
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 ایـ خـاص لیـدل نـص بـا مطابقـت عقـل، لیدل با موافقت: از اند عبارت که است یقطع
: ١۴١٧ ،یطوسـ( اجمـاع بـا موافقـت ه،یـقطع سـنت بـا موافقـت کتـاب،ی فحـوا ای عموم

 بـری مبتن ،ینامتنیب لیتحلی نوع عنوان به میکر قرآن بر عرض ان،یم نیا در .)١۴۴ـ١/١۴٣
 در شهیـر کـه اسـته آن تیحج و اتیروا صدور صحت نییتع در لیاصی مبان ازی کی

 ،یدارقطنـ ؛٢/٩٧: تـا یبـ ،یطبرانـ( سـنت اهل و ١)٧/٢٧٢: ١۴٠٧ ،همو( عهیشی یروای ها هیتوص
  .دارد )٣٧٢٢/۵: ١۴٢۴
ی طوسـ خیشـ ،اسـاس نیهمـ بـر وباشد  می زین عهیش انیاصول دیکأت مورد الگو، نیا
 باشـد، کتـابی فحـوا ایـ عموم ای خاص لیدل نص موافق ،واحد خبر اگرکه  دیفرما یم

 خدا کتاب بر خبر هر ۀعرض وجوب به ًحایصری حل محقق و )١/١۴۴: ١۴١٧( است معتبر
 بلکـه ،)١۵٢ :١۴٠٣محقق حلـی، ( شود روشنی اله کتاب با آن انطباق زانیم تا است معتقد
 و اسـت فقـه مخـصوص واحد خبری شرع تیحج که است باور نیا بری یطباطبا عالمه
 قرائن مگر ،ندارند همی یعقال تیحج نباشند،ی فقه احکام بر مشتمل که واحد اتیروا
ی قرآن اتیآ ظواهر با ها آن متن موافقت قرائن، نیا از که باشد ها آن متن صحت بری قطع
 صدور به یقینی برا الزم قرائن تجمیع صورت در تنها روایات، این ردی سندی بررس و است
 بـهی نیاز باشد موافق قرآن بای تیروا اگر ،شانیابه اعتقاد  .)٢١٢ـ٩/٢١١: ١۴١٧( دارد اعتبار
 تیـروا عـرض بر زین سنت اهل انیاصولی برخ .)٢/٢٩٩: همان( نداردی سندشناخت بحث

  .)۴/٣٣٢: ١۴١٧ ،یشاطب ؛١/٢٨٠: تا یب ،یشاش ؛١/٣۶۵ :تا یب ،یسرخس( دارند دیکأت قرآن رب

   قرآنر در اعتبارسنجی سند روایات با عرض بسراءاال ّسر روش .٢ـ٢ـ٢
و آن   متن حدیث معراج را با قرآن کـریم تطبیـق داده،ن راستای نیز در اسراءاال ّسرلف ٶم

 همچنــین در .)٢٠ـــ١/١٧: ١٣٨۵پــرور،  ســعادت( دانــسته اســتییــد آیــات قرآنــی أرا مــورد ت
  اسـتها استفاده کـرده یید روایات و بررسی آنأای کتاب نیز از آیات قرآنی در تج جای

  .)١٨٢  و١٠٨ ـ١٠۴،  ٢/٨٢ ؛۴١٠  و٢۴۴، ١۶٢، ١۴٨، ١/١١۶: همان: ک.نمونه ررای ب(
                                                                 

 فمـا ،ّإذا جاءکم منا حدیث فاعرضـوه علـی کتـاب اهللا« :ّ أنهم قالواّ وعن األئمةّروی عن النبی. ١
  .»اّ فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علینوافق کتاب اهللا

 فاعرضوا ،ّیروون عنی الحدیث ّإنها تکون بعدی رواة«:  قال رسول اهللا: طالب قال  بن أبیّعن علی. ٢
  .»تأخذوا به لم یوافق القرآن فال  وما،به  فما وافق القرآن فخذوا،القرآن حدیثهم علی
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  یاخالق وی عرفان اتیآ ریتفس دری ادب قواعد کارکرد .٣ـ٢

   قرآن جایگاه علوم ادبی در استنباط از.١ـ٣ـ٢
 ،یطوسـ( اسـت ثیحـد و قـرآن یمعـان کشف اتیضرور ازی ادب علوم قواعد از استفاده
گــاه :از انــد عبــارت علــوم نیــا .)۴۶٨: ١۴٠٩ ،یخراســانآخونــد  ؛٢/٧٢٨: ١۴١٧  یمعــان از یآ
 یها و نحو و معـان غهی صی مفهوم صرف،یمجاز یمعنا از ها آن صیتشخ و لغات یقیحق

ــ( ــ ؛٢/٧٢٨: ١۴١٧ ،یطوس ــا: ک.ر نیهمچن ــران،ید ویی باب ــ ؛٢٣۵ و ١٠۵ ، ٨١: ١٣٩٢ گ : ١٣٩٣ ،یرجب
٢۴٠(.  

  سراءاال ّسر کاربرد قواعد ادبی در استنباط قرآنی از منظر .٢ـ٣ـ٢
 قـرآن اتیـآ دری عرفـان قیدقی معان به است توانسته یادب قواعد از استفاده با سراءاال ّسر

ی معـان ازی یکـ. شـود یمـ اشـاره اهـ استنباط نیا از نمونه یک به نجایا در کهیابد  دست
 ازی یکـکـه  اسـت معتقـد سراءاال ّسر لفٶم. است »اهللای ف یفنا «ۀلئمس ،یمتعال اریبس
ۀ یـآ در »ٍفـان «و» كِهالـ«ی ریتفـس داللـت عرفان، عرف در »اهللای ف یفنا «ریتفس ۀادل
 َوال ُتدع َ ْ َمع َ ِاهللا َ ًإهل ّ َ َآخر اِ َإل َال َ َّإال َهِ َهو ِ ْ ُّلُک ُ َّإال ٌكِالَه ٍءَ ُوجھه ِ َ ْ ُله َ ُْکا َ ْوإلی ُمْ َ ِ َترجعـون ِهَ ُ َ ْ ُ

 آیاتزین و   ُّلُکـ 
ْمن ْعلی َ َ ْو٭ ٍانَف اَھَ َ ُ وجهَىقَ ْ ِّرب َ ال ُذو َكَ َا َ َواإلرک ِلْ ْ

ِ
ْ   .است ِامَ

 مفهـوم دو نیـا ۀدربـاررا  مفـسران نظـر آن،ی مبنا استخراج و شانیا نظر ۀارائ از قبل
: دارد وجـود نظـر سـه »كهالـ «ریتفـس در. میکنـ یمـی بررسـ مـذکور اتیآ در موجود
 یـا مرگ با را خود ریغ زیچ هر خداوند ؛کرد خواهد معدوم را خود ریغ زیچ هر خداوند
 کـه علـتایـن  بـه ایاشـ نکـهیا یـا ؛سـاخت خواهد خارج انتفاع از اجزا تفرق وی کهنگ
 مفـسران .)٢١ــ٢۵/٢٠: ١۴٢٠ ،یرازلـدین فخرا( هـستندی نابود قابل خود ذات دراند  حادث
 معـاد آغـاز و جهـانی مـاد سـرانجام در ایاشـی فنـای معنـا بـه را »كهالـ« ًمعموال قرآن

: ١۴١٩ ، دمــشقیریــکث ابــن ؛١۵/١٨٠: ١۴٠٨ ، رازیابوالفتــوح ؛٧/۴٢١: ١٣٧٢ ،یطبرســ( انــد انگاشــته
یی طباطبا عالمه نکهیا جز اند کرده اظهارنظر منوال نیهم به زین »ٍفان «مورد در .)٢٣۵/۶

  .)١٩/١٠١: ١۴١٧ ،ییطباطبا( دارد استقبال در ظهور ،اقیس ۀنیقر به »ٍفان«که  است معتقد
 در دیگـری راه و انگاشـته نادرسـت صـراحت بـه را مـذکور یآرا سراءاال ّسر لفٶم

 بـه دیجدیی معنا ات،یآ گرید داللت زین وی ادب قواعد اساس بر شانیا. است گرفته شیپ
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 دو نیا و معتقد است که است کرده استنباط مذکور ۀیآ دو ازرا  »اءیاشی فعلی فنا« نام
 ّلکـ«ی جـا بـه »ٍفـان «و» كهلـی ءیشـ ّلک«ی جا به »كهال «ریتعب وجود علت به هیآ
 پـرور، سـعادت( هـستند اهللای فـی فنـا در همـواره موجـوداتکه  دارند داللت» یفنی ءیش

 یفنا ای و بشر یاضطرار موت به اشاره توانند یم »ینفی «و »كهلی «رایز ؛)١/١٠۶: ١٣٨۵
 ایاشـی فعلی فنا بر و ستندین نیچن »ٍفان «و »كهال «اما ،باشد داشته موجودات ارک آخر

 و امـر عـالم و مـانیا قـتیحق و دل چـشم بـا منٶم و )٣/٢٣۵: ١٣٨۶ ،همو( دارند داللت
 ۀاحاطـ ،اهللای فـی فنـا از مقـصود نیبنابرا. کند یم مشاهده را موجوداتی فنا ملکوت،

 نـابود نـه ،است مشاهده آن از دادن ربخ و فنا نیا ۀمشاهد ای و ایاش ۀهم به متعالی خدا
  .)١٠٨ ـ٢/١٠۴؛ ١/٢۴۴: ١٣٨۵ ،همو( موجودات شدن خدا ای یماد جهان شدن
 ۀاسـتفاد نیـاکـه  رسـد یمـ نظـر بـه و است نداده لیتفص را خودی ادب مستند شانیا
 بالغـت اهـل رایـز اسـت؛ ثبـوت بر مذکور اتیآ در فاعل اسم داللت ربی مبتن ،لفٶم

 ؛١/۵٠: ١۴٢٨ ،یجرجـان( دارد اسـتمرار و ثبـوت بـر داللـت فاعـل اسـمکه  معتقدند ًعموما
 فنـون بـه کـهی وطیس چونی پژوهان قرآن و )٣٠٠ـ٣٠٢: ١۴٢۵ ،یتفتازان ؛١/٢٠٧: ١۴٠٧ ،یسکاک
گاهی ادب متعدد  البتـه .)١/۵٨۶: ١۴٢١ ،یسـیوط( هـستند مـراهه بالغت اهل با زین ،است آ

 هـشام ابن( ثبوت نه است حدوثی معنای دارا فاعل اسمکه  معتقدند ًعموما نحوعلمای 
 چـونی نـادر افـراد جـز ،)٢/١١: ١۴٢١ ،یازهـر ؛٢/٣٧٠ :١۴٣٠ ،یجـام ؛٣/١٨١: تـا یبـ ،انصاری
 بـه لـفٶم امـا .)١/٢٢۶: ١۴٢٠( داننـد یمـ ثبوت بر دال را فاعل اسم کهاندلسی  انیابوح
.  استنکرده اکتفا ،است بالغت و نحو اهل نیبمحل اختالف  کهی ادب ۀاستفاد نیهم
 اسـت موفـق ریتفس یک الزامات ازی ریتفس قرائنی بررس که بوده واقفی خوب به شانیا
 اتیـآ شارح اتیروا و اتیآ در جامع و مناسب فحص از پس نیبنابرا .)٧٨: ١٣٩٣ ،یرجب(

 ریتفـس یـک اسـاس بـر را مذکور اتیآ شد،ی ابیارز مقاله نیا در قبل یها بخش در که
 کـرده ریتفـس) اتیـروا اسـاس بـر(ی نـامتنیب لیـتحل و) اتیآ گرید اساس بر(ی متن درون
 روش در هیـآ بـه هیـآ ریتفـس و مـذکوری ادب ۀقاعد ِیمضمون دییأت و فحص ندیفرا. است

ی اسالم دیتوح پرور، سعادت استاد منظر از: است شرح نیا به خاص مورد نیا در شانیا
 خلـق، قـتیحق کـه معنـا نیـا بـه ،خلـق بـا متعـالی خدای ومّیق تیمع از است عبارت
 و اسـت کـرده پـر را آنان وجود ۀهم کهی اله کمالی ها هیسا جز مخلوقات و استخد
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 اهللای فـی فان همواره مخلوقات اساس، نیا بر و ندستین ،دهد یمی زندگ آنان به لحظه هر
َبیـ : از اسـت عبـارت نگـرش نیـا در شانیـا مـستندات نیتـر مهـم ازی برخـ. هستند ِِ ِ 
َملُک ْ ِّلُک ُوتَ َأال  ؛)٨٣ /یس( ٍءَ ْإ َ ُ َّ َمری ِىف ِ ْ ْمن ٍةِ َلق ِ ْر ِاءِ ِ

ِّ َأال َ ُإنه َ َّ ْ ِّلِبُک ِ ٌیط ٍءَ ـ ِ
ُ

 )؛)۵۴ /فصلت 
 َهو ُاألول ُ َّ َ ُواآلخر ْ ِ ْ ُوالظاهر َ ِ َّ َالبَو َ ُاطنْ َوهو ِ ُ ْ ِّلِبُک َ ٌعلمي ٍءَ ِ َ )؛)٣ /دیـحد  ِوهللا ِّ ُاملـشرق َ

ِ
ْ َ ُواملغـرب ْ ِ

ْ َ ْ ْیفـأ َ َ ََ ُّلـوا َ َ ُ 
َّفمث َ ُوجه َ ْ ِاهللا َ ّ )َتعرفت ،كُریغ إله ال یالذ أنت«دعای  ؛)١١۵ /بقره ْ  كِجهلـ فمـا ء،یشـ ّلکل ّ
َتعرفت یالذ وأنت ء،یش  الظـاهر وأنـت ءیشـ ّلک یف اًهرظا كُتیفرأ ء،یش ّلک یف یإل ّ
 یالتـ كعظمتـب «یدعا و )٩۵/٢٢٧: ١۴٠٣ ،یمجلس ؛١/٣۵٠: ١۴٠٩ طاووس، بنا(» ءیش ّلکل

 ءیشـ ّلکـ فنـاء بعـد یالبـاق كبوجهو ءیش ّلک عال یذال كبسلطانو ءیش ّلک مألت
 .)٢/٧٠٧: ١۴٠٩ طاووس، بنا ؛ ٢/٨۴۴: ١۴١١ ،یطوس( »ءیش ّلک انکأر غلبتی الت كبأسمائو
 آنـان تیئیشـ از ریـغ کـه هـستندی امری دارا ایاشکه  دارند داللت ات،یروا و اتیآ نیا

ی اله مقدس ذات کماالتی معنا به اهللا وجه همان امر، آن و دارد احاطه آنان به و است
 او بـه همـواره مخلوقـات و اسـتخد ذات همـان اسـت قـتیحق آنچـه نیبنـابرا. است
  .)١٠۶ـ١/١٠۴: ١٣٨۵ پرور، سعادت( ندیپابرجا
 گـرید داللـت اساس بر ،»ٍفان «و »كهال «میمفاه ریتفسی یعن کرد،یرو نیا با لفٶم

 خـود ذات در کـه را ثبـوت بر فاعل اسم داللت در مذکوری ادب ۀقاعد ات،یروا و اتیآ
ی ریتفـسی هـا انیجر بیآس دو از ت،یتثب نیا بر عالوه و کرده احتجاج قابل استی ظن

ی ادب قواعد لیوأت وی ادب ۀقاعد خالف ارتکاب. ١ :اند از  است که عبارتمانده مصون
 قواعـد ازی اریبس ،یریتفس رفتار نیای ط درآفت بسیاری از تفسیرهای ادبی است و  که
 اتیـآ در اهللای سو ما ۀهم بودنی فان درک عدممانند  (مفسری ذهنی معان خاطر بهی ادب

ی اسعد( شود یم دهیکش دست اعدهقی مقتضا از و دنشو یم لیوأت) حال زمان در مذکور
 هیآ ّحاق به مستند ریغی عرفانی ها لیوأت دام در دنیلت غفرو. ٢. )٢/٢٧۴: ١٣٩٢ همکاران، و

: ١٣٩٢ همکـاران، وی اسـعد ؛١/٧: ١۴١٧ ،یطباطبـای( اسـتی عرفان ریتفسی ها انیجر آفت که
  .)٣٣۵ ـ١/٣٣۴

 تنها »فان «و »كهال «ۀباردری ریتفس نظر نیا در سراءاال ّسر لفٶمکه  استی گفتن
 ،ییطباطبا( است نیهم زین »كهال« ریتفس دریی طباطبا هعالم احتماالت ازی یک و ستین

  :است نوشته »ٍفان «ریتفس در زینی اصفهان یبانو .)٩١/١۶: ١۴١٧
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 کهالـ و یفـان ایاشـ ًبعـدا هکـ ستیـن معنـا نیا به آنجا در» كهال «و نجایا در »فان«
 اهللا وجه یباق و زیناچ و یفان خود ذات ّحد در ایاش که استمعن نیا به بلکه ،گردند یم

  .)١٢/٢١: ١٣۶١( ستین ریپذفنا یحال چیه در هک است

  یاخالق وی عرفان اتیآ ریتفس در یاصول قواعد ردکارک .۴ـ٢
بابـایی و دیگـران، (قواعد علم اصول در تفسیر آیات قرآن از علوم مورد نیـاز مفـسران اسـت 

ً نیز توجـه بـه قواعـد اصـولی کـامال مـشهود سراءاال ّسر در روش استنباطی .)٢۶٢: ١٣٩٢

دو نمونه از موارد کاربرد قواعد اصول استنباط در استنباط از آیات قرآنی از منظـر . است
  : به این شرح استسراءاال ّسر

   در سیاق نفیهقاعدۀ عموم حاصل از نکر:  مورد اول.١ـ۴ـ٢
ُإنــه   ۀیــدر شــرح آمٶلــف  َّ ْلــیِ َس لـه ســلطَ ْ ُ ُ َ َان  الــذین آمنـوا وَ ََ ََ ُ َ َ ِ

َّ َ ر ٌ َ ْ ِ
ِّ َّوکَ َلــونَ ُ

 )ن ی چنــ)٩٩ /حــلن
و  )١/۶۴: ١٣٨۵پـرور،  سعادت(ن ندارد چ گونه تسلطی بر متوکالیطان هیکه ش استفاده کرده

  ایـشان بـه عمـومکـه رسـد  بـه نظـر مـی اسـت، گرچه مستند ادعای خود را ذکر نکرده
  تمـسک نمـوده)٢٢٣: ١٣٧٨؛ قمـی، ١۶٠: ١۴١۶، عاملی جبعی(اق نفی یره در سحاصل از نک

  .است

  های قرآنی قاعدۀ اشتراک خطاب:  مورد دوم.٢ـ۴ـ٢
َفأقم وجھ  ۀیلف در شرح آٶم ْ َ ْ ِ

َ ً للدین حنیفَكَ ِ َ ِ
ِّ َا فطرِ ْ ْ اهللا الىت فطر الناس علیَةِ َ َ َ َّ َ َ َ

ِ
َّ

ِ   : است نگاشتهاَھّ
شان را هـم یـن ااست بلکـه تابعـیـخصوص آن حضرت نن خطاب میروشن است که ا

  .)١/١٢: ١٣٨۵پرور،  سعادت(شامل است 

 قرآنـی بـه ۀ مفـردیهـا ان در عدم اختصاص خطابی اصولۀین استفاده، نظریمبنای ا
ک اصـل اسـت تـا زمـانی کـه یـن عدم اختصاص، به معنای ی است و ارسول اکرم

ی مخـصوص آن حـضرت اسـت فـی محکم ثابت شـود کـه تکلۀخالف آن بر اساس ادل
 و دستور اقبال بر فطرت نه فقط مخـصوص )١/٣٠٧: ١٣٨٨؛ نراقی،  ٨۴: ١۴٠۴انصاری، : ک.ر(

ن فطـرت بـرای یـ داللت بر عمومی بـودن ا،ات مذکوریل آی بلکه ذ،ستیآن حضرت ن
  .بشر داردهمۀ 
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  یاخالق وی عرفان اتیروا اختالف حل دری قرآنی راهبردها نقش .۵ـ٢

  اتیه قرآن کریم در حل اختالف روا جایگا.١ـ۵ـ٢
ی ریـدرگ نیا چه باشند؛ ریدرگ هم با ثیحد دو که استمعن نیا به اتیروا نیب اختالف

 ممکـن لیـوأت ایـ عام صیتخص ای مطلق دییتق با ها آن نیب جمعی عنی باشد معنا ظاهر در
 ممکـنی علمی ها روش با ها آن نیب جمع و باشدی واقع ت،یروا دوی ریدرگ نیا ای باشد
 ات،یـروا اختالف حلی ها روش از .)١٢۴: ١۴٠٨ ،عاملی جبعی ؛٢۴۴: ١٣٨٠ داماد،میر( نباشد
 ؛ ٨٩ /نحـل: ک.ر( زیـچ مـهه شارح و روشنگر قرآن، رایز است؛ میکر نآقر بر ها آن ۀعرض
 ،یکلینـ( دارد ازیـن امـتیزی است کـه چ هر انگریب و )١٣٨ /عمران آل ؛٣٨ /انعام ؛١١ /یوسف
 کـه )۶۴ /نحـل ؛٢١٣ /بقـره: ک.ر( اخـتالف مورد امور از ییگشا گره جمله از ؛)۵٩/١: ١۴٠٧
 بلکـه .)٢/١٢٢: ١۴١٧ ،یطباطبـای( شود یم محسوب اختالف موارد مصداق همی نید امور
 آن رافـع کـه دارد وجـود قـرآن دری محـور اخـتالف، مـورد امـر هـر در ات،یـروا طبق

 گـر،ید طرف از .)١/۶٠: ١۴٠٧ ،یکلینـ( رسد ینم آن به ١ها انسان عقول اما ،است اختالف
 کـه اسـت یهـد ۀائم و خدا رسولی ها هیتوص از میکر قرآن بر اتیروا عرض

 قرآن نیبنابرا .)۵/٣٧٢: ١۴٢۴ ،یدارقطن ؛٧/٢٧٢: ١۴٠٧ ،یطوس( اند کرده تیروا را آن نیقیفر
 حـاکم قواعـد، نیا که است اخالق و عرفان دری راهبرد قواعد ِاستخراج منابع از میکر
  .شود یم محسوبها  آن به دهنده جهت و ثیاحاد روح نّیمب و اتیروا بر

  ات عرفانی و اخالقییکارکرد قرآن کریم در حل اختالف روا. ٢ـ۵ـ٢
 موفق راهبرد نیا اساس بر لفٶم کهی اخالق وی عرفان اتیروای ها اختالف از نمونه دو
  :تاس شرح نیا به، شده ها آن نیب اختالف رفع به

  خواب در یداردلیبۀ مرتب به دنیرس امکان: اول مورد .١ـ٢ـ۵ـ٢
 تیـروا دسـته دو باشد، داردلیب زین خواب در کهی ا مرتبه به انسانی ترق امکانۀ نیزم در

 فرمـوده کمـال اهـل وصـف در معـراج ثیحـدی یعن اول تیروا در: دارد وجود متضاد
                                                                 

گاه و عالم افرادی یعن است؛ افراد اکثر به تیروا در» ها انسان «تفسیر طبق معنا نیا. ١  را سـنت و کتاب به آ
  .)٢/٣۴٩: ١٣٨٢ ،ینمازندرا (ستین شامل
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 ؛٢۶/١۵١: ١۴٠۶ ،یکاشـان فـیض ؛١/٢٠١: ١۴١٢ ،یدیلمـ( »قلوبهم تنام وال نهمیأع تنام«: است
 از را خـواب در دلی داریبی عنی منزلت نیا گر،ید تیروا دو در .)٧۴/٢۴: ١۴٠٣ ،یمجلس
  :است فرمودهی معرف امام وی نب عالئم

 قلبـه نـامی وال نـاهیع تنـام... عالمـات عشر لإلمام: قال جعفر یأب عن زرارة عنـ 
  .)١/٣٨٨: ١۴٠٧ ،یکلین(
 نـاهیع تنـام ...أحمـد فهو یبیوحب نیالمرسل دّیبس البتول رکالب میمر ابن ای كیأوص ّثمـ 
  .)١۴٠ـ٨/١٣٩: همان( قلبه نامی وال

 دارد صیتخــص بــر داللــت کــه اول تیــروا در »الم «حــرف بــه توجــه بــابــه ویــژه 
  .)٢/٣٧٠: ١۴٣٠ ،یجام ؛۴/٢٨٣: ١٣٨۴ ،یاسترآبادالدین  رضی(

.  اسـتکـرده حل را اختالف نیا و نموده استفادهی قرآن اتیآ از سراءاال ّسر لفٶم
 اتیـآ بـه دیٶم ائمه و ایانب ریغی برا کمال نیا حصول امکان است که معتقد شانیا

 .)٩٧ /نحـل ؛٢۴ /انفـال ؛١٢٢ /انعـام: ک.ر( اسـت بـهیط اتیـح به انسانی ایاح بر دالی قرآن
  ١.)٢/١٨۶: ١٣٨۵ پرور، عادتس( داند یم اختصاص در ظاهر ریغ را اتیروا دوم ۀدست نیبنابرا

  ایدن ازی ور بهره بایی ستا اضتیرۀ معارض: دوم مورد .٢ـ٢ـ۵ـ٢
 ازی مـاد زیـغراسرکوب ی بو اند که داده دستوریی ها اضتیر به را منٶم ات،یروای برخ
 فرمـوده کمال اهل اوصاف در که معراج ثیحد ازی فراز مانند شود؛ یم استشمام ها آن

 )٢۶/١۴۴: ١۴٠۶ ،یکاشان فیض ؛١/٢٠١: ١۴١٢ ،یدیلم( »لها تعبینُم همألنفس نیمحاسب«: است
  :مانند ؛اند کرده نکوهش مطلق طور به را آن لذات و ایدن که اتیروا ازی ا دسته ای

  
                                                                 

 انـسان کـه اسـت نیا پاسخ دارد؟ قلبحیات طیبه چه تالزمی با نخوابیدن که ممکن است پرسیده شود . ١
: اسـت محـسوسی ابزارهـا نیـا از ریغی گریدی ادراکی ابزارها و گوش و چشمی دارا خود سرشت در
 ْهلم ُ ٌقلوب َ ُ َقھونَ َال ُ ُ َ ْ َ

ْوهلم اِ ُ َ ٌأعني َ ُ ْ ْ َال َ َصرونُ ُ ِ َ
ْوهلم اِ ُ َ َمعونَ َال ٌانَآذ َ ُ َ ـ ْس َ  وعـده انـسان بـه میکر قرآن و )١٧٩ /عرافا( اِ

: رسـد یمـی مـادی زندگ نیا از فراتر و نوی زندگ نوع یک به ایدن نیهم در نید از تیتبع باکه  است داده
 ْأومن َ َ ْمی َناَک َ ْحَیفأ اًتَ َ َاه وجعلنَنَْ ْ َ َ َ ُله اُ ًر َ ْمي اُ ِبه ِىشَ ِالناس ِىف ِ

ْمنَک َّ ُمثله َ ُ َ َالظلم ِىف َ ُ ْلی ِاتُّ َ َسَ
ٍارجِ َمنھ ِ ْ کـه  اسـت روشن و) ١٢٢ /انعام (اِ

ۀ دربار اتیح وگرنه ،نینوی ادراکی ابزارها و گوش و چشم بای ستنیز از است عبارت د،یجدی زندگ آن
ی مـاد بـدن زمالـو ازی خـستگ و خـواب و ستندیـنی ماد ًقطعا ابزارها آن گر،ید طرف از. نداشت معنا آن

: ١۴١٧ ،ییطباطبـا: ک.ر شتریـب حیتوضـی بـرا (ندارد همی خستگ و خواب دیجد اتیح آن پس است،
  .)٣٣٩ ـ٧/٣٣٨
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 قـد ایالـدن ّإن« : نیالحـس بـن ّیعلـ قـال :قـال جعفـر یأب عن َحمزة یأب عن
 أبنـاء من ونواکف بنون منهما واحدة ّلکول ًمقبلة ارتحلت قد اآلخرة ّوإن ًمدبرة ارتحلت
 .اآلخرة یف نیالراغب ایالدن یف نیالزاهد من ونواکو أال .ایالدن أبناء من ونواکت وال اآلخرة

 مـن ضـواِّرُق و اًیبِط والماء اًاشفر والتراب اًاطبس األرض ّاتخذوا ایالدنی ف نیالزاهد ّإن أال
  .)١٣٣ـ٢/١٣٢: ١۴٠٧ ،یکلین( »اًضیتقر ایالدن

  :مانند اند؛ کرده دعوت ایدن نتیز و نیریش و چرب ازی دور به را انسان و
 والحـامض الحلـو كوبغـض النـاس عـن بالخلوة« :فقال كرکذ یعل أدوم فکی ّرب ای
  .)٢۶/١۴٢: ١۴٠۶ ،یکاشان فیض ؛٢٠٠ـ١/١٩٩: ١۴١٢ ،یدیلم(

  :مانند اند؛ کرده سفارش بایز و نرم لباس دنینپوش به را او ای و
  .)٢۶/١۴٣: ١۴٠۶ ،یکاشان فیض( ابیالث نیِبل نّیتتز ال! حمدأ ایـ 
  .)١١١: ١۴١٢ ،یطبرس(ی طغ نِّیالل الثوب لبس إذا الجسد ّإنـ 

  :فرمود اکرم رسول گر،ید طرف از
 ،یّوسـنت یمنهـاج عن رغب فمن ،کیوأب كوأضح ،وأفطر وأصوم ،وأنام یّأصل یّإن أما
  .)٢/٨۵: ١۴٠٧ ،یکلین( یّمن سیفل

  :اند داده دستور بایز و نرم لباس دنیپوش به اتیروای رخب بلکه
 ،ّخـز لسانیوط ّخز ّجبة َّیوعل اهللا عبد یأب یعل دخلت: قال میإبراه بن وسفی عن
 وما« :فقال ه؟یف تقول فما ،ّخز لسانیوط ّخز ّجبة ّیعل !كفدا جعلت :فقلت ،ّیإل فنظر
: همـان( »حـالل من نیکول الجمال ّبح یلیجم اهللا فإن ّوتجمل فالبس ...ّبالخز بأس
۶/۴۴٢(.  

  :مانند ؛اند ستوده رای دار مال ای و
 اآلخرة وفی ،والعافیة ایالدن یف ینِالغ اهللا سلوا«: قال عبداهللا یأب عن یاألعل عبد عن

  .)۶/٧١: همان( »ّوالجنة المغفرة

 ،یقلـع اصـل چنـد ات،یـروا دسـته دو نیـا اخـتالفی بررسـ در سراءاال ّسر لفٶم
، ها آن مجموع از استفاده باایشان  کهی قرآنی راهبردها. ردیگ یم نظر در رای قرآن ،ییروا

  :از اند عبارت ، استدهگردی یادشده اتیروا اختالف حل بهموفق 
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 از کـه بـشر بـه متعالی خدای عطا عنوان بهی اله مواهب اهمیت :اول راهبرد) الف
 است نیزم در آنچه ۀهم متعال وندخداکه  است هفرمود میکر قرآن رایز برد؛ب بهره ها آن
 پرور، سعادت( است داده قرار او اریاخت در بشر ازین رفعی برا را... و غذا و لباس جمله از و

  :)١٨٢  و٢/٨٢؛ ۴١٠  و١۶٢ ،١/١١۶: ١٣٨۵
ر ـ  َو َّ َ َالسم ِىف اَم ْمَلُک َ َوم ِواتَّ ِاألرض ِىف اَ ْ َ ْ

 )١٣ /جاثیه(.  
ِبىن اَی  ـ َآدم َ ْقد َ َأنزلن َ ْ َ ْ َعلْی اَ َلب ْمُکَ َ اًاسِ ِتُکسوآ ِاریُ ْ ًشور ْمَ ِ َولب اَ ِ َالتقو ُاسَ ْ ٌخـري َكِلَی ذَّ ْ ْمـن َكِلـَذ َ ِاهللا ِاتَآیـ ِ ّ 
ْلعلھم ُ َّ َ ُذرکَی َ َّ   .)٢۶ /اعراف( َونَّ

َقل من حرم زینة ـ  َ ِ َ َّ َ ْ َ ْ ِاهللا ُ ِالىت ّ
َأخرج َّ َ ْ َلعب َ ِ ِادهِ ِّوالطی ِ َّ َمن ِاتَبَ ِالرزق ِ ْ ِّ )٣٢ /اعراف(.  

َوم ـ  َجعلن اَ ْ َ ْاَ ًجسد ُ َ ُأکَی َال اَ َلونْ َالطع ُ َوم َامَّ ااَک اَ َالدینَخ ُ ِ ِ )٨ /انبیاء(.  
ا ُلواُک ـ  ُواشر َ ْ ْمن َ ِرزق ِ ْ ِاهللا ِ َوال ّ ْتعثوا َ َ ْ ِاألرض ِىف َ ْ َ َمفسدین ْ ِ ِ ْ ُ )۶٠ /بقره(.  
ُوک  ـ َّمما ُلواَ َقُکرز ِ َ َحال ُّهللا ُمَ ِّطی ًالَ وا اًبَ ُوا َّ َاهللا َ ِالذی ّ

ْأنمت َّ ُ ْ ِبه َ َمؤمنون ِ ُ ِ ْ ُ )٨٨ /مائده(.  
 قـرآن آنچـه رایـز ده؛ینکوهی ایدن عنوان به زا غفلت امور تیمحور :دوم راهبرد) ب

 و ١/١٣٨: همـان( اسـتیدن از غافالنه و آلود گناه بردن بهره است، فرموده نکوهش میکر
١۴٨(:  
َأ اَی  ـ ُّ َالذین اَ ِ

ُآمنوا َّ ُتلھک َال َ
ِ
ْ َم أموُ ْ َ َوال ْمُلُکاْ َأوال َ ْ ْدمکَ ُ ْعن ُ ِذرک َ

ْ
ِاهللا ِ ّ )٩ /منافقون(.  

ْأرضیمت ـ  ُ ِ َ ی َ َبا َ ْ
َالدنی ِاةِ ْ َمن اُّ ِاآلخرة ِ َ ِ َفم ْ َمت اَ ی ُاعَ َا َ َالدنی ِاةْ ْ ِاآلخرة ِىف اُّ َ ِ َّإال ْ ٌقلیل ِ ِ َ )٣٨ /توبه(.  

 بـر رایز انسان؛ خلقت از غرض عنوان به عارفانه تیعبود تیمحور :ومس راهبرد) ج
 صـدوق،؛  ٢/۶٢: همـان( اسـت عارفانـه تیعبود خلقت، از غرض ،یقرآنی ها آموزه اساس
١٣٨۵ :١/٩( : َوم ُخلقـت اَ ْ َ ن َ َّا ـ ِ

َواإلنـس ْ ْ ِ
ْ َّإال َ َلی ِ َعبـدونِ ُ ُ ْ )بـه هیـآ نیـا در عبـادت کـه )۵۶ /ذاریـات 

  .است شده ریتفس معرفت
 میکـر قـرآن منظر ازی واقع زهد رایز ؛یقیحق زهدی معنا به توجه :چهارم راهبرد) د

 اساس بر هدف نیا. نداشتن در چه و داشتن در چه ایدن به نبودن دلبسته از است عبارت
ْتأسوا َالْیِلَک  ۀمیکر ۀیآ َ ْ َ َ َوال ْمَتُکاَف اَ مَ ُرحوا َ َ ْ ْامکَآتـ اَِمب َ ُ

 )سـجاد امام ریتفس با )٢٣ /حدید 
  .)٢/٣٧٠: ١٣٨۵ پرور، سعادت( است شده استفاده )٢/١٢٨: ١۴٠٧ ،یکلین(

ی راهبردهـا جملـه از متعـدد ۀادلـ اسـاس بر مذکور اتیروا اختالف حل در لفٶم
: همـان( ستیـن دهیـنکوه خودی خود به ایدن که است دهیرس جهینت نیا به مذکوری قرآن
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: همـان( بزنـد بیآسـبیان شد،  که انسان خلقت از غرض نبرآورد به نکهیا مگر ،)١/١٧۶
 بلکـه ستیـن فرزنـد و همسر و خوراک ازی دور ها، اضتیر نیا از مقصود و )٨۴ــ ٢/٨٢
 )٢/٣٧٠: همـان( است بودن دلبسته و )٢/١٨٢: همان( متعارفی زیغری ازهاین موارد از ریغ
 در فقط زینی اخالق اضاتیر و دبر بهره ازهاین نیا از شرع و اعتدال حد در دیبا انسان و
  .)٣/۵۶ ؛١۵٢ـ١۵٠ ،٢/۴٢ ؛١/٢١۶: همان( هستند قبول مورد چارچوب نیا

  یریگ جهینت
 در سراءِاال ّسرپرور در کتاب شریف   سعادتاهللا های آیت ن پژوهه در تبیین روشیج اینتا

  :های عرفانی و اخالقی با محوریت قرآن کریم به این شرح است استنباط آموزه
ً توانسته است گسترۀ وسیعی از آیات قرآنـی را جـستجو کنـد و تقریبـا سراءاال ّسر. ١

ب تنـد یک شـیـایـن کتـاب در . بـردب از آیات قرآنی بهره اخالق در قرآنوزن کتاب  هم
ن ارتقا، یا. افته استی ارتقا السعادات جامعی در مقایسه با یار باالیگاه بسیصعودی به جا

م در اسـتنباطات اخـالق یگـاه قـرآن کـریالگوی مطلوب از جاحرکتی شتابدار به سوی 
  .مأثور است

کـم یکـی از محورهـای اصـلی در  ، محـور اصـلی یـا دسـتسراءاال ّسردر روش . ٢
ایـن فراینـد از طریـق سـنت .  قـرآن کـریم اسـت،بررسی سند روایات عرفانی و اخالقی

 و سـنت عالمـان  و معصومانگیرد که توصیۀ پیامبر انجام می» عرضه بر قرآن«
  .است
کم یکی از محورهای اصلی در تفـسیر  ، محور اصلی یا دستسراءاال ّسراز منظر . ٣

توانند قواعد عامی ارائه دهنـد  آیات قرآنی می. اختالف روایات، راهبردهای قرآنی است
  .که اختالف روایات عرفانی و اخالقی را تفسیر و حل کنند

های عرفانی و اخالقی قرآن کریم بایـد بـر  یر آموزهتفسکه کید دارد أ تسراءاال ّسر. ۴
این .  الفاظ انجام شودۀ استنباط در حوزِاساس قواعد ادبی عربی و نیز قواعد علم اصول

 تفسیر بـه«قواعد و اصول، تفسیر آیات قرآنی را از انحراف در معنایابی و آفت موسوم به 
  .کنند حفظ می» یأر
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  یشناس تابک
  .ق ١۴١۴ جرت،ه قم، ،البالغه نهج .١
  . ق١۴٠٩ ، تیالب آل ةمؤسس قم، ،صولاال کفایة محمدکاظم، ،یخراسانآخوند  .٢
  . ق١۴٣٠ ر،کالف دار روت،یب ،المسند ، بن محمداحمد ابوعبداهللا حنبل، ابن .٣
 تـبکال ، چـاپ دوم، تهـران، دارعمـالاال قبـالا،  بن جعفری بن موسیعلالدین  سید رضیطاووس،  بنا .۴

  .ق ١۴٠٩ه، یسالماال
 منشورات ،هیالعلم تبکال داربیروت،  ،العظیم القرآن تفسیر ، بن عمرلیاسماعابوالفداء  ،یدمشق ریثک ابن .۵

  . ق١۴١٩ ضون،یب یمحمدعل
 رکـالف داربیـروت،  ،مالـک ابن لفیةا لیا المسالک وضحا یوسف، بن عبداهللابومحمد  ، انصاریهشام ابن .۶

  .تا یب ع،یالتوز و النشر و للطباعة
 یهـا پـژوهش ادیـبنمـشهد،  ،القرآن تفسیر فی الجنان روح و الجنان روض ،یعل بن نیحس ،یراز فتوحابوال .٧

  . ق١۴٠٨ ،یرضو قدس آستان یاسالم
  . ق١۴٢٠ ر،کالف دار روت،یب ،التفسیر فی المحیط البحر وسف،ی بن محمد ،یندلسا انیابوح .٨
  . ش١۴٢١، هیتب العلمکال  دارروت،ی، بشرح التصریح علی التوضیح، ازهری، خالد بن عبداهللا .٩
یـان آسـیب حمد و همکاران،اسعدی، م . ١٠ پژوهـشگاه حـوزه و دانـشگاه، قـم، ، هـای تفـسیری شناسـی جر

  .ش ١٣٩٢
  . ش١٣٨٢های فرهنگی،  دفتر پژوهشتهران، ، چاپ دوم، تحقیق تطبیقیمحمد، یداعرابی، س . ١١
  . ق١۴٠۴ قم، ،التقلید و االجتهاد ، بن محمدامینیمرتض ،یانصار .١٢
قم،  پنجم، چاپ ،قرآن ریتفسی شناس روش راد،ی روحانی مجتب و ایک یزیعزی غالمعل و اکبر یعل ،ییبابا . ١٣

  . ش١٣٩٢ دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه و سمت
  . ش١٣۶١ تهران، ،مسلمان زنان نهضت ،قرآن  تفسیر  در  العرفان  مخزن ن،یام نصرت دهیس ،یاصفهان یبانو .١۴
  . ش١٣٨۵، ترجمۀ رضا فاضل، تهران، سمت، تماعیهای تحقیق در علوم اج روشببی، ارل،  .١۵
  . ق١٣٧١ ،هیسالم االتبکال دار قم، دوم، چاپ ،المحاسن خالد، بن محمد بن احمد ،یبرق .١۶
  . ق١۴٣٢ ر،کالف دار روت،یب ،یالکبر السننکتاب  ن،یحس بن احمد ،یهقیب .١٧
  . ق١۴٢۵ ،یربالع التراث اءیاح دار روت،یب ،المطول ، مسعود بن عمرنیسعدالد ،یتفتازان .١٨
 اءیـاح دار روت،یـب ،ة فی حـل مـشکالت الکافیـهالضیائی الفوائد ، بن احمدعبدالرحمننورالدین  ،یجام .١٩

  . ق١۴٣٠ ،یالعرب التراث
  . ق١۴٢٨ ،هالعنصری المکتبة روت،یب ،یالمعان علمی ف االعجاز دالئل ، بن عبدالرحمنعبدالقاهر ،یجرجان .٢٠
  . ش١٣٨٨ اسراء، قم، پانزدهم،چاپ  ،عبادات حکمت ،عبداهللا ،یآملی جواد .٢١
  . ش١٣٨۶ سمت، تهران، زدهم،یس چاپ ،یانسان علوم  در  تحقیق  روش  بری ا مقدمه محمدرضا، ا،ین حافظ .٢٢
 تـابکال دار روت،یـب ،الصحیحین یعل المستدرک ،عبداهللا بن محمد عبداهللاواب حافظ ،یشابورین حاکم .٢٣

  . ق١۴٢٩ ،یالعرب
  . ق١۴١٧ی، یعالمه طباطبامشهد مقدس، ، چاپ دوم، مهر تابان، نیمحمدحسسیدهرانی، حسینی ط .٢۴
 ،ینـ تهران، دوازدهم، چاپ ،یبینا هوشنگ ۀترجم ،یاجتماع تحقیقات در پیمایش، .یِاوید ید واس،ِد  .٢۵

  . ش١٣٨٩
  . ق١۴٢۴ ،ه مؤسسة الرسالروت،یب ،یالدارقطن سنن عمر، بنی عل ،یدارقطن .٢۶
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  .ش١٣٨۶، چاپ دوم، تهران، دانشگاه پیام نور، یناسی و علوم تربیتش های تحقیق در روان روش، ی عل،دالور .٢٧
  . ق١۴١٢ ،یالرض فیالشرقم،  ،الصواب لیا القلوب رشادا محمد، بن حسن ،یلمید .٢٨
 ۀ، ترجمـ)ّکـاربرد تحلیـل محتـوای کمـی در تحقیـق(ای  هـای رسـانه امیپ تحلیلاران، ک همو لیدان ف،یرا .٢٩

  . ش١٣٨١مهدخت بروجردی علوی، تهران، سروش، 
  . ش١٣٩٣ دانشگاه، و حوزه پژوهشگاهقم،  ششم، چاپ ،قرآن ریتفس روش محمود، ،یرجب .٣٠
ٶســسة م تهـران، دوم، چـاپ ،الکافیـهی علـی الرضـ شـرح ،محمـد بـن حـسن ،یاسـترآبادالـدین  رضـی . ٣١

  . ش١٣٨۴ ، الصادق
  . ش١٣٨٢ ار،انتشی سهام تکشر تهران، ،یاجتماع علوم در تحقیق خاصی ها تکنیک فرامرز، پور، عیرف .٣٢
  .تا یب ،یالعرب التراث اءیاح داربیروت،  ،القرآن علومی ف العرفان مناهل م،یعبدالعظ محمد ،یزرقان . ٣٣
  . ق١۴١٠ ،ه المعرفداربیروت،  ،القرآن علومی ف البرهان ،عبداهللا بن محمدبدرالدین  ،یشکزر .٣۴
  .تا یب ،هالمعرف داربیروت،  ،یالسرخس صولا ،سهل  بن ابیاحمد بن محمدابوبکر  ،یسرخس .٣۵
  . ش١٣٨۵ کتاب، اءیاح شرکت ،سراءِاال ّسر ،یعل ،)پهلوانی تهرانی (پرور سعادت .٣۶
  .ش ١٣٨۶ تاب،ک اءیاحتهران، شرکت  ،هدایت نور ،همو .٣٧
  . ق١۴٠٧ ،هی العلمالکتب داربیروت،  دوم،چاپ  ،العلوم مفتاح ر،کب یبا بن وسفی ،یکاکس .٣٨
  . ق١۴٢١ العربی، الکتاب داربیروت،  دوم، چاپ ،القرآن علومی ف تقاناال ،عبدالرحمن نیالد جالل ،یوطیس .٣٩
  .تا یب ،یالعرب تابکال دار روت،یب ،یالشاش صولا ، بن اسحاقمحمد بن حمدا ،یشاش .۴٠
  . ق١۴١٧ عفان، ابن دارجا،  بی ،الموافقات ، لخمی غرناطی مالکییموس بن میبراهابواسحاق ا ،یشاطب .۴١
 تعلیقـات مـع ،الـسعادتین کـسیرا و الشمـسین مـشرق ،یعـامل نیحـس بـن محمدبهاءالدین  ،یبهائ خیش .۴٢

  . ق١۴١۴ ، رضویقدس آستان مشهد، ،یالخواجوئ
 ،یداور یفروشـ تـابکقـم،  ،الـشرائع علل ، بن حسین بن موسی بن بابویه قمییعل بن محمد صدوق، .۴٣

  . ش١٣٨۵
  . ق١۴١٧ اسالمی، اراتانتش دفترقم،  پنجم، چاپ ، فی تفسیر القرآنالمیزان ن،یدمحمدحسیس ،ییطباطبا .۴۴
  .تا یب ،هیمیتبة ابن تکمقاهره،  دوم، چاپ ،الکبیر المعجم ،حمدا بن مانیسل ،یطبران .۴۵
  . ق١۴١٢ ،یالرض فیالشر قم، چهارم، چاپ ،خالقاال مکارم فضل، بن حسن ،یطبرس .۴۶
  . ش١٣٧٢ خسرو، ناصرتهران،  سوم، چاپ ، فی تفسیر القرآنالبیان مجمع حسن، بن فضل ،یطبرس .۴٧
  .تا یب ،یالعرب التراث اءیاح داربیروت،  ،القرآن تفسیر فی التبیان حسن، بن محمد ،یسطو .۴٨
  . ق١۴١٧ ستاره، ۀچاپخان قم، ، فی اصول الفقهةّالعد ،همو .۴٩
  . ق١۴٠٧ سالمیه،اال الکتب دارتهران،  چهارم، چاپ ، فی شرح المقنعة للشیخ المفیدحکاماال تهذیب ،همو .۵٠
  . ق١۴١١، هعیالش روت، مؤسسة فقهی، بّ المتعبد و سالحّالمتهجد مصباح، همو .۵١
ی المرعش یالعظم اهللاةیتبة آکمقم،  دوم، چاپ ،ه الدرایعلمی فالرعایة  ،یعل بن نیالد نیز ،عاملی جبعی .۵٢

  . ق١۴٠٨ ،یالنجف
  . ق١۴١۶نا،  بی قم، ،القواعد تمهید ،همو .۵٣
 ،صـادق امـامٶسـسۀ م قم، ،لصواال علم الی الوصولنهایة  ، بن مطهروسفی بن حسن ،یّحلعالمه  .۵۴

  . ق١۴٢۵
 التـراث اءیـاح دار روت،یـب سـوم، چاپ ،الغیب مفاتیح: التفسیر الکبیر ،، محمد بن عمریرازفخرالدین  .۵۵

  . ق١۴٢٠ ،یالعرب
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١٨٣  

 ، نیرالمـؤمنیما امـام ۀتابخانـکاصفهان،  ،الوافی کتاب ،مرتضی  بن شاهمحمدمحسن ،یاشانک ضیف .۵۶
  . ق١۴٠۶

  . ق١٣٧٨ ه،یاسالم هیعلم یفروش تابک قم، دوم، چاپ ،صولاال  قوانین ،ن محمد بابوالقاسم رزایم ،یقم .۵٧
  . ق١۴٠٧ ه،یاسالم تهران، چهارم، چاپ ،یالکاف عقوب،ی بن محمد ،ینیلک .۵٨
  . ق١٣٨٢ ه،یاسالم تهران، ،یالکاف شرح ، بن احمدمحمدصالح ،یمازندران .۵٩
  .تا یب ر،کالف دار روت،یب ،)محمدی دیس ،یزرقان (یالزرقان بشرح الموطأ انس، بن کمال .۶٠
، چـاپ دوم،   الجامعـة لـدرر اخبـار االئمـة االطهـارنـواراال بحار،  بن محمدتقی، محمدباقریمجلس .۶١

  .ق ١۴٠٣التراث العربی،  اءیحادار بیروت، 
  . ق١۴٠۶ وشانبور،ک قم، دوم، چاپ ،الفقیه الیحضره من شرحی ف المتقین روضة ،یمحمدتق ،یمجلس .۶٢
  . ق١۴٠٣نا،  ، قم، بیمعارج االصول جعفر بن حسن هذلی، الدین محقق حلی، نجم .۶٣
ة فـی شـرح الـسماوی الرواشـح ،الـدین محمـدباقر بـن محمـد حـسینی اسـترآبادی شـمس ، سیدماددامیر .۶۴

  . ش١٣٨٠ الحدیث، دار قم، ،االحادیث االمامیه
  .تا یب ان،یلیاسماع قم، پنجم، چاپ ،الفقه اصول محمدرضا، مظفر، .۶۵
یرات جودا ،لقاسمسیدابوا ،موسوی خویی .۶۶  قـم، ،ینینـائمحمدحـسین غـروی  اصـول دروس ریتقر، التقر

  . ش١٣۵٢مطبعة العرفان، 
  . ق١۴١٧ ان،یانصارقم،  ،صولاالی ف محاضرات ،همو .۶٧
  . ش١٣٨٨بوستان کتاب،  قم، ،صولاال علمی ف المجتهدین انیس ذر، یاب بن یمحمدمهد ،ینراق .۶٨
 ه،یـفق ةتبکمقم،  ،)ّمجموعة ورام (النواظر نزهة و الخواطر نبیهت ،یسیع بن مسعود ،ّ حلیفراس یبا بن امّور .۶٩

  . ق١۴١٠
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١٨۵  

  ١٣٩۵  پاییز ـ زمستان،٢۴ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  نقد و بررسی
   قرآنگذاری روش آماری در تاریخ

    ١منصور پهلوان  
    ٢اقبال میابراه  
    ٣آخوند مزرعه یدریح یمحمدعل  

  دهیکچ
 برتـر و مـردود ییکی از اموری که به شناخت درست و دقیق قـرآن و تـرجیح آرا

ی قـرآن کـریم هـا  و آیـهها  سورهگذاری کند، تاریخ  میساختن اقوال دیگر کمک
ی قـرآن کـریم دو مبنـای نقلـی و هـا  و آیـههـا در تعیین تاریخ نـزول سـوره. است

ی ب نزول، اسباب نزول و مکـیات ترتی مبانی نقلی شامل روا.اجتهادی وجود دارد
ی و مدنی و  سور مکهای ویژگیو مدنی و مبانی اجتهادی شامل وجود ضوابط و 

 بازرگان بدون توجه ، در این میان.ستها توجه به سبک و اسلوب و مضمون سوره
ی قـرآن کـریم را مـشخص هـا به مبانی فوق و با روش آماری، تاریخ نـزول سـوره

  وکلیی ها ن معرفی روش بازرگان، به بیان اشکال در این گفتار ضم.نموده است
                                                                 

 ٢١/١٢/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/٩/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(pahlevan@ut.ac.ir)استاد دانشگاه تهران . ١
  .(eeghbal@ut.ac.ir)دانشیار دانشگاه تهران . ٢
  .(mohamadali_heydari@yahoo.com) )نویسندۀ مسئول(استادیار دانشگاه یزد . ٣



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩۵

 / 
رۀ 
شما

٢۴

١٨۶  

ی هـا ترتیب نـزول سـورهۀ شود و با مقایس  میاین روش پرداخته) مصداقی( موردی
 گردد که ایـن روش بـه تنهـایی  میی، اثباتیی رواها شده توسط وی با ترتیب ارائه
  .ی قرآن کریم باشدها  سورهگذاری تواند روشی جامع در تاریخ نمی

  .گذاری، ترتیب نزول قرآن، بازرگان، روش آماری تاریخ :یدیلکواژگان 
  مقدمه

هایی از یک   و یا بخشها زمانی نزول سورهۀ به معنای تعیین محدود(  قرآنگذاری تاریخ
ی آن همچون ترتیب یبناعلوم زیرچند عنوانی جدید در تحقیقات قرآنی است، هر) سوره

 . مدنی، از صدر اسالم وجود داشـته اسـتمکی وبه ویژه ها، اسباب نزول و  هنزول سور
ی ترتیـب هـا ، توجـه بـه روایـتها ترین آن این امر بر مبانی و منابعی استوار است که مهم

 سـور هـای ویژگینزول، مکی و مدنی، اسباب نزول، اقوال تاریخی و توجه به ضوابط و 
 .انـد اختـهی گوناگون به ایـن امـر پردها مفسران و محققان با روش. مکی و مدنی است

 و )١/۶٧: ١٣٨٣؛ دروزه، ١٨: ١٣۶١ارسـی، ف( ی ترتیب نـزولها تنها با استفاده از روایتای  عده
ی تاریخی و اسباب ها  و توجه بیش از حد به روایتها برخی با اصل قرار دادن آن روایت

برخـی . )١/٢۴: ١٣٨٢آل غـازی، ( انـد ی قرآن را مـشخص کـردهها نزول، تاریخ نزول سوره
در نظر گرفتن مبانی نقلی و اصل قرار دادن مبانی اجتهادی، نظیـر سـیاق آیـات و بدون 

 ی بـای عالمـه طباطبـا.اند  و محتوای وحی به این امر اقدام کردهها سبک و اسلوب سوره
ی اسباب نزول و تکیه بـر سـیاق ها ی ترتیب نزول و نقد روایتها اعتبار دانستن روایت بی

: ١٣۵٣(  را مـشخص نمـوده اسـتها ، تاریخ نزول سورهاه آیات و سبک و محتوای سوره
ی هـا ی ترتیـب نـزول و اصـل قـرار دادن دادهها توجهی به روایت  بیبازرگان نیز با. )١٨۶

 متوسط آیه، طول غالـب، ِ اصطالحاتی نظیر طولۀ و ارائها آماری و بلندی و کوتاهی آیه
ی هـر هـا شـده از آیـه ارقام استخراجارتفاع، دامنه و طول مبنا و با در نظر گرفتن اعداد و 

 ذکـر .)١١۵ ــ٣۵: ١٣٨۶(  را مشخص کرده استها سوره و کلمات هر آیه، تاریخ نزول آن
  :این نکته ضروری است که بازرگان در احتمالی بودن این روش چنین نوشته است

شـده دارد  ی ارائـهها باید بگویم که نه نویسنده ادعای دقت و صحت قاطع در استنتاج
  .)٣۴ :همان( توانند چنین انتظاری داشته باشند  مینه خوانندگانو 

 به نگارش تفسیری بر اساس ترتیب نـزول ،پس از نگارش کتاب سیر تحول قرآنوی 
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١٨٧  

کتـاب بـه تـشریح ۀ  نام نهاد، وی در مقدمـپای وحی پابه همت گماشت و آن را خویش
ه از آیات قرآنی به تفسیر و د این سبک تفسیری پرداخته و با آوردن هر دستیاهمیت و فوا

 ، عـالوه بـر ایـن.)١٣۶: ١٣٩٠پور،  بهجت(  پرداخته استها  و بیان تاریخی آنها واژهۀ ترجم
 همگـام بـا وحـی تفسیری به نام ،پور نیز بر اساس روایات ترتیب نزول عبدالکریم بهجت

ب  امـا ترتیـ،در دست نگارش دارد که از جهت روش تفسیری با بازرگان یکـسان اسـت
 است که آیـا بـدون توجـه بـه مبـانی نقلـی، سٶالحال جای این . نزولشان متفاوت است

ی هـا تـوان تـاریخ نـزول سـوره  مـیی ترتیب نزول و تکیه بر روش آماریها روایتویژه  به
 قـرآن کـریم چیـست؟ گـذاری قرآن کریم را مشخص نمود؟ و بهتـرین روش در تـاریخ

  .ستها الٶپژوهش حاضر در پی پاسخ به این س

  معرفی روش آماری. ١
ی ریاضـی و ها  آیات و سور قرآن کریم، استفاده از دادهگذاری ی تاریخها یکی از روش

 بـر ایـن ؛ به وجـود آمـدسیر تحول قرآنآماری است، این روش توسط بازرگان در کتاب 
وی . ی رسـالت افـزایش داردهـا ی قرآن کـریم در طـول سـالها اساس که کلمات و آیه

 قرآن برگزیده شده و مالک کار قرار گذاری که پیش از او در تاریخرا ای  مبانییکایک 
گفتـه یی روایات ترتیب نـزول ا کارۀ درباردانسته و بررسی کرده و ناکارآمداست، گرفته 
  :است

 استفاده ها توانیم برای شروع کار و به دست آوردن سرنخ از وجود همین صورت  میما
  .)٣٧: ١٣٨۶( کنیم

ی اسباب نزول در جهت یافتن زمان و ترتیب نزول آیات و سور ها  روایتنیز در مورد
  :چنین نوشته است

خـوبی بـرای ۀ توانـد وسـیل  مـیوقایع تاریخی  باها  و تقارنها شأن نزولکه بدیهی است 
 خیلی مشخص و مطمـئن و ها سفانه نه شأن نزولأ باشد که متها یابی آیات و سوره زمان
ی تـاریخی پیـدا هـا توان شأن نزول و مقارنه  میی اکثریت آیاتعلیه است و نه برا متفق
این هم ممکن است در آنجاها که اطمینان و یقین نسبی وجـود داشـته باشـد بـه . کرد

  .)٣٩ :انهم( عنوان نشانه و محک به کار برده شود
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  .ی مکی مفید استها  و وزن آیات نیز در مورد سورهآهنگ
ًی مدنی غالبـا بـدون آهنـگ و قافیـه اسـت یـا ها وره س،ت نداشتهعمومیاین میزان ما ا

  خـتم»علـیم« و »رحـیم« یـا »یخـسرون«، »یعلمـون« آیات به کلمـاتی ماننـد ًمکررا
  .)٣٨ :انهم( شود می

ات یـ آیوتـاهک و یفهم باشد، بلند سک ها، آنچه همه نیاۀ تر از هم راستتر و سر ساده
» هیـِطـول آ«دهـد و مـا آن را  یل مـکیه را تـشیـه هـر آکـ یلمـاتک تعـداد یعنیاست؛ 

ل ی الزم نـدارد و از وسـایشناسـ تـه معلومـات صـرف و نحـو و لغـتکن نی ا.مینام یم
ه کـن اسـت یـاش ا ت عمـدهیـتـر بـوده، مز اخـتالف یتر و بـ دغدغه یگر بیسنجش د

ه آن را کدارد را هر سوره رقم مخصوص به خود .  ...دیآ یًما به عدد و رقم درمیمستق
 الطـول ی سـوره متـساویـکات یـالبتـه آ. صـطالح خـواهیم کـردا »ِشاخص سـوره«
 را در نظـر »ِطـول متوسـط«د یـ با. دارندیگرند و نظامیدیک به یک نزدی ول...ستندین

کافی اسـت . دیآ  میات به دستی آکت ک تیریگ  از متوسط»طول متوسط« .میریبگ
  .)٣٩ :انمه(نماییم  تقسیم ...ات آنیبر تعداد آرا  سوره یکلمات کّل کتعداد 

 بـا همـزه  سـورۀ،نمونـهرای  ب؛یابد  می افزایشها  طول متوسط سوره،با گذشت زمان
بـا توجـه بـه ( ١۵/٩ با طـول متوسـط طهۀ  و سوراول سال به مربوط ٧٨/٣ طول متوسط

  چهارم و پنجم،دومهای  مربوط به سال) سه واحد نزولنظر بازرگان و تقسیم سوره به اظهار
  .)۴٠: انهم(  اواخر هجرت است بهمربوط ٩١/٢٢ا طول متوسط  بمائدهۀ  سوروبعثت 

شود که اولین   می با توجه به طول متوسط آیات ذکرها بر این اساس فهرستی از سوره
ممتحنه اسـت در ۀ  و آخرین آن سور،٣آن اخالص است در مکه با طول متوسط ۀ سور

ۀ ستم، سـوریـف بی رد در٣/٧٣علق با طول متوسط ۀ سور. ٢٣/٩٩ مدینه با طول متوسط
ۀ توبـه بـا طـول متوسـط  در ردیـف بیـست و هـشتم و سـور۴/١۴فاتحه با طول متوسـط 

  .)۴٩ :انهم( اند  قرار گرفته١٠٢ در ردیف ٨٣/١٨
هـای  سـوره )٧/١۴٢: ١٩٨٠؛ بیهقـی، ١/۵٨: ١۴٢١سیوطی، : ک.ر(  سورۀ مکی٨۶در میان 

: ک.ر( یمـدنۀ  سـور٢٨ان یـدر مز یـ و ن»نـه، تغـابن، محمـد و منـافقونّیزلزلـه، ب« ِمدنی
 ِ مکــییهــا ، ســوره)٢/۴١۴: ١۴١١،  نیــشابورییحــسکانحــاکم ؛ ١٣٣ـــ١/١٣١: ١٣٧۶شهرســتانی، 

بازرگان، (  قرار گرفته است»ونس، فاطر، مؤمن و انعامی، قصص، لقمان، احقاف، یشور«
١٣٨۶ :۴٩(.  
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 سـوی بالشـرشـده از   ارائهِترتیب خویش با ترتیب اجتهادیۀ  بازرگان به مقایسسپس
 و بـا )۵٠ :انهمـ( بینـد  مـیب خویش را اندکی مغایر با آنینشیند و به زعم خویش ترت می

را حـداقل بـه عنـوان » طـول متوسـط«ۀ شود و قاعد میتشویق   کارۀ به ادام،این مقایسه
ی ها ی ترتیب سورهها ّداند و برای حل تعارض  میقابل استفاده) سیاند(ه و راهنما یفرض
را نیز بر طـول » طول غالب، ارتفاع و دامنه« سه شاخص ،وسط خود و بالشرشده ت ارائه

 طول غالب، تعـداد .تر گردد ِمتوسط آیات افزوده تا از این طریق به ترتیب بالشر نزدیک
 بیـشینهعرض ، ارتفاع، دنای، در سوره اکثریت دار  به لحاظ طول کلمههک  آیاتیلماتک

عدم تقارن یا تناسب گـسترش بـه  ، و دامنه،دل است معاۀ مشخصِیا ارتفاع قله در منحنی
 بـر ایـن اسـاس بـا پیـشرفت .)۶۶ :انهم( راست و چپ منحنی با توجه به ارتفاع آن است

 ، افـزایش و شـاخص ارتفـاع،هن طول متوسط آیات، طول غالب و دامِاسالم سه شاخص
  .)۶٧ :انهم( یابد  میکاهش

 مائـده  وی همزه، طـهها  ترتیب در سوره طول غالب به،به این ترتیب به زعم بازرگان
 ۵ۀ  آیـ١٩طـه ۀ و سـور ،ای  کلمه۴ۀ  آی۵همزه ۀ  زیرا سور؛ افزایش دارد١٣  و۵، ۴با رقم 
 ها این سورهۀ  دامن.داردای   کلمه١۵ و یا ١٣ۀ  آی٩مائده به طور یکسان ۀ و سور ،ای کلمه

 ۴، ٣ دسته آیـات ٣ همزهۀ ور زیرا س است؛ افزایش یافته٣٩  و٢٢، ٣نیز به ترتیب با رقم 
 دسته آیـات ٣٩مائده ۀ و سور ،ای  کلمه٢٧ تا ٢ دسته آیات ٢٢طه ۀ و سور ،ای  کلمه۵و 
ی همـزه، طـه و مائـده بـه ترتیـب بـا هـا  شاخص ارتفاع در سـوره.داردای   کلمه۶۴ تا ٧
ۀ از حاصل تقـسیم آیـات طـول غالـب سـورزیرا  ؛ کاهش دارد٪٢۵/۶ و ٪١٣، ۵/۵۵٪

 .آیـد  مـیدسـته  بـ٪۵۵ عـدد ، اسـت٩ است بر کل آیات ایـن سـوره کـه ۵همزه که 
 است بر کل آیات این سوره ١٩طه که ۀ همچنین از حاصل تقسیم آیات طول غالب سور

مائده ۀ  و از حاصل تقسیم آیات طول غالب سور٪١٣ عدد ، در نظر گرفته شده١۴٣که 
 بـه دسـت ٪۵/٧ عـدد ،شـده در نظر گرفتـه ١٢٠ّ است بر کل آیات این سوره که ٩که 
  .)١٢٠ـ١١٧ :انهم( آید می

 سـوره ٣٠ی طول متوسط، طول غالب، دامنه و ارتفـاع، ها بازرگان بر اساس شاخص
من، کهـف، رعـد، مـریم، نحـل، ٶی قرآن نظیر تکویر، واقعـه، عنکبـوت، مـها از سوره

 سجده، قارعه، فاطر، یس، ممتحنه، ملـک، جـن، دهـر، انـشقاق، بلـد، کـوثر، فاتحـه،
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ۀ رغم آمارهای نادرست، به نتیجـبه  و )۶٩ :انهم(  نمودهگذاری  و زلزال را تاریخکافرون
ۀ  بـه نتیجـهـا  دیگر سورهگذاری ، اما هنگامی که در تاریخ استمطلوب خویش رسیده

ّشود، در جهت حـل ایـن مـشکل از   میی نامنظم مواجهها رسد و با منحنی  نمیمطلوب

ی هـا ، سـوره)نوع طول آیات یک سوره در چند بخشت( ِاصطالحاتی نظیر پاشش آیات
: انهمـ( گیرد  میبند کمک های ترجیع  و سورهها ی مرکب، تقطیع سورهها مختلط، سوره

  .)٩٩ ـ٧١
  : معتقد استبازرگان

 روال یـک وسط و آخر سوره به  و درات در ابتدایش آِه پاشککمال مطلوب آن است 
، نـه پخش شـده باشـندنواخت یکبه طور ع های جدول توزی  در کلیۀ ستونآیاتبوده، 

بـه گـر ید و قـسمت دیـطول را اشغال نما مکهای  ، بیشتر ستونیک قسمت سورهه کآن
 قائـل شـده، کیـکن حالت، بهتر است تفیدر چن. های با طول بلند متوجه شود ستون
نظـر  درداشـته باشـد، حـساب جداگانـه نواخـت یک پاشش  که هر قسمت سورهیبرا
ــبگ ــ.میری ــرآن وجــود دارد شــده در هــر دو مــورد، نظــایر شــناختهًا  اتفاق ً اوال .ای در ق

م کـا بـه حیـ یخیات معتبـر تـاریـات آن به شهادت روای آیه بعضک هست هایی سوره
 در هـا ل سـورهیـن قبی ا. متفاوت داردهای نکالم، تعلق به زما یااق عبارت و محتویس

دهنـد   می نشانیمحسوس های ی مربوطه، ناهماهنگهای  مشخصه و در شاخصیمنحن
 هـست هایی ًا سورهی ثان. ...گردند ی برمیعیات، به حالت طبینار گذاشتن آن آکه با ک
ه کًپارچه و دفعتا واحده نازل نشده، بلیکن قبول دارند به صورت ین و مفسریخه مورک
ن نـوع یـ ایمی در مشخـصات ترسـ. مختلـف هـستندهای هی از گروه آیقیب و تلفکیتر

 امـا .دیـآ  مـیشی پـی اتخـاذِیفرضۀ  نسبت به قاعدهایی الکانحراف و اشز ی نها سوره
ه کـم یرسـ ی مـیجیم، به نتاینک  میمیه و ترسیزمان را جداگانه تجزهای هم  گروهیوقت

 مرتبـه بـر ١١۴ سـوره دارد، در ١١۴ه قـرآن اگـر ک است یهیبد.  داردیمترک ینامنظم
 یقـدر طـوالن  مانند بقره، آنیمیو نِبلند دو جزء ۀ  سوریکغمبر نازل نشده است و یپ

ه تصور کباشد   میاست و شامل مطالب گوناگون مربوط به حوادث و مسائل مختلف
گـر یمورد دیک . دیآ  میالزم به نظر رین حال غیل و در عک مشیلی آن خۀسریکنزول 

 یعـاد ریـات، وضـع پاشـش را غیـ از آیرار بعـضکه تکرحمن ۀ هست، مثل سورهم 
 چنـد مـورد ی رویب وقتـیـن ترتی به ا.استداده  نامنظم های  شاخصه، بالنتیجردهک

یۀ د فرضـییـهمزمان سبب تأو آیات،  یعیه برگشت به حالت طبکم یدیّموجود، مسلم د
ت آن یـلکش بـه صـحت و یشتر در گـرایـت بئش به ما جرین آزمایشود، ا ی میاتخاذ
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دهند   میت، نامنظم نشانایه پاشش آک هایی  سورهۀم درباریریگ  می داده، اجازهقاعده
ات موجود نسبت یً دور از قاعده دارند و ضمنا رواهای  مشخصه و شاخصیا منحنیو 

ر قـاطع اسـت، دسـت بـه یـت و غکها سا ز آنی متماهای ا گروهیات مختلط یبه وجود آ
ی دارنـد از ه حالـت اسـتثنا و نـاجورکـ را یاتیً زده، اوال آکیکه و تفی عمل تجزیک

ه کـ را یاتیـب، دسـته آکـ مرهـای ًا در سـورهیـم و ثانی خارج سازیریگ حساب متوسط
ِ متوســط و غالــب معــادل هــستند، در هــای نواخــت مــشابه و طــولیک پاشــش یدارا
ّ، متعلـق بـه یبنـد ین گـروهحـسب چنـ م و سـوره را بـری جداگانه قـرار دهـهای گروه

  .)٧٢ـ٧١ :انهم(م ی مختلف بشناسهای زمان

 بـه هـا ی آیـات در آن سـورههـا  کلمـهیعزتوستند که یی هها ی مختلط سورهها سوره
 کلمـه و ٧٧آخر آن بـا ۀ آی ّمل کهّمزۀ  مانند سور؛صورت یکسان و نزدیک به هم نیست

 یک محل آخر در منحنیۀ  آی، کلمه است و در هنگام آمارگیری١١ تا ۶آیات دیگر بین 
ای،   کلمـه٧٧ۀ ب آن آیـ طول متوسط سوره با احتسا.نماید  میرا اشغال افتادهًکامال دور

  .)٧٣ :همان(است  ٣٧/۶  ولی بدون آن،٩/٩
 .آورنـد  مـیوجـوده  خلل بـ،یی هستند که در منحنی نزولها ی مرکب سورهها سوره

دانیم و بـرای هـر قـسمت،   می سوره را مرکب از چندین دسته آیه،برای حل این مشکل
به دو قسمت تقـسیم شـده قلم که ۀ  مانند سور؛گیریم  میطول متوسط جداگانه در نظر

 :همان(  بعثتسوم در سال ۵٢ نزول ۀبه شمار ١۶ ۀاست، قسمت اول از ابتدای سوره تا آی
بـه  و آیات تنبیه و تنذیر توحیدی اسـت موضوع با ۵٢ ۀ تا آی١٧ ۀو قسمت دوم از آی )١۵٠
  .)١۵١ :انهم( گیرد  می بعثت جایچهارم در سال ٧٢ نزول ۀشمار

 تقطیـع سـوره ،موضـوع واحـد اسـتۀ  حـسب آیـاتی کـه دربـاربررا  ها تقسیم سوره
 و )٨۵ :انهمـ(  گروه۵مائده و بقره به ۀ  گروه و سور٣انعام به ۀ  مانند تقسیم سور؛گویند
ۀ  ماننـد سـور؛نـدا  آیات تکـراریۀیی هستند که در بردارندها بند، سوره ی ترجیعها سوره

ِّفبـأی  مرتبه تکرار عبارت ٣١رحمن با  َ
ِ
ِّبُک رِءَ آالَ َتکـا َمـَ َذبُ بـار  ٣، قمـر بـا )١٣/ رحمـن( ِانِّ

َولقد  تکرار  ْ َ َ ِرنا القرآن للذرکَ
ْ ِّ ِ َ ْ ُْ ْ َ ٍ فھل من مدرکسَّ ِ َّ ُ ْ َِ ْ َ

 )بار تکرار ٢ و )١٧/ قمر  َف اکْیَفَک َن عـذَ َ ِاىب ونـذرَ
ُ ُ َ ِ 

 مارش فقط یک بار بـه شـها ی تکراری این سورهها  که در هنگام شمارش، آیه)٢١/ قمـر(
  .)٨٨: انهم( دست آیده  بهتری از منحنی بۀآیند، تا نتیج می
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  تحلیل و نقد این روش .٢
طور   این روش به.است  قرآنگذاری ی اجتهادی در تاریخها روش بازرگان یکی از روش

ی قـرآن هـا توان بر ایـن مبنـا تمـام سـوره  نمی قرآن مفید است، اماگذاری کلی در تاریخ
 ها  هیچ دلیل نقلی و عقلی بر این وجود ندارد که تمام سوره. کردگذاری کریم را تاریخ

به همین . ی بلند در انتهای آنها  و آیهها  و سورهاند ی کوتاه در ابتدای نزول بودهها و آیه
ۀ ابتـدایی سـورۀ  آیـ۵ طول متوسط ،دلیل هنگامی که بازرگان بر اساس اطالعات آماری

بیند، دسـت بـه عملـی  ها نمی لش را در صدر سورهکند و جایگاه نزو  میعلق را محاسبه
عالمان که ایـن آیـات را ۀ  آیه در نظر گرفته، تا با نظر قاطب١٠ آیه را ۵ابتکاری زده و این 

 و یـا زمـانی کـه بـر اسـاس )۵٢١ :انهمـ( رأی شـود داننـد، هـم  مـیی ابتدایی نزولها آیه
صر، آن را در جایگـاه نـۀ طول متوسـط و طـول مبنـای سـورۀ اطالعات آماری و محاسب

 آیـه در ١این سـوره را ۀ  آی٣داند،   میی مکی و مخالف تاریخ قطعی نزول سورهها سوره
شده در مدینه قرار گیرد؛ زیرا  ی نازلها  در ردیف سوره،نظر گرفته تا با محاسبات آماری

یـه  آ١ و با در نظر گـرفتن ٣٣/۶ طول متوسط آن ، آیه برای این سوره٣با در نظر گرفتن 
ی ابتـدایی مکـه و در صـورت دوم در هـا  در صـورت اول در ردیـف سـوره.شود  می١٩

ایـن سـوره و ۀ  آیـ٣ آیه گرفتن ١ بازرگان با .گیرد  میی انتهایی مدینه قرارها ردیف سوره
ی هـا آن را در ردیـف سـوره ٣٨/٢١  آن بـهمبنای و طول ١٩ متوسط آن به طولۀ محاسب

مند  به حوادث تاریخای  زلزله اشارهۀ ا چون در سورم ا.)١١٣ :انهم( مدنی قرار داده است
: انهمـ( دهد  میی مکی قرارها  در ردیف سوره۵٠/۴نشده است، سوره را با طول مبنای 

سـیوطی، ( زلزلـه مـدنی اسـتۀ  سور،ی ترتیب نزولها ؛ در حالی که بر اساس روایت)١١١
 در ادامه بـه بیـان .)٢/۴١۴: ١۴١١،  نیشابوریحسکانیحاکم ؛ ٧/١۴٢: ١٩٨٠؛ بیهقی، ۵٨/١: ١۴٢١

  :شود  می پرداخته)مصداقی( کلی و موردیاشکاالت روش بازرگان با طرح دو اشکال 

  یکل اشکاالت .١ـ٢
ج روش آمـاری یدر این قسمت از اشکاالت، اساس کار بر این است کـه اگـر تمـام نتـا

 ایـن .وار نیست چندان استگذاری صحیح باشد که نیست، باز مبنای این روش در تاریخ
  :اشکاالت در ذیل این عناوین قابل طرح است
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  ییی رواها توجهی به ترتیب  بیبالشر و اصل قرار دادن ترتیب اجتهادی .١ـ١ـ٢
 واحد نزول، ترتیبی اجتهـادی ١٩۴ در ترتیب نزول قرآن کریم با تقسیم کل آن به بازرگان
 ایـن روایـات  در حالی کـه،کند  میتوجهی  بیی ترتیب نزولها به روایتو  دهد  میارائه

، امـام  ، امـام صـادق  بـه امـام علـیهـا  روایـت هـستند و سـند آن١۵نزدیک به 
، کوی نظیر جـابر، مجاهـد، ضـحاۀ واسط  بی بن عباس و شاگردان، عبداهللا سجاد

 ، ابـن واقـد، عطـا و مقاتـلینظیـر زهـراش  هواسـطباشاگردان ، و ی حسن بصر،رمهکع
، امـام  تعدادی از این روایات ماننـد روایـت امـام علـی. )١٠۴: ١٣٨٠نکونام، (رسد  می

، ابن عباس از طریق ابوصالح و عثمان بن عطـاء و عکرمـه و حـسن بـصری  صادق
: ١۴٢١ ؛ سـیوطی،١٣: ١٩٧٢جفـری، ( طور کامل به بیان ترتیب سور مکی و مدنی پرداختـه به
،  نیـشابوریحـسکانیحـاکم ؛ ٧/١۴٢: ١٩٨٠، ؛ بیهقـی٣۴ـ٣٣: ١۴٠٨،  بجلی رازی؛ ابن ضریس۶٠ـ ۵٩/١

 ابـن نـدیم(  و تعدادی مانند روایت مجاهد تنها بـه بیـان ترتیـب سـور مکـی)۴١۴/٢: ١۴١١
حـاکم (  و تعدادی مانند روایت ابن جریج تنها به بیان ترتیب سور مدنی)٢٨: ١٣۴۶، بغدادی
 عمان و امام سجاد و تعدادی مانند روایت محمد بن ن)٢/۴١٠: ١۴١١،  نیشابوریحسکانی

ۀ شده در مکـه و یـا اولـین و آخـرین سـور ی نازلها نیز به طور ناقص به بیان اولین سوره
ایــن روایــات از . )١۶: ١۴١١،  نیــشابوریواحــدی( انــد شــده در مکــه و مدینــه پرداختــه نــازل
 ترین مبانی تعیین تاریخ نزول آیات و سور هستند و پیشینیان، راویـان ایـن روایـات را مهم

ـــسته ـــد موثـــق دان  و افـــرادی چـــون )١/٢٨١: ١۴١٠؛ زرکـــشی، ١/١٢٧: ١٣٧۶، شهرســـتانی( ان
، بیان المعـانی علـی حـسب ترتیـب النـزول در تفسیر یش آل غازیحویدعبدالقادر مالس

که هر یک ( التفسیر الحدیث علی حسب ترتیب النزول )چاپ اول( ّمحمد عزه دروزه در
 الرسول صور مقتبسة مـن القـرآن ةسیرکتاب  یز درن و )کامل تفسیر هستندۀ جداگانه دور

 و ) بــه ترتیــب نــزول ســیره و تــاریخ رســول اســالمۀتفــسیر آیــات برگزیــد( الکــریم
پیـامبری و  و پیـامبری و جهـاد، پیـامبری و انقـالبهـای   در کتـابین فارسـیالـد جالل

یات  بر مبنای روا) استاز قرآنکامل  تفسیر ۀ یک دور،که مجموع سه کتاب( حکومت
و بـسیاری از مفـسران در سـرآغاز تفـسیر هـر  انـد  قرآن کریم را تفسیر کرده،ترتیب نزول

 انـد را مکی یـا مـدنی دانـستهای   سوره، بر مبنای این روایات،در تفاسیر خویشای  سوره
؛ طنطـاوی، ٢٠/٢۵٠: ١٣۶۴قرطبی، انصاری ؛  ١٠/۶٨۵: ١٣٧٢طبرسی، ؛ ١٠/٢٩۵: تا طوسی، بی: ک.ر(
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 و پس اثر بر  در این روایات اختالفاتی گرچه،)١۵/٢٧٣: ١۴١۵آلوسی، حسینی ؛ ١۵/٣١۵: تا بی
 ،یهقـیب ؛١/۵٨ :١۴٢١ ،یوطیسـ: ک.ر( هـم بـه کیـنزدۀ محـدود در سـوره چنـد شدن شیپ

 ، بغـدادیمینـد ابـن( سندهینو یخطا اثر بر سوره چند ای یک نافتاد قلم از ای )٧/١۴٢ :١٩٨٠
 ،یجفـر( نمل به نحل مانند گرید لفظ به یلفظ فیتصح ای )٢/٣٣ :١۴٢٢ ،یعقوب؛ ی٢٨ :١٣۴۶
 به حجر زمر، به روم ،)٢/۴١٠ :١۴١١ ، نیشابورییحسکانحاکم ( اعراف به احزاب ،)١٣ :١٩٧٢
 :١٣۴۶ ، بغـدادیمیند ابن( اءیانب به انعام و )٧۴۵ ـ٧۴١ :١۴٢٣ ، دارابییموسو( عصر به نصر حج،
 ،است ریناپذ اجتناب یطوالن اتیروا نیا در الفاتاخت نیابروز . است آمده وجود به )٢٨

 با ها نآۀ سیمقا و اتیروا متون نهادن هم نارک باتوان   میاتیروا نیا ثرتک لحاظ بهولی 
 یکسانی بیترت به ،ها آن مشترک قدر از ورا برطرف ساخت  ورکمذاشکاالت  گر،یدیک

اجتهـاد شخـصی و وجـود  راویان در این روایـات، نـشانگر عـدم نظر اتفاق .دست یافت
ترتیـب توجهی بـه ایـن روایـات،   بیبا که بازرگان حال آنکه ،استروایت و نقل یکسان 

اسـت آن و تا حد ممکن در صدد  اجتهادی بالشر را پایه و اساس کار خویش قرار داده
  .)۵١: ١٣٨۶ بازرگان،( سازد اهنگهم یو بیترت را با دکه ترتیب خو

  یی رواۀیدییحاقی دانستن برخی آیات بدون تا و الها تقطیع سوره. ٢ـ١ـ٢
زمانی انجـام ۀ  با فاصل نبوده وپیوسته  در مکه یا مدینهها  برخی سوره نزول آیاتدر اینکه

 چنـد برخـی وجـود آیـات مـستثنیاتر ه.نظران اخـتالف اسـت بین صاحبه است، شد
 یکله طور  برا) ی مدنیها ی در سورهی و آیات مکی مکها وجود آیات مدنی در سوره(

  آن را صـحیح تنهـا بـا وجـود روایـتبرخـی ،)١/١۶٩: ١۴١۵معرفت، : ک.ر(اند  انکار کرده
 آیات مـستثنای مـدنی را بـه شـکل مطلـق ، و برخی دیگر)٧/٢٨۴: تا رشید رضا، بی( پذیرفته
نیـز بـه ای   و عده)٩/٣۴: تا عسقالنی، بیابن حجر (  کردهو آیات مستثنای مکی را رد پذیرفته
حـسینی ؛ ٢/٢٧٠: ١۴٢٣بلخـی، (اند  کردهطلق به وجود آیات مستثنیات در قرآن اذعان طور م

 و کسانی که بـه آن اعتقـاد دارنـد بـا توجـه بـه مبنـای روایـت آن را )٧/٨٠: ١۴١۵آلوسـی، 
 هـا  برخی سوره، اما در محاسبات بازرگان.اند و آن را از راه اجتهاد کسب نکرده پذیرفته

، در حـالی کـه هـیچ نقلـی آن را  اسـتالحاق گردیدهای  به سورهتقطیع شده و یا آیاتی 
  .ی انعام، ابراهیم و نور اشاره کردها توان به تقطیع سوره  مینمونهرای کند؛ ب  نمیحمایت
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 کـه اول گـروه نـزول خیتـار .است گرفته قرار گروه ٣ در و شده قسم ٨ انعام سورۀ
 ١٠ سـال در آخـرت، و نبـوت ،یدیتوح جدال موضوع با است، قسم ٨ از قسم ٣ شامل
 احکـام موضـوع بـا اسـت قـسم ٨ از قـسم ۴ شـامل کـه دوم گروه نزول خیتار و ،بعثت
 اسـت، قسم ٨ از قسم ١ شامل که سوم گروه نزول خیتار و ،هجرت ۶ سال در ،یعیتشر
 بازرگـان،( اسـت شـده نازل هجرت ١٠ سال در کوالت،أم یرو یعیتشر جدال موضوع با

ی هـا ی ترتیب نزول، مکـی و مـدنی و نقـلها الی که بر اساس روایت در ح،)١۴٢: ١٣٨۶
؛  ١/۵٨: ١۴٢١سیوطی، ( ی مکی به حساب آمده استها انعام یکی از سورهۀ تاریخی، سور

و آن   مـستثنیات دانـستهء و کسانی که برخی آیات این سوره را جز)٧/١۴٢: ١٩٨٠بیهقی، 
 از جملـه آیـات ؛انـد نمـودهاستثنا سوره را  آیه از این ١٠ ،، در مجموعاند شمرده را مدنی

: ١٣٩٠ فائز، ؛۵۴٨ ـ ١/۵۴٧: ١۴٢٣بلخی، ( ١۵٣  و١۵٢، ١۵١، ١۴١، ١١۴، ٩٣، ٩١، ۴٧، ٢٣، ٢٠
 امـا بازرگـان بـا .)١/١٨٩: ١۴١۵ معرفـت، :ک. ر،شـدهرد مستثنا بودن آیات یادنقد و برای ؛ ٨/١٣١ش

  .)١٧۶: ١٣٨۶ بازرگان،( داند  می مدینهتقطیع سوره، تاریخ نزول بیش از نیمی از آن را در
 نـزول خیتـار .اسـت گرفتـه یجـا گروه ٣ در و شده میتقس قسم ٣ به میابراهۀ سور
 یدعـا و ریتنـذ د،یـتوح رسـالت، موضـوع با است قسم ٣ از قسم ١ شامل که اول گروه
 قـسم ٣ از قـسم ١ شـامل کـه دوم گـروه نزول خیتار و ،بعثت ١٣ و ١٢ سال در م،یابراه
 کـه سوم گروه نزول خیتار و ،بعثت ٧ سال در آخرت، فیتوص و ریتنذ موضوع با تاس

در حالی  ؛)١۴۴ :همان( است گرفته قرار هجرت ٩ سال در است، قسم ٣ از قسم ١ شامل
ابـراهیم ۀ  سـور،ی تـاریخیها ی ترتیب نزول، مکی و مدنی و نقلها که بر اساس روایت

؛ ٧/١۴٢: ١٩٨٠؛ بیهقـی، ١/۵٨: ١۴٢١سـیوطی، (اسـت ی شمرده شـده های مک یکی از سوره
؛ ٢/۴١۴: ١۴١١،  نیـشابوریحـسکانیحـاکم ؛ ٣۴ـ٣٣: ١۴٠٨،  بجلی رازی؛ ابن ضریس١٣: ١٩٧٢جفری، 
ی مستثنیات به حساب ها از آیه  این سوره٢٩ و ٢٨ و تنها آیات )٢٨: ١٣۴۶،  بغدادیابن ندیم
 ،شـدهرد مـستثنا بـودن آیـات یادنقـد و بـرای ؛ ٨/١٣١ش: ١٣٩٠؛ فـائز، ٢/٣٩۶: ١۴٢٣بلخـی، ( اند آمده

و دانـسته   ایـن سـوره را مـدنی٣۶ و ۶ یهـا آیه ،، اما بازرگان)١/١٨٧: ١۴١۵ معرفـت، :ک.ر
  .)١٧٧ :١٣٨۶(  هجری ثبت کرده است٩تاریخ نزول آن را در سال 

 گـروه نـزول خیتـار .است گرفته یجا گروه ٣ در و شده میتقس قسم ۴ به نورۀ سور
 خیتـار و ،هجرت ۵ سال در افک اتیآ موضوع با است، قسم ۴ از قسم ١ ملشا که اول
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 در یعیتـشر و یمـانیا اتیآ موضوع با است، قسم ۴ از قسم ٢ شامل که دوم گروه نزول
 موضـوع بـا ،اسـت قسم ۴ از قسم ١ شامل که سوم گروه نزول خیتار و ،هجرت ١٠ سال
 در حـالی کـه بـر اسـاس ؛)١۴٣ :نهمـا( اسـت گرفتـه قرار بعثت ١٠ سال در یشناس مردم
ی هـا نور یکی از سورهۀ  سور،ی تاریخیها ی ترتیب نزول، مکی و مدنی و نقلها روایت

 و هیچ یک از آیـات )٧/١۴٢ :١٩٨٠؛ بیهقی، ١/۵٨: ١۴٢١سیوطی، ( مدنی شمرده شده است
 ۵۶تا  ۴۴ی مستثنیات قرار نگرفته است، اما بازرگان تاریخ نزول آیات ها آن در ردیف آیه

  .)١٧٩ :١٣٨۶( داند میدر مکه و   بعثت١٠این سوره را در سال 
 اعـراف، بقـره، یها سوره اتیآِدور از هم  و متفاوت نزول خیتارتوان به   میهمچنین

 :همـان( یشـور  وفصلت زمر، سبأ، احزاب، قصص، حج، کهف، اسراء، نحل، ونس،ی
، )١٨٧ :مـانه(  بـروج،)١٨٩ :همان( ر تکاث،)١٨٧ :همان( ی اعلیها تقطیع سوره و )١٨٩ ـ١٧۴
  . اشاره کرد)١٨٨ :همان(  فجر و غاشیه،)١٨٨ :همان( ، ضحی)١٨٧ :همان( طارق

 ، تـینِالنزول ّدفعیۀ ِگذاری سور  وی در تاریخ.در مورد آیات الحاقی نیز چنین است
َإال الذین آمنوا وعملوا الصا  ۀآی ِ َّ ُ

ِ َ َ ُ َ َ ِ
َّ َّ

ُات فلھم أجر غريِ ْ َ ٌ ْ َ ْ ُ َ َ ٍ ممنـونِ ُ َْ )دانـد  می را الحاقی به این سوره)۶/ تین 
 بـه . اسـت٩ و طول متوسـط ایـن آیـه ۵٧/٣  زیرا طول متوسط دیگر آیات؛)۵١٨ :همان(

دانـد و آن را   مـیطـول مبنـای آیـات، ایـن آیـه را الحـاقیۀ همین دلیل در هنگام محاسب
 ۀر طـول مبنـا، منحنـی و دامنـاین آیـه دۀ  زیرا با محاسب؛)۵١٨ :همان( آورد  نمیحساب به

 در حالی کـه هـیچ روایـت و مفـسری ایـن آیـه را ،شود  میسوره از حالت طبیعی خارج
  .)١/٢٠١: ١۴١۵معرفت، : ک.ر(  به حساب نیاورده استامستثنۀ جدای از سوره و یا آی

  تعدد قرائات و اختالف در شمارگان آیات. ٣ـ١ـ٢
لوم قـرآن، ماننـد تعـداد آیـات قـرآن، شـمارگان پیشینیان در بسیاری از مسائل متعلق به ع

 و از انـد اختالف داشـته...  تعداد کلمات ناشی از اختالف قرائات و،الخط آیات، رسم
شوند، با اعتبـار بخـشیدن بـه   می طریق آماری محسوبِ مواد اصلی،که این مسائل آنجا

ف قرائـت در توان به اختال  می برای نمونه؛آید  مینظری خاص، نتایجی خاص به دست
ُّفإن اهللا هو الغىن ی ها آیه ِ

َ ْ َ ُ َ ّ َّ ِ
میـدَ ُ ا ِ َ

ْ
 )٢۴/ حدیـد( ، ـ تھـا األ َری  ْ َ ْ َ َ ْ َـ َ

ِ َإن هـ ، )١٠٠/ توبـه( ُارْ َّ ُا أخـی لـه َذِ َ ِ
َ

ة عون  ًع و َ ْ َن َ ُ ْ سْ ِس َِ ٌ )و )٢٣/ ص  َإن الساعة آ ِ
َ َ َّ َّ َة أاکِ َ َد أخفیھٌ ِ ْ ُ  به ترتیـب بـا  اشاره کرد که)١۵/ طـه( اُ
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: ١۴٠٧زمخـشری، ( در قرائت نافع و ابـن عـامر» دی الحمّیهو الغن«در» هو« ضمیر حذف
شـبراوی، ( در قرائـت ابـن کثیـر» َتحتهـا األنهـار« و اضافه نمودن من در عبـارت )۴٣٧/٢

 در قرائت حسن، منسوب به ابـن مـسعود» نعجة«به » نثیأ« و اضافه نمودن )٢۴۴: ١٣٨۶
اد کـأ«ۀ آیـۀ به ادام» ظهرکم علیهاأمن نفسی کیف « و عبارت )٢/٢٨١: ١۴٠٧مخـشری، ز(

 در ؛ اشاره کرد)٣٨ ـ٣۶: ١٩۶٣، ۀ دینوریابن قتیب(  بن کعبّبیُدر قرائت منسوب به ا» هایأخف
موسـوی (  امری اجتهـادی بـوده و در حکـم خبـر واحدنـد،ی مختلفها حالی که قرائت

ّالقـرآن واحـد نـزل مـن عنـد واحـد ولکـن ّإن « و با توجه بـه حـدیث )١٧٧: ١۴١٨ی، یخـو ٌ

 قرآن یـک قرائـت صـحیح دارد ،)٢/۶٣٠: ١۴٠٧کلینی، ( »ِاالختالف یجیء من قبل الرواة
  .گردد  می بازکه این قرائت به صورت متواتر به پیامبر

ی آن هـا ی قرآن کریم بین محققان اختالف اسـت و شـمارهها همچنین در تعداد آیه
بازرگـان بـر ایـن مـشکل . )١/٣٣۶: ١۴١٠زرکشی، ( ر جریان است آیه د۶٢٣۶ تا ۶٢١٧بین 

 نیـز ٧ بـه عـدد هـا واقف بوده و به نظر وی اختالف در شمارش آیات در برخـی سـوره
 گذاری در شماره همچنین برای حل مشکل در مورد اختالف .)٣٩ :١٣٨۶( است رسیده

بر مبنـای  (٢ۀ و شمار )ها مصریبر مبنای قرائت  (١ۀ ی شمارها  از قرآن،آیات یک سوره
 قارعه ۀنمونه به سوررای برد؛ ب  می، ناماستکه تعداد آیات آن مختلف  )ها قرائت کوفی

 در ،)۵٣٢ :انهمـ( ده اسـتمـ آیـه بـه حـساب آ٨ ،١ۀ قرآن شمارکه بر مبنای ده شاشاره 
  .دارد آیه ١١  قارعه در مصحف کنونیۀحالی که سور

  )مصداقی( موردی اشکاالت. ٢ـ٢
  :پردازیم  میشده توسط بازرگان  ارائه)مصداقی( موردی قسمت به اشکاالت در این

   ثابت در شمارش آیات و کلماتۀنداشتن روی. ١ـ٢ـ٢
 در شـمارش ولمـات و آیـات قـرآن کـریم یکـسان عمـل نکـرده کبازرگان در شمارش 

  :کرده و گفته است بیانای   قاعده،کلمات
 ، و، ف، ال، لـم:ماننـد(ها را  امثال آن استفهام وف عطف و ربط و نفی و نهی و وحر
 ولی آنجا که دو حرف ربط ، متصل به آن گرفتیمۀ جزء کلم، به حساب نیاورده،)هل

 مجموعه حروف و ،جدا گرفتهۀ  پهلوی هم آمده باشند، کلم،یا نهی و نفی و استفهام
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هـا ّیأا  یـ،... ، فـال تقـل:ماننـد ( را دو کلمه حساب کـردیمها  یا اسم متصل به آنفعل
 بـه ۀ مـستقل را کلمها ذا، مای غیر نافیه، هذا و مانند آنإ کلماتی چون هو، ...).الذین

  .)۴٧ :انهم( ایم حساب آورده

 یکسان عمل شده است، امـا در مقـام عمـل ها شمارشۀ که در هممدعی است وی 
َلُیال َک  ۀدر آی» ّنبذنیل«ۀ توان به کلم  مینمونهبرای غیر این است؛  َبـَّ مـةْ ِذن ىف ا َ َ ُ ْ ِ َّ َ

 )همـزه /
امـا بازرگـان بـه  .شود  می کلمه حسابیکشده، ۀ ذکر اشاره کرد که بر اساس قاعد)۴

 کلمـه ۵ و آیـه را کلمـه ٢آیـات ایـن سـوره، آن را ۀ جهت مناسب شدن منحنـی و دامنـ
  : استحساب آورده و در توجیه آن گفته به

در حکـم و سنگین آخر،  مشدد در »ن« در اول و »ل« با اضافه شدن »ّنبذنلی«چون 
  .)۵٣٧ :انهم(شده است  دو کلمه

مي ی ها در آیه» ّلتسئلن« و »ّلترون«در حالی که کلماتی نظیر آن را مثل  َلرتون ا ـ ِ
َ ْ َّ ُ َ َ َّ٭ مث َ ُ

َلرتو َّ ُ َ َ َا عنيَ ْ َ الیَ ِقنيْ ْ مث لتسئلن ٭ِ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ ِمئذ عن النعميُ ِ َّ ِ
َ ٍ ِ َ )کلمـه بـه حـساب آورده اسـت یـک )٨ ــ ۶/ تکاثر 

دلخـواهش ۀ تا نتیجکرده  به تعداد کلمات آیات اضافهنیز  در برخی مواقع .)١٠٢ :انهمـ(
 .)۴٢٧ :انهم(  صف از سورۀ١۴ای   کلمه٣۵ۀ  کلمه به آی۵ۀ  مانند اضاف؛دست آورده را ب

دسـت آوردن ه  بـرای در بسیاری از مواضـع بـ ودر شمارش آیات نیز یکسان عمل نشده
 شده در قرآن، شده در قرآن به دو آیۀ دلخواه، و چندین آیۀ ثبت ِحنی مطلوب، یک آیۀ ثبتمن

  و)١٩٩ :انهم(فاتحه ۀ  از سور٧ۀ  آیِ آیه شمردن٢ مانند اند؛ شده دلخواه تبدیلۀ به یک آی
 ١ و )۵٢١ :انهم( علقۀ ابتدایی سورۀ  آی۵ ِ آیه شمردن١٠ و )۵۴۵ :انهم( تّتبۀ  از سور١ۀ آی
 ، در برخـی مواضـع.)۵۴٣ :انهم( اثبات مدنی بودن آنبرای  نصر ۀسورۀ  آی٣ ِ شمردنآیه
 حـساب آن سـوره بـهدیگر انتقـال داده و در شـمارش ای  از یک سوره را به سورهای  آیه

 .)۴٢۶ :انمـه( مانند انتقال آیۀ آخر سـورۀ حـشر بـه ابتـدای سـورۀ ممتحنـه آورده است؛
 بر مبنای ١ ۀ قارعه از قرآن شمارۀ نظیر سورها  سوره در برخی،همچنین در شمارش آیات

 ٢ ۀی شمارها واقعه از قرآنۀ  نظیر سورها  و در برخی سوره،)۵٣٢ :انهم( ها قرائت مصری
  :قارعه گویدۀ  در مورد سور.کرده است  عمل)۴١٩ :انهم( ها بر مبنای قرائت کوفی
مبنـا بـه طـول متوسـط  و نزدیکی طـول ها هماهنگی شاخص، ١ نوع گذاری در شماره

  .)۵٣٢ :انهم( نماییم  میبیشتر است، بنابراین آن را اختیار



  

سی
برر

د و 
نق

 
یخ
 تار
 در
ری

 آما
وش

ر
 

رآن
ی ق

ذار
گ

١٩٩  

  :واقعه گویدۀ در مورد سورو 
تـر و  ی منطقـ،رده اسـتکـع یدر دو مورد که آیات را تقط ها  قرآن٢ نوع گذاری شماره
  .)۴١٩ :انهم(آمد  تر به نظر مناسب

  خطا در شمارش آیات و کلمات. ٢ـ٢ـ٢
 ،اصـلی ایـن پـژوهش اسـتۀ ی قرآن کریم که مادها  موجود در آیهدر شمارش کلمات

تـوان بـه   مـی نمونـهیار استوار شده اسـت؛ بـهاخطاهایی رخ داده و پژوهش بر این خطا
رای  آیه دارد، اما بازرگان بـ١٣۵ این سوره . طه اشاره کردۀسورات شمارش آیات و کلم

لنـد ایـن سـوره را بـه دو یـا بیـشتر ی بها  آیه،مورد نظرشۀ به دست آوردن منحنی و دامن
 در شمارش کلمات و آیه را برای این سوره در نظر گرفته ١۴٣تقسیم نموده و در نهایت 

َإال تذرک ۀ  آی،کلمه ۴ را )١/ طه( طه ۀ آیات نیز به خطا رفته است، آی ِ ْ َ َّ
َة ملن ِ ْ َ ِ َىشً ْ

 )٣/ طـه( 
َتنزیال ممن خلق ا ۀ آی،  کلمه۶را  َ َ ْ َّ ِ ً

ِ ْ َألرض والسمَ َّ َ َ ْ َ َات العلَاوْ ُ ْ َالـرمح ۀ آیـ،  کلمـه۴ را )۴/طـه( یِ ْ َن  َّ َ ُ
َالعرش استو َ ْ ِ ْ َ َهللا الَا ۀ آی،  کلمه١٢ را )۵/ طه( یْ ُ َ إلّ

َه إال هو له األمسِ ْ َ ْ ُ ََ َ ُ َّ
سىنِ َاء ا ْ ُـ ْ ُ )کلمـه٣ را )٨/ طـه  ،

َفأ ۀ آیو  ِ
ْ َاه فقوالَ ُ َ َ إنا رسوالُ ُ َ َّ ِّ ربِ َفأرسل معن َكَ َ َ ْ ِ ْ َ َا بىن إسرَ ْ ِ ِ َائیل والَ َ َ َ تعذ قد جئنِ ْْ ِ

َ ْ ُ ْ ِّ َ َ بآیَكاُ ِّة من ربِ َ ْ ِ َ والـسالَكٍ َّ َم َ َ ِ مـن ُ َ
َاتبع اهلـد ُ ْ َ َ  در حالی که با توجـه ؛)۵٣ :انهم(  کلمه به حساب آورده است١٠ را )۴٧/ طه( یَّ
، )۴٧ :انهمـ(ه کـرده اسـت  ارائـبازرگـان در ابتـدای کتـابکـه  شمارش آیات ۀبه قاعد

  .شوند  می کلمه شمارش٢١ و ٨، ١٢، ۶، ۴، ١ ،ی فوق به ترتیبها آیه
 نظر گرفتـه آیه برای این سوره در ١١۴ آیه دارد، در حالی که بازرگان ١٢٠مائده ۀ سور
  .حساب آورده است آیه به ۶ را ۵٣ـ ۵٢و  ٣۶ـ٣۵ ،٢٠ـ١٩ ،٩ ـ ٨ ،۵ ـ۴ ،٣ـ٢و آیات 

َ ۀ  وی آی.طه به خطا رفته استۀ  آیه نیز همانند سوردر شمارش کلمات هر ِ ضھم َف  ْ ِ ِ ْ َ
َمیث َاقھم لعنا وجعلنِ َّْ َ ََ َ ْ ُ َ ْ ُ َا قلو قَ ُْ ُ َ َاسیُ ُة ِ ْلَکرفون اً َ ُ ِّ َمل عن موَ َ ْ َ َ وا حظا مما ذرکِ ُاضعه و ِّ ُ َّ ِ ًّ َ َُس َ ِ ِ َوا به والِ َ ِ َ تزِ َال تطلع َ َ ُ ِ َّ َ ٍائنـة َ خُ َ ِ

ْم  ُ ْ َإال قلیال م فاعف ع وا إن اهللاِ َّ َّ ِ ِْ َ ْص ْ ُْ ُْ َ َْ ُْ ِ ً ِ َ
َب احملـسننيُ َّ ِ ِ ُْ ْ ُّ ِ )ۀ آیـ ، کلمـه٧ را )١٣/ مائـده  َلعـن الـذین َِ

َّ ُ
ِ

َفــروا مــن بــىن إســرَک ُْ ِ ِ َ ْ ِ َائیل َ َ َ َ لــسِ َان داود وعیــىس ابــن مــرميِ َ ْ َ ِ ْ َ َُ ِ َ َ مبــَكِلــَ ذِ َا عــصوا واکِ َ ْ َ َا یَ َعتــدونُ ُ َ ْ )٨ را )٧٨/ مائــده 
َولقد أخذ اهللا میث ۀ آی، و کلمه ِ ُ َّ َ َ َ ْ َ َاق بىن إسرَ ْ ِ ِ َ

َائیل وبعثنَ ْ َ َ َ َ ْا م اثىنِ َ ْ ُ ُ ْ یبِ ً عشر  ِ َ َ َ َا وقَ ُال اهللا إىن معمکَْ َ َ ِّ
ِ ُ ّ َ لـئن أقمـمت الـصالَ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ِ

َة َ
ــ ْوآ َ َمت الــزاکَ َّ ُ َة وآمنــمت برســلی وعزرمتــو وأُ َ َ َْ ُ ُ ُ ْ َّ َ ِ ُ ُ ِ ْ

ُ ْ َ ًقرضــمت اهللا قرضــَ ْْ ََ َْ ّ ُ ًا حــسنُ َ َا ألکَ ُ ْعــنُکفــرن َ َ َّ َ ِّم ســیِّ َ َّخلــنُکم وألدِتُکاَئْ َ ِ ْ ُ َ َ ْم ْ
تھا األ ری من  َجنات  ْ َ ْ َ ِْ ْ

َ َ
ِ ِ ْ ٍ َّ َار فمن کَ ْ َ َ َفر بعـد ذُ َ ْ َ َ ْمـنُک َكِلـَ َم فقـد ضـل سـوِ َ َّ َ ْ َ َ ِاء الـسبیلْ ِ َّ َ )کلمـه ١٠ را )١٢/ مائـده 
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 شـمارش کلمـه ۴۵ و ١٧ ،٣٢به ترتیـب ، در حالی که )۵۴ :انهمـ( است حساب آورده به
ِهود ۀ  آیه و برای سور٢٩٢ ،ای  آیه٢٨۶ۀ بقرۀ سوربرای  بازرگان ،گذشته از این. شوند می
 عمران، های دیگر نظیر آل  این خطاها در سوره. آیه در نظر گرفته است١٢٧ای،   آیه١٢٣

 حـج، نـور، نمـل، ،مریم، طه، انبیـاءانفال، توبه، یوسف، ابراهیم، نحل، اسراء، کهف، 
 ، جاثیه)٣٨۶ :انهم( دخان ،)١١٣ـ٩٣ :انهم( زخرف ،منٶعنکبوت، سبأ، فاطر، صافات، م

  .نیز اتفاق افتاده است... و )٣٨٩ :انهم(

  یآمار روش به شده ارائه یها سوره از یبرخ نزول خیتار بررسی. ٣ـ٢ـ٢
بازرگـان بـا سـوی شـده از  ارائـه، هـا  تاریخ نزول برخی از سـورهبررسیدر این قسمت به 

  :شود  می پرداختهها  و نظر مفسران با توجه به محتوا و مضمون سورهییی رواها ترتیب

  فاتحهۀ سور. ١ـ٣ـ٢ـ٢
امل پس از ک یا در ابتدا و یا به صورت ،طور قطعه بکه دهد  ین سوره نشان میت ایوضع

؛ ١٣: ١٩٧٢جفـری، ( ات ترتیـب نـزول زیرا تمامی روایـ؛آیاتی از سورۀ علق نازل شده است
حـاکم ؛ ٣۴ــ٣٣ :١۴٠٨،  بجلـی رازیضـریس ؛ ابن٧/١۴٢: ١٩٨٠؛ بیهقی، ١١١ـ١/١١٠: ١۴٢١سیوطی، 
شـده توسـط  ی ارائـهها و ترتیب )٢٨: ١٣۴۶،  بغدادی؛ ابن ندیم٢/۴١۴: ١۴١١،  نیشابوریحسکانی

، )١/١: ١۴٠٧ خـشری،؛ زم١/٣٣: ١۴٢٣؛ بلخـی، ١/٣: ١۴٢٠طبرسـی، ( نظـران مفسران و صاحب
تـر از آن  ز مهـمیـ و ناند  قرار دادهامبریشده بر پ  نازلِاولۀ  پنج سورءجزرا ن سوره یا

 . شده باشـدیشان وحی بر اپیامبر اول بعثت ید در روزهایه باکمضمون سوره است 
 بازرگان نه در سال اول که در سال سوم بعثت است یها یتاریخ نزول این سوره در بررس

بعـد از چهـل و سـومین واحـد نـزول  ه از سـوی وی،شـد ب نزول ارائـهی جدول ترتو در
 در نمـاز عیتشر به توجه با .)١۵٠ :انهمـ( باشد یم... ّثر، عصر، طور وّی علق، مدها سوره
 تـوان  نمـی،)۴/١۵٨: ١۴٠٨ ، طبرسـیینـور( »تـابکال بفاتحـة ّإال صـالة ال «ثیحد و مکه

از شـواهد موجـود مبنـی بـر اینکـه  .رفتیپذفاتحه ۀ ورترتیب نزول بازرگان را در مورد س
 نازل شده اسـت، اسالمامبر ه بر پک است یاملۀ کن سوریاول» تابک الةفاتح«ۀ سور

 ٣یـۀ ، از همان ابتدا با توجه بـه آیشاناآورندگان به  ایمان و امبریه پکد یآ یدست مه ب
َّورب آیۀ  ،ظر بسیاری از مفسرانخواندند و در ن  میعلق نمازۀ سور ١٠ۀ ّثر و آیّمدۀ سور  َكََ
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کـه هـم بنـا بـر ترتیـب یی  خواندن نماز تعبیر شـده اسـت و از آنجـابه )٣/ مـدثر( ِّْربَفَک
؛ ١١١ـ١/١١٠: ١۴٢١سیوطی، ( های ترتیب نزول ترتیب روایت و هم بنا بر )١٨٨: ١٣٨۶( بازرگان

،  بغـدادی؛ ابـن نـدیم٢/۴١۴: ١۴١١ ، نیـشابوریحـسکانیحـاکم ؛ ٣۴ــ٣٣: ١۴٠٨،  بجلی رازیضریس ابن
ّمدث های ه سور،)٢٨: ١٣۴۶  گیـری ، نتیجهاند هشده در مک ی نازلها ر و علق از اولین سورهّ
ه است و قـرار شده در دوران مک ی نازلها الکتاب از اولین سورهة فاتحۀ شود که سور می

تـاریخی در ی هـا  با آیـات قـرآن کـریم و نقـل،بیست و هشتمدادن این سوره در ردیف 
  .فتنی نیستپذیر تضاد است و

  تغابنۀ سور. ٢ـ٣ـ٢ـ٢
 ءو جــزیکــصد و هفــدهمین واحــد نــزول  ،بازرگــانترتیــب اجتهــادی تغــابن در ۀ ســور
نه ی در مددر حالی که این سوره ،)١۵٣ :انهم( است  در سال هشتم بعثتی مکیها سوره

ُإن  ۀ یآ و دهیل هفتم هجرت نازل گردیا اوایو سال ششم  ْ ًرضوا اهللا قرضـِ ُْ َ َ ّ ِ
ًا حـسنْ َ َا َ ُلکـاعفـه ُ َ ُ ْ ْم ِ

َوی ُلکــغفــر َ َ ْ ِ ُم واهللا شــکْ َ ُ َّ ٌور حلــميْ ِ َ ٌ )ــار)١٧ /تغــابن ــالیهــا کمــکضــرورت ۀ  درب ــان و ی م  مؤمن
 دانـست یسـاز  سرنوشـتیها مقدمات جنگاز د آن را یو با مسلمانان در راه خداست

ا یـ هفـتم هـای توانـد در سـال ی نمـ خواهد داشـت ویامبر بستگیومت پکحۀ ندیه به آک
 نمـود ، و موضـوع انفـاق در دوران مدینـهباشـدنـازل شـده ه ک بعثت و حوادث مهشتم

قـوا خـري ۀ در آیـو چـون مکـه دارد از دوران بیشتری  وا اهللا مـا اسـتطعمت وامسعـوا وأطیعـوا وأ ًفـا ْ َ ُ ِ
ْ َ ََ َ َ َُ ُ ِْ َ ْ ْ ُ َ َ ْ َ ّ ُ َّ ا َ

سک ُأل ِ ُ ْ َ ُم ومن ِ ْ َ َ َّق  ْ ُ َسه فأولَ ُ َ ِ ِ ْ ونَكِئـَ َ  ا ُـ ْملفِ ُ ْ ُ ُ
 )از موضـوع انفـاق صـحبت بـه میـان )١۶/ تغـابن 

این سوره از جهت سـبک و اسـلوب . توان نزول آن را در مکه پذیرفت ، نمیآمده است
ـَیـ ۀ در آیـ »آمنـوا نیالذ هاّیأ ای« تر است و ذکر عبارت ی مدنی نزدیکها نیز به سوره َا أ ُّ ا َ

َالذین  ِ
َآمنوا إن من أزوَّ ْ َ ْ ِ َّ ِ ُ َ وأوالمُکِْاجَ ْ ْدمکََ ُ

َلُک عدوا ِ ًّ ُ وا وتغفروا فإن اهللا غفـور رحـميَ ٌم فاحذرو وإن تعفوا و ِ َ ٌ ُُ َُ ََ َ َ َّ َّ ِْ
َ َُ ِ ْ َ َُ َ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ْ 

 ایـ «عبـارت یدارا کهای  سوره هر بر مدنی بودن این سوره داللت دارد؛ زیرا )١۴/ تغابن(
بیـان ه آیدر سبب نزول این  نیز .)١/٢٧۴: ١۴١٠ ،یزرکش( است یمدن شدبا »آمنوا نیالذ هاّیأ

 زن و فرزنـدش .نـدکهجـرت کـه خواست  میآورد و  می اسالم یشخصکه است شده 
 .»رها مکنز یچ  بیسرپرست و  بیرا به خدا نرو و خاندانت راو ت« :گفتند می ،مانع شده

فـوق نـازل ۀ  در نتیجـه آیـ.ردندک میماندند و هجرت ن میه ک در م، به رقت آمدهیبرخ
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  در دوران مدینـههای ترتیب نزول نیز یکصد و دهمین سوره این سوره در ترتیب روایت .شد
؛ ٢/۴١۴: ١۴١١،  نیـشابوریحـسکانیحـاکم ؛ ٣۴ـ٣٣: ١۴٠٨،  بجلی رازیابن ضریس( ثبت شده است

 ین سوره را مدنیشماری نیز بدون هیچ اختالفی ا  بی و مفسران)٢٨: ١٣۴۶،  بغدادیابن ندیم
  .)١٠/۴۴۶: ١٣٧٢؛ طبرسی، ١٣/٢٧٣: ١٣۶٨، مشهدی قمی؛ ١٠/١٧: تا طوسی، بی( دانند می

  احقافۀ سور. ٣ـ٣ـ٢ـ٢
 دانـسته احقاف، نزول این سوره را سال دوم و هـشتم هجـریۀ با تقطیع سوربازرگان 

در  .و مـشرکان هـستندار مخاطب اصلی در این سوره کفه حال آنک ؛)١٨٣ :١٣٨۶(است 
َا خلقنــا الــسمَمــ ۀ آیــ َّ َ ْ َ َات واألرض ومــَاوَ َ ََ ْ َ ْ

ْا یبِ َنھمــَ ُ َّا إالَ
ق وأجــل مــسمی والــذین کِ َ بــا َ ِ

َّ َ َ ًَّ َ ُ ٍ
َ ِّ َ ْ

َفــروا عمــا أنــذروا معرضــونِ ُ ِ ْ ُ ُ ِ ْ ُ َّ َ ُ َ
 

ۀ  به میان آمـده و در آیـ سخنگردانی کافران از حق و دستورات دینی  از روی)٣/ احقاف(
 ْقل أرأی َ ََ ْ َمت مُ ْ َا تدعون من دون اهللا أروىن مُ ِ ُ َ ِ ّ ِ ُ ْ ِ َ ُ ْ ْا خلقوا من األرض أم هلم شرَاذَ ِ ْ ُ َ ْ َ

ِ ْ َ ْ َ ِ ُ َ َ ىف السمٌكَ َّ ِبِکات ائتوىن َاوِ ِ ُ ْ ْاب مـن َتـِ ِ ٍ
َقبل ه ِ ْ َا أو أثَذَ َ ُارة من عمل إن کَْ ْ ِ ٍ

ْ ِ ْ ِ ٍ َنـمت صـَ ْ ُ َادقنيْ ِ ِ )هایـشان   از مـشرکان در جهـت قـدرت بـت)۴/ احقـاف
َوإذ ۀ آیــو در  ســخن رانــده

ِ َا تتلــَ ْ ْی علــُ
ِ
ْ َ ِّاتنــا یبَ آیَ َات قــَنــَُ

َال الــذین کٍ َ ِ
َّ ق ملــا جــَ َفــروا  َّ َ ِّ ــ َ لِلْ ُ َاء هــَ ْ ُ ر مبــنيَذَ ٌا  ِ ُ ٌ ْ ــ ِ 

 داستان ،در ادامه. دانند  میگوید که کتاب قرآن را سحر  می از کافرانی سخن)٧/ احقاف(
 در جهت عبـرت گـرفتن انمشاقوا و انبیا و اقوام پیشین نظیر حضرت هود و موسی

َأم  ۀ همچنین در آیـ. کافران ذکر شده است ْ َولـون افـرتَ َ ْ َ ُ ـُ ُاه قـل إن افرت ْ َ َ ْ ِ ِ ْ ُ َه فـالُ َ ُمتلکـ ُ ِ ْ ِون ىل مـن اهللا َ ّ َ ِ ِ َ
ْشی َا هو أعمل مبًئَ ِ ُ

َ ْ َُ یضون فیه کَ َا  ِ ِ َ ُ ِ
ً به شھیدَىفُ ِ َ ِ ْا بیِ ْىن ویبَ َ َ ُم وهو الغفور الرحميَنُکِ ِ َّ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ )ر و ا تفکـرات کفـ)٨/ احقاف

 ذکـر کـرده ،مبنی بر دروغ بستن بر پیامبر و غیر وحیانی دانستن قـرآن کـریمرا ن امشرک
َفاصرب ک ۀ  آی،عالوه بر این. است ْ ِ ْ َا صرب أولوا العزم من الرسل والَمَ َ ِ ُ ُّ َ ِ ِ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ل هلم کَ  َ ْ ُ َ ْ

ِ
ْ ْأ َْسَت َ ْ ُ َّ َم یَ َرون مَ َ ْ َعـدونُا َ ُ َ 

َمل ی ْ َّلبثوا إالَ
ِ ُ َ َاعة من َ سْ َ ْ ِ ً َار بالَ َ ْغ فھل ٍ ُ ْ َ َ َّ إالُكَلٌ

َ القوم الفِ ْ ُْ ْ َاسقونَ ُ ِ )و دعوت پیامبر بـه صـبر)٣۵/ احقـاف  ،
 مـشکالت بیـشتری بـر پیـامبر و ، زیرا در دوران مکـه؛ه است نه مدینهمناسب دوران مک

  .یارانش وارد شد تا مدینه
 در دوران  را ایـن سـوره، بدون هیچ اختالفـیی ترتیب نزولاه روایت ،از این گذشته

؛ ٣۴ــ٣٣: ١۴٠٨،  بجلـی رازیابن ضـریس(اند  کردهثبت  هه به عنوان شصت و ششمین سورمک
 زیـن یشـمار  بـیمفسران  و)٢٨: ١٣۴۶،  بغدادی؛ ابن ندیم٢/۴١۴: ١۴١١،  نیشابوریحسکانیحاکم 
 ،یطبرسـ ؛١٢/١۶٩: ١٣۶٨ ،یمـشهد یقمـ( داننـد  مـییمک را سوره نیا ،یاختالف چیه بدون
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  .)١٨/١٨۴: ١۴١٧؛ طباطبایی، ٩/١٢٣: ١٣٧٢

  انسانۀ  سور.۴ـ٣ـ٢ـ٢
 یهـا سوره ءجز و نزول واحد هشتاد و پنجمین ،بازرگان یاجتهاد بیترت در انسانۀ سور
مضمون و محتـوای  که یحال در ،)١٨۶ :١٣٨۶( است بعثت چهارم و پنجم سال در یّمک

 وفای به نذر، اطعام مسکین، یتیم و اسیر از ؛ران مدینه تطابق بیشتری دارداین سوره با دو
َإن األبـر ۀ  در آیـنـذر بـه یوفـا .دنـکه در مدینه نمود بیشتری دارهستند موضوعاتی  ْ َ ْ َّ ... َارِ

َفون بالنذر وُ َ ِ
ْ َّ ِ َ ْافون َُ َ َ ًن شره مستطريَا اکًمُ ِ َ ْ ُ ُ ُّ َ  و ایفـای نـذر، ادا  وفـا. ذکر شـده اسـت)٧/ انـسان( اَ

 تنهـا ،غیـر از مـورد مـذکور) صورت اسـمی( نذر به ۀ واژ.کردن و انجام دادن آن است
َوم  :یک بار دیگر در قرآن کریم به کار رفته که با فعل آن نیز همراه است قـة َ قـمت مـن  ٍا أ َ َْ ََ ْْ ِ ْ ُ َ

ٍأو نذرمت من نـذر
ْ ََ َْ ِ ْ ُ ْ ْ َ... )در کـاربردی .قـره اختالفـی نیـست بۀ در مدنی بودن سور.)٢٧٠/ بقره 
َإذ ق : مدنی آمـده اسـتای  در سوره» نذرت «ۀدیگر نیز واژ ْ

َالـت امـرأِ َ ْ ِ
َ عمـرُةَ ْ ُان رب إىن نـذرت ِ ْ ََ َ ِّ

ِ ِّ َ
ررَ مَكَل ًا ىف بطىن  َّ َ ُ

ِ
ْ َ مکـی کـاربرد ای   گرچـه فعـل آن یـک بـار در سـوره.)٣۵/ آل عمران( اِ

َإىن نــذرت للــرمح  :دارد ْ َّ ِ ُ ْ َ َ ِّ
ًن صــومِ ْ َ یــد و تــشویق و اســتحباب آن بیــشتر در أی امــا ت)٢۶/ مــریم( اِ
 اطعام مسکین هـم در هـر دو .آید  میانسان به دستۀ ی مدنی از جمله در سورها سوره
ی مکـی در مقـام هـا ی مکی و مدنی بیان شده است، با این تفاوت که در سورهها سوره

َض َ َالَو  ماننـد ؛و مشرکان اسـتکفار توبیخ و سرزنش  َ ُّ َ طعـُـ ِام املـسکَ ْ ِ ْ ؛ نیـز ٣/ مـاعون( ِنيِ
ّکفـاره بـه ویـژه ی مدنی در مقـام تـشریع احکـام ها در سوره، و )۴۴/ ؛ مدثر٣۴/ حاقه: ک.ر

ُو الذین ی  : مانند؛است َ ِ
َّ َ َ َطیقونه فدیة طعَ َ ٌ ْ ِ ُ َ ُ ٍام مسکنيِ ْ ِ ُ )ۀ  و آی،)٩۵ و ٨٩/ مائده: ک.؛ نیز ر١٨۴/ بقره

 ُوی َطعمون الطعَ َّ َْ ُ َام ِ َ ِ حبه مسکَ ْ ِ ِ ِّ ِا وًینُ َ ً وأسريًَ ِ
َ  در راستای آیات مـدنی و تـشویق بـه )٨/ انـسان( اَ

مکـی ۀ  یکـی در سـور؛اطعام یتیم نیز به صورت صریح دو کاربرد قرآنی دارد. آن است
َأو إطع  :بلد ْ

ِ ْ ْام ىف َ َ ِ ِ ذی مسغبة ٍمٌ َ ٍ َ َ ْ َ َا مقربـَ ذًِ َ ْ  کـاربرد .انـسانۀ  و دیگری در سـور)١۵ ـ١۴/ بلد( ٍةَ
انـسان در ۀ  حالتی تشریعی دارد و کـاربرد سـور، و کاربرد مدنی، حالتی تشویقی،مکی

به صورت » اسیر«کلمۀ . مورد مهم دیگر اطعام اسیر است. است نه تشویقیحالت تشریعی 
آن بـه صـورت انـسان بـه کـار رفتـه اسـت و جمـع ۀ مفرد فقط یک بار آن هم در سـور

ی هـا  در سـوره)٨۵/ بقـره: ک.ر( یک بار» أساری« و )٧٠ و ۶٧/ انفال: ک.ر( دو بار» أسری«
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شـود کـه اسـارت   مـی چنـین اسـتنباط»اسـیر«ۀ  به کار رفته است و از کاربرد واژمدنی
 ِی مدنیها دشمنان به دست مسلمانان در مدینه واقع شده است و به همین دلیل در سوره

ی بـا ۀ مکـشود و تصور وجود اسیر در جامع  می تشویق و تشریعها عام آنمورد بحث، اط
  .)٧/١۴ش: ١٣٩١اقبال، (  نیستشدنینبود هیچ حکومت مرکزی و منسجم تصور

  گیری نتیجه
های ترتیـب  روایتبه ویژه با استفاده از روش آماری و بدون توجه به مبانی نقلی، . ١
سور مکی و مدنی و توجه به سـبک های  گیویژ و مبانی اجتهادی نظیر ضوابط و ،نزول

  . کردگذاری ی قرآن کریم را تاریخها توان سوره  نمی،ها و اسلوب و مضمون سوره
اصـل :  وارد اسـت)مصداقی( موردی و یکل دو اشکال ،بر روش آماری بازرگان. ٢

 و هـا ی، تقطیـع سـورهیـی رواهـا توجهی به ترتیـب  بیقرار دادن ترتیب اجتهادی بالشر و
و تعدد قرائـات و اخـتالف در شـمارگان ییدیۀ روایی لحاقی دانستن برخی آیات بدون تاا

 ثابـت در شـمارش آیـات و ۀنداشـتن رویـ  و،کلـیتـرین اشـکاالت  مهمۀ آیات از جمل
 ایـن روش )ِمـصداقی( مـوردیتـرین اشـکاالت   مهمها کلمات و خطای در شمارش آن

  .است
ی هـا  با روایت، مغایر قرآن توسط بازرگانیاه  نزول بسیاری از سورهیب زمانیترت. ٣

 قـرآن یهـا ات سـورهیـم آی از مفـاهیزی است کـهترتیب نزول، حوادث تاریخی و آن چ
  .دیآ یدست م هب
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  یشناس تابک
  . ق١٣٨٢ الترقی، ة، دمشق، مطبعبیان المعانی علی حسب ترتیب النزول عبدالقادر مالحویش،سیدآل غازی،  .١
  .تا  بیالمعرفه، ، بیروت، دارفتح الباری بشرح صحیح البخاری، علین بحمد عسقالنی، اابن حجر  .٢
 و ما ةّنزل من القرآن بمکافضائل القرآن و ما ، بن یحیی محمد بن ایوب ، ابو عبداهللا بجلی رازیابن ضریس .٣

  .ق ١۴٠٨الفکر،  ، دمشق، دارانزل بالمدینه
  .م ١٩۶٣ التجاریه، ة، مصر، المکتباتبادب الک بن مسلم، محمد عبداهللا، ابوۀ دینوریابن قتیب .۴
 بازرگـانی ایـران، ۀّ، تحقیـق رضـا تجـدد، تهـران، چاپخانـالفهرست، محمد بن اسحاق،  بغدادیابن ندیم .۵

  . ش١٣۴۶
 سـال تهران، دانشگاه ،ثیحد و قرآن یها پژوهشفصلنامۀ  ،»تیب اهل و انسان ۀسور «م،یابراه اقبال، .۶

  . ش١٣٩١ تانزمس و زییپا ،٧ ۀشمار ،پنجم و چهل
  . ش١٣۶۴خسرو، ناصر، تهران، الجامع الحکام القرآن قرطبی، محمد بن احمد، انصاری .٧
، تهـران، تهیه و گردآوری بنیاد فرهنگی مهندس مهـدی بازرگـان، )١ج( سیر تحول قرآنبازرگان، مهدی،  .٨

  .ش ١٣٨۶، شرکت سهامی انتشار
شـحاته، بیـروت، دار احیـاء عبداهللا محمود ش ، به کوشتفسیر مقاتل بن سلیمانبلخی، مقاتل بن سلیمان،  .٩

  . ق١۴٢٣،  العربیالتراث
  . ش١٣٩٠، قم، تمهید، )به ترتیب نزول(  تفسیر تنزیلی ـهمگام با وحیپور، عبدالکریم،  بهجت . ١٠
یعها ةمعرف  وةدالئل النبو ،نیر احمد بن حسکبی، ابوهقیب . ١١ ی،  قلعجـیالمعطیق عبد، تعلحوال صاحب الشر

  . م١٩٨٠ه، یتب العلمکر الدابیروت، 
مکتبـة ، قـاهره،  ابـن عطیـهة کتـاب المبـانی و مقدمـةمقدمتان فی علوم القرآن و هما مقدمجفری، آرتور،  .١٢

  .م ١٩٧٢الخانجی، 
 فی اآلیات النازلة شواهد التنزیل لقواعد التفضیل بن احمد، عبداهللاعبیداهللا بن ،  نیشابوریحسکانیحاکم  . ١٣

  .ق ١۴١١ارشاد اسالمی، فرهنگ و باقر محمودی، تهران، وزارت د، تحقیق محم فی اهل البیت
م و الـسبع فـسیر القـرآن العظـیروح المعـانی فـی ت ،محمود بن عبـداهللاسید الدین  حسینی آلوسی، شهاب .١۴

  .ق ١۴١۵، هالکتب العلمی تحقیق علی عبدالباری عطیه، بیروت، دار، المثانی
  .ق ١٣٨٣احیاء الکتب العربیه،  ، قاهره، دار حسب النزول السورترتیب: التفسیر الحدیث ّعزه،دروزه، محمد  .١۵
  .تا  بیالفکر، ، بیروت، دارتفسیر القرآن الحکیمرشید رضا، محمد،  .١۶
  .ق ١۴١٠المعرفه،  ، بیروت، دارالبرهان فی علوم القرآن،  بن بهادرمحمد بن عبداهللابدرالدین زرکشی،  .١٧
 و عیـون االقاویـل فـی وجـوه عـن حقـائق غـوامض التنزیـلالکشاف ،  بن عمرمحمودجاراهللا زمخشری،  .١٨

  .ق ١۴٠٧ب العربی، االکت بیروت، دار، التأویل
  .ق ١۴٢١ب العربی، االکت ، بیروت، داراالتقان فی علوم القرآن بکر، بن ابیالدین عبدالرحمن  سیوطی، جالل .١٩
  .ش ١٣٨۶، یمتاب االسالک، قم، دار الاالتحاف بحب االشراف بن محمد، ، عبداهللایشبراو .٢٠
علی آذرشـب، تهـران، دق محمی، تحقمفاتیح االسرار و مصابیح االبرارشهرستانی، محمد بن عبدالکریم،  .٢١

  .ش ١٣٧۶دفتر نشر میراث مکتوب، 
  .ق ١۴١٧ ،یاسالمدفتر انتشارات  قم، ،القرآن ریتفس یف زانیالم ن،یدمحمدحسیس ،ییطباطبا .٢٢
  .ش ١٣۵٣المیه، الکتب االس ، تهران، دارقرآن در اسالم، همو .٢٣
  .ق ١۴٢٠ ،یسالماالنشر الجا، مؤسسة   بی،تفسیر جوامع الجامع، فضل بن حسن، یطبرس .٢۴
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  .ش ١٣٧٢خسرو، ، تهران، ناصرمجمع البیان فی تفسیر القرآن، همو .٢۵
  .تا یالمعارف، ب ، قاهره، دارالتفسیر الوسیط للقرآن الکریم، سید محمدطنطاوی،  .٢۶
  .تا  بی، بیروت، دار احیاء التراث العربی،فسیر القرآنالتبیان فی تطوسی، محمد بن حسن،  .٢٧
  . ش١٣۶١د، ی، تهران، امپیامبری و انقالبن، یالد ، جاللیفارس .٢٨
،  ٨ۀ شـمار،  مطالعات تفسیریۀفصلنام، » آیات مستثنیات سور مکی و مدنیۀبررسی نظری«فائز، قاسم،  .٢٩

  . ش١٣٩٠زمستان 
 ارشـادفرهنـگ و  وزارت تهـران، ،الغرائب بحر و قائقالد کنزتفسیر  درضا،محم بن دمحم ،یمشهد یقم .٣٠

  .ش ١٣۶٨ ،اسالمی
  . ق١۴٠٧ه، یسالمتب االکدار ال  تهران،،الکافیعقوب بن اسحاق، ی، محمد بن ینیلک . ٣١
  .ق ١۴١۵، ی، قم، مؤسسة النشر االسالمالتمهید فی علوم القرآن، یدهامعرفت، محمد .٣٢
  .ق ١۴١٨الثقلین،  ، قم، دارلقرآنالبیان فی تفسیر اابوالقاسم، سیدی، یخوموسوی  . ٣٣
  .ق ١۴٢٣ المقدسه، ةیالرضو ةآستان مشهد، ،القرآن علوم یف نصوص ،یدعلیس ،یداراب یموسو .٣۴
  .ش ١٣٨٠نما، ، تهران، هستیگذاری قرآن درآمدی بر تاریخنکونام، جعفر،  .٣۵
 الحیاء یتبمؤسسة آل القم، ، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، یتقین بن محمد، حس طبرسیینور .٣۶

  .ق ١۴٠٨، التراث
الکتب  بیروت، دار ، زغلولیونیمال بسکق یتحق، اسباب نزول القرآن، علی بن احمد،  نیشابوریواحدی .٣٧

  . ق١۴١١العلمیه، 
  .ق ١۴٢٢، بیروت، دار الکتب العلمیه، یعقوبی التاریخیعقوبی، احمد بن اسحاق،  .٣٨
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  موجز المقاالت
   بن سالمة حول عبداهللاّی التفسیر الروایاتیأضواء عل

  
  
  
  
  
  

  علوم القرآن والحدیث بجامعة أصفهانطالبة دکتوراه فی فرع  (ّیزهراء کلباس(  
  أستاذ مساعد بجامعة أصفهان (نجاد أمیر أحمد(  
ّن، أن ابن سالم من أحبـار الیهـود، واعتنـق یّد روایات الصحابة والتابعین وآراء المفسریتف

ّعد فُیة، وّی آیة قرآن١٧ هیل الهجرة، وتطراإلسالم أوائ  یفـیـات شـأن النـزول، و بعـض اآلیَ
:  ضعف هذه األقـوال منهـایلکن جعلت جملة من األسباب إل. ًبعضها اآلخر مصداقا له

ّتعدد اآلیات المتعلقة بشأن نزول واحد لحادث واحد،  ًة، ّیّات اإلطراء مکیر من آیثکون کّ
إیمان ابن سالم، نقل بعض هذه الروایات عن ابـن سـالم نفـسه، ّات المتعلقة بیة اآلّیومدن
ًة لألصـحاب محـدودة، ّیون الروایـات التفـسیرکـ جانـب کعـب األحبـار، یمه إلـیرکوت

مـن جهـة . ر ابـن سـالمکه بـذیـ التنوی فنیوفقدان الروایات المأثورة عن المعصوم
ّتضح أن هذه الروای یأخر َات وضعت بعد عصر الرسولیّ ِ ُة ّیخیر تأری تقاریا علً اعتماد
ة للخلفـاء مثـل ابـن یـم حاول اختالق الفضائل لبعض العناصر الموالکّد أن جهاز الحیتف

  .تهّی ومقبولّیة اإلمام علّیل من مصداقیص والنیة التنقیبغ سالم،
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ّ ابن سالم، الروایات التفسیریة، شأن النزول، المفسرون:الرئیسة المفردات ّ.  

   والعهد القدیم القرآنی فّقصة شعیب
  
  
  
  
  
  

  ّیّأستاذ مساعد بجامعة العالمة الطباطبائ (ّیّعباس أشرف(  
  ّیّبجامعة العالمة الطباطبائ علوم القرآن والحدیث فی فرع طالبة دکتوراه (مریم بیروان(  

د، یـم والجدین القرآن والعهـد القـدیاء بی قصص األنبیدراسة وجوه االشتراك واالفتراق ف
. قةّی نتائج شـیتعط أن تاب، من شأنهاکّل ک لّین القصص والسرد القصصیمومقارنة مضا

ّل ک ی العهد القدیم، فیّ القرآن وقصة یترون فی ف شعیبّیّقارن هذا المقال قصة النب
ّ حـدة، ثـم سـلط الـضوء علـین علیٍواحد من الکتاب ن ی وجـوه االشـتراك واالفتـراق بـیّ

 ن اعتبـار شـعیبکـمیهـل :  البحث مفاده بساطیًطرح الباحث سؤاال عل. نیّالقصت
ًویترون شخصا واحدا، ووالد زوجة النب  هذا السؤال مـن ی؟ أجاب المقال عل موسیّیً

ًضا من خـالل مراجعـة التفاسـیر واألبحـاث یع العهد القدیم وأیخالل آیات القرآن ومواض
والد زوجـة  القرآن هو یترون، ویور فک المذّأن شعیبی وخلصت الدراسة إل. ةّیاللغو
ال کـ یّ ذلك تناول المقال أسلوب هـذه القـصة فـیإل.  العهد القدیمی ف موسیّیالنب
  .ةّیّ المقال وفق منهج المقارنة النصیوجر. نهماین وقارن بیتابکال

  .ّ، یترون، مدین، العهد القدیم، أسلوب القصة uشعیب :الرئیسة المفردات

  ةّیسن القرآن الکریم؛ مقاربة ألیف» ّمس الشیطان«
  
  
  
  
  
  

  ّی زینب حسینی بیب  
  اسوجیجامعة ب أستاذة مساعدة  

وقد اسـتخدم .  القرآن الکریمیّ وراء استخالص مفهوم مس الشیطان فیسعیهذا المقال 
ّالقرآن الکریم من أجل التعبیر عن مفهوم التماس، مفردات شتی، مثل الهمـزات، األزیـز، «: ّ

َستخدمت لتعبر عـن عالقـة اّمع أن هذه المفردات  ،...و» النقیض، الوسوسة، االستحواذ ّ ِ ُ
ّالشیطان مع اإلنسان، بید أن کل واحدة منها یتفرد بسمة خاصة ّ ّ ّوتم استخدام مس الـشیطان . ّ ّ

هـذا وقـد أضـحت . »الخبط، النصب والطائف«: فی القرآن الکریم، مع ثالث مفردات هی
ّل إمکانیة مس الشیطان لإلنسان أو عدمـه، ّآراء المتکلمین من األشاعرة والمعتزلة والشیعة حو ّ
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ّ مترامی األطراف فی مصادر التفسیر والکالم، وأقام کل منهم أدلة شتی علی إثبـات ًموضوعا ّ ٌّ

ً أن بعضا منهم یّحت. موقفه قد ذهب علی ضوء هذه اآلیات، إلی وقوع الخطأ والنـصب، ّ
ّبیـاء دون أن تکلفنـا مواجهـة ّأن ترد شـبهة هیمنـة الـشیطان علـی عقـل المـرابین وجـسم األن

ّاالستدالالت الکالمیة، وتقدم مفهوما جدیدا لهاتین الکلمتین یتمتع بمزید التالؤم مع سـیاق  ً ًّ ّ
ّاآلیات، بناء السورة وعلم فقه اللغة واألحادیث التفسیریة المرویة عن األئمة المعصومین ّ ّ .  

  .لنصبّ الشیطان، المس، الخبط، الطائف، ا:الرئیسة المفردات

  المبارکة؛» النبأ« سورة یتحلیل السیاق ف
  ات المعاصرةّیات اللسانی ومعطالمیزانن تفسیر یدراسة مقارنة ب

  
  
  
  
  
  

  جامعة بیام نورب شاركأستاذ م (ّیالخاص ویس(  
  ّفرع األلسنیات االجتماعیةفی طالبة دکتوراه  (فاطمة دریس ّ بالجامعة الحرة اإلسالمیةّ ّ(  

ن کـمی ّ ال یخفی إعجاز نص القرآن الکریم علی أحد ومن هذا المنطلـق،فی عالم الیوم،
 إثبات إعجـاز یثة، علیة الحدّی إطار النظریات اللسانیأن تساعد دراسة مختلف التفاسیر ف

ّبد منهـا مـن أجـل التوصـل  ً التفاسیر، ضرورة الیة فّیوتبدو دراسة الظواهر اللسان. القرآن ّ

 یّم، من أهم وأمـتن المبـادئ فـیاق منذ القدی دراسة السانتک. نی تحلیل جامع ورصیإل
ّ إثبـات سـمات الـنص ی هـذا البحـث إلـیسع. ر القرآنی تفسیما فّیة ال سّیریعلوم التفس

 مـع ّیل اللـسانیـن هـذا التحلی التوافق بیشاف مدکة، واستک سورة النبأ المباریة فّیاللسان
 یالم، وذلـك باالعتمـاد علـکـاق الی ضوء سـیزان علیر المی تفسیع المطروحة فیالمواض

 »یهلید«   لّیّة التماسك النصّیونظر) ١٩٩٩(» سرل«  الم لکن نظریة أفعال الیجمع بیإطار 
 ّخلصت الدراسة إلی أن المواضیع المذکورة. ّتحلیلی ـ ّی، وبمنهج وصف)١٩٧٦(» حسن«و
ّاد تتفق مع نتائج تحلیل النص فـک تفسیر المیزان تیف ن کـمیًور آنفـا، وکاق المـذی الـسیّ

ًه آنفـا إضـافة إلـیـ الحقـل المـشار إلیة فّیللدراسات اللسان عاب المفـاهیم یل اسـتی تـسهیً
ّة، أن تمثل تحدّیالقرآن   . للقرآنّیا للشبهات القائمة حول اإلعجاز اللفظًیّ

ِ الـسیاق، نظریـة أفعـال الکـالم لـ:الرئیسة المفردات ّرل، نظریـة التماسـك النـصی ِسّ ّ ّ
  .سنلیدی وحَهِل
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  ة المتشابهةّی اآلیات القرآنی التعبیر فتفاوت
  سی مبادئ التعاون لغرایّوفق تخط

  
  
  
  
  
  

  أصفهانّعضو الهیأة العلمیة بمکتب اإلعالم اإلسالمی ب (ّیهّالل  حبیبّیمهد(  
  أستاذ مشارك بجامعة أصفهان (نیا رضا ستوده دّمحم(  
   بجامعة أصفهانمشارك أستاذ (ّمهدی مطیع(  
ّ القرآن والمفسرون المسلمون وراء اسـتجالء األسـرار ی الباحثون فیم الزمان، سعی قدمنذ

 یر والبنـیات التعابّی طیامنة فکة الّیار والدالالت الضمنکة واألفّیة والدقائق البالغّیِالحکم
انـة کّة وتبـوأ مّیـ حقـل الدراسـات القرآنیومن جملة ما استأثر باهتمام القارئ فـ. ةّیالقرآن
 ّی ونحـوّیا بـاختالف لفظـًّیـًرارا مفهومکـها تی نجد فیًة، اآلیات المتشابهة لفظا التّخاص

 مـراد یّتعلـق بمـستوین ین المتـشابهتین الجملتـیضاح االختالف بـیّ أن إیًونظرا إل. ریسی
. ًضایات المتشابهة من هذا المنظور أیجب دراسة اآلیره، فیثر من غکاتب أکّلم أو الکالمت

. ةّیـّلم هـو التداولکتناول الداللة المقصودة مـن قبـل المـتی یث الذی الحدّیوالفرع العلم
 هـذا الحقـل یا المطروحـة فـی القـضایة إحـدّیـحائیة أو اإلّیّمثل موضوع الداللة الضمنی

ّ أعقبته أبحاث مفصلةیرة والذیخالل السنوات األخ م مـن ّه المـتکلیـنویحاء هو مـا یاإل. ْ
الم، وأشکإنتاج 

ُ
ًنا بـالقرائن ی استخالصـه مـستعیّ المتلقـی الجملـة، وعلـی فه وحدهیَر إلی

ة ّیـحـاءات الحواری السـتنباط اإلیسعیـوهـذا المقـال . ّیرکـاق وجهده الفیة والسّیاللسان
س، یف مبادئ التعاون المقترحة من قبل غرایات المتشابهة عبر توظی بعض اآلیامنة فکال

  .ات من هذا المنظورین تلك اآلی بّیّجسد للقارئ االختالف الداللی کی
ًّ اآلیات المتـشابهة لفظیـا، مبـادئ تعـاون غـرایس، اإلیحـاء، مبـدأ :الرئیسة المفردات

  .ّالکیفیة، مبدأ الربط، مبدأ أسلوب التعبیر

  ةّی لسورة آل عمران؛ دراسة دالل۶١ اآلیة یلفظ النساء ف
  
  
  
  
  
  

  ّیموسو ّحسین سید ّسید  
  هدمشب ّیأستاذ مساعد بجامعة فردوس  

 لـسورة آل عمـران ۶١ اآلیة ی المقصود من النساء فین علیّن المفسریهناك خالف دائر ب
جمـع ین کـل ، یـة أزواج رسـول اهللاّ البعض أن مصداق اآلیری. المعروفة بآیة المباهلة
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ر مـن یثکه یذهب إلیما ک،  دة الزهراءّی اآلیة هو السیّ أن مصداق النساء فی علالشیعة
َأ تطلـق : یالتـالک هذه المقالـة بـصدده یالسؤال األساس الذ. ّنة أهل السیّمفسر لمـة کُ

ة ّیـات القرآنیـن العـرب واآلّیی أقـوال اللغـویلنـا دراسـة فـی البنـات أم ال؟ تحیالنساء علـ
 یة فـّیـ اللغة العربیلمة النساء فکّ أن استخدام یة إلّیة والنصوص األدبّیات اإلسالمیوالروا

ّس أنـه أراد ی واجبـه، ولـیّ مقام المباهلة أدی فّیّع، وأن النبّحق البنات، استخدام شائ

  . اآلیةی خالف فحویاختالق الفضائل البنته عل
، آیـة المباهلـة،  N، أزواج رسـول اهللا -ّ النساء، السیدة الزهـراء:الرئیسة المفردات

  . Nّالنبی

  اإلسراء ّسرتاب کة لّیة القرآنّیالمنهج
  ة المأثورةّیة واألخالقّیانم العرفی استنباط التعالیف

  
  
  
  
  
  

   همدانیمصطفی  
  ّقم بةّیج الحوزة العلمیّخر  

ّانـة مرموقـة، باعتبـاره أهـم مـصدر ک مّیه الفکـر اإلسـالمیـ توجیّتبـوأ فـیم یالقرآن الکر ً ً

 ـ ببالغ األسف ـّد أنه یة؛ بّیواألخالق ةّیها التعالیم العرفانیة بما فّیم اإلسالمیالستخالص التعال
ــیّقلمــا  ــل دورا ف ًمث ــ توظیّ ــواألخالق ةّیــف اآلراء العرفانی ــالّی ــیة؛ وبالت ــرزت تحل الت ی ب

هذا المقال . ة للقرآن الکریمّیر من التفاسیر الروحیثک یة ومغلوطة فّیمنهج وتفسیرات غیر
 مثــل البحــث یّضم منــاهج أخــریــ ی الـذّیلــی التحلّیفــه بــالمنهج الوصــفیّ تــم تألیالـذ

 مـا یّ، سلط الضوء علـّیتبک والمنهج المیل المحتوی وتحلّیقیالتوث والتحلیل ّیالنموذج
ّ ألفـه أسـتاذ یتـاب الـذکات ونتـائج، هـذا الیـ من مناهج ومعطاإلسراء ُّسرّیز به کتاب تم

. اًّیا منهجًّیا وأخالقًّیًّباعتباره نصا عرفان» برور سعادت« اهللا ةیالعرفان واألخالق المعاصر، آ
 یِّ اعتمـدها المؤلـف فـیذا البحث هـو استکـشاف المنـاهج التـوالهدف المنشود من ه
ّتتمثـل نتـائج هـذا  .ّة المأثورة بمحوریـة القـرآن الکـریمّیة واألخالقّیتفسیر التعالیم العرفان

ّل کـّلـه مـن أجـل اسـتخالص کّضرورة الفحص العام الشامل للقـرآن : یلیما یالبحث ف
م یـی تقیف القرآن الکریم فـی الفحص، توظف بأسس هذایة والتعرّیة وأخالقّیفائدة عرفان

 یة فـّیجی القـرآن الکـریم باعتبـاره اسـتراتیّة، تبنـّیة واألخالقّیوثاقة أسناد الروایات العرفان
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ة ّیـًضا لزوم استخدام القواعد األدبیها، وأیَة المختلف علّیة واألخالقّی الروایات العرفانتفسیر
  .ةّیواألخالق ةّیلتعالیم العرفان استنباط ایوقوانین علم أصول االستنباط ف

 القــرآن الکــریم، العرفــان المــأثور، األخــالق المــأثورة، مــنهج :الرئیــسة المفــردات
  .اإلسراء ّبرور، سر االستنباط، سعادت

  خ القرآن؛ دراسة ونقدی تأری فّیالمنهج اإلحصائ
  
  
  
  
  
  

  أستاذ بجامعة طهران (منصور بهلوان(  
  بجامعة طهرانركمشاأستاذ  (إبراهیم إقبال (  
  یزدجامعة أستاذ مساعد ب ( آخوندة مزرعّی حیدرّیعل ّمحمد(  

ار اآلراء الراحجة، یقة بالقرآن، واختیحة والدقی المعرفة الصحی تساعد علیأحد األمور الت
 ّی واجتهادّیوهناك مبدءان نقل. ةّی، هو تأریخ السور واآلیات القرآنید األقوال األخریوتفن
ة فتشمل روایـات ترتیـب ّیّة، أما المبادئ النقلّیریخ نزول السور واآلیات القرآند تأی تحدیف

ّیة فتـضم وجـود ضـوابط ّ، أما المبادئ االجتهادّی والمدنّیّالنزول، وأسباب النزول، والمک ّ
ة، واألخذ بنظر االعتبار أسلوب السور ومـضمونها، وقـد ّیة والمدنّیّخصائص للسور المکو

أخـذ باالعتبـار ی، دون أن ّیة بـالمنهج اإلحـصائّیـالقرآن خ نـزول الـسوران تـأریکّحدد بازر
ًان، مسلطا األضواء علکتناول هذا البحث منهج بازر. ورةکالمبادئ المذ  مآخذ المـنهج یِّ

 مع بازرکانة، وأثبت من خالل مقارنة ترتیب نزول السور المدروسة من قبل ّیة والجزئّیّالکل
ًون منهجا جامعا فـیکنه أن کمیّت، أن هذا المنهج لوحده ال ایترتیبها المأخوذ عن الروا  یً
  .تأریخ سور القرآن الکریم

  .ّ تأریخ، ترتیب نزول القرآن، بازرکان، المنهج اإلحصائی:الرئیسة المفردات
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chapters of the holy Quran. There are two bases “transmitted proof 

(naql) and Ijtihad (independent reasoning)” For determining the date 

of the revelation of chapters and verses of the holy Quran. The naql 

principle are the chronological order (tartib al-nuzul), Asbāb al-nuzūl 

(occasions or circumstances of revelation) and Makkī (Arabic: ّمکـي , 

Suras revealed in Mecca) and Madanī (Arabic: َمدني َ , Suras revealed in 

Medina) and ijtihdad principle are the criteria and attributes of Makkī 

and Madanī chapters and paying attention to the style and sense of the 

Quran chapters. With not paying attention to the above bases and with 

statistical procedure, the late Bazargan has determined the date of the 

revelation of chapters of the holy Quran. In this note, meanwhile; 

defining Bazargan’s method, it is stated the general and case 

(instance) problems of this method and with comparing the 

chronological order (tartib al-nuzul) of the Quran chapters presented 

by him with narrative orders; it is proved that this method solely 

cannot be a comprehensive way in the chronology of the holy Quran 

chapters. 

 Keywords: The chronology, The chronological order (tartib al-nuzul) of the 

holy Quran, Bazargan, Statistical procedure. 
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an ethical and mystical (spiritual) text based on methodology written 

by the contemporary ethic and spiritual teacher “Ayatollah Saadat 

Parvar”. The aim of this paper is to explore the writer’s methods in the 

explanation of the mystical (spiritual) and ethical teachings which 

have been mentioned by the noble Quran and hadiths with the pivot of 

the noble Quran. The out comings are: the necessity of the extensive 

research of the whole of the holy Quran for extracting every of these 

mystical and ethical teachings and expressing the principles of this 

research; the function of the noble Quran in the authentication of the 

chain of the narrator in the mystical and ethical hadiths and the holy 

Quran being the strategy for the explanation of the mystical and 

ethical hadiths with disharmony and the necessity of using literature 

principles and the rules of the science (ilm) of the principles of 

deduction in inferring the mystical and ethical teachings. 

 Keywords: The noble Quran, Wisdom which are cited by the noble Quran 

and Hadiths, Ethic cited by the noble Quran and hadiths, The method of 

deduction, Saadat Parvar, Serol’esra’. 

Criticizing and Examining the Statistical Procedure 

in the Chronology of the Holy Quran 
 Mansur Pahlavan (Full professor at University of Tehran) 

 Ebrahim Eqbal (Associate professor at University of Tehran) 

 Muhammad Ali Heidari (Assistant professor at University of Yazd) 

ne of affairs (issues) which help to accurate and exact 

knowledge of the holy Quran and preferring the high opinion 

and rejecting the other attitudes is the chronology of the verses and 
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intended meaning of Nisāʼ (women) is. some believe that the instance 

of it is the wives of the holy prophet but Shia exegetists in all and 

most of the Sunni exegetists believe that the instance of the verse 

(ayah) is Hazarat Zahra (s.w.a.).the main question is whether the term 

Nisā can be used for daughters or not. This research with the 

examination of the words of the Arab philologists and the verses of 

the holy Quran and Islamic hadiths and literature texts has concluded 

that the usage of Nisāʼ in Arab word is current for daughters and the 

holy prophet has done his responsibility in the position of Mubahaleh 

and he has not aimed to make virtues for his daughter. 

 Keywords: Nisāʼ women, Hazrat Zahra (s.w.a.), The wives of the holy 

prophet, Mubahaleh verse (āyah), The holy prophet (p.b.u.h.). 

The Quranic Methodology of Serol’esra’ 

in Inferring the Cited Mystical & Ethical Teachings 
 Mustafa Hamadani 

 Graduated from Howza ʻIlmiyya of Qom 

he noble Quran is the most important source for extracting the 

Islamic teachings such as mystical and ethical teachings in the 

position of the leader of Islamic thought but unfortunately, it has a 

little presence in the applications of the mystical and ethical theories. 

It has been presented non-methodological exegeses and consequently 

untrue by the many available ethical exegeses of the noble Quran. 

This note is descriptive-analytic with combining the methods of the 

analysis of documentary, the analysis of the content and the library 

method, it has studied the methods and results of Serol’esra’ book as 
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verses of the holy Quran which we observe the repeating of one 

concept with a little literal and grammatical difference has a special 

position in these types of studies. Because determining the difference 

between two allegorical sentences depends on the serious intention 

level of the speaker or writer, the examination of the allegorical verses 

should be also seen from this aspect. Among the modern sciences, the 

science which investigates the intended meaning of a speech maker is 

the science of pragmatics. Among these components which have 

entered in this science and have had the detailed discussions, the 

subject of the implied or implicature meaning is. The implicature is an 

intention which the addresser intends to establish from a part of 

speech and it is only implied in the sentence. Therefore, the addressee 

adduces that meaning according to the linguistic indications, his 

context and thought attempt. This note with Grice’s Cooperative 

Principle tries to extract the conversational implicature which are 

hidden in some literal-allegorical verses and from this point, the 

semantic different of these verses is described. 

 Keywords: The literal-allegorical verses, Grice’s Cooperative Principle, 

Implicature, Maxim of quality, Maxim of relation, Maxim of manner. 

The Semantics of the Term “Nisāʼ ” 

in Āyah 61 of Surah Al-I’Imran 
 Sayyed Hussein Sayyed Mousavi 

 Assistant professor at Ferdowsi University of Mashhad 

yat 61 of Surah Al-i’Imran which is known Mubahaleh, there is 

disagreement between the Quran exegetists about what the A 
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principles in the exegetic sciences specially the exegesis of the holy 

Quran. with applying a fusional framework of Searle’s Theory of 

Speech Acts (1999) and the Halliday & Hasan’s (1976) theory of text 

cohesion with analytic- descriptive method, The present research is 

going to prove the linguistic aspects of the text in the Holy chapter of 

the Quran “an-Naba” and it tries to explore the amount of cohesion of 

this linguistic analysis with what has been regarded in Al-Mizan 

exegesis with considering the determined speech context. The 

outcomes show that the presented exegeses in Al-Mizan exegesis 

coheres rather with the text analysis in the mentioned framework and 

the linguistic studies in this determined field in addition to facility the 

understanding of the Quranic concepts, it challenges the available 

doubts in the verbal miracle of the noble Quran. 

 Keywords: Context, Searle’s Theory of Speech Acts, The Halliday & 

Hasan’s (1976) theory of text cohesion. 

The Different Expression 

in the Allegorical Verses of the Noble Quran 

Based on Grice’s Cooperative Principle 
 Mahdi Habibullahi (An academic member at the Islamic Propagation Office) 

 Muhammad Reza Sotoudeh Nia (Associate professor at University of Isfahan) 

 Mahdi Motie (Associate professor at University of Isfahan) 

rom the ancient time, the Quran scholars and Muslim exegetists 

have attempted to reveal the wisdom secret meanings of the holy 

Quran, the rhetorical points and implied messages which have been 

hidden in the Quranic statements and structures. The allegorical literal 
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have changed to a prolonged discussion and everyone has adduced 

different reasons to prove their opinions. Some of them under the 

effect of the culture of the age of ignorance for these verses even have 

believed the mistake in the Quran. The etymology of the words “خـبط 

(driven crazy) and نصب (afflicting someone with crazy)” can reject the 

doubt of the Shaitan domination over the intellect of usurers and the 

body of the prophets without confronting with the theological reasons 

and presents a new concept of these two words which has more 

harmony with the context of the verses, the structure of the chapters of 

the noble Quran and the science of the etymology and interpretative 

traditions of Shia imams. 

 Keywords: The Shaitan, Touch (Más), Driven crazy, Fatigue. 

Contrastive Studying of the Contextual Analysis of 

the Holy Chapter of the Quran “an-Naba” 

in Tafsir al-Mizan (the Exegesis of the Noble Quran) 

and the Contemporary Linguistic Findings 
 Elkhas Veisi (Associate professor at Payam Noor University) 

 Fatimeh Deris (A PhD student of General Linguistics) 

he miracle of the text of the holy Quran has been revealed for all 

in today world. For this, the examination of the different 

exegeses (tafasir) of the holy Quran in the form of the new linguistic 

theories can help to prove the miracle of the holy Quran. It is 

necessary to study the language phenomena in the exegeses of the 

holy Quran to achieve a comprehensive and inevitable analysis. From 

the ancient time, it has been the most fundamental and prominent 
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paper is whether Shoaib (Shuʿayb) and Jethro is one and the same 

person and he is the same as Moses’ father-in-law. This paper will 

answer this question according to the verses of the holy Quran and the 

subject matters in the Old Testament and with referring to the 

available exegeses and the literal subjects. The summary result is that 

Shoaib (Shuʿayb) in the Quran is the same Jethro and is Moses’ 

father-in-law the Old Testament. It has been investigated the style of 

this story in both books in this note. The research in this paper is the 

textual-comparative method. 

 Keywords: Shoaib (Shuʿayb), Jethro, The Old Testament, The story 

technique. 

A Linguistic Approach to the Subject 

“the Shaitan Touch (Más)” in the Noble Quran 
 Bibi Zeinab Husseini 

 Assistant professor at Yasouj University 

he present paper tries to reveal the concept of the Shaitan Touch 

(Más) in the holy Quran. For determining the concept of Touch 

(Más), the different words in the noble Quran like “the whisperings of 

the Shaitan, incitement, an ever-Vicious, whispers, obsession, …” 

have been used. Although these words have been used for the 

relationship between the Shaitan and man, but every word has its 

features. The Shaitan touch has been used for three words “driven 

crazy-confounded-afflicting someone with toil and fatigue” in the 

noble Quran. The opinions of Ashʿarī, Mu’tazili and Shia theologians 

about the possibility or impossibility of touch of man by the Shaitan 

T 



  

Ab
str

ac
ts

 

221  

revering verses and being Madani the faith of Ibn Salam with 

regarding the rejection of the exceptional verses, being stated some 

Islamic traditions by Ibn Salam himself and glorifying him beside 

Ka’ab al-Aḥbār, the limits of the exegetic hadiths of the companions 

and lack of the revering traditions for Ibn Salam by Infallibles’ 

(Ma‘sūmūn) cause to undermine these sayings. From the other side, 

the historical reports being adduced which denote the sovereignty 

attempts for establishing virtues for some persons who concurred with 

al-Khulafāʾ such as Ibn Salam for reducing the popularity 

(acceptability) of Imam Ali (p.b.u.h.), the circumstance of these 

traditions were revealed after the holy prophet. 

 Keywords: Ibn Salam, The exegetic hadiths, Shan-e-Nuzool (meaning 

occasions or circumstances of the revelation), The Quran exegetists. 

The Story of Shoaib (Shuʿayb) 

in the Noble Quran and the Old Testament 
 Abbas Ashrafi (Assistant professor at Allameh Tabataba’i University) 

 Maryam Peyrovan (A PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 

he examination of similarities and differences (dissimilarities) 

between the prophet stories in the noble Quran, the Old 

Testament and New Testament and comparing the content and the 

storytelling technique of each book can create interesting results. With 

comparing the story of Shoaib (Shuʿayb) in the holy Quran and the 

story of Jethro in the Old Testament, this note has evaluated this story 

in both books separately. Then it has studied the similarities and 

differences (dissimilarities) between these stories. The question in this
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Abstracts  
The Analysis and Examination of 

the Exegetic Hadiths about Abdullah Ibn Salam 
 Zahra Kalbasi (A PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 

 Amir Ahmad Nejad (Assistant professor at University of Isfahan) 

ccording to the hadiths of ṣaḥābah or the companions of the 

prophet Muhammad (p.b.u.h.) and of the Tabi’un (Arabic: 

 followers”) or the generation of Muslims and the opinion of“ التـابعون

the Quran exegetists, Ibn Salam who was the Jewish scholars and 

converted to Islam at the early of hijrah (migration) has been respected 

in 17 cases of the divine revelation of the holy Quran which they have 

been thought Shan-e-Nuzool (meaning occasions or circumstances of 

the revelation)in some cases and instances in some other cases. But 

these sayings from the different aspects such as the multiplicity of the 

verses of Shan-e-Nuzool for a situation, being Makki most of these
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