
  
  
  
  

  
  فهرست مطالب

  
  گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید سلفی

  ٣ ............................زاده زاده و عباس اسماعیلی حمید ایماندار و محمدعلی رضایی کرمانی و حسن نقی  
  ٣٧ ..............................تبار  غالمعلیاهللا فضل و علی راد/  تفسیری شیخ انصاریۀجایگاه مبانی در نظری

  ۶١ ایمانی قاسمپور و اعظم پویازاده و محدثه محسن /از منظر امین خولی مبانی و روش تفسیر ادبی معاصر بازنگری
  ٩١ ....حجت رنجی و سیدمحمد میرحسینی/ های آن و بررسی ترجمه  در قرآن کریم»مراوده«تحلیل معنایی واژۀ 

  ١١۵ ............و علی بیدسرخیخانی  کاوس روحی برندق و علی حاجی/ قرآن چیستی و مختصات روح امری در
  ١۴١ .....................اسحاق عارفیی و محمد دلبریعلدیس/ در قرآن عقلی بر وجود خداصریح  های استدالل

  ١۵٧ .............زاده و مصطفی میرزایی سیدعلی سجادی/ میابراه بر آتش شدن سردۀ یآ ریتفسی بررسنقد و 
ّذریة«بررسی مقصود از    ١٧٣ و اسماعیل شعبانی کامرانکرم سیاوشی  / سورۀ یس۴١در آیۀ » الفلك المشحون«و » ّ

  ١٩١ ..................................جعفر نکونام و زکیه جوانمردزاده/ نیاز به تفسیر قرآن به قرآن، ذاتی یا عرضی
  ٢١١ ............گودرزی نیازی و طاهره شهریار/ ) یسۀسور: موردیمطالعۀ  (پرسشگری خداوند در قرآن کریم

  
  

  
  
  
  
  
  

  ٢٣٣ ...........................................................زاده حمید عباس)/ موجز المقاالت (ی عربۀترجم
  ٢۵٠ .............................................................زهی علی برهان/ (Abstracts) یسیانگل ۀترجم



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 انتشاریخانوادگنام (ن پرانتز به صورت یارجاعات در متن مقاله ب ـ
 از همـان یگریو اگر به مأخذ د) صفحه/ جلدۀشمار: ا همانیهمان ( بالفاصله به همان مأخذ باشد از یاگر ارجاع بعد ـ

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

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

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

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

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

  .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 ن امکا<razaviunmag@gmail.com>ارتباط با مدیریت مجله از طریق رایانامۀ  ـ

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

  .وجود اسامی غیر مرتبط ضروری است
گونـه  نیـز مـسئولیت هـر عهده دارد و ر 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
  .رددگ داوری مقاالت توسط داوران، بدون اطالع از نام نویسندگان انجام می ـ
    .شود نام داوران مقاله، محفوظ است و به هیچ عنوان در اختیار نویسندگان قرار داده نمی ـ

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

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

  .رفتار خواهد شد) ، تحقیقات و فناوریعلوم
  .گردد رایت می  درصد قابل قبول است و بیشتر از آن شامل قانون کپی١٠ نویسنده یا نویسندگان تا ۀشد همپوشانی مقاالت چاپ ـ
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  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،٢۵ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  کثیر ابن تفسیری رویکرد در گری سلفی
  از شهرت تا واقعیت
  با محوریت مبحث توحید
    ١ایماندار حمید  
    ٢کرمانی رضایی محمدعلی  
    ٣زاده نقی حسن  
    ٤زاده اسماعیلی عباس  

  دهکیچ
 .کنند  مییاد سلفی عیار تمام مفسر یک عنوان به دمشقی یرکث ابن از معاصر ۀسلفی

 در اساسـی ای حـوزه عنـوان بـه توحیـد مبحـث دادن قـرار محور با حاضر نوشتار
تفـسیر القـرآن  جامع بررسی با .داند  میپذیر خدشه را مذکور دعایا ،سلفیه مکتب
 ِعملـی و ینظر ِجوانب برخی در کثیر ابن تفسیری رویکردکه  یابیم درمی العظیم
 برگزیـدن با وی .دارد سلفیه خاص تلقی با جزئی یا و تام مخالفتی ،توحید مبحث
 ناخرأمتـ دیدگاه به را خود ،الهی صفات تفسیر مسئلۀ در یتأویل  ـتفویضی مکتب

                                                                 
 ١٠/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ١٠/٣/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(hamidimandar@yahoo.com) مشهد فردوسی دانشگاه علوم قرآن و حدیث دکتری دانشجوی. ١
  .(rezai@um.ac.ir) )نویسندۀ مسئول (مشهد فردوسی دانشگاه دانشیار. ٢
  .(naghizadeh@um.ac.ir) مشهد فردوسی دانشگاهاستاد . ٣
  .(esmaeelizadeh@um.ac.ir) مشهد فردوسی دانشگاه دانشیار. ٤
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 عـالوه بـه .اسـت نمـوده متمایـل سـلفیه مخالف مکاتب از یکی عنوان به اشاعره
 با تواند  نمیتفسیرش سرتاسر در آن لوازم و دیعبا توحید مفاهیم از کثیر ابن تبیین

 از کثیـر ابـن تلقـی نوع .باشد داشته مطابقت ها سلفی انحصاری و خاص رویکرد
 سمت به تیمیه ابن مرگ از پس وی کهرا  مدعا این ،توحید مسئلۀ جوانب مجموع
 تاریخی مستندات که همچنان ؛ندک  میتقویت ،است شده متمایل اشاعره مکتب
  .است شده ارائه کثیر ابن اشعری مسلک ییدأت در نیز ملیأت قابل

  .توحید، تفسیر، سلفیه، ابن کثیر دمشقی :یدیلکواژگان 
  مقدمه
 و اول طـراز علمای از یکی عنوان به همواره دمشقی کثیر بن عمر بن اسماعیل ابوالفداء

 در. ق ٧٠١ سـال حـدود در وی .)۶۴: ١٩٩۴غنیمی، ( است بوده مطرح سلفیه استناد مورد
  .)۴/١۵٠٨: ١٩۵٨ذهبی، ( شد متولد دمشق یروستاها از یکی ،دلیمج

 کـه اسـت گذاشـته یجـا بـه خـود از زیـن متعـدد یهـا نـهیزم در یاتتألیفـ ریـثک ابن
 ؛االجتهاد فـی طلـب الجهـاد ؛حادیث التوحید و الشرکا ؛آداب الحمامات :از ندا عبارت

حادیـث ا ة الطالب بمعرفـةتحف ؛ التنبیهةدلا ةلی معرفارشاد الفقیه ا ؛اختصار علوم الحدیث
  .القرآن فضائل ؛جامع المسانید ؛تفسیر القرآن العظیم ؛مختصر ابن الحاجب

 سالگی در دمشق درگذشت و ٧۴ شعبان در ٢۶ابن کثیر در اواخر عمر نابینا شد و در 
  .)١١/١٢٣: تا بی اتابکی،  بردیابن تغری( ابن تیمیه به خاک سپرده شد در آرامگاه صوفیان کنار

 و علمـی حیـات تـاریخی بررسـی بـر عـالوه کثیـر ابـن ِیگـر سـلفی مسئلۀ صحت
 روشـن تـا باشـد  مـیوی اتتألیف خالل در کثیر ابن آرای بررسی مستلزم ،وی اجتماعی

 در .دارد موافقـت یگـر سـلفی اساسـی یهـا مٶلفـه با اندازه چه تا وی رویکردکه  شود
 مـسئلۀ در وی تفسیری آرای محوریت با را کثیر ابن یگر که سلفی برآنیم حاضر نوشتار
 خاص تلقی مبنای بر سلفیه مکتب اساس که چرا ؛دهیم قرار آزمایی راستی مورد توحید
 هـا سـلفی که است جهت این به مبحث این اهمیت .است استوار توحید مسئلۀ از ایشان

 واجـد تفاسـیر ینتـر جـستهبر از یکـی عنـوان بـه )تفسیر القرآن العظیم( کثیر ابن تفسیر از
  .کنند  مییاد سلفی رویکرد
 مفاهیمکه  است الزم ،کثیر ابن تفسیری آرای بر یگر سلفی یها مٶلفه تطبیق از قبل

  .شود تبیین ًاجماال یگر سلفی یها مٶلفه و
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  گری  جریان سلفیمعرفی. ١

  سلفیه و سلف شناسی مفهوم .١ـ١
 ۀاولیـ قـرن سـه در بـزرگ علمـای و ناابعـت ،صحابه از اسالم صدر افراد معنای به سلف
 بـا ایـشان مخالفت عدم به را سلف عنوان اتصاف برخی .)۵: ١۴١٢عقل، ( باشد  میاسالم
 کسی که منهج سلف هر به حاضر عصر در .)١۶: ٢٠١١بکر، ( اند نموده مقید سنت و قرآن
  .گویند سلفی نیز نماید متابعت زمانی ۀدور این از بعد ادوار در را

 کتـب در کـه است نبوی روایتی ،سلفیه مصادیق و مفهوم تحدید در سنت اهل دلیل
  :است شده وارد کرات به عامه روایی

 أحـدهم شهادة تسبق قوم ءیجی ّثم لونهمی نیالذ ّثم لونهمی نیالذ ّثم ّیقرن الناس ریخ«
 سـپس ،هـستند قـرناهـل  مردم بهترین ؛)٣/١۵١: ١۴٠٧بخاری، ( »شهادته نهیمیو نهیمی

 از پـس .آینـد مـی آنـان پـی در کـه دیگرانـی سپس و آیند می ایشان پی در که انیکس
 شان گواهی کدام هر سوگند و ،سوگندشان یک هر گواهی که آیند می مردمانی ،ایشان

  .کند می ضنق را

 مسلمانان ۀبقی به نسبت نسل سه این بودن برتر نشانگر حدیث این مفاد ،سلفیه باور به
 سـال سیـصد حـدود را سـلف دوران و گرفته سال صد معادل را نقر هر ها سلفی .است
  .)١٩: ١٩٨٨ ١بوطی،( پندارند می

کـه  اسـت معتقـد افراطی های سلفی سرسخت منتقدان از یکی عنوان به بوطی دکتر
 قواعد و روش نه و ،سنت و قرآن از سلف فهم پذیرفتن ،سلف از متابعت در ایشان معیار
 سـلفیه مفهـوم تنقـیح در تنـدرو هـای سـلفی انحـراف أمنـش امـر همین و بوده ها آن فهم
 را یکدسـتی و مشخص فهم قواعد توان  نمیبوطی عالمه منظر از حال عین در .باشد می
  .)٩٧: همان( شد معتقد سلفیه عنوان با مکتب یک به و متصور سلف برای

 کـار بـه شـیعه هـای اخباری از گروهی ۀدربار شهرستانی بار یناول را سلفیه اصطالح
 اّمـإو ههّمشب اّمإ ة؛ّخباریأ )شیعه از بخشی یعنی( بعضها« عبارت با وی جایی .است هبرد

                                                                 
 دمـشق امـوی جـامع مـسجد جماعت امام و سوریه مذهب سنی روحانی ترین بلندپایه بوطی رمضان دکتر. ١

 بـه انتحاری ۀحمل یک طی ،دمشق مرکز در »مزرعه« ۀمنطق در ایمان مسجد در. م ٢٠١٣ سال در که بود
  .رسید شهادت
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 اصـطالح ایـن امـا ،)١٩٣: ١٩٩٢، شهرسـتانی( اسـت نمـوده اسـتفاده عنـوان این از »ّسلفیة
  .برگزیدند خود برای را آن سنت اهل های گروه برخی ،اخیر قرون در تا ماند متروک
 برخـی مـساعی مرهـون ،یگـر سـلفی و سـلفیه چون مفاهیمی ۀعاشا رسد  مینظر به
 هجـری چهـاردهم قرن در عبده محمد و اسدآبادی الدین جمال مثل دینی طلبان اصالح
 مقابل در ایستادگی و مسلمانان بیداری برای رمزی ۀمثاب به سلفیه عنوان که جایی ؛باشد

  .شد برگزیده غربزدگی و استعمار
 در را بیگانـه فرهنـگ چنگـال از آنان رهایی و مسلمانان ریبیدا ،دینی طلبان اصالح
 جریـان ،زمـانی ۀبرهـ ایـن در .کردنـد تعریـف سنت و قرآن از صحیح فهم به بازگشت
 جای ،سنت و قرآن از صالح سلف فهم به بازگشت و زدایی خرافه شعار با توانست سلفیه
ۀ اسـتحال بـه منجر زیادی ودحد تا که عاملی اما .کند باز مسلمانان برخی بین در را خود

 در سدۀ اخیرکالمی   ـمذهبی خاص دیدگاه یک عنوان به آن طرح ،گردید سلفیه معنایی
  .بود

 اسدآبادی الدین جمال همچون سیاسی ۀسلفی سردمدارانکه  گفت باید راستا این در
 در ،داشـتند عصری مقتضیات با دین ۀرابط و عقل کارکرد برای که جایگاهی به توجه با

 شـوند شـمرده )کالمـیــ  مـذهبی مفهـوم بـه( سلفیه شمار در بتوانند که نبودند فضایی
 بـا مبـارزه بـرای عنـوان یـک از سـلفیه جریـان نتیجـه در .)٩۵: ١٣٩٠پـاکتچی، هوشنگی و (

 ،جدیـد ممفهـو ایـن در سـلفیه .داد مسیر تغییر اسالمی ِنوظهور مذهب یک به ،استعمار
 کـه ای گونـه بـه ،ستها روش و مبانی از اعم ودخ جوانب ۀهم در خاص مسلکی واجد
 در مـسلمانان ۀعام ۀشد پذیرفته اصول با ،یاعتقاد ۀحوز در ویژه به یشها شاخصه برخی
  .است تضاد
 یـاد اخیـر مفهـوم بـه سـلفیه عقیـدتی و فکـری الگـوی عنـوان به حنبل بن احمد از
 چـرخش یـک بـر زیسـرآغا حنبل بن احمد )٧٠: همان( محققان برخی باور به .شود می
 دهـی نظـام سوی به که بود عصری گفتمان از گزیدن دوری و سازی بدوی سوی به تند

 طـی شناسـی معرفـت ۀحـوز در اجتهـاد و عقل جایگاه به بخشیدن بهبود و دینی معارف
 تنهـا ،آن کنـونی یها مٶلفه ۀهم با را سلفیه توان نمیکه  است روشن اما .نمود  میطریق
  .دانست حنبل بن احمد یها اندیشه دار وام
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 را سلفیه اعتقادی و فکریرویۀ  ،تیمیه بنا به معروف عبدالحلیم بن احمد ابوالعباس
 بن محمد نیز هجری دوازدهم قرن در .)٧٧: همان( نمود گذاری پایه هجری هفتم قرن در

 ،)۶/٢۵٧: ١٩٨۶زرکلی، (  گسترش دهددر سرزمین حجاز را سلفی تفکر توانست عبدالوهاب
 با تیمیه ابن تفکرات در حتی که  ـتکفیر مثل سلفیه عملی یها جنبه بر وی کیدأت دهرچن
  .داد کاهش را سلفیه اجتماعی مقبولیتـ  نداشت وجود شدت این

 بـه سـخن سـلفی تفکـر ۀنمایند عنوان به متمایز طیف دو از توان  میحاضر عصر در
 واقـع بـه کـه دهد  میتشکیل سنتی ۀسلفی را معاصر های سلفی از طیف اولین. آورد میان
 ًکـامال ای صـبغه و بـوده عبـدالوهاب بـن محمـد و تیمیـه ابن یها اندیشه نمای تمام ۀآین

 ،دهـد  مـیارائـه توحیـد از هـا سـلفی از طیـف ایـن که تصویری .دارد کالمی ـ مذهبی
 یهـا جریـان آتـش و آورده فـراهم شـرک بـه را مـسلمانان از بـسیاری انتـساب موجبات
 از گیـری بهـره بـا سـنتی ۀسـلفی تفکر به نامنتسب امروزه .است نموده ور علهش را تکفیری
 مـورد مـسلک معرفـی در شدت به ها دولت برخی سیاسی یها حمایت و مالی امکانات

  .اند کوشیده خود کیدأت
 کـه اسـت متعادل ۀسلفی یا نوسلفی جریان ،حاضر عصر در سلفیه جریان دوم طیف

 بـه ،وهابیـت کیـدأت مورد ِسنتی مباحث ۀمحدود از را اسالمی توحید مباحث کوشد می
 احیـای بـه توحیـد احیای از و کشانده جامعه در آن گوناگون های جنبه و عملی توحید

 توحیـد و گـذاری قـانون در توحید نیز و ـ جاهلیت حکومت برابر در ـ اسالمی حکومت
 برابـر در بلکـه ،سلمانم برادران برابر در نه را جهاد اصل همچنین ؛یابد راه حاکمیت در
  .)٣/١۴٣ش: ١٣٨٩امیرخانی، ( برساند عملی تحقق به سلطه نظام و کفر ۀجبه

 شـده معرفی سلفیه تفکر مبانی عنوان به حاضر نوشتار در آنچهکه  است ذکر به الزم
 حاضـر عـصر در کـه اسـت سـنتی ۀسلفی فکری یها مٶلفه ،گیرد  میقرار بحث محور و

 مـذهبی عنـوان بـه را خـود عبدالوهاب بن محمد و تیمیه ابن تتفکرا ۀپای بر دارد تالش
  .نماید معرفی اسالمی منابع به مستند و مشخص مبانی واجد

  سلفی تفکر عام یها مٶلفه. ٢ـ١
  :نمود شمارش چنین توان  میرا هسلفی مکتب بر حاکم عمومی یها شاخصه
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 در کـه )١/٢۴٣: ١۴٠۶، ة الحرانـیابـن تیمیـ: ک.ر( مجـردات بـه تفـصیلی اعتقـاد عدم. ١
 منتهی منتهی برزخ عالم در اموات شنیدن توانایی چون مقوالتی خواندن مردود به نهایت
  .شود می

  .)١٧٠: ١۴١٢عقل، ( تأویل با مخالفت و ظاهرگرایی .٢
  .)١٢٣: ١٩٩١، سید احمد( عقل بر نقل تقدیم و صرف گرایی نقل .٣
  .)٩٧: ١٩٨٨بوطی، ( )فهم سلف قواعد نه و( سنت و قرآن از سلف فهم دانستن برتر .۴
 ها سلفی نزد مقوله این مصادیق ۀتوسع که ای گونه به بدعت مفهوم از خاص تلقی .۵
  .)١۴۵: همان( است داشته جریان این اعتقادی تمایزات در مهمی نقش
: تا بی،  تمیمیابن عبدالوهاب: ک.ر( تکفیر و جهاد مفهوم از گرایانه افراط و خاص تلقی .۶
٢٢(.  

  .)١/١٩١: ١۴١٨،  تبریزیسبحانی: ک.ر( صحابه از متعصبانه دفاع .٧
  .)٣/٢۶٩: ١۴٠۶، ة الحرانی؛ ابن تیمی٧٩: ٢٠١١حیدری، : ک.ر( ن اهل بیتأتنقیص ش . ٨
 فلـسفی و کالمـی گریصـوفی و اعتزالـی ،شـیعی یهـا اندیـشه با شدید مخالفت .٩

  .)١۵٢ :١٩٨٨بوطی، ؛ ١٩٨٩ابن حزم اندلسی، : ک.ر(
 توسل چون ییها مقوله و توحید مفهوم از مسلمانان ۀعام تلقی دانستن آمیز شرک .١٠

  .)٢٩٨: ١۴١٢عقل، : ک.ر( توحید مفهوم از انحصاری تعریفی ۀارائ با شفاعت و
 ،دانـست مـذکور یهـا شاخـصه از کامـل مـصداقی توان  میرا تیمیه ابن یها اندیشه

 در ریشه ،فوق یها مٶلفه برخی ایگاهج تحکیم و گیری شکل اساس حتی که ای گونه به
  .ددار وی آرای

  گری ابن کثیر و سلفی. ٢

  تاریخی یها گزارش در کثیر ابن یگر سلفی .١ـ٢
 ًاجمـاالکـه  است شایسته ،توحید مسئلۀ در کثیر ابن تفسیری رویکرد به پرداختن از قبل
 اشـاره مورد وی اتتألیف و تاریخی مستندات اساس بر را یگر سلفی جریان با وی ۀرابط
 وی شـیفتگی ،کند  میتقویت را کثیر ابن یگر سلفی که ای همسئل ترین مهم .دهیم قرار
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 تفکـر نمـاد ینتـر شـاخص عنـوان بـه کـه است حرانی ۀتیمی ابن ابوالعباس خود استاد به
 کثیـر ابن فکری وابستگی .شود  میشناخته سلفیه تفکر اساسی اصول گذار پایه و سلفی

 از ،تیمیه ابن نظرات از پشتیبانی و حمایت ۀواسط به حتیکه  بود ای گونه هب تیمیه ابن به
 .ق ٧۴۴ سـال در وی. آمـد گرفتـار محنـت و سختی به اش زمانه علمای و حکام سوی
 شـد سـپرده خاک به تیمیه ابن استادش کنار در دمشق ۀصوفی قبرستان در و یافت وفات

  .)١/٢: ١۴٠٨،  دمشقیابن کثیر(
 اسـت بوده ثرأمت نیز تیمیه ابن تفسیری و علمی یآرا از توجهی قابل نحو به کثیر ابن

مقدمة فی  ۀرسال به فراوانی شباهت تفسیر ابن کثیر ۀمقدم ،نمونهرای ب .)٨٣: ١۴١۵زحیلی، (
در محضر محمد بن  ،تیمیه ابن شاگردی بر عالوه کثیر ابن .دارد تیمیه ابن اصول التفسیر

 اسـت نمـوده تلمـذ نیـز اسـت پـرآوازه هـای سـلفی از که .)ق ٧۴٨ ـ ۶٧٣( ذهبی احمد
  .)٩٢: همان(

 وی گـرفتن زاویه از تاریخی یها نقل برخی ،کثیر ابن بودن سلفی یداتٶم کنار در
  .دنگوی  میسخن سلفیه تفکر با

 کثیر ابن بین ۀمنازع ،)٢/٨٩: ١٣۶٧(  دمشقییمیَعُن و )١/۵٨: تا بی( عسقالنی حجر ابن
 ،سـلفی قـیم ابـن به خطاب کثیر ابن آن طی که کنند  مینقل را لفیس جوزی مّقی ابن و

  :آورد  میزبان به را سخن این
 اشـعری از بودنـت سـلفی ۀواسـط به تو و[ هستم اشعری من که چرا متنفری من از تو

  ].داری تنفر من بودن بودن

  :گوید  میوی جواب در نیز قیم ابن
 هـستی اشـعری کـه مـدعا ایـن در را تـو مـردم ،بیـاورد در مو پایت نوک تا سر از اگر

 و وی بـودن سلفی که[ باشد بوده تیمیه ابن تو استاد که مادامی ،کرد نخواهند تصدیق
  ].است روشن و واضح امری اشاعره با او مخالفت

 کثیـر ابـن که کند  میبیان را مطلب این الکبری الشافعیة طبقات در سبکی همچنین
: ١٩۶٧( اسـت داشـته کیدأت آن مدیر بودن اشعری بر آن واقف که بوده ای مدرسه رئیس

٢/٢٠٠(.  
 سـلفی یـک تـوان  نمـیرا کثیـر ابـن که گرفت را نتیجه این توان ها می آن مجموع از
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  .کنند  میکیدأت آن بر حاضر عصر های سلفی که مفهومی آن به، دانست عیار تمام

  وی اتتألیف در کثیر ابن سلفی تفکر .٢ـ٢
 ةتاریخ البدایـ خصوص به کثیر ابن اتتألیف تمامی در صحابه از عدفا و تشیع با مخالفت
 مٶلفـۀ یـک عنـوان بـه تـوان  نمـیرا شاخـصه ایـن البتـه .دارد پررنگـی حـضور و النهایه

 و تعـصب نیـز اشـعری علمـای برخـی کـه چرا ؛نمود مطرح سلفی تفکر در اختصاصی
 تفـسیر نوع در باید را یگر سلفی اساس .اند داده نشان مورد این در را بیشتری سرسختی

  .دکر جستجو توحید مسئلۀ از شده ارائه
 و فوقیـت مبین روایات برخی خود تاریخ ۀمقدم در کثیر ابن ،نظری توحید ۀحوز در
 ایـن تفـسیر بیـان از وی سـکوت البتـه کـه اسـت نموده نقل را عرش بر خداوند استقرار
 کثیر ابن( باشد )سلفیه اثبات مکتب مقابل در( وی تفویضی مکتب یدٶم تواند  میروایات
 ارجـح را صـفات ایـن تفسیر مقابل در سکوت وی که معنا این به ؛)١/١٠: ١۴٠٨، دمـشقی

  .است داشته ابا سلفیه ناکارآمد منهج اساس بر صفات اثبات از و دانسته می
 خداونـد جسمانیت نفی و ظواهر بر الهی صفات یاجرا امتناع بر مبنی کثیر ابن یأر
  .)٢۵٧:  ١۴٠٢زهرانی، ( کند مخالفت ابن کثیر با مکتب سلفیه را تقویت می ،العقائدرسالة  در

 در مـشخص و برجـسته نحـوی بـه ،عملـی توحیـد ۀحـوز در کثیـر ابـن یگر سلفی
 کثیـر ابن تفسیر همچنین و  و النهایهةتاریخ البدای بررسی .است نداشته نمود وی اتتألیف
 بـا تـامی موافقـت ،توسل و تکفیر ،عبادی یدتوح چون مباحثی در ویکه  دهد  مینشان
شدید ابن کثیر  کاری محافظه و ایجازگویی رغمبه  بلکه ،ندارد سلفیه تفکر اساسی اصول
 از سـلفیه انحـصاری تفـسیر با وی مخالفت بر دال شواهدی به توان  میعقایدش بیان در
 ن العظـیمآر القـرتفـسی در موجـود شواهد به ًتفصیال ادامه در که یافت دست مفاهیم این

  .شد خواهد اشاره

  تفسیر القرآن العظیم در کثیر ابن توحیدی ۀاندیش در یگر سلفی .٣
 استوار عملی و نظری توحید مختلف جوانب از ایشان خاص تلقی بر سلفی تفکر اساس
 تفاسـیر اهـم عنـوان بـه کثیر ابن تفسیر در را سلفیه مهم مٶلفۀ این ،حاضر نوشتار .است
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 بـا نـسبتی چـه ،توحید مسئلۀ در وی دیدگاهکه  شود روشن تا نمود خواهد بررسی سلفیه
 ۀحـوز در اساسـی مـسائل برخـی در کثیر ابنکه  گفت توان  میآیا و دارد سلفیه مکتب
  است؟ بوده مخالف سلفی تفکر با توحید

 شخص هر ،حاضر عصر های سلفی که گیرد  میتئنش آنجا از نیز بحث این اهمیت
 خود مکتب از ،نماید ابراز ایشان خالف بر نظری ،توحیدی مباحث در کهرا  گروهی یا

 جوانـب برخـی در کثیـر ابن که برسیم نتیجه این به ًفرضا اگر رو این از .دانند  میخارج
 سـلفی مفـسر یـک را وی تـوان  نمـیدیگـر ،نیـست موافق سلفیه با توحید مسئلۀ ِاساسی
 علمـای ۀدایـر از کثیر ابن نمودن خارج هب هرگز ها سلفی که اینجاست نکته اما .دانست
 و  و النهایـهةتاریخ البدای چـون اتیتألیف صاحب وی که چرا ؛داد نخواهند رضایت سلفی

 هـا سـلفی استناد مورد و معتمد مصادر ترین مهم از که است ن العظیمآتفسیر القرویژه  به
  .)٢٠٩: ١۴١۵زحیلی، ( آید  میشمار به

  سلفی تفکر در توحید اساسی مباحث .١ـ٣
 ابـن تفسیر در را توحید مسئلۀ مختلف جوانب ،فراگیر و جامع طور به بتوانیم اینکه برای
 ،آن ۀواسـط به تا شود ارائه توحید مسئلۀ از مشخصی بندی تقسیم بایدکنیم،  بررسی کثیر

 ها عیار سلفی از سوی سلفی که به عنوان یک مفسر تمام میزان تطابق آرای تفسیری ابن کثیر ـ
  .شودـ با معتقدات سلفیه در حوزۀ توحید سنجیده و به نقد گذاشته شود معرفی می
 توحیـد و صـفاتی توحیـد بخـش دو بـه آن نظری ۀحوز در را توحید ًعموما ها سلفی

 و )عبـادی توحید یا( الوهی توحید بر نیز عملی توحید ۀحوز در و کنند  میتقسیم ربوبی
  .)٢۴٧: ٢٠٠۴متولی، ( دارند کیدأت حاکمیت توحید
 از امـا ،دارد وجـود سـلفیه مکتـب اتبـاع بندی تقسیم در نیز فرعی شقوق برخی البته

 ،دهـد  مـیتشکیل نانامسلم ۀقاطب با را سلفیه افتراق اساس ،مذکور بندی تقسیم که آنجا
  .کنیم اکتفا می ها آن بررسی و تحلیل به

 توحیـد ،عنـوان دو یـنا مجمـوع به و گرفته یکی را ربوبیت و خالقیت توحید سلفیه
 ربـوبی توحیـد اصطالح همین نیز ما رو این از .)۵: ١٩٨٧وط، اٶارن( کنند  میاطالق ربوبی

  .دهیم  میقرار توجه مورد ریثک ابن ریتفس بررسی در را
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 یکی عنوان به الوهی توحید سلفیه تعبیر به یا و عبادی توحید ،عملی توحید ۀحوز در
 نیـز ناصـالح به استغاثه و توسل چون مفاهیمی عالوه به. است مطرح اساسی مباحث از
 ارائه عملی توحید از تبیینی هر که معنا این به ؛هستند مطرح عملی توحید لوازم عنوان به

  .است گذارأثیرت مذکور مفاهیم مشروعیت عدم یا مشروعیت بر مستقیم طور به شود،
: ١٩٧٢( قطـبن بـ سـید همچون محققان برخی یسو از که نیز حاکمیت در توحید

 هـای سـلفی سـوی از شـدت بـه نیز شده مطرح توحید شقوق از یکی عنوان به )١٩۶٠/۴
 سـه در را توحیـد ایـشان کـه چرا ؛)١١۴: ١۴٠٣وهیبی، ( است گرفته قرار انکار مورد سنتی
  .دانند  میمنحصر صفاتی و ربوبی ،الوهی توحید ۀحوز

 نـه و( هـا نوسـلفی یهـا اندیشه از و بوده نظری توحید شقوق از حاکمیت توحید لذا
 را نظری توحید از شاخه این بنابراین .رود  میشمار به )سنتی ۀسلفیویژه  به ها سلفی ۀهم
  .داد نخواهیم قرار نظرّمد خود بررسی در

  کثیر ابن تفسیری رویکرد در صفاتی توحید .٢ـ٣
 نـوع ،اسـت مـسلمانان دیگـر و سـلفیه بـین افتراق ۀنقط ،صفاتی توحید مبحث در آنچه
 دارد ضـرورت رو این از .است الهی فعل و ذات صفات فّمعر ِآیات از شده ارائه تفسیر
 بـر دیـدگاه ایـن تطبیق برای زمینه تا شود تبیین خبریه صفات تفسیر در سلفیه دیدگاهکه 
  .آید فراهم باره این در کثیر ابن ۀنظری

  الهی خبری صفات تفسیر در سلفیه دیدگاه .١ـ٢ـ٣
 صـالح سلف مسلک همان ،صفات آیات تفسیر در ها آن مبانیکه  دارند کیدأت ها سلفی
 و کننـد  مـیاثبـات خداوند برای را صفات که معتقدند ایشان .است صفات با تعامل در

 از صـفات نفـی معنـای به( تعطیل ،)الهی علم به صفات معانی ۀاحال مفهوم به( تفویض
، ة الحرانـیابن تیمیـ( ندارد جایی خبریه صفات زا آنان تفسیر در تأویل و تشبیه ،)الهی ذات
  .)١٠/٢٨١ش: ١۴٠۴باز،  ؛ بن ۶١: ١۴١١
 بـرای )٢۶: ١٣٩٩علیوی، ( شافعی و )١۴٨: ١۴٣١،  و عنجریسنان( حنبل بن احمد بیان اما

 عنوان به دو این که چرا ؛است کافی صالح سلف مسیر پیمودن دعایا در ایشان قول رد
 مفهـوم بـه علـم هـا، آن به ایمان و الهی صفات تصدیق لزوم بیان با سلف اکابر از تن دو
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  .نمایند  میتفویض الهی علم به را صفات این
 جـسمانیت اظهـار از حتی و دانسته ثابت خداوند برای را خبریه صفات ظاهر سلفیه

 ییابـا نیـز دهـد  مـیرخ خبریه صفات برخی در اصل این تطبیق پی در که خداوند ذات
 مـورد در صـالح سـلف و سـنت ،قـرآن ،ایـشان دیـدگاهاز  کـه چـرا ؛)٣١ :همـان( ندارند

 در نمـودن سکوت ها سلفی منظر از لذا و اند هکرد سکوت خداوند ذات بودن جسمانی
: ١۴٠۴باز،  بن( باشد  میاثبات مکتب لوازم از یکی ،آن عدم یا و خداوند جسمانیت مقابل

 سـلفیه بیان ناقض ،خداوند از مانیتجس نفی در دیگران و شافعی کالم اما .)١٠/٢٨۶ش
  .)٢٩: ١٣٩٩علیوی، ( است

 و خداوند صفات اثبات بر ،ندارند مشکلی خداوند جسمانیت با که حالی در سلفیه
 برای صفات ظاهر اینکه ضمن معتقدند و هستند صرُم بسیار تعطیل و تفویض به قول ّرد

 خداونـد صـفات ،)١٢١: تـا بـیر، ؛ اشـق ۶٩: ٢٠٠٠، ة الحرانیابن تیمی( است ثابت حق حضرت
 ماهیـت یـا عـرش بر خداوند استقرار کیفیت مثل( کیفیت این به علم ولی داشته کیفیت
 گـوییم  مـیپاسخ در اما .)٢/٣٢: ١٩٩٨، ة الحرانیابن تیمی( است الهی علم ۀاحاط در )یداهللا
 ظـاهر از ًثانیـا ،)کیفیـت علم تفویض( است اجمالی تفویض نوعی کالم همین ًاوالکه 

 قـرائن همچنـین و انـد نمـوده اسـتعمال را ها آن سلف که بالکیفیه یا و بالکیف عبارات
 علـم نـه ،شود  میبرداشت خداوند افعال و ذات نداشتن کیفیت ،ایشان کالم در موجود
 صـفات برخـی از گروه این تفسیر ،سلفیه مخالفان اعتقاد به. خداوند کیفیت به نداشتن
 در و نبوده سازگار ها کاستی از او مطلق تنزیه با ،خداوند ذات یا و افعال با مرتبط خبری
  .)٨٩ :١٣٩٩علیوی، ( شود  میمنتهی خداوند ذات تشبیه و تجسیم به نیز موارد برخی

  الهی خبری صفات تفسیر و کثیر ابن .٢ـ٢ـ٣
 ،هگفتـ سـخن فعـل و ذات صـفات تفـسیر از کثیـر ابـنرا کـه  آنچـه هر برآنیم اینجا در
  .بسنجیم باره این در سلفیه بیان با را وی همراهی و تطابق میزان وماییم ن صااستق

 مخالفـان و موافقـان آرای ۀمعرکـ ،خبریـه صـفات بر مشتمل آیات با کثیر ابن تعامل
 تـرین مهـم از یکـی خبریـه صـفات تفـسیر کیفیـت کـه آنجا از .است گرفته قرار سلفیه

 مهـم بسیار باره این در کثیر ابن موضع تبیین ،فتهگر نام نانامسلم ۀقاطب با سلفیه تمایزات
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 تفکـر بـه را کثیـر ابـنکـه  نـدا آن پی در کدام هر اشاعره و سلفیه اینکه برافزون  ؛است
  .نمایند منتسب خود عقیدتی
 صـفات حـول کثیـر ابـن تفـسیری آرای جـامع بررسـی با ،سطور این راقم دیدگاه به
 دست همسئل این با وی تعامل ۀطریق با ارتباط در هتوج قابل ییها گزاره به توان  میخبریه
  .شد خواهد بررسی به تفصیل ادامه در که یافت

  کثیر ابن تفسیر در الهی صفات تأویل .١ـ٢ـ٢ـ٣
 بـا که گیرد  میپیش در را تأویل مسیر ،خبری صفات بر مشتمل آیات بیشتر در کثیر ابن

 تفـسیر جای هیچ در کثیر ابن نمونهی ؛ برااست مخالف ًکامال باره این در سلفیه دیدگاه
 ۀسـور آخـر ۀآیـ تفـسیر در وی حتـی .کند  نمیاثبات خداوند برای را وجه صفت ،خود

 .)۶/٢٣۵: ١٩٩٨،  دمـشقیابـن کثیـر( دانـد  میخداوند ذات از تعبیری را »اهللا وجه« ،قصص
  .نماید ات آشکار میصفت وجه اهللا اعتقاد راسخ ابن کثیر را به تأویل صف از تفسیر این ۀارائ

 اثبـات مکتب سلبی ییدأت جهت در سلفیهکه  نماییم اشاره است الزم راستا همین در
بـرای مالحظـۀ (انـد  زده دسـت سلف پرشمار تتأویال از مقبولی غیر توجیهات به ،صفات

 استقـصا ذیل شرح به را توجیهات این نگارنده .)٢٣١: ١٣٩٠دوخی، : ک.برخی تأویالت سلف ر
  :ستا نموده
 صـورت نـه و جهـت به ،سلف برخی سوی از وجه نمودن تأویل توجیه در سلفیه .١
لوا فمث وجه اهللا  ۀشریف ۀآی در ِفأ  ُ ْ َ َّ َ َ َُّ َ ُ َ َ ْی َ

 )معنـای بـه عـرب لغـت در وجـه .معتقدند )١١۵/ بقره 
 چنـین اگـر کـه اینجاسـت الٶسـ .)۵۵ :١٣٩٩علیـوی، ( صورت نه و رود  میکار به جهت
 جـسمانیت مـوهم کـه صـورتی بـه کریم قرآن دیگر مواضع در را وجه سلفیه چرا ؛است
  .اند نموده تفسیر ،باشد
َالرمحن  العرش استوی  ۀشریف ۀآی در استیالء به »استواء« تفسیر .٢ َ ْ ِ ْ ََّ ْ َ َ ُ َ ْ )سـلفیه :)۵/ طـه 

 این عبارات نمایند که اخذ معنای کنایی از امثال تأویل برخی از سلف را این گونه توجیه می
 پرسید که در این صورت سلفیه از باید .)۵: ١۴٢۶شـنقیطی، ( است مستعمل عرب کالم در
 ثابـت خداونـد بـرای نیـز را لفـظ ظـاهر و شـوید  نمـیمعتقد معنا همین به ًمنحصرا چرا
 گفتـه بایـد الجـرم اسـتیالء لفـظ در مفهوم انحصار عدم صورت در عالوه به .دانید می



  

فی
سل

 
ری

گ
 در 

کرد
روی

 
ری

فسی
ت

 
 ابن

کثیر
...

١۵  

 معتقـد امـر ایـن بـه نیـز شـما خـود کـه نموده اراده لفظ این از معنا دو خداوندکه  شود
  .نیستید
ُبی امللـك  قرآنی عبارت تفسیر در سلفیه .٣ ْ ُ ْ ِ ِ َ ِ )به را ید توان  که میگویند یم )١/ ملک 
 ،باشـد موجـود هـم لفـظ حقیقـت که زمانی در مجازگویی که چرا ؛نمود تأویل قدرت
َال   ۀشـریف ۀآی در ید لفظ تأویل برای پاسخی بیان این اما .)٧٨: ١٩٩۴غنیمی، ( است جایز

ه الباطل من بني یدیه وال من خلفـه ِیأ ِ ِِ ْ َ ْ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ ََ ِ ْ ُ َ ْ ِ
ْ

 )دسـت قـرآن چـون ؛داشـت نخواهـد وجود )۴٢/ فصلت 
  .ندارد حقیقی
رب مثال ۀ شریف ۀآی در »استحیاء« تفسیر .۴ ىي أن  ًإن اهللا ال  َ َ َ ِ

ْ َ ْ ََّ
ِ
ْ َ َْس َ َ َ ما بعوضة فما فوقھـاِ َ ْ َ ََ ً َ ُ َ َ )بقـره /

 در یتـأویل و شـده ذکـر اسـتحیاء معنای ۀالزم اینجا در که توجیه این با ،خشیت به )٢۶
 فـسادآمیز معنایی که صفاتی در تنها چراکه  پرسید باید .)۶٠٨: ١۴٢٠مغـراوی، ( نیست کار
  .شود  میذکر )آن حقیقی معنای نه و( صفت آن لوازم نمایند  میالقا خداوند برای
 ۀآی که کنند  میذکر را دلیل این صفات تأویل توجیه برای سلفیه ،موارد برخی در .۵
 امـا .)١٠/٢٨٩ش: ١۴٠۴بـاز،  بـن( اسـت نبـوده الهـی صفات از صفتی بیان صدد در شریفه
 صـفات از یکـی تحدیـد ،آیـه مـراد آیا که کرد مشخص توان  میچگونهکه  گویند نمی
  .خیر یا ستا الهی
ْوهــو معــمکْ أ کنــمت  چــون آیــاتی در معیــت مفهــوم تفــسیر در .۶ ُ ْ ُ َ َ ْیــ َ ُ َ َ َ ُ َ )هــا ســلفی )۴/ حدیــد 

 علمـی ۀاحاطـ مفهـوم بـه ،جماعـت و سنت اهل نزد در معیت آیات معنایکه  معتقدند
 صـورت ایـن در کـه چـرا ؛اسـت روشـن بسیار نیز توجیه این بودن مبنا بی .)همـان( است
 ۀائمـ ،صـحیح تعبیـر بـه یا( سنت اهل ۀائم اجماع دستاویز با نیز را تتأویال ۀبقی توان می

 مکتـب تواند ها نمی سلفی توجیهات ،است روشن که گونه همان. نمود تصحیح )سلفیه
  .نماید ابطال ،شده بیان سلف به نامنتسب از برخی سوی از که را تأویل
 خـود تتـأویال ذیـل یـرکث ابن را مذکور توجیهات از کدام هیچکه  بگوییم باید اما
 توانـد  مـیآن اختـصار و کثیـر ابـن تفـسیر روایـی ۀصبغ بودن پررنگ البته و ننموده بیان

 و سـلفیهپـرداز  نظریـه عنوان به تیمیه ابن آرای بررسی با سویی از .باشد امر این گر توجیه
 نیــز وی ســوی از )مــذکور توجیهــات همــراه بــه( تیتــأویال چنــین بــه کثیــر ابــن اســتاد

 در و بـوده زیاد بسیار کثیر ابن تتأویال ۀگستر ًاوال که است این همسئل اما .خوریم میبر
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 معاصـر هـای سـلفی ًثانیـا ؛کنـد  نمیذکر خود تتأویال برای توجیهی وی موضعی هیچ
 را خبـری صـفات تأویـل ،ییاسـتثنا مواردی در تنها و گرفته پیشی هم تیمیه ابن از حتی

 ،نمونـهرای بـ اگـرکه  بیند  نمیملزم را خود ها سلفی ۀبقیمانند  کثیر ابن ًثالثا .اند پذیرفته
 ًحقیقتـا یـد صـفت کـه شـود متذکر را نکته این ،نمود تفسیر »اهللاة قدر« به را »اهللا ید«

 و ذیـل هـیچ بـدون را تتـأویال ،تفـسیرش تمـام در وی بلکه ،است ثابت خداوند برای
 از بـسیاری شـرط و قیـد بی نمودن تأویل با یرکث ابن بنابراین .است نموده بیان ای حاشیه
  .است نموده مخالفت باره این در سلفیه دیدگاه با ها، آن علمی توجیه عدم و صفات

  کثیر ابن تفسیر در الهی صفات تفویض .٢ـ٢ـ٢ـ٣
 ابن کثیرکه  گفت باید ،پذیرفت صورت نگارنده سوی از که جامعی بررسی به عنایت با
؛ است ننموده تأویل را خداوند خبری صفات ،موضع چند در هاتن خود تفسیر تمامی در
،  دمـشقیابـن کثیـر( »عـرش بـر خداوند یاستوا« صفات برای یتأویل کثیر ابن نمونهرای ب

 ذکـر ضـمن و نکـرده ذکـر )٧/١٠٢: همـان( )خـدا دسـت( »هللاة اقبض« و )٣/٣٨۵: ١٩٩٨
 کیفیـت در تعمق بدون اتصف تفسیر از عبور( »تکییف بال جاءت کما مرارهاإ« عبارت

 امـا .اسـت نموده منتسب سلف به را صفات با تعامل در خود تفسیری روش این ،)ها آن
 اسـت تفـویض مکتـب همـان »تکییف بال جاءت کما مرارهاإ« عبارت از متبادر مفهوم
 در کثیـر ابـن کـالم ظـاهر عـالوه بـه .معتقدند آن به شافعی و حنبل بن احمد امثال که

 حـول وارده روایـات ،آیـه مفهوم بر عالوه »اهللاقبضة « مفهوم تفسیر در وی که تفسیرش
 وی کـه چـرا ؛اسـت نمـوده تفـویض »جـاءت کما مرارهاإ« عبارت با نیز را صفت این
  :نویسد می

 مـذهب أمثالها یوف هایف قیوالطر ة،میرکال یةاآل بهذه ةقّمتعل ةریثک ثیأحاد وردت وقد
  .)همان( فیتحر وال فکییت ریغ نم جاءت ماک إمرارها وهو ،السلف

 سـکوت ،»ةقبض« مفهوم تفسیر در وارده روایات حتی و آیه مدلول قبال در کثیر ابن
  .است داده تطبیق الهی صفات بر را تفویض مکتب طریق این به و نموده
 را الهـی صفات ،خود تفسیر از موضع چند در تنها کثیر ابنکه  گفت باید رو این از
  .است بوده متمایل صفات تفویض به نیز مورد چند این در و ننموده تأویل
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  خبری صفات بر مشتمل آیات برخی دنکرن تفسیر. ٣ـ٢ـ٢ـ٣
 نحـو بـه و نمـوده رها تفسیر بدون صاد ۀسور ٧۵ ۀشریف ۀآی در را »بیدی« لفظ کثیر ابن

 ن کثیـرابـ( است نکرده تفسیر نیز را لفظ این بر مشتمل ۀآی از بعد و قبل ۀآی چندین جالبی
 صـحه تفـویض مکتـب بـه کثیـر ابـن میل بر خوبی به نیز امر این .)٧/٧٣: ١٩٩٨، دمـشقی

ُبـل یـداه   ۀشـریف ۀآیـ در »ید« لفظ خالف بر را »بیدی« لفظ کثیر ابن ًظاهرا .گذارد می َ َ ْ َ
ِمبسوطتان َ َ ُ ْ َ )صـفت بـه تـصریح محـل )٣/١٣٣: همـان( )نموده تأویل را آن که( )۶۴/ مائـده 
 لفـظ معنـای نهایـت در و کـشیده دسـت تأویـل از رو ایـن از و دانـسته مـی) ید( خبری

  .است نموده تفویض آیه نکردن تفسیر با را »بیدی«
 یا یتأویل بعضا که( را مرتبط روایت ،دارد وجود خبریه صفات که آیاتی در کثیر ابن
، ٧/٢١۶: همان: ک.ر( آورد  میروایات توضیح و ترجیح بدون )هستند الفاظ ظاهری تفسیر
 جمـع از پـس خـود تفـسیر مواضـعاز  بسیاری در وی که حالی در ،) سورۀ قلم۴٢آیۀ تفسیر 

  و النهایهةتاریخ البدای ۀمقدم در شیوه این حتی .پردازد ها می آن ترجیح و تبیین به روایات
 آن مـدلوالت بـر تصریح بدون را خداوند فوقیت یدٶم روایت کثیر ابن و شده تکرار نیز
 بـودن تفویـضی بر دیگری یدٶم تواند  میهمسئل این .)١/١٠: ١۴٠٨، همو( کند  میقلن تنها
شف عن ساق  ۀآی تفسیر در وی .باشد کثیر ابن ٍم  َ ْ َ ُ َْ ُیک َ ْ َ )و »سـاق« تأویل روایت )۴٢/ قلم 

 از اعـم روایتـی هیچ و آورده را آن ظاهری معنای بر »ساق« ۀواژ حمل روایات همچنین
 را »سـاق« لفـظ بـرای ظاهری حقیقت اثبات یدٶم روایات یا و تأویل بر مشتمل روایات
 بـا همـسو و صـفات نامثبت جزء اگر که حالی در .)٨/٢١٧: ١٩٩٨، همو( دهد  نمیترجیح
 روایـات الاقـل یـا و داده تـرجیح را »سـاق« صفت اثبات روایات بایستی ،بود  میسلفیه
  .کرد  نمیذکر را یتأویل

 تـرجیح ۀمرحل به ،قلم ۀسور ۴٢ ۀشریف ۀآی ذیل عباس ابن ییلتأو روایات رد با سلفیه
 ،مقبـول غیـر تـوجیهی ذکر با یتأویل روایات قبول ضمن اینکه یا و رسند  نمینیز روایات
 کثیـر ابـن امـا .)۵٠: ١٩٩۴غنیمـی، ( داننـد  نمـیسـاق صـفت اثبـات مسیر در را آیه سیاق

 وارد هـا آن بـر نیـز ای خدشـه و مـودهن ذکـر اسنادش با را شریفه ۀآی ذیل یتأویل روایات
  .)٨/٢١٧: ١٩٩٨،  دمشقیابن کثیر( داند نمی
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  کثیر ابن تفسیری رویکرد در الهی ذات از جسمانیت نفی. ۴ـ٢ـ٢ـ٣
 تـشبیه و دانسته واجب را خبری صفات به اعتقاد و ایمان خود العقائد رسالة در کثیر ابن

 .کنـد  میرد قرآنی عبارات تمامی بودن فهم قابل ۀبهان به را اتمخلوق به خداوند صفات
 نمایـد  مـیمحکـوم شدت به را خداوند جسمانیت به اعتقاد ،رساله این در وی سویی از

 حــساسیت جــسمانیت از خداونــد تنزیــه در ســلفیه کــه حــالی در ،)٢٧١: ١۴٠٢زهرانــی، (
 دخداونـ بـرای را بـودن جـسمانی ًبعـضا و )سلف سوی از آن نفی عدم ۀبهان به( نداشته
 ذات جـسمانیت نفـی .)٣١ :١٣٩٩؛ علیـوی، ۴/١۵٢: تـا بـی، ة الحرانیابن تیمی( نمایند  میاثبات

 :١٩٩٠ اشـعری،( است خبریه صفات تفسیر در سلفیه و اشاعره بین افتراق نقاط از خداوند
  .کند  مینزدیک اشاعره به خبریه صفات تفسیر در را کثیر ابن امر این .)١/٢٨۵

ِمث استوی  العرش  عبارت ظاهر بودن مراد نفی ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ ُ
 )دمشقیکثیر ابن توسط )۵۴/اعـراف  

 بـه کـه چـرا ؛شود  میمحسوب سلفیه ضد بر مخالفان لیدال ترین مهم از )٣/٣٨۵: ١٩٩٨(
 بیـان در اگر اما .دارد منافات قرآن معانی تفهم اصل با آیات ظواهر نفی ها، سلفی ۀعقید
 کـه معنـا ایـن بـه ؛نموده نفی را هینّمشب اذهان به متبادر مفهوم وی ،شود دقت کثیر ابن

 .انجامـد  مـیکفر ًنهایتا و الهی ذات تشبیه به ،بشر نوع ۀشیو به عرش بر خداوند استقرار
 آن بـه ًمـآال هرچند( ندا مخالفات مخلوق صفات به خداوند تشبیه با شدت به نیز سلفیه
 معتقدنـد ًصـرفا و ندانسته جایز جارحه به ار »ید« تفسیر که ای گونه به ،)آیند  میگرفتار

 و جارحـه کـه دسـتی گفـت باید اما .)٨٧ :١٩٩۵معطی، ( است مراد ید ظاهری معنایکه 
  .بود نخواهد عقالنی آن بر دست عنوان اطالق ،نباشد کار انجام عضو
 حقیقـت بـه ،کثیـر ابـن بیـان تفـسیر در سلفیه مخالفان کالمکه  معتقدیم نهایت در
 »اهللا عـن ّمنفـی ،هینّالمـشب ذهـانأب المتبادر الظاهر «عبارت از که چرا ؛است تر نزدیک

 صـفت از ظـاهری فهـم نفـیکـه  نمـود اسـتفاده توان  می)٣/٣٨۵: ١٩٩٨،  دمشقیکثیر ابن(
 مطلـب ایـن بـه محققان از بسیاری که همچنان ،است بوده کثیر ابن نظر مورد »استواء«

 دریافـت تـوان  میعبارت این ظاهر از ًثانیا .)٢٠٣: ١۴٣١،  و عنجریسنان( اند نموده تصریح
 خداونـد بـرای صـراحت به که نیست ههّمشب ۀفرق »هینّمشب« ۀواژ از کثیر ابن منظورکه 

 نـادری بـسیار تعداد ،مفهوم این به ههّمشب که چرا ؛بودند متصور انسان دست مثل دستی
 اراده را کـسی هـر »هینّمـشب« ۀاژو از وی بلکه اند، بوده خاص ای دوره در نانامسلم از
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 قـول بنـابراین .بینجامـد تـشبیه بـه خبـری صـفات از وی تفسیر ،امر غایت در که نموده
 ۀعقیـد بـا تـامی هماهنگی ،همسئل این در کثیر ابن بیان شویم معتقد که است این راجح
  .ندارد سلفیه

  کثیر ابن توسط خداوند نفسی کالم مسئلۀ در اشاعره یأر ترجیح .۵ـ٢ـ٢ـ٣
 امـا .دارند نظر اتفاق زیادی حدود تا خداوند برای کالم صفت اثبات در سلفیه و اشاعره
 ایـن و گیـرد  مـیصـورت حـروف و صوت با خداوند تکلم که کنند  میکیدأت ها سلفی
، ة الحرانـیابـن تیمیـ( ذاتی و ازلـی باشـد صفتی اینکه نه است الهی مشیت به متعلق صفت
 خداونـد کـه معنـا ایـن بـه داننـد  مینفسی صفتی را کالم فتص اشاعره اما .)٧٧ :١۴٢٠
 کـالم صـفت ،حال عین در ،کند  نمیالقا حروف ایجاد و صوت طریق از را خود کالم
  .)٢/٢۴٣: ١۴١٨،  تبریزیسبحانی( است ازلی و ذاتی صفتی و نیست الهی مشیت به متعلق
 تکلـم ماهیـت بـه ای رهاشـا أ،سـب ۀسور ٢٣ ۀآی تفسیر در وارده روایات ذیل کثیر ابن
 صـفت اینکه  گفت توان  میهمسئل این به تصریح از نمودن سکوت با وکرده ن خداوند

  .)۶/۴۵۴ :١٩٩٨،  دمشقیابن کثیر( است نموده تفویض نیز را
 بـه تلفـظ نبودن یا بودن مخلوق مسئلۀ ذیل طبقات الفقهاء الشافعیه کتاب در وی اما
 را اشـاعره یأر ،است اشاعره و سلفیه اختالف محل و کالم صفت فروعات از که قرآن

 الفـاظ بـه قـاری تکلم که دارند اصرار سلفیه .)۵۴: ١۴٣١،  و عنجـریسنان( دهد  میترجیح
 از برآمـده الفـاظ ،طبـری جریر ابن یأر ترجیح ضمن کثیر ابن اما ،نیست مخلوق ،قرآن

 کـه آنجـا از .ورزد ی مـمخالفت سلفیه یأر با و داند  میمخلوق را قرآنی عبارات تالوت
ابـن ( اسـت سلفیه خاص و کیدأت مورد آرای از ،قرآن الفاظ به تلفظ نبودن مخلوق مسئلۀ
 قابـل بـسیار اشاعره قول برگزیدن و یأر این از کثیر ابن اعراض ،)٧٧ :١۴٢٠، ة الحرانیتیمی
  .بود خواهد ملأت

  ییانتفا تفویض و کثیر ابن . ۶ـ٢ـ٢ـ٣
 این به، )٩٢: تا بیکبیسی، ( کند  مییاد ییانتفا مفوض عنوان به ار کثیر ابن محققان از یکی
 خبریـه صـفات ۀهم در تفویض مکتب تام تطبیق امکان به معتقد را او توان  نمیکه معنا

 تأویـل نیـز را بـسیاری بلکـه ،ننمـوده تفویض را صفات این تمامی وی که چرا ؛دانست
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 تأویـل را صـفاتکـه  داشـته تمایـل ناالمکـا حتی کثیر ابن رسد  مینظر به .است کرده
 ؛نیـست صـفت بیان صدد در شریفه ۀآی که بوده این نیز طریق این در او حجت و نماید
ِبل یداه مبـسوطتان  ۀشریف ۀآی ًمثال َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ )بلکـه ،کنـد ثابـت را ید صفت خواسته  نمی)۶۴/ مائده 
  .است خداوند نبودن بخیل و بخشش آیه مدلول اینجا در

 صـفات ،خـود دیگـر تتأویال از یک هیچ در وی که نمودیم بیان قبل سطور در اما
 نام ها آن از حتی یا و کند  نمیثابت نقلی و عقلی لیدال با را وجه و ید ،عین مثل خبری
 آن ،دیگر جاهای یا محل همان در خود تتأویال از پس که تیمیه ابن ِبرعکس .برد نمی

 را صـفات مفهـوم ،موضـع سـه در تنهـا کثیـر بـنا .کند  میثابت خداوند برای را صفت
 بـه و )»جاءت کما مرارهاإ« عبارت ذکر با یا تفسیر از سکوت با یا حال( نموده تفویض
 این تأویل عدم در سلف ۀقاطب اتفاق تواند  میهم امر این دلیل که است نیاورده رو تأویل
 مـشهور آن معنـای تفـویض کـه »عرش بر یاستوا« صفت یکی .باشد خبری صفت دو

 یـا و قـدرت بـه آن تأویـل کـه »بیـدی« لفـظ دیگـر و )١۵٠: ١۴٣١،  و عنجریسنان( است
 »یـد« صفت اینجا در که چرا ؛)٨٨: ١٩٩۵معطی، ( نیست صحیح سلف دیدگاه از ،نعمت

  .است رفته کار به مثنی صورت به

  خبری صفات تفسیر در کثیر ابن تفسیری رویکرد .٧ـ٢ـ٢ـ٣
 چه با مذکور یداتٶم به عنایت با کثیر ابن ۀاندیش که دهیم پاسخ الٶس این به باید حال

 عیـار تمـام سـلفی یک ،خبری صفات تفسیر در را او توان  میآیا .است سازگارتر مکتبی
  دانست؟
 شـد معتقـد تـوان  نمـیروی هیچ به قبل سطور به جامع نگاهی با ،نگارنده دیدگاه از

 همـسو ،معاصـر ۀسـلفیویـژه  بـه ها سلفی اهدیدگ با خبری صفات تفسیر در کثیر ابنکه 
 .دانند  میخود مکتب ضروریات از را خبری صفات تمامی اثبات ،سلفیه که چرا ؛باشد
 تمـامی در و تفویض را خبری صفات ،خود تفسیر از موضع سه در حداکثر کثیر ابن اما

 ،»یـد« مثـل صـفات ایـن از یـک هـیچ اثبـات از و نموده تأویل را صفات ،دیگر موارد
 بودن مخلوق پذیرش با وی اینکه ضمن .است نیاورده میان به سخنی آن امثال و »وجه«

 بـا و پیمـوده را اشـاعره مـشی خـط ،خداونـد از جسمانیت نفی و قرآن عبارات به تلفظ



  

فی
سل

 
ری

گ
 در 

کرد
روی

 
ری

فسی
ت

 
 ابن

کثیر
...

٢١  

  .است نموده مخالفت سلفیه
 نأخرامتـ بـا ،خبـری صفات با کثیر ابن تعاملکه  گفت صراحت به توان  میبنابراین

 کار به را تأویل هم و تفویض هم ،صفات تفسیر در وی که چرا ؛دارد همخوانی اشاعره
 اشعری ابوالحسن یعنی اشاعره مکتبٶسس م خالف بر نیز اشاعرهأخران مت .است برده
 مکتب یک عنوان به صفات تفویض اصل کنار در را تأویل ،بود رویگردان تأویل از که

 بیـان سویی از .)١۵٧: ١۴٣١،  و عنجـریسنان( ندا نموده قبول به تلقی سلفی ـ عربی صحیح
 ،»اسـتواء« مفهـوم تفـویض بر عالوه اعراف ۀسور ۵۵ ۀآی تفسیر در کثیر ابنکه  نمودیم
 و سـلفیه بـا وی تمـایز ۀدهنـد نشان نیز همسئل این که نموده نفی نیز را آن از ظاهری فهم

 از صـفت یـک حتـی ِصـریح نکـردن اثبـات بـا کثیـر ابن .است اشاعره یأر با موافقت
 فاصـله خبری صفات در سلفیه تلقی از ،خود پرشمار تتأویال همچنین و خبریه صفات
 جریان رموز و شخصیات از یکی عنوان به ویکه  گفت توان  میرو این از .است گرفته
 عمـل سـلفیه کالمـی مکتـب خـالف بـر خداوند خبری صفات تفسیر در ًعمال ،سلفیه
 سرسخت مخالفان از یکی عنوان به اشاعرهأخران مت یأر به را خود ترتیب این به تا نموده
  .باشد کرده نزدیک سلفیه

 مـضاعف آنگـاه صـفات تفـسیر در سـلفیه مکتـب با کثیر ابن موافقت عدم اهمیت
 از را صـفات اثبـات مکتـب مخالفـان هـا، که سلفی نماییم کیدأت دیگر بار که گردد می
  .)١٠/٢٨٨ش :١۴٠۴باز،  بن( دانند  میخارج سلفیه ۀدایر

 معتقـد بـاره ایـن در ،اسـت بـوده وهـابی عـالمی خود که مستبصری ،العماد عصام
  :است

 آیـات تأویـل علـت بـه را تشیع و سنت اهل ،بعد به هجدهم قرن از افراطی های سلفی
 نیافتـه پایـان نیـز امـروز تـا کـه انـد ساخته مواجه سنگین ضربات و ها هجمه با ،صفات
 ۀعقیـد بـا صـفات مسئلۀ در که را سنی و شیعه هر ،خودساخته ۀتنف این با ها آن .است
  .)١١٣ و ١٠٩: ١٣٨۶عماد، ( دانند  میغالی ،نماید مخالفت آنان

تفسیر  در خبریه صفات تفسیر نوع این که دهند پاسخ الٶس این به باید ها سلفی حال
  ؟است جیهتو قابل چگونه سلفیه تفاسیر ترین مهم از یکی عنوان به ن العظیمآالقر
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  کثیر ابن تفسیری ۀاندیش در ربوبی توحید. ٣ـ٣

  سلفیه عقاید در ربوبی توحید مفهوم .١ـ٣ـ٣
 قبـول را خداونـد ربوبیت و خالقیت توحید ،رسالت عصر مشرکانکه  معتقدند ها سلفی
،  تمیمـیابن عبدالوهاب( اند بوده مشرک الوهی آنان تعبیر به و عبادی توحید در تنها و داشته

 عنـوان ،ربوبیـت توحیـد و خالقیـت توحید اصطالح دو ِمجموع به سلفیه البته .)١۶: ات بی
 دانند  میربوبی توحید از جزئی را خالقیت توحید که چرا ؛کنند  میاطالق ربوبی توحید

 توحیـد و خلـق در توحیـد بر مشتمل ربوبی توحید ،ایشان ۀعقید به .)٢۴٧: ٢٠٠۴متولی، (
 ۀمقولـ دو اینکـه عـین در تـدبیر و خالقیت در توحید که ستا روشن اما ،است تدبیر در

 تـدبیر تحت وجود یک که صورت این به ؛باشند داشته تالزم توانند ، میهستند جداگانه
،  تبریـزیسـبحانی( شـود  مـیمنتفـع خود حیات تداوم در خداوند خالقیت از پیوسته ،الهی
 معنـای ِلفظـی ظـاهر از عـدول رد هـا سلفی بیان این ۀریشکه  رسد  مینظر به .)٧: ١۴١۶

  .است آن مفهوم در خالقیت اشراب و ربوبیت
 ربـوبی توحیـد بـه مشرکان اعتقاد اثبات همان ،سلفیه بیان در بندی تقسیم این اساس

 ۀواسط به تا کند  میبحث خالقیت توحید از که است آیاتی به استناد با )تدبیر در توحید(
 تعبیـر بـه یـا و عبـادی توحیـد در تنهـا و تنها را رپیامب کیدأت مورد ِواقعی توحید ،آن

 در سـلفیه گام اولین ،ربوبیت توحید از تفسیر این .کنند منحصر الوهی توحید خودشان
  .است عبادی توحید در اصیل توحید نمودن منحصر

  کثیر ابن تفسیر در ربوبی توحید .٢ـ٣ـ٣
 دیـدگاهی چه ،سلفیه به تسبمن مفسر یک عنوان به کثیر ابنکه  بدانیم خواهیم  میحال
ــر ابــن تفــسیر روایــی ماهیــت کــه شــد اشــاره .دارد بنــدی تقــسیم ایــن مــورد در  و کثی

 تمامی در کثیر ابن آرای حقیقت کشف برای را راه ،وی محدود و معدود اظهارنظرهای
 بـه تـوان  مـین العظـیمآتفـسیر القـر در فراگیـر تفحـص بـا امـا .کنـد  میمشکل ها حوزه
  .یافت دست باره این در کثیر ابن دیدگاه از ییها سرنخ
 توسـط هـا بـت عبـادت علـت ًتلویحـا اعـراف ۀسـور ١٩١ ۀآیـ تفسیر در کثیر ابن. ١

  :نویسد  میو داند  میپیروزی و رزق طلب را مشرکان
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 :١٩٩٨ابـن کثیـر دمـشقی، (» ستنـصر؟یو رزقیـل دَعبـُی فکیـ ،وحالـه هُصـفت هذه نَفم«
 نیـست هـم مگـسی خلـق بر قادر که است ای گونه به روزش و حال که بتی؛ )۴٧٧/٣

  .شود پیروزی و فتح و رزق طلب او از تا شود  میپرستش چگونه

 معتقـد هـا بـت ربوبیـت به مشرکان اعتقاد هب ،کثیر ابن که معناست این به تفسیر این
 بـه و اند دانسته  میمطلق رب را خداوند مشرکانکه  گویند  میسلفیه که حالی در ،است
  .است نبوده ربوبی توحید به دعوت پیامبر رسالت ،نآ تبع

 را مـشرکان توسـط هـا بت پرستش هدف نیز یس ۀسور ٧۴ ۀآی تفسیر در کثیر ابن .٢
 بـه نامـشرک اعتقـاد بـر ضـمنی طـور به نیز اینجا در و داند ها می آن از نصر و رزق طلب

  .)۶/۵٢٨: همان( کند  میکیدأت ها بت ربوبیت
 خداونـد مطلـق ِربوبی توحید پذیرش بر ،تفسیرش از موضع چند در کثیر ابن اما .٣
  :نویسد  میعنکبوت ۀسور آیات تفسیر در وی .کند  میکیدأت مشرکان توسط

 توحیـد بـه اعتقادشـان در مشرکان از گرفتن اعتراف با خداوند که افتد  میاتفاق بسیار
 معتـرف ربـوبی یـدتوح بـه مـشرکان .کند  میتقریر را )عبادی( الوهی توحید ،ربوبیت
  .)۶/٢۶۴: همان( کردند  میاشاره امر این به لبیکشان ذکر در که ای گونه به ،بودند

 وی .)۴/٢٣٢: همان( آورد  میرا بیان همین به شبیه نیز یونس ۀسور تفسیر در کثیر ابن
 معرفـی الـوهی توحید ۀمقدم را ربوبی توحید به اعتراف نیز طور ۀسور از آیاتی تفسیر در

  .)۶/۴٠۶: همان( است نموده
 ،سـلفیه همچـون ویکـه  کرد برداشت توان  میگونه این کثیر ابن بیانات مجموع از

 ایـن ،مواضـع برخـی در خـود اما ،دانسته  میربوبی توحید به معترف و معتقد را مشرکان
 گرچه بنابراین .است نموده ذکر ها بت ربوبیت به را مشرکان اعتقاد و نموده نقض را امر
 در ویکه  معتقدیم ،است همراه سلفیه با ربوبی توحید تبیین در کثیر ابن که ریمپذی می

 ،بودنـد خداونـد مطلـق ربوبیت به معتقد مشرکان کهرا  سلفیه اعتقاد این ،خودش کالم
  .است نموده نقض
 ربـوبی توحیـد مـسئلۀ در سـلفیه بـا را کثیر ابن بودن همسو که دیگری مهم ۀنکت اما
 سـخنی خالقیـت توحیـد از خـود تفـسیر تمـامی در وی کـه اسـت ایـن ،کند  میروشن
 بـه ،خداونـد ربوبیـت و خالقیـت مفـاهیم مجمـوع از ًتـضمنا مورد چند در و گوید نمی
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 واقـع در بندی تقسیم این گفتیم که حالی در .)۶/٨۵: همـان( نماید  میتعبیر الهی ربوبیت
 آیـاتکـه  داننـد  مـیچون لفیهس ،عبارتی به .است تغافل همراه به تعبیر در تسامح نوعی
 بـه کهـ  ربوبیت مفهوم به را آن ،دارد تصریح خداوند خالقیت به مشرکان اعتقاد در قرآن
 اعتقـاد طریـق ایـن از تـا زنند  میپیوند ـ نبوده مشرکان اعتقاد مورد سلفیه مخالفان اعتقاد
 توحیـد در را یلاص توحید آن تبع به و گرفته نتیجه ،خداوند مطلق ربوبیت به را مشرکان
 ،ربوبیـت و خالقیـت توحیـد بـودن مجزا از سلفیه عدول واقع در .نمایند منحصر عبادی
  .ندارد قرآنی و عقلی توجیه هیچ

 سلفیه مشرب از ،ربوبی توحید مفهوم تبیین در کثیر ابنکه  گفت توان  مینهایت در
 دیـدگاه نوعی به و شده دچار آشکار تناقضی به مسیر این در هرچند است نموده پیروی
  .است نموده نقض تفسیرش خالل در را خود

  کثیر ابن تفسیری اندیشۀ در عبادی توحید .۴ـ٣

  سلفی تفکر در عبادی توحید جایگاه و مفهوم .١ـ۴ـ٣
 عبـادت مفهـوم از خاص یتعریف ،عبادی توحید در توحید مفهوم انحصار از پس سلفیه
 خواهـد آمیز شرک نیز توسل مثل مسلمانان لاعما برخی ،آن ۀواسط به که نمایند  میارائه
  .بود

 شایـستگی بـه ،آن لوازم و عبادی توحید از ها سلفی ۀقاطب تعریف ،نگارنده ۀعقید به
 و محققـان برخـی ذهـن در که نحوی به ،است نشده تفهم مذاهب دیگر علمای توسط
 ردودمـ کلـی طـور بـه را شـفاعت و توسـل سـلفیه که بسته نقش مطلب این ،عوام بیشتر
  .نیست گونه این که حالی در ،شمارند می

 تعبیر به یا( عبادی توحید تعریف در ها سلفی کلمات در اگر ،سطور این راقم باور به
 اصل سه ها سلفی که رسیم  مینتیجه این به ،گیرد صورت نظر دقت )الوهی توحید ایشان
  :از ندا عبارت که کنند  میکیدأت آن بر و مطرح عبادی توحید در را اساسی
 خداونـد مطلـق ربوبیت ۀمحدود در ًصرفا که اموری در خدا غیر از نمودن طلب .١
 طور به حتی ربوبی قدرت دارای بالغیر یا و بالذات ّمدعو شخص که اعتقاد این با ،است

 حـال در ناصـالح از نمودن طلب اساس این بر. شود  میمحسوب شرک ،است محدود
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 مـشرکانه عملـی ،منـافع جلـب و ضـرر دفع و رفع یا امراض شفای برای ممات یا حیات
 اسـتغاثه بـه مسلمانان ۀعام نزد مفهوم این .)٣٩: ٢٠٠١باز،  ؛ بن١١٣: ١۴٢٢فوزان، ( بود خواهد
 باالصاله ربوبیت نمودن منتسب که است مسلمانان اتفاق مورد امر این اما. است نامبردار

 خـوانی نیت که اینجاست در لفیهس اشکال .است ربوبی شرک اسباب از خداوند غیر به
 قائل ربوبیت ها آن برای ،نصالحا به کنندگان استغاثه تمامی که کنند  میتصریح و نموده
  .بود خواهند خارج توحید ۀدایر از علت همین به و بوده
 ،حـق ،ذات دادن قـرار واسـطه مثـل( صـورت هـر بـه خـدا غیر دادن قرار واسطه .٢

 مـسلمانان ۀقاطبـ .)۴۶: ٢٠٠١البـانی، ( شود  میمحسوب شرک )خدا غیر مقام یا و حرمت
 آیات اساس بر سلفیه .خوانند  میتوسل ،است آمیز شرک سلفیه منظر از که را مفهوم این
 ربوبیـت بـه معتقـد شـخص ولورا  خدا و خلق بین دادن قرار واسطه صرف ،کریم قرآن
  .)١٢: تا بیجبرین، ابن ؛ ٢١٨  و١١٨، ٢٩ :١٩٨٧وط، اٶارن( پندارند  میشرک ،نباشد مدعو
قـرار  واسطه برای تنها و ها آن ربوبیت به اعتقاد بدون ناصالح خواندن ،اساس این بر

 حال عین در .بود خواهد سلفیه دیدگاهاز  مشرکانه عملی ،خداوند پیشگاه در ها دادن آن
 خداونـد از دعـا طلب برای را شخص یک شدن واسطه سلفیهکه  نماییم بیان است الزم

 تـصریح بایـد .)۴١: ٢٠٠١البـانی، ( داننـد  نمیمشرکانه توسل قبیل از )حیات حال در تنها(
 مخـدوش را پیـامبر دعـای بـه توسـل یـدٶم روایات اند نتوانسته که آنجا از ها سلفی نمود
 اسـت روشـن ناگفته اما .اند نموده جدا مشروع غیر توسالت ۀجرگ از را مورد این ،کنند
 پیـشگاه در ایـشان مقام و حرمت دادن قرار واسطه نوعی نیز ناحصال دعای به توسل که

 بـا .باشد شرک به محکوم باید نیز توسل نوع این ،سلفیه قواعد اساس بر و است خداوند
 بـه توسل خواندن شرک در سلفیه مبانی عمیق تزلزلکه  معتقدیم مذکور ۀنکت به عنایت
  .است آشکار و واضح ،ناصالح جاه و ذات
 در نمـودن سـجدهو  تـسلیم و خضوع نهایت به عبادت تعریف با ها لفیس اغلب .٣
 را نمـودن ذبـحماننـد  هـا آن بـرای عبـادی مناسـک انجام گونه هر و خداوند غیر مقابل
  .)١۶ :تا بی،  تمیمیابن عبدالوهاب( شمارند می مشرکانه عملی
 صـطالحاتا لغـوی نـه و شـرعی معنـای که اند نکرده توجه نکته این به ها سلفی اما
 در عبـادتکه  اند نموده تصریح باره این در محققان برخی .باشد توجه مورد باید قرآنی
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 و خـضوع صرف نه ،اوست بشری غیر قوای به اعتقاد با ّمدعو تقدیس آن شرعی معنای
  .)٣٩: ١۴١۶،  تبریزیسبحانی( است مطرح عبادت لغوی مفهوم عنوان به که تسلیم

  کثیر ابن تفسیری ۀیشاند در عبادی توحید .٢ـ۴ـ٣
 تعبیـر بـه یـا عبـادی توحید و عبادت مفهوم تبیین در را کثیر ابن نگاه خواهیم اکنون می

 بـا. بـسنجیم ها سلفی دیدگاه با را آن تطابق میزان و نموده بررسی ،الوهی توحید ها سلفی
 همـسئل حـل بـه کـه مهـم مـواردی به توان  میحوزه این در کثیر ابن تفسیر جامع بررسی
  :کرد اشاره ،کنند  میکمک
 :١٩٩٨ابن کثیـر دمـشقی، ( گرفته عبادت مساوی را دعا ،مواضع بسیاری در کثیر ابن .١

 منحـصر هـا بـت خوانـدن بـه را دعـا آیـات در موجـود قـرائنکه  آنجا از لیکن ،)٢۵۶/۶
 کـه چـرا ؛کنـد  نمـیایجـاد اشـکالی مـشرکان دعـای بر عبادت عنوان اطالق ،نماید می
 در کثیـر ابـن امـا .نمودند  میطلب ها آن از ها، بت ربوبیت به اعتقاد با مشرکان دانیم می

 تفـسیر توحیـد و دعـا بـه را عبـادت مطلـق ای قرینـه هـیچ بـدون غافر ۀسور آیات تفسیر
 عبـادت مفهـوم تعریـف در وی سـلفی مشرب یدٶم تواند  میکه )٧/١٣٩: همان( کند می
  .باشد
 در خداونـد ِافـراد از خاصـی مناسـبت بـدون ودخ تفسیر جای جای در کثیر ابن .٢

 شـود  مـیمتـذکر را عبـادی توحیـد خـاص اهمیـت ،نوعی به و گوید  میسخن عبادت
  .)۶/٢٨۴: همان(

 اصـطالح همان که کند  میتعبیر الوهی توحید به عبادی توحید از ًغالبا کثیر ابن .٣
  .)۶/٢۶۴ و ۴/٢٣٢: همان( است سلفیه عموم استعمال مورد
 اسـت گرفته معبود معادل و مساوی را »لهإ« ،طه ۀسور ٩٨ ۀآی تفسیر در کثیر ابن .۴

 چون مفاهیمی ،بودن معبود بر عالوه خود مفهوم در »لهإ« که حالی در .)۶/٢٧۶: همـان(
 بـا آن دانستن معادل و )۴٩: ١۴١۶،  تبریزیسبحانی( شود  میشامل نیز را ربوبیت و خالقیت
 توحید بر وی کیدأت بیانگر دتوان می» لهإ« ۀواژ از کثیر ابن تفسیر این .نیست دقیق معبود
  .باشد عبادی

 ،ننمـوده تعریـف خـود تفسیر در را عبادی توحید و عبادت مفاهیم کثیر ابن هرچند
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  .است باره این در وی سلفی دیدگاه بیانگر نوعی به مذکور ۀچهارگان مٶیدات
 ابن کثیر در چند موضع. باشد دعام این ناقض تواند  میکه است مهمی ۀنکت اینجا در

ابـن کثیـر ( آورد  مـیمیان به سخن مشرکان برخی توسط ها واسطه عبادت از خود تفسیر از
را  طیوسـا از درخواسـت رفِصـ ،سـلفیه اینکه حال، )٧/٧۴ و ۵/٨١؛ ۴/۴١۴: ١٩٩٨دمشقی، 
: ٢٠٠١البـانی، ( داننـد  مـیشـرک و ها آن عبادت ،خداوند از حوائج طلب و شفاعت برای
 عمـل عنـوان بـه وسـائط )دعـا( خوانـدن نه و عبادت از ،موارد این در کثیر ابن اما .)۴۶

  .نیست موافق آیات این تفسیر در سلفیه دیدگاه با که است نموده یاد مشرکانه
 خوانـدن و دعـا ۀالزمـ وی کـه نمـود توجیـهچنـین  را کثیـر ابن بیان این بتوان شاید
 را خـود سـلفی تفکـر گونـه این واقع در و نموده ذکر ،باشد عبادت همان کهرا  وسائط
 اتخـاذ ،مـسلمانان قاطبۀ با تقابل در ها سلفی که است این مهم ۀنکت اما .است داده نشان

: تا بی،  تمیمیابن عبدالوهاب( خوانند  میشرک ،ضرر دفع و نفع جلب ،تقرب برایرا  وسائط
 کـه چـرادانـست؛  سلفیه اعتقادی ۀشاخص ترین مهم را همسئل این توان  میتئجر به .)٢٨

 .است مسلمانان اتفاق مورد ،خداوند غیر ربوبیت بهاعتقاد  ۀواسط به عبادی شرک وقوع
 کـه چنـان و نگفتـه سـخن خود تفسیر از موضعی هیچ در شرک نوع این از کثیر ابن اما
 رانـده سـخن مـشرکان توسـط هـا آن از طلب و خواندن نه و وسائط عبادت از ،شد بیان
  .ستا

 ربوبیـت بـه اعتقـاد بـدون حتـی( وسـائط اتخـاذ بـودن آمیز شرککه  گفت توان می
 گیـرد  مـیقـرار فـراوان کیـدأت مـورد معاصر های سلفی توسط که است امری )به متوسل

 مفهـوم ایـن بـه ،عبـادت در شـرک مفهـوم تبیـین در کثیـر ابن لیکن .)۴۶: ٢٠٠١البـانی، (
  .است نداشته توجهی
  در را کثیـر ابـن سـلفی دیـدگاه توانـد  مـیقـرائن و شـواهد مجمـوع ،صـورت هر در
 ایـن صـراحت به ،تفسیرش در وی چند هر ،کند تقویت عبادی توحید و عبادت مفهوم
 و خـاص تلقـی کـه اسـت ایـن اهمیـت حـائز ۀنکت لیکن .است ننموده تبیین را مفاهیم
 قابـل کثیـر نابـ تفـسیری آرای از ،عبـادی توحیـد مفهوم از معاصر سنتی ۀسلفی افراطی
  .نیست استنتاج
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  کثیر ابن تفسیریۀ اندیش در عبادی توحید مالزم مفاهیم. ۵ـ٣

  عبادی توحید با مالزم مفاهیم از سلفیه تلقی .١ـ۵ـ٣
 مثـل آن مالزم مفاهیم بر مستقیم طور به عبادی توحید مفهوم از اسالم علمای تلقی نوع

 ایـن بـه علمـا نگـاه نـوع بررسـی با سویی از .است ثرٶم استغاثه و شفاعت طلب ،توسل
  .نمود تنقیح و تصحیح عبادی توحید مسئلۀ در را آنان دیدگاه توان  میمالزمات
 در کـه مبنـایی اسـاس بر بلکه ،کنند  نمیرد مطلق طور به را شفاعت و توسل سلفیه
 ذوات دادن قـرار واسـطه ،گرفـت قـرار اشاره مورد قبل سطور در و دارند عبادی توحید
: ٢٠٠۴متـولی، ( داننـد  مـیمـشرکانه عملـی ،خداونـد از خیر طلب و تقرب برای را بشری
 تـوان  مـیمبنـا همـین اسـاس بر را استغاثه و شفاعت ،توسل مفهوم سه هر واقع در .)۵٣١
 بـرای )حیـات حالـت در البتـه( را ناصـالح از دعـا طلـب سـلفیه؛ برای مثال، داد شرح

 واسـطه امـا ،ندارند آن از گریزی روایات ساسا بر که چرا ؛دانند  میمجاز آن استجابت
 .)١٣۴: ٢٠٠١البـانی، ( پندارند  میشرک را ها آن مقام و جایگاه یا و بشری ذوات دادن قرار
 خـدا و خلـق بـین گری واسطه جز چیزی نیز شخص یدعا به توسل که است واضح اما

  .نیست
 معنای مطلق در ،شفاعت مقام صاحبان گرفتن قرار واسطه مفهوم به را شفاعت سلفیه

 شـفاعت مقـام دارای فـرد از مـستقیم نبایـد را شفاعتکه  گویند  میاما ،دارند قبول آن
 شـفاعت بـر قـادرتنها خداوند  الواقع فی که چرا ؛)٣١: ١۴١٩، ة الحرانـیابن تیمی( نمود طلب
  .بپذیر من حق در را مقام این صاحب شفاعت خدایاکه  گفت باید تنها و است

 از اعـم اسـتغاثه که تفاوت این با ،دارد وجود نیز استغاثه در ناصالح از طلب مفهوم
 شـافع ۀواسـط بـه را گناهـان آمرزش تنها شخص ،شفاعت در یعنی ؛است شفاعت طلب
 قـرار بالیـا دفع و خیرات عموم طلب ۀواسط را به ٌمستغاث ،استغاثه در اما ،کند  میطلب
 مـستتر بـه ٌمـستغاث مقابل در خشوع و للتذ نوعی ،استغاثه مفهوم در عالوه به .دهد می

  .ندارد وجود شفاعت در ًمعموال که است
 شـخص ًاوال :اسـت شـرک جهت سه به استغاثه و شفاعت طلبند که معتقد سلفیه
 و تذلل ًثانیا ؛کند  میدرخواست وی از نیست به ٌمستغاث یا شافع ِقدرت در که را چیزی
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 نـوعی نیـز شفاعت طلب و استغاثه ًثالثا و ؛است عبادت همان خدا غیر مقابل در خشوع
 قـرار الهـی فیض ۀواسط شافع یا و به ٌمستغاث ،اعمال این در که معنا این به ،است توسل
  .)١٢: تا بیجبرین، ابن ؛ ٢١٨  و١١٨، ٢٩: ١٩٨٧ٶوط، اارن( است گرفته

  کثیر ابن تفسیری رویکرد در عبادی توحید با مالزم مفاهیم .٢ـ۵ـ٣
 و سـلفیه دیـدگاه بـا ،عبادی توحید لوازم در کثیر ابن تفسیری آرای آیاکه  دید باید حال

 در جـامع بررسی یک انجام با خیر؟ یا دارد مطابقت عبادی توحید از وی تلقی همچنین
  :نمود اشاره باره این در اعتماد قابل ییها گزاره به توان  میکثیر ابن تفسیر
 کنار در پیامبر به عتبی شدن متوسل نداستا ،نساء ۀسور ۶۴ۀ آی ذیل کثیر ابن .١

  :کند  مینقل گونه این پیامبر به توسل مسئلۀ ییدأت عنوان به را ایشان مضجع
 :است نموده نقل وی که آورده عتبی از را مشهوری حکایت کتابش در صباغ ابونصر

 ای تـو بـر سالم :گفت و آمد پیش نشین بادیه عربی که بودم نشسته پیامبر قبر نزد
سھم جـاؤوك   :اسـت فرمـوده تعـالی خـدای کـه شـنیدم ،خـدا سولر َولـو أ إذ ظلمـوا أ ُ َ َْ ُ َ ـ ُ ْ َ َُ َ َ ْ

ِ ْ ُ َّ ْ َ
ابـا ر ًفاستغفروا اهللا واستغفر هلـم الرسـول لوجـدوا اهللا  ِحـ َ ً َ ََّ َ ُ َ ََ َ ُ ُ ْ َّْ َ ُُ ُ َ َ َْ َْ َ َ

 )از اسـتغفار حـال بـا مـن و )۶۴/ نـساء 
 در را اشـعاری سـپس و ،ام آمـده نزدت به دگارمپرور درگاه در تو به استشفاع و گناهم
 حـال ایـن در و برگـشت اعرابـی :دهـد  مـیادامـه عتبی .نمود انشاد پیامبر وصف
 عتبـی ای :فرمود که دیدم را پیامبر ،خواب حالت آن در .نمود غلبه من بر خوابی

  .)٢/٣٠۶: ١٩٩٨( بخشید را او گناه خداوند که برسان را مژده این اعرابی به

 جایز نمتوسال برای حیات حال در ناصالح نمودن دعا مفهوم به تنها را توسل لفیهس
 تلقـی ایـن با ًکامال کثیر ابن پذیرش و استناد مورد روایت اما .)۴١: ٢٠٠١البانی، ( دانند می

 از ممـات حـال در و پیامبر قبر کنار در اعرابی مرد ًاوال که چرا ؛است متضاد سلفیه
 دادن قـرار واسـطه بدون و مستقیم طور به وی ًثانیا د،نمو شفاعت و استغفار طلب ایشان

 و مقـام وی ًثالثا ،)یّرب لیإ كب اًمستشفع( نمود شفاعت طلب پیامبر خود از خداوند
 و )یّربـ لیإ كب اًمستشفع( را ایشان دعای نه ،داد قرار شفاعت ۀواسط را پیامبر ذات
 اسـتغفار و شـفاعت درخواسـت پیـامبر خصش از تذلل و استغاثه حالت با وی ًرابعا
  .است روشن تاریخی گزارش این سیاق از ًکامال که چنان، نمود

 اسـتغاثه و شـفاعت طلـب مفهـوم از سـلفیه برداشـت بـا ًکـامال فوق ۀچهارگان موارد
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 در خـود روایـی یـدٶم تنهـا عنـوان به را روایت این کثیر ابن که آنجا از و است مخالف
 طلـب و اسـتغاثه توسـل مفـاهیم در سلفیه با کثیر ابن بودن همسو ،دهنمو ذکر آیه تفسیر

  .بود خواهد جدی تردید محل شفاعت
 یـا و مـشترک عبـارات بـا( روایـاتی بـه خـود تفسیر از موضع چندین در کثیر ابن .٢
 حالـت بـا قیامـت روز در مردم که شده ذکر معنا این ها آن در که کند  میاستناد )مشابه
 و ۵/٩۵؛ ٣/٣٨٠: ١٩٩٨ابـن کثیـر دمـشقی، ( نماینـد  مـیشـفاعت طلب انبیا حتسا از استغاثه

 اسـتفاده اسـتغاثه و )شـفاعت طلـب( استشفاع یها واژه از کرات به روایات این در .)٩٧
 عملـی ًمطلقـا را اسـتغاثه و شـفاعت طلـب سـلفیه، حـال آنکـه گفتـیم کـه اسـت شده
 بـه وی اطمینـان ۀدهند نشان ،روایات ینا به کثیر ابن مکرر استناد .خوانند  میآمیز شرک
 معتقـد روایـات ایـن مـدلوالت به کثیر ابن اگر صورت هر در .است روایات این صحت
  .کرد  نمیمختلف یها مناسبت در ها آن طرح به اقدام بار چندین ،نبود
 وسـیله لفظ که کند  میبیان روایاتی ذکر با اسراء ۀسور ۵٧ ۀآی تفسیر در کثیر ابن .٣
 ایـن و کردنـد  مـیعبـادت را هـا آن مـشرکان کـه دارد وسـائطی بـه اشـاره شریفه ۀآی در

 چنـد در وی .)۵/٨١: همـان( شدند  میعبادت مشرکان توسط که بودند جنیانی ها واسطه
 :همـان( اسـت آورده میـان بـه سـخن مـشرکان توسـط وسـائط عبادت از نیز دیگر موضع

 وسـائط ِبـودن واسـطه صـرف کـه مهم ۀقطن این در وی رو این از .)٧/٧۴؛  ۵/٨١؛ ۴/۴١۴
 هاست آن عبادت این وی منظر از بلکه ،نیست نظر هم سلفیه با ،شود  میمحسوب شرک
 دیـدگاه توضـیح در کـه گونه همان .است شده مشرکان عمل شدن آمیز شرک سبب که
 عنوان هیچ به مفاهیم این از وی تبیین ،شدیم متذکر نیز عبادی توحید مورد در کثیر ابن

 و خلق بین وسائط از درخواست وی که چرا ؛ندارد معاصر های سلفی بیان با تام تطابقی
  .کند  میمعرفی مشرکانه عملیرا  ها آن عبادت بلکه ،داند  نمیشرک را خداوند
 مطـرح آنجـا در توسـل بحـث ًمعموال که مائده ۀسور ٣٣ ۀآی ذیلنه در  کثیر ابن .۴
 طلب یا و توسل بودن شرک بارۀدر سخنی ش،سیرتف از دیگر جای هیچ درنه  و شود می

  .است نکرده مطرح شفاعت
 کثیر در این بارهتواند مٶید این امر باشد که دیدگاه ابن  های مذکور می گزاره مجموع

 دیــدگاه بــا زیــادی حــد تــا الاقــل ،اســت تــضاددر  ســلفیه دیــدگاه بــاکــه  نگــوییم اگــر
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 در این باره نانامسلم ۀقاطب معتقدات با وضع در و نداشته موافقت ها سلفی گرایانۀ افراط
  و همچنین نقلداستان توسل عتبی به قبر پیامبر مدلوالت ضمنی ییدأت .دارد هماهنگی

 ابن کثیر، توسط قیامت روز در پیامبران به مردم استشفاع و استغاثه متضمن ِروایات مکرر
 بـه کثیـر ابـن عتقادا دعایا پذیرش ضمن در .است مذکور مدعای در ما مستندات اهم

 لـوازم از یکـی عنـوان بـه )نانامـسلم ۀقاطبـ تبیـین با هماهنگ( شفاعت و توسل مفاهیم
 عبـادی توحیـد مفهـوم از کثیـر ابـن تلقی نوع در کهرا  احتمالی تواند  میعبادی توحید
 توحیـد کثیـر ابـنکه  گفت بتوان شاید صورت این در عبارتی به .نماید تضعیف ،دادیم
 اسـالمی مـذاهب عمـوم بـا هماهنـگ ،شفاعت طلب و توسل مفاهیم مثل زنی را عبادی
 نیـز الـوهی توحیـد همچـون سـلفیه خاص اصطالحات از اینکه ولو ،است نموده تفسیر

  .شد ذکر نیز امر این بر دال شواهدی که چنان، باشد کرده استفاده

  )واقعیت تا شهرت از( ن العظیمآتفسیر القر در کثیر ابن یگر سلفی .۴
 مختلـف جوانـب از ایشان خاص تفسیر بر سلفیه مکتب اساس ،شد بیان که گونه مانه

 اسـتناد مـورد و معتمـد مفـسر یـک عنـوان بـه کثیـر ابـن امـا .است استوار توحید مسئلۀ
 ایـن بـر و نمـوده ارائـه توحیـد مفهـوم از سـلفیه با متباین ًبعضا و متمایز تبیینی ها، سلفی
  .نامید عیار تمام سلفی مفسر یک را او توان  نمیاساس
 اشـاعرهِأخران متـ مسیر ،الهی ۀخبری صفات تفسیر و نظری توحید ۀحوز در کثیر ابن

 توحیـد مفهـوم تبیـین در وی .است نموده اعراض ها سلفی خاص مشرب از و پیموده را
 توحیـد مالزمـات درویژه  به و نکرده حرکت ها سلفی با هماهنگ نیز آن لوازم و عبادی
 سـلفیه از را خـود راه تـوجهی قابل نحو به ،شفاعت طلب و استغاثه ،توسلد مانن عبادی
 در کمتـری اهمیـت درجـۀ از کـه ربـوبی توحیـد تبیـین در کثیـر ابن .است نموده جدا

 ایشان با زیادی حدود تا ،است برخوردار سلفیه بین در عبادی و صفاتی توحید با مقایسه
  .است بودهرأی  هم

 تمـامی از خـاص تفـسیر نـوعی ۀپایـ بـر سـلفیه مکتب اساس و اصل آنجا از بنابراین
 مفـسر و عـالم یک تواند  نمیروی هیچ به کثیر ابن ،است شده بنا توحید مفهوم جوانب
 برخی در وی که چرا ؛بگیرد لقب ـنمایند  میادعا معاصر های سلفی که گونه آنـ  سلفی
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 نیـز دیگـر برخـی در و نمـوده مخالفـت سـلفیه عقیدتی اصول با ،توحید اساسی مسائل
 تلقی از غیر تفسیری گونه هر ۀارائ سلفیه اینکه حال ،ندارد سلفیه دیدگاه با تامی موافقت
 در حتـی نمونه؛ برای تابند برنمی توحید مبحث یها حوزه از یک هیچ در را خود خاص
 علمـای هـا سـلفی ـتوحیدـ مـسئلۀ فرعـی شـقوق از یکی عنوان به ـ صفاتی توحید ۀحوز
 نماینـد  مـیمعرفـی منحـرف ای فرقـه عنـوان بـه تأویل مکتب پذیرفتن علت به را هاشاعر

 از هـا سلفی تلقی با کثیر ابن مخالفت ،حاضر نوشتار در لیکن ،)١٠/٢٨١ش :١۴٠۴بـاز،  بن(
 پـس .بگیـرد لقب سلفی یک تواند  نمینیز وی اعتبار این به و شد اثبات صفاتی توحید
 تفاسـیر اهـم را وی تفـسیر و نمـوده معرفی عیار تمام فیسل یک را کثیر ابن سلفیه اینکه
 ادعایی ،آورند  میحساب به )۴٢٠: ١٩٩٩الحم، ( طبری تفسیر بر مقدم گاهی حتی و سلفی
  .نیست بیش

 پس وی کهرا  مدعا این تواند  میتوحید مسئلۀ جوانب مجموع از کثیر ابن تلقی نوع
 که همچنان ،نماید تقویت ،است شده متمایل اشاعره مکتب سمت به تیمیه ابن مرگ از

 در کـه شـده ارائـه کثیـر ابـن ِاشـعری مسلک ییدأت در نیز ملیأت قابل تاریخی مستندات
  .شد اشاره ها آن به حاضر نوشتار صدر

  گیری نتیجه
 اصـول بـا تـام یمـوافقت ،توسل و تکفیر ،عبادی توحید چون مباحثی در کثیر ابن .١

 در کثیـر ابـن شـدید کاری محافظه و ایجازگویی رغمبه  بلکه ،ندارد سلفیه تفکر اساسی
 ایـن از سـلفیه انحصاری تفسیر با وی مخالفت بر دال شواهدی به توان  میعقایدش بیان

  .یافت دست مفاهیم
 صفات تفسیر در ًعمال سلفیه جریان رموز و شخصیات از یکی عنوان به کثیر ابن .٢
 بـه را خـود ترتیـب ایـن به تا نموده عمل سلفیه کالمی مکتب خالف بر خداوند خبری

  .باشد کرده نزدیک سلفیه سرسخت مخالفان از یکی عنوان به اشاعره أخرانمت یأر
 ،اسـت نمـوده پیـروی سـلفیه مـشرب از ربـوبی توحیـد مفهوم تبیین در کثیر ابن .٣
 خـالل در را خـود دیـدگاه نـوعی به و شده دچار آشکار تناقضی به مسیر این در هرچند
  .است نموده نقض تفسیرش
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 و عبـادت مفهـوم در را کثیـر ابـن سـلفی دیدگاه تواند  میقرائن و شواهد مجموع. ۴
 تبیـین را مفـاهیم ایـن صـراحت بـه تفـسیرش در وی هرچند ،کند تقویت عبادی توحید
 هـای سـلفی افراطـی و خـاص تلقی که است این اهمیت حائز ۀنکت لیکن .است ننموده
  .نیست استنتاج قابل کثیر ابن تفسیری آرای از ،یعباد توحید مفهوم از معاصر
 دیـدگاه بـاکـه  نگـوییم اگـر ،عبـادی توحید مالزمات مسئلۀ در کثیر ابن دیدگاه .۵
  .ندارد موافقت ها سلفی ۀگرایان افراط دیدگاه با زیادی حد تا الاقل ،است متضاد سلفیه
 تمـامی از اصخـ تفـسیر نـوعی ۀپایـ بـر سـلفیه مکتـب اساس و اصلکه  آنجا از .۶

 مفـسر و عـالم یک تواند  نمیروی هیچ به کثیر ابن ،است شده بنا توحید مفهوم جوانب
 برخی در وی که چرا ؛بگیرد لقب ـنمایند  میادعا معاصر های سلفی که گونه آنـ  سلفی
 نیـز دیگـر برخـی در و نمـوده مخالفـت سـلفیه عقیدتی اصول با ،توحید اساسی مسائل
  .ندارد سلفیه گاهدید با تامی موافقت
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  یشناس تابک
  .تا الکتب المصریه، بی دار ،قاهره ، مصر و القاهرهملوک فی ةالنجوم الزاهر ،یوسف ،اتابکیبردی  تغری ابن .١
 ،کتـاب االسـماء و الـصفات  بن عبدالـسالم،عبدالحلیم بن احمدالدین ابوالعباس  تقی تیمیة الحرانی، ابن .٢

  .م ١٩٩٨ ،العلمیه الکتب دار ،بیروت
یة همو، .٣  ،العبیکان دار ،ریاض ،تحقیق االثبات لالسماء و الصفات و حقیقة الجمع بین القدر و الشرع: التدمر

  .م ٢٠٠٠
  .ق ١۴٢٠ ،االضواء دار مکتبهریاض،  ،الواسطیهة العقید همو، .۴
  .ق ١۴١١ ،للتراث فجر دار ، الکبریةالفتوی الحموی همو، .۵
  .م ١۴١٩ ،العلمیه البحوث ةادارض، ریا ، فی التوسل و الوسیلهة جلیلةقاعد همو، .۶
  .تا ، بیتیمیه ابن ة مکتب،الثانیه ةالطبع ،عاصمی محمد بن عبدالرحمن تحقیق ،الفتاوی مجموع همو، .٧
یهو منهاج السنة النبویة فی نقض کالم الشیعة  همو، .٨   ق .ه ١۴٠۶ ،تیمیه ابن دار ،القدر
 ، لشیخ االسـالم محمـد بـن عبـدالوهاب التمیمـیعشرح القواعد االرب  بن عبدالرحمن،عبداهللا ،جبرین ابن .٩

  .تا ، بیجبرین ابن موقع
  .تا ، بیروت، دار الجیل، بی الثامنهة فی اعیان المائةالدرر الکامن حجر عسقالنی، ابوالفضل احمد بن علی،ابن  . ١٠
 کوشـش بـه ،ههل الـسنة و الجماعـأعلم الکالم علی مذهب  ،، علی بن احمد بن سعیداندلسی حزم ابن . ١١

  .م ١٩٨٩ ،قاهره ،حجازی مداح
  .تا بی ،االیمان  دار،اسکندریه ،کشف الشبهات ،محمد  تمیمی،عبدالوهاب ابن .١٢
 احیـاء داربیـروت،  ،شـیری علـی  تحقیق،هالنهای و البدایة عمر، بن لیاسماعابوالفداء  ، دمشقیریثک ابن . ١٣

  .ق ١۴٠٨ ، العربیالتراث
  .م ١٩٩٨ ،لعلمیها الکتب داربیروت،  ،ن العظیمآتفسیر القر همو، .١۴
  .م ١٩٨٧ ،البناء دار ،دمشق ،التوحید مجموعة ،عبدالقادر ،وطاٶارن .١۵
 ،العـصریه دار ،بیـروت ،مقاالت االسـالمیین و اخـتالف المـصلین  علی بن اسماعیل،ابوالحسن ،اشعری .١۶

  .م ١٩٩٠
  .تا ، بیفائسالن دار، عمان ، و الجماعهةاسماء اهللا و صفاته فی معتقد اهل السن ،سلیمان عمر ،اشقر .١٧
  .م ٢٠٠١ ،المعارف مکتبة ،ریاض ،التوسل انواعه و احکامه ،ناصرالدینمحمد  ،البانی .١٨
 ،٣ ۀ، شماراول سال ، معرفت کالمیۀمجل ،»گری نوسلفی جریان و مودودی ابواالعلی« ،علی ،امیرخانی .١٩

  . ش١٣٨٩ یزیپا
  .ق ١۴٠٧ ،بیروت ، البخاریصحیحمحمد بن اسماعیل، ابوعبداهللا بخاری،  .٢٠
  .م ٢٠١١ ،فیاض ةمکتب ،المنصوره ،مصر ،السلفی للمنهج ةرئیسی مالمح ،عالء ،بکر .٢١
 فـی صـفات تنبیهات هامة علی مـا کتبـه الـشیخ محمـد علـی الـصابونی«  بن عبداهللا،عبدالعزیز ،باز بن .٢٢

  .ق ١۴٠۴ ،١٠ العدد ،مجلة البحوث االسالمیه ،»Uاهللا
  .م ٢٠٠١ ،للنشر اءالضی دار ،طنطا ،شرح کتاب التوحید همو، .٢٣
  .م ١٩٨٨ ،الفکر دار ،دمشق ، ال مذهب اسالمیة مبارکة زمنیة مرحلةالسلفی ،رمضان سعید محمد ،بوطی .٢۴
 قلـمه بـ ،؛ من القدح فی العترة النبویـة الطـاهرة الـی اسـتباحتهامعالم االسالم االموی ،سیدکمال ،حیدری .٢۵

  . م٢٠١١ ،المرتضی دار ، بیروت،بصری ابراهیم
  . ش١٣٩٠، تهران، مشعر، منهج ابن تیمیة فی التوحید عبدالحسن، دوخی، یحیی .٢۶
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  . م١٩۵٨التراث العربی،  دار ،بیروت ،الحفاظ  تذکرةکتاب   محمد بن احمد،الدین شمسابوعبداهللا  ،ذهبی .٢٧
  .ق ١۴١۵ ،القلم دار ،بیروت ،، الحافظ، المفسر، المٶرخ، الفقیهابن کثیر الدمشقی ،محمد ،زحیلی .٢٨
 ،؛ قاموس تراجم الشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المستـشرقیناالعالم ،دینخیرال ،زرکلی .٢٩

  .م ١٩٨۶ ،للمالیین العلم دار ،بیروت
 ،الماجستیر ةرسال ، با اشراف سیداحمد صقر،االمام ابن کثیر المفسر  احمد مسفر آل ناصر،مطر ،زهرانی .٣٠

  .ق ١۴٠٢ ،القری ام ةجامعمکة المکرمه، 
یمآالتوحید و الشرک فی القر ،جعفر  تبریزی،سبحانی . ٣١   . ق١۴١۶ ، الصادق االمامقم، مٶسسة  ،ن الکر
  .ق ١۴١٨ ،النشر دار ،قم چاپ ششم، ،بحوث فی الملل و النحل همو، .٣٢
 عیـسی نـشر ، الکبـریةطبقـات الـشافعی  بـن عبـدالکافی،علی بن عبدالوهابالدین ابونصر  تاج ،سبکی . ٣٣

  .م ١٩۶٧ ،البابی
الطبعـة الثانیـه، کویـت،  ،اهل السنة االشاعرة؛ شهادة علماء االمة و ادلـتهم و فوزی عنجری، حمد ،سنان .٣۴

  . ق١۴٣١، التوزیع و للنشر الضیاء دار
  . م١٩٩١ و النشر، للکتب الریسریاض  ،لندن ،النبی المسلح ،رفعت ،احمدسید  .٣۵
  . م١٩٧٢ قاهره، دار الشروق، ،فی ظالل القرآن  بن ابراهیم شاذلی،قطببن سید  .٣۶
َ بن محمد مختار الجکنی،امین محمد ،شنقیطی .٣٧ با اشـراف  ،منع جواز المجاز فی المنزل للتعبد و االعجاز َ

  . ق١۴٢۶، الفوائد عالم داربکر بن عبداهللا ابوزید، 
  .م ١٩٩٢ ،العلمیه الکتب دار ،بیروت ،الملل و النحل ،عبدالکریم بن محمد ،شهرستانی .٣٨
  .ق ١۴١٢ ،الوطن دارریاض،  ،مل اصول اهل السنة و الجماعة فی العقیدهمج  بن عبدالکریم،ناصر ،عقل .٣٩
دمشق،  ، و الجواب الصحیح و صفاته و افعاله السلف و الخلف فی ذات اهللاةعقیدهذه  ،خلیفه ابن ،علیوی .۴٠

  . ق١٣٩٩ ،ثابت بن زید ةمکتب
 ۀدهکـدتهـران،  ،ارضـ غریـب حمیدرضـاۀ ترجمـ ،روشی نو و صحیح در گفتگو با وهابیت ،عصام ،عماد .۴١

  .ش ١٣٨۶ ، محمد آل جهانی
  .م ١٩٩۴ ،االخالء دار ،دمام ، الحافظ ابن کثیر بین التفویض و التأویلةعقید آلخر،عبدا ،غنیمی .۴٢
  .م ١۴٢٢ ،العاصمه دار ،ریاض ،الملخص فی شرح کتاب التوحید  بن فوزان بن عبداهللا،صالح ،فوزان .۴٣
ِ مطلل،عیاش محمد ،کبیسی .۴۴

َ یـالصفات الخ ُ  المـصری  مکتـب،قـاهره ، و الجماعـهة عنـد اهـل الـسنةبر
  .تا بی ،الحدیث

  .م ١٩٩٩ ،الریاض المسلم دار ،منهج ابن کثیر فی التفسیر  بن ابراهیم،سلیمان ،الحم .۴۵
  .م ٢٠٠۴ ،ماجد دار ،رشید رضا فی العقیدهمحمد منهج الشیخ  ،محمود محمد تامر ،متولی .۴۶
  .م ١٩٩۵ ،الهجره دار ،ریاض ، التفویض بصفات رب العالمین االثبات وةعالق ،نعسان بن رضا ،معطی .۴٧
 ،الرسـالهٶسـسة م ،ت فـی آیـات الـصفاتاالثبا و المفسرون بین التأویل ،عبدالرحمن بن محمد ،مغراوی .۴٨

  .م ١۴٢٠
  . ق١٣۶٧نشر المجمع العلمی، دمشق،  ،الدارس فی تاریخ المدارس ،محمد بن عبدالقادر  دمشقی،یمیَعُن .۴٩
 ةجامعـ ،الماجـستیر ةرسال ،فی فکر سید قطب ةالحاکمیالعقیدة و  بین ةالصل  بن محمد،زیزعبدالع ،وهیبی .۵٠

  .ق ١۴٠٣ ،سعود بن محمد
یـانبنیادگرایی و سـلفیه ،پاکتچی احمد و حسین، هوشنگی .۵١ تهـران،  ،هـای دینـی ؛ بازشناسـی طیفـی از جر

  .ش ١٣٩٠ ، صادق امام دانشگاه
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  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،٢۵ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  
   تفسیری شیخ انصاریۀجایگاه مبانی در نظری

    ١علی راد  
    ٢تبار  غالمعلیاهللا فضل  

  دهکیچ
 وی فقه متعدد آثار در ندارد، قرآن از کاملی ریتفسی انصاری مرتض خیش هرچند
 عنـوان بـهی وی مبـان لیـتحل. اسـت پرداختـه اتیآ نییتب به مفسرانه ،خودی اصول
 اندنینما و معاصر ۀدور در هیامامی فقه  ـیاجتهاد ریتفس ۀینظر ندگانینما ازی یک

 ضـرورت و تیـاهم از ،عهیشـ ریتفـس انیـجر دری وی خیتار سهم وی علم نقش
 بـا االحکـام اتیـآ ریتفـس دری انـصار خیشی مبان ،پژوهه نیا در. است برخوردار

 وی بنـد طبقـه ،یابیـباز ،یو اثـر ستیـب از شیبـ انیم ازی لیتحل  ـیاکتشاف روش
ی ادبـ خاصی مبانی دارا خیش کهدهد  می نشان قیتحق جینتا. است شدهی ابیارز
 دری اجتهادی ریتفس ۀینظری دارا رای و توان یم و بوده اتیآ لیتحل دری کالم و

 و نقـد بـه و دهیـره شیخـو روزگـار جیـرای هـا هیـنظر دیتقل از که دانست ریتفس
  .است پرداخته ریتفسی مبان وی مباد دری نوآور

                                                                 
 ١٠/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ٢۵/٣/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(ali.rad@ut.ac.ir)  تهراندانشگاهدانشیار پردیس فارابی . ١
  .(babolkenar1360@gmail.com) ) مسئولۀنویسند ( قمیۀ علمۀسطح چهار حوز. ٢
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 ،هیـامامی ریتفـس ۀینظر ر،یتفسی کالمی مبان ر،یتفسی ادبی مبان :یدیلکواژگان 
  .یانصار خیش ریتفس
  مقدمه

ی آن فرض پیش نیست که بتوان با هر ی متن عادیک قرآن همانند ، اسالمیۀدر اندیش. ١
ق ی فهم درست و عمیه براکاست  یهیبد. را فهمید یا خالی از هر مبنایی تفسیرش نمود

 ی روش و ابزارهـا،قرآن، داشتن مبانی فکری و اعتقادی صحیح بـرای انتخـاب مـصادر
همـان   بـه،ه اگر مفسری فاقـد چنـین اصـولی باشـدکای   به گونه،تفسیر ضروری است

ا یـرش ی همچنین پـذ. برداشت او از مقاصد قرآن دچار کاستی و خطا خواهد بود،نسبت
د لـذا مفـسر بایـ. ر مؤثر اسـتی در کمال و اعتبار تفسی،ادیبن فرض شید پرد یک یا چن

 بـه هـا ابتدا دیدگاه خود را نسبت به مبانی تفسیر مشخص سازد و سپس در چارچوب آن
 .گـردد مـین به تفاوت مبانی تفسیری آنـان برنظر مفسرا اختالف. تالش تفسیری بپردازد
تـاثیر   افراد نیز در این میـدان بـیۀساختودهای خ  سیاسی و ذهنیت،البته تعصبات مذهبی

 ،شـود  تفاسیر فریقین نسبت به همدیگر مشاهده مـیۀکشید هم  درۀآنچه از چهر. نیست
مبانی تفسیر اعـم از . ریشه در همین تأثرات مذهبی و مبانی اختالفی آنان در تفسیر دارد

 است که نباید با یکـدیگر ِ فرع بر اثبات فهم قرآن،مبانی فهم قرآن بوده و اقدام به تفسیر
  .دشوَخلط 
 ۀبرجستی ها تیشخص ظهور به ،یخیتار ۀدور هر در ریتفس دانشی بالندگ و رشد .٢
 آغاز از هیامام ریتفس انیجریی ایپو. داردی بستگی ریتفس دیجدی ها هینظر ۀارائ وی علم
 ژهیـوه بـ هیـامام اعـالمی تمـام انظـار لکـن .هست و بوده عامل دو نیا معلول ،کنون تا
 سـهم جـهینت در و نگرفتـه قرار توجه موردی لیدال به ،مستقلی ریتفس کتاب فاقد ِگانزرب

 هـانیفق و انیاصـولی ریتفس ۀینظر راستا نیا در. است مانده مغفول هیامام ریتفس در آنان
ی اصـولی آرا آنکـه حـال ،است نگرفته قرار توجه مورد چندان قرآن از کامل ریتفس فاقد
 نیا خود سو یک از است؛ نبوده ریثتأ یب مختلف ادوار در هیامامی ریتفس انگفتم در آنان

ی سـو از و پرداختـه اتیـآ ریتفـس به ریناگز خودی فقه وی اصول آثاری ال البه در بزرگان
 رو نیا از. اند پرداخته ریتفس نگارش به آنانی آرا ریثأت تحت آنان شاگردان ازی برخ گرید

 دهیـناد هیـامامی اجتهـاد ریتفـس گفتمـان دررا  هیـامام اعـالم از گروه نیا نقش توان نمی
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 ،عیتشی علم ۀجامع ،هیامام ریتفس خیتار در بزرگان نیا نقش لیتحل عدم لیدل به. گرفت
گـاه چنـدان بزرگـان نیا تیشخصی قرآن ابعاد از ،انیغرب و تسنن ی مـستند و قیـدقی آ
 از روز ِیعلمـ زبـان بـهی ریتفـسی بانم و آرا ۀیافت نظام و منسجم ۀعرض عدم البته. ندارند
 بـری کاسـت نیـا کردن برطرف. است زده دامنی کاست نیا بر خود زین بزرگان نیای سو
 ،هیامامی ریتفس تراث ازی بان راثیم رسالت برابر که است دانشگاه و حوزه انیقرآن ۀعهد
 ریتفـس در را هیـامام اعـالمی هـا دگاهید ،دنبپرداز علم روز زبان به آن ۀعرض وی ابیارز به

 را هـا آن نقـد وی ابیـارز ،شـناخت ریمـس و دنـبدار عرضه منسجم ۀمنظوم قالب در قرآن
 شـدت به ،هیامام ریتفسی خیتار تیهویی بازنما کهی ضرورت ؛دنینما هموار گرانیدی برا

 درکـه  دارد اقتـضا بزرگـان نیـا درسـت نقـد ضـرورت نیهمچنـ. باشد  میازمندین بدان
 مقـام در تـا شود شناسانده وکاست کم یب قرآن ریتفس در آنان دگاهید ،جامعیی ها پژوهش

  .آورد عمل به بزرگان نیای آرا ازی وی ابیارز و ناقد ریتقر ازی قیدقی داور بتوان نقد
 کـه دیـآ  مـیشـمار به معاصر ۀدور در هیامام اعالم ازی یک یانصاری مرتض خیش .٣
 شـاگردان و آرا ،آثـار. اسـت اشـتهد هیـامام مـذهبی علمـ اتیـح دری ا برجـسته نقش
 تسـن و کتـاب فهـم دری وی ها دگاهید. است بودهی و مٶثر نقشی ایگو ش،رینظ کم
 ِیعلمـ ۀبرجـست تیشخـص بـه نظر. باشد  میهیعلمی ها حوزه در فقاهت مدار اکنون هم
 لیذ مسائل تیمحور با حاضر ۀپژوه ،خودی بعد نسل بری وی آرا ریثأت وی انصار خیش
 خیشـی مبـان نیتـر مهـم: اسـت پرداختـهی و افـتیره در ریتفـس دانشی مبانی بایارز به

ی مبــان حیتنقــ دری انــصار خیشــ کــردیرو ست؟یــچ االحکــام اتیــآ ریتفــس دری انــصار
  است؟ کدام قرآن فهم دری انصار خیشی ریتفسی مبان ریثأت ست؟یچی ریتفس

 صـورتی لاصـو وی فقه کتب دری متنوعی ها پژوهشی انصار خیش ۀدربار چندهر
 سـپرده سـنجش بـه اثـر یـک در جـز ،یانصار خیش نظرگاه در قرآن ریتفس ،است گرفته
 اسـتی پژوهـش تنهـای محبی صاحبعل از یاالنصار خیللش ةیریالتفس االنظار. است نشده
 لیتحل گونه هر فاقد اثر نیا لکن. است یافته نشری انصار خیش ِیپژوه قرآن ۀعرص در که
 اکتفـا مـصحف بیـترت بـه اتیآ ریتفس در خیشی ریتفسی آرای گردآور به ًصرفا و بوده
 موضوع کهی ا نگاشته به ،نشریافتهی ها کتاب و مقاالت انیم در جستجو با. است کرده
 خیشـی ریتفـس روش «ۀمقالـ. میافتیـن دسـت ،باشـد پژوهه نیا مسائل به پاسخ آنی اصل
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ی انـصار خیشـی ریتفس وشر لیتحل بر زین )۶۴ـ ۶/۵٠ش: ١٣٨٨، یمحمد وی تجر( »یانصار
  .است نپرداختهی وی ریتفسی مبانی ابیارز و لیتحل به و داشته تمرکز
 هـدف بـه کـه استی انصار خیش ِیریتفس ۀینظری پژوهش طرح ازی بخش پژوهه نیا
ی ریتفـس ۀیـنظری هـا لفـهٶمی تمـام و دهیرس انجام به قرآن ریتفس در خیش ۀینظری ابیباز
 باشـد  مـیپژوهـه نیا ازی بخش حاضر ۀمقال. است کرده ئهارا لیتفص به رای انصار خیش
 و داده قـرار مطالعـهمـورد ی انصار خیش آثار از اثر ستیب از رای ریتفسی مبان مبحث که
  .است کرده ارائه قرآن ریتفس در خیشی کالم وی ادبی مبان قالب در را آن جینتا

  یشناس مفهوم .١

  یریتفس ۀینظر .١ـ١
 از ینه زمنی که در اییقتحقبا  واست  یید نوپا و جدیاصطالح »ییر تفسۀینظر« ریتعب
 اصـطالح یناکه  گفت توان یها صورت گرفت، مافزار  و نرمها وبگاه جستجو در یقطر
 ١١تنهـا » مشکوة االنوار «یافزار بزرگ قرآن رمکار رفته و در نه  اندک بییل معنا خیندر ا

 یهـا فـر از پژوهـشگران معاصـر بـه نـام تنها از شـش نیر تعبین شده است و اافتیمورد 
 اهللا بیـ روشـن، حبییدباقر سـع محمـد،ی اصـفهانیی رضـایعل محمـد،یمحمد مراد«

 سندگانیـ از نوی در کتـاب بعـضو باشـد ی مـ»ییاکبر بابا ی و علیزنجان دی عمی،طاهر
 ۀیـ لکـن مقـصود از نظر، استعمال شـده اسـتیاد واژه زین ای، احمد واعظیرمعاصر نظ

 دارد کـاربرد پژوهش ین در اکه باشد ی مییر تفسۀی نظری آن معناز اری غیزیچ ییرتفس
 یمبـان کتـاب ،داده اسـت  بحث را سامانین ایق به طور مبسوط و دقکه یپژوهش تنها و

 مقصود. باشد  می کتابین ایف تعرزی که مالک ما نباشد ی م قرآنیر در تفسهی امامیکالم
 اسـت کـه دانـش ییهـا  و مؤلفـههـا  شاخـصهۀمجموع« پژوهه، نی در اییر تفسۀیاز نظر
 از باشـد یو عبـارت مـ.. . استی ضروریر تفسر دها دهد و تصور آن  می را شکلریتفس
 یر ابعاد تفسگری در دیگذاریر که به جهت تأثری تفسی منابع، روش، قلمرو و داور،یمبان
  .)٢٢: ١٣٩٠راد، (»  کردادی ییر تفسۀی نظری اساسیها لفهٶتوان به عنوان م می
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  یریتفس یمبان .٢ـ١
: ١٣٨٧ابـن فـارس، (  گفته نـشده اسـت»مبنا« و »اصل« فرق صریحی بین ،در کتب لغت

برنـد و  کـار مـیه دو را بـه جـای یکـدیگر بـ  و به طور معمول نویسندگان آن)١٢٠ و ١١٨
 قواعـد ،آید که اصل  می؛ لکن به نظر)١٩ :١٣٨۶رضایی اصـفهانی، ( گاهی تفکیک ناپذیرند

گونه که هیچ کس در ضـرورت و   آن،و قوانینی است که یک دانش بر آن استوار است
 قـرآن بـه زبـان ۀ همانند دانستن فارسی بـرای ترجمـ؛موجودیت آن قوانین اختالف نکند

سان یک  های است که در ابتدای کار ب های پژوهنده فرض پیش قواعد و ،مبنااما . فارسی
رو مبنـا  از این. را بپذیرند و خواه نپذیرند  دیگران آن خواه؛دهد اصل برای خود قرار می

توان مشتمل بر اصل دانست؛ یعنی هر اصلی مبنا نیز هست ولـی هـر مبنـایی اصـل  را می
  .)٣٠ـ٢٩: ١٣٩٠راد، ( نیست

 ،شناسـی  زبـان، کالمـی،هـای اعتقـادی فـرض پیش مجموعه ،رو مبانی تفسیر از این
بـشری مـتن  فرایهـا یژگـیبت به ماتن قـرآن، و علمی مفسر نس وشناختی، تاریخی روش

، بـه هـا ه بـا مبنـا قـرار دادن آنکقرآن، اصول نظری و کاربردی فهم و تفسیر قرآن است 
  .پردازد یر قرآن میتفس

 ،چند برخی نویسندگان با تعریف مبانی تفسیر به مبادی تصوری و تصدیقی مفسرهر
گاهی کید داشتهها  تعریف و انتخاب مبنا در مورد آن،بر لزوم آ در ، انـد  پیش از تفسیر تأ

 حال آنکه تفسیر و ،اند  مبانی تفسیر شمردهۀ تأویل را در زمر،بیان مثال دچار اشتباه شده
 و سـازوکار کـشف هـا فـرض پـیشیی با همدیگر در ها  تفاوت،تأویل با وجود اشتراکات

  .)٣١ـ٣٠: همان(دارند 
 ،بیشترین اهتمام وی در مبانی تفـسیریبرایند بررسی آثار شیخ انصاری نشان داد که 

دو مبنا  لذا ساختار مقاله بر اساس آرای وی در این. دو مبنای ادبی و کالمی بوده است
 شــکل گرفتــه اســت کــه در ادامــه بــه تحلیــل دیــدگاه وی در هــر یــک از ایــن مبــانی

  .پردازیم می

  یادبی مبان .٢
ی ساختار وی انیبی ها یژگیو ۀردربا مفسر مقبولی ها فرض پیش ،یادبی مبان از مقصود



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ر ـ 

 بها
ان 
بست
تا

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

٢۵

۴٢  

 را خـود دگاهیـد ،قـرآن ریتفـس از قبل دیبا که باشد یم آنی معناشناخت قواعد و قرآن متن
ی دارا او ریتفـس تـا کنـد مـشخص ها آن از استفاده ضوابط و ،اصول نیا اعتبار به نسبت
  .)١٠٧/٢۵ش: ١٣٨٩حسینی،  طیب( نشودی ادبی ها بیآس دچار و باشد ضابطه

  اتیآ اقیس تیحج .١ـ٢
 یـک لفـظ در یـکت قـرار گـرفتن یـفکی«در اصطالح تفسیری عبارت اسـت از سیاق 

 ،هـای قبـل و بعـد  جملـه و جملـهیـکان مفردات یوند خاص میگاه آن و پیجمله و جا
ارا به دسـت که آشیه از منطوق و مفهوم آکرد کشف کی یه بتوان از آن معناکای  گونه به

 ؛١٢٠: ١٣٧٩ان، کاری و همی؛ بابا٧٨ ـ ۶٢: ١٣٨٢، ّعوا: ک.ر( »لی آن استآید، بلکه از لوازم عق نمی
  .)١٢٠: ١٣٨٧بابایی، 

دسـت ه  نتایج ذیل را ب، چیدمان واژگان و جمالت در آیاتۀبررسی آثار شیخ دربار
  :داد

 تعابیر مختلف شیخ انصاری در استناد به سیاق :ها و آیات قرآن  سیاقمندی سوره.١
، »المــساق«، »ةمــسوق«، »المــسوق«، »مــسوق«، »الــسیاق«، »اقســی«آیــات از قبیــل 

 مـتن قـرآن از سـوی ۀسو بیانگر اعتقاد شیخ به چیـنش هوشـمندان از یک.. . ،»سیقت«
 سـیاق نـزد وی در ۀماتن آن بوده و از سوی دیگر نشانگر اعتبار و ضرورت کاربرد قاعد

 کلمـات اقیسقرآنی چون  سیاق ِال گوناگونکوی به اش. باشد  میمعناشناسی متن آیات
، کتـاب الزکـاة ( اتیـآ اقیسـ  و)١۶۴: همـان( ها جمله اقیس ،)١٠٧: ١۴١۵، رسالة فی الوصـایا( هیآ

 بـرده بهـرهی قرآنـ مقاصـد و هـا مدلول ِیمعناشناس در ها آن از و کرده اشاره )٣٢٩: ١۴١۵
راد و ( اسـت کـرده تمـسک اقیسـ بهی یروا وی قرآن ۀنمون چهل از شیب در شانیا. است

  .)۴ش: ١٣٩٢ ،تبار غالمعلی
 داللـت تیشـفاف ،یانـصار خیشـ دگاهیـد در : ضوابط کارآمدی سیاق در تفسیر.٢

 کتـاب ( اتیـآ نـزول نأشـ بـای صـدور ارتبـاط و تر یقو لیدل با اقیس تعارض عدم اق،یس

  .باشد  میاتیآ فهم در اقیس از استفاده ضوابط ۀجمل از، )٢۶: ١۴١۵، الخمس
 خیشـ نگـاه در قـرآن ریتفـس در اقیسـ :عناشناختی سیاق در تفسیر کاربردهای م.٣
  :از اند عبارت که داردی فراوانی کاربردهای انصار
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  ،)٢/۵۶٣: ١۴٢٨( عمران آل ٩٧ و زمر ٧، طه ۴ ِاتیآ در محذوف حیتصر )الف
، هالطهـار کتـاب ( نـساء ۵٩ ۀیـآ در ابطـالی معنـا چـونی قرآنـ مفرداتی معناشناس )ب
١۴١۵ :٢/۴١٢(،  
 ٧٩ۀ یـآ از محرمـات تـرک در بچـه از ّیولـ مواظبـت رینظی شرع حکم استنباط )ج
 واحـد خبـر تیـحج بـر )٧ /اءیـانب ؛۴٣ /نحـل( الٶس ۀیآ داللت عدم ،)٢/۴١١: همان( واقعه

 ،)٣/۵٨١: تــا بــی( نــساء ١۴١ ۀیــآ از مــسلمانان بــر کــافران تــسلط حرمــت ،)١/١٣٢: ١۴٢٨(
 تیموضـوع ،)٢٢۵: ١۴١۵، ثیـالموار فـی رسـالة( نـساء ١١ ۀیآ از تیم اموال میتقسی چگونگ
 تمـسک صحت عدم و )٢/٣٨۶: ١۴١۵، هالطهار کتاب ( مائده ۶ ۀیآ از ممیت وجوب در حرج
  .)٢٩٧: ١۴١۴( َةَالَّالص واُمیِقَأ  اطالق به

  یابیارز
 ؛اسـت ابهـامی نـوع دچـار اقیس کارکرد و اعتبار دری انصار خیش دگاهید دیآ یم نظر به
 ،نمونـهی بـرا ؛است نپرداخته اقیس تیحج در مهمی نظری مباد ازی برخ به شانیا رایز

 ،معمـول طـور بـه. ستیـن روشـن اتیـآ نزول بیترت با اقیس ارتباطئلۀ مس دری وی مبنا
 ارائـه یکپارچـه را آن ،سندهیـنو یـا نـدهیگو کـه اسـت معتبری نوشتار یا گفتار در اقیس
ی ادعــا باشـد، بـوده پــاره پـاره وی جیتـدر ،ینــمتی ریـگ شـکل نــدیفراامـا اگـر  .دیـنما
 صـادق قـرآن ۀدربـار تیوضـع نیـا. روسـت هروبـی موانع با و دشوار آن کلی اقمندیس

 مطلـب نیـا اسـت،ی فیتـوق دیـمج قـرآن اتیـآ نشیـچ و بیترت هرچند ًاوال رایز ؛است
 ۀیـآ نمونـه بـاب از چـون داللـت کنـد، سوره هر متن در هم به اجزاارتباط  بر تواند ینم
 و) مـذکر ریضـم بـه نـثٶم ریضـم از عـدول ریـنظ(ی متن درون قرائن وجود با که ریتطه
 تیـب اهـل بـه اختصاص) اطهار ۀائم و خدا رسول از وانافر اتیروا(ی متن برون

 تیـوال ۀیـآ یـا ،نـدارد خـود از بعـد و قبـل اتیـآ بـای ارتبـاط چیهـ دارد، عصمت
 وحـدت پس. ندارد خوداز  بعد و قبل اتیآ ابی ارتباط چیه ،)٣/ مائده( نیمنٶرالمیام

 از شیبـ طـول در قـرآن اتیـآ ًایـثان و باشـد اتیـآی تمام ِموضوع وحدت مستلزم ،نزول
 دسـتور بـه هـا سـوره ۀپراکنـد قطعـات کـه میدانـ یمـ ًاجمـاال ونـازل شـده  سال ستیب

 یفعل مصحف ن،یا بر افزون. است گرفته قراری قبلی ها بخش امتداد در خدا رسول
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 و اعتبار اشکال، نیا رشیپذ صورت در .است نشده نیتدو آن نزول بیترت اساس بر زین
 و شـد خواهـد محـدود ،دارنـد نـزول وحدت که وستهیپ جمالت به ًصرفا اقیس کارکرد
 یـا فقـدان صـورت در که استی نقل لیدل ازمندین خود ،وستهیپی ها بخش نیا صیتشخ

  .یافت خواهد توسعه اشکال ۀدامن اختالف
 اتیـآ نزول بیترت و خیتار با آن نسبت و اقیس فروض انواع به خیش که بودی ضرور

 ازی و مـراد کهی صورت در اقیس اعتبار دری و دوم ۀضابط نیهمچن. داد یم نشان توجه
 مـانع ادله نیا فرض نیا در که دیآ  مینظر به ،باشد معتبری نقل ای یعقل لیدل ،یقو لیدل

 مذکور ۀادل با متعارضی اقیس نکهیا نه شوند یم متنی برا ها نآ مفاد خالف ِاقیس انعقاد
 یلب قرائن ،گرید انیب به. گردد اعتبار سلب اقیس از تعارض، استناد به سپس ،بشود منعقد

 نقـش نکـهیا نقـش نـه ،دارند را متنی برا اقیس انعقاد در مانع و دفع نقش ،یمتن برون و
  .باشند داشته را تعارض از بعد رفع

  یلغو قول تیحج .٢ـ٢
. اسـتی قرآنـ مفـرداتی معناشناس دری لغو قول اعتبار ،قرآن ریتفسی ادبی مبان ازی کی
 تیـحج. اسـت برخورداریی باال تیاهم از ،یعمل جینتا لیدل بهی فقه ریتفس در مبنا نیا

 در لغـت اهـل قـول بـه کتمس صحت از است عبارت ه،یفق مفسران نگاه ازی لغو قول
. )۴٠٧: ١٣٨٩، یاسـالم مـدارک و اطالعـات مرکـز( اسـتی شرع امکاح تنباطاس به مربوط آنچه
 بـه اضـطرار ،یعملـ وی قـول اجماع ِلیدل سه ،لغت اهل قول تیحجی برای انصار خیش

 را دوم لیدل ،ها آن نقد از بعد و نموده مطرح را عتیشر به علم باب انسداد وی لغو قول
  :نوشته است آن هیتوج در و رفتهیپذ

 طور هب اگرچه رایز ؛است ادیزی لیخی ظنی لغو قول به ازین موارد هک ست انیا انصاف
 لغـت بـه رجـوع ازی ا چاره لیتفاص و اتیجزئ در ،است معلومی ا لمهکی معنا اجمال

  .)١٧٩ ـ١/١٧٧: ١۴٢٨( ستین

 تـبک دری انـصار خیشـ ،یقرآنـ مفـرداتی معناشناسـ دری لغو قول اعتبار بری مبتن
 استـشهاد منـابع آن بـه و مراجعـهی لغـو منـابع و لغـت بـه موضوع، نییتع در خودی فقه
 حجـرات، ١٢ۀ یـآ در )١/٣١٢: تـا بـی( »بـةیالغ «ۀواژی معناشناسـ در نمونـهبـرای  ؛ندک یم
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 در )١/٢۵٨: همـان( »الـسحر «بقـره، ٢٢٢ۀ یآ در )٣/١١۵: ١۴١۵، هالطهار کتاب ( »ضیالمح«
: ١۴١۵، التقلیـد و االجتهـاد ( »حکـم «عمران، آل ٩٧ۀ یآ در )۵: ١۴٢۵( »حج «بقره، ١٠٢ۀ یآ

ی هــا واژهی معناشناســ و حــج ٣٠ۀ یــآ در )١/٢٨٩: تــا بــی( »غنــا «مائــده، ۴۴ۀ یــآ در )٣٠٣
: همان( »غش «،)١/٢۴٠: همان( »رشوه «رینظ اند، یشرع حکمی برا موضوع کهی گرید
 اسـتدالل انبـد و مراجعـه لغت معتبر تبک به ...و )٣/١٢۴: همان( »استحاضه« ،)٣٣۶/۵

  .کند می

  یابیارز
 ًاوال. باشـد  مـیلیـتکم ازمنـدینی لغـو قـول تیحج اثبات در خیشی مبنا دیآ یم نظر به

ی انـصار خیشـ اسـتدالل در لغـت کتـاب یا شخص بر آن اطالق طیشرا وی لغو مفهوم
 فـرد یک شمردنی لغو در خیش ۀضابطکه  ستین معلوم رایز ؛است نشده ریتقری خوب به
 بای لغو معاصرت ایآ است؟ کدامی و نگاه ازی لغوی رأ اعتبار ۀادل و ست؟یچ کتاب یا

 مـالک ر؟یـخ یـا باشـد  مـیاعتبـار شـرط ،یو نگاه از اتیروا صدور و قرآن نزول عصر
ی رأ ِتعـارض فـرض در ست؟یـچ واژگانی معناشناس در انیلغوی اجتهادی آرا صیتشخ
ی خیتـار تطـورات به توجه با ؟ستیچ حیترج لیدل و است مقدم کدام ،اتیروا بای لغو
  است؟ کدام شارع عصر اریمع و لیاصی معنا احراز مالک ،واژگانی معان

  ییچندمعنا .٣ـ٢
گردد و شـافعی از علمـای اهـل سـنت،  می به قرن دوم هجری برمذکور  بحثۀتاریخچ
باشـد و  مـی»  معانی آنۀحمل لفظ مشترک بر هم«له را مطرح کرد و عنوان آن ئاین مس
علمـای شـیعه نیـز از زمـان . اهل سنت نیز به تبع آن این عنوان را مطـرح کردنـدعلمای 

در کتـب . ق ۴٣۶ سید مرتضی متوفای ً مثال؛اند  این بحث را مطرح کرده،تدوین کتاب
 به این بحـث وارد .ق ۴۶٠متوفای  شیخ طوسی. اصولی خود به این بحث پرداخته است

همچنـین سـایر . کنـد بـار مطـرح مـی  اولـینشده است و زوایایی از این موضوع را بـرای
بـسیاری از . انـد هـای خـود بیـان کـرده را در کتـابئله علمای شیعه نیز به نوعی این مس

کنند و  را بیان می» ر بیش از یک معنابحمل الفاظ قرآن «مفسران از قرن چهارم به بعد، 
  .اشدب از جمله کسانی که به این بحث پرداخته است، شیخ مرتضی انصاری می
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ّعـوا، ( دیـ واژه بـر معـانی متعـدد داللـت نمایـکی آن است که یمعنا از چندمقصود

 اگـر. شـود یمـ میتقـسی طـول وی عرض بهی یچندمعنا که است ذکر به الزم. )۵٧: ١٣٨٢
 گفتـه زیـن معنا از اکثر در لفظ استعمال بدان باشند، هم عرض در لفظ یک از معنا چند
 طول دری لفظ اگر اما ،)٢/۴۶٨ :١٣٨٣( است آن ۀستحالا به قائلانصاری  خیش و شود یم

 از لکـن. ردیـگ ینمـی اشکال خیش که است فرض نیا در باشد، متعددی نامعی دارا هم
 کـه کـرد اسـتخراج را معنـا چنـد ایـ دوی ا هیآ از توان  مییصورت دری انصار خیش نگاه
  :باشد داشته را لیذ طیشرا
 نیـا از خـارج توانـد ینمـ مفـسر. باشدی عرب زبان قواعد اساس بر مفسر برداشت .١
  .)٢/٨٨: همان( کند لیتحم رایی معنا قاعده
 و باشـند تعـارض در معنا دو اگر. نباشند تعارض در هم با شده استنباطی معنا دو .٢

 کـرد حمـل معنـا دو بـر را کلمـه تـوان ینمـ و بود نخواهد دفاع قابل نشوند، جمع هم با
  .)٢/٧٠٩: ١۴١۵، هالقرع و لصحةا و الید و ضرر ال قاعدة (

 ،هالطهـار کتـاب ( دننباشـ قـرآن اتیـآ ریسـا با تعارض و تضاد در شده استنباطی معان. ٣
١۴١۵ :٣/۴٠٢(.  

  یابیارز
 قواعـد اب معنا تمطابق که شود واقع نقد موردچنین ی انصار خیش استدالل است ممکن
یی چنـدمعنا دری صاصاختـ شـرط و باشـد  مـیقـرآن ازی اسـتنباط هـر الزم شرط ،یعرب
. اسـتیی چندمعنا بروز دری نحو اختالفات ریثأت است مهم نجایا در آنچه لکن ست،ین

 و گـرددیی چندمعنا به منجر متعدد،ی نحو مکاتب اساس بر هیآ یک نییتب است ممکن
 فـرض نیـا در. باشـدی عربـ قواعـد بـا مطـابق ،مکتـب هـر ۀادل اساس بر زینیی معنا هر
 چنـدمعنا رای ا هیـآ تـوان یمـ انیـنحو مختلفی آرا به استناد با ایآ ست؟یچ هیفق فیتکل

 نـدهیگو قـصد احـراز کـرد؟ اسـتنباط هیآ از مستقلی حکم ،معنا هر اساس بر و دانست
 ،آن قیمـصاد از معنا زیتما گر،یهمد به نسبتی معانی دالل وضوح دوم،ی معنا به نسبت

 در ابهـام بـه کـه اسـت سـاکت هـا آن بـه نسبت خیش دگاهید که هستندی مسائل گرید از
  .است شده منجری و دگاهید
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 ۀمرحلـ در دیـبا دارد، امکـانی ثبـوت لحاظ به فوق نقد هرچند که رسد یم نظر به اما
 یـک صـرف تنهـا فـوق مطلـب ،تـر قیـدق عبـارت به .شود انیب آنی برای شواهد اثبات
  .باشد اعظم خیش اب حقکه  رسد یم نظر به رو نیا از. دارد لیدل به ازین و ستادعا

  قرآن ظواهر تیحج .۴ـ٢
 از میان معانی .آیاتی از قرآن بر دو یا چند معنا داللت نمایندکه در مواردی ممکن است 

 یعنی با گفتن لفـظ، در ابتـدا ایـن معنـا بـه ؛ تبادر ذهنی داردْمتعدد، یک معنا نزد عرف
لی نـزد عـرف مرجـوح  و،چند نزد عقل احتمال معانی دیگر وجود دارد، هرآید ذهن می

 ول گفتهٶ معانی خالف متبادر، مۀ به معنای متبادر، ظاهر و به بقی،در این صورت. است
ط حجیت ظواهر قرآن را چنـین گفتـه یشیخ انصاری شرا. )١/۵٨: ١۴٢٨انـصاری، (شود  می

 عدم مخالفت معنـای ظـاهری آیـه بـا نـص قرآنـی یـا ،عرفی بودن معنای ظاهری :است
وی در  .)١/٩٩: ١۴١۵، کتـاب الـصالة ( جود قـرائن حتـی قـرائن محتملـه فحص از و،روایی

 احکام متنوعی را از ظواهر قرآنی استنباط کـرده ،موارد متعددی بعد از احراز این شرایط
، هکتـاب الطهـار ( مائـده ۶ۀ یـآ ظـاهر ازکفایت غسل جنابت از انجام وضو :  همانند،است
، اختصاص اسـتطاعت طه ١۴ ۀیآ ظاهر ازز  عدم وجوب فوری قضای نما،)٢/١٣٣: ١۴١۵

 وجوب مراعات اصلح در ،)٢٧: ١۴٢۵( عمران آل ٩٧ ۀیآ ظاهر ازشرعی به غیر اهل مکه 
 ۴٣ ۀیـآ ظـاهر ازال ٶ وجوب سۀ، فلسف)٣/۵٨٠: تـا بی( انعام ١۵٢ ۀیآ ظاهر از ّتصرفات ولی

در تصرفات فعلـی بنـا  حرمت ارتکاب اولین جزء ،)١٧/٢۶٢ :١۴١۵، االجتهاد و التقلید ( نحل
 عـدم توقـف تـوارث زوجـین بـر ،)۶/١۴٠: تـا بـی( منونٶم ۶ و ۵ اتیآ ظاهر ازبر سببیت 

  .)١٨٧: ١۴١۵، المواریث فی رسالة( نساء ١٢ ۀیآ ظاهر ازآمیزش جنسی 

  یابیارز
ارد شـده و قیـدق وی اجتهـاد ظواهر، تیحجی ادبی مبنا ریتقر دری انصار خیش هرچند
ی معنـا در ظـواهر فرمـود؛ یم روشنی ستیبا که دارد وجودی وی بنام دری ابهامات، است
 از مقـصود د؟نشـو  مـیزیـن واژگانی کاربردی معنا شامل و بوده آن از اعم یا اند یوضع
 بـوده لغـت اهل عرفمراد وی،  کهنیست  معلوم و است ابهام دچار خیش انیب در عرف

 کـدام آن کـشفی راهکارهـا و ستیچی عرفی معنا اریمع نزول؟ عصر مردمان عرف یا
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 اسـتعمال بـای لغو قول نیب تعارض فرض در و اند کدامی عرفی معنا احراز منابع ؟است
 بـای قرآن ظواهر انیم تعارض فرض است؟ کدام با حیترج ،نزول عصر محاورات در واژه

 ابهامـات که شود اشکال اگر و باشد؟  میجمع قابل چگونه ،قرآنی انیب اعجاز به اعتقاد
 راجع ما بحثًاوال  که شود یم داده جواب ندارد، خیشی اصولی مبان بهی ارتباط ،رمذکو

 رایـز ؛ستیـن خیشی اصولی مبان با ارتباط یب ًایثان و استی انصار خیشی ریتفسی مبان به
 طیشـرا از بحـث بـه واقـع در آن، تیـحج طیشـرا و قـرآن ظواهر تیحج ۀدامن از بحث
  .باشد یم اصول مهم مباحث ازی یک بحث نیا و گردد یبرم کالم ظواهر تیحج

  یکالمی مبان. ٣
 باورها و مبادی نظـری مفـسر نـسبت بـه مـاتن ۀمجموع«مقصود از مبانی کالمی تفسیر 

. بشری متن قرآن، اصول نظری و کاربردی فهم و تفسیر قرآن استهای فرا قرآن، ویژگی
عتقادی مفسر نـسبت بـه در حقیقت مبانی کالمی تفسیر قرآن، نظر به باورهای علمی و ا

 مبـانی کالمـی شـیخ انـصاری را ،اینـک در ادامـه. )٧۵: ١٣٩٠راد، ( »مبادی تفـسیر دارد
  .کنیم  میبررسی

  ریتفس به قرآنی ازمندین .١ـ٣
 ریتفـس دری انـصار خیشـی کالمـی مبنـا نیاولـ ،ریتفـس بـه قرآنی ازمندین اصل رشیپذ

 از بحـث ،اسـت ریتفـس علـم مهـم مباحـث از یـک ،قرآن ریتفس از بحث هرچند. است
 نیـا بـه اعتقـاد بـدون ًاساسـا. است قرآن ریتفس از بحث از ریغ ،ریتفس به قرآنی مندزاین

ی ابتـدا در خیشـ فـراوان و متنـوع ریتعـاب. ستیـن هیتوج قابل ریتفس به شانیا اقدام اصل،
: سـتایـشان ا منظـر از ریتفـس بـه قـرآنی ازمنـدین اصـلی برای خوب گواه ،اتیآ ریتفس

 فـی رسـالة( »یـةاآل ریتفـس «بـه ریـتعب ،)١٢۶: ١۴١۵، الـشهادات و القـضاء (» یتعـال قوله ریتفس«

ِّفـسر« بـه ریـتعب ،)۵٨: همـان( »ّابهنیـث رتّفس قد «،)۴۴٢: ١۴١١، المـصاهرة جهة من التحریم ُ« 
: ١۴٢٨( »مجمـل «به ریتعب ،)٣٣۴: ١۴١۴( »ةیاآل جمالإ «به ریتعب ،)٢٣٢: ١۴١۵، الزکاة کتاب (
 وجـود شـاهد ،ریتعـاب نیـا از کیـ هر. )١/٣١۴: همـان( »ّنصال جمالإ «به ریتعب ،)۴۵١/٢

 بـه قـرآن ازیـن خیشـکـه  دیآ  مینظر به. باشد  میریتفس به آنی ازمندین و قرآن در اجمال
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وا  ۀیـآ در »بـاء «ریتفـس ریـنظ ؛دانـد  مـییذاتـ ،یالهـ اتیآ ازی بعض در را ریتفس ُوا َ ْمـ َ 
ُبرؤ ُ ُسـمکْوِ ِ )صـادق امام از زراره ۀحیصح فقدان فرض در ،خیش نگاه از که )۶ /مائده ، 

 از گریدی بخش در. )٢/٢٠٨ :١۴١۵، هالطهار کتاب ( بود مشکل باء حرف بودن ضیتبع اثبات
ُوالـسارق والـسارقة  ۀیـآ رینظ ،اتیآ َ

ِ َِّ ََّ ُفـاقطعوا َُ َ ْ ْأیـ َ ُدَ َ  مفـسران ازی بعـض آنکـه بـا )٣٨ /مائـده( اَمِ
 اجمال نیا لیدل ،خیش نگاه از لکن بودند، آنی ذات اجمال به قائلی مرتض دیس چونهم
  :سدینو یم نیچن شانیا. ستینی ذات

 دست کل کردن جدا »اقطعوا« از ظاهر رایز ؛ستین ذهن از دور هیآ در اجمال به قول
 ،نـداردی ظهـور معنا نیا ریغ در هیآ و ستین خداوند مقصود ًقطعا که یحال در ،است
 سـه ،عـرب کـالم در »یـد« ۀواژ چون ،است مردد دست متعدد مراتب انیم جهینت در
 کنـو از ،مـچ تـا انگشتان کنو از: دیآ  میحساب به دست مراتب از همه و دارد معنا

 در اجمـال لکـن ،)۵/۵۶: تـا ، بـیییطباطبـا( شانه تا انگشتان کنو از و مرفق تا انگشتان
: ١٣٨٣انـصاری، ( باشـد  مـییگـرید امـر لَبـِق از اجمـال بلکـه ستیـن هیآ ذات و نفس

۵/٣۵۶(.  

  یابیارز
 در خـاص طـور به و قرآن در را اجمال و بوده هیامام هانیفق مشهور مطابق ،خیش دگاهید
 ستیـن روشن چندانی حکم اتیآ ریغ دری و دگاهید لکن. است رفتهیپذ االحکام اتیآ
 نظـر بـه. اسـت نـشده حیتنقـ ریتفـس بـه قرآن دانستن ازمندین در اتیآ نیا تیخصوص و

 سـبب و اسـت شـده خلـط گریهمـد بـا اتیـآ اتیـجزئ نیـیتب و ریتفـس نیب مرز دیآ می
 عیتـشر صـدد در االحکـام اتیـآ ازی برخـ ًاساسا. است دهیگرد اتیآی برایی نما اجمال
 ارجاع در دیشا و است نبوده ها آن قصدی فیک وی کم اتیجزئ ۀارائ و بودند حکم اصل
 خیشـ آثـار کـه شـود گفتـه خیشـ از دفاع در است ممکن. است داشته یتعمد سنت به
 لکـن .اسـت نداشته توجه اتیآ ریتفس به خیش ًاصال وی ریتفس نه ،استی اصول  ـیفقه
 ۀجنبـ ،آن از خیشـ لیـتحل و االحکـام اتیـآ از بحـث رایـز ؛ستیـن حیصـح هیدفاع نیا

 تـوان ینم و باشد یم نظورهچندم آن از بحث ،یعبارت به. داردی اصول وی فقه وی ریتفس
 نیـا بـر شاهد. است بوده غافل یا نداشته نظر آن ریتفس مباحثبه  که داد نسبت خیش به

  .باشد یم فوق اتیآ لیذتوسط شیخ ی ریتفس اتیروا آوردن مطلب،
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  قرآنی ریناپذ فیتحر .٢ـ٣
 لیدل اکتشافی برا رو نیا از ،است نداشتهرا  قرآنهمۀ  ریتفسی بنای انصار خیش که آنجا از
 بـدان خـودی اصـول وی فقهـ کتـاب در خیش کهرا یی روا ۀادل توان  میفیتحر عدم به خیش

  :ه استکرد حیتصر قرآن فیتحر عدم به اش یاصول کتاب در گرچه ،کرد مطرح پرداخته،
 سـقوط بعـضها یفـ ّأن یّحتـ اًسـقط القـرآن یفـ ّأن اآلثار من جملة یف ورد قد: ةیالثان

 ّنـهکول الوثـوق، لعـدم بظـواهره واألخـذ هیـعل الکـّاالت لکستشی فقد ّثمة ومن الثلث،
ًأوال مدفوع   .)٣/٩۴: ١٣٨٣( ...بمنعه ّ

 در کامــل ۀســور تــالوت اتیــروا ،فیــتحر عــدمی بــرا هــا لیــدل نیبهتــر ازی یکــ
 شـده فیـتحر قـرآنی هـا سـوره اگـر رایـز ؛)٣١٧ــ١/٣١٢ :١۴١۵، الصالة کتاب ( نمازهاست

 قـرآن در کامـل ۀسور پس است، افتاده ها آن اتیآ ازی تعداد که معناست نیا به د،نباش
ی وجوب حکم ،صورت نیا در. دیتوح و فاتحهۀ سور مانند محدود،ی تعداد مگر ست،ین
 در شـد، خواهد قیمصاد تعداد نیهم به محدود نماز، در کاملۀ سور قرائتی استحباب ای

 از. )١/٣١٣: همـان( است امدهینی تیمحدود نیچن فقها سخنان زین و اتیروا در کهی حال
 تیـحج بـا آن ارتبـاط لیـدل بـه قرآن فیتحر ۀشبهی بررس ،یانصار خیش گرید مباحث
 ریـز اتیآ ظواهر تیحج ات،یآ ازی بخشی کاست احتمال با رایز ؛است بوده قرآن ظواهر
 در اسـت، موجود آنچه ظواهر خالفبر  قرائن ازی بخش است ممکن چه رود، یم سؤال

 دهینرسـ مـا دسـته ب فیتحر اثر در که باشد داشته وجود مصحف از شده فحذ ِاتیآ
  :است دادهی متعددی ها پاسخ شبهه نیا به خیش. است
 نیـا و ستیـن مـسلم االحکـام اتیـآ در آن وجود قرآن، فیتحر صحت فرض بر .١
  .باشدی نییق االحکام اتیآ در فیتحر که دارد اثری وقت شبهه
 اسـتنباط در قـرآن ظـواهر همچنـان االحکـام، اتیـآ در فیـتحر وجـود فرض بر .٢
 ،یالهـ اتیـآ همه نیا انیم و است محصوره ریغ ۀشبه رایز ؛هستند کارآمدی اله احکام
  .است فیضعی لیخ فیتحر احتمال
 اتیـآ بـهی ا ضـربه ،صهینق به فیتحر االحکام، اتیآ در فیتحر وجود فرض بر .٣
 ۀفقـر اجمال و اهمال سبب ،هیآ یک یا و هفقر یک سقوط رایز ؛زند ینم قرآن در موجود

 و اسـت بـودهی ارتباط فقره دو آن نیب میباش داشته نییق آنکه مگر ،شود  نمیقرآن گرید
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  .)١/١۵٨: ١۴٢٨ ؛٣/٩۴: ١٣٨٣( شود یم دفع ارتباط عدم اصل با احتمال نیا

  یابیارز
 و آمـدکار ،االحکـام اتیـآ در فیـتحر ۀشـبهی نفـ در خیش لیدال که است آن انصاف
 بـه اتیـروا ۀعرضـ چونهمی گرید ۀادل به توانست یم اول بخش در لکن .استی اقناع
 مـوهم ِاتیـروا هیـتوج و متـشرعه ۀریسـ قـرآن، بـه اسـتناد در معصومان ۀریس قرآن،
 از مقـدار نیهم به ،یفقه مسائل در خود ازین ۀانداز به ًصرفا خیش دیشا. بپردازد فیتحر
 ِورود صـورت در ،یو نظـر دقـت بـهبـا توجـه  قطـع طور به و کرد اکتفا فیتحر بحث
  .داد یم نشان توجه آن ابعادی تمام به ،قرآن فیتحر ۀشبه به مستقل

  قرآن در نسخ وقوع. ٣ـ٣
 اقتـضای دوام ،ه بـر حـسب ظـاهرکم سابق است کرفع ح« نسخ ،از نگاه شیخ انصاری
ان جمع میـان هـر ک امه جایگزین آن گردد وکای   به گونه؛م الحقکداشته، به تشریع ح

 ریـغ (محکم اتیآ کنار در منسوخ اتیآ وجودوی معتقد به . )٢/۶٠۴: ١۴٢٨( »دو نباشد
. )۵۵: ١۴١۵، الوصـایا فی رسالة ؛۴١۴: ١۴١١، هالمصاهر جهة من التحریم فی رسالة( باشد  می)منسوخ

رد، ماننـد نـسخ حکـم عـدم جـواز تغییـر در یپـذ  مـی راتالوتی بقا و حکم نسخ خیش
ْفمن  ۀصیت در آیو َ ُبدله َ َ َّ َبعد َ ْ ُمسعه اَم َ َ ِ ِفإ َ

ُإمثه اََّمنَ ُ ْ ِ َ َالذین َ ِ
َّ َ ُدلونهُ َ ُ ِّ

 )بعـدۀ توسط آیـ)١٨١ /بقره :  ْفمـن َ َ 
ْمن َافَخ ٍموص ِ ًجنف ُ َ ْأو اَ ًإمث َ ْ َفأ اِ َ ْص َ ْبی َ َْ ُ َإمث َالَف َ ْ

ْعلی ِ َ ن نـسخ  و همچنـی)۵۵: ١۴١۵، رسـالة فـی الوصـایا( ِهَ
َواحملصن  ۀحکم آی َ ُْ ْ َمن ُاتَ َالذین ِ ِ

ا َّ ُأو ُمتـسک َال  ۀیـآ توسـط )۵ /مائده( َابَتْلِکا ُ ِ ْ ِبعـصم واُ َ ِ َلکـا ِ ِافرَوْ ِ 
 مثـال کـه تـالوت و حکـم نـسخئلۀ مـس در لکن ١.)٣٩٢: ١۴١۵، النکـاح کتاب؛ ١٠ /ممتحنه(

                                                                 
وقـد روینـا عـن أمیـر «:  نازل شـدای است که بر قلب نازنین رسول خدا  مائده آخرین سورهۀهرچند سور. ١

 به این معنا ،)١٢٢: ١٣٨۵ ،یتمیمی مغرب (»القرآن من نزل ما آخر من المائدة سورة کانت :ّ أنه قالّالمؤمنین علی
 با آنکه قبل )وضوآیۀ ( ۶ ۀبلکه بعضی از آیات آن، نظیر آی. تمامی آیات آن، آخرین آیات نازله باشندنیست که 

 ۀاز این رو در صحیح. )١/٣٧: تا بیکاظمی، ( مائده آمده است ۀ نازل شده، اما در سوراهللا از هجرت بر رسول
 شیخ . ممتحنه نسخ شده استۀ سور١٠ ۀ مائده توسط آیۀ سور۵ ۀ آمده است که آیزراره از امام محمد باقر

ُمحمد«: کند  نقل میکافی  عاملی از کتابّحر ٍ عن أبیه عن ابـن محبـوب عـن َ بن إبراهیمّ عن علیَ بن یعقوبّ
َ بن رئاب عن زرارةّعلی

َواحملـصن U اهللا قول عن ٍجعفر أبا سألت:  بن أعین قالٍ َ ْ ُ ْ ا اَ ِات مـن الـذین أو ْلکِ ُ ُ َ ََّ ِ َاب َتـُ
ْمن ِقبلُک ِ ْ َوال  :بقوله منسوخة هی: فقال ، ْمَ ُ متـسکَ ِ ْ َلکـوا بعـصم اُ ْ

ِ َ ِ ِافرَوِ ِ« )١۴٢٠: ٠٩/۵و بـه جهـت مطالـب ) ٣٣
  .شود یم هیتوج فوق مطلب همان بر بر فرض تصحیح سند آن، منینٶالمشده، حدیث شریف امیر بیان
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بر خالف مشرب خـود له سئاین م وی در.  شیخ موافق نیست،باشد  میرضاع آن مشهور
 به قول عایشه نپرداخته و روایات در ایـن مقـام ،کند  میکه آرای مخالف را مطرح و نقد

 ١٠ بر ارضـاع ّ مرتبه و روایات دال١۵ بر ارضاع ّ روایات دال؛کند  میرا به دو دسته تقسیم
: ١۴١۵، حکتاب النکا ( شود  می مرتبه ارضاع در صدق محرمیت١۵مرتبه و در نهایت قائل به 

 اخیـر از نـسخ قـرآن ۀآید کـه وی اعتقـادی بـه گونـ میاز این سبک بحث وی بر. )٣١٢
  .نداشته است

  ارزیابی
 ،االحکـام و اسـتنباط احکـام شـرعی نسخ در تفسیر آیاتئلۀ نظر به اهمیت و کاربرد مس

داد و ضمن تقریـر  شیخ بحث مستقل و مستوفایی را بدان اختصاص میکه ضروری بود 
  نفــی نــسخ در قــرآن نیــزۀ بــه نقــد نظریــ، خــود در وقــوع نــسخ در قــرآنۀ ادلــمبــانی و

نظـر جزئـی   اختالف، وقوع نسخ در قرآنۀهمچنین میان تعابیر ایشان دربار. پرداخت می
وی در . کرد  میوجود دارد و نیازمند وجه جمعی است که الزم بود نظر خود را تصریح

 ثبوتـه فرضی عل النسخ ّأن« :نویسد  میرآن تعارض نسخ با هدایتی بودن قۀپاسخ به شبه
دهد که وی در اصـل وقـوع نـسخ در   میاین تعبیر نشان. )٢/٧٧٨: ١۴٢٨( »ةّالقل ةیغا یف

هـایی از آن  وقوع نسخ در آثار وی که نمونه موارد که گزارش  در حالی،قرآن تردید دارد
منسوخ را بیش از  تعداد آیات ،هد که وی همانند رأی مشهورد ، نشان میتر گذشتپیش

جواب شیخ بـر طبـق مبنـای دیگـران که البته ممکن است گفته شود . داند  میاین موارد
 نه اینکه شیخ بر طبق مبنای خود این جواب را مطرح کرده تا بین این کالم شـیخ ،است

ًدوم اینکه واقعا اگر در کل قـرآن تحقیـق . دشوپیدا تعارض  مکاسبالکالم ایشان در و 

هـایش  ابدر تمامی کتوی باشد و خود   میشده در نهایت ندرت نسخ ِآیات مواردشود، 
 تعـارض ،در صورت اخیـر. ه استتحقیق شده، فقط در همین دو جا نسخ را پذیرفتکه 

  .طرف خواهد شدمیان نظر و عمل شیخ بر

  تیروا با قرآن صیتخص. ۴ـ٣
 الوالـد نیبـ سیل «چونی خاص اتیروا که است نیا تیروا با قرآن صیتخص از مقصود
َإمنـا ُالواَقـ  :چونی قرآن عموم مقابل در )۵/١۴٧: ١۴٠٧کلینی، ( »اًرب والولد َّ ْالبیـ ِ َ ُمثـل ُعْ ْ َالربـ ِ َّوأحـل اِّ َ َ َ 
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ْالبی ُاهللا َ َوحرم َعْ َّ َ َالربـ َ  که است نیا لهئمس حال. بزند صیتخص را آن و گرفته قرار )٢٧۵ /بقره( اِّ
 مـورد از ریـغ افـراد، ۀیـبق بـه را اتیـآ تیـحج ۀدامنـ تـا هستند حجتی اتیروا نیچن ایآ

 خبـر و متـواتر خبر با ای قرآن با قرآن صیتخص نکهیا در ر؟یخ یا دنکن محدود ص،یتخص
کرباسی اصـفهانی، ( دارند قبول دانشمندانی تمام و ستین ینزاع است، زیجا الصدور یقطع
 یقرائنـ یدارا یعنـی ،باشد هیعقط قرائن به دهیچیپ ،یواحد خبر اگر نیهمچن و )۵۶: تا بی

 هـم مطلـب نیـا .باشد قرآن مخصص تواند  میاست، خبر صدور به نیقی دیمف که باشد
 قبـول رای رأ دو هـری انـصار خیشـ  و)١٣: ١٣۵٢االسالم اصفهانی،  فیض( نداردی بحثی جا
 توانـد یمـ ایـآ نباشـد، هیقطع قرائن به محفوف یواحد خبر اگر اما. )٢/٢١٩: ١٣٨٣( دارد

 اربعـه کتـب اخبـار تمام ندا قائل کهی کسانی مبنا اساس بر ر؟یخ ا یباشد قرآن مخصص
 هیـنظر نیـا رد در خیشـ. ماند ینم یباق نزاع نیا یبرا یمجال گرید است، الصدور یقطع
 واحـد، خبـر تیـحج در که خیش یمبنا بر اما .)١/٣٠: ١۴١۵، هالطهار کتاب ( داردی ا رساله

 جملـه از  ـمـشهور و اسـت یاختالفـ لهئمس نیا داند،  میشرط را بودن موثق ای و عدالت
: همـان( است زیجا ًمطلقا واحد خبر ۀلیوس به کتاب صیتخص که ندا قائل ـ یانصار خیش
 وکنـد  مـی مطـرح اتیـروا توسط قرآن اتیآ صیتخص جوازی برا لیدل دو خیش. )١/٣١

  :پردازد یم بیرق ۀینظر نقد به دو آن ضمن

  رهیس. ١
ا الاقـل تـا یـ ن امـامی تا زمان آخرامبر اکرمین از زمان پانان مسلمیّمسلمه ب ۀریس

رد و یـگ ین بوده است که خبر واحد مخصص قرآن قرار مـی بر ایزمان امام عسکر
 موجود است امبری از خود پیاتین است و رواانان مسلمیّ مسلم بۀی قطعۀریک سین یا

م آمـده یمثـال، در قـرآن کـر؛ برای خورد  میصیات، عمومات قرآن تخصیکه با آن روا
 ی در روایـت آمـدهی اسـت و از سـویک عـام قرآنـیـ که )٢/ مائـده( ِودُقُعْالِوا بُفْوَأ :است
را  عمـوم قـرآن ،تیـن روایـ ا،)١٠/٢٧٨: ١۴٠٧کلینـی، (»  عن بیع الغـررّنهی النبی«: است
 مـسلمانان ۀری سیکلطور  ان را دارند و بهین بیز همی نگری دۀد و ائمزن  میصیتخص
زدنـد و  یص مـی عموم قرآن را تخـص،نهیر محفوف به قرین بوده که با خبر واحد غیا بر

انـد، محفـوف بـه  ص زدهی کـه عمـوم قـرآن را تخـصی ادعا کند اخبار آحـادیاگر کس
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 بلکه این ادعـا بـا آنچـه شـیخ ،وجود نداردآن  بر یلی گزاف است و دلیی، ادعااند قرینه
 ؛منافات دارد،  مطرح کرد»عمل صحابه بر حجیت اخباربه استدالل «طوسی در هنگام 

این استدالل به عمل صحابه بر حجیت خبر واحد، تکیـه : فرمودزیرا ایشان در احتجاج 
البطالن است و لـذا خـود شـیخ طوسـی بـا آنکـه  به چیزی است که خالف آن ضروری

االحکـام بـه  ددی از آیاتموارد متع  در،تخصیص قرآن توسط خبر را در اصول منع کرد
 تخصیص قرآن توسط خبر واحدی ،که محل بحث دهد  می و این نشانآن تمسک کرد

  .)٢/٢٢١ :١٣٨٣انصاری، ( که محفوف به قرائن نباشد بود

  واحد خبر تیحج تیلغو. ٢
اش الغـای حجیـت  اگر کسی جواز تخصیص عام قرآنی به خبر واحـد را نپـذیرد، الزمـه

، در مقابـل عـام هـستند اخباری کـه مـورد ابـتالی مـردم ًموما چون ع؛خبر واحد است
 بسیار کم و نادر است که خبر خاصی موجود باشد که در مقابـل آن  وکتابی قرار دارند

  امـا، َعْیـَبْ الُ اهللاَّلَحـَأ  و َةَالَّوا الـصُیمِقَأ : در قرآن آمده است. عام قرآنی وجود نداشته باشد
 بـارۀات دریـً که بعـدا در روایطی ذکر نشده است و تمام شراها ط آنیات و شرایخصوص

 ال« و )١/٣٧۵: ١٣۶٧صـدوق، (» تـابکال بفاتحة ّإال صالة ال«نماز وارد شده است، مانند 
حـال اگـر . زند ید مییست و آن عموم را تقا مقید )۶۴۵: ١٣٧۶صدوق، (» بطهور ّإال صالة

کـه ن اسـت یـاش ا اشـد، الزمـهد قرآن باشد، حجـت نبیا مقی که مخصص یخبر واحد
از این رو حق ایـن .  اصل برائت باشدۀشود که مخالف با ادل  نمیالاقل هیچ خبری پیدا
وی همـین . )٢/٢٢١: ١٣٨٣انـصاری، (  مخـصص عـام کتـابی اسـت،است که خبر واحـد

  :ی متعددی به خوبی نشان داده استها مبنای خود را در نمونه

   عدم قصاص پدر در قتل فرزند)الف
َأ اَی  قصاص ۀفیشر ۀیآ اطالق طبق ُّ ِالذ اَ

ُآمنـوا َینَّ َتـبُک َ َعلـْی ِ َالقـص ُمُکَ ِ َالقتلـ ِىف ُاصْ ْ َ ریْ ُّ ا ُـ ر ْ ِّبـا ُ ْ
ُوالعبـد ِ ْ َ ْ َ 

ِبالعبد ْ َ ْ َواأل ِ ْ ُ ْ َ بـاألیَ ْ ُ ْ
 اتیـروا جهت به لکن ،شود قصاص دیبا هم قاتل پدر ،)١٧٨ /بقره( ...یِ

 ؟بـه َقتـلُی أ ،َابنـه لُقتـَی جـلالر عن سألته «: صادق امام ازی حلب تیروا مثل خاص
 نکـهیا به مشروط ،شده بسنده هید به پدر خصوص در ،)١٠/٢٣۴: ١۴٠٧طوسی، ( »ال :قال
 هانیفق جمهورکه  است ذکر انیشا .)٣١٧: ١۴١۵، النجاة صراط( برد  نمیارثفرزند  از خود
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عالمـه حلـی، ( نـدا هداد هید پرداخت و قصاص جواز عدم به فتوا امروز، تا گذشته از هیامام
 محقـق ریـنظ ،نیـد بزرگـان ازی ا عـده بلکـه .)۴/۴٣۵: تـا موسوی خمینی، بـی ؛٢/٧۶۶: ١۴١٩
 لهئمس در اجماعی ادعا ،)۴٢/١۶٩: ١۴٠۴نجفی، ( جواهر صاحب و )١۴/١۶ :١۴٠٣( یلیاردب
ی ادعـا لهئمس نیا رد )١۵١: ١۴٢١( یلنکرانموحدی  فاضل رینظ گریدی ا عدهو  ندا هکرد
 مرجـع زدهیس انیم ازی نیخم امام المسائل حیتوض در نیهمچن .است کرده خالف عدم
: ١۴٢۴موسـوی خمینـی، ( نـدا هکرد عمل فتوا نیبد بزرگان ۀهم و ندارد هیحاشی کس ،یفعل
٢/٨١٨(.  

   و زن و شوهر،ان پدر و پسری عدم ربا م)ب
 اَبـَّالر واُلُکْأَتـ َال  و )٢٧۵/ بقـره( اَبـِّالر َمَّرَحـَو َعْیـَبْال ُاهللا َّلَحـَأ  : همچونربا حرمت ۀفیشر اتیآ
: ١۴٠٧کلینـی، ( اتیـروا وجـود جهـت بهی انصار خیش اما ،دندار اطالق )١٣٠/ آل عمـران(
 و مـسلمان و ،کمال و ّمختص کمملو و شوهر، و زن و پسر، و پدر خصوص در )٢/٨۵
  .)٧٩: ١۴١۵، العباد سراج ۀرسال( ه استشد آن جواز به قائل ،یحرب افرک

  دفعه پانزده در بچه خوردن ریش با رضاع تحقق )ج
َضـعنُکأر ِىتَّالال ُمُتُکاَھَّمُأَو  :ارضاع ۀیآ آنکه با ْ َ ْ  ازی ا عـده امـا دارد، اطـالق )٢٣/ نـساء( ْمَ

: ١٣٩٠ ،یطوسـ( سـنان بـن عبـداهللا تیـروا وجـود جهت بهی انصار خیشاز جمله  بزرگان
 بـه .)٣۶٧ــ٣۶۶: ١۴١١، الرضـاع فـی رسـالة ،یانـصار( دنزن یم صیتخص را هیآ اطالق )٢٠/٣٧۵

 عنـوان تحقـقی بـرای ردهیشـ دفعـات تعـداد و زمان مدت جهت از هیآ ،تر قیدق عبارت
 دیمق روز پانزده مدت در ریش خوردن به را رضاع تحقق ْاتیروا لکن دارد، اطالق رضاع
 د،ندار اعتبار و تیحج اصالةالظهور و اصالةاالطالق حکم به مطلقات آنکه با و اند کرده
  .شود یم اطالق هراظو تیحج مانع ،دیمق لیدل ظهور تیاقوائ لکن

  یابیارز
 لکن ،است تام ثیحد با قرآن صیتخص جواز اثبات در خیشی مبنا که است آن انصاف
 ًمثال الحکاما اتیآ ریغ در ایآ که کرد یم روشن را صیتخص نیا ۀگستری وکه  بود بهتر
 جـواب و رهیسـ از ریـغ ر؟یـخ یـا اسـتروی صیتخص نیچن زینی قرآن اتیاخالق و دیعقا
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 لیـدل ایـآ نمونـهی بـرا ر؟یـخ یا است ممکن صیتخص جواز بری گرید ۀادل ،یو ینقض
 قـرآنآیـات  از تـوان یم  کهدیآ یم نظر به ر؟یخ یا دارد وجود نهیزم نیا دری عقل ای یقرآن
 ضیتفـو چـونهمی کالمی ها استداللی برخ و ،رسول از اطاعت اتیآ اطالق چونهم
  .است نپرداخته ها آن به خیش که جست بهره عرصه نیا در رسول به شرع

  گیری نتیجه
 از. اسـت ارائـه قابـلی خیتـار وی شناسـ هیـنظر افـتیره دو در حاضر پژوهش ندیبرا .١

 کـه دیـآ میبر نیچنی شناخت هینظری الگو بای انصار خیشی اصول وی فقه راثیمی بررس
 وجـه و داشـته را نقـش نیشتریـبی کالم وی ادبی مبان ،یانصار خیشی ریتفسۀ ینظر در
  .دیآ  میشمار بهی و ۀینظر زیتما

 برخـورداری علم انتظام و اتقان ازی انصار خیشی ریتفس ۀینظر چارچوب هرچند .٢
 کـه روست هروبی اتمناقش و ابهام بای مبان ریسا، سنت به قرآن صیتخصی مبنا جز ،است

  .رساند  میرای و ۀینظر دری بازنگر ضرورت
 تیحجی مبنا. است مناقشه قابل اقیس کارکرد و اعتبار در خیش ضوابط ازی برخ .٣
. گردد برطرفد یبا که دارد قرار آنی فراروی ادیزی ابهامات و بوده ناتمامی و ِیلغو قول
 مبنا نیا بای و مشروط تموافق ،آن طیشرا ویی چندمعنا مبحث بهی انصار خیش ورود از
یی چنـدمعنا وقوع و امکان هرچند که است مهم نیا انگریبی و طیشرا. دیآ یم دسته ب

 کـه اسـتی طیشـرا احراز به مشروط ،یمعان اعتبار لکن ،استنزد وی پذیرفته  ،قرآن در
  .دینما تیرعای معان نیا ۀدربار را ها آنباید  مفسر
 یـا فـرد یـک بـهی لغـو اطالق طیشرا وی لغو قول تیحجی مبنا در عرف اریمع .۴
 خیشـ. اسـت نـشده بحثی وی مبنا در زین معنای خیتار تطور و است ابهام دچار کتاب
 به خیش ورود اصل. باشد  میریتفسی برا قرآنی ازمندین در تینسب ۀینظر به قائلی انصار
 ؛باشـد  مـیمعصوم ریغی سو از قرآن ریتفس جواز کردیرو نشانگر ،یاصول اجتهاد ۀعرص
 را تیـروا ریـغ بـری مبتن قرآن ریتفس نوع هر که بوده انیاخبار مقابل ۀنقط کهی کردیرو
 ادلـه ازی برخ به. است بوده جیرا آنان انیم دری بسندگ تیروا ًکامال و دانستند  نمیزیجا
 کـارکرد ًصـرفای وی مبنـا رو نیـا از ،است نشده استناد قرآنی ریناپذ فیتحری مبنا در



  

ظری
در ن

ی 
مبان

گاه 
جای

ۀ
ری

صا
خ ان

 شی
ری

فسی
 ت

۵٧  

 خـالف بـر. ندارد مسلمان ریغ مخاطبانی برای اقناع وی نید برون کارکرد و داشته یقهف
  .است لیتکم ازمندین خیش مباحث در نسخی مبنا ،صیتخصئلۀ مس

  :آمد دسته ب لیذ جینتای انصار خیشی ریتفس ۀینظری بررس از .۵
 و اسـتیپو نهمچنا معاصر ۀدور در هیامام ریتفس: هیامام ریتفس در ایپو اجتهاد )الف

 نـدگانینما ازی کـی یانصار خیش و دارد ادامه همچنان آنی مبان نییتب در اجتهاد انیجر
 نقش و هیامام ریتفس ِمعاصر خیتار لیتحل در پژوهه نیا جینتا. دیآ یم شمار به انیجر نیا
  .بود خواهد سودمند آن دری انصار خیش

 ریتفـس در جـامعی تهـاداج ۀیـنظری دارای انـصار خیش: یاجتهاد جامع ریتفس )ب
ی مبـان. اسـتکـشیده  بحـث بـه نقادانه خود متنوع آثار در را آن مهمی مبان و بوده قرآن
  .است بوده گذارتأثیری قرآنی ها آموزه ازی و فهم نوع در ،یوی کالم وی ادب

 ریتفـسی مبـان ِیاجتهـاد ریـتقر بهی انصار خیش اهتمام: هیامام فقه در اریع، قرآن )ج
 خیش. است برخوردار ارگونیمع و برجسته گاهیجا از هیامام فقه در قرآن که دهد یم نشان
 و تیـاهم ربـی خـوب بـه معاصـر ۀدور در هیـامام فقـه ۀبرجـست ۀندینما عنوان بهی انصار
  .دارد دیکأت قرآن فهمی مبان در اجتهاد ورتضر
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  یشناس تابک
  .ش ١٣٨٧ دانشگاه، و حوزه وهشگاهپژ ،قم ،یس اللغهئمعجم مقاترتیب  ،ابن فارس، ابوالحسین احمد .١
دفتـر  ،قـم ، الـی احکـام االیمـاناالذهـان ارشاد شرحی ف البرهان و ةالفائد مجمع محمد، بن احمد ،یلیاردب .٢

  .ق ١۴٠٣ ،انتشارات اسالمی
  .ق ١۴١۵ ، البیت آل ةمؤسس ،قم ،)نظاراال  مطارح  (التقلید  و  االجتهاد ن،یمحمدام بنی مرتض ،انصاری .٣
  .ق ١۴١۵ ،یانصار اعظم خیش بزرگداشتی جهان ۀنگرک ،قم ،الشهادات و القضاء ،همو .۴
  .ق ١۴١١ الذخائر، دار ،قم ،هالمصاهر جهة من التحریم فی رسالة ،همو .۵
  .ق ١۴١١ الذخائر، دار ،قم ،الرضاع فی رسالة ،همو .۶
  .ق ١۴١۵ ،یانصار اعظم خیش بزرگداشتی جهان ۀنگرک ،قم ،المواریث فی رسالة ،همو .٧
  .ق ١۴١۵ ،یانصار اعظم خیش بزرگداشتی جهان ۀنگرک ،قم ،الوصایا فی ةرسال ،همو .٨
  .ق ١۴١۵ ان،یلیاسماع ،قم ،)یّمحش (العباد سراج ۀرسال ،همو .٩
  .ق ١۴١۴ ،یانصار اعظم خیش بزرگداشتی جهان ۀنگرک ،قم ،هفقهی رسائل ،همو . ١٠
  .ق ١۴١۵ ،یانصار اعظم خیش بزرگداشتی جهان ۀنگرک ،قم ،)یّمحش (النجاة صراط ،همو . ١١
  .ق ١۴٢٨ ،یاسالم انتشاراتدفتر  ،قم ،اپ نهمچ ،صولاال فرائد ،همو .١٢
  .ق ١۴١۵ ،یاسالم انتشارات دفتر ،قم ،)صولاال فرائد (هالقرع و الصحة و الید و ضرر ال قاعدة ،همو . ١٣
  .ق ١۴٢۵ ،یسالماال رکالف مجمع ،قم ،الحج کتاب ،همو .١۴
  .ق ١۴١۵ ،یانصار اعظم خیش بزرگداشتی جهان ۀنگرک ،قم ،الخمس کتاب ،همو .١۵
  .ق ١۴١۵ ،یانصار اعظم خیش بزرگداشتی جهان ۀنگرک ،قم ،الزکاة کتاب ،همو .١۶
  .ق ١۴١۵ ،یانصار اعظم خیش بزرگداشت ۀکنگر ،قم ،الصالة کتاب ،همو .١٧
  .ق ١۴١۵ ،یانصار اعظم خیش بزرگداشتی جهان ۀنگرک ،قم ،هالطهار کتاب ،همو .١٨
  .تا یب ،قم ،)هثیالحد  ـط( المکاسب کتاب ،همو .١٩
  .ق ١۴١۵ ،یانصار اعظم خیش بزرگداشتی جهان ۀنگرک ،قم ،النکاح کتاب ،همو .٢٠
  .ش ١٣٨٣ ،نا یب ،قم ،اپ دومچ ،االنظار مطارح ،همو .٢١
 امـامآموزشی و پژوهـشی  ۀمؤسس و دانشگاه و حوزه پژوهشگاه ،قم ،قرآن ریتفس خیتار اکبر، یعل ،ییبابا .٢٢

  .ش ١٣٨٧ ،ینیخم
  .ش ١٣٧٩ سمت، و دانشگاه و حوزه ۀپژوهشکد قم، ،قرآن ریتفس روش ،رانهمکا اکبر و یعل ،ییبابا .٢٣
 ۀشمار ،ثیحد و قرآن ۀنام پژوهش ،»یانصار خیشی ریتفس روش «،یمحمد جواد وی محمدعل ،یتجر .٢۴

  . ش١٣٨٨ تابستان و بهار، ۶
 ،و االحکـام و ذکـر الحـالل و الحـرام و القـضایا سالماال دعائم محمد، بن نعمان فهیابوحن ،یمغربتمیمی  .٢۵

  .ق ١٣٨۵ ، تیالب آل ةمؤسسچاپ دوم، قم، 
یع مـسائل تحـصیلی لـا الـشیعة وسـائل تفـصیل ،محمد بـن حـسن ،یعاملّحر  .٢۶  آل مؤسـسة ،قـم ،هالـشر

  .ق ١۴٠٩ ، تیالب
شـعرانی، ابوالحسن ترجمۀ  ،الدین حکاما فی المتعلمین تبصرة ،حسن بن یوسف بن علی بن مطهر ،ّحلی .٢٧

  .ق ١۴١٩ ،هیالمسا ،تهران ،اپ پنجمچ
ــ ،راد .٢٨ ــ اهللا فــضل و یعل  ،» یانــصاری مرتــض خیشــی اصــول ۀیــنظر در اقیســ نقــش« تبــار، یغالمعل

  . ش١٣٩٢ زمستان ،۴ۀ شمار نهم، ۀدور ،یفقهی ها پژوهش
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  .ش ١٣٩٠ سخن، تهران، ،قرآن ریتفس در هیامامی کالمی مبان ،یعل راد، .٢٩
  .ش ١٣٨۶ ،یاسالم علومی جهان مرکز ،قم ،قرآن ۀترجم منطق ،یمحمدعل ،یاصفهانی یرضا .٣٠
 ،یتـابچک ،تهـران ،اپ شـشمچـ ،مـالیاال ، بن حسین بن موسی بن بابویه قمییعل بن محمدصدوق،  . ٣١

  .ش ١٣٧۶
 ،تهـران ،غفـاری محمـدجواد و یبالغـ صـدر ،یغفار برکا یعل ۀترجم ،الفقیه الیحضره من کتاب ،همو .٣٢

  .ش ١٣۶٧ صدوق،
  .تا یب ن،یمدرس ۀجامع ،قم ،القرآن تفسیری ف المیزان ن،یمحمدحسسید ،ییطباطبا . ٣٣
 ،هیسـالماال تـبکال دارتهـران،  ،خبـاراال مـن اختلـف فیما االستبصار ،حسن بن محمد ابوجعفر ،یطوس .٣۴

  .ق ١٣٩٠
 ه،یسـالماال تـبکال دار ،تهران ،اپ چهارمچ خرسان،سیدحسن موسوی  قیتحق ،حکاماال تهذیب ،همو .٣۵

  .ق ١۴٠٧
 تابـستان و بهـار، ١٠٧ مارۀشـ ،مـشکوة ،»یادبـ ریتفـس روشی ناسش بیآس «دمحمود،یس ،ینیحس بیط .٣۶

  . ش١٣٨٩
یمقرآن در نظایر و وجوهی شناخت زبانی بررس ،محمدی سلوّعوا،  .٣٧  ،مـشهد ،یدیسـ نیدحـسیسترجمـۀ  ، کر

  . ش١٣٨٢ نشر، به
یعة تفصیل محمد، ،یرانکلنفاضل موحدی  .٣٨ یر شرح فی الشر  ائمهی فقه زکمر ،قم ،القصاص  ـالوسیلة تحر

  .ق ١۴٢١ ،اطهار
  .ق ١٣۵٢ اشرف، نجف ،هالفقهی صولاال فی الغرویة االفاضات ،ینق یعل ،یاصفهان االسالم ضیف .٣٩
  .تا یبجا،  بی ،حکاماال آیات لیا فهاماال مسالک ،یاسد دیسع بن جواد فاضل، ،یاظمک .۴٠
  .تا یبقم، نشر مٶلف،  ،صولاال اشارات محمدحسن، بن میمحمدابراه ، اصفهانییرباسک .۴١
  .ق ١۴٠٧ ،هیسالماال تبکال دار ،تهران ،اپ چهارمچ ،الکافی یعقوب، بن محمد ،ینیلک .۴٢
  .ش ١٣٨٩ نا، یب قم، ،فقه اصول ۀنام فرهنگ ،یاسالم کمدار و اطالعات زکمر .۴٣
یر ،اهللا دروحیس ،ینیخمموسوی  .۴۴   .تا بی العلم، دارقم،  ،هالوسیل تحر
  .ق ١۴٢۴ ،یاسالم انتشارات دفتر ،قم ،)یّمحش (المسائل توضیح ،همو .۴۵
 اءیـحا دار ،روتیـب ،اپ هفـتمچـ ،سـالماال شـرائع شـرح فی الکالم جواهر ،محمدحسن بن باقر ،ینجف .۴۶

  .ق ١۴٠۴ ،یالعرب التراث
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  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،٢۵ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
   معاصریر ادبی و روش تفسی مبانیبازنگر

  از منظر امین خولی
    ١قاسمپور محسن  
  ٢  اعظم پویازاده  
    ٣ایمانی محدثه  

  دهکیچ
المعـارف اسـالمی بـا نگـاهی ةتفـسیر در دایر« ۀ امین خولی در مقال،در قرن اخیر
هایی متفاوت در تفسیر قرآن، تفسیر ادبی را دگرگون   گامۀ ضمن ارائ»ادبی به قرآن

واعد فهم متن بی کوشید قاو با اصل قرار دادن قرآن به عنوان یک متن اد. ساخت
  .چون سایر متون پیاده کندادبی را بر قرآن هم

 تفاوت میان مبانی فکری و روش تفسیری او را کـه بـه صـورت ،در این مقاله      
عالوه بر لزوم فهم . خود توضیح داده است، آشکار خواهیم کردۀ ممزوج در مقال
ترین مبنـای فکـری  وان اساسی متنی سترگ در زبان عربی به عنۀادبی قرآن به مثاب

امین خولی، امکان فهم قرآن توسط افرادی غیر از عالمـان دینـی، اعتقـاد بـه تـأثیر 
                                                                 

 ٣١/۴/١٣٩۵: رشیخ پذیتار ـ ١٠/١٠/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(ghasempour@kashanu.ac.ir) )نویسندۀ مسئول(نشیار دانشگاه کاشان دا. ١
  .(azampuya@gmail.com) دانشیار دانشگاه تهران. ٢
  .(imani1511@gmail.com) دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان. ٣
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معنایی در قرآن  محیطی در فهم قرآن، اعتقاد به تک پیرامونی همچون عوامل قرائن
 مبـانی فکـری او ۀ از جملـ،و اصل بـودن قـرآن در برابـر قواعـد نحـوی و بالغـی

منـدی از علـوم   همچنین لزوم تفسیر موضوعی قرآن کـریم، بهـره.رود شمار می به
قرآنی در فهم قرآن کریم، توجه به تاریخ و فرهنگ عصر نزول، پژوهش در معنای 

شناسـی  گیری از دو علم روان جمالت و بهره واژگان، مطالعه و بررسی عبارات و
اساس، بر این . ستاوبه باور قرآن ادبی  مراحل تفسیر ، ازشناسی در تفسیر و جامعه

هـای   موجب شکوفایی تفـسیر در زمینـه،پیاده کردن قواعد فهم متن ادبی بر قرآن
شناسی عبارات قرآنی با تعریـف متفـاوت علـم بالغـت و  پژوهش واژگان، زیبایی

های بیان قرآن در انتقـال مفـاهیم بـه  شناسی در فهم تفاوت گیری از علم روان بهره
های قرآن با متن ادبی به عنوان  ظر نگرفتن تفاوتهرچند در ن. مخاطب شده است

ویـژه  موجب دستیابی به نتایج نادرست بـه ،ها متنی الهی و تصور انطباق کامل آن
  .در آثار شاگردان امین خولی گردیده است

  .امین خولی، تفسیر ادبی، مبانی تفسیری، روش تفسیر :یدیلکواژگان 
  مقدمه

روش تفسیری امین خولی  تفکیک مبانی فکری و ،ت حاضر مورد توجه اسۀآنچه در مقال
هـایی در تفـسیر   تفسیر، امین خولی بدون چنین تفکیکی تنها به بیان گامۀدر مقال. است

تمایز میان مبـانی فکـری و روش تفـسیری امـین . پردازد  میـاز منظر خود  ـادبی صحیح
. پیشینیان را فراهم سازدتواند امکان فهم بهتر روش تفسیری و تفاوت کار او با  خولی می

التفسیر البیـانی چون شده از سوی این گرایش تفسیری هم  برخی آثار ارائه،از سوی دیگر
یم هـای جدیـدی را در تفـسیر قـرآن   توانسته است افـقئالشاط  اثر عایشه بنتللقرآن الکر
ی های ادبی و بیانی قرآن را بـه شـکل قابـل تـوجه  اسالمی بگشاید و زیباییۀبرای جامع

 در حالی که برخی دیگر از آثار این گرایش در طول قرن اخیر با نقدهای ،برجسته نماید
ً ظـاهرا ِ نتایجی که از کـاربرد،در واقع.  اسالمی مواجه شده استۀزیادی از سوی جامع

و  تفاوت آشکاری با یکدیگر دارنـد ،یکسان مراحل تفسیری خولی به دست آمده است
نقد آثار گرایش تفـسیر . کنند دار می امین خولی واۀدر نظریمحقق را به پژوهشی دوباره 

شـان مـورد توجـه قـرار  ادبی باید پس از فهم تأثیر مبانی فکری ایشان بـر روش تفـسیری
  .گیرد
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   گرایش تفسیر ادبیگذاری بنیان
 زمینـه را ،گیری یک جریان فکـری در نظر گرفتن عوامل و شرایط زمانی مؤثر در شکل

 تفـسیر ادبـی لگـویا. کند اصول و مبانی فکری آن جریان فراهم میبرای شناخت بهتر 
نگاه ادبی بـه .  فکری توسط امین خولی مطرح نشده استۀزمین نیز ناگهان و بدون پیش

: ١٣٨٣ ویالنت،: ک.ر( حسین همکار مشهور او، مطرح شده بوده است توسط طه پیشتر ،قرآن
 فـی الـصیفای به نـام  ین در کتابچهحس ، طه١٩٣٣ها قبل از خولی در  سال. )٨۶/١٣۶ش

 همانند آثار هومر، ،های مقدس یهودیان، مسیحیان و مسلمانان اشاره کرده بود که کتاب
بنابراین مـسلمانان بایـد . هاست انسانۀ شکسپیر و گوته متعلق به میراث مشترک ادبی هم

در تجزیـه و فنـون ادبـی آغـاز کننـد و ۀ دربردارنـده روی قرآن را به عنوان کتـاب مطالع
ً دقیقا مانند برخی نویسندگان یهـودی و ؛ از تحقیقات جدید ادبی بهره گیرند،تحلیل آن

 ،بـا وجـود ایـن. )همـان: ک.ر( اند مسیحی که این کار را روی تورات و انجیل انجام داده
 چرا کـه ؛شود گیری گرایش تفسیر ادبی محسوب نمی حسین عاملی اساسی در شکل طه

 راهکاری ارائه نکرده و تنها امکان تقلید از روش فهم سایر متـون ،وشبرای اجرای این ر
  .ادبی را مطرح کرده است
را پـیش از امـین   نام شـیخ محمـد عبـده،کنندگان این گرایشبرخی در معرفی آغاز

 مودنیپ را با ریتفس تیغا و هدف عبده تحقق. )۶: تا صاوی جوینی، بی( کنند خولی ذکر می
 عرب استعماالت یبررس قیطر از قرآن الفاظ قیحقا فهم. ١: ستدان ممکن می مراحلی

 قیـطر از قرآن عیرف یها اسلوب فهم. ٢ ؛واژگان ینزول عصر یمعنا آوردن دست به یبرا
 یهـا سـبک محاسـن و اتکـن کدر هـا، آن ۀگـسترد ۀمطالعـ و غیبل سخنان با ممارست

گاه به تیعنا و یعرب  ۀبـشر بـه دلیـل اشـار هـای به ویژگـی علم. ٣؛ ندهیگو مراد از یآ
 ۀمطالعـ قـرآن بـا ۀلیوسـ بـه بشر تیهدا یچگونگ به علم. ۴ ؛خداوند به این امر در قرآن

 و امبریـپ ۀریس به علم. ۵؛ نزول عصر در نسبت به ایشان قرآن ینیآفر تحول مردم و احوال
  .)٢۴ـ١/٢١ :تا رشید رضا، بی: ک.ر( حضرت آن اصحاب

تفـسیر ادبـی را در ۀ  هـست،برخی محققـانکه ت توجه به این نکات موجب شده اس
چیرگـی اصـالح . تفسیر افرادی همچون عبده، رشید رضـا و مـصطفی مراغـی بجوینـد
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 موجب عدم پایبندی ایشان به این اصول شـده اسـت و بـه ، بر تفاسیر این افراداجتماعی
 هایی برای کـشف نکـات  از تالش،گرایش اجتماعیکه توان گفت  همین دلیل تنها می

  .)٣٠٢ـ٣٠١: ١٩٧٩؛ شرقاوی،  ٣/٨٧٨: ١۴١٨رومی، : ک.ر(بالغی یا بیانی خالی نیست ۀ پوشید
معاصر، کسی که روش ادبی در فهم و تحلیل قرآن را از نـو زنـده ۀ در دور«بنابراین 

حسین اندکی بدان تکامل بخشید و سرانجام امین خولی  طه. کرد، شیخ محمد عبده بود
: ک.رنیـز  ؛٣٨: ١٣٨٠ابوزیـد، (» فسیر و تحلیل قـرآن بـدل سـاختآن را به یکی از مکاتب ت

؛ شــرقاوی،  ٨٧: ١٩٨١ ؛ ســعفان،٩: تــا ؛ صــاوی جــوینی، بــی ٣/٨٨١: ١۴١٨؛ رومــی، ۴٩١: ١۴٠٢ شــریف،
رود،  طلب و نواندیش زمان خود به شمار می های اصالح او گرچه از چهره. )٣٠٣: ١٩٧٩

البته آثار وی . )٣/٨٩٩: ١۴١٨رومی، ( رآن ننوشتتفسیر قۀ هیچ اثر کامل و مستقلی در زمین
های تفسیر قـرآن، تـأثیر فراوانـی بـر مکاتـب تفـسیری معاصـر در  تاریخ و روشۀ در زمین

  .)۶/١٠٠ش: ١٣٨٩ نیا، کریمی(جهان اسالم به ویژه مصر گذاشت 
منـاهج تجدیـد فـی  بالغت در کتاب  و مقاالت خولی در باب نحو، تفسیرۀمجموع
 »بالغت«ۀ  دو مقال،از این میان.  به چاپ رسیده استالغة و التفسیر و االدبالنحو و الب

 منتـشر هسـالمیدائرة المعـارف اال وی شهرت بسیار دارند که وی هر دو را در »تفسیر«و 
کـه  ١المعارف اسالمای است از ویرایش نخست دائرة المعارف ترجمهاین دائرة. ساخت

ــاالتی ــوارد مق ــی م ــان آن، در برخ ــرب در آن مترجم ــسلمان ع ــان م ــألیفی از محقق  ت
 بعدها به صورت کتابی مستقل )٣٧۴ـ۵/٣۴٨: ١٩٣٣( امین خولی» تفسیر«ۀ مقال. اند گنجانده

نـشأته ـ تدرجـه ـ : التفـسیر و همچنـین بـا عنـوان معالم حیاته، منهجه الیوم: التفسیربا نام 
  . به چاپ رسیده استتطوره

  از منظر امین خولیمبانی و روش تفسیر ادبی معاصر . ١
 ۀبار اندیشه و روش خود را دربار  نخستین،تفسیر خودۀ امین خولی در آخرین بخش مقال

در ایـن  .شهرت یافته است» مکتب ادبی در تفسیر«کند که از آن پس به  تفسیر بیان می
کید قرار گرفته است که زیر سه محور یا اصل م،مقاله  :ساخت تفسیر ادبـی اسـتورد تأ

                                                                 
1. Encyclopedia of Islam. 
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روش ادبـی تفـسیر . ٣؛ تأثیر ترتیب قـرآن در تفـسیر. ٢؛ ترین کتاب عربی بزرگقرآن . ١
  .)۵/٣٧٢: همان: ک.ر(قرآن 

 محور اول بیانگر مبنای فکری مفسر است و محور دوم و ،شدهاز میان سه محور یاد
  .سوم نیز به روش او در تفسیر مربوط است

شناسی را  شناسی و جامعه وان ارتباط تفسیر و دو علم ر،خودۀ او در بخش پایانی مقال
کمال تفسیر ادبی هنگامی است که از ایـن دو علـم ۀ  نقط،به نظر او. گذارد به بحث می

شناسـی اهمیـت بیـشتری نـزد خـولی  رسـد علـم روان به نظر می. مند شود در تفسیر بهره
ت حقیقـ در. دانـد  زیرا او این علم را در ارتباط مستقیم با بالغت قـرآن مـی؛داشته باشد

ۀ  زمینـــ همچون عناد ایشان در پـذیرش معـارف قرآنـی ـن اتوجه به شرایط روحی مخاطب
نگـاه متفـاوت خـولی بـه . درک بهتر هنر قرآن در بیان این معارف را آشکار خواهد کرد

  . موجب بروز چنین ارتباطی شده است،شناسی بیان قرآن علم بالغت از منظر زیبایی

  مبانی تفسیر ادبی. ١ـ١
 این گرایش تفسیری را معرفی کرده، روش پیشنهادی ِ پنج مبنای فکری،ین گامدر نخست

  .یک را نشان خواهیم داد خولی جهت اجرای هر

  متنی سترگ در زبان عربیۀ فهم ادبی قرآن به مثاب. ١ـ١ـ١
 به نقـد ،ترین کتاب عربی خولی در توضیح اولین مبنای فکری خود با عنوان قرآن بزرگ

ترین هدف تفسیر قرآن  ر بیان تحقق هدایت به عنوان نخستین و مهمتفکر محمد عبده د
هاسـت  صدد اعطای هدایت الهی به انسان کل قرآن درکه عبده معتقد است . پردازد می

در طبیعـت و تـشخیص ) آیـات(های خداونـد  و مفسر باید با تفسیر قرآن به کشف نشانه
؛ ۵/٣۶۵: همـان: ک.ر( د، بپـردازدگویـ ها سخن مـی اصول اخالقی و قانونی که متن از آن

  .)١/٢٠: تا رشید رضا، بی
  :نویسد او چنین میۀ خولی در نقد نظری

 بلکـه ،ترین مقصود از تفسیر قرآن نیست  نخستین هدف و مهمـ تحقق هدایت  ـاین امر
شـود و   قصد و غرضی قرار دارد که اغـراض مختلـف از آن منـشعب مـی،پیش از آن

آن، پـیش از هـر  ای جـز پایبنـدی بـه گیـرد و چـاره  شکل میآنۀ مقاصد متعدد بر پای
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 یا مقصد دیگری نیست؛ خواه مقاصد دیگر علمی باشد یا عملی، دنیوی باشد پژوهش
آن هــدف مقــدم عبــارت اســت از بررســی فهــم قــرآن از آن جهــت کــه . یــا اخــروی

رادپـور، م: ، ترجمـه از۵/٣۶۵: ١٩٣٣( ترین اثر ادبی اسـت ترین کتاب عربی و عظیم بزرگ
١٣٩٠(.  

او .  در پی انکار وحیانی بـودن قـرآن نیـست،خولی بدون شک با نگاه ادبی به قرآن
  ١.داند حتی هدایتگری را هدف مهمی در نزول قرآن می

 در بیـان هـدف تفـسیر و نـه هـدف نـزول قـرآن ،تفاوت نگاه امین خولی و پیشینیان
شـود و  ز فهـم حاصـل مـی اما هـدایتگری پـس ا،او منکر هدایتگری قرآن نیست. است

بسیاری که شود  این نگاه به تفسیر موجب می. ترین هدف مفسر است  اصلی،همین فهم
. )همـان(اهمیت باشد  از شرایط دیگر مفسر مثل مسلمان و عالم دینی بودن از منظر او بی

 ؛دهد  چنین روشی را در تفسیر پیشنهاد می،امین خولی با توجه به شرایط عصری خویش
  .)همان( خواند  این تفسیر را تفسیر امروزی میچرا که

دینـی در تفـسیر قـرآن  آید، او خواستار نگـاهی بـرون چنان که از سخنان خولی برمی
  :نویسد  پس از توضیح ارزش ادبی قرآن می، به همین دلیل.است

بررسی ادبی کتاب بزرگی نظیر قرآن کریم، نخستین چیزی است که محققان بایـد بـه 
آن بپردازند و حق این کتاب بزرگ را ادا کننـد، اگرچـه نخواهنـد بـه ۀ لعبررسی و مطا

 ...راهی که قرآن ترسیم کـرده، هـدایت شـوند و از دانـش و مـضمون آن بهـره ببرنـد
هایشان به هیچ کدام از باورهایی که در قرآن بیان شده معتقد نباشد یا حتـی  اگرچه دل

شـمارند،  رند و کتابـشان را مقـدس مـیآو به مخالف و ضد آنچه مسلمانان بر زبان می
ترین کتاب هنری عربـی اسـت، چـه نـاظر در ایـن  پس قرآن مقدس. باور داشته باشند

                                                                 
شـناختی  اعجـاز روان« مقـصود خـود را از ،ر تفـسیرشناسی د برای نمونه او در توضیح اهمیت علم روان. ١

تأثیر قرآن بر روان آدمی و نیـز حـالوت و زیبـایی قـرآن کـه انـسان آن را در ضـمیر خـود احـساس » قرآن
او دلیل خـود را در انتخـاب نکـردن ایـن وجـه بـه عنـوان اعجـاز چنـین بیـان . کند کند، تعریف نمی می
گردد؛ در حالی که قرآن خود را به هـدایت، رحمـت،  ات قرآن برمیاین امر تنها به الفاظ و عبار: کند می

یعنـی درک  ـتوان اعجاز قرآن را تنهـا بـر ایـن امـر  بنابراین نمی. بخشی توصیف کرده است بیان و بصیرت
چنین در نقلی کـه در هم). ٢٠٢ـ٢٠١ :١٩۶١خولی، (  استوار ساختـ های لفظی و آهنگ دلنواز آن زیبایی
هدف خود را از تدریس این منهج چنـین بیـان وی آمده، ش  از سخنانالدبی للنص القرآنیالتفسیر اکتاب 

کوشـد هـدایت قرآنـی را در  مبحثـی کـه مـی... تدریس هنر ادبی قرآن اسـتۀ این سخنان نتیج: کند می
  .)٨٧: تا بیصاوی جوینی، (تفسیر زندگی و تدبیر آن عرضه کند 
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مرادپـور، : ، ترجمـه ازهمـان(  از نظر دینی هم آن را چنین کتابی قلمداد کند یـا نـهکتاب
١٣٩٠(.  

رفتن شـرایط  چرایی طرح چنین تغییر نگرشی به تفسیر قرآن، در نظر گِبرای فهم بهتر
امـین . برابر جهان غـرب ضـروری اسـت ماندگی مسلمانان در عمومی آن دوران و عقب
 به دنبال گسترده کـردن مخاطبـان قـرآن و خـارج کـردن آن از ،خولی با طرح این بحث

ِمحدود مذهبیان سنتی است تا همچون تمامی مفـسرانۀ دایر  مـانع از ،خـویشۀ دور  هـمِ
خـولی بـا . ی در فهم آن شـودیان از قرآن به دلیل عدم توانا جوانویژهدوری مسلمانان به 

 ،دانـان بیان اهمیت قرآن در اعتالی زبان عربی و در نتیجه اهمیت این کتاب برای عربی
  .به طرح این بحث پرداخته است

 از نظر امین خولی معطوف کردن هدف تفسیر قرآن به فهـم و نـه  کهنماید چنین می
مهمـی را بـه همـراه خواهـد  گـردد، نتـایج  ادبی حاصل میهدایت، که از رهگذر نگاه

تفسیر از آرا و نظریات پیشین مفـسر کـه بـه هنگـام تفـسیر، بـر   از جمله پیراستن؛داشت
به عبارتی دیگر، فهم قرآن از طریق خود قرآن و با توجه . شود قرآن تطبیق و یا تحمیل می

  .گیرد کید او قرار میأ تمورد  تفسیریۀ در این شیو،صدر نزول به فهم مخاطبان

  نقد و بررسی
 آرمان مفسران بزرگی پیش از امین خـولی بـوده اسـت و ایـشان بـرای ،ِفهم خالص قرآن

نزدیک به دوران امین خـولی، عبـده ۀ نمون. اند دستیابی به این هدف تمهیداتی اندیشیده
از خداونـد دانست؛ نخست تفسیری که انـسان را  او تفسیر قرآن را بر دو گونه می. است

 بیـان  واین تفسیر را که در پی حل مـشکالت لغـوی و نحـوی. کند و کتاب او دور می
تـوان تفـسیر نامیـد،   به اعتقاد وی نمی،الی آیات قرآن است هنکات فنی و بالغی در الب

قـسم دوم . بلکه باید آن را نوعی تمرین علمی در نحو، معانی، بیان و ماننـد آن دانـست
 تفسیری است که به دنبال فهم مراد و حکمت تـشریع در عقایـد و ،یعنی تفسیر مطلوب
گونه که دل و جان آدمیان را به سوی خـود جـذب کنـد و آنـان را بـه  احکام است، آن

بنابراین بـا ایـن . )٢۵ ــ١/٢۴: تا رشید رضا، بی: ک.ر(عمل صالح و هدایت الهی رهنمون سازد 
  .قرآن و متن ادبی را پذیرفتانگاری امین خولی میان  توان یکسان روش نمی
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گاهی از عوامل و متغیرهای زباننقش منـدی از مفـاهیم واالی  شناسـی بـرای بهـره  آ
دار اسـت   امری ریشه،له در تفکر اسالمیئاین مس.  استنشدنیپذیر و انکار الهی امکان

 دانستن قواعد زبان عربی به صـورت عـالی از ،روست که در بیان علمای پیشین و از این
 کیـد مفـسران وأبالغی همـواره مـورد ت اشراف بر علوم ادبی و. مفسر استۀ وط اولیشر
مقدمـه؛ /١: ١۴٠٧ زمخـشری،(زرکـشی بـوده اسـت   همچون زمخـشری وسنتیپژوهان  قرآن

گاهی عمیق و تسلطکه حتی زرکشی بر این باور است . )٢/١۶٨: تـا بیزرکشی،  مفـسر بـر  آ
 ای ممکن اسـت بـه تغییـر معنـا بینجامـد  کلمهاعراب به ویژه هنگامی که تفاوت اعراب

: تـا بـیزرکـشی، (مفسر بتواند به شـناخت حکـم دسـت یابـد  ضروری است تا از این طریق
 توجه به زبان قرآن به عنوان  کهبدون انکار لزوم چنین فهمی باید در نظر داشت. )٢/١۶٨

ا برای مفسر ایـن  ام،شناسان است  بیشتر مناسب زبان،ترین هدف مطالعه و بررسی اصلی
  . ظرفی زیبا جهت انتقال صحیح مفاهیم استْ زبان،کتاب عظیم الهی

جهت بررسی میزان درستی ادعای امین خولی در یکسانی قرآن و متن ادبی در فهم، 
  :پردازیم های متن ادبی می در اینجا به تعریف و بیان ویژگی

اسـت و  زیبا و هنرمندانـههای مختلف زندگی در قالب و ساختاری  ادبیات، بیان جنبه
برانگیـزی و توانـایی آن  وجه تمایز یک متن ادبی از سایر متون، در اثرگذاری، احساس

 یک متن ادبی با بیـان ، به عبارت دیگر.در ایجاد عالقه و صمیمیت در مخاطب است
 دهـد ق زندگی و مسائل گوناگون، مخاطب را تحـت تـأثیر قـرار مـییغیر مستقیم حقا

  .)١۵٩/١۶٧ ـ١۵٨ش: ١٣٨٠پروینی، (

ترین تعبیر بـرای تعریـف  نزدیک، توان قرآن را تنها یک متن ادبی دانست هرچند نمی
 سـه عنـصر معنـوی ،جاست که متن ادبینکته این. ری قرآن، متن ادبی استاسلوب ظاه

 ،مـتن ادبـی. ها با قرآن باید مورد بررسی بیـشتر قـرار گیـرد نیز دارد که امکان انطباق آن
  .)١٧٢ :همان: ک.ر( طفه، اندیشه و خیال را نیز داراستعناصر عا

ادیبانی همچون انیس المقدسی در توضـیح عنـصر عاطفـه، تأثیرپـذیری گوینـده از 
  :دانند پیرامون را هم از شرایط اصلی می

 منظور واکنش اولیۀ ادیبآید، هم  وقتی صحبت از عنصر عاطفه در اثر ادبی به میان می
 ،که این واکنش درونـی ادیـب  ـهای پیرامون خود است  صحنهو نویسنده به حوادث و
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 هم ایجاد واکنش عـاطفی در مخاطـب، ، ـ قبل از تولید اثر ادبی مربوط استۀ  مرحلبه
  .)١٧۵ :همان( در نظر است

ِ چرا که شدت و غلیان احساسات ؛های اصلی ادبیات است عنصر عاطفه یکی از پایه
 بـا. دهـد  دیگر، او را به ابراز این احساسات سوق مـیهای بیشتر در ادیب نسبت به انسان

عـد از ُ ایـن ب،)٨٢: ١٣٧۶عالمـه حلـی، (ناپـذیری خداونـد توجه به اصول علم کالم در تأثیر
  .عنصر عاطفه در مورد قرآن قابلیت تطبیق ندارد
 بررسـی آثـار ،انگـاری قـرآن و مـتن ادبـی برای بررسی آثار چنین تفکری در یکسان

و تأثیرگذاری  جلب احساسات ،مثال؛ برای مناسبت نیست  امین خولی بیبرخی شاگردان
 این حق ،اهللا های متن ادبی از دیدگاه خلف ترین ویژگی بر مخاطب به عنوان یکی از مهم

: ک.ر( واقعـی هـم نباشـند ًهایی بپردازد که کامال دهد که به بیان داستان را به خداوند می
صـدد  پـردازد و در  به بیان شواهدی برای ادعای خـود مـیهللا  خلف.)۵٠: ١٩٩٩اهللا،  خلف

ایـن در . های بیان قرآنی را با روند داستانی در ادبیـات یکـسان بنمایانـد ویژگیکه است 
 ِهنری ـ های تصویر ادبی لفهٶکه یکی از م حالی است که دانشمندان دیگری هم هستند

کـه اسـطوره انگاشـتن ان ذکـر اسـت  شـای.)۵۵: ١٣٨٧راغـب، (داننـد  قرآن را واقعیت مـی
 از ،اهللا های قرآنی و قابلیت استنادی نداشتن حوادث تاریخی قرآن از منظر خلـف داستان

  .ای است که با وحیانی بودن قرآن سازگار نیست پیامدهای منفی چنین نظریه
 در لحاظ ، بیشتر نقدهایی که در این زمینه به گرایش تفسیر ادبی وارد است،در واقع

  .های آن با متن ادبی است های الهی قرآن و تفاوت نکردن ویژگی
هـای فهـم مـتن   تمام جوانـب ویژگـی،خودۀ از سوی دیگر امین خولی در بیان نظری

 درست و نادرست از ِمیان متن علمی و ادبی در تمایز برداشت. گیرد ادبی را در نظر نمی
 متن مورد نظـر اسـت، امـا مـتن  تنها یک فهم از،در متن علمی.  تفاوت وجود دارد،آن

 در حالی که ،معنایی در فهم قرآن معتقد است امین خولی به تک. گونه نیست ادبی این
. هـا نادرسـت باشـند تنها یک فهم از متن ادبی صحیح باشد و باقی فهـمکه قرار نیست 
: ١٩٧٩شـرقاوی، : ک.ر(  تمامی وجوه محتمل را مراد آیـه دانـست،توان با اطمینان البته نمی

٣۴۴(.  
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  ای همگانی تفسیر قرآن، وظیفه. ٢ـ١ـ١
 خـارج کـردن تفـسیر قـرآن از انحـصار گروهـی خـاص ،یکی از آثار نگاه ادبی به قرآن

خولی به این نکته تحت عنوانی جداگانه، توجه بـه ۀ در واقع با توجه به عدم اشار. است
بـه درک ایـن مبنـای  ما را ،برخی عبارات او و همچنین بررسی آثار این گرایش تفسیری

  .شود فکری رهنمون می
او به دنبال .  عبده در تفسیر قرآن هدفی متفاوت از خولی داشت،چنان که اشاره شد

که گونه   آن،تفسیری بود که در پی فهم مراد و حکمت تشریع در عقاید و احکام باشد
یوخ عبـده بـا ایـن هـدف از شـ. آدمیان را به عمل صالح و هدایت الهی رهنمـون سـازد

بردن به مقصدی که خداوند قصد دارد بـشر را بـه آن  برای پیکه االزهر انتظار نداشت 
 اولـین  بـه عنـوانهدایت کند، متن قرآن را طبق معنایی تفسیر کنند که معاصـران پیـامبر

ــان وحــی  ــده مــیمخاطب ــد فهمی ــود . ان ــردم کــه در عــوض معتقــد ب ــد اجــازه داد م بای
موضـوعاتی پژوهـشی و بـدون توجـه بـه ۀ قدس به مثابهایشان را نسبت به کتب م دیدگاه

  .)٨۶/١٣۶ش: ١٣٨٣ویالنت، ( ها ابراز کنند جایگاه دینی آن
همگان ۀ دهد، اما بررسی ادبی قرآن را وظیف خولی به صراحت چنین نظری ارائه نمی

  :داند می
این روابط با عربیت پیونـد دارد، بایـد ایـن کتـاب ۀ که به واسط یک عرب اصیل یا هر

هـای  ارزشمند را بخواند و پژوهش ادبی در آن انجـام دهـد؛ مثـل مطالعـاتی کـه امـت
، ۵/٣۶۵: ١٩٣٣( دهند های مختلف انجام می ای از ادبیات زبان مختلف بر روی گزیده

  .)١٣٩٠مرادپور، : ترجمه از

 التفـسیر البیـانیشناسـان،  عهـده گـرفتن تفـسیر قـرآن از سـوی زبـان عملی برۀ نمون
 مطالعـات زبـان ۀ با انتقاد از عدم ورود قرآن بـه حـوزئالشاط چه بنت. است ئالشاط بنت
 کـه بـه )١/١۴: ١٣٨٧( کند  خود را به عنوان یکی از استادان زبان عربی معرفی می،عربی

  : حق دارد وارد این علم شود،علت ناپختگی علم تفسیر
عربی است که نـه بـه های زبان   از جمله دانشـ به اعتراف همین دانشمندان  ـاما تفسیر

این اعتراف، زمینۀ پذیرش عذر مرا هنگـامی کـه . پختگی و بلوغ رسیده و نه سوخته است
  .)١/١٧: همان(سازد  گذارم، هموار می توان و تخصص خود قدم در این میدان میدر حد 
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  سیبرر  ونقد
یـا که یک عرب اصیل و ۀ همگانی است و این وظیف،ادبی پژوهش تفسیر و«این بیان که 

ۀ آیا همـ. ، ابهام دارد» ادبی قرآن شودۀهر کس با زبان عربی پیوند دارد، باید وارد مطالع
 آیات قرآنی از جملـه واکـاوی ۀ توان فهم هم،زبانشان عربی است کهاعراب به صرف آن

اولین مخاطبان نزول بودنـد، همـه از  جزء ادبی قرآن را داشتند و یا دارند؟ آیا صحابه که
؛ ٢/۴۶۶: ١۴٢١سـیوطی، : ک.ر(رخـوردار بودنـد؟ کـه چنـین نبـوده اسـت یک سطح فهم ب

ۀ مخاطبـان اولیـ «:اگر سخنان کسانی مانند ابن خلـدون کـه گفتـه. )١/٣۴: ١٣٩۶ذهبـی، 
هـا و  واژه الـب تـکقکـه زبانـشان عربـی بـود و معـانی قـرآن را در نزول بـا توجـه بـه این

  بـاز،سخن امین خولی قرار گیـرد ۀ، بخواهد پشتوان»کردند های آن درک می بندی جمله
 ۀغلبـ بـر،  زیرا همین ابن خلدون در جایی دیگر؛نماید ستوار میاهم سخن امین خولی نا

کید کرده است زسوادی ملت تا بداوت و بی   .)۴٣٩: ١٣٩١(ی تأ

  اعتقاد به تأثیر قرائن در فهم قرآن. ٣ـ١ـ١
 بـه نظـر خـولی ابتـدا . اسـت نگاه به قرآن از منظر خـارجی،اولین مرحله در تفسیر ادبی

بعد یعنی فهم متن قـرآن ۀ قرآن انجام دهد تا بتواند وارد مرحلۀ  درباریمفسر باید مطالعات
  پـژوهش عـامو) علـوم قرآنـی( پژوهش خـاص ۀخولی این مطالعات را به دو دست. شود

  :کند تقسیم می
نـی شـهرت  همان علومی است که نزد مسلمانان بـه علـوم قرآ،خاصۀ منظور از مطالع

دانـستن ایـن علـوم .  ...یط نزول، جمـع قـرآن، علـم قرائـات و یعنی دانستن شرا؛دارد
  .)۵/٣۶٩: ١٩٣٣( شود جهت شناخت قرآن کریم توصیه می

پردازد   به لزوم وجود تحقیقاتی پیش از تفسیر قرآن می،خولی ذیل عنوان پژوهش عام
منظـور از . مونی در فهـم قـرآن اسـتاعتقاد او به لزوم توجه به قرائن پیراۀ دهند که نشان

محیط مادی و معنوی که قرآن در آن ظهـور ۀ پژوهش عام عبارت است از پژوهش دربار
کلـی تـاریخ، جغرافیـا و  شناخت روحیـه، آداب زنـدگی، عقایـد و بـه طـور. است یافته

هایی از شناخت محیط مادی و معنوی آن زمان   همگی مثال،قرآنۀ ن اولیاادبیات مخاطب
های انبیا و توصیفات قـرآن از اقـوام پیـشین نیـز  خولی حتی در مورد فهم داستان. ندهست
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  .)۵/٣۶۶: همان(  به لزوم داشتن اطالعات پیشینی استقائل
 محیطی کـه قـرآن در آن نـازل ،قرآن جدیدترین کتاب مقدس است و به باور خولی

های عمیقی بر  پژوهشبنابراین بایستی .  با همان زبان و فرهنگ هنوز موجود است،شده
خولی این . گرفت تک مفاهیم قرآن که اکنون مورد کاربرد نیست، صورت می روی تک

کتـب مقـدس پیـشین ۀ داند که دربار ن در برابر اهل کتاب میانارا از نقاط ضعف مسلم
 چنـین تحقیقـی انجـام ،هـا بـاقی نمانـده که چیزی از محیط و فرهنـگ زمـان نـزول آن

  .)همان( اند داده

   بررسید ونق
بدون التـزام بـه . تأثیرپذیری قرآن از محیط پیرامون وجود داردۀ نظریات متفاوتی در زمین

هیچ یک از این نظریات، وجـود نمودهـای محـیط پیرامـونی در قـرآن غیـر قابـل انکـار 
ها در فهم قرآن از مناظر مختلف قابل بررسـی  میزان توجه به این نمودها و تأثیر آن. است
  .است

یی بررسـی ایـن قـرائن اگیرد، میزان کار خولی قرار میۀ  که در برابر این نظریپرسشی
کند که اعتقادی به اثرپذیری قرآن از این عوامل  خولی مشخص نمی. در فهم قرآن است
شـود کـه او بـه محـدودیت   هرچند از سخنان او چنین برداشـت مـی؟محیطی دارد یا نه

شـرایط مخاطـب اولیـه را کـه کنـد   دعـوت مـیاو مفسر را. ِ فهم قرآن قائل استِزمانی
ِ چرا که بهترین فهم را فهم مخاطـب ؛بازسازی کند تا بتواند فهمی همانند او داشته باشد

 ،آیـد انگاری قرآن و متن ادبی به وجـود مـی این اندیشه نیز به دلیل یکسان. داند اولیه می
  .دانند نه و پویا می قرآن را به دلیل مبدأ الهی آن جاودا،در حالی که مسلمانان

 امـین همچونپژوهانی  قرآنمنظر  نگاه ادبی به قرآن از ،چنان که در مقدمه اشاره شد
 تحت تأثیر سازوکارهای فهـم تـورات و انجیـل بـه عنـوان متـونی ادبـی در میـان ،خولی

 ،توجهی امین خولی به تفاوت مصدر قـرآن و کتـب مقـدس بی. مسیحیان و یهودیان بود
بـدون در نظـر . های مقدس بـا قـرآن اسـت انگاری این کتاب  و یکسان چنین خطاۀریش

گرفتن وقوع یا عدم وقوع تحریف در کتب مقدس، وحیانی نبـودن عبـارات ایـن کتـب 
 توجه بـه تفـاوت ،از سوی دیگر. دلیل اصلی اثرپذیری این کتب از محیط پیرامون است
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ب مقـدس بـه داشـتن زمان نگارش، علـت نیازمنـدی کتـۀ  و کتب مقدس در زمینقرآن
نـزول ۀ قـرآن در همـان مرحلـ. سازد اطالعات تاریخی بیشتر جهت فهم آن را آشکار می

نگـارش ۀ حـالی کـه کتـب مقـدس پـس از گذشـت زمـان بـه مرحلـ  در،نگاشته شـده
  .اند درآمده

او   امین خولی آن اسـت کـه خـودِاین معیارۀ  عدم امکان قضاوت دربارِعامل اصلی
پیرامون نص قرآنـی بـا هـر   روش تفسیری خود چندان به پژوهشدر عمل، هنگام تطبیق

حـالی اسـباب نـزول را بـه شـکل مـشروح بررسـی  خـولی در. پـردازد اش نمی دو مرحله
کند که موضوعات مرتبط با احکام همچون روزه، زکات، صدقه، احکام مربوط بـه  نمی

سـعفان، ( کـرده اسـترا بررسـی ... جنگ و صلح، امور مربوط به فرمانروایی پیامبران و
  .)١٠۵ ـ١٠۴: ١٩٨١

مشکل اینجاسـت کـه شـاگردان خـولی هـم پایبنـدی چنـدانی بـه ایـن معیـار نـشان 
  :خولی معتقد است. نددهند و منکر اهمیت آن در تفسیر نمی

کنیم  های ثمود و منازل عاد را یاد می که حجر، احقاف، ایکه، مدین و موطن تا زمانی
ها نداریم، شایسته نیست که بگوییم وصف قـرآن  ی از مکانهای گذرا، شناخت و جز اشاره
هـا  ها را فهمیدیم یا اینکه به مقصود قرآن از سخنش دربـارۀ آن ها و ساکنان آن از این مکان
 هرگز آشکار نخواهد شـد و حکمـت و هـدایت ،عبرت گرفتن از این کالم. پی بردیم

  .)١٣٩٠مرادپور، : ، ترجمه از۵/٣۶۶: ١٩٣٣(  مفید و تأثیرگذار نخواهد بود،مورد انتظار

 خاصـی ی وابسته بـه سـبک ادبـی، ارزش قصص قرآن،اهللا که به نظر خلف در حالی
ه در احـداث، کـن بـاور اسـت یـ بـر ای قرآنـیهـا است که به آن ملتزم بـوده و در قـصه

در واقـع از . )٩١  و٨۴،  ٨٠ :١٩٩٩(ان تـصرف شـده اسـت کـاشخاص، مواقف، زمـان و م
؛ تـأثیری در فهـم قـرآن نـدارد) هـای تـاریخی جنبه( پژوهش در این باره ،هللا منظر خلف

  .)همان: ک.ر(ها وجود ندارد  که حتی اطمینانی به واقعی بودن آن چرا
ِوفرعـون ذی األوتـاد  در تفـسیر آیـۀ نیـز ــ شاگرد و همسر امـین خـولی ـالشاطئ  بنت َ ْ ََ ْ

ِ َ ْ َ ْ ِ 
  :نویسد  چنین می)١٠/ فجر(

کنـد، مـا را از  االوتاد برای ما نقل می آن از اخبار عاد و ثمود و فرعون ذیپس آنچه قر
  .)٢/١۴٧: ١٣٨٧( کند نیاز می بی آنچه بیان قرآنی نخواسته آن را بیان کند، ِتفصیل بیشتر
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  معنایی در قرآن اعتقاد به تک. ۴ـ١ـ١
کید میّخولی مصر ان کـه ظهـور معنای الفاظ را مطابق همان زمد مفسر بایکه کند  انه تأ

او با توجه .  برای اطرافیانش تالوت کرده، بفهمدته و مطابق اولین باری که پیامبریاف
 تالش مفسر ادبی را در کشف معنـای الفـاظ در زمـان نـزول ۀ عمد،به سیر تحول الفاظ

های گوهری میان  له یکی از تفاوتئ این مس،به نظر خولی. داند قرآن و در خود قرآن می
روی هم قرار داده،  در ست که این دو گرایش تفسیری را روو تفسیر علمی اتفسیر ادبی 

. )۵/٣٧٠: ١٩٣٣( آیـد توجه نکردن به آن از ایرادات اساسـی تفـسیر علمـی بـه شـمار مـی
کید به فهم دقیق  تنها به مخالفـت بـا تفـسیر علمـی ،آیه مطابق فهم مردمان عصر نزول تأ

 از البیانی التفسیره مثالی در این زمینه در  ب،جهت شرح بهتر این بحث. شود محدود نمی
ٍإنك لعلی خلق عظمي ۀ در تفسیر آی. شاگردان امین خولی توجه کنیدۀ آثار برجست ِ َ

ٍ
ُ َُ َ َ َ َّ ِ )۴/ قلم(، 

، منظور از اخالق عظیم را متخلق بودن  مفسران با بیان روایتی از عایشه همسر پیامبر
ۀ الشاطئ معتقد است با توجـه بـه اینکـه سـور بنت. اند دانسته به اخالق قرآنی پیامبر

اخالق قرآنی در هنگام نزول این سـوره بـرای ۀ ، هنوز شاکلبودقلم جزء اولین سور نازله 
پس آیه به دنبال بیان این معنا نیست و مردم چنین معنایی را از ایـن . مردم بیان نشده بود
 روایت در تفـسیر ایـن آیـه بهـره جـستتوان از این  بنابراین نمی. کردند آیه برداشت نمی

)٢: ١٣٨٧/۵٢(.  
 ،دستیابی به فهمـی اولیـه از معنـای آیـاتبرای توجه به معنای واژگان در عصر نزول 

 خان هنـدی نیـز مطـرح شـده اسـتچون عبده و سر سید احمدپیشتر توسط افرادی هم
د کـردن  محـدو، خـولیۀو متفاوت نظریـ  برجستهۀنقط. )٨۶/١٣٣ش: ١٣٨٣ویالنت، : ک.ر(

او بدون انکار وجود چند معنـا .  واژگان استِفهم قرآن به همان فهم اولیه و عصر نزولی
 تنها یکـی از معـانی خـود را در ، هر واژه در یک عبارت کهبرای یک واژه معتقد است

ۀ تـوان کلمـ نمـیکـه ضحی معتقد است ۀ الشاطئ در تفسیر سور مثال بنت؛ برای بر دارد
او .  گرفـت»روزۀ میان« یا »روز«یه به هر دو معنای محتمل یعنی  را در اولین آ»ضحی«

این واژه به که هرچند این واژه هر دو معنا را دارد، مفسر باید تعیین کند که معتقد است 
  .)١/٢٩: ١٣٨٧( کدام معنا در این آیه به کار رفته است
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   و بررسینقد
کید خولی بر فهم معانی الفاظ بر اساس عصر نزول، موجـ ب گـرایش افراطـی برخـی تأ

 ،بـه همـین دلیـل. معنایی الفاظ در قرآن شده است الشاطئ بر تک پیروانش همچون بنت
ایــن . اندیــشی مفــسر اســت  متوجــه جــزمالبیــانی التفــسیرتــرین انتقــاد شــرقاوی از  مهــم
ایشان معتقـد . اندیشی محصول انتخاب تنها یکی از تفاسیر محتمل در هر آیه است جزم

پـردازد کـه تفـسیرش در اغلـب  حالی به نقد مفسران پیشین می لشاطئ درا بنتکه است 
.  تنها اظهاری جدید و برگزیـدن یکـی از وجـوه گذشـتگان در تفـسیر آیـه اسـت،موارد

هـای محتمـل در تفـسیر آیـه را  یکـی از تأویـلکـه کردنـد  مفسران گذشته جرئـت نمـی
 احتمـال خطـا در آن وجـود  زیـرا؛آن ندارد برگزینند، در حالی که نص آیه تصریحی بر

 که ممکن »نازعات«از نظر شرقاوی کلماتی مانند . )٣۴٧ـ٣۴١: ١٩٧٩شرقاوی، : ک.ر(دارد 
 از معجزات بالغی قرآن تلقی شده ،د و یا کلماتی نظیر آنناست دارای ابهام معنایی باش

بـه شـیوه  تواننـد از آن بهـره بـرده و بـدین که در سیر تاریخ تفسیر، مذاهب تفسیری مـی
  .)همان: ک.ر(ها وقوف یابند   مضمونی آنۀجامعیت معنایی و توسع

شونده در گـذرگاه تـاریخ از منظـر  جامعیت قرآن و قابلیت انطباق الفاظ بر معانی نو
  : آنجا که گفته است؛مطهری هم مورد توجه واقع شده استشهید عالمی نظیر 
ر از ی اگر غ. نشده است زمان نازلیک یه براک است یتابکعت یز همچون طبیآن نقر
 جاذبـه و ،یتـاب آسـمانکن یـشد و ا یشف مک قرآن ی رازهاۀ در گذشته هم،ن بودیا

شف کـر و کـه استعداد تدبر و تفک حال آن،داد ی خود را از دست می و اثربخشیتازگ
ح ی آن را توضـامبر و ائمهیه پک است یا تهکن نی قرآن هست و ایشه براید همیجد
  .)١/٢٨: ١٣٨٩ مطهری،( اند داده

 مفسران پیشین مانند سید مرتضی و یا زمخشری که از قضا ِ متفاوتً کامالِ نگاهۀزاوی
انـد،  شناختی توجه داشته های ادبی و زبان که به پژوهش هستند  مفسرانیۀهر دو از جرگ

دو مفـسر در  این هر. پوشی نیست معنایی قابل چشم با رویکرد امین خولی در بحث تک
 قرآنی و بر وجوه معنایی کلمات ،و در بسیاری از موارد بوده  از نقادان ادبی، تفسیرۀحوز

، ١/٢٨٠: ١۴٠٧زمخشری، : ک.ربرای نمونه ( اند تأکید داشتهیا ترجیح یک معنا بر معنای دیگر 
ِنقد این مطلب، ظهـر و بطـن آخرین . )٢/۵: ١۴٠٣، الهدی  علم؛ سید مرتضی٧٩۴ـ٧٩٣ و ٧٨٨/۴
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روایـت رسـول . از باورهای اصلی مسلمانان بر اساس روایات است که  قرآن استداشتن
» حـسن الوجـوهأعلی  فاحملوه القرآن ذلول ذو وجوه«:  که بر اساس آن فرمودخدا

معنایی ، چنـد این روایات است کـه بـر اسـاس آنۀونم یک ن،)١/٣۶: ١۴١۵ فیض کاشانی،(
  .نماید امری پذیرفتنی می

  واعد نحوی و بالغیاصالت قرآن در برابر ق. ۵ ـ١ـ١
ابـزاری ۀ های قرآنی به اعتقاد خولی باید از علوم ادبی به منزل در بررسی عبارات و ترکیب

ِبا توجـه بـه دیـدگاه ایـن گـرایش تفـسیری در برتـری . در فهم بهتر این عبارات بهره برد
عـد ِقطعی قرآن نسبت به آثار ادبی، دلیلی برای تأویل قرآن جهت انطبـاق دادن آن بـا قوا

  .نحوی و بالغی نیست
 مفسر به دنبال تطبیق اصطالحات مشخص بالغی بـر ،در این دیدگاه از منظر بالغی

آیات قرآن و گنجاندن آیه به هر شکل ممکن ذیل یکی از اقسام بالغت نیست، بلکه او 
مفـسر . های گفتـاری در قـرآن اسـت هنری به دنبال نشان دادن زیبایی ـ با نگرشی ادبی

های عربی بسیار تأمـل کنـد تـا بـه کمـک  های ترکیب ویژگیۀ ز تفسیر دربارباید پیش ا
هـا را نـسبت بـه سـایر  هـای قرآنـی، برتـری آن ها بتواند با تأمل عمیق بـر روی ترکیـب آن

های   هنرهای گفتار قرآنی و موضوع،همچنین این تأمالت. های عربی درک کند ترکیب
ار از نظر امین خولی سخت دشوار و مـستلزم این ک. کند آن را نیز برای مفسر آشکار می

  .)۵/٣٧٢: ١٩٣٣(شود  گیر است که البته موجب تحول نگاه بالغی به قرآن می تالشی پی
ایـن کـه رسـد   به نظـر مـی،با توجه به ساماندهی قواعد نحو عربی پس از نزول قرآن

ایش تفـسیری  صحیح باشد و نشر و التزام به آن از نقاط قوت این گرًمبنای فکری کامال
  .شود محسوب می

  های تفسیر ادبی روش. ٢ـ١
در ذیـل . هـا در پـی دارد  تالش خولی را برای اجـرای آن،گفته وجود مبانی فکری پیش
یـک از  های خود در چگونگی تفـسیر هـر  خولی به بیان دیدگاه،روش ادبی تفسیر قرآن

  :داند پردازد و روش تفسیر ادبی را شامل دو مرحله می آیات می
علـوم ( پـژوهش خـاص ِ این مورد خـود در دو بخـش کهمتن قرآنۀ  مطالعه دربار.١
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  شود؛ پژوهش عام توضیح داده میو ) قرآنی
  .خود قرآنۀ  مطالعه دربار.٢

 شناخت علوم قرآنی و از پژوهش ، منظور او از پژوهش خاص،طور که گفتیم همان
طـی و مـادی آن روزگـار حتـی شـرایط محی  عصر نزول وِ توجه به فرهنگ و تاریخ،عام
 بیـان ارتبـاط قـرآن بـا ،هـایی هدف او از طـرح چنـین پـژوهشکه رسد  به نظر می. است

  .ه استشدزل ادورانی است که در آن ن
شود؛   در اینجا مشخص می،های پیشنهادی او تأثیر مبانی فکری امین خولی در روش

رای فهم موضوعات خولی روش تفسیر موضوعی را بکه نگاه ادبی به قرآن موجب شده 
شناسی در تفسیر  شناسی و جامعه گیری از دو علم روان بهره. قرآنی پیشنهاد دهدۀ پراکند

 نگـاه ِپـردازد، محـصول دیگـر ها می که خولی به عنوان مکمل تفسیر ادبی به توضیح آن
توجه به تأثیر الفاظ در مخاطب و توجه به شرایط روحی و اجتماعی . ادبی به قرآن است

توجـه که خولی معتقد است .  از ابزارهای تأثیرگذاری کالم در مخاطب است،انمخاطب
. کنـد  کمـک زیـادی بـه مفـسر مـی،فهم بهتر هنر بیان قرآن برای به این علوم در تفسیر

اعتقاد به لزوم دانستن تاریخ نزول قرآن و شـرایط عـصر نـزول، توجـه بـه علـوم قرآنـی و 
گاهی یافتن از فرهنگ عصر نزول را ض   .سازد روری میآ

بنـابراین بررسـی . جایگاه واژگان و عبارات در یک اثر ادبی غیـر قابـل انکـار اسـت
با توجه بـه . ترین کار مفسر ادبی است  مهم،ها دقیق واژگان و تالش برای فهم معنای آن

د مبنای فکری این گرایش تفسیری در فهم معنای واژگان بر اساس عصر نزول، مفسر بای
  .ه این امر معطوف سازدتوجه خود را ب

  لزوم تفسیر موضوعی قرآن کریم. ١ـ٢ـ١
ــ  بــه شــرح پراکنــدگی موضــوعات متفــاوت در ،خــودۀ امــین خــولی در بخــشی از مقال

  :پردازد های قرآن می سوره
زمانی که میـان ۀ به ویژه مانند این فاصل ـها فاصله انداخته بود  اگر زمان، میان این متن

انجامید، برای فهـم آن نیـاز بـه  ها نزول آن به طول می  و سالها  سال، ـ آیات قرآن است
پـس تمـام . ها، پیوندها و عللی بود که در فهم متون نقـش مهمـی دارد درک موقعیت

ترتیب قـرآن، تقـدم و . ها پرتوهایی هستند که برای روشن شدن معنا بدان نیاز است این
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ته به آیـات مـدنی باشـد و مکی ممکن است آمیخۀ  زمانی را رعایت نکرده؛ سورتأخر
: ، ترجمـه از۵/٣۶۶: همـان( مدنی نیز ممکن است آمیختـه بـه آیـات مکـی باشـدۀ سور

  .)١٣٩٠مرادپور، 

رایـج نـزد عالمـان علـوم قرآنـی چنـین نتیجـه ۀ  خولی بر مبنای این نظری،به هر روی
  :گیرد می

ر مصاحف مختلف یا هر ترتیبی که د ـها  اساس سوره بنابراین در ترتیب کنونی قرآن بر
کند و نیاز مبرم بـه ترتیبـی جدیـد و خـاص   سیاق نیازهای مفسر آن را تأمین نمیـ بوده

ای که ایـن ترتیـب بـرای مـا از  گونه  به؛اند، دارد برای آیاتی که دارای موضوع واحدی
هاسـت تـا بـه فهـم  مسائلی پرده بردارد که یک مفسر دقیق مجبور به رعایت کردن آن

  .)١٣٩٠مرادپور، : ، ترجمه از۵/٣۶٧: همان( دقیق دست یابدصحیح و معنای 

سایر آیـات مربـوط که اینکه برای فهم صحیح یک آیه الزم است ۀ او با بحث دربار
کیـد نبه آن موضوع نیز بررسی شو د، بر لـزوم روی آوردن مفـسر بـه تفـسیر موضـوعی تأ

  .)٧٨: تا یصاوی جوینی، ب: ک.برای تفصیل این موضوع رنیز همان؛ ( کند می

  نقد و بررسی
 امکـان ،کنـد یکی از دالیلی که امین خولی بـرای نیـاز بـه تفـسیر موضـوعی طـرح مـی

 ،کـه در ایـن زمینـهحال آن. یات مدنی و یا برعکس استهای مکی به آ آمیختگی سوره
آیات هر سوره هرچند بـا که برخی عالمان با دیدگاه امین خولی موافق نیستند و معتقدند 

اند و به همین دلیل در روایات آمده است که بـا   به ترتیب نازل شده باشند،نیزماۀ فاصل
: ک.ر(شـدند  قبـل مـیۀ جدید و پایـان سـورۀ  صحابه متوجه آغاز یک سور،نزول بسمله

  .)١/٢٧۵: ١۴٠۶معرفت، 
 برآورده نشدن نیاز مفسر در توجه ،شده توسط امین خولی یکی دیگر از مسائل مطرح

 تفـسیر موضـوعی درسـت صـورت ، آنکـه بـدون توجـه بـه سـیاق حـال،به سیاق اسـت
 مفسر باید به تفسیر ترتیبی پرداخته باشد تا ابتدا ، یعنی پیش از تفسیر موضوعی؛گیرد نمی

بتواند معنای هر آیه را در بافت مربوط به خود بفهمد، آنگـاه آیـات مـرتبط را بـا معنـای 
 یـک ۀو نظر قرآن را دربارهد م قرار د کنار ه،کدام دریافت کرده ای که از هر جداگانه
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 ، تفـسیر موضـوعیۀ این نکتـه کـه مقدمـ.)۴۶ـ۴۵: ١٣٨۶جوادی آملی، : ک.ر( بداند موضوع
از سوی کسانی مانند شهید صدر هم مطـرح ویژه تفسیر ترتیبی و اهمیت به آن است، به 

 توجـه بـه البته باید دانست که امین خولی بـه دنبـال انکـار. )٢٣: ١۴٢٨صـدر، (شده است 
سیاق در فهم معنای آیـات نیـست و بـه طـور مفـصل در مراحـل بعـد بـه ایـن موضـوع 

ِلزوم تفسیر موضوعی در مراحل پیشنهادی او با عنوانی ۀ بنابراین اصالح مرحل. پردازد می
  .انجامد  به بهتر شدن تفسیر ادبی می،دیگر که گویای جدا نکردن آیه از متن باشد

  وم قرآنی در فهم قرآنمندی از عل بهره. ٢ـ٢ـ١
خـاص همـان علـومی اسـت کـه نـزد ۀ منظـور از مطالعـ): علوم قرآنـی( پژوهش خاص

یط نزول، جمع قرآن، علم قرائات  یعنی دانستن شرا؛مسلمانان به علوم قرآنی شهرت دارد
شـود کـه البتـه خـود امـین  شناخت قرآن کریم توصـیه مـیبرای دانستن این علوم .  ...و

  .)۵/٣۶٩: ١٩٣٣(کند  اسیر اشاره میفتۀ ت این علم در مقدمخولی نیز به قدم

  توجه به تاریخ و فرهنگ عصر نزول. ٣ـ٢ـ١
 ِناکلی تاریخ، جغرافیا و ادبیـات مخاطبـ شناخت روحیه، آداب زندگی، عقاید و به طور

ۀ نویسند. هایی از شناخت محیط مادی و معنوی آن زمان هستند  همگی مثال،قرآنۀ اولی
های قرآنی باید فضای نزول چنین  برای فهم تشبیه و تمثیلکه  معتقد است »یرتفس«ۀ مقال

  .)۵/٣۶۶ :همان(ًتعبیرهایی را پیش از تفسیر دقیقا بشناسیم 
توجه به اینکه قرآن جدیدترین کتاب مقـدس اسـت و محیطـی کـه   با،به باور خولی

 مقابـل کتـب  در، با همان زبـان و فرهنـگ هنـوز موجـود اسـت،قرآن در آن نازل شده
ستی  بایـ،هـا بـاقی نمانـده مقدس پیشین که چیزی از محـیط و فرهنـگ زمـان نـزول آن

تـک مفـاهیم قـرآن کـه اکنـون مـورد کـاربرد نیـست،  های عمیقی بر روی تک پژوهش
  .)همان( است مورد سایر کتب مقدس انجام شده  کاری که در؛گرفت صورت می

   پژوهش در معنای واژگان.۴ـ٢ـ١
آوردن معنـای صـحیح آن  رونی قرآن ابتدا بحث از بررسی واژه و بـه دسـتدۀ در مطالع
اش مخاطبـان خـود را بـه چنـد   خولی در طرح تفسیر ادبی،در این زمینه. شود شروع می



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ر ـ 

 بها
ان 
بست
تا

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

٢۵

٨٠  

در معناشناسی واژگان قرآن باید تحوالت تـدریجی الفـاظ و . دهد  حساس توجه مینکتۀ
هـای  توجـه بـه نارسـایی معجـم  با.معنای الفاظ در عصر نزول شناسایی و مشخص شود

 هـر واژه تکیـه ِتـر لغت، مفسر باید بیشتر بر اجتهاد خود جهت تشخیص معنـای قـدیمی
دقـت در . توجه به کاربرد مـادی و مجـازی لفـظ نیـز در ایـن زمینـه راهگـشاست. کند
لغـات بـه  ریـشهۀ االصل و یـا معـرب بـودن واژگـان و پرهیـز از بـازگردان عجوالنـ عربی
 ،ِاو از تعبیر توجه بـه ذوق عربـی.  مهم دیگری در این زمینه استۀ نکت،عربیهای  اصل

مرحلۀ بعد، مطالعه دربـارۀ معنـای . کند برای فهم معنای لغوی اصیل الفاظ قرآن استفاده می
موارد آن کلمه در قرآن کـریم ۀ برای این کار باید هم. استعمالی آن در قرآن کریم است

بر آن واژه به ترتیب نزول مرتب و بررسـی شـود کـه آیـا آن سپس آیات مشتمل  و استقرا
، دارای یـک های نزول قرآن و مناسبات و مقتضیات مختلـف و متغیـر دورهۀ واژه در هم

 مفردات کار راغب در ،است؟ به نظر خولی است یا در معانی متعددی استعمال شدهمعن
. نهادی شبیه و نزدیـک اسـتهای قرآنی تا حدی به این طرح پیش نامه سبت به دیگر واژهن

 زمانی عصر وی تا زمـان حاضـر ۀتفاوت معانی واژگان در فاصلفاقد  ،البته کتاب راغب
  .)٨/١۵٧: ١٣٨٩ حسینی، طیب: ک.بندی این مطالب ر برای دسته؛ نیز ٣٧٢ـ۵/٣٧١: همان(است 

ترین روش تفسیر ادبـی، تفـسیر موضـوعی و  تأثیرگذارترین و مهمکه رسد  به نظر می
 خـولی در بحـث ،مثال؛ برای )٣/٩۴٩: ١۴١٨رومی، ( ع کاربردهای قرآنی واژگان استجم

نزول در قرآن، محدود ۀ از نزول قرآن در ماه مبارک رمضان، با جمع سایر کاربردهای واژ
جایی و سـقوط را در قـرآن نادرسـت دانـسته،   جابهِکردن معنای این واژه به معنای مادی

 در مورد امور محسوسی همچون آهن و لبـاس نیـز بـه کـار این واژه گاهکه معتقد است 
هـا روی نـداده  جایی و یا سقوط از باال به سمت زمین در مـورد آن رفته، حال آنکه جابه

شوند، بلکه به معانی  به طور کلی، واژگان در معنای حسی و مادی خود محصور نمی. است
 نـزول، نزدیـک سـاختن چیـزی و بنابراین معنـای دیگـر. شوند و اطالقات معنوی منتقل می

هـا را بـه مـردم عطـا  هـایش، آن هدایت کردن به سوی آن است و خداونـد بـا انـزال نعمـت
پس در مورد قرآن نیز باید بررسی بیشتری در معنای انزال انجام داد و در معنای آن . کند می

  .)٣/٩١٣: ١۴١٨رومی، ( به عنوان نزول از آسمان، رسیدن به زمین یا ابالغ به شخص اندیشید
توان از این نکات چنین نتیجه گرفت که هـدف مفـسر از بررسـی دقیـق  در پایان می
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 معـانی و ـ  ب؛ فهم معنای واژه در عصر نزولـ الف: به دو هدف استیابی  دست،واژگان
  .های مختلف واژه در تمامی کاربردهای قرآنی آن داللت

 تفسیر موضوعی خود اغلـب چنـین البته باید در نظر داشت که امین خولی در مجموعۀ
پژوهش جامعی را در معنای واژگان انجام نداده و به همین دلیل، مورد نقد فهد رومـی قـرار 
گرفته است، هرچند کامل سعفان تالش کرده که علت این امر را اقتضای شفاهی بودن این 

  .)٣/٩٢٣: ١۴١٨رومی، ( ، بداندبودهالب چند سخنرانی از سوی خولی قتفاسیر که در 

   مطالعه و بررسی عبارات و جمالت.۵ ـ٢ـ١
. عبارات مرکب بپردازدۀ مفردات، مفسر ادبی باید به بررسی و مطالعۀ پس از بحث دربار
هــا کمــک  از علــوم ادبـی همچــون نحـو، بالغــت و نظـایر آن« مفـسر ،در ایـن مطالعــه

اشد و یا رنگـی باشـد ًگیرد، اما نه به این مفهوم که کار نحو ذاتا مقصود و مراد وی ب می
ادبی بدهد، بلکه علم نحو باید به عنوان یکی از ابزارهای بیان و تعیین ۀ که به تفسیر صبغ

همـاهنگی معـانی قرائـات مختلـف از یـک آیـه و ۀ  دربار،معنا تلقی شود و از طریق آن
  .)۵/٣٧٢: ١٩٣٣خولی، (» ورزی کند هم پیوستن کاربردهای مشابه در قرآن اندیشه به

 ،خـود در بـاب بالغـتۀ با توضـیح نظریـکوشد  می» البالغة«ۀ  در پایان مقالخولی
دانان باید بدون دفاع بیهوده از   عربی،به نظر او. تغییراتی اساسی در این حوزه ایجاد کند

. گیـری صـحیح از ایـن علـم داشـته باشـند  سعی در بهـره،سرانجام در بالغت تالش بی
 تجهیز عـالم ایـن ،یانی همچون ابوهالل عسکریترین هدف بالغت در نظر پیشین اصلی

بنیان را درک  علم به ابزاری است که بتواند تفاوت میان کالم زیبا و متقن و کالم سست
. کند و از سویی دیگر خود نیز توانمند بر استفاده از این علم در بیان مؤثر مطالب باشـد

ن رفع شده، از فواید ایـن انامچنین بالغتی است که نیاز زندگی ادبی امروز مسلۀ به وسیل
دستیابی بـه برای . توانند از هنرهای رایج کالمی سود جویند شوند و می مند می علم بهره
ایـن علـم اسـتفاده ۀ هـای آزمـود دانـان از روش عربـیکه کند  او پیشنهاد می، این هدف

  .آن را رها کنندۀ فاید های پیچیده و بی کرده، بحث
به نظر او . دهد بهینه از علم بالغت ارائه میۀ ییر و استفادایجاد تغبرای خولی نکاتی 

در مرحلۀ نهایی این فعالیت ادبی، تمام قصیده، متن، رساله و خطبه نیازمند بررسـی بالغـی 
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 خـولی ،ای را به سرانجام برساند تواند چنین وظیفه مفرد نمیۀ از آنجا که یک واژ. است
 به جمله بسنده نکـرده و آن را ند ود آغاز کتحقیقش را از لفظ مفرکه گیرد  تصمیم می

های مختلف و  در این تحقیق، سبک. تا پایان بند و مرحلۀ نهایی این فعالیت ادبی ادامه دهد
برای عملیاتی کردن این مرحله و . گیرند های هر یک مورد بحث قرار می ها و ویژگی تفاوت

ت مفرد یا جمله و بند، در بخشی کند که معانی به صور توسعۀ معنای بالغت، او توصیه می
کـه بنابراین مدرس این مباحث بایـد بدانـد . جداگانه بعد از بحث از واژگان آورده شود

  .ها را تصحیح کرده و نظم دهد  چگونه آن وچگونه این معانی را به دست آورد
 تغییـری کـه ؛های این علـم نیـز هـست  مستلزم تغییر در مقدمه،تغییر در علم بالغت

ای هنـری   مقدمـه وشـود متنوع مـیۀ  پیچیدِهای فلسفی و منطقی دوری از بحثموجب 
عالوه بر این مقدمه، . شود معنای هنر، طبیعت، خیزش، نهایت و انواع آن بیان ،که در آن
این مقدمه با توجه به مباحث پیشین و با توجه . شناسانه نیز مورد نیاز است ای روان مقدمه

 مـؤثر در ِنیروهای انسانی. ت با زندگی است، مورد نیاز استبه هدف ما که ارتباط بالغ
نکـات .  مبـاحثی هـستند کـه بایـد درک شـوند،زندگی ادبی مانند درک، ذوق و خیـال

محض به مباحثی همچون اسباب حذف، ذکر، تقدیم و تأخیر که پیشینیان ۀ شناسان روان
  .)٧٢ـ۴/٧١ :همان( شود افزوده میاند،  آورده» مقتضای حال«تحت عنوان 

 هماننـد نگـرش ،هـای قـرآن سـبکهـا و  نگاه بالغی مورد نظر وی در باب سـاخت
 بـر ًکوشیدند یکـی از اصـطالحات بالغـی را عینـا توصیفی بالغیان قدیم نیست که می

 بالغـی ِالمثـل اثبـات کننـد کـه فـالن آیـه در ایـن نـوع و فیدهند ای از قرآن تطبیق  آیه
  .)۵٠٩ ـ ۵٠۵: ١۴٠٢شریف، ( گنجد، نه آن می

 یـۀنظر. اسـت جمله در واژه یبالغ گاهیجا نییتب بر ،مفسر دکیتأ نیشتریب رو نیا از
 :١٣٧۶الـشاطئ،  بنت( است نگاه نیهم محصول ،آن از سخت دفاع و قرآن در ترادف عدم
  .)٢۵۵ ـ٢١٩

 به دشواری انجام تحقیـق بـر اسـاس ،با بیان جمالتی» ةالبالغ«ۀ خولی در پایان مقال
البته او اجرای این روش تحقیقـی را . است بالغت اشاره کردهۀ یدش در زمینجدۀ نظری

دشواری اجرای . )۴/٧٢: ١٩٣٣( ستاید موجب اصالح ادبی بالغی دانسته، فواید آن را می
کید برخی دیگر از محقق : ١۴١٨رومـی، : ک.ر( ن نیـز قـرار گرفتـه اسـتااین روش مورد تأ
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  ١.)۵٠٨: ١۴٠٢؛ شریف،  ٣/٨٩٧

  شناسی در تفسیر شناسی و جامعه گیری از دو علم روان بهره . ۶ـ٢ـ١
 به بحث از لزوم توجه به دو علـم ،اصول و قواعد تفسیر ادبیۀ خولی پس از بحث دربار
 تفـسیر ،از نظـر خـولی .پـردازد شناسـی مـی شناسـی و جامعـه دیگر در تفسیر یعنـی روان

  : قرآن از دو جهت ضرورت داردۀشناسان روان
شناسـانه بـه  شناسی از لحـاظ نگـاه روان های مشترک بالغت و علم روانوردادست. ١

به عبارت دیگـر از منظـر . آورد  پیوندی استوار میان این دو علم به وجود می،اعجاز قرآن
هـای  هنری بـه ترکیـب ـ تفسیر ادبی، بالغت با تعریف خاص این منهج یعنی نگاه ادبی

گـذارد،  عبارات بر افراد میۀ ثیری که به وسیلهای آن و تأ قرآن، جهت نشان دادن زیبایی
  .شناسی دارد نتایج مشترکی با علم روان

شناســی در آیــاتی کــه در  وردهای علــم روانابــه دلیــل ضــرورت اســتفاده از دســت. ٢
ها در پاسـخ  های روانی انسان های روان و کنش  از اسرار فعالیت،چارچوب دعوت خود
ای محکـم از  شناختی قرآن را مبتنی بر پایه یر رواناو تفس. گویند به این دعوت سخن می

شـود، چیـزی  هنرها محسوب میۀ ادب که از جمل. داند  بیان و روان آدمی میِهنرۀ رابط
  .)۵/٣٧٣: ١٩٣٣خولی، ( های روان آدمی نیست جز بیان پوشیده

شناسی در تفسیر را برطرف کردن اخـتالف  خولی یکی از فواید استفاده از علم روان
دانـد   میـ های منطقی است  براهین نظری و قیاسربمبتنی که ـ یق در مباحث مفسران عم

  .)همان(
  :گوید با استناد به سخن عبده میشناسی  وی همچنین در لزوم استفاده از علم جامعه
هـای الهـی در میـان بـشر را بیـان  ها و سـنت قرآن بسیاری از حاالت و روحیات انسان

هـا و   خوانندۀ آن ملزم به توجه دربارۀ حاالت بشر در وضـعیتبنابراین.  ...کرده است
هـای اخـتالف حـاالت ایـشان  او همچنـین بایـستی ریـشه. های خودشـان اسـت زمان

                                                                 
مـن هـدی القـرآن؛ القـادة و کتاب ۀ مقدم که امین خولی بعدها در ذکر این نکته ضروری است ،در پایان. ١

کـه البتـه تنهـا  )١٧ــ١۵: ٢٠٠٢(دهـد  بندی دیگری از اصول و مبانی تفسیر ادبی به دست می دسته، الرسل
: ک.ای از تفاسـیر موضـوعی امـین خـولی ر بـرای چکیـده( تکرار همین مطالب در قالبی جدیـد اسـت

  ).٩٢۴ـ٣/٩٠٢: ١۴١٨ ی،؛ روم١٨۴ـ١۶٣: ١٩٨١سعفان، 
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  قوت و ضعف، عزت و ذلت، علم و نـادانی و ایمـان و کفـر را بررسـی کنـدهمچون
  .)١/٢٣: تا رشید رضا، بی(

برد، بلکه برداشت  شناسی در اینجا نمی هالبته عبده به طور مستقیم نامی از علم جامع
سپس عبده از . کند خولی خود این واقعیت را بیان می. خولی از توضیحات او این است

 انـواع آن ۀفن همراه با همـویژه های مختلف به   نیاز مفسر به فنون و شاخه،سخنان خود
  .)۵/٣٧٢: ١٩٣٣خولی، ( گیرد را نتیجه می

بـه طـور تـوان  میشناسی را  گیری از اصول روان  و بهرهشناختی به تفسیر نگرش روان
توجه خولی به عالقۀ ذاتی انسان بـه مانند د؛ پراکنده در بعضی از آثار خولی مشاهده کر

  .)١١٣: ١٩٨١ ؛ سعفان،٩٢٣ـ٣/٩١٧: ١۴١٨رومی، : نیز؛ ٢٠٠٠همو، : ک.ر(  در تفسیر آیات،مال
قرآن افزون بـر مراحـل اصـلی تفـسیر ۀ نشناسا شناسانه و جامعه از آنجا که تفسیر روان

 به عنوان پیشنهادی از سوی امین خولی مطرح شده است، از ذکر نمونه و توضیح ،ادبی
گاهی بیشتر در این (کنیم  مفصل آن در این مقاله خودداری می  حـسینی، طیـب: ک. ربـاره،برای آ

نیـا،  کریمـی ٢؛١۶۶ــ٢/١۴٧ش: ١٣٨٨همو،  ١؛۴۵ ـ٩٩/٢۴ش: ١٣٨٧همو، : ِ؛ نیز مقاالت٢/٣٠٣: ١٣٨٩
  .)۶٢٣ـ۶/۴٠ش: ١٣٨٩

  قرآن و مخالفت او با تفسیر علمیۀ شناسان تحلیل گرایش خولی به تفسیر روان. ١ـ ۶ـ٢ـ١
 پرداختـه تفـسیر علمـی کـه بـه تعریـف  باشـدنخستین کسی رسد امین خولی ه نظر میب

خراج علـوم و است  او تفسیر علمی را عبارت از تحمیل اصطالحات علمی بر قرآن.است
 ،چنـان کـه پیـشتر اشـاره شـد. )٢/۵١٩ :١٣٩۶ ذهبـی،( و آرای فلسفی از آن دانسته اسـت

  .پـذیرد تفسیر ادبی در معنای واژگان، تنها معنای عصر نزولی واژه را در تفسیر قـرآن مـی
                                                                 

 ۀدربـاررا ابتـدا بحـث مفـصلی وی .  به طور مستقیم به این موضوع پرداخته اسـت،این مقالهنگارنده در . ١
 ۀ او و ترجمـ»تفـسیر« ۀ به شرح مقال،گاه با معرفی امین خولیدبیات و تفسیر ادبی ارائه نموده و آنمعنای ا
  .هایی از آن پرداخته است بخش

اسـاس   بیـشتر بـر،های این گرایش تفسیری  برخی از مؤلفهۀکوشد ضمن ارائ ین مقاله نیز میدر انگارنده . ٢
  .ها بپردازد آثار پیروان این گرایش به نقد مختصری از این مؤلفه

اساس   پرداخته و در پایان بر»تفسیر« ۀ او در مقالۀمختصر نکات مورد اشارِمرور در این مقاله به نگارنده . ٣
 به عدم اجرای پیشنهادات او در ، اوستهای مانده از امین خولی که حاصل سخنرانی برجایآثار تفسیری 

  .اشاره کرده استروش تفسیر قرآن از سوی خودش 
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 اساس این مبنای فکری، امین خـولی بـه طـور قـاطع بـه رد تفـسیر علمـی روی آورده بر
قـرآن، قـرآن را براسـاس معنـای متـداول واژگـان در زمـان خــود ۀ مخاطبـان اولیـ. اسـت
هـای علمـی از آیـات ارائـه  بنابراین معنایی که تفسیر علمی بر اسـاس یافتـه. فهمیدند می
 خولی و پیـروان او بـه ،بر این اساس. دهد، با درک اولیه از آیات بسیار متفاوت است می

  ١.هیچ روی حاضر به پذیرش تفسیر علمی نیستند
ای تفسیر   گونه،شناسی قرآن، آن هم بر اساس تجربیات علم روانۀ شناسان تفسیر روان

قرآن و تـالش بـرای گـسترش چنـین ۀ شناسان پذیرش تفسیر روان. رود علمی به شمار می
 و مخالفت شدید این گرایش با تفسیر علمـی از سـوی دیگـر، ،نگاهی به قرآن از سویی

  .)٣/٩٧٩: ١۴١٨رومی، : ک.ر(آید  تضادی آشکار به شمار می
 پیروان این تفـسیر علمـی بـه نظـر در ایـن زمینـه سـودمند ِهای روشی توجه به تفاوت

اسـتخدام علـوم  .١: ق انجام گرفته اسـتیر علمی تا کنون حداقل به سه طریتفس. است
اسـتخراج علـوم از قـرآن  .٣ ؛ بـر قـرآنیات علمـیق نظریا تطبیل یتحم .٢ ؛در فهم قرآن

توان فهمید  با توجه به تعریف امین خولی از تفسیر علمی می. )٢٧۵: ١٣٨١انی، ی اصفهیرضا(
 این تفسیر به شکل دوم یعنی تحمیل یا تطبیق نظریـات علمـی بـر قـرآن ،ِدر دوران اوکه 

محدود بوده و همین امر موجب بدبینی برخی از دانـشمندان مـسلمان نـسبت بـه مطلـق 
  .)۴٨ ـ۴٧: همان(تفسیر علمی شده است 

خلط بین تفسیر علمی و تفسیر عصری از نگاه وابستگان به مکتب تفسیر ادبی مانند 
چنـان کـه  ؟ آنینـدآیـا ایـن دو بـه یـک معنا. الشاطئ هم باید مورد توجه قرار گیـرد بنت
هــای   خــود، آن را یکــسان انگاشــته و آن را از بــدعتۀالــشاطئ در جــایی از نوشــت بنــت

 :١٩٧٠ :ک.ر(شـود، دانـسته اسـت  ی مـسلمانان مـیتفسیری این روزگار که باعث گمراه
بـسیاری از تفـسیرهای عـصری ماننـد . تـوان گرفـت ای نمـی ً اما منطقا چنین نتیجه،)١٢

های زمان از منظر قرآن کریم  اجتماعی این روزگار، پاسخی به پرسش ـ تفسیرهای عقلی
پاسـخ دهـد چنین تفکری باید به این پرسـش ۀ دارند. هستند و وجودشان ضروری است

. شـود  چگونـه جـاودان بـودن قـرآن اثبـات مـی،که اگر فهم عصری قابل قبـول نیـست
                                                                 

 جـست این نکته پیشتر مورد توجه شاطبی نیز قرار گرفته بود و از این اصل برای رد تفسیر علمی بهره مـی. ١
  ).٣/٣۴٠ :١۴١۵ شاطبی،(
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قابلیـت انطبـاق بـا  جـز بـه ایـن معناسـت کـه قـرآنآیا  قرآن به چه معناست؟ جاودانگی
تـوان  زمان دارد؟ آیا نمـیدر طول ) های انسانی البته در بعد هدایت(را های علم  پیشرفت

ِا حتی علمی قرآن داشت که به نحـوی از آن معنـای اعجـاز نگاهی به تفسیر عصری و ی
  شده دریافت شود؟ ِعلمی ثابت

قرآن آن است که مفـسر بـا احاطـه بـر ۀ شناسان البته مقصود امین خولی از تفسیر روان
ۀ شناسی که میان همـ شناسی و جامعه م دانش روانّشده و مسل های شناخته مبانی و روش

جوامع و طوایـف بـشر از آن ۀ ها مشترک بوده است و هم ورانها و د نسلۀ ها و هم انسان
 روشـی کـه امـین خـولی در تفـسیر قـرآن ،بر ایـن اسـاس. برخوردارند، به تفسیر بپردازد

کند، همان شیوه و روشی است که عالمان نقد ادبی در  پیشنهاد و از آن سخت دفاع می
: ک.ر( پردازنـد  و تفسیر آن میبررسی آثار ادبی گذشتگان پیش گرفته و به نقد و ارزیابی

  .)٢/١۶٠ش: ١٣٨٨حسینی،  طیب
 به معنای اثبات پیشتاز بـودن قـرآن در بیـان نکـات ،قرآنۀ شناسان بنابراین اعجاز روان

استخدام این علم در فهم بهتر قرآن، رویکردی اسـت کـه گـرایش . شناسانه نیست روان
خداونـد بـا کـالم .  برگزیده اسـتها تفسیر ادبی با توجه به هدف قرآن در هدایت انسان

گونـه کـه از کالمـی زیبـا  بنابراین همان. استه خود به دنبال راهنمایی و هدایت انسان
های دیگری همچون تکرار مفـاهیم   بر مخاطب بهره برده است، از روشیبرای اثرگذار

  خـود از اصـول یـادگیری و فهـمْتکرار. ها نیز بهره برده است جهت تثبیت در وجود آن
کید قرار گرفتـه اسـت است که در علم روان  ،بـا دانـستن چنـین اصـلی. شناسی مورد تأ

  .شود علت تکرارهای قرآن آشکار می

  گیری نتیجه
گـذار گـرایش تفـسیر ادبـی بـا وجـود  عامل اصلی در تعیین امین خولی به عنـوان بنیـان

 و تربیـت تأثیرپذیری از افرادی همچون عبده، تعیین مراحل مشخص برای تفـسیر قـرآن
  .های تفسیری ایشان است شاگردان به همراه مدیریت طرح

 ،های این تفـسیر نیـست روشۀ  به معنای رد هم،مخالفت امین خولی با تفسیر علمی
بلکه امین خولی تنها بر اساس تفاسیر موجود در آن دوران که به تحمیل نظریات علمـی 



  

گر
بازن

ی
مبان

 
ی

فس
ش ت

 رو
 و

ی
 ادب
ر

ی
صر

معا
 

...

٨٧  

  .هدد ای را ارائه می  چنین نظریه،اند  قرآن پرداختهبر
 متنـی سـترگ در زبـان عربـی بـه عنــوان ۀعـالوه بـر لـزوم فهـم ادبـی قـرآن بـه مثابـ

که هرگز بـه طـور ـ ترین مبنای فکری امین خولی، برخی دیگر از مبانی فکری او  اساسی
امکان فهم قرآن توسط افرادی غیر از  : عبارت اند ازـ ها اشاره نکرده است مستقیم به آن

أثیر قرائن پیرامونی همچون عوامل محیطی در فهم قرآن، اعتقـاد عالمان دینی، اعتقاد به ت
  .معنایی در قرآن، اصل بودن قرآن در برابر قواعد نحوی و بالغی به تک

های متن ادبی را ندارد، بنابراین تطبیق همۀ قواعد فهم متن ادبی بر آن  قرآن تمامی ویژگی
 همچـون بررسـی معنـای دقیـق توان از برخی مزایای چنین فهمی صحیح نیست، هرچند می

گیـری از  ِشناسـی عبـارات قرآنـی و بهـره گیری از علم بالغت بر محور زیبایی واژگان، بهره
  .مند شد چه بهتر چگونگی انتقال مفاهیم در قرآن بهره شناسی در درک هر دانش روان

ن گرایش تفسیری و از معنایی در فهم قرآن نیز از جمله نقاط ضعف ای اعتقاد به تک
 این موضوع در تناقض ،از سوی دیگر. شود پویایی تفسیر محسوب میۀ کنندعوامل نابود

لزوم تحقیـق در مـورد امـاکن و اقـوام . آشکار با برخی دیگر از مراحل تفسیر ادبی است
کید بر لزوم دستیابی به فهم مردمان عصر نـزول  مذکور در داستان ِهای تاریخی قرآن و تأ

 مردم در آن دوران از بـسیاری از ،که به تصریح خود قرآن چرا ؛از قرآن قابل جمع نیست
گاه نبودند کیدی بـر دسـتیابی بـه عـین همـان فهـم و . این وقایع تاریخی آ پس چنین تأ

  .ستنی فتنیمحدود کردن فهم صحیح به آن پذیر
بنـدی بـه ایـن مـوارد   قابل تقـسیم، تفسیر قرآن از منظر امین خولیۀنکات مورد اشار

مندی از علوم قرآنی در فهم قـرآن کـریم،  تفسیر موضوعی قرآن کریم، بهرهلزوم : است
توجه به تاریخ و فرهنـگ عـصر نـزول، پـژوهش در معنـای واژگـان، مطالعـه و بررسـی 

  .شناسی در تفسیر شناسی و جامعه گیری از دو علم روان جمالت، بهره عبارات و
کید امین خولی بر لزوم توجه به سیاق د  محـدود ،ر فهم عبـارات قرآنـیبا توجه به تأ

 مـورد نظـر ایـن گـرایش ،کردن تفسیر ادبی بـه تفـسیر موضـوعی در شـکل متـداول آن
مـضمون در   کنار هم چیدن آیات همِگیری از ویژگی  بهره،تفسیری نیست، بلکه هدف
بنابراین برای اصالح مراحل پیشنهادی امین خـولی در تفـسیر . این نوع تفسیر بوده است

  .عبارت بهتری برای رساندن این مفهوم برگزیده شودادبی باید 
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گر
بازن

ی
مبان

 
ی

فس
ش ت

 رو
 و

ی
 ادب
ر

ی
صر

معا
 

...

٨٩  

  .تا ، منشأة المعارف، بیه، اسکندریدبی للنص القرآنیالتفسیر اال ،صاوی جوینی، مصطفی .٢٧
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  .ش ١٣٧۶کبیر، امیرمصطفوی، تهران، 
  .ق ١۴١۵ الصدر، ةتهران، مکتب، تفسیر الصافی، مرتضی  بن شاهمحسن، محمدفیض کاشانی . ٣٣
،  ۶ مارۀ، شـبرهـان و عرفـان، »امین خولی و بنیادگـذاری مکتـب ادبـی در تفـسیر«نیا، مرتضی،  کریمی .٣۴

  .ش ١٣٨٩ زمستان
، خرداد ١۶۴، شمارۀ کتاب ماه دین، » از دایرةالمعارف اسالمی“تفسیر”ترجمۀ مدخل «مرادپور، سمانه،  .٣۵
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  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،٢۵ ۀشمار ،ی رضویشگاه علوم اسالمدان ،قرآنی یها آموزه

  
  قرآن کریم در »مراوده«تحلیل معنایی واژۀ 

  های آن و بررسی ترجمه
    ١محمد میرحسینیسید  
    ٢حجت رنجی  

  دهکیچ
گذرد و همچنان به دلیل  قرآن به زبان فارسی میۀ نزدیک به ده قرن از اولین ترجم

 ایـن  بـا.های جدید قرآن هستیم گاهی شاهد ترجمه از  هرنیاز روزافزون به ترجمه،
یکـی از ایـن واژگـان مـراوده . حال، برخی واژگان نیاز به ترجمه و پژوهش دارنـد

؛  ۶١و )  بـار٢ (۵١، ٣٢، ٣٠، ٢۶، ٢٣ /یوسـف: ک.ر(بـار در قـرآن  ٨فعل مراوده . ستا
ن بـوده و از این اسـتعمال، مخـتص قـرآ. آمده است  بار در احادیث٣ و )٣٧/ قمر

 گرفته، های صورت تبع آن در ترجمه های تفسیر و به کتابدر . ابتکارات قرآنی است
 ۀولی آیـ.  تعبیر شده است» جنسیۀرابط« و »نزدیکی کردن«عنوان  از این فعل به

َرود« ۀمـاد. دنـکن یوسف و احادیث ذکرشده این معنا را نقض مـیسورۀ  ۶١ َ  بـر »َ
 استعمال ایـن مـاده در بـاب مفاعلـه .کند اللت میتکرار فعل، لطافت و نیرنگ د

                                                                 
 ٣١/۴/١٣٩۵: رشیخ پذیتار ـ ١٠/۶/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(m_mirhosini89@yahoo.com) ینیخم امامی الملل نیب دانشگاه اریاستاد. ١
ــشجو. ٢ ــری دان ــی ی دکت ــات عرب ــان و ادبی ــشگاهزب ــ دان ــ نیب ــامی الملل ــیخم ام ــسئول (ین ــسندۀ م ) نوی

(hojjat.ranji@yahoo.com).  
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 بعـد، دو ۀ بـا کلمـ»عـن +ه+َراود«در ترکیـب . معنای مشارکت در فعـل اسـت به
این حرف، ۀ وسیل  فعل بهۀ نزاع دارند و تعدی»عن« بعد از حرف ۀعامل بر سر کلم

ّخالف استعمال این فعل با حرف جر  متضمن معنای مخادعه و مراوغه است و بر
  .، استعمال سلبی دارد»یعل«

  . ترجمه، یوسف، معانی باب مفاعلهۀمراوده، سور :یدیلکواژگان 
  مقدمه

 است؛ داستانی  یوسفۀ، سورخود قرآنبه شهادت های قرآن  یکی از بهترین داستان
هـای  خالف داسـتان کنندگان دارد و بر هایی برای سؤال بسیار شیرین و جذاب که نشانه

شود بلکه بر  دن و تالوت آن خسته نمییتنها خواننده از شن  نه،ر شود تکرا اندازهدیگر هر
ولی امـری کـه از دیربـاز ذهـن مـا را بـه خـود مـشغول . شود شور و اشتیاقش افزوده می

َراود«  با ترکیب خاص»مراودة «، فعلداشته َ در ) بـاب مفاعلـه(  و وزنش»عن نفسه+ ُه+َ
سـختی در ذهـن  ای کـه ترکیـب آن بـه ونهگ  بهاست؛های بعدی   این سوره و آیه٢٣ۀ آی

هـایی  فهم معنای آن بـه ترجمـهرای باز این رو . رسد گنجد و غریب به نظر می آدمی می
جـویی  خواستار کام« چون یهای  و معادلکنیم که در کنار آیات آورده شده، مراجعه می

 .یابیم ا میر و از این قبیل تعابیر »سوی خویشتن فراخواندن به « و»کام گرفتن«، »شدن
هـا بـه همـان   ایـن معـادل.شده استآورده  »مراوده«ۀ  خود کلم نیزها در بعضی ترجمه
ََسـ  ۀشود تا اینکه به آیـ نیز تکرار می  اول آورده شده، در آیات بعدۀشکل که در آی ُد ِاوُ

 آن ۀرجم اینجاست که مترجمان قرآن ناتوان مانده و برای ت.یمرس می )۶١/ یوسف( ُاهَبـَ أُهْنَع
ایـن مـسئله . اند کردهاختیار را یک مطابق میل خود معادلی  متوسل شده و هرحدس به 
منظور فهم آن، دست بـه جـستاری در ایـن امـر بـزنیم و در پـی  بهکه را بر آن داشت  ما

  :ییمآها بر پاسخ به این سؤال
  این فعل در زبان تازی به چه معنایی آمده است؟. ١
بـین ۀ ، همان رابطمنظورو اند  کردهکه مترجمان ذکر است ایی همان معنمراد، آیا . ٢

  !ست؟امرد و زن 
  کند؟  چه نقشی در این آیات ایفا می»عنه « و»عن نفسه«عبارت . ٣
باب مفاعله در این فعل به کـدامین معنـا از معـانی خـود آمـده اسـت؟ آیـا بـرای . ۴
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َإنـه مـن عبادنـا  : ه اسـت که خداوند در وصـف او فرمـودی بوده و پیامبر معصوممشارکت َِّ َ ِ ْ ِ ُ ِ
لصني َا ِ َ ُْمل ْ )کـرده،  در امـری کـه همـسر عزیـز از او خواسـته بـود، مـشارکت ،)٢۴ /یوسـف

یا اینکه معناهـایی چـون اسـتمرار و تکثیـر را  ای از تفاسیر آمده است در پارهچنان که  آن
  رساند؟ می

   و روش تحقیقه پیشین.١
ای از  شـاهد گنجینـهمـا  و انـد فـسیر قـرآن اقـدام کـردهمسلمانان از دیربـاز بـه شـرح و ت

 یک  هرکهشده  های زیادی نوشته  در این راستا کتاب.های قرآنی بوده و هستیم پژوهش
. انــد پرداختــه  و تفــسیرت، لغــت نحــو، بالغــ، صــرفهمچــون از قــرآن یهــای بــه جنبــه
بـر اسـاس ی  ولـ،انـد  پرداختـه»مـراوده«ۀ های تفـسیر و لغـت تـا حـدودی بـه واژ کتاب

، تا به امروز در قالـب پژوهـشی اختـصاصی و شـامل آمده، این واژه عمل جستجوهای به
در ایـن . شده از آن موضوعی جدید اسـت های ارائه  بررسی ترجمه وبررسی نشده است

خـالف  بـر ـبر روش توصیفی تحلیلی، نشان خواهیم داد کـه فعـل مـراوده  مقاله با تکیه
.  نیـست»نزدیکی کردن« و »کام خواستن« به معنای ـ رجمانمتۀ تفسیر مفسران و ترجم

 سـپس ، وعربی و اشـعار و احادیـثهای  لغت منظور ابتدا به معنای آن در فرهنگ بدین
های چنـدین متـرجم معـروف را  پردازیم و ترجمه ی آن در باب مفاعله میابه بررسی معن
  .خواهیم آورد

  های عربی  در فرهنگ لغت»مراوده«معنای . ٢
ًراود یراود مراودة ورواد«فعل  َ ُ َ

ِ
ً َ َُ

ِ َ
ُ ایـن فعـل از ۀ ریـش. است» مفاعله«ِ، بر وزن ثالثی مزید »اَ

َرود« َ  ؛ًاند، تقریبا یکی اسـت های قدیمی در معنای آن آورده لغت  بوده و آنچه فرهنگ»َ
  :از آن جمله

ــب« ــردن(» الطل ــرود الکــأل«، )درخواســت ک ــزل رود راد ی ًوالمن ْ َ ــادَ ــادا وارتًا وری  اًی
 »الرائـد« و به کسی که مسئول ایـن امـر باشـد، )خواستار مرتع و منزلگاه شد(» اًواستراد
: ١٩٨٧؛ حـسینی واسـطی زبیـدی، ٢/۴٧٨: ١٩٩٠؛ جـوهری،  ٨/۶٣: ١٩٨۵فراهیـدی، ( شود گفته می

  .)٢/۴١٠: تا ؛ زاوی، بی٨/١٢١
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َراد یرود، «، )آمد، و تردد کردن و شد، رفت و آمد(» الذهاب والمجیء« : معنادومین
 .)٨/١٢١: ١٩٨٧؛ حـسینی واسـطی زبیـدی،  ۶/۶٣: ١٩٨۵فراهیـدی، ( »ّذا جاء وذهب ولم یطمئنإ

ْء برفـقی طلب الـشیّالتردد ف«: آمده استاصفهانی  راغب مفرداتالدر 
ِ« )١۴٣٧١: ١٢( 

 »الرائـد «آسـیاب ِچـوبیۀ ، بـه دسـتهمـین رو و از )آرامـی شد کـردن بـه و تردد و آمد(
 یعنی »َمراد اإلبل « و)٨/١٢١: ١٩٨٧؛ حسینی واسطی زبیدی، ٢/۴٧٨: ١٩٩٠جوهری، ( گویند می

َالریـدة«وزد  کنند، و به بادی که مالیـم مـی آمد می و چراگاهی که شتران بدانجا رفت َّ« 
آمـد  و  همسایگانش بسیار رفتۀ و به زنی که به خان)٨/۶٣: ١٩٨۵فراهیـدی، ( شود گفته می

  .)٢/۴٧٨: ١٩٩٠جوهری، ( یندگو  می»َالرادة«کند، 
: ٢٠٠١معلوف، ( »َراد قومه«  است؛آهنگ قوم شدن رهبری کردن و پیش: سومین معنا

ًروادًراوده علی کـذا مـراودة و«معنای و اما  )٢٨۶ ؛ ٨/١٢١: ١٩٨٧حـسینی واسـطی زبیـدی، ( »اِ
ه عن َاریتٌراود فالن ج«و  یعنی او را خواست )٢/۴٧٨: ١٩٩٠؛ جوهری،  ۶/۶٣: ١٩٨۵فراهیدی، 

: ١٩٨٧؛ حـسینی واسـطی زبیـدی،  ۶/۶٣: ١٩٨۵فراهیـدی، (» ه هـی عـن نفـسهْتـَراود« یا »هانفس
و نیـز  با او جماع و نزدیکـی کنـدکه  یعنی هر یک از آن دو از دیگری خواست )٨/١٢١

یعنـی » ٍراوده علی أمـر«به معنای نیرنگ بستن، و تداعی اندیشه در ذهن آمده است، و 
  . کار تشویق کرداو را به انجام

وآمـد،  شـد، رفـت و آمد:  استشده ذکررسی نیز این معانی  فایها لغتدر فرهنگ 
کـسی دوسـتی و   بـا،)۵/٣٢۴٣: ١٣۴٣نفیـسی، (  دیدوبازدید،)١٢/١٨٩١: ١٣٧٣دهخدا، (تردد 

 بـا او ،کسی مراوده داشـتن ا، ب)١٠٧۶: ١٣٨٩؛ عمید، ٣/٣٩٨۶: ١٣٧١معین، ( معاشرت داشتن
خداپرسـتی، ( آمیـزش ،شـد داشـتن و  ارتبـاط و آمـد،)١٠٧۶: ١٣٨٩عمیـد، (ن وآمد کـرد رفت
١٣٧۶ :١٢٠٢(.  

 در شعر عـصر جـاهلی و صـدر ـچه مجرد و چه مزید ـای که ذکر شد  اگرچه معانی
در شـعر جـاهلی یـا ) بـاب مفاعلـه(اسالم آمده است، منبعی که به اسـتعمال ایـن فعـل 

یده و قـرآن کـریم، بـرای اولـین بـار از آن محاورات مردم اشاره کند، به دسـت مـا نرسـ
هـای لغـت بـه مـوارد  و از ابتکارات قرآنی اسـت و آنچـه در کتـاباست استفاده کرده 

این فعل . شده، بعد از نزول قرآن و مربوط به شواهد متأخر بوده است استعمال آن اشاره
قوال  بار در ا٣و  )٣٧/ قمر؛  ۶١و )  بار٢ (۵١، ٣٢، ٣٠، ٢۶، ٢٣/ یوسف: ک.ر(آمده  بار در قرآن ٨
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  : شده استذکر
  : به ایشان فرمود که حضرت موسیدر داستان معراج پیامبرنخست، 
؛ ابن اثیر، ١٧٧۴: تا ابن منظور، بی( »علی أدنی من هذا فترکوهل ی إسرائیُ راودت بنقد واهللا«

 بـا ]نـهنمـاز روزا[به خدا قسم بر کمتر از این مقدار ] ای محمد [؛)٢/٢٧۶ :١٩٧٩
  .]و بدان عمل ننمودند [اسرائیل مشاجره کردم ولی آن را ترک گفتند بنی

  : نقل شده استبوهریرهاز ا ،دوم
َّراود عمه أبا طالب علی«

بـر اسـالم آوردن عمـویش ] پیـامبر[؛ )همـان (» اإلسالمیِ
  .ورزید ابوطالب، اصرار می

  : از عایشه نقل شده است،سوم
 رقانیُز(» ّ، فال تخلعه حتی یخلعوه خلعهی علكًصا، فإن راودوی قمكصِّقمُی سUّإن اهللا«

 بـر تـو ]خالفـت=  [ خداوند بلندمرتبه، پیراهنـی]ای عثمان[؛ )١٠/١۴٠: ١۴١٧، مالکی
، پس اگر با تو بـر سـر بیـرون آوردن آن نـزاع کردنـد، خـودت آن را بیـرون پوشاند می

  .نیاور، مگر آنکه خودشان اقدام به این کار کنند

 آمـده و در صـحت آن تردیـد »كأرادو«دیگـر بیـشتر بـه شـکل اقـوال  سخن در این
، در شعر و نثـر »مواقعه و کام خواستن«تا اینجا معلوم گردید که مراوده به معنای . است

جاهلی نیامده و اگر هم بوده، شاهد مثالی که بر ایـن معنـا داللـت کنـد، بـه دسـت مـا 
 اگرچه امری که .کند  از این واژه استفاده میو قرآن اولین منبعی است کهاست نرسیده 

َرود« ۀرساند، ولی لفظ و ماد زن عزیز طالب آن بود، این معنا را می َ َراود« و »َ معنا   بدین»َ
  .کند میتأیید و مفهوم نبوده و نیست و احادیث ذکرشده، این مسئله را 

  های تفسیر مراوده در کتاب. ٣
 البیـان جـامعطبـری در . شـده اسـت این کلمه ارائـهبرای در تفاسیر هم معانی متفاوتی 

  :آورده است
 زن عزیز از یوسف ؛)١٢/٣١٠ـ١١: ١۴٠٨( »عن نفسه أن یواقعها... ُة العزیزأمراراودت «

  .خواست تا با او نزدیکی کند
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  :کرده است ذیل همان آیه با ذکر دو سند روایت در
ْأحبته« ْتعالهو... ّ   .نزد من بیاو ... دعاشق او ش؛ )١٢/٢۵ـ١١: همان(» َ

  : همین سوره آورده است۶١ۀ در آی
َنسأله أن یخلیه مع« خـواهیم   مـی]یعقوب[ از او ؛)١٣/٩: همان(» كَء به إلییی نجّنا حتّ

  .آوریم بگذارد تا او را نزد تو بازن را در اختیارما]انمبرادر[ یکه و

  :سیر نیز آمده استادر تف
 عمل بـه، والیه ّلمطالبة بأمر للعمل به، ومنه المرود ألنْ طالبته، والمراودة ایْوراودته أ«ـ 
  .)۶/٢٩٧: ١۴٢٧؛ طبرسی، ۵/۴٧٢: تا طوسی، بی( »ن راودهی المطالبة بدیقال فی

د أن یـری ال یء الـذیفعل المخادع لصاحبه عـن الـشیخادعته عن نفسه، فعلت ما و«ـ 
ّ التحمل لمواقعته إیعن عبارة یأخذه منه، وهیه ویغلبه علیحتال أن یده، یخرجه من ی  »اهاّ
آن زن، یوسف را فریب ؛ )١٨٨و  ٢/١٨٣: ١٣٧٧ طبرسـی، ؛۴۵۵ ـ٢/۴۵۴: ١۴٠٧زمخشری، (

خواهـد  ای که نمی بست که فریبکار برای دوستش در مسئله داد و آن چیزی را به کار
کند تا بر او غالب آمده و آن را از او  دهد و نیرنگ می آن را از دست بدهد، انجام می

 با او همبستر شـود،  و این کلمه به این معناست که زلیخا برای اینکه یوسفگیردب
  .شکیبایی کرد

  : آمده است۶١ۀ در ذیل آی
 َس ُ َاود عنـه أبـَ َ ُ ُْ َ  ،زمخـشری(ده یـ تنتزعـه مـن یّسنخادعه عنه وسـنجتهد ونحتـال حتـ:  ُاهِ

رمان فریـب خـواهیم او را در مورد آوردن براد؛ )٢/١٨٨: ١٣٧٧: ؛ طبرسی۴٨۵/٢: ١۴٠٧
  . ...داد

  :گونه بیان داشته است یکی از پژوهشگران قرآنی در رابطه با لفظ مراوده این
استفاده از لفظ مراوده در این آیات، در نوع خود، اعجاز دیگری بعـد از اعجـاز قـرآن 

 به روشی آرام َكَ لَتْیَه  مصر با یوسف ۀ سخن گفتن ملکۀاست؛ زیرا خداوند از نحو
 .کند تا از این رهگذر، شهوت و تمایل یوسف را در خـود برانگیـزد طیف تعبیر میو ل

، ایـن راه و روش همـسر عزیـز مـصر را راه و روش حیـوانی »مـراوده«از طرفی لفـظ 
کند؛ زیرا همسر عزیز در این رغبت و میل سرکش خود بـرای اینکـه بتوانـد  وصف می

آمد به چراگاه و ست که در حال رفتشهوت خود را سیر کند، به حیوانی تشبیه شده ا
  .)٣٨ ـ٣٧: ١٩٨٨محامی، ( های آن پر کند است تا خود را از علف
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، ایـن معنـای »رود«هـای   تعبیر و تشبیه، مستلزم آن است که ما در تمامی صـیغهاین
منفی را لحاظ کنیم و واضح است که قابل لحاظ نیست و در مقام استـشهاد نیـز محـل 

  .باشد بحث می

َرود« مفاعله و معنای باب. ۴ َ    در این باب»َ
هـا، تازیـان   این بابۀفیه در زبان عربی است که به وسیل ِهای مزید این باب، یکی از باب

ها ریختـه و مقـصودشان را بیـان  فعلی را در آنۀ ی که نیاز داشتند، ریشا معانیاساس بر 
شــده،   ذکــرهــای صــرفی بــرای مفاعلــه  معناهــایی کــه در کتــابۀجملــ از. کردنــد مــی

آمـده » معنای مجـرد ثالثـی«و » تکثیر«، » یا بیشتر در کاریمشارکت بین دو شخص«
 آمـده شـرح شـافیه در .شـود باب مفاعله اغلب به معنای مـشارکت اسـتعمال مـی. است
  :است

ای  گونـه  آن است که بین دو نفر در انجام عملی، مشارکتی حاصل شود، بـهْمشارکت
 و آن ]کننده باشد یعنی اولی شروع[گری کاری انجام دهد که یکی از آن دو نفر بر دی

: تـا زعـبالوی، بـی( نجـام دهـدا مقابله به مثل کنـد و هماننـد آن کـار را ]نفر دوم[یکی 
١۵٣(.  

دهد؟ در جـواب  شود، معنای مشارکت می ولی آیا هر فعلی که به این باب داخل می
، شـدطور که پیـشتر ذکـر  ان مشارکت یکی از معانی این باب است و هم کهباید گفت

 و دیگر اینکـه معنـای مـشارکت در ،دیگری نیز دارد این باب عالوه بر مشارکت، معانی
  :باب مفاعله مشروط به دو شرط است

معنـای مـشارکت از آن باشد اگر فعل الزم .  آن متعدی باشدِآنکه اصل فعلنخست 
َبعد« برای نمونه، فعل ؛شود حاصل نمی ُ ، الزم است و در صورت »شددور « به معنای »َ

:  مثال؛رساند و تنها کارش متعدی کردن آن است وارد شدن به این باب، این معنا را نمی
ًباعدت زید«   .)زید را دور کردم( »اُ

 در »اًعمـر«؛ ماننـد بـه باشـد که مفعول فعل در اصل فعـل ثالثـی نیـز مفعـول آندوم
َضـارب، شـافه، فـاوه، «اننـد ، و هم»ًضرب زید عمـرا« و »اًضارب زید عمر «تجمال

آیـا فعـل که حال باید پرسید . )١۵۵: تـا زعبالوی، بی( باشد  می»...خاطب، واجه، فاوض و
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   دو شرط مذکور را داراست یا نه؟مراوده
) را خواستچیز  آن ؛»َراد الشیء«( و متعدی است »راد یرود«ِثالثی مجرد مراوده، 

ٍیـراودهم علـی أمـر«در کـه  کنـد؛ چـرا و شرط دوم نیز در آن صدق می
َ، مفاعـل آن، »ُ

ًو قومـه کـأل ومنـزالأَراد أهله «: استبه در ثالثی مزید  مفعول ً حـسینی واسـطی (» یً ومرعـَ
هــایی کــه  ولــی در فعــل. )٢٨۶: ٢٠٠١؛ معلــوف،  ٨/۶٣: ١٩٨۵؛ فراهیــدی، ٨/١٢١: ١٩٨٧زبیــدی، 

رای شـود؛ بـ  نمـیبه نیست، معنای مـشارکت از آن فهمیـده َمفاعل در اصل فعل، مفعول
ُجاذبـت «ُاسـت، فعـل جاذبـت در   ذکر کـردهشرح کافیهطور که رضی در  مثال، همان

َبـرای اینکـه، مـضارب بفـتح راء « از قبیل مشارکت از نوع مضاربه نیست؛ »َا الثوبًفالن
ًضرب زید عمر« ِ در فعل ثالثی مجرد»وعمر«یعنی  ٌَ َ به است و در مـضاربه هـم   مفعول»اَ
بـه نیـست؛   مفعول»َجذبت الثوب« َولی مجاذب در ثالثی مجرد ،گیرد میر به قرا مفعول

اضـافه ) اًفالنـ(اینجا به مفعول اصلی که ثـوب باشـد، مفعـول دیگـری  زیرا مشارکت در
حاصـل شـده ) جـذب(اسـت و مـشارکت در کـشیدن  کرده و مجاذبه دو مفعولی شده

 »کننـد گر رقابـت مـی کـه در کـشیدن لبـاس بـا یکـدیی ولی بین مـتکلم و فالنـ،است
َرود«بر آنچه گفته شد، فعل  بنا. )١۵۶: تا زعبالوی، بی( َ  در باب مفاعله معنای مشارکت را »َ

برخی از مفسران و نحویان معتقدند که مفاعله در مراوده به معنای مـشارکت . رساند می
َداویـت المـریض«طرفه بوده است، همانند فعـل  نبوده و این فعل یک  ، فعـل عـالج و»ُ

دمـشقی (  کـاری انجـام نـداده اسـتْصادر شده و بیمار در مقابل) طبیب(مداوا از فاعل 
 برخـی نیـز معتقدنـد کـه مفاعلـه در .)۶/٢۵۶: ١۴٢٠؛ ابوحیان اندلـسی، ١١/۵۵: ١٩٩٨، حنبلی

از جانب طرف مقابل بـه سـوی ) مراوده( ست، ولی چون سبب این فعلاطرفه  اینجا یک
 عزیـز تنهـا بـه خـاطر زیبـایی یوسـف بـوده  همسرۀ مراوداست، بوده) آغازگر(فاعل آن 

در  (باشد و از طرف مقابـل مریض می  همانند مداوای طبیب که به خاطر بیماری،است
ب تعبیر کـرده و بـه ِّ، به مسب)اینجا مریض و در داستان یوسف و زلیخا، حضرت یوسف

 است کـه کـار از هـر  و همانند این)۴/٢٣۴: ١١٢٧، حقی بروسوی(  مفاعله آمده استۀصیغ
 ۀ سـبب مـراود و کمـال یوسـفی و گـویی زیبـای)٨۶: تـا ریحان، بـی( دو جانب است

 مقـام مـسبب اسـت باشد و ایـن سـبب در یکـی از دو طـرف، قـائم همسر عزیز با او می
  .)٣/٢٠: ١۴١۴شوکانی، (
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ما اشکال بگیرد که مفاعله در این آیـات بـه معنـای ۀ  ممکن است کسی بر گفتحال
 ِىتَّ الـُهْتـَدَاوَر  ۀ در آیـهت نبوده و به معنای تکرار و استمرار فعل است و فعل مـراودمشارک

ْ یبِ ىفَوُه رسـاند و همـسر عزیـز در   استمرار، تکرار و تکثیر را می، و آیات دیگرِهِسَْ ْنَا عَھِتَ
طـور کـه برخـی مفـسران   همـان؛اسـت  و پیوسـته در پـی مـراوده بـودهّصرُ م،کار خود

در . )١٢/٢۵٠: ١٩٨۴ ابـن عاشـور،(قدند که باب مفاعله در اینجا به معنای تکـرار اسـت معت
 ،رساند تکرار را می مفهوم و معنای استمرار و ،این فعلکه پاسخ به این اشکال باید گفت 

ۀ ولی این استمرار و تکرار به خاطر باب مفاعله نیست، بلکه معنای استمرار از خـود مـاد
َرود« َ بـه هنگـام ذکـر . شـود شود و همچنین از قرائن خارجی فهمیـده مـی  حاصل می»َ

 از )وآمد، و تردد کردن شد، رفت و آمد(» الذهاب والمجیء«این ماده گفتیم که  معانی
؛  ٨/۶٣: ١٩٨۵فراهیـدی، ( »ّذا جـاء وذهـب ولـم یطمـئنإَراد یـرود، « اسـت؛ »رود«معانی 

 »الرائـد«آسـیاب،  ِچـوبیۀ  بـه دسـت، و از همـین رو)٨/١٢١: ١٩٨٧حسینی واسـطی زبیـدی، 
 یعنـی چراگـاهی کـه »َمراد اإلبل « و)٢/۴١٠: تا ؛ زاوی، بی٢/۴٧٨: ١٩٩٠جوهری، ( گویند می

آمـد و  همـسایگانش بـسیار رفـتۀ زنی که بـه خانـ به.کنند میآمد و جا رفتاشتران بدان
َمرود« و به میل سرمه )٢/۴٧٨: ١٩٩٠جوهری، ( گویند  می»َالرادة«کند،   شـود گفتـه مـی »ِ

 دیـد کـه معنـای د، خواهیـدی که آوردیم دقـت کنیـیها اگر به مثال. )٢٨۶: ٢٠٠١معلوف، (
َرود«استمرار و تکرار در بطن  َ چـوبی آسـیاب بـه هنگـام آرد کـردن ۀ  وجود دارد؛ دست»َ

عمـل مـداوم و (شـده اسـت  آنجا حرکـت شـروع رسد که از ای می چرخد و به نقطه می
َمراد«، )مستمر تکـرار در ( کننـد آمـد مـیو ی است که اشتران همیشه به آنجا رفت جای»َ
َالرادة و مرود«و ) عمل ْ آمـد و زنـی کـه بـسیار رفـت: رسـانند  را مـی هر دو همین معنـا»ِ
هماننـد ایـن کلمـه . شود دان داخل و خارج می پیوسته در سرمهکه کند و میل سرمه  می
َاختصم و ازدوج«توان به  می ای مشارکت از خود باب افتعال حاصل  اشاره کرد که معن»َ

دو کـه وقـوع ایـن  شود؛ چرا  فهمیده می)خصم و زوج ( این دو فعلۀنیست بلکه از ماد
نفـری  گـردد و امـری دو همیشه بین دو شخص حاصل مـی) تیخصومت و زوج( فعل
 چـه اجـوف واوی باشـد و چـه “راد” ۀمـاد«اشـتقاق کبیـر ۀ از طرفی طبق نظریـ. است

د، یـ، ری رد،ریـرود، دور، ورد، د”: خـود  هفت شکل و تـصریفۀ هماجوف یائی، در
کند و مالزم قصد کردن،   بر دوران که بازگشت به جایگاه قبلی است، داللت می“یدر
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ــستن و حــسنآمــدن ــه ب نظــر  ، روی آوردن و پــشت کــردن، مالیمــت، آهــستگی، حیل
  : آورده است»رود« ۀ ماد ذیلهمقاییس اللغابن فارس در . )١٠/۵۶: تا بقاعی، بی(» باشد می

َالراء والواو والدال معظم بابه «  » جهة واحدةیء وذهاب من انطالق فیِ مجیعل] ّدلی[ُ
 ]ۀنقط [وآمدی از یک حروف راء، واو و دال در بیشتر مواقع بر رفت؛ )۴۵٧/٢: ١٣٩٩(

  .دنکن جهت داللت می شروع، در یک

ی که دارای صـدای معـین و کلمه، تا زمانیک هر یک از حروف «و در زبان عربی 
 به عبارتی .)١۴٢: ١٩۶٠صالح، ( »ستهنیز  مستقل باشد، دارای یک معنای خاص مستقل

هر یک از حروف زبـان عربـی، دارای یـک معناسـت و حـرف راء بـه تنهـایی و بـدون 
. )٢٣٣: ١٩٩٣قـدور، ( کنـد دخالت ساخت کلمـه، بـر تکـرار و اسـتمرار فعـل داللـت مـی

  .ستاار و استمرار در بطن فعل مراوده ین معنای تکرابنابر
هـایی مثـل تفاعـل هـم ایـن  مشارکت در کاری، مخصوص باب مفاعله نبوده و باب

 )زیـد و عمـرو یکـدیگر را زدنـد(» تضارب زید وعمـرو« ،مثالرای د؛ بنرسان معنا را می
 ،در مفاعلـه. معنـایی دارنـد با این حـال، ایـن دو بـاب تفـاوت. معنای مشارکت است به

 هنگـامی کـه . کار، بر خالف تفاعل مشخص اسـتۀور فعل و به عبارتی آغازکنندصد
، به این معناست که عمـل ضـرب از زیـد کـه فاعـل »اًضارب زید عمر«: شود گفته می

 ِشود و در ضمن، بـر صـدور آن کـار از طـرف  به شکل غالب بر عمرو صادر می،است
کند و هر یک از  بر زید نیز داللت میبنا بر وجه مغلوبیت، بر وقوع آن ) به مفعول (عمرو
بـه در لفـظ مفعـول   و مفعـول، فاعلْباشد، ولی غالب به می ها، هم فاعل و هم مفعول آن
 در .)١۵٣: تـا زعـبالوی، بـی( به فاعل اسـت  و مفعول، مفعولْ فاعل،شود و به اعتبار معنا می

 ،فته شـدگبر آنچه بنا . کننده مشخص نیستم این گونه است، با این حال آغازتفاعل ه
َهی  ۀکننده بود و سیاق آی مراوده نیز همسر عزیز آغازۀدر کلم ْ راودتىن عنِ َ ِ

ْ َ َ ىسَ  ِ
ْ َ

 )یوسـف/ 
دهد که   در معرض تهمت قرار گرفت، این مطلب را نشان می، آنگاه که یوسف)٢۶

  .به جهت حصر فعل مراوده بر او، تکرار و مقدم شده است) همسر عزیز(الیه مسند
 به معنای مشارکت باشد، آیا حضرت ،اگر باب مفاعله در مراودهکه ال باید پرسید ح
  و نعوذ بـاهللاد مشارکت نمو، در کاری که همسر عزیز مصر از او خواسته بودیوسف

در حـق او کـه  یوسفی که از بندگان مخلص خداوند بود، آیا رواسـت !در دام گناه افتاد
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  :آمده است) اسرائیلیات(ها  ر برخی روایتشود؟ حتی د چنین سخنی گفته نیز
ها هم باز شد و  ِیوسف تصمیم گرفت که با او زنا کند، نزدیک هم رفت، بند زیرجامه

 در آن موقـع برهـان .نـشیند آنجایی نشست که یک مرد در هنگام عمل زناشـویی مـی
: ١٣۶۶ ،طباطبـایی(! پروردگارش دستگیرش شده، شهوتش را باطل و از هالک برهانید

١١/١٧۶(.  

 ِگـویی یوسـف گنـاهی، عـصمت و راسـت بار بر بی حال آنکه همسر عزیز، دو
  :اعتراف نمود
ْلقد راود ـ  َ َ ْ َ ْته عنَ َ ُ سه فاستعصم ولئنُ  ْ ِ

َ َ َ َ ْ َ َ َ ِ ِ ْ َ مل َ ْ لُیعل ما آمره َ َُ ُ ُ َ ْ َ َلَینن وْ َ َّ َ َ َا مـن الـصاغرینًونُکْ َِ ِ َِّ )؛ )٣٢/ یوسـف
او خود را نگاه داشت و اگر آنچـه را بـه او دسـتور ] لی[ وآری من از او کام خواستم

  .شدگان خواهد گردید از خوارً زندانی خواهد شد و حتماً قطعا،دهم نکند می
ْقالت امرأة العزیز اآل ـ 

ِ ِ َ ْ َُ َ َ ْ ِ
ق أنا راودَ ص ا ْن  َ ََ َ َ َ ُّ ْ َ َحْص ْته عنَ َ ُ سه وإنه ملـن الـصادقنيُ  َ ِ ِ ِ َِّ َ ِ َ َُ َّ ِ َ ْ

 )همـسر  ؛)۵١/ یوسـف
شـک  که از او کام خواستم و بـی] بودم[ من ؛اکنون حقیقت آشکار شد: عزیز گفت
  .گویان است او از راست

کـشد و  های برخاسته از هوای نفسانی می ویلأخط بطالنی بر تفاسیر و ت ،این دو آیه
های تفسیر شیعه و سنی پـر اسـت از ایـن  کتاب. گذارد بر عصمت پیامبر خدا صحه می

  استعـصامۀن، واژیـعـالوه بـر ا. ها که از مقام پیامبر خـدا بـه دور اسـت گویی قبیل یاوه
دهـد کـه زن عزیـز قبـل از درخواسـت صـریح خـود، در پـی  نشان می) طلب عصمت(

با سخن گفتن و رفتارش، مقصود خـود و با ایما و اشاره ه که  و بارها خواستهیوسف بود
پـس از آن، . شـده اسـترو  ی روبـهتـوجهی و  ولی با تجاهل و بـی،را به یوسف برساند

ای کـه پیـامبر معـصوم، خواهـان  کـشد، بـه گونـه صراحت پرده از خواسته خـود برمـیب
عصمت است و معصوم بودن در آن لحظه کافی نیست و باید طلب عصمت کند و این 

به واکـنش ًفورا  زن عزیز، در برابر هر کنش او ۀاز خواستیی یعنی اینکه یوسف برای رها
  ).استعصم+ف(شد  با آن متوسل میمتناسب 

 ولـی مقـصود از ایـن ،باشـد با اینکه باب مفاعله در این فعل به معنای مـشارکت مـی
 خداونـد در تعـارض ۀکه با فرمـود  صادر از آغازکننده نیست؛ چراِمشارکت، تکرار فعل

، عمل هر دو ضرب بوده و تفاوتی در آن نیست، امـا »اًضارب زید عمر«در مثال . است
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محمد کفوی در کتاب . باشد  عکس فعل فاعل میْ این معنای مشارکت، برخی موارددر
  : آورده استالبناء فی علم التصریف

ست که  اکند که در این باب معنای دیگری زمخشری در یکی از شروح خود ذکر می
شکل است که از جانب یکی از طرفین، فعل و رفتاری   و آن بدینبسیار استعمال دارد

صورت که  دهد، بدین ه و در مقابل آن فعل، طرف دیگر نیز کاری انجام میصادر شد
؛ »اًبایع زیـد عمـر«: بتوان مقابل فعل و حرکت اولی، جانشینی برای آن قرار داد، مانند

اسـت و مثـال ) خریـدن(و از عمرو، شراء ) فروختن( بیع ،زیرا عمل صادرشده از زید
  .)١۵٩: تا یزعبالوی، ب(  است»المعاطاة« ۀدیگر، کلم

 آمـده االسـرار کـشفدر . کننـد برخی از نحویان از این معنا به عنوان مقابله یـاد مـی
  :است

 عملـی را طلـب کنـد و دیگـری آن را ،معنای مراوده آن است که یکـی از آن دو نفـر
  .)۵/٢٩: ١٣۶١میبدی، ( نجام آن عمل سر باز زند ا دیگری از، به عبارتی.ترک گوید

  :آمده است المیزاندر تفسیر 
به این معناست که کسی در اراده با تو نزاع کند یعنی تو چیـزی را بخـواهی و او چیـز 
 دیگری را و یا تو در طلب چیزی سعی و کوشـش کنـی و او در طلـب چیـز دیگـری

  .)١١/١۶٠: ١٣۶۶، طباطبایی(

 هـم عزیز مصر سـر زد و یوسـف بر آنچه ذکر شد، در مراوده، فعل از همسر بنا
د و ه عملی از سـوی همـسر عزیـز صـادر شـولی چ.  فعل او، عملی انجام داددر مقابل

   چه بود؟واکنش حضرت یوسف
 ۀ کلمـ+یعنـی عـن (ِ، بهتر است به جزء آخر این ترکیـب این پرسشپاسخ به از قبل 

 آیاتی کـه مـراوده بـه کـار رفتـه و در بیـشتر ۀترکیب در هم این جزء از. بپردازیم) بعدما
 نفس به شکل ۀ کلم،)دو بار (۵١ و ٣٢، ٣٠، ٢۶، ٢٣در آیات . ه استمواقع، تکرار شد

 قمـر، بـه ترتیـبسـورۀ  ٣٧ ۀ همین سـوره و آیـ۶١ ۀ و در آی»یعن نفس« یا »عن نفسه«
هـا  مطـابق روایـت ( بـرادر یوسـف»ه «مراد از ضمیر.  آمده است»عن ضیفه« و »عنه«

ایـن بخـش در بـسیاری از . باشند  می هم میهمانان حضرت لوط»ضیفه«و ) بنیامین
کـه اسـت؛ گـویی  ها مورد اهمال قرار گرفته  ترجمهۀدر همکه توان گفت  تفسیرها و می
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کنـد، از کنـار آن  ست و بدون پرداختن به نقـش و معنـایی کـه ایفـا مـی ا اضافیچیزی
ن ابرخی از مفسر. اند اند، به ویژه مترجمان قرآن که از فهم معنای آن ناتوان مانده گذشته

ابـن (  کنایه از قصد نزدیکـی اسـت،نفس در این آیهکه اند   گفته»عن نفسه« رابطه با در
  .)٣/٢۵٠: ١٩٨۴؛ ابن عاشور، ٣/٢٣٢: ١۴٢٢عطیه اندلسی، 

متعلق بـه  و مجرور ، جار و»عن ضیفه«و » عنه« ،»عن نفسه«مطابق قواعد نحوی، 
مـراوده بـرای ۀ  ذکرشـدهای در بین مثال. استولی این ظاهر مسئله هستند، فعل مراوده 

راوده علـی «:  نیز آمـده اسـت»علی«، با »عن«ّدیدیم که این فعل عالوه بر حرف جر 
او را ؛ )٢٨۶: ٢٠٠١معلـوف، ؛ ٨/١٢١: ١٩٨٧حسینی واسـطی زبیـدی، ؛  ٨/۶٣: ١٩٨۵فراهیدی، ( »أمر

مثـال، اولـین تفـاوتی کـه دیـده ایـن بـا دقـت در . بر انجام کاری تشویق و ترغیب نمود
 و متعـدی شـدن مـراوده بـه مفعـول دوم بـا ایـن »علـی«شود این است که استعمال  می

 دارد »علـی«، کاربردی خاص در مقایسه با »عن«حرف، عام بوده، ولی استعمال آن با 
ابـن عاشـور .  قرار گرفتـه اسـت»نفس« ۀ درصد موارد، پس از آن کلم٩٠و در بیش از 

  :گوید  کاربرد آن میرۀدربا
 برای امری است که وقوع و حصول آن، مطلوب »علی« ۀوده به وسیلمتعدی شدن مرا

  .)١٢/٢۵: ١٩٨۴( هریرهبواو خوب باشد، همانند حدیث اسراء و حدیث 

تـوان  مـی) »عـن« ّمتعدی شدن مراوده با حرف جر(عاشور  از عکس این سخن ابن
کـه شود  ، در کار ناپسندی استفاده می»عن« به همراه حرف د که مراودهی فهمگونه این

وسـف و  یز مـصر، داسـتانیـوسـف و زن عزیحـضرت  در اینجا با سیاق آیات و داستان
  .باشد هماهنگ می شهمانانیبرادران او و داستان حضرت لوط و م

، حـاکی از آن اسـت کـه ایـن فعـل »عن«ّ مراوده با حرف جر ۀرسد تعدی به نظر می
  :آمده استاصفهانی  راغب مفرداتالدر .  معنای فعل مراوغه استۀکنند تضمین

: ١۴١٢( »ة فترید غیر ما یرید أو تـرود غیـر مـا یـروددار فی اإلكأن تنازع غیرالمراودة «
ای با دیگری نـزاع کنـی و خـالف آنچـه را کـه  مراوده آن است که در خواسته؛ )٣٧١
  .عکسرخواهد بخواهی و ب می

تأییـد  را خود این مطلب با آنچـه در معـانی مفاعلـه گفتـه شـد، نزدیـک اسـت و آن
بنا بر تضمین . ای کند که مراوده به معنای مشارکت است ولی مشارکتی از نوع مقابله می
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 :شـود مـیچنـین » راودتـه عـن نفـسه«َّویل نحویان، فعل مضمن در عبـارت أ و تنحوی
 بـه ایـن معناسـت کـه متـضمن »عن« مراوده با حرف ۀتعدی. »ًراودته منازعة عن نفسه«

بـه . ی زن عزیـز یوسـف را فریـب داد تـا بـه مقـصودش برسـدمعنای مخادعه است؛ یعن
ل شـد کـه فریبکـار، طـرف مقابـل را فریـب سـعبارتی دیگر، زن عزیز به آن چیزی متو

خواهد از دست بدهد و این عبـارت  دهد تا چیزی را به دست آورد که صاحبش نمی می
 البتـه ؛)۴/٢٣۴: ١١٢٧، حقـی بروسـوی( سازی به منظـور نزدیکـی بـا یوسـف است از دسیسه

ها به این معنا اشاره شده  لغت ای که با لطافت و نیرنگ همراه بوده و در فرهنگ دسیسه
 و تـر که متوسل شدن به زور و خشونت، حصول غرض و مقـصود را سـخت چرا. است

 بـه زیبـایی و ،عزیز مصر بـا نـرمش و لطافـت  همسر،برای همین. کند بلکه ناممکن می
لب یوسف است و قرآن کریم از کار او با کید بسیار بزرگ آرایش خود متوسل شده، طا

 بـه ،دهد که همسر عزیز برای رسـیدن بـه منظـور خـود این تعبیر نشان می«. کند یاد می
گونه تهدید، با نهایـت مالیمـت و اظهـار  آمیز و خالی از هر اصطالح از طریق مسالمت

ولــی پرســش . )٩/٣۶٧: ١٣٨٠، مکــارم شــیرازی( »محبــت از یوســف دعــوت کــرده اســت
جویی بوده و   طالب کامً آیا واقعا است؟اینجاست که همسر عزیز طالب چه چیزی بوده

شود؟ اگرچه قـصد و غـرض  از فعل مراوده برداشت می) جویی نزدیکی و کام(این معنا 
 با توجه به آنچه گفته شد و با کمـی دقـت ،جویی از یوسف است همسر عزیز مصر کام
تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه  های عربی، می نی وارده در معجمدر آیات مذکور و معا

 این کار است و اینجاسـت کـه ۀ به صورت مستقیم به این معنا نبوده، بلکه مقدم»راود«
از میـان مفـسران، ابـن عاشـور توانـسته معنـا و . شـود  بارز مـی»عن نفسه«نقش عبارت 

ین همان معنایی است کـه مـا بـه آن تر بیان کند و ا  را دقیق»راودته عن نفسه«مقصود از 
  :است ابن عاشور در این رابطه گفته. ایم رسیده

 بـه ایـن معنـا کـه آن زن خواسـت یوسـف را از ؛ اسـت»همجـاوز« برای »عن«حرف 
خواهـد اراده و  نفسش دور کند و آن را در اختیار او قـرار دهـد؛ گویـا از یوسـف مـی

  .)١٢/٢۵٠: ١٩٨۴( حاکمیتش را تسلیم او کند

او که در دام عشق به یوسف افتاده . مسر عزیز بر سر نفس یوسف با او نزاع داشته
گـاه )  محصنهیزنا( که به عواقب این کار جایوسف از آناما  .بودبود، خواستار وصال  آ
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ز افتــادن در ایــن گنــاه د و عــاملی از درون، او را ارکــ ، از ایــن کــار خــودداری مــیبــود
نفس لوامه  بنابراین یوسف و همسر عزیز بر سر. بود او ۀهمان نفس لوامشت که دا می باز

همسر عزیز به زیبایی، کیـد و انـواع لطـایف حیـل متوسـل . داشتند یوسف نزاع ۀیا اراد
 در پـی تـسلیم شـدن ،دیکش ای که می  او را تحریک کند و با نقشهۀشد تا نفس امار می

 و ایـن یعنـی شـتدا ز مـیاش او را با شـدت از ایـن کـار بـا ولی نفس لوامه. بودیوسف 
 ،بـسا بـین آن دو  و چـه،دیگری تـرک آنو ای؛ یکی طالب وصال است  مشارکت مقابله

ْهیـ  قبل از درخواست صریح همسر عزیز َت لـَ سخنانی در این باره رد و بدل شـده و ،  َكَ
اش در میـان   خود را بـا لطافـت و نرمـی و بـا توسـل بـه نیرومنـدترین حربـهۀوی خواست
این کـار محـال و است که ، ولی یوسف امتناع کرده و در جواب او گفته ست اگذاشته

همـسر . دهد  چنین کاری را هرگز نمیۀخالف اخالق و دین من است و نفس من اجاز
 اقـدام بـه ،خبر نخواهـد شـدعزیز برای اینکه او را خاطرجمع کند که کسی از مسئله بـا

ین ابنـابر«).  بـاب تفعیـل»قتّغل«( استمحکم بسته  درها را ۀکاری کرده و هم محکم
و عمل بـستن  پرده و آشکار بوده  و دعوت به آخرین عمل، بی،بار مکشوف مراوده این

ِپس ایـن دعـوت آشـکارا و شـدید، . است ها فقط در آخرین لحظه صورت گرفته درب
توان پنداشت کـه ایـن  ی و نم)۴/١٩٨: ١٩٨٨قطب، بن سید ( »باشد اولین دعوت آن زن نمی

بسیار ۀ بایست مقدمات زیاد و عشو  بلکه قبل از آن می،همان لحظه باشدۀ  زایید،دهمراو
 وجود داشته و حوادث زیادی، همسر عزیز را بـه ایـن مرحلـه ـها ها و یا سال چه بسا ماه ـ

خانـه و ی که صبر از کف بدهد و درها را ببندد و غرورش را به عنوان بانوباشد رسانده 
عظـم روایـة فـی ایمـانی، ( و از خدمتکارش کاری همانند ایـن بخواهـدملکه، زیر پا بگذارد 

 ،نجام این کار باز داشـت اعالمه طباطبایی در رابطه با عاملی که یوسف را از. )۶: التاریخ
  :گوید می

 آن عـصمت و پـاکی خـود را در چنـین موقـع ۀآن قدرت قدسی که یوسف بـه وسـیل
 خداونـد لحظـه بـه لحظـه بـه وی  مثل یک امر تدریجی بود کـه،خطیری حفظ کرد

فرمود؛ زیرا اگر یک امر دفعی بـود دیگـر معنـا نداشـت در هـر گرفتـاری و  افاضه می
 ،طباطبـایی( کرد به خدا پناه ببـرد و از او مـدد بجویـد خطری که عفت او را تهدید می

١٣۶۶ :١١/١٧۶(.  
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  : زیر بیانگر حرکت فعل مراوده استتصویر
  
  
  
  

  
و یوسف بنـا بـه ) حرکت اول(  است و تمنای وصال دارد عاشق یوسف،عزیز همسر

گاهی خود، نفس او از این کار ممانعت می و هر دو بر سـر نفـس یوسـف  کند مقام و آ
همسر عزیز مصر از .  نفس لوامه مانع این کار است،به عبارتی). حرکت دوم( نزاع دارند
 ۀکند و نتیج امتناع میخود را کنار بگذارد، ولی وی ) اراده(نفس که خواهد  یوسف می

رسـد،   سـوم مـیۀو چون حرکـت بـه انتهـای مرحلـ) حرکت سوم(است آن ترک وصال 
 و ،)چوبی آسیابۀ همانند حرکت دست(شود  ای که آغاز شده، شروع می دوباره از نقطه

 ، سـرزده از سـوی همـسر عزیـزِولی این عمـل. باشد این همان معنای تکرار و تداوم می
َرود« ۀطور که در ماد همان ـاین عمل که مستلزم آن است  َ تکرار شده پیشتر ،  شدـ بیان »َ

 زلیخـا و بـستن ۀپذیرد کـه مـراود منطق آدمی نمی«ق به اموری باشد؛ زیرا وباشد و مسب
  .)٣۶: ١٩٨٨محامی، (» ها، ناگهانی و بدون مقدمه و اسباب پیشین صورت بگیرد درب

اود   :ها به عزیز مـصر گفتنـد  آن.در ماجرای برادران یوسف نیز این گونه است ُسـ ِ َ ُ َ
ُعنه أبـاه َ َ ُ ْ َ )برای به دست  و ندشت، برادران یوسف با یعقوب بر سر بنیامین نزاع دا)۶١ /یوسف

از طرفـی پدرشـان . ند بنیامین را با خود به مـصر بیاورنـدستخوا  اضافی، میۀآوردن پیمان
بـا بـرادران ین ابنـابر. شت اطمینان نداها  یوسف به آنۀقضیبعد از و بود مخالف این کار 

از ایـن رو بـه  .نـدردک ردن بنیـامین نـزاع مـیبـتوسل به فریبکاری، بـر سـر با مالیمت و 
  :گفتندپدرشان 

 ْلَکا أبانا منع منا اَی َّ ِ َ ِ ُ َ َ َنْکل فأرسل معنا أخانا ْیَ َ َ َ َ َ َ ْ ُِ ْ َ افظونَ َتل وإنا له  ُ ِ َ َُ َ َّ ِ َ ْ َ )ه از ما ای پدر، پیمان؛ )۶٣ /یوسف
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  .برادرمان را با ما بفرست تا پیمانه بگیریم و ما نگهبان او خواهیم بود.  شدمنع

  :در آیات قبل گفت) یوسف( حال آنکه عزیز مصر
 َأال ْلَک ترون أىن أوىف اَ ِ

ُ َِّ َ ْ َ ُل وأنا خريْیَ ْ َ َ َ َ ْ املنَ ُ َزلنيْ ِ ِ )بینیـد کـه مـن پیمانـه را  مگر نمـی؛ )۵٩ /یوسـف
  دهم؟ تمام می

 آیه بیانگر آن است که پسران یعقوب به او دروغ گفتند و نیرنگ بستند تا بنیامین این
 توسل به نیرنـگ و مالیمـت و ،گونه که بیان شد  بنابراین همان.رندبرا با خود به مصر ب

ََسـ  ۀآی. باشد  از معانی این فعل می،فریبکاری هـای قبـل   در مقایـسه بـا آیـهُاهَبـَ أُهْنـَ عُدِاوُ
مقدم شده ) أباه(به  ها بر مفعول  بر خالف دیگر آیه»عنه« عبارت  و آن اینکهی داردتفاوت

تکرار فعـل و اصـرار (دهد  ردن برادرشان نشان میببر را کید و اصرار برادران أاست که ت
کـه ایـن فعـل اسـتعمال ) همسر عزیز، برادران و قـوم لـوط( و از بین سه موضعی) بر آن
: ها نگفتنـد  آن،بر اینافزون . است کننده به مقصود خود رسیدهتنها در اینجا آغاز شده،

 بـا ایـن کـار بـه شـدت دهد که یعقـوب  و این نشان می»أباه«: ، بلکه گفتند»أبانا«
هـر دو به معنـای آن اسـت کـه  گویی که وی تنها پدر اوست و این ؛است مخالف بوده

ّطرف در کار خود مصر   .اند  بودهُ
  

  برادران یوسف  بنیامین  یعقوبحضرت 
ْولقد راودوه عن  ۀدر آی َ ُ ُ َ ََ ْ َ ْ ضیَ ِفهَ ِ )قوم لوط )های او کام خواستند همانیو از م ()٣٧ /قمـر ،

 قوم لوط برای امر شوم و شیطانی ؛ندشت نزاع داحضرت لوطو پیامبرشان بر سر میهمانان 
  :بودند و وی مخالفت کرد و گفت ان میهمانان حضرت لوطخودشان خواه
 َا قوم هؤالَی ُ َ ِ ْ

َلُک نباىت هن أطھر ِءَ ُ َ َّْ َ ُ ِ َ وا اهللا والَ َم فا َ َ ّ ُ َّ َ زون ىف ضیْ  ْ َ ِ ِ ُ ْ ْىف ألیُ َ َ ِمْنس ِ ٌم رجل رشـیدُکَ ِ َ ٌَ ُ ْ )؛ )٧٨ /هـود
ترسید و مـرا در کـار  پس از خدا ب.ترند  آنان برای شما پاکیزه.ند هستاینان دختران من

  ؟شود رس پیدا نمی  آیا در میان شما آدمی عقل.همانانم رسوا مکنیدیم

  قوم لوط  میهمانان  حضرت لوط
 در داسـتان لـوط .دهـد در داستان یوسف و زلیخا قرائن خارجی استمرار را نشان می

 »یهرعون«های   فعل.شود ًکالم تلویحا دیده میبا توجه به قرائن موجود در این استمرار نیز 
ا َیـ  :سخن حضرت لـوط. دنده  استمرار تجددی را نشان می، هودۀ در سور»یعملون«و 
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ُلکـقوم هؤالء نباىت هن أطھر  َ َُ َ َّْ َ ُ َِ َ َ ِ ُ ِ ْ
 اسـمیه ۀ اسـمیه اسـتفاده کـرده اسـت و جملـۀجمل  ازکهـ  ...ْمَ

 قــومش،و پیــشنهاد ازدواج بــا دختــران خــود بــرای بازداشــتن ـ وت داردــداللــت بــر ثبــ
شـکی نیـست کـه گفتگـو بـین حـضرت . هاسـت  اصرار قوم و پافشاری آنۀدهند نشان
 ولـی بـا توجـه بـه سـبک قـرآن در اسـتفاده از ایجـاز و ، و قومش طوالنی بودهلوط

نیرنـگ و احتمـال  بـا  در رابطـه.ای گذرا به این داستان شـده اسـت اختصار، تنها اشاره
دارد؛ زیرا قوم احتمال وجود این ، در اینجا نیز شدفریب که در دو مورد قبل به آن اشاره 

ِلقد علمت ما لنا ىف نبات  :گفتند لوط می َ َ ِ َ َْ ََ َ ْ ِ َ َّ من حق وإنَكَ ِ َ ٍّ َ ْ ُ لـتعمل مـا نریـدَكِ ِ ُ َ ُ َ ْ َ َ )؛ یعنـی ای لـوط)٧٩/ هـود، 
 »حـق« ۀاز واژآنـان . که قوانین را زیر پـا گذاشـتی چرا، بیشتر از این وقت را تلف نکن

دهـد کـه   نشان مـیۀ حقاستفاده از کلم. »من شهوة یا رغبة«: استفاده کردند و نگفتند
 شهوانی را پـیش کـشیدند، ماننـد ۀ چیزی فراتر از خواست،قوم لوط برای توجیه کار خود

هـا گفتنـد   به عبـارتی آن.ند یک سنت و آیینی است که پایبند به آن هست،اینکه این حق
 .این کار دست ما نیست که با دختران تو ازدواج کنیم، بلکه مذهب و آیـین ماسـتکه 

َقالوا أومل ننھ : ای دیگر، قوم لوط به آن حضرت گفتند همچنین بر اساس آیه ْ َ ْ َ َ َ ُ َ عن العـاملنيَكَ ِ َ َ ْ ِ
َ 

 قبل از این نیز در این مـورد ای و  تو از خطوط قرمز ما گذشته،یعنی ای لوط؛ )٧٠/ حجر(
به تو هشدار داده بودیم و تو اصول و قوانین مـا را زیـر پـا گذاشـتی و میهمـان آوردی و 

آیـد کـه  از روایـات برمـی.  مجازات باشـیۀافراد غریبه را پناه دادی، پس اآلن باید آماد
عمـل ز آنـان را اتـا بـود شده   مهاجر بود و برای هدایت قوم فرستادهلوطحضرت خود 

ها  آنکسی از عالمیان در این کار بر « لوط،  حضرتۀگرایی که بنا به فرمود سند همجنسپنا
بـه به عبارتی این عمـل ناپـسند .  بازدارد)٢٨ /عنکبوت؛  ٨٠/ اعراف: ک.ر(» بودپیشی نگرفته 
. )٢٩: همـان( شد عام اجرا می مأل ؛ سنتی که دربود تبدیل به یک سنت شده ،مرور زمان

 .صـورت گرفـتآنـان هدف منـصرف کـردن   نیز بای پیشنهاد حضرت لوطاز طرف
اگر دنبال شهوت و لذت هستید با دختـران مـن ازدواج ها پیشنهاد داد که  گویا که به آن

اینکـه تـر   و مهـم)همان( شود کنید که مطابق قانون خلقت بوده و منجر به قطع نسل نمی
ای بین حضرت   ریشهۀ اختالف عقیدۀددهن  نشان»طهرأ« ۀکلم. ترین عمل است پاکیزه

 از ،معنـای مـراوده آورده شـد بنابراین مواردی کـه در رابطـه بـا. باشد میلوط و قومش 
  .شود طور عموم در هر سه آیه دیده می به، داللت بر تکرار و توسل به فریب و نیرنگ
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   مترجمانۀترجم. ۵
هـا  در برخی ترجمه. ایم آورده راهای فارسی قرآن  ای چند از ترجمه در جدول زیر، نمونه

و یا به همراه توضیح بوده، داشته  اضافی ۀو در آیاتی که ترجمه به ذکر مصدر اکتفا کرد
  .ایم جمله را ضبط نموده

  

 مترجم 
، ٢٣  مراوده در آیاتۀترجم 

٢۶ ،٣٢، ٣٠ ،۵١  
  قمر٣٠ ۀ آیۀترجم   یوسف۶١ ۀ آیۀترجم 

 فسیرت 
  طبری

دوســت گرفــت او را از تــن 
 او، بخواست

 خواستند او را از مهمانان تنها نماند از او پدر او

تفسیر  
  نمونه

با خواهش تمنا در دل کسی 
جـویی  اثر کردن، تمنای کام

 کردن

م یبا پدرش گفتگو خـواه
کنــیم   مــییو ســع( ردکــ

)میینما موافقتش را جلب

همانـانش را در یخواستند م
 ار آنان بگذاردیاخت

یان  مهربـانی خواسـتار با نرمی و انصار
 جویی شدن کام

 رضـــایت پـــدرش را در
 آوردن او جلب کنیم

 جویی خواستند کام

ــستن، مــراوده بروجردی  ــه نگری باعالق
 بر سوءقصد طلبیدن مذاکره کردنبستگی پیدا نمودن داشتن، دل

 از کسی کام خواستنخرمشاهی 
 از )با هر تدبیر و نیرنگ(

 او خواهیم گرفت
 خواستنداز مهمانان او کام

 بنای مراوده گذاشتن ای قمشه 
کوشـیم کـه  تا بتوانیم می

 پدرش را راضی کنیم

کـــه (از او مهمانـــانش را 
فرشتگانی زیبـا بودنـد، بـر 

 طلبیدند) سوءقصد

 با نیرنگ خواستن  خواستن،کام گرفتن فوالدوند 
ام دل کاو ] یها[از مهمان
 خواستند

 استنبه اصرار خو جویی بودن در پی کام آیتی 
از مهمــان او کــار زشــتی 

 خواستند

حداد  
  عادل

 کام خواستن اجازه گرفتن با مالیمت کام خواستن

مهمانانش را از او خواستند اجازه کسی را گرفتن کام خواستنگرمارودی 
 مکارم 

  شیرازی
جویی کـردن، بـا  تمنای کام
 خود دعوت کردن اصرار به

و موافقتش (گفتگو کردن 
 )را جلب نمودن

 از لوط خواسـتند مهمانـانش
 را در اختیارشان بگذارد
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 جـــسمانی هـــای خواســـتهصفارزاده
 داشتن، کام گرفتن

 با ترفند خواستن
ه مهمانان خـود کخواستند 
هـا بگـذارد  ار آنیرا در اخت
 رندیام بگکها  تا از آن

با نگاهی به این جدول، پی خواهیم برد کـه بـسیاری از مترجمـان در قـسمت اول و 
جویی  کام«:  چونیهای  معادل.اند  واحدی را ارائه دادهۀنین در قسمت سوم، ترجمهمچ
)  جنـسیۀهر سه به معنای رابط (»های جسمانی داشتن خواسته« و »کام گرفتن«، »کردن
، »دوست گرفتن«: ها مانند  معادلۀبار و بقی ٢ »خواستن«بار،  ٣ »مراوده« ۀ بار، خود واژ١٠
کدام   هر»دعوت کردن« و »عالقه نگریستن با«، »پیدا نمودنبستگی  دل«، »اثر کردن«
 کار  به»نرمی و لطافت«های  بار هم در کنار معادل اصلی، واژه ٢. شده است  بار استفاده١

در ایـن .  مراوده به تفاسیر رجوع نمـوده اسـتۀدهد مترجم در ترجم رفته است که نشان می
. ها بیشتر آمـده اسـت  معادلۀ از بقی»جویی کام«گونه که مشهود است، بسامد  میان، همان

بـار،  ۶ »جویی کام«بسامد . بینیم می)  قمر٣٧ ۀآی( همانند این ترجمه را در قسمت سوم
بـار و  ٣کـدام  ، هـر»به سوءقصد طلبیـدن یـا معـادل آن«  و»ها گذاشتن در اختیار آن«
عزیـز و یـا قـوم با توجه به اینکه کاری که همـسر . شده است  بار استفاده٢ »خواستن«

معنـا را توجیـه   و واژگـان هـم»کـام گـرفتن «ِلوط خواهان آن بودند، اسـتفاده از معـادل
خالف آیات قـسمت اول و  کند، ولی در قسمت دوم چنین موردی وجود ندارد و بر می

اینجاست که مترجمان، از . نیست) لواط/ نزدیکی(ای برای این کار  سوم جدول، مقدمه
. بـرد اند کاری از پیش نمی هایی که قبل از آن ارائه نموده اند و معادل  آن درماندهۀترجم
:  چـونیهـای معـادل. انـد ای متوسـل شـده  به هـر واژه»سنراود«منظور برای معادل  بدین

 بـا«بـار،  ٢ »گفتگـو کـردن« بـار، ۴ »راضـی کـردن/ موافقت کسی را جلب کـردن«
، »از کسی گرفتن«، »ذاکره کردنم« و ،بار ٢ »اجازه گرفتن«بار،  ٢ »نیرنگ خواستن

 »مـذاکره کـردن« چـون یهـای بار آمده اسـت و معـادل ١کدام   هر»به اصرار خواستن«
 و یا ترجمۀ تفسیر طبری، نامفهوم و دورتـر از معنـای مـراوده »از کسی گرفتن«تر و  امروزی
ه است که نشان دهیم همیـش، آن های ترجمه در آیات مختلف هدف از آوردن نمونه. است
 ۀ ماجویی و امثال آن استفاده کرد و این گفت  مراوده از تعبیر کامۀ واژۀر ترجمتوان د نمی
  .کند ید میأی ت،ها ذکر نمودیم هایی که از فرهنگ لغت  یوسف و مثالۀ سور۶١ ۀرا آی
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  ترجمه پیشنهادی.   ۶
 بـسا چـهکنـد و  ها متمایز می که آن را از دیگر زباندارد هایی  سری ویژگی هر زبانی یک

زبان عربی در . ها تهی باشد از آن دیگرزبان زبان بوده و  یکبه هایی که منحصر  ویژگی
 های دیگر، چنین حالتی دارد و در امر ترجمه از ایـن زبـان بـه زبـان دیگـر مقایسه با زبان

 بـرای نمونـه ؛بـریم های زبان مقـصد پـی مـی ها و کاستی  به نارساییـ ویژه متون دینی به ـ
اینکـه بـین عزیـز و  بـا. ها اشاره نمود  در این سوره و دیگر سوره»مرأةا« ۀ به واژتوان می

، »ِامرأتـه«:  اسـته زوج اسـتفاده نـشدۀهمسرش نسبت زناشویی بـوده، در قـرآن از واژ
برای اینکه بـین . باشد  در قرآن بیش از زوج می»ةأامر«و استعمال ) بار ٢(» زیامرأة العز«

 استفاده نموده، خواسـته »ةامرأ«جا از  یی وجود دارد و قرآن هراین دو کلمه تفاوت معنا
؛ ماننـد اسـت و زن نقصی داشته ها نبوده  بین آنصددرصدپیوند زناشویی که نشان دهد 

ْمرأة العزیز تراود فتاها عنِا : خیانت َ َ َ َ ُ ِ َ َُ ِ ِ َ ْ ُ َ سهْ  ِ ِ ْ َ
 ؛ اختالف عقیده : ح وامرأة لوط اک َامرأة 

ٍ
ُ َ ََ ََ َْ َْ

ٍ
ُ ت عبدیِ ْنتا  َ ْ َ َ ْ َ َ ِن َ

ني ِمن عبادنا صا ْ َ ِ َ َ ِ َ ِ ْ انتامها فمل یِ  ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َغنیَ ِ ْا عنھما من اهللا شیْ َ ِ ّ َ ُِ َ ْ ْنت امرأىت عاقرا فھب ىل مناَک : نازایی؛ )١٠ /تحریم( ًئاَ َِ ِ ْ َ ً َِ َ ِ
َ ْ ِ َ 

ْلدن ُ ًّ ولیَكَ ِ وج مـورد جالب اینجاسـت کـه بعـد از رفـع ایـن نقـص و عیـب، ز. )۵ /مـریم( اَ
بنا لــه ووهبنــا لــه   :گیــرد خطــاب قــرار مــی َفا ُ َُ ََ َْ َْ َ َ َ َ ْســ نا لــه زوجــهْــَىيَ ُ وأ ُ َْ ْ ََ َ َ َ ْصــ َ

 )٢٠٠٧نجــار، ؛ ٩٠ /انبیــاء :
طبیعـی اسـت کـه در . های ظریف زبان قـرآن اسـت ای از نکته این نمونه. )٢٣ـ٧۵/٢٢ش

 ۀ بـه ویـژه در ارائـ؛هیم شـد با مشکل مواجه خوا،ها به زبان فارسی کاری این ریزهۀ ترجم
 ًاساسـا. شده را در این معادل گنجاند  مراوده که بتوان تمامی مطالب گفتهِمعادل مناسب

از همـین .  مـراودهۀ به ویژه در ترجم؛ممکن استی از مواقع ناقرآن در بسیارۀ امر ترجم
ر  امـری کـه کـا؛جملـه متوسـل شـد چنین مواردی به چنـدۀ رو، به ناچار باید در ترجم

: کند و از طرفی بتـوان ایـن مـوارد را اعمـال نمـود ترجمه را به تفسیر و شرح نزدیک می
ای که آغازگر مشخص شود، تکرار فعل و اصرار بر انجام آن،  ای به گونه مشارکت مقابله

 امـری کـه ؛در ترجمه، و معنـای فعـل مـراوده) عدب ماۀکلم + عن(داخل نمودن عبارت 
  .یابی و ترجمه هت دارد تا به معادلبیشتر به شرح و توضیح شبا

١.  ْوراودته الىت هو ىف یب َْ ِ َ ُ ِ
َّ ُ َ َ ْتھا عنََ ََ سهِ  ِ ِ ـ ْ َ

 )اش بود،   و آن زنی که یوسف در خانه؛)٢٣/ یوسف
کنان با متوسل شدن به مکر خود برای کام گرفتن از او، خواسـتار تـسلیم  او بود که نزاع
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  . نفس یوسف شدشدن
٢.  َقالوا س ُ َ ُ ُاود عنه أبـاهَ َ َ ُ ُْ َ ِ )انه و ّما مـصر:  پسران یعقوب به عزیز مصر گفتند؛)۶١/ یوسف

با خواهش و نیرنگ از پدرش خـواهیم خواسـت کـه در مـورد آوردن او تـسلیم شـود و 
  .کوتاه بیاید

٣.  ْولقد راودوه عن َ ُ ُ َ ََ ْ َ ْ ضـیَ ِفهَ ِ )شـک قـوم لـوط بـا اصـرار از پیامبرشـان   و بی؛)٣٧/ یوسف
  .د و آنان را در اختیارشان بگذاردهمانانش تسلیم شویند که در مورد مخواست

  گیری نتیجه
 بـه معنـای ، فعل مراوده چه در آیـات قـرآن و چـه در احادیـث،طور که اشاره شد همان
که این فعل برای اولین بار در  آنجا  از.هایی از این قبیل نبوده است جویی و یا معادل کام

رفتـه و منبعـی وجـود نداشـته کـه بـه  کـار وسف و قـوم لـوط بـهقرآن و در دو داستان ی
جـویی  کام«استعمال آن قبل از نزول قرآن اشاره کند، بیشتر مفسران و مترجمان از آن به 

 به این ،یوسف ۶١ۀ  ذکرشده و آیِولی کاربرد آن در احادیث. اند  تعبیر نموده»و نزدیکی
 »لطافت و تمنا در انجام فعل«، »تکرار«به توان  از معانی این کلمه می. است معنا نبوده

هـای لغـت و تفـسیر بـه آن اشـاره   اشاره کـرد کـه کتـاب»توسل به نیرنگ و فریب«و 
چیز نزاع دارند و  رساند، دو شخص بر سر یک در این فعل که مشارکت را می. اند کرده
  .بر سر آن تسلیم دیگری شودکه خواهد  ها می کدام از آن هر
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  یشناس تابک
 طـاهر احمـد زاوی، قیـق، تحثـراال النهایة فی غریـب الحـدیث و، ، ابوالسعادات مبارک بن محمداثیر بنا .١

  .م ١٩٧٩ه، ی، بیروت، المکتبة العلمیحمحمود محمد طنا
یر و التنویرابن عاشور، محمد بن طاهر،  .٢   . م١٩٨۴، تونس، الدار التونسیة للنشر، التحر
،  فی تفسیر الکتاب العزیـزالوجیز لمحرر ا؛ابن عطیة تفسیر، غالب بن عبدالحقابومحمد ،  اندلسییهعط ابن .٣

  . ق١۴٢٢ه الشافی، بیروت، دار الکتب العلمی محمد عبدالسالم عبدقیقتح
، رکـجـا، دار الف السالم محمد هـارون، بـی عبدقیق، تحیس اللغهئمعجم مقا ،ابن فارس، ابوالحسین احمد .۴

  . ق١٣٩٩
  .تا ، بیالمعارف را، ده، قاهرلسان العرب ،محمد بن مکرمابوالفضل ،  افریقی مصریابن منظور .۵
، بیـروت، دار ی محمد جلیل صـدققیق، تحالتفسیر فی المحیط البحر وسف،ی بن محمد ،یندلسا انیابوح .۶

  . ق١۴٢٠، الفکر
تـاب ک، دار اله، قـاهرالـسور نظم الدرر فی تناسب اآلیات وم بن عمر، یبراهالدین ابوالحسن ا برهان، یبقاع .٧

  .تا بی، یسالماال
الغفور عطار، چـاپ  احمد عبدقیق، تحه تاج اللغة و صحاح العربی:الصحاح ّجوهری، اسماعیل بن حماد، .٨

  .م ١٩٩٠بیروت، دار المعلمین، ، چهارم
 علـی قیـق، تحتاج العـروس مـن جـواهر القـاموس،  بن محمـدیمرتضمحمدسیدی، دیزبحسینی واسطی  .٩

  .م ١٩٨٧کویت، حکومة الکویت، ، هاللی، چاپ دوم
  . ق١١٢٧ بیروت، دار الفکر، ،ن فی تفسیر القرآنالبیا روح،  بن مصطفیوی، اسماعیلَروسُبحقی  . ١٠
  . ش١٣٧٩ فارس، ، شیراز، دانشنامۀفرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسیاهللا،  خداپرستی، فرج . ١١
، تحقیـق عـادل  الکتـاباللباب فـی علـومالدین عمر بن علی بن عادل،  دمشقی حنبلی، ابوحفص سراج .١٢

  . م١٩٩٨احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، دار الکتب العلمیه، 
  . ش١٣٧٢، تهران، دانشگاه تهران،  دهخداۀنام لغتاکبر،  دهخدا، علی . ١٣
، ی صفوان عـدنان داودقیق، تحالقرآن غریب فی المفردات حسین بن محمد،ابوالقاسم راغب اصفهانی،  .١۴

  . ق١۴١٢، بیروت، دار القلم
، تهـران، شـرکت سـهامی طبـع  یوسـفۀتفسیر سـوریا عشق و عصمت ابوالفضل، ، سید)سعیدی (ریحان .١۵

  .تا بی، کتب
یقة المـصباح المنیـر وزاوی، طاهر احمد،  .١۶ ، چـاپ دوم ،هاسـاس البالغـ ترتیب القاموس المحیط علی طر

  .تا جا، دار الفکر، بی بی
، هشرح الزرقانی علی المواهـب اللدنیـة بـالمنح المحمدیـ، قی بن عبدالبا محمداهللابوعبداکی،  مالیزرقان .١٧

  . ق١۴١٧، هیتب العلمکجا، دار ال بی
  .تا بی، تاب العربک، موقع اتحاد دراسات فی النحوالدین،  زعبالوی، صالح .١٨
 و عیـون االقاویـل فـی وجـوه الکشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل،  محمود بن عمراهللازمخشری، جار .١٩

  . ق١۴٠٧، دار الکتاب العربی، ، بیروتالتأویل
  .م ١٩٨٨بیروت، دار الشروق، چاپ چهارم، ، فی ظالل القرآن  بن ابراهیم شاذلی،قطببن سید  .٢٠
 بیروت، دار ابن کثیـر و ، من علم التفسیرة و الدرایةفتح القدیر الجامع بین الروایشوکانی، محمد بن علی،  .٢١

  . ق١۴١۴دار الکلم الطیب، 
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  . م١٩۶٠، جا، دار العلم للمالیین ، بیهی فقه اللغدراسات فصالح، صبحی،  .٢٢
، چـاپ دوم، موسوی همـدانی باقردمحمسیدترجمۀ ،  تفسیر المیزانۀترجمطباطبایی، سیدمحمدحسین،  .٢٣

  . ش١٣۶۶قم، دفتر انتشارات اسالمی، 
چاپ سـوم، القاسم گرجی،  ابوقیق، تحالجامع جوامعتفسیر  ،الدین ابوعلی فضل بن حسن امینطبرسی،  .٢۴
  .ش ١٣٧٧هران، سمت، ت
  . ق١۴٢٧، بیروت، دار المرتضی، مجمع البیان فی تفسیر القرآنهمو،  .٢۵
، جـا، دار الفکـر ، بـیجامع البیان عن تأویـل آی القـرآنتفسیر الطبری؛  ،ریجر بن محمد ابوجعفر ،یطبر .٢۶

  . ق١۴٠٨
عـاملی، بیـروت، حمد حبیب قصیر الا قیقتح ،التبیان فی تفسیر القرآنبن حسن،  محمدابوجعفر ، یطوس .٢٧

  .تا بی العربی، حیاء التراث ادار
  . ش١٣٨٩، تهران، سکه، فرهنگ عمیدعمید، حسن،  .٢٨
ئی، بغـداد، دار مکتبـة ادی مخزومـی، ابـراهیم سـامره مقیق، تحالعین کتابفراهیدی، خلیل بن احمد،  .٢٩

  .م ١٩٨۵، الهالل
  .م ١٩٩٣ار الفکر، دمشق، دچاپ چهارم، ، همدخل الی فقه اللغة العربی، محمد قدور، احمد .٣٠
  .م ١٩٨٨، یالمکتب العلم ، بیروت،یوسف عاشقة محامی، محمد کامل حسن، . ٣١
  .م ٢٠٠١، بیروت، دار المشرق، ، چاپ دوم فی اللغهالمنجدمعلوف، لویس،  .٣٢
  . ش١٣٧١، تهران، امیرکبیر، فرهنگ فارسی معینمعین، محمد،  . ٣٣
  . ش١٣٨٠،  طالب علی بن ابیمام سة االقم، مدرچاپ شانزدهم، ، نمونه  تفسیرمکارم شیرازی، ناصر،  .٣۴
  . ش١٣۶١، تهران، امیرکبیر، کشف االسرار و عدة االبرارمیبدی، ابوالفضل رشیدالدین احمد بن محمد،  .٣۵
مجلـة کلیـة اآلداب بجامعـة ، »ً نموذجـایوسـف الترادف فی القرآن الکـریم سـورة«، ة رمضاننجار، نادی .٣۶

یاال   . م٢٠٠٧، ٧۵ ۀشمارچاپ دوم، ، هسکندر
  . ش١٣۴٣فروشی  ، تهران، کتابفرهنگ نفیسیاکبر،  ، علی)االطباء ناظم(نفیسی  .٣٧
یخایوســــف، یمــــانی، ســــهیل،  .٣٨ قابــــل دســــترس در وبگــــاه ، عظــــم روایــــة فــــی التــــار

<http://www.almaktabah.net/vb/showthread>.  
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  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،٢۵ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  

  قرآن تی و مختصات روح امری درچیس
    ١کاوس روحی برندق  
    ٢خانی علی حاجی  
    ٣علی بیدسرخی  

  دهکیچ
روح «هـا و روح خـاص اهـل   انـسانۀ افزون بـر روح عمـومی همـ،کریم قرآن در

 طـور  بـهNطور عام و به پیـامبر اکـرم ، روح دیگری به پیامبران الهی به»االیمان
. شـده اسـت نـسبت داده» روح امری«یا » مرناأن روح م «خاص، در قالب تعبیر

هـای  اساس استدالل کدام بر ّمفسران در ذیل آیات ناظر به این حقیقت قرآنی، هر
گیری   حاضر با بهرهۀمقال. اند های متعددی پیرامون آن بیان داشته  دیدگاه،مختلف

ژوهش  چیستی روح امری و آثار آن را مـورد تتبـع و پـ، تحلیلی ـاز روش توصیفی
تـرین مراتـب روح   عـالی،یافته است که روح امری قرار داده و به این نتیجه دست

 واالتــر آن بــر ۀ و مرتبــ،طــور عــام گــردد کــه بــر پیــامبران الهــی بــه محــسوب مــی
                                                                 

 ١٠/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/۴/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(k.roohi@modares.ac.ir) ) مسئولۀنویسند(یار دانشگاه تربیت مدرس دانش. ١
  .(ali.hajikhani@modares.ac.ir) استادیار دانشگاه تربیت مدرس. ٢
  .(bidsorkhyali@yahoo.com)کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث . ٣
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 مقـرب ۀگردد که مبدأ علم آن حضرات و اعظم از مالئکـ  افاضه میMبیت اهل
  .اشدب  هستی میۀعرص ای در الهی و دارای تأثیرات ویژه

روح، روح امری، مراتـب روح، مالئکـه، قـرآن، پیـامبران، اهـل  :یدیلکواژگان 
  .بیت

  طرح مسئله
ی مـضاف، مطلـق و هـا به صورت آیه ٢٠ در سوره و ١٨ بار در ٢١ در قرآن »روح«ۀ کلم

ــد ــد،ّمقی ــا« ،»روحــی«، »القــدس روح«:  مانن ــینروح األ«، »َروحن ــه«، »م ، »روح من
 یکـی از مـوارد .)٣٢۶ :١٣٧۴ عبـدالباقی،( اسـت رفتـه کـار بـه »الروح من امر « و»الروح«

است که در آیات متعددی » امر «ۀکریم، مقید شدن آن به کلم در قرآن» روح«کاربرد 
عنوان حقیقتی مستقل، همراه مالئکه و  ًاین آیات عموما از روح به  در.رفته است کار به

 ۀ سخن رفته است و در آی،ل یا القا شدهخدای متعال که بر عموم پیامبران ناز از سنخ امر
مخـتص ی معرفی شده که عنوان حقیقت  به،»امر «ۀروح به کلمشدن  شوری با مقید ۵٢

از » امـر «ۀاست، مقیـد شـدن روح بـه کلمـ ایشان نازل شده براست و  اکرم پیامبر
د هـا، سـؤاالت متعـددی را ایجـا ِبرای روح عموم انـسان» نفخ «سو و استعمال تعبیر یک
چیست؟ تفاوت روح در » امر«ۀ کند، بدین معنا که مراد از روح و انتساب آن با کلم می

ویژه  ها و روح مقید به امر که به پیامبران الهی به عموم انسان ِآیات بیانگر روح منفوخ در
 چیست؟ این روح دارای چـه ،شده  منتسب شده و همراه مالئکه توصیفنبی اکرم

هـای متعـددی پیرامـون مـراد از روح در  باشـد؟ مفـسران دیـدگاه هایی مـی آثار و ویژگی
هـای  کنـون اسـتدالل تـاهـیچ نوشـتاری کـه  آنجـا  ولی از،اند گونه آیات بیان داشته این

در پـی است، این مقالـه نکرده بررسی نقد و طور جامع  بهرا گونه آیات  این مفسران در
 ایـن ۀ دیـدگاهی جـامع دربـارۀ بـه ارائـ،ها ها و نقد آن عالوه بر تبیین دیدگاهکه است آن 

  .حقیقت قرآنی بپردازد
ل مطالـب از یه و تحلی، و در تجزیها از روش اسناد ق در مستندسازی دادهین تحقیا
ق، یـن تحقیـکنـد و روش گـردآوری اطالعـات در ا یروی مـیلی پی تحلی ـفی توصۀویش

های لفظی متکی بر  ل استدالً، عمدتایل اطالعاته و تحلیای است و روش تجز کتابخانه
ئـات یات و نیـز ظهـور هیظهور الفاظ قرآنی است که خود ظهور مفردات و مواد الفاظ آ
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ّهای تام و  بیا ترکیو ...) ه ویال مانند مضاف و مضاف(های ناقص  بی و ظهور ترکآیات
ا ی و ین، اعم از لفظئو ظهور بالغی و ظهور مبتنی بر قرا )هیه و فعلیاعم از اسم(ها  جمله
ا یـو ) ّاق متجلی استیرامون آن که در سیا پین داخلی جمله و ئشامل قرا(متصل ِی مقام
سان ایـن مقالـه بـا  بدین. گردد  میگر را شاملیات دیات و رواین لفظی منفصل در آئقرا

 بـه پـژوهش ، برگرفته از آیات قرآنـیِ داخلی و خارجیقرائنتکیه بر ظهور لفظی به ویژه 
  .خواهد پرداخت

  »روح«بیین مفهوم لغوی و اصطالحی ت. ١
درپـی بـودن و   را عبارت از وسعت، فراخی، پـی»ح ـو ـر« ۀ ریشِابن فارس اصل معنایی

که در آن یاء بـه واو دانسته  »ریح«ۀ کلماز  برشمرده و آن را برگرفته جریان یافتن چیزی
ۀ کلمـ ِاییمزبـور را متـرادف معنـۀ  اکثـر لغویـان کلمـ.)٢/۴۵۵: تـا بـی( شده اسـت تبدیل

 عنـوان ،»ابـدی یمـآن حیـات ۀ وسـیل نفسی که بدن به«دانسته و آن را به معنای » نفس«
: تـا ، بـیة المرسـیسید ؛ ابن١/٣۶٧: تا ؛ جوهری، بی٣/٢٩١: تا فراهیدی، بی: ک.برای نمونه ر( اند کرده

رای ِ اسـم مـصدر بـ»وحُر «ۀ واژ، از سوی دیگـر.)۴/۵٧: تا بی زبیدی،حسینی واسطی ؛ ۵١٠/٣
، »راحتـی« ِ معانی و،»نسیم و جریان باد«ِدانسته شده که به معنای اصلی » َروح«ۀ کلم

 امـا .)١/٣٠٧: تـا ؛ فیروزآبـادی، بـی۵/١٣٩: تـا ازهـری، بـی(  آمده اسـت»گشایش« و »رحمت«
کـه ه اسـت گفتـرا بـه یـک معنـا دانـسته و » َروح« و »ُروح«راغب اصـفهانی کلمـات 

 نوع چیز به اسـم جـنس ۀباب تسمی کشیدن از َیدن و نفسدم  اسمی است که بر»َروح«
 سبب حیات و تحرک و جلب منافع و دفـع زین» ُروح«که  آنجا گردد و از آن اطالق می

 در التحقیـقدر  و مصطفوی )١/٣۶٩: تـا یب( ، به این نام نامیده شده استگردد یمضررها 
را ظهور و جریان » ح وـ رـ«ی مادۀ ِاز معانی مورد اشارۀ لغویان، اصل معنایگیری  مقام جامع

که به معنای جریان امـر ظـاهری و » ریح«داند، در برابر واژۀ  امری لطیف و معنوی می
  .)۴/٢۵٧: تا مصطفوی، بی(حسی است 

 از معـانی محـسوس صـورت ، واژگـان در کـالم عـربِیریپـذمعنا سـیر که آنجا از
 تـوان یمـ، گـردد یمـقول اطالق  بر معانی و مصادیق مع،گرفته و سپس در تطور معنایی

ایـن   و سـپسشـده جعـلَ ابتدا برای نسیم و جریان هوا و نفـس »ُروح«ۀ کلمکه گفت 
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 قـوام زنـدگی و ۀُ در معنای اصطالحی بر نفس آدمی و بعد غیـر مـادی او کـه مایـکلمه
یـین معنـای اصـطالحی در تبعالمـه طباطبـایی . ه استردید، اطالق گباشد یم آن ۀادام

 اختالفات شدید در حقیقـت روح وجود بامردم  ۀن معنا را مشترک میان همهمی» روح«
  : استعنوان نموده

 هـمّأن یفـ ختلفـونی ال الـروح قـةیحق یفـ اًثیوحـد اًمیقد دیالشد اختالفهم یعل الناس
: ١۴١٧( واإلرادة الـشعور كمـال یهـ یالتـ اةیـالح بـه مـا وهو اًواحد یمعن منه فهمونی

١٢/٢٠۵(.  

  در قرآن» روح امری«های  اثبات و ویژگی  بهآیات مربوط. ٢

  در قرآن» روح امری«اثبات . ١ـ٢
 آیاتی که در تبیین مفهوم و حقیقت روح، در تفسیر سایر آیـات مربـوط بـه روح جمله از
َـو  شـریفۀ ۀ آی، استثرٶم َلونَأْسَ ِّ عـن الـروح قـل الـروح مـن أمـر رىبَكُ َ ِ ْ َ ْ ِ ُ ُّ ُِّ

ُ
ِ ِ

َ... )باشـد  مـی)٨۵/ اسـراء. 
 بـا ، قـرآن.٢ ؛جبرئیـل. ١ :شـده اسـت  چهار وجه معنایی بیان،باره این پیرامون روح در
َولـئن شـئن بعد ۀ استدالل به آی ْ ِ ْ ِ

َ ِا لنـذهنب بالـذَ
َّ َ
ِ َّ َ َ ْ ْی أوحیَ َ ْ ْا إلیـَنـَ َ   ؛میـان فرشـتگان ای از  فرشـته.٣ ؛ َكِ

  .)٢/۶٩٠: ١۴٠٧؛ زمخشری، ۶/۵١۵: تا ی بطوسی،: ک.ربرای نمونه ( »روح بشری «.۴
آیـه را  شـده در  و پرسـش مطـرح، در آیه را روح بشری»روح« مراد از ،اکثر مفسران

؛ ٢/١٩٠: ١۴٠٧؛ زمخـشری، ۶/۵١۵: تـا بـیطوسـی، (انـد  پیرامون ماهیت و حقیقـت آن دانـسته
؛ ۶٧۶ـــ ۶/۶٧۴: ١٣٧٢ طبرســی، ؛١۵۶ـــ١۴/١۵۵: تــا  ابــن عاشــور، بــی؛٧/١٠۶: ١۴٢٠اندلــسی، ابوحیــان 
 .)٢١/٣٩١: ١۴٢٠ی، رازالـدین  فخر؛٨/١۴۴: ١۴١۵آلوسـی، ؛ حسینی ١١/٣٢۴: ١٣٧۴طبی، قرانصاری 

ی حقیقتی واحـد، کل طور و به در آیه را مطلق معنای آن »روح«مراد از  عالمه طباطبایی
 الهی و از سنخ امر و ملکوت دانسته که دارای مراتبی ۀواسطبال ایجاد ۀمبدأ حیات، کلم

 و ١٩٩ ــ١٣/١٩۵ :١۴١٧(، مؤمنـان و پیـامبران اسـت هـا انـسان ۀمـدر گیاهان، حیوانات، عا
 پرسـش از ِیی، مرادطباطبا نیز نزدیک به نظر عالمه الفرقان تفسیر ۀ نگارند.)١٧۵ ـ٢٠/١٧٣

  اسـت دانـستهی پیرامون آن تـا قیامـتها پرسشانواع روح در قرآن و ۀ همروح در آیه را 
  .)١٧/٣١۵: ١٣۶۵صادقی تهرانی، (

 هشد  و یا روح دمیده»روح حیوانی« بسیاری از مفسران را به وجه آنچه ،انین میدر ا
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و » روح« ۀ کالبد بدن انسان متمایل ساخته است، اصـل تبـادر ناشـی از مفهـوم کلمـدر
 حقیقت روح انسان بـوده ۀی بشری دربارها پرسشاستعمال آن در قرآن کریم و یا وجود 

بـر  ، شـریفهۀا به دلیل تطبیق با ظاهر آیـ روح حیوانی ر وجهکه شیخ طوسی است؛ چنان
 و )۶/۵١۴: تـا بـی( دانـسته اسـت »المکـ الیاألظهـر فـ«یر وجـوه تـرجیح داده و آن را سا

ضمن بیان وجوه چهارگانه، وجه روح انسانی را برگزیده و ایـن معنـا   نیزرازیالدین فخر
ْقل  قبل ۀ را متناسب با آی َل یُکُ َعمل ٌّ َ ُ َ ِلتهِاکَ شـْ َ... )زیـرا از منظـر اسـت؛  دانسته )٨۴ /سراءا

مـشاکلت ارواح و نفـوس مختلـف در انجـام افعـال صـادره ئلۀ مـس ه ناظر ب٨۴ۀ  آی،وی
 ، از منظـر وی.پـردازد  به پرسش پیرامون حقیقـت و ماهیـت روح مـی٨۵ ۀباشد و آی می

  کـه همچنان؛باشد های بشری برای معرفت آن می علت ترجیح این وجه، فراوانی انگیزه
  :نویسد می

 فـصرف ، معرفتـهی العقالء علیر دواعّء تتوفی فهو ش،اةی هو سبب الحیا الروح الذّأم
  .)٢١/٣٩۴: ١۴٢٠( یه أولیهذا السؤال إل

رازی، به سـبب اینکـه وجـه مـذکور از میـان سـایر  ابن عاشور نیز قریب به نظر فخر
آن را برگزیـده ، امر مشکلی است که حقیقت آن واضح نـشده اسـت، شده مطرحوجوه 
شـده   جوادی آملی نیز این نظر را از میـان وجـوه مطـرحاهللاةآی. )١۵۶ـ١۴/١١۵: تا بی(است 

  .)١١۶جلسۀ  اسراء، ٨۵ ۀفسیر آیی علوم وحیانی اسراء، تالملل نیببنیاد (  استاقوی دانسته

  ارزیابی، تحلیل و دیدگاه برگزیده
 پـذیرش انحـصاری ،فه مخـالفتی نـدارد شریۀهرچند وجه معنایی روح انسانی با ظاهر آی
 ،لفظ روح در این آیه در مقام پرسشًزیرا اوال  ؛این وجه با سایر قرائن قرآنی ناسازگار است

ولـی  . شـده اسـت»ِمـن أمـر« مقید بـه عبـارت ،صورت مطلق آمده و در مقام پاسخ به
 ، انـسان اسـتی وجود مادیرغُبعد  ها  در آنمواردی از آیات قرآن کریم که مراد از روح

تـوان  ًثانیـا نمـی. )٩/ ؛ سـجده٢٩/ حجـر: ک.بـرای نمونـه ر(باشند  می» نفخ« کلمهۀ دربردارند
 مـراد از مفـاهیم قرآنـی را ،شـود  سخنان بشری جاری مـیۀاساس اصل تبادر که دربار بر

 یالمـه تعـالک ی التبـادر فـّأن«: دارد که عالمه طباطبایی بیـان مـی  چنان،مشخص کرد
 بـه هـا آنو باید برای پی بردن به معانی کلمات قرآنی و مراد از  )١٣/٢٠٠: ١۴١٧( »ممنوع
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 ماهیـت پرسـش ۀدربـار) غیـر قرآنـی( از طرفی قـرائن قطعـی . مرتبط مراجعه نمودآیات
  وجـود...و  مزبور، نظیر سبب نـزول صـحیح، فـضای نـزولۀ آنان از کلمو مرادسائالن 
ِّالـروح مـن أمـر رىب ِلُقـ  ِپاسـخ بـر اسـاس باید ًصرفا  وندارد َ ِ ْ َ ْ ِ ُ ُّرا از آن مـراد ، و آیـات دیگـر 

 قرآنی و قرائن با ،البته دیدگاه عالمه طباطبایی در بین دیدگاه سایر مفسران. مشخص کرد
یات داللـت مبدأ حروح در کالم عرب بر ۀ کلم زیرا ؛لغت عرب سازگاری بیشتری دارد

 ۀ طباطبـایی روح را کلمـعالمـه ،اسـاسایـن  بـر . با نظر عالمه منطبق اسـت کهکند یم
کـه روح  اسـت دانـستهبخش خـدایی و از سـنخ امـر و ملکـوت و دارای مراتـب  حیات

ِبنـابراین نظـر جـامع  .توان یکـی از مراتـب سـافل آن دانـست یم  راعموم بشردر منفوخ  ِ
د گیـر یمـ بـردر در آیـه، روح انـسانی مراد بودن مبنی بر را عالمه، دیدگاه اکثر مفسران 

  .)١٧۵ ـ٢٠/١٧٣  و١٩٩ ـ١٣/١٩۵: همان(

  در قرآن» روح امری«های  ویژگی. ٢ـ٢
بـر االیمـان،   بـشر و روحدر عمـومِآیات متعددی در قرآن کریم عـالوه بـر روح منفـوخ 

گیرنـد  ی قرار میکلۀ  این آیات در سه دست.داللت دارند» مرهأروح من «یقتی به نام حق
  .شود یمقرآنی و تحلیل آیات ناظر بر آن پرداخته  این حقیقت بررسی به در ادامهکه 

  »من یشاء «حقیقتی نازل و القاشده بر» روح امری«. ١ـ٢ـ٢
 شـده اسـت  پیـامبران یـادۀعامبر » مرهأروح من  «ی از انزال و القاصراحت بهدر دو آیه 

ی مختلفـی پیرامـون ایـن حقیقـت ها استدالل مفسران نظرات و .)١۵/ ؛ غافر٢/ نحل: ک.ر(
  .شود یمها پرداخته   که در ذیل به بررسی و نقد آناند داشتهیان ب

ــ َنــزل املالُی ۀ  شــریفۀاز ظــاهر آی َ ْ ُ ِّ َئکــَ َة بــالروح مــن أمــره ِ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ ِ ُّ ِ
ــ مــن َ َ ْ َاء مــن عبــَشَ ِ ْ ِ ِادهُ ِ... )٢/ نحــل( 

 »روح« نـام بهحقیقتی ۀ یلوس بهد که خدای متعال فرشتگان را همراه و یا شو یماستفاده 
روح در . کند و آن بندگان مأمورند که مردم را انذار دهنـد یمبر برخی از بندگانش نازل 

 بـه ، بدون ذکر دلیلًصرفابرخی مفسران . شده است» مرهأمن «عبارت  مقید به ،این آیه
 که در این میان طبری وجـوهی اند  پرداختهمراد از روح در آیهۀ نقل اقوال مختلفی دربار

 شـیخ طوسـی ،)١۴/۵۴ :١۴١٢( »رحمـتی همـراه مالئکـه، قـرآن، ا تهفرشـوحی، «نظیر 
ی و طبرسـ )۶/٣۵٩ :تـا بـی( » و هـدایت مـردمو موعظـهی و ارشاد  وحقرآن، «اقوالی چون
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برخـی مـراد از روح  . را مطرح نموده است)۶/۵٣٧: ١٣٧٢( »وحی، قرآن و نبوت «وجوه
که بـدن   چنان،گردد یملوب  زیرا وحی سبب زنده شدن ق؛اند دانسته »وحی«در آیه را 

. )٧/٣٣٧ :١۴١۵ آلوســی،حــسینی ؛ ٢/۵٩٣ :١۴٠٧زمخــشری، (یابــد  یمــروح حیــات ۀ یلوســ بــه
 مراد ، نظایر معناییعنوان غافر به ١۵ و شوری ۵٢ گرفتن آیات در نظری با  رازالدینفخر

ن  انـسا، آنۀواسـط بهکه  است دانسته» قرآن کریم«و در مقام تطبیق » وحی«از روح را 
نظیـر . )١٩/١۶٩: ١۴٢٠(رسـد  یماز جهالت، غفلت و حضیض حیوانیت به اوج فرشتگی 

 .)١٩٢ــ١٣/١٩١ :١۴١٩ ،اهللا فـضل( نیز بیان کـرده اسـت من وحی القرآن ۀنگارنداین معنا را 
 »روح« اطـالق ، نظیر معناییعنوان به شوری ۵٢ ۀابن عاشور نیز ضمن در نظر گرفتن آی

و کنـد  یمـ هـدایت حـق بـهزیرا وحی عقول را است؛ اره دانسته بر وحی را بر وجه استع
و جهل  است، که علم حقیقی مانند حیات  چنان،گردد یم حیات معنوی انسان موجب

َأومن اک  :آمده است انعام ١٢٢آیۀ  در و ،مانند موت ْ َ َ ْن میَ َ ْحَیا فأًتَ َ   .)١٣/٧٩: تا بی( ُاهَنَْ

  ارزیابی، تحلیل و دیدگاه برگزیده
باشد، بدین معنا  یمی و استعار مجازی قرائنبیان وجوه، در نظر گرفتن  بنای مفسران درم

بخـشی معنـوی،  یـاتحنبوت و نظـایر آن بـه دلیـل اثـر و که تفسیر روح به وحی و قرآن 
 مجـازی بـه قـرائنی بـر مبنـاباشد و به عبارتی این مفسران  ینم شریفه ۀمبتنی بر ظاهر آی

گونـه قـرائن در تفـسیر قـرآن  یـناکه استناد به  یحال در، اند اختهپرد »روح«بیان مراد از 
 کـه  چنـان.نیـست صـحیح ، باشـد...که مخالف ظاهر و سـیاق آیـات و یمادامکریم 
 وحـی، قـرآن و جبرئیـل ، فـوقۀکـه روح را در آیـرا دیـدگاه مفـسرانی  ییطباطبـاعالمه 
 مراجعه به سایر مـوارد آن ، زیرا طرق تشخیص مصادیق قرآنی؛، رد نموده استاند دانسته
  : مجازیقرائن است نه در قرآن

 سـائر مـا ی هو الرجـوع إلـیالمه تعالک یلمات فکق الی مصادِصی تشخیق إلی الطرّنإ
 :١۴١٧( ق األلفاظی مصادیراه فیما و  العرفیره دون الرجوع إلیه لتفسمالکصلح من ی

١٢/٢٠٧(.  

 پس از در نظر گرفتن معنای لغوی آن »روح«ۀ کلمبنابراین برای پی بردن به مراد از 
تـا بتـوان مـراد و کـرد بـاره توجـه  یـنا در موجود در آیه و آیات دیگر قرائنباید به سایر 
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  .نمود اصلی از آن را مشخص مصداق
 آن ۀیلوسـ بـهیه را همان چیزی دانسته کـه حیـات در آمراد از روح  ییطباطباعالمه 

یـین در تب و سپس )١٢/٢٠۶ :همـان(اراده باشد  حیاتی که مالک شعور و ؛گردد یمایجاد 
 معــارج، روح را موجــودی مــستقل، دارای ۴ و أ نبــ٣٨حقیقــت روح، بــر مبنــای آیــات 

 وی همچنـین .حیات، علم و قدرت دانسته است که از سنخ امر خـدای سـبحان اسـت
 موجـودات توسـط خـدای ۀواسـطبال ایجاد قمر را ۵٠ یس و ٨٣در آیات » امر«مراد از 

  :است حیات برشمرده ۀ حیات خداوند در افاضۀ و حقیقت روح را کلم،لمتعا
  .)همان(ئته یبمش هاییحیف اءیاألش یإل سبحانه اهللا هایلقی یالت اةیالح لمةک الروحّإن 

 گـرفتن معنـای در نظـربـا (را  بحـث مـورد ۀایشان مراد از روح در آیـ ،ین اساسبر ا
 ۀ آن آمـادۀواسـط بـهه که قلـوب پیـامبران حیات دانستۀ کلم) »ءبا«مصاحبت و سببیت 

ی بر مالئکه در اثرگذارگردند و یا روح حقیقتی است که سبب  پذیرش معارف الهیه می
  .)همان( شود یم نیز ها انسان ی سبب احیاکه چنان ،گردد یم زنده شدن

 در »روح«از  مـراد ، ضمن پذیرش قول اکثـر مفـسرانمن وحی القرآنصاحب تفسیر 
مبنی بر را  ییطباطبا است و نظر عالمه دانسته» قرآن کریم «یقتطب و در ،»یوح« آیه را

 متـضمن ،اینکه روح از سنخ امر است و امر خدا، بدون حرکت و مـاده و واسـطه اسـت
را از خـصوصیات ذات اقـدس خداونـد » امـر«و دانسته تکلف بعید از روح نص قرآنی 

 بـر عالمـه طباطبـایی اهللا فـضل نقـد ۀ دربار.)١٩٢ـ١٣/١٩١ :١۴١٩، اهللا فضل(برشمرده است 
 ناپیوسـته قـرائن عنـوان بـه مبتنی بر آیـات قـرآن المیزانتوان گفت که دالیل صاحب  یم

َوم آیۀ  زیرا خدای متعال خود در ؛شود ینماست و تکلف در نص قرآنی محسوب  َا أمرنـَ ُ ْ ا َ
َإال و َّ

َکاح ِ ٌ َ ٍ َلِ
ٍبالبصرْ َ َ ْ ِ ) آنی«ی و فعل ،ا تعریف نموده و آن را مجرد از ماده امر ر،)۵٠/قمـر «

 ۀ در این آیه و آیات مشابه نظیر آیـ»ِمن«یه دانستن ی از طرفی ابتدا.استفرموده یف توص
باشد که مبتنی بـر سـیاق ایـن آیـات شـریفه  ی مییطباطبا مبنای تفسیر عالمه ، اسراء٨۵

بـر قلـب مطهـر (و القـای روح نزول فرشته ۀ یجنت ،»وحی و قرآن« است و از طرفی وجه
ِتوان روح را که سببی در انزال است خـود وحـی تلقـی  ینمباشد و  یم ) رسول اکرم

 مبـدأ ، از آنو متبـادر عـرب و مفهـوم متـداول تغـلهمچنین لفظ روح بر مبنـای . کرد
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ای در آیـه، لفـظ روح را اسـتعاره از وحـی در نظـر  ینـهقرتوان بـدون  ینم است و حیات
 مبتنـی بـر ،اند داشته که برخی مفسران بیان »فرشته«رسد وجه معنایی  یمنظر به . گرفت
 ذکر خاص بعد از عام اسـت کـه مخـالف سـیاق ایـن آیـات و روایـات تفـسیری ۀقاعد

  .باشد که در مباحث آتی توضیحش خواهد آمد یمباره  ینا درصحیح 
ّی کـه اتبـاع آن بیـان حقـ«ی چون  اقوالبرخی از مفسران نیز عالوه بر وجوه مذکور،

ای از آفریـدگان خـدای متعـال در  یدهآفر ،)به نقل از مجاهد(الخلق  واجب است، ارواح
: ١٣٧۴قرطبـی، انـصاری ( اند کرده را ذکر »)به نقل از ابن عباس(آدم  یبنیمای و سصورت 

هایی مخالف ظـاهر آیـه و بـدون دلیـل و  که دیدگاه )۶/۵٠۴: ١۴٢٠اندلسی، ابوحیان ؛  ۶٧/١١
و  اصـل معنـایی بـر اسـاسبنابراین .  را پذیرفتها آنتوان  ینمد و نشو یمایی شمرده ادع
» روح امـری« ناپیوسـته، قـرائن موجود در آیه و سـایر قرائنی روح در کالم عرب و لغو

 گرفتن معنای سـببیت در نظرو با شود  می  قلوب پیامبرانیحقیقتی است که سبب احیا
 قلـوب پیـامبران، سـبب ی است کـه عـالوه بـر احیـاتوان گفت حقیقتی یم» ءبا «یبرا

 ،که از روایات ناظر بر روح امـری پیداسـت  از طرفی چنان.گردد  مالئکه نیز مییاحیا
: ١۴٠٧، کلینـی: ک.بـرای نمونـه ر(اسـت این حقیقـت قرآنـی، اعظـم از جبرئیـل و میکائیـل 

در نزد خدای متعال  همین ویژگی بیانگر جایگاه برتر روح امری رسد یم به نظر .)١/٢٧٣
ة بالروح  ۀ با استناد به آی ییطباطباکه عالمه  ، چنانباشد یمنسبت به مالئکه  ِینزل املال ُّ ِ

َ ِئَک َ َ ْ ُ ِّ َ ُ
ِمن أمـره ِ ْ َ ْ ِ... )ذکـر مجـزای روح از مالئکـه و عبـارت  در)٢/ نحـل  َو بـأمره یعملـون ُ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ

ُ َ  آن را
  .)١٧۴: ١٩٩٩طباطبایی، ( اند دانسته بیانگر رفعت مقام روح نسبت به مالئکه

معرفـی شـده » مـن یـشاء«بـر شده  حقیقتی القاعنوان به دیگر، روح امری ای هدر آی
ِرف : است َیع الدرجَ َ َّ ُات ذو العرش یُ ِ ْ َ ْ ُ

َلىق الروح من أمره ِ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ُّ ِ
َ من ْ ْ َاء من عبَشَ ِ ْ ِ ِادهُ ِ... )ۀ یآدر این  .)١۵/ غافر

ِعامل القاکنندۀ  ،»العرش ذو« و »رفیع الدرجات «ِال عالوه بر صفات خدای متع،شریفه
مفـسران احتمـاالت . اش معرفـی شـده اسـت یـدهبرگز بر بندگان »روح«یقتی به نام حق

 ، برخـی از مفـسران متقـدم.انـد کـرده در این آیـه بیـان »روح«متعددی پیرامون مراد از 
 هـا از آنکـدام  یچهـ بـدون تـرجیح »وت بر انبیا و نبشده نازل  کتبقرآن،«اقوالی چون 

 همچنین به نقل از افرادی چون قتاده، ابن زید و ضحاک و بـا اسـتناد بـه .اند کردهذکر 
: تـا بـی ،ی طوسـ؛٢۴/٣٣: ١۴١٢، طبـری( اند داشته را بیان »وحی« معنای وجه ، شوری۵٢ ۀآی
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 ،)ه نقل از قتادهب(وحی  « اقوالی چونًصرفا نیز به تبعیت از مفسران سلف آلوسی .)۶٢/٩
ی خـدای متعـال در هـا نعمـت ۀ همـ،)ضـحاک( جبرئیـل ،)به نقل از ابن عبـاس(قرآن 

 ولـی خـود ، را ذکـر کـرده») عطیـهاز ابـنبـه نقـل (یم ایمان در تفهیافته  بندگان هدایت
 روح را ،برخــی از مفــسران .)٣٠٩ ـــ١٢/٣٠٨: ١۴١۵ ،آلوســیحــسینی (ترجیحــی نــداده اســت 
 زنـده ومعنا که وحی سبب حیات معنوی انسان   بدین؛اند گرفتهظر استعاره از وحی در ن

َأومـن اک ۀ یـآ و برای اثبات این معنا به شود یمشدن دین  ْ َ َ ْن میَ َ ْحَیأ فاًتـَ اسـتناد  )١٢٢/ انعـام( ُاهَنـَْ
: ١۴٢٠اندلــسی، ابوحیــان ؛ ٢٧/۴٩٨: ١۴٢٠ ،رازیالــدین ؛ فخر۴/١۵۶: ١۴٠٧ ،زمخــشری(انــد  جــسته

انـصاری ( را برگزیـده» وحـی و نبـوت «ِ دو وجـهالجامع الحکام القـرآن ۀارند نگ.)٩/٢۴۴
 :تــا بــی( اســت دانــسته شــریعت را» روح«از  و ابــن عاشــور مــراد )١۶/٢٩٩: ١٣٧۴ ،قرطبــی

  .اند داشته وجوه دیگری را در بیان مراد از روح بیان ، مفسران معاصر.)١۶٧/٢۴
 ٨۵ ۀکسان بـودن روح در ایـن آیـه بـا آیـبر یدلیل  را» مرهأمن «عالمه طباطبایی قید 

اسـت  سنخ امر خدا معرفی نموده و از نحل دانسته و روح را موجودی مستقل ٢اسراء و 
و  )١٧/٣١٨: ١۴١٧(وحـی اسـت ۀ مالئکـ نازل کردن این روح همراه ْ مراد،که در این آیه

قلـوب  ۀکنند تـسدیدکـه) العصمه روح(روح قدسی « ِی تهرانی سه احتمالی معناییصادق
 را بـه »وحـی«وجـه یـان کـرده و را ب » و روح وحـی،)جبرئیل امین(القدس   روح،است

: ١٣۶۵( تـرجیح داده اسـت ،گردانـد یمـدلیل اینکه مـردم را از جهالـت و غفلـت زنـده 
٢۵/۴٢١(.  

  ارزیابی، تحلیل و دیدگاه برگزیده
  :ی مفسران بیان نکات ذیل ضروری استها استداللۀ دربار
رازی و صادقی تهرانـی در تـرجیح وجـه  سرانی مانند زمخشری، فخراستدالل مف. ١
مجازی است و به عبارتی این مفسران با توسل بـه عـرف ۀ ینبر قر مبتنی ،»وحی« ِمعنایی

 مراد از روح را وحـی ،شود یم شدن دین زنده وو اینکه وحی سبب حیات معنوی انسان 
بیـان  ییطباطبـا از عالمه نحل به نقل ٢ ۀیآ ذیل جمله ازدر موارد متعدد ولی  .اند دانسته

: ١۴١٧( مـصادیق قرآنـی را تـشخیص داد ،یو مجـاز عرفـی قـرائنتـوان بـا  ینمـشد که 
ًیقتا مؤمن به برکت ایمان دارای حق انعام ١٢٢ۀ یفشر ۀ از طرفی بر مبنای آی.)٢٠۶ــ١٢/٢٠۵
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 را »وحـی« وجه ،هشریفۀ یآتوان با استناد به این  نمی  فراتر از حیات مادی است وحیاتی
  .اثبات نمود

 یـراز ؛باشـد ینمـصـحیح » وحـی«بیان وجـه معنـایی   شوری در۵٢ۀ یآ استناد به .٢
 »کتاب و ایمان«ی چون ذکر قرائن در هر دو آیه و »مرناأمن « و »مرهأمن «یودی مانند ق

کنـد و تفـصیل آن در بررسـی  یم شوری، استناد به آن را در معنای وحی دفع ۵٢ۀ یآدر 
  . شوری خواهد آمد۵٢ ۀآی

 موجـودی  روح،آیـد یبرمـ شـریفه و نظـایر قرآنـی ۀیـظاهر آکه از   چنانمجموع در
تـوان آن را بـه معنـای وحـی و حتـی در  ینموحی است و ۀ مالئک همراه ًصرفامستقل و 

  . قرآن کریم دانست،معنای اخص آن

  اکرم شده بر پیامبر روح امری حقیقتی افاضه. ٢ـ٢ـ٢
َوکـ  : سـخن رفتـه اسـتاکرمبر پیامبر » روح امری «ِیوحوری از  ش۵٢ ۀیدر آ  َكِلَذَ
ْأوحی َ ْ ْا إلیَنَ َ ً روحَكِ َا من أمرنُ ِ ْ َ ْ ِنت تـدرُا کَا مِ ْ َْ ْلِکی مـا اَ َاب والَتـَ َ ِ اإلُ

َلان وَميـْ َ َن جعلنـِکـُ ْ َ َ رْ ًاه  ُ ـدُ ِا  ْ َـَشی بـه مـن َ ْ َ ِ ْاء مـن ِ ِ ُ
َعب َادنِ َّا وإنِ ِ ِ لتھدَكَ ْ َ َی إىلَ

َ صرِ ِاط مـستقِ َ ْ ُ مـراد از ۀ دربـارمفـسران اقـوال متعـددی را گروهی از  . ٍميٍ
ن اً برخی صرفا به ذکر اقوال مفسران صحابه و تابعـ، که از این میاناند داشته بیان »روح«

 انـد داشته بیان از وجوهکدام   ترجیح هرۀی خود را دربارها استداللی نیز و برخ پرداخته
  .شود یمرداخته  پها آنکه در ذیل به 

به نقل ( القدس روح، ) و جباییدهتاقبه نقل از ( و قرآنوحی «ی مانند وجوهطبرسی 
که بعد از نـزول  خدای اعظم از جبرئیل و میکائیل همراه رسول ا فرشته و ،)ّاز سدی

 باشـد یمـ )در وجـود آنـان(  آسمان نرفته است و همراه ائمهبهدیگر آن حضرت بر 
 قـولی را تـرجیح نـداده ، کرده و از میان اقوال مذکورذکر را ») ینصادقبه نقل از (

به نقل از (نبوت « همچنین برخی دیگر بدون ترجیح، وجوهی نظیر .)٩/۵٨: ١٣٧٢(است 
 قـرآنو  ،)یّسـداز به نقل (، وحی )به نقل از قتاده(، رحمت ) بصریو حسنابن عباس 

اندلـسی، ابوحیـان ؛ ۵۵ ــ ١۶/۵۴: ١٣٧۴ ،یقرطبـانـصاری ( اند کرده را نقل »)به نقل از ضحاک(
 در آیــه، وجــه معنــایی »روح«برخــی دیگــر از مفــسران در بیــان مــراد از  .)٩/٣۵١: ١۴٢٠

: ١۴١٩ ،اهللا ؛ فـضل ٢٧/۶١۴: ١۴٢٠ ،رازیالـدین ؛ فخر٩/١٧٨: تـا بی ،طوسی(اند  یدهبرگز را »قرآن«
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: ١۴٢٠(کفـر مردم از جهـل و ی زنده گردانیدن  رازالدینفخر از میان آنان، که )٢٠/٢٠٣
 دلیـل )١٣/۵٧: ١۴١۵ ،آلوسـیحـسینی ( حیات ابـدی بـودن قـرآن را ۀ آلوسی مای و،)۶١۴/٢٧

ِآلوسی همچنین ضـمن نقـل روایـت طبرسـی بـه .  است قرآن به روح عنوان نمودهۀتسمی
یـــت غرابـــت توصـــیف نمـــوده و نقـــل آن را از نها در آن را ، ینصـــادقنقـــل از 
 مطلـق، مـراد از صورت به الکشافۀ نگارند .)همان(سته است  صحیح ندانصادقین
دینـشان زنـده ) امـور(در  وحـی ۀیلوس به؛ زیرا مردم  استدانسته» هی إلیما أوح«روح را 

 .)۴/٢٣۴: ١۴٠٧، زمخـشری(یابـد  یمـروح حیات ۀ یلوس به که جسد گونه همانشوند؛  یم
  اسـت؛ در معنای شـریعت دانـستهًمجازا آن را ،همچنین ابن عاشور در بیان مراد از روح

 بـه )آخـرت( و حیـات دوم )دنیـا(اول زیرا هدایت نفوس آدمیان به خیر آنان در حیـات 
 هـدایت عقـول از ،در ایـن آیـهکـه اسـت  شریعت است و به عبـارتی وی معتقـدۀ یلوس

 عالمـه .)٢٠۵ ــ٢۵/٢٠۴: تـا بـی، ابن عاشور(ضاللت به حلول روح در جسد تشبیه شده است 
 ٨۵ ،أ نبـ٣٨ قـدر، ۴خالف اکثر مفسران، بر مبنای ظـاهر آیـه و نیـز آیـات  بر ییباطباط

لوی ِ امری در آیه را خلقی از عالم عِ از روح مراد نظایر معنایی،عنوان بهبقره  ٨٧اسراء و 
  :عنوان نموده است

ة کـصاحب المالئیـ ّی من العـالم العلـوٌ الروح من أمره خلقّ أنیالمه تعالکالظاهر من 
  .)١٨/٧۵: ١۴١٧طباطبایی، (  نزولهمیف

 امر ورا سنخیت روح با عالم » نزلناأ«یا » رسلناأ« به جای »وحیناأ «یرتعبّایشان علت 
را سو قرآن کریم امر خود   دانسته است زیرا از یک»کلمه«توصیف امر خدا در قرآن به 

ز سـنخ امـر  اسـراء ا٨۵ ۀو روح را در آیـفرمـوده معرفـی » ُکـن« ۀ یس، کلمـ٨٢ ۀدر آی
 الهـی ۀ، کلمـشـده خلق پدر ۀ سویی عیسی بن مریم را که بدون واسطو ازدانسته است 

 همچنـین .)٧۶: همـان(ی انـزال نیـست جا به بنابراین اشکالی بر تعبیر ایحا . استشمرده
 نحـل ١٠٢ شـعراء و ١٩٣ بـه آیـات بـا توجـهوجه معنایی جبرئیل را نیـز  ییطباطباعالمه 
  .)٧۶ـ٧۵: همان( محتمل ذکر کرده است صورت بهل به روح،  توصیف جبرئیۀدربار

  :را شامل دو احتمـال معنـایی دانـسته اسـت» مرناأا من ًروح«صادقی تهرانی عبارت 
 روح قدسـی رسـالی کـه سـند .٢ ،) بـدون واسـطهشـده نـازلروح قـرآن (القرآن   روح.١

ی  مبنـ اول و ضمن ترجیح احتمال استو همراه پیامبران و سایر معصومانعصمت 
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و عبـارت ) ۵١ ۀ نزول وحی بر انبیـا در آیـۀگان سه  طرقاشاره به( »كکذل«لفظ ۀ  قرینبر
 ِنــت تــدرُا کَمــ ْ َْ ْلِکی مــا اَ َاب والَتــَ َ ِ اإلُ

ــه الزم ، ُانَميــْ  احتمــال دوم را مــصداق پنهــانی و تفــسیر ب
 ۀکنندرواح تـسدیداۀ دربـار تفسیر نورالثقلینبرشمرده که برگرفته از روایاتی نظیر روایات 

  .)٢۶/٢۵٨: ١٣۶۵ صادقی تهرانی،(  استائمه

  ارزیابی، تحلیل و دیدگاه برگزیده
  :توان بیان داشت یم نکات ذیل را ،ی مفسرانها استدالل ۀ دربارمجموع در

 شـریعت و ، وحـی، قـرآنِ در بیان مراد از روح و اثبات وجوه معناییًغالبا مفسران .١
 و علت تـسمیه بـه وجـوه مـذکور را اند برده کار بهی استعاری نظایر آن، روح را در معنا

 بـه دالیـل ذیـل هـا  آنکـه اسـتداللانـد  دانـسته »ِبخشی معنـوی قـرآن یاتح« ِوجه شبه
  :باشد یممخدوش 

 ییطباطبـا غافر با استناد به نظر عالمه ١۵ نحل و ٢ که در ذیل آیات گونه همانًاوال 
 از عـرف اسـتنباط کـرد و مـأخوذ قرائنن کریم را با توان مقاصد الفاظ قرآ ینمبیان شد، 

  . مراجعه به سایر مصادیق قرآنی است،طریق تحصیل معانی الفاظ
 ،مجـازی ایـن مفـسران اسـتۀ ینـقر دلیلـی بـر رد ،در ایـن آیـه» مرنـاأمن «ًثانیا قید 

  :دارد یمکه عالمه طباطبایی بیان  چنان
َإذ : ه استاست، چنان که آمده دلکنندۀ  هرچند قرآن زنده َا دعـِ ْامکَ َ ملـُ / انفـال( ْمیُکِْیـُا ِ

 وجـود نـدارد» مرنـاأمـن «لی اگر روح به معنای قرآن باشد، دلیلی بر ذکر قیـد ؛ و)٢۴
)١۴١٨/٧: ١٧۵(.  

  کـهنیصـادق شـگفتی از روایـت در اظهـار توسـط آلوسـی شده مطرحیل  دل.٢
بـر  عـالوه المعـانی وحر، پـذیرفتنی نیـست؛ زیـرا آلوسـی در شـده نقـلتوسط طبرسـی 

 بن ثابت را نیز بیان ّ حسان بن رواحه،، برای عبداهللالقدس روحیید تأیت و  مع، یامبرپ
 که داللت بر معیت و یا اتحـاد نفـسانی بـا القدس روحبرای را  »فینا«ی تعبیر و حتکرده 
، ١٠/١۴۴ ،١/٣١۶: ١۴١۵ ،آلوسـیحـسینی : ک.ر( اسـت بـرده کـار بـه نیـز ،القدس است روح
 .آلوسی در رد این روایت بـه خطـا رفتـه اسـتکه توان گفت  یمین بنابرا .)١٠۶ و ٩٧/١۶

 کـردهدر بحـث روایـی بیـان أ  نبـ٣٨ۀ که عالمه در ذیل آیـ البته در روایت مذکور چنان
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َمل«، لفظ است شـده اسـت کـه   راویـان درجتوسـط و نقل به معنا اشتباه بهً احتماال »كَ
ِ روح را  دیگر به نقل از معصومانی روایاتکه چنان ، است»خلق اعظم«صحیح آن 

کلینـی، : ک.ر(کنـد  یمـ معرفی ) فرشتهو نه(موجودی امری و اعظم از جبرئیل و میکائیل 
١۴١/٢٧: ٠٧۴(.  
ِنـت تـدرُا کَمـ  ۀینقرکه  رسد یم به نظر .٣ ْ َْ ْلِکی مـا اَ َاب والَتـَ َ َ اإلميـُ  صـادقی  کـه در آیـهُانْ

 برشـمرده، دلیـل متقنـی بـر معنـای »روح قـرآن«ترجیح وجه معنـایی تهرانی آن را دلیل 
را دلیلـی بـر رد وجـه » ایمان« ۀکه عالمه طباطبایی ذکر شدن کلم  چنان،مذکور نباشد

 اکتفـا »الکتاب«زیرا اگر مراد از روح، قرآن بود باید به ذکر است؛  معنایی ذکور دانسته
 مستغنی از ذکـر ، گرفتن معنای وحی و قرآن بیان آیه با در نظر،ین حالتدر انمود و  یم

  .)١٨/٧۵: ١۴١٧طباطبایی، (ایمان بود 
 نـوعی ،»روح قـرآن« ِو بیـان وجـه معنـایی از طرفی توصیف قرآن به دارا بـودن روح

 ِ احتمـال دوم،حال ینا باولی . رود یممجازی در بیان مراد از آیه به شمار ۀ ینقرتوسل به 
 اختـصاص وجود با» روح قدسی پیامبری« شریفه به ۀر آیصادقی تهرانی و تفسیر روح د

 وجهی سازگارتر با ،شده یان باین روح به پیامبر در آیه که در روایات متعدد نیز برای ائمه
  .آید یشمار مظاهر آیه به 
 را »جبرئیـل«، وجه معنـایی »روح امری« ِضمن ترجیح وجه معنایی ییطباطبا عالمه

  است؛نموده محتمل مطرح صورت بهً صرفا یامبرپشده بر  یوح ِبیان مراد از روح در
ِنـزل بـه   باشـد کـه آیـات )جبرئیـل(وحی ۀ فرشتمعنا که مراد محتمل از آیه، ارسال  بدین ِ

َ َ َ
ِالروح األم
َ ْ ُ ِّقل نزله روح القدس من ربـ   و)١٩٣/ شعراء( ُنيُّ َ ُْ ِ ِ

ُ ُ ْ َُ ُ َّ َ ْ  داللـت دارد،  بـر آن)١٠٢/ نحل( َكُ
 آیـات کـه  چنـان،هرچند توصیف جبرئیل به روح در قرآن آمده استکه فت توان گ یم

 ولی ،ودهفرم قرآن را جبرئیل معرفی ۀکنند  بقره نازل٩٧ۀ یآد و ن داللت داربر آنمذکور 
رسـد  یمـ نظر و به و نظایر آن وجود ندارد »مرأمن « قید ،کدام از آیات مذکور یچهدر 
 تناسب بیـشتری ، ارجاع ضمیر به روح امری،»جعلناه«ۀ ینقر شریفه و ۀ آیبر ظاهربنا که 

 مالئکـه و روح امـری در آیـات ۀاینکه از مقابلـافزون بر  شریفه داشته باشد؛ ۀبا سیاق آی
َ غیر ملک بودن آن اثبات ،گوناگون  روایـات صـحیحی از ،د ایـن نظـریـمؤ. گـردد یمـَ

 ۀاز مالئکـ و اعظـم این روح را خـاص پیـامبر و معـصومان است که یتب اهل
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 ؛۴۶٢ــ١/۴۶٠: ١۴٠۴ ، قمـی؛ صفار١/٢٧٣: ١۴٠٧، کلینی: ک.برای نمونه ر( ندکن یم معرفی مقرب
 بحرانـی،حـسینی ؛ ٣/٢١۵: ١۴١۵،  عروسی حـویزی؛١٨/٢۶۵: ١۴٠٣ ، مجلسی؛٢/٣١٧ :١٣٨٠ ،عیاشی
 روح امری این است کـه مهم همچنین از آثار .)٧/۵٠١: ١٣۶٨ ،؛ قمی مشهدی۵٨٣/٣: ١٣٧۴
 صـادقکه امـام  گردد، چنان  مییر اکتسابی در پیامبر و ائمهغیجاد علم سبب ا

 را علـم و فهـم و ائمـه شوری پیرامون اثر علمی روح امـری در پیـامبر ۵٢ۀ  استناد به آیبا
  :فرماید یمو  حقایق دانسته
ْلما أوحف شـاء فـإذا  مـن ی تعـالها اهللایعطی ی الروح التیه وَالفهمَم وها العل بّلمَه عیها إلیّ
  .)١/٢٧٣: ١۴٠٧کلینی، (ّا علمه الفهم ًعطاها عبدأ

 نسبت به سایر پیامبران و اولیا از طرفی برخی از روایات بر اعلمیت پیامبر و ائمه
 عامـل ، حـضراتبر آن )و مبدأ ادراک(شده  توان گفت روح افاضه ی که مداللت دارند
 ٧٢ایات متعـددی بـر اختـصاص که رو  چنان،باشد یمعلمی آنان ۀ و احاطاین اعلمیت 

 علـم آن فراتـر بـودن دارنـد کـه بیـانگر  داللتمعصومان  به از حروف اعظمحرف
ًمثال از امام صادق. باشد یم پیامبران دیگر  ازحضرات

شده است یت روا:  
 أمی بن مریسیّإن ع

ُ
عمـل بهمـا وأیان کـن ی حرفیعط

ُ
 أربعـة أحـرف ی موسـیعطـ

وأ
ُ

ا وأً نـوح خمـسة عـشر حرفـیأعطـة أحـرف ویـم ثمانی إبـراهیعط
ُ

 آدم خمـسة یعطـ
ّله لمحمدک ك جمع ذلی تعالّ وإن اهللاًفان حریوعشر ّ

األعظـم ثالثـة ّوإن اسـم اهللا  ـ 
: همـان( واحـدًن حرفا وحجب عنه حرف ین وسبعی اثنـدّ محمیا أعطًوسبعون حرف

١/٢٣٠(.  

سـنخ امـر خـدای  از وحی روحـی از ،شریفهۀ یآظاهر که توان گفت  یممجموع  در
کـه داللـت ( ۵١ۀ یآ این آیه پس از که آنجا ازیت دارد و  حکا رسول خدا برسبحان

 ، روح یادشـده کـهتـوان گفـت یم ، استگرفته قرار ) وحی بر انبیا داردۀگان سهبر طرق 
از طرفـی از . نمایند یمباشد که روایات نیز این معنا را تقویت  یم اکرمخاص رسول 

ِت تدرْنُا کَم  ۀینقر ْ َ ْلِکی ما اَ َاب والَتـَ َ َ اإلميـُ توان برداشت نمود که روح امـری عـاملی در  یم ُانْ
روح امـری مبـدأ کـه تـوان گفـت  یمـ به عبارتی .باشد یمایجاد ادراک در آن حضرت 

باشد که آن حضرت را بـرای ادراکـات  یم یامبرپ در العاده فوقعلم و ادراک  ایجاد
ــدًرُ  ۀهمچنــین از قرینــ .کنــد یمــ آن آمــاده و لــوازموحیــانی  ِا  ْ َــَشی بــه مــن َ ْ َ ِ َاء مــن عبِ ِ ْ ِ َادنــُ  اِ
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، عـاملی در هـدایت  یـامبرپ که روح در این آیه عالوه بر هـدایتگری نفـس آید برمی
 نفس انـسانی ِاالیمان روح ۀعالمه طباطبایی ضمن اشاره به مرتب. باشد نفوس مردم نیز می

از آن را   شـوری، مـراد۵٢ نحـل و ٢ویژگـی روح در آیـات  ن مجادله، در تبیی٢٢ ۀدر آی
  : استنمودههدایتگر نفوس مردم معرفی 

مان نـور ی روح اإلّما أنکر ی به الغیهتدیهو نور  و به الرسلّختصی روح آخر كهنا
  .)١٧٣: ١٩٩٩(  نفسهی به اإلنسان فیهتدی

 ًصـرفانماید که  یموان االیمان عن  مهیمن بر روح،ین آیاتدر اهمچنین ایشان روح را 
  :است  طولیو مراتب و ضعف شدت بهاختالف این ارواح 

 ّ فظهـر أن.مانینور اإلکتاب ود علم الیفیث یمان حی روح اإلیمن علی هذا الروح مهّأن
ّن إنما هو بشدیاختالف الروح : قولـه و.ّیس بـاالختالف الشخـصیلة الوجود وضعفه وّ

 َوإنك لتھدی إىل صرا ِ
َ

ِ ِِ ْ َ َ َ َّ ٍط مستقميَ ِ َ ْ ُ ٍ فاالختالف ،اًحادّ اتّین الروح اإلنسانیبینه وب ّ أنیإشارة إل 
  ١.)همان( ّ إال روح واحدك فما هنا،الضعف دون الشخصة وّا بالشدًضینهما أیب

  شده در لیلةالقدر نازلکننده در روز قیامت و  عروج  حقیقتی،روح امری. ٣ـ٢ـ٢
کنـد  یم حقیقتی که در روز قیامت عروج پیدا انعنو بهدر سه آیه از قرآن کریم، از روح 

 .شـده اسـت کند، یـاد یمشود و یا در شب قدر نزول پیدا  یم محشر حاضر ۀو در عرص
  نحل٢ بودن آن مانند آیۀ همسانبیانگر  ،در این آیات» مالئکه«با » روح« ۀینی کلمهمنش
گونـه  وح در ایـنمراد از ر به همین سبب است که برخی مفسران رسد به نظر می. است

همگـی ایـن آیـات کـه توان گفت  دیگر می یعبارت به .اند دانستهآیات را نیز روح امری 
 .باشـند یمـ هستی ۀ یک مفهوم واحد از حقیقت روح و نقش آن در عرصۀ افادصدد در

                                                                 
در تبیـین مراتـب روح در قـرآن أ  نبـ٣٨اسـراء و  ٨۵، از سویی عالمه طباطبایی در ذیل آیات حال هر در. ١

 محتمـل روح ایمـانی و یـا روح قدسـی صـورت  بـه نحـل٢ ۀ شوری و آی۵٢ ۀدر آیرا کریم، مراد از روح 
 ،که در ذیل خود آیـات یحال در ،)١٧۵  و٢٠/١٧١، ١٣/١٩٩: ١۴١٧: ک.ر(  استنمودهپیامبری عنوان 
تـضادی میـان واقـع  در ولـی ،انـد متفاوت هم باها در ظاهر  گاهیددکه این  دانستهروح امری  مراد از آن را

هرچنـد روح در معنـای کـه تـوان گفـت  یمـمراتب بودن روح ۀ ذو نظریبر اساس بلکه ،وجود نداردها  آن
، روح ایمـانی مؤیـد اهـل ها انسان حقیقتی امری است اما دارای مراتبی نظیر روح منفوخ در عموم ،مطلق

 شـوری ۵٢ ۀمبری است و در میان پیامبران، روح قدسی پیامبر است که در لسان آیایمان و روح قدسی پیا
 بـه آن روح ایمـانی یـا روح ، پایینۀبه اعتبار مرتبکه ین اشکالی ندارد بنابرا.  استشده خواندهروح امری 

  . باال روح امری بر آن اطالق گرددۀقدسی گفته شود و به اعتبار مرتب
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کید بر دیدگاه عالمه طباطبایی ۀگان سه آیات ِ در ادامه به بررسی تحلیلیبنابراین  ذیل با تأ
  .شود ه میپرداخت

بـه همـراه مالئکـه در روز قیامـت سـخن » روح«ای خـدای متعـال از عـروج  یهآدر 
َتعــرج املال  :گویــد یمــ َ ْ ُ ُ ْ َئکــَ ْة والــروح إلیــِ َ ِ ُ ُّ َ ِه ىفُ ِ ْ َم اکَ َن مقــدٍ ْ ِ ِاره مخــسَ ْ َ ُ ٍني ألــف ســنةُ َ َ َ ْ َ َ )اکثــر .)۴/ معــارج 

 برخی از این مفـسران اند که ستهدان »جبرئیل امین« در این آیه را »روح«مفسران مراد از 
 دیگـر مفـسران دلیـل و )١٠/١١۵: تـا بـی ،؛ طوسـی٢٩/۴۴: ١۴١٢، طبـری(بدون ذکر استدالل 

ِ را به ذکر و افراد، متمایز ساختن فضیلت و شـرافت او نـسبت بـه یلجبرئاختصاص 
 ،یلـساندابوحیـان  ؛١٠/۵٣٠: ١٣٧٢ ،ی طبرسـ؛ ۴/۶٠٩: ١۴٠٧، زمخـشری( انـد کـردهمالئکه بیـان 

  .)٢٩/١۴۶: تا بی ،؛ ابن عاشور ١۵/۶۴: ١۴١۵، یآلوسحسینی  ؛١٠/٢٧٢: ١۴٢٠
 ولـی بـا ،دانـستهأ  نبـ٣٨ۀ یـآ را نظیر »جبرئیل« ابن عاشور وجه معنایی ،در این میان
وجه  ،شود یم موجب حیات انسان آنچهروح بر ۀ کلم و اطالق اسراء ٨۵ ۀاستدالل به آی

ی برخـ .)٢٩/١۴۶: تا بی(  استن مراد از روح جایز شمردهبیا  را نیز در»ارواح اهل جنت«
  .اند پرداخته به ذکر اقوال متعدد ًصرفااز مفسران نیز 

 اعظـم از  روح:)قـول عرفـا(نخـست   است؛ی دو قول را مطرح نموده رازالدینفخر
 از آن ارواح مالئکـه و  کـه به خدای متعال استاالنوار نور عظیم و اقرب(است مالئکه 
؛ و قـول دوم  جبرئیـل: )متکلمانقول (؛ دوم )شود یم آخرین منازل منشعب بشر در
 .نـداده اسـتتـرجیح ین اقوال مذکور در بقولی را  ولی ،شمرده استأ  نب٣٨ۀ یآرا نظیر 

 کـریم  قـرآندارد کـه یمـبیان أ  نب٣٨ ۀ تقدم و تأخر روح در این آیه و آیۀهمچنین دربار
؛ ٣٨/ أنبـ: ک.ر(کنـد  یمـِ افـراد ذکـر صورت بهروح را  ، در مقام تهویل و تخویفًمعموال
 ، که بیـانگر قـدر و عظمـت روح بـر مالئکـه اسـت و تقـدیم مالئکـه بـر روح)۴/ معارج

 .)٣٠/۶٣٨: ١۴٢٠( مقتضی مقام صعود اسـت ،مقتضی مقام نزول و تقدیم روح بر مالئکه
 شـعراء، ١٩٣ۀ یـآ  بـا اسـتناد بـه)بـه نقـل از ابـن عبـاس( جبرئیـل چونقرطبی نیز اقوالی 

بـه نقـل از (خدا در هیئـت انـسان ۀ یدآفرالخلقه، موجودی از موجودات  ی عظیما فرشته
 را از وجـوه معنـایی روح )بـه نقـل از ابـن ذوئیـب( مـردم ۀشـد  ارواح قـبضو) صالحابو

ی ظاهر آیـه و نیـز بر مبناعالمه طباطبایی  .)١٩/٢٨١: ١٣٧۴انصاری قرطبی، (برشمرده است 
امـر روحـی از سـنخ (» روح امری« نحل، مراد از روح را در این آیه ٢سراء و  ا٨۵آیات 



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ر ـ 

 بها
ان 
بست
تا

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

٢۵

١٣٢  

  .)٢٠/٨ :١۴١٧( است دانسته و غیر ملک )خدا
، آن را انـد آمـده به آیات دیگر قرآن که مالئکه و روح قرین هـم با توجه نیز اهللا فضل

 یفیت نـزولتوان به ک ینمموجودی غیبی و عظیم که متمایز از مالئکه است، دانسته که 
ی سبحان و رساندن اوامـر بـه  و کیفیت تلقی اوامر از جانب خدا،بر مردم به امر خدا او
 را که مأمور حال وجه معنایی جبرئیل ینع در، احاطه و تصور دقیقی پیدا کرد، ولی انبیا

در را  صـادقی تهرانـی نیـز روح .)٢٣/٩٢: ١۴١٩( ذکر کرده است ،ستنزول وحی بر انبیا
 و اعظم از آنـان  ملکیرغ به دلیل قرین بودن ذکر روح و مالئکه، ) قدر۴ ۀ آیو(این آیه 

  .)٢٩/١٢٠: ١٣۶۵(دانسته است 
را   قـدر۴ نبـأ و ٣٨و آیـات مـشابه نظیـر   در ایـن آیـه»روح«از  مـراد ،اکثر مفسران

مالئکه را بیانگر عظمـت و شـأن واالی و  و اختصاص و تمیز میان جبرئیل ، یلجبرئ
استدالل ایـشان مبنـی بـر اطـالق که رسد  یمبه نظر . اند دانسته سایر مالئکه نسبت بهاو 
 ذکـر خـاص بعـد از عـام بـرای بیـان ِ ادبـیۀ مبتنی بـر قاعـد، یلجبرئروح بر ۀ کلم

ِنـزل بـه   نظیـر ، جبرئیل بـه روحۀ بر نزول قرآن و تسمیّ دالیتشریف و در نظر گرفتن آیات ِ
َ َ َ

ِالروح األمـ
َ ْ ُ ِّقل نزله روح القدس من رب  ،)١٩٣/ شعراء( ُنيُّ َ ُْ ِ ِ

ُ ُ ْ َُ ُ َّ َ ْ ِّ بالحقَكُ َ ْ
ِ )و نیز )١٠٢/ نحل   ْقـل ُ

َمن اک ْ ربَ ِن عدوا  ْ ِ ِ ًّ ُ َ َیل فإنه نزله َ َ ُ َُ َّ َ َّ ِ
َ ِ قلبَ

ْ ِ بإذن اهللاَكَ ّ ِ
ْ

ِ ِ )باشد یم )٩٧/ بقره.  

  ارزیابی، تحلیل و دیدگاه برگزیده
  :ان را چنین سامان دادتوان تقریر استدالل این مفسر یم

 انـد، شـده ذکـر مالئکه و روح بـا یکـدیگر ،قدر ۴و أ نب ٣٨ معارج، ۴ۀ یآ در سه .١
 و در قیامــت در صــف کننـد یمــ عــروج امـتیروز قکــه ایـن دو بــا یکــدیگر در  چنـان

 همجـنس ، عاماز ذکر خاص بعد ِ ادبیۀو قاعد شوند یم و در شب قدر نازل ستندیا یم
 و» میـرهمء القوم وأجا« :شود یمکه گفته   چنان؛دینما یم را اثبات بودن روح و مالئکه

 را در انسان ریو ام بودن قوم همجنس که شوند یمآیات مذکور نظیر این مثال محسوب 
گونـه اسـت و بیـانگر  یـنا در ایـن آیـات نیـز ،کند یم بیان بر مردمبودن و شرافت امیر 

  . بودن مالئکه و روح هستندهمجنس
  بـه، بقـره٩٧ شـعراء و ١٩٣قرآن کریم نظیـر از آیات از طرفی در موارد متعددی . ٢
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  . روح اطالق شده استیلجبرئ
 اسـت لیـجبرئ ، قـدر۴و  أنب ٣٨،  معارج۴ از روح در آیات مرادنتیجه آنکه . ٣

 در ایـن آیـات شـده شِ سبب اختصاص و افراد نام،بر مالئکهوی شرافت عظمت و که 
ران را اثبـات س ناصحیح بودن استدالل این مفتوان یم و تأملکی دقت  اندبالیکن . است

  :که چرانمود، 
 ۴أ و  نبـ٣٨  آیات و مذکورۀیبر آ ادبی ذکر خاص بعد از عام را ۀتوان قاعد ینم ًاوال

 »  ال«بـه دلیـل ( مالئکـه ۀ زیرا سیاق این آیات بـر همراهـی روح بـا همـ؛قدر تطبیق نمود
کنـد و از طرفـی روایـات متعـدد و صـحیحی از  یمـداللـت  )ةاستغراق بر سـر المالئکـ

بنابراین در  .نماید یی مف معر، روح را موجودی اعظم از جبرئیل و میکائیل یتب اهل
 ِ مخالفت با سیاق و روایـات، ذکر خاص بعد از عام در این آیاتِ ادبیۀنظر گرفتن قاعد
  .صحیح است

 عیـسی بـن چون، بر مصادیق دیگری  یلجبرئعالوه بر ، روح  قرآن کریم درًثانیا
: ک.ر(اسـت  بـشر نیـز اطـالق شـده ۀ و روح منفـوخ در عامـ)١٧١ /نـساء: ک.ر( مریم
 به اعتبار اطالق روح بر جبرئیل در چنـد مـورد ًصرفامزبور را ۀ کلم توان ینم و )٩ /سجده

روح در ۀ کلمـ مذکور و آیات مشابه تعمیم داد و باید به سـایر اطالقـات ۀ، بر آیدر قرآن
 مراد از ، دیگرقرائن گرفتن قیود، سیاق و ظاهر آیه و در نظرقرآن کریم مراجعه نمود و با 

 ادبـی و بـدون در نظـر گـرفتن ۀ بر مبنای یک قاعدًصرفاتوان  نمی آن را مشخص کرد و
  و بـا سـاخت منطبـق یک موضوع، معنایی خاص را بر کالم خـدای سـبحانِ آیاتۀهم

 عالوه بـر توان یمفسران مبنی بر اطالق روح بر جبرئیل در قرآن فرض پذیرش نظر این م
 هـا آن ،زیرا در قـرآندانست؛  را نیز مراد از آیه ، ارواح بشر و عیسی بن مریمجبرئیل

  . که ناصحیح بودن استدالل مذکور آشکار استاند شدهنیز روح نامیده 
 جبرئیـل اطـالق ر ب»روح«ه  در آیاتی ک،ددار یمکه عالمه طباطبایی بیان  ًثالثا چنان
ۀ کلم ، آیهنیدر ا ولی ، شده استدیمق »القدس« »میناأل«با صفاتی چون  شده است،

  و آیـات مـشابهنحـل ٢ اسراء و ٨۵ آیات ۀسی مقا.بدون صفت و قید آمده است» روح«
 )١٠٢/  نحل؛١٩٣/ شعراء( لیجبرئ مطلق آمده و آیات مربوط به صورت به ها  روح در آنکه
 صـادقی .)٢٠/٨: ١۴١٧( و مطلق غیر از مقیـد اسـت باشد یم تمایز روح و جبرئیل رانگیب
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 تمـایز روح و مالئکـه ۀکننـد انیب نیز قرین بودن مالئکه و روح در آیات متعدد را تهرانی
 بنـابراین بـر مبنـای آیـات دیگـر قـرآن .)٢٩/١٢٠: ١٣۶۵( عنوان نموده اسـت )در ماهیت(

 روح و مالئکه در آیات متعـدد و ۀ مطلق آمده و مقابلتصور به ها آنکریم که روح در 
َکه روح موجودی غیر ملک و شود یم، فهمیده ها آنظاهر   در کهست ااعظم از مالئکه  َ
  .نماید یمیامت همراه آنان عروج روز ق

خـدای متعـال از محـشور  ،کنـد یمداللت » روح «یها یژگیودیگری که بر  ۀدر آی
ْ : دهد  محشر خبر میۀدر عرصشدن روح به همراه مالئکه  َم َ َوم الـروح واملالَ َ ْ َ ُ ُّ ُ ـ َئکـُ ًّة صـفا ِ َ ُ

َ َال َّلمون إالَکَ
ِ َ ُ َ من أذن له الرمحَّ ْ َّ ُ َ َ ِ

َ ْ َن وقَ َ َال صـوُ َ  مفسران اقوال گوناگونی را پیرامون مراد .)٣٨/ أنب( اًابَ
 صحابه و تابعی پیرامـون ِنطبری به بیان اختالف مفسرا. اند داشتهاز روح در این آیه بیان 

 از ابـنبـه نقـل (ی بزرگ از مالئکه ا فرشته :چونرا هم و اقوالی کرده اشارهمعنای روح 
ــن  ــسعود و اب ــاسم ــل،)عب ــل  ( جبرئی ــه نق ــعبیاز ضــحاکب ــود،) و ش ی از  موج

بـه (آدم  ی بنـ،) اعمش وبه نقل از مجاهد، ابن صالح(آدم  یبنهای خدا در شکل  یدهآفر
بـه  ( قرآن و) عباساز ابنبه نقل (آدم قبل از بازگشت به اجساد  یبن ارواح ،)نقل از قتاده

 ولی ، مطرح نموده است) نظیر معناییعنوان به شوری ۵٢ۀ یآبه ابن زید با استناد از نقل 
ای از  یدهآفر ، بیان کرده که روحًصرفاخود ترجیحی در بین اقوال یادشده نداده است و 

  :نوشته استو یح اقوال یادشده بیان کرد بر ترجتوان دلیلی  ینم  کهاستهای خد یدهآفر
 هیـ علّة تـدلّال حجـیم لـه وجب التسلیره، ی به دون غّیه المعنّ أنكء من ذلیال خبر بش

  .)١۶ـ٣٠/١۵: ١۴١٢(

: ١۴٢٠ ،رازیالـدین فخر( اند پرداخته به بیان اقوال مذکور ،مفسران دیگر نیز بدون ترجیح
ــصاری ؛ ٣١/٢۵ ــیان ــسی٢٠/١٨۶: ١٣٧۴ ،قرطب ــان اندل  شــیخ طوســی و .)١٠/٣٩٠: ١۴٢٠ ،؛ ابوحی

ی ا فرشـته« ِ متقدم ضمن بیـان اقـوال گونـاگون مـذکور، وجـهِ شیعیاز مفسرانطبرسی 
 عالوه بر ابن عباس و ابن را»  استیکائیلمبزرگ از مالئکه که اعظم از جبرئیل و 

رسـد ایـن مفـسران وجـه  یم  که به نظراند کرده  نقلیزن یتب اهل طریق  ازمسعود،
 ؛١٠/٢۴٩: تـا بـی ،یطوسـ( انـد داده تـرجیح شـده مطـرح ِ از میان اقـوال گونـاگونمذکور را

 و تـر بـزرگی و موجـودًروح را صـرفا آفریـده زمخـشری  .)۶۴٧ــ ١٠/۶۴۶: ١٣٧٢، یطبرس
 .)۴/۶٩١: ١۴٠٧( از مالئکـه دانـسته کـه قـرب بیـشتری بـه خـدای متعـال دارد تر فیشر
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 را بـه دلیـل »قـرآن «ِو وجـه ، دلیل مخالفت با ظاهر آیهرا به »ارواح انسان «ِ وجهیآلوس
حـسینی آلوسـی، ( اسـت رد نمـوده، »یقـوم «ۀکلمـپذیرفتن جمع بین مجاز و حقیقـت در 

 به دلیـل تخـصیص بـه تـشریف در کنـار را» جبرئیل «ِ ابن عاشور وجه.)٢٢٠/١۵: ١۴١۵
 را» ارواح انسان «ِ و حقیقت و همچنین وجه در مجاز»یقوم«مالئکه و بیان کاربرد فعل 

: تـا بـی ،ابـن عاشـور(یرفتـه اسـت پذ» الـروح« ۀ تعریف جـنس بـودن در کلمـ»  ال«به دلیل 
 چـونی  اقـوال، در ایـن آیـه»الـروح« ۀبا توجه به اطـالق کلمـ ییطباطبا عالمه .)۴۶/٣٠
 نظیـر عنـوان بـه اءاسـر ٨۵ ۀ استدالل بـه آیـو با رد نموده را» ارواح انسان «و» جبرئیل«

  :نموده استمعرفی معنایی، روح را مخلوقی امری و غیر ملک 
ِقـل : یتعـال قولـه هیـإل ریشیـ یالـذ ّیاألمـر ُالمخلـوق بـالروح المراد

ُالـروح ُ ْمـن ُّ ِأمـر ِ ْ ِّرىب َ َ 
  .)١٧٢ـ٢٠/١٧١: ١۴١٧(

: ١۴١٩( شـمرده یبیغ روح را مخلوقی ، با استفاده از آیات متعدد قرآن کریماهللا فضل
و  دو بین این ۀ و مقابل صادقی تهرانی با استدالل به آیات حاوی روح و مالئکهو )٢٣/٢۴
را موجودی اعظـم از جبرئیـل و » روح« از  مراد، یتب اهل در نظر گرفتن روایات با

  .)۶٢ـ ٣٠/۶١: ١٣۶۵(مالئکه دانسته است 
 اند کردهنی را مطرح  برخی از مفسران متقدم، وجوه گوناگو، که بیان شدگونه همان

ً مـثال ند؛ ناسـازگارها آن موجود در قرائنً این وجوه عمدتا با آیات دیگر قرآن کریم و که

، بـا آیـات انـد ردهنیـز ابـن عاشـور بیـان کـ  مفـسران تـابعی و کـه»ها انسانارواح « ِوجه
 جده س٩در آیاتی نظیر  زیرا ؛ مغایر است»روح انسان« معنای به »روح«ۀ کلم ۀدربردارند

 قـدر ۴ معـارج و ۴ ات است و در ایـن آیـه و آیـرفته کار به »نفخ« تعبیر ،و آیات مشابه
ۀ کلمـ جـنس در »  ال« گـرفتن در نظـر مطلق آمده اسـت و اسـتدالل بـه صورت بهروح 

 ِ طرفـی وجـه معنـاییو از سـتها آن موجـود در قـرائن مخالف سیاق آیـات و ،»الروح«
 شـوری بیـان ۵٢ ۀنظیـر ابـن زیـد بـا اسـتدالل بـه آیـ که برخی از مفسران تابعی »قرآن«

 شوری بیـان ۵٢ ۀکه عالمه در ذیل آی ، با ظاهر این آیات ناسازگار است و چناناند داشته
د یـز تقییـن  و در این آیـه»الکتاب« پس از ذکر »یماناإل«ی چون ذکر  است، قرائنداشته

باشـد  یمـ قـرآن در ایـن آیـه ِیانگر عدم پذیرش وجه معنایی ب،»مرناأمن «روح به عبارت 
در  »قـرآن« ِبنابراین در نظر گرفتن وجـه معنـایی. )١٧٢ـ٢٠/١٧١  و١٨/٧۵: ١۴١٧طباطبایی، (
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یـن مبنـا نیـازی بـه بـر ا ناسازگار است و ها آن آیه با آیات دیگر و سیاق آیات و ظاهر ینا
. ول نیـسترد یا پذیرش ایـن قـ برای  در مجاز و حقیقت»یقوم«استدالل به کاربرد فعل 

 ٨۵است که این آیه و آیـات  آن توان فهمید یم در این آیه »الروح«ۀ کلم از اطالق آنچه
 بیـانگر ایـن ،قدر در یک سبک و سیاق هستند و ظـاهر ایـن آیـات ۴ ومعارج  ۴سراء، ا

  .و از سنخ امر خدای متعال است  موجودی مستقل، همراه مالئکهْاست که روح

  رگزیدهارزیابی، تحلیل و دیدگاه ب
را  »ی اعظـما و فرشته ،، قرآنها انسانارواح «: چوناقوالی   کهتوان گفت یممجموع  در

 وجه معنایی کهرسد  یمهمچنین به نظر . توان پذیرفت ینمبه دلیل مغایرت با ظاهر آیات 
 جبرئیل در سـایر آیـات بـه ۀیو تسم »الروح«ۀ کلمجبرئیل نیز در این آیه به دلیل اطالق 

اینکـه ظـاهر آیـات افزون بـر  .تواند صحیح باشد ینم »روح القدس«و  »مینروح األال«
 ۀ بر همراهی هم،شوند یمقدر که نظیر معنایی این آیه محسوب  ۴و معارج  ۴دیگر نظیر 

 یتب اهلروایات متعدد از که   موجودی مستقل داللت دارندعنوان بهمالئکه و روح 
  .ّید آن استمؤ

وح امری، از نزول روح همراه مالئکه در شـب قـدر سـخن ای دیگر پیرامون ر یهآدر 
َتنزل املال  :رفته است َ ْ ُ َّ َ ِة والروح فِئَکَ ُ ُّ َ ْا بإذن ر من کل أمـرَیھُ َ ِّ ْ ِ ْ ِ

ِّ َ ِ
ْ

ِ  »روح« ۀینی کلم همنش.)۴/ قدر( »ِ
بیانگر یکسان بودن مراد از روح در این آیه با سایر » مرأّمن کل «و » مالئکه«با کلمات 

  .ذکور در این نوشتار استآیات م
 که در میان آنان برخی اند دانسته یلجبرئاکثر مفسران مراد از روح در این آیه را 

: تا بی ،؛ ابن عاشور١٠/٣٨۶: تا بی، ؛ طوسی٣٠/١٠٨: ١۴١٢ ،طبری( اند کردهًصرفا این وجه را ذکر 
که در ذیـل بـه آن  اند کردهین وجه، وجوه دیگری را بیان بر ا  عالوه برخی نیز.)۴٠٨/٣٠

  .شود یمپرداخته 
 شـوری، مـراد از ۵٢ۀ یـآ و ترجیح آن، با استناد به »جبرئیل«طبرسی، عالوه بر وجه 

: ١٣٧٢(انـد  یـدهندرا او کـه تـا شـب قـدر، فرشـتگان ذکر کرده اسـت ی ا فرشتهروح را 
 او و زمـین بـرای هـا آسـمانی بزرگ که ا فرشته« چونی اقوالی رازالدین  فخر.)١٠/٧٩٠
هــای خــدا کــه  یــدهآفری از ات موجــود،ای از مالئکــه یفــهطا ،لقمــه اســت  یــکۀمثابــ بــه
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بـه  یسیع ،ینالکاتب کرام نگاهبانان ،پوشند و مالئکه و انسان نیستند یم و خورند یم
گـاهی از به در شب قدر نزول در قرآن و دلیل نامیده شدن به روح  همراه مالئکه برای آ

 ٨٧ۀ یـآ در »َروح« شوری، رحمت به دلیل قرائـت ۵٢ۀ یآل به دلی  قرآن، یامبرپّامت 
ِ و تخصیص آن حضرت در افراد یلجبرئ ،، اشرف مالئکه»ُروح «صورت بهیوسف 

 »جبرئیـل« ولی وجه ، را ذکر کرده است»به دلیل زیادت شرافت ایشان در میان مالئکه
 شـریفه را ۀیـن آیـا ییطباطبا عالمه .)٣٢/٢٣۴: ١۴٢٠(ترین وجه برشمرده است  یح صحرا

  :استشمرده ِاسراء دانسته و مراد از روح را روح امری ۀ سور ٨۵ۀ یآنظیر معنایی 
ِقـل : یتعـال قـال .األمر من یالذ الروح هو الروح من الظاهر

ُالـروح ُ ْمـن ُّ ِأمـر ِ ْ ِّرىب َ َ )١۴١٧ :
٢٠/٣٣٢(.  

 آن حـضرت که مطابق احادیث زیادی» جبرئیل «ِ دو احتمال معناییاهللا فضلعالمه 
یز از و متمـاموجودی بزرگ « و یا ،دننمای یمعرفی مرا رسول الهی در ابالغ وحی بر انبیا 

 صادقی تهرانی اقوال مفـسران .)٣۵٢ـ٢۴/٣۵١: ١۴١٩(را بیان نموده است  »خلقت مالئکه
  و بیـان کـرده اسـت کـهرد نمـوده ذکر خاص بعد از عـام را ِ ادبیۀقاعد به در استدالل
ۀ کلماستغراق در »   لا«، محتاج دلیل است و ه این قاعده در تعیین معنای روحب استدالل

 معـارج ۴و أ  نبـ٣٨ نظیـر آیـات ،نماید و روح در آیـه یم جبرئیل را رد وجه» ةالمالئک«
القیامه همراه مالئکـه   و غیر ملک که در یومها آن به معنای بزرگ مالئکه و زعیم ،است
 ایـن معنـا از  کـهشـود یم محسوب ها آن حیات برای منشأو ِ روح مالئکه و کند یمقیام 
آیـد  یمـ بـه دسـت در این آیات و روایات معـصومان  مالئکه و روحِ کلماتۀمقابل

  .)٣٨٣ـ٣٠/٣٨٢: ١٣۶۵(

  ارزیابی، تحلیل و دیدگاه برگزیده
 که رد اسـتدالل ایـن مفـسران در اند دانسته» جبرئیل«مفسران مراد از روح در این آیه را 

ران نیز یکی از وجوه معنایی روح در این سبرخی از مف.  معارج گذشت۴ ۀیل تحلیل آیذ
 در عالمـهکـه عـالوه بـر پاسـخ انـد  دانسته شوری، وحی و قرآن ۵٢ۀ یآآیه را با اسناد به 

 ۀایـن آیـکـه توان گفـت  یم بیان شد، ًقبالناصحیح بودن وجه مذکور در این دو آیه که 
 تمـام فرشـتگان و روح نـازل در آنشـب قـدر اسـت کـه  بیان عظمـت صدد درشریفه 
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ُتنزل« ِفعل مضارع استمراریۀ ینقرو این حادثه به  شوند یم همیـشگی تـا  ۀحادثـیـک » ّ
روز قیامــت اســت و محــدود ســاختن آن بــه نــزول قــرآن کــریم در آن شــب، صــحیح 

  .باشد ینم
صـدد  کـه درسـت اأ نبـ معـارج و های ه نظیر آیات سور، شریفهۀبنابراین ظاهر این آی

باشد و در نظـر گـرفتن  ی م فرشتگانۀ موجودی مستقل با همعنوان بهبیان همراهی روح 
 دلیل به»  یسیع« ، و یوسف٨٧ ۀبه دلیل قرائت شاذ در آی» رحمت «چونوجوهی 

 ٣٨ نظیـر ی شریفه و سـیاق آیـاتۀ مخالف با ظاهر آی، آن حضرت به روح در قرآنۀتسمی
 بنابراین روح در این آیه موجودی مستقل است که همراه .ء است اسرا٨۵و   معارج۴نبأ، 

  .شود یممالئکه به اذن خدای متعال در شب قدر نازل 

  گیری نتیجه
 دارای مراتبـی از قرآن کریم حقیقتی از سنخ عالم امر و ملکوت و مبدأ حیات و روح در

این  عالوه بر. روح قدسی پیامبری است االیمان و جمله روح منفوخ در عموم بشر، روح
تـرین مراتـب  عـالیکـه گویـد  مراتب، قرآن کریم از حقیقتی به نام روح امری سخن می

حقیقتی مـستقل، ملکـوتی و اعظـم از  وشود  اصطالح قرآن کریم محسوب می روح در
 این .باشد هستی می ۀدر عرص  ویژهی خداوند متعال است که دارای تأثیراتِ مقربۀمالئک

عـاملی در تـسدید آنـان و هـدایتگر  گردد و زیدگان الهی افاضه میحقیقت قرآنی بر برگ
 معصومان و حضرات اکرم مبدأ علم پیامبر ،طور خاص باشد و به نفوس آنان می

کنـد و   و در روز قیامت به همراه مالئکه عروج پیـدا مـی، در شب قدر تنزل کهباشد یم
  .گردد  محشر نزد خدای متعال حاضر میۀدر عرص
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  یاسشن تابک
هنـداوی،  ، تحقیق عبدالحمیدعظمالمحیط اال المحکم و علی بن اسماعیل،ابوالحسن  ،ة المرسیابن سید .١

  .تا بی، الکتب العلمیه  دار،بیروت
یر وبن طاهر،  ابن عاشور، محمد .٢   .تا ، بیجا ، بیالتنویر التحر
عـالم  مکتـب اال،، قم، تحقیق محمد عبدالسالم هارونیس اللغهئمعجم مقا، ابوالحسین احمدابن فارس،  .٣

  .تا بی، سالمیاال
هشتم، چاپ ، تحقیق محمد جمیل صدقی، المحیط فی التفسیر البحربن یوسف،   محمد،ابوحیان اندلسی .۴

  . ق١۴٢٠، الفکر  دار،بیروت
  .تا بی، احیاء التراث العربی  دار،، بیروتتهذیب اللغهبن احمد،  محمدابومنصور ازهری،  .۵
  . ش١٣٧۴، ناصرخسرو، ، تهرانحکام القرآنالجامع الد، بن احم قرطبی، محمدانصاری  .۶
قابـل دسـتیابی در وبگـاه ،  جـوادی آملـیاهللاةیـآتفسیر  جلسات درسی علوم وحیانی اسراء، الملل نیببنیاد  .٧

<www.esra.ir>.  
، تحقیـق احمـد عبـدالغفور عطـار، صـحاح العربیـه  وةتـاج اللغـ: الصحاحاد، ّجوهری، اسماعیل بن حم .٨

  .تا بی، العلم المالیین ر دا،بیروت
، م و الـسبع المثـانیفسیر القـرآن العظـیروح المعانی فی ت ،الدین محمود بن عبداهللا حسینی آلوسی، شهاب .٩

  . ق١۴١۵العلمیه،  الکتب داربیروت، عطی،  علی عبدالباریتحقیق 
  . ش١٣٧۴، بعثهة ال مؤسسقم، ،البرهان فی تفسیر القرآنمان، یهاشم بن سلسید، یبحرانحسینی  . ١٠
شرح القاموس المسمی تـاج العـروس مـن جـواهر د، بن محممرتضی سیدمحمدزبیدی، حسینی واسطی  . ١١

  .تا ، بیالفکر  دار،علی شیری، بیروتو تصحیح ، تحقیق القاموس
  .تا ، بیالقلم  دار،، بیروتلفاظ القرآنامفردات حسین بن محمد، ابوالقاسم راغب اصفهانی،  .١٢
 و عیـون االقاویـل فـی وجـوه الکشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل ، عمربنمحمود جاراهللا  ،یزمخشر . ١٣

  . ق١۴٠٧، الکتاب العربی  دار،، چاپ سوم، بیروتالتأویل
 ١٣۶۵،  فرهنگ اسـالمی،، چاپ دوم، قمّ بالقرآن و السنهالفرقان فی تفسیر القرآنصادقی تهرانی، محمد،  .١۴

  .ش
محـسن تـصحیح ،   فـضائل آل محمـد فـیالـدرجات بـصائر،  بن فروخبن حسن ، محمد قمیصفار .١۵

  . ق١۴٠۴  نجفی،یمرعش ةاهللایآچاپ دوم، قم، کتابخانۀ ، یباغ وچهک
  . م١٩٩٩،  النعمان،، بیروت) الوسائطةرسال(الرسائل التوحیدیه دحسین، ممحسیدطباطبایی،  .١۶
  . ق١۴١٧ی،  دفتر انتشارات اسالم،، چاپ پنجم، قمالمیزان فی تفسیر القرآن، همو .١٧
 ، چـاپ سـوم، تهـران،یمحمـدجوادبالغتحقیق ، مجمع البیان فی تفسیر القرآنحسن،  بن ضلطبرسی، ف .١٨

  . ش١٣٧٢ناصرخسرو، 
  . ق١۴١٢، المعرفه ، بیروت، دارجامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، ابوجعفر محمد بن جریر،  .١٩
 ریاحمـد قـص تحقیـق ،یابزرگ تهرانـقـخ آی شـۀ، مقدمالتبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن، یطوس .٢٠

  .تا بیی، اء التراث العربی دار اح،بیروتی، عامل
  . ش١٣٧۴، تهران، پرتو، المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریمعبدالباقی، محمد فٶاد،  .٢١
هاشـم رسـولی محالتـی، چـاپ سید، تحقیـق الثقلـین تفسیر نـورعلی بن جمعه،  عروسی حویزی، عبد .٢٢

  . ق١۴١۵، اسماعیلیان، چهارم، قم
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َ بن عیاش سلمی سمرقندی،حمد بن مسعود می،اشیع .٢٣ ، ی محالتیرسول سیدهاشم تحقیق ،کتاب التفسیر َ
  . ق١٣٨٠یه،  المطبعة العلم،تهران

حیـاء ا دار ،چاپ سوم، بیروت ،الغیب مفاتیح: التفسیر الکبیربن عمر،   محمدرازی، ابوعبداهللالدین فخر .٢۴
  . ق١۴٢٠، التراث العربی

  .تا بی، هجرت، ، چاپ دوم، قمالعین ابکتفراهیدی، خلیل بن احمد،  .٢۵
  . ق١۴١٩، النشر  وةالطباع  دار،، چاپ دوم، بیروتمن وحی القرآن تفسیرمحمدحسین، سید، اهللا فضل .٢۶
  .تا ، بیالکتب العلمیه  دار،بیروت، القاموس المحیطآبادی، محمد بن یعقوب، فیروز .٢٧
وزارت فرهنـگ و ارشـاد ، ، تهـرانلغرائبا بحر الدقائق و تفسیر کنزبن محمدرضا،  قمی مشهدی، محمد .٢٨

  . ش١٣۶٨، اسالمی
چهارم، چاپ   آخوندی، غفاری و محمداکبر ، تحقیق و تصحیح علیالکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .٢٩

  . ق١۴٠٧، سالمیه دار الکتب اال،تهران
م، ، چـاپ دو طهـار االةئمـخبـار االا لـدرر ةاالنـوار الجامعـ بحاربن محمدتقی،  مجلسی، محمدباقر .٣٠

  . ق١۴٠٣، راث العربیتحیاء ال ابیروت، دار
الکتـب   دار ـ قـاهره ـ لنـدن،، چاپ سـوم، بیـروتالتحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن،  . ٣١

  .تا بی،  مرکز نشر آثار عالمه مصطفوی ـالعلمیه
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  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،٢۵ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
   بر وجود خدایعقلح یصر های استدالل

  در قرآن
    ١ی دلبریعلدیس  
    ٢یاسحاق عارفمحمد  

  دهکیچ
های دینی است، از مـسائل مهمـی کـه پـس از  با توجه به اینکه قرآن منبع اصلی آموزه

فرود آمدن وحی و اکمال دین در بحث خداشناسی در قرآن مطرح است این است که 
یح عقلی برای اثبات وجود خداوند به کـار رفتـه یـا آیا در قرآن استدالل مستقل و صر

نیـاز از اسـتدالل انگاشـته و بـدان  ّاینکه قرآن کریم وجود خداوند را امری مسلم و بی
ها این  نوشتار به روش توصیفی ـ تحلیلی پس از بررسی دیدگاهنپرداخته است؟ در این 

منکران خداونـد  قرآن را ملحدان و ِ مخاطبانیمطلب به دست آمده است که برخ
کم سه   دستها  آنیۀ ابطال نظری توجه نموده و براها اند و قرآن به آن ل دادهیتشک

  .ان کرده استی اثبات مبدأ متعال بیت، امکان و حدوث را برایعل ِگونه برهان
قرآن کریم، وجود خدا، استدالل عقلی صریح، استدالل عقلـی  :یدیلکواژگان 

  .یضمن
                                                                 

 ٣١/١/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١٠/۵/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(saddelbari@gmail.com) دانشیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی. ١
  .(es-arefi@yahoo.com)) نویسندۀ مسئول(علوم اسالمی رضوی دانشگاه دکتری فلسفه و کالم اسالمی . ٢
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  طرح مسئله
بـرای اثبـات وجـود خداونـد در  ین عقلی از براهیاری بسبخش م الهامیآن کرد قریترد بی

ف جهـان ی توصۀ را دربارین معنا که مطالب و نکاتی؛ به ااست بوده یدانشمندان اسالم
 اثبات وجـود خداونـد ی را براینی براهیادآور شده است و دانشمندان اسالمیا خداوند ی

ْأ و مل   ۀ مبارکـیـۀ از آی از متفکران اسالمیاری بس،هاز باب نمون. اند اد نمودهیاز آن اصط َ َ َ
ِّف بربْکَی َ ِ َ أنه َكِ َ ُ َّ ْل ُ کَ َ ِء شـھِّ َ فـارابی، (انـد  ن را الهـام گرفتـهیقی برهـان صـد)۵٣ /فصلت( ٌیدٍ

الدین ؛ صـدر ٨ ــ٧: ١٣٧۵؛ عالمـه حلـی، ٢٨ ــ٣/١٨: ١٣٧۵؛ ابن سینا، ٨ ـ٧: ١٣٨٩؛ همو،  ۶٣ـ ۶٢: ١۴٠۵
 اثبات وجود خداوند یم برایقرآن کرآیا ن است که ی اما بحث در ا.)۶/١۴: ١٣٨۶ی، شیراز

ّ مـسلم ینکه وجود خداونـد امـریا ای به کار گرفته است یح عقلیاستدالل مستقل و صر

  از از استدالل قلمداد شده است؟ین  بیدر نظر گرفته شده و
منحـصر در خاطبان قرآن ا مین است که آیدهد ا یل مین مسئله را تشکیآنچه اساس ا

شمار   مخاطبان قرآن بهءز جزیا ملحدان و منکران خداوند نیند معتقدان به وجود خداوند
 اثبات وجود خداوند در قـرآن یوجود استدالل مستقل برادر صورت نخست، ند؟ یآ یم

ست تـا قـرآن یـ بـه اسـتدالل مزبـور نیازین فرض نیرا طبق ایست؛ زیم قابل اثبات نیکر
 مخاطبان قرآن را ملحـدان یبرخدر صورت دوم که بپذیریم  اما .ادآور شودی را م آنیکر

ژه اگر در عصر نزول قرآن، ملحدان و منکـران ی به و،دهند میل یو منکران خداوند تشک
اسـتدالل که توان گفت  یند، میخداوند وجود داشته باشند و از مخاطبان قرآن به شمار آ

م به مشرکان یرا همان گونه که قرآن کریاهد بود؛ ز خویح در قرآن ضروریمستقل و صر
ان نمـوده یـد بیـ اثبـات توحی بـرایمختلفـیـل  دالها  آنیۀ ابطال نظریتوجه نموده و برا

ز مـورد توجـه قـرار داده و بطـالن یـژه ملحدان عصر نـزول را نی البد ملحدان به و،است
ممکـن اثبـات وجـود خداونـد ن ین امر جز با براهیان نموده است و ای را نماها اعتقاد آن

 ی بـرایح عقلـی مستقل و صرهای ا برهانی تحقق برهان ،ن فرضیپس بر اساس ا. ستین
  .م الزم خواهد بودیاثبات وجود خداوند در قرآن کر

 یابیـن بـاره ارزیـ را در ایدگاه دانشمندان اسـالمی نخست د،ن مسئلهی ای بررسیبرا
  .میده ی قرار میئله را مورد بررسن مسیات مربوط به ای آیم و سپس برخیکن یم
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  ها دگاهی دبررسی
باره ن یدگاه را در ایکم سه د  دستوجود دارد کهمسئله این  ۀ گوناگون دربارهای دگاهید

  :میکن ی میبررس

   عدم استدالل.١
از از استدالل دانسته و در صدد ین  بیم وجود خداوند رای قرآن کر،دگاهیک دیبر اساس 

 ، از محققـان معاصـرین مطلب بر اساس گـزارش برخـیل ای دل.استامده یاثبات آن برن
 کـه در ی کـسانی خداونـد را بـرایم هـستیا قـرآن کـری: تواند باشد یز می از دو چیکی

: ١٣۶٣بهشتی، حسینی ( قلمداد کرده است یهی روشن و بد،ن بنگرندینش آسمان و زمیآفر
 و بـه اصـل مبـدأ متعـال بـه بـوده عربستان ۀری مشرکان جز،نکه مخاطبان قرآنیا ای  و)٣٩

ل ئـگـر قایان دی جهـان بـه خـداۀانـد، لکـن در ادار دگار جهان اعتقـاد داشـتهیعنوان آفر
ط یدگار در محـیـ اصـل وجـود آفر، و در هر حـال)۶۵ ـ ۶۴: ١٣٨۶قدردان قراملکی، (ند ا هبود

 مطلب از نیا. از به استدالل و برهان نداشته استینزول قرآن مورد قبول همگان بوده و ن
  : نمونهیشود، برا یات متعدد استفاده میآ

َولئن سأل من خلق السم ـ  َّ َ َ َ ْ َْ ْ ُ َ ْ ََ َ ِ ر الشمس والقمر لیَوَ َات واألرض و َ َْ ََ َْ َ َ ََ َّ َّ َ َ ْ َ ْ
ُقـولن اهللاِ َّ ُ ُ

 )اگر از ؛ )۶١ /عنکبوت
 ید و مـاه را چـه کـسیده و خورشـیـ آفرین را چـه کـسی و زمها آسمانکه  ی بپرسها آن

  .ر کرده است، خواهند گفت خدایتسخ
َولئن سأل من نزل من السم ـ  َّ َ ْ ِْ َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ََ َ ِ َاء مَ َاء فأحیِ ْ َ َ َا به األرض من بعد موً ِ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ِ َا لیِ ُقـولن اهللاَ َّ ُ ُ

 )اگـر ؛ )۶٣ /عنکبـوت
از ن را پـس ی آن زمـۀلیفرستد و به وسـ ی باران مها  از آسمانیچه کسکه  ی بپرسها از آن

  .کند، خواهند گفت خدا یمرگش زنده م
َولئن سأل من خلق السم ـ  َّ َ َ َ ْ َْ ْ ُ َ ْ ََ َ ِ َات واألرض لیَوَ َ َ ْ َ ْ َ ِقولن خلقھن العزِ َ ْ َُّ ُ ََّ َُ ِیز العلَ َ

ْ ِالذ ٭ُميُ
َلُکی جعل َّ َ َ ًم األرض مھـدَ ْ َ َ ْ َ ْ ا ُ

َلُکوجعل  َ َ َ ِم فَ ًا سبالَیھْ ُ َّلعلُک ُ َ تـدونَ َم  ُ َ ْ َ ْ )و هـا آسـمانکـه  ی بپرسـها و اگر از آن؛ )١٠ـ٩ /زخرف 
عزیز و دانا؛ همو که زمین را به مثابۀ گهـواره ] خدای[گویند  زمین را چه کسی آفریده، می

  .فراهم ساخته است تا به مقاصد خود برسیدها را   شما راهی شما قرار داده و در آن برایبرا
د و اعتـراف ینـوگ ی سـخن مـی مبـدأ هـستهـای یژگـیشده به وضـوح از ویادات یآ
  .دنده یپرستان را به وجود مبدأ متعال نشان م بت
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د، بلکـه نـکن یت مـیـپرستان به وجود خداوند حکا تنها از اعتراف بت ات نهی آبرخی
عان درگـاه او ی را مقربان و شفها  بت،کتا بودهی معتقد به خالق ها که آنهستند ن یانگر ایب
ک یـکتـا نزدی یتواننـد بـه خـدا ی مـها پرستش آنن پندار بودند که با ی اردانستند و ب یم

َوی : گردند َعبدون من دون اهللا مـَ ِ ِ ُ ْ ِ َ ُ ُ ـَا الْ  ُ َر والَ َُ ْ َنفعھم وَ یـُّ َ ْ ُ ُ َ َولـون هـْ َ ُ َؤالُ َء شـفعُ َ ُ َاؤنِ ِا عنـد اهللاُ َ ْ ِ )؛ )١٨ /یـونس
 ید و نـه سـودنـزن ی ضـرر مـهـا پرسـتند کـه نـه بـه آن ی می خدا موجوداتی به جاها آن
  .ندیعان ما نزد خدایآنان شفکه ند یگو یرسانند و م یم

 مفـروض و مـسلم بـوده و یپرستان امر  وجود خداوند نزد بت،ات مزبوریاساس آ بر
  .از به استدالل و برهان نداردین

  دگاه اولی دیبررس
 نخـست ،ق آنیـ دقی بررسـی بـرا.آن استۀ ه در گرو تمام بودن ادلین نظریتمام بودن ا

. میپـرداز ی مـهـا ک از آن یـ هریابیم و سپس به ارزیشو یادآور میًا مجددا  مزبور رۀادل
  :ل ذکر شده استیادشده سه دلیدگاه ی اثبات دیبرا

ش یدایـعـت و پینش عـالم طبی که به آفری کسانی بودن وجود خداوند برایهیبد. ١
 ؛تند بودند که اصل مبـدأ را قبـول داشـیمخاطبان قرآن کسان. ٢ ؛ن بنگرندیآسمان و زم

  .کند یت میپرستان به وجود مبدأ حکا  از اعتراف بتیات فراوانیآ. ٣
ن است یل اول ایاشکال دل. ار مشکل استی مزبور بسۀرش ادلیرسد که پذ یبه نظر م

افته ی ین بداهت اختصاص به کسانی شده و ای تلقیهیل وجود خداوند بدین دلیکه در ا
 )١٩٠ /آل عمـران: ک.ر(وآمد روز و شب  رفتر ین بنگرند و د و زمها نش آسمانیکه به آفر

یک  ، در حالی که تدبر در هر)١٠ /ّفصلت: ک.ر( چهارگانه تفکر و تعقل نمایند نظم فصول و
را از تعقـل در حـدوث یـآورد؛ ز ید مـیـ وجود خداوند پدی را برایشده برهانیاداز امور 

 هـا بر در حرکـت آن از تـد، واجـبی خـداهـا  از تفکر در امکـان آن،می قدی خداها آن
 کـه از ین کـسی بنابرا.شود ی ناظم ثابت می خداها  و از توجه به نظم آن، محرکیخدا
رسـد،  ی به خـدا مـها ن و مانند آنی و زمها نش آسمانیعت و آفریق تدبر در عالم طبیطر

نکـه وجـود یده اسـت، نـه ایق برهان، خدا را اثبات کرده و بـه او رسـیقت از طریدر حق
  .از از استدالل و برهان بوده استین  بی ویهیبداو  یخداوند برا
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 یچ ملحـد و منکـرین اساس استوار است که اثبات شود هیل دوم بر ای بودن دلتمام
که اصل مبـدأ بوده  یبه کسانمنحصر در عصر نزول قرآن وجود نداشته و مخاطبان قرآن 

ات مطلب مزبور وجود نـدارد،  اثبی برایلیتنها دل رسد که نه یبه نظر م. اند را قبول داشته
  .یادآوری خواهد شد که در ادامه )١٠ـ ٨  /ابراهیم:  ک.ر(ل بر خالف آن تحقق دارد یبلکه دل
د ن باشیاتی منحصر به آیکتاشناسیات مربوط به ین است که آیل سوم متوقف بر ایدل

  که ممکن استیعنه گرفته شده است، در حال  مفروض و مفروغها که اصل مبدأ در آن
ن بحث بـه ی همۀ در ادامکهّ مسلم نباشد ها د که اصل مبدأ در آنن وجود داشته باشیاتیآ

  .ات مزبور اشاره خواهد شدی آیبرخ

  یحی و تلوی استدالل ضمن.٢
و استدالل شده ّدگاه دوم، اصل مبدأ متعال از منظر قرآن مسلم در نظر گرفته یبر اساس د

ات بـه صـورت ی آی برخی، ول استذکر نشده اثبات او یم برایو برهان به صورت مستق
  .م مستلزم اثبات مبدأ استیر مستقیغ

 یرفته و آن را وجه جمع برایدگاه را پذین دی است که ای از کسانیزدیاستاد مصباح 
  : مخالف به شمار آورده استهای دگاهید

م ین اسـت کـه ممکـن اسـت قـرآن کـریـتوان گفت ا ی م...آنچه به عنوان وجه جمع
  ویهیب به بـدیا وجود خدا را قریامده باشد و یصدد اثبات وجود خدا برن  درًمایمستق
  مواجـه نبـوده اسـت ویا بـا منکـران قابـل تـوجهیـدانـسته و  ی از استدالل میازین بی

 .کردن آن را که ممکن بود موجب وسوسه شود خـالف حکمـت دانـسته اسـت طرح
ن مطلب بـه دسـت آورد و ی ای براییها انات قرآن استداللیتوان از ب ی به هر حال میول
هـا توجـه داشـته  ن اسـتداللیـم بـه ایر مـستقیست خود قرآن هم به طور غید نی بعیحت

 ی خـدا باشـد، ولـیگانگیًما در صدد اثبات ی مستقیا هی ندارد که آیً مثال منافات؛باشد
  .)٣/٢۴ـ١: ١٣٧٣( م اصل وجود خدا را هم ثابت کندیر مستقیطور غ به

  ه دومدگای دیبررس
در قرآن استدالل ضمنی و تلویحی برای اثبـات . ١: در این دیدگاه دو ادعا مطرح شده است

 اثبـات یو مـستقل بـرا میح، مستقی استدالل صر،میدر قرآن کر. ٢ ؛خداوند وجود دارد
  .ن دو ادعاستیدگاه مزبور در گرو اثبات ایتمام بودن د. وجود خداوند تحقق ندارد
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را در یـست؛ زیـد نداشـته و قابـل انکـار نیـ تردی اول جـایارسد که ادعـ ی نظر مبه
 دوم ی اما ادعا. اثبات مبدأ وجود داردی برایحی و تلوی استدالل ضمن،اتی از آیاریبس

 دوم ی اثبـات ادعـا،گر سخنی به د.سترو هدگاه اول روبیقابل اثبات نبوده و با مشکل د
عنه بـوده   همگان مسلم و مفروغین اساس استوار است که اثبات وجود خداوند برایبر ا

 ی کـه در بررسـی تحقـق نداشـته اسـت، در حـالی ملحد و منکر،و در عصر نزول قرآن
  .ستی نشدنی شده اثباتیاددگاه اول معلوم شد که مطلب ید

  حیم و مستقل و صری استدالل مستق.٣
ات یـ از آیاریدگار جهـان در بـسیـچند اصـل آفرآن است که هر از یگر حاکیدگاه دید

آن ح بـه اثبـات یات به صورت مستقل و صری آیم در نظر گرفته شده، لکن در برخّمسل
ن حال متقن، اصـل مبـدأ متعـال بـه اثبـات ی ساده و در عهای پرداخته شده و با استدالل

  .ده استیرس
 ی کـه مطـالبیاو هنگام. استفته ریدگاه را پذین دی است که ای از کسانینیامام خم

ن یـشـود ا یادآور مـین باره ی را که در این مطلبیکند، آخر یان میت قرآن بی جامعۀدربار
 تعالی الهی، از جمله اثبات ذات حق اثبات معارف ی را براهایی م برهانیاست که قرآن کر
  : را به اثبات رسانده استها  او اقامه نموده و آنیۀو اوصاف کمال

 اسـت کـه ذات ینیراهت احتجاجات و بیفی ک،هی الهۀفین صحیگر از مطالب ای دیکی
 مثـل ؛هیـ با خود اقامه فرمـوده بـر اثبـات مطالـب حقـه و معـارف الهیتعال مقدس حق

موسوی ( هیگر اوصاف کمالیه و علم و قدرت و دید و تنزیاحتجاج بر اثبات حق و توح
  .)٢١١: ١٣۶٨خمینی، 

: ١٣٨۵؛ ١٢۶: ١٣٧۵(ی  آملــی جــوادهللایــةا آ،)۴١: ١٣۶٣حــسینی بهــشتی، (ی د بهــشتیشــه
  .اند دهکرد ییدگاه را تأین دیز این )٢/١٢٧: ١٣۶١( ی تبریزی سبحانهللایةاو آ )٢٧ـ٢/٢۶

  دگاه سومی دیبررس
ا ارکان مزبـور قابـل یست؟ آی آن چی است که ارکان اساسین مسئله مبتنیدگاه بر این دیا

  ر؟یا خیاثبات است 
دان و منکـران  وجـود ملحـ.١ :دهـد یل مـیز تـشکیدگاه را دو چین دی ایرکن اساس
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 پاسـخ بـه ی بـرایات قرآنـیـ وجـود آ.٢؛  قرآنی براها  و مخاطب قرار گرفتن آنخداوند
  .ملحدان مزبور
تنها ملحدان و منکران خداونـد  را نهی ز؛رسد که رکن اول قابل اثبات است یبه نظر م

 ی برخـکـهانـد  ز وجود داشتهی بلکه در عصر نزول قرآن ن،پس از عصر نزول وجود دارند
انگر وجـود ملحـدان در یـبکـه ر یـ زیـۀت دارد، از جمله آی حکاها از وجود آننیز ات یآ

َوقـ :  امور داردۀ آنان در همیگری مادۀدیت از عقیعصر نزول قرآن بوده و حکا َالوا مـَ َا هـیُ ِ 
َإال حی َ َّ

َاتنا الدنیِ ْ ُّ َ یُ َا منوت و ْ َ َ ُ ُ َا ومَ ْا َ َا إال الدهر ومَنِلُکُ َ ُ ْ َّ َّ
ْا هلمِ ُ َ بذَ

َّ من عمل إن  إالَكِلِ ُ
ِ ِْ ْ ٍ

ْ ِ ْ َظنونَ یِ ُّ ُ
 )گفتند ؛)٢۴ /جاثیـه 

م و جـز یشو یم و زنده میریم یست که در آن می ما نیای دنین زندگی جز همیزندگکه 
 ندارنـد و تنهـا یعلمـ] ّمـدعا[ن یـ بـر اهـا کنـد، و آن ی ما را نـابود نمـیزیمرور زمان چ

  .کنند ی میپرداز گمان
کننده را تنها ی که نابودرا کسانیت از منکران خداوند دارد؛ زیوضوح حکاه به ین آیا

دانند کـه  ی اجتماع اجزا و ماده مییایمی و شیکیزی و مرگ را اثر فی و زندگ،مرور زمان
بـه رود، آشـکارا منکـر مبـدأ متعـال بـوده و  ین مـیبـ ده و ازیدر مرور زمان فرسوده گرد

د نـدارد یـ تردی پس رکن اول قابل انکار نبوده و جا.معتقد نیستند به نام خداوند یخالق
  .)٧/٢۴٧: ١۴١٩،  دمشقی؛ ابن کثیر٧/٢٩: ١۴٢۴مغنیه، (

 که منکران خداونـد در یرا هنگامیشود؛ ز یز اثبات میبا اثبات رکن اول، رکن دوم ن
م یشک قرآن کر بیند، یعصر نزول قرآن وجود داشته باشند و از مخاطبان قرآن به شمار آ

 اقامـه هـا دگاه آنیـزدا بـر ابطـال د زا و شـک نیقـین هـاپـردازد و بر ی مـها  آنیۀ نظرّردبه 
ح بـر وجـود یجـز اسـتدالل مـستقل و صـرچیزی روشن است که برهان مزبور . کند یم

  .ی نداردز قابل اثبات بوده و مشکلیدگاه مزبور نی پس رکن دوم د.نیستخداوند 
دگاه یـ سـه د، بر وجود خداونـد در قـرآنی برهان و استدالل عقلۀحاصل آنکه دربار

 ،رشیخـور پـذ دگاه قابـل دفـاع و دریـشود که د ی معلوم مها  آنید آمده و در بررسیپد
ح بـر وجـود مبـدأ متعـال در قـرآن یانگر استدالل مـستقل و صـریدگاه سوم است که بید
ت یـفیت از اسـتدالل مزبـور دارد و کیـه حکایـد کـه کـدام آیـد دیحال با. م استیکر

ت یفیات و کیه از آین سه آیی نمونه به تبی نوشتار براۀاستدالل آن چگونه است؟ در ادام
  .م پرداختی خواهها استدالل و عنوان برهان مربوط به آن
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  ات مورد استداللی آبرخی
پیش از ورود به آیات باید توجه داشت که ممکن است ارائۀ برهان مستقیم بر وجود خداوند 

روش رایج در منطق این است کـه صـغری و . ش رایج در منطق نباشددر قرآن کریم، به رو
امـا در برهـانی کـه . شـود ها تصریح می شوند و به نتیجۀ آن کبری مجزا از یکدیگر ذکر می

کند، ممکن است که یکی از صغری یا کبری به وضوح واگذار شود و به آن  قرآن مطرح می
  .نیاز از یادآوری قلمداد شود  بدیهی و بیتصریح نشود و نیز ممکن است که نتیجۀ یک امر،

ْروش مزبور هرچند در منطق رایج و مطلوب نیست، امری رایج و مرسوم بین عقالست؛ 
کنند،  ی خود برهان اقامه می که بر مدعای هنگام، از علما در علوم مختلفیاریرا بسیز

کننـد و  ری مـیاگر برخی مقدمات آن به نظرشان بدیهی و واضح باشد، از ذکـر آن خـوددا
. شـوند کنند و آن را یادآور نمی همچنین در بسیاری از موارد، نتیجه را به وضوح واگذار می

  :می کنی میر بررسیب زیات مورد بحث را به ترتی آ، مطلب مزبوریادآوریپس از 
ِأم خلقوا من غري  یۀ آ)الف ْ َ ْ ِ ُ ِ ُ ْ َ ْ َء أم  اَ ْ ُ ُْ َ

َالقونٍ ُ ِ )ده ی آفریچ علتی بدون ها آنانیآ ()٣۵/ طور
ک برهان مـستقل بـه عنـوان ی از ی حاک)دگار خودشان هستندیا خودشان آفریشده اند، 
ح ی توضـ،هیـن آیـت اسـتدالل بـه ایـفی قبـل از ک.ت بر وجـود خداونـد اسـتیبرهان عل
: ان کـردیـن گونـه بیتوان ا ین برهان را میا. میکن یت ذکر می برهان علۀ درباریمختصر

ا یـاز بـه علـت دارد کـه یـاز به علت دارد؛ پس جهان نیست و هر معلول نجهان معلول ا
 فاسـد الزم ین چهـار تـالی از ایکوگرنه ی شود، ید به خداوند منتهیا بایخداوند است و 

بطالن سه امر . تسلسل. ۴دور، . ٣ لنفسه، یءعلت ش. ٢معلول بدون علت، . ١: دیآ یم
 خود یگوناگون در جا لین امر چهارم با دالو بطالاست ح یتوضاز از ین و بی یهیاول بد

  .)١۶٧: ١٣۶٢؛ طباطبایی، ۶/٧: ١٣٨۶الدین شیرازی، صدر(ده است یبه اثبات رس

  ت استداللیفیک
 اثبات وجود خداوند ارائـه و یت برایح را بر اساس برهان علیل مستقل و صریدلیه آاین 

 سـوم بـه ۀنـیح و گزیت صـرنه به صـوری دو گز؛کند ینه را مطرح میر آن سه گزیدر تقر
ابـد و مبـدأ متعـال بـه ی ین می سوم تعۀنی اول، گزۀنیپس از ابطال دو گز. یصورت ضمن

  :ر استی مزبور به قرار زهای نهیگز. رسد یاثبات م
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چ ی که مخلوق است، بدون هـین حالی در عیعنی؛ یچ علتیخلقت انسان بدون ه. ١
ِأم خلقـوا مـن غـري  ۀنه بـا گـزارین گزیا. تد آمده اسیپد) ی و قابلیبدون علت فاعل (یعلت ْ َ ْ ِ ُ ِ ُ ْ َ 
ْ   .ان شده استی بٍءَ

 بـه علـت مـورد اش یازمنـدی معلـول بـودن انـسان و نیعنـیاتحاد علت و معلول؛ . ٢
ن یـا. شتن را بـه وجـود آورده اسـتیـ بوده و خویشعلت خو رش است، لکن خودیپذ
َأم  ا  ۀنه با جملیگز ْ ُ ُْ َالقونَ ُ ِشده استان ی ب.  

ه و یـن آیـنـه از ضـمن این گزیا. گر مخلوقات توسط خداوندینش انسان و دیآفر. ٣
  .دیآ یگر به دست میات دیح آیصر

م بـه آن یح بوده، قرآن کـریاز از توضین  بی ویهی بد، اولۀنیجا که بطالن دو گزاز آن
 بطـالن ینرا هـر انـسایـنپرداخته و آن را به وجدان و فطرت انسان واگذار کرده است؛ ز

ش معلـول و مخلـوق بـدون یدایـ پی، و وجدان آدمیفطرت انسان و ابدی ی اول را مۀنیگز
کند؛  ی دوم اعتراف مۀنی گزیگیپا  بی مردم بهۀشعور عامنیز . ردیپذ یعلت و خالق را نم

 چـرا کـه از آغـاز و ،آورنده و علت خود باشـدیدتواند پد ی نمیده و معلولیچ پدیرا هیز
ات یهیشـود کـه بطـالن آن از بـد ی می بر نفس و تناقض منتهیء تقدم شبدون واسطه به

بـا بطـالن گزینـۀ اول و دوم،  .کند اولیه به شمار آمده و وجدان هر انسانی به آن اعتراف می
کـه خـالق انـسان و مخلوقـات ینرسـد و آن ا ی سوم به اثبات مـۀنیصحت و ضرورت گز

بـوده و  ن ذاتـشی او عـیده و هـست است که خود معلول و مخلوق نبـویگر، موجودید
  .شود یت میحکا» خدا«ا ی» اهللا «ۀ واژۀلین موجود به وسیاز چن.  استی و ابدیازل

َأم خلقـوا الـسم : دیـفرما ین اشـاره مـیش آسمان و زمـیدایبعد به پیۀ آ َّ ُ َ َ ْ َات واألرض بـل الَوَ ْ َ ََ ْ َ ْ
ِ 

َقنونُ ُ ِ )ن یقی خود ۀاند، بلکه آنان به گفت دهی آفرن رایکه آنان آسمان و زمینا ای ؛)٣۶/ طور
ای که جای طرح دارد این است که آیا این آیه متمم و مکمل استدالل در آیـۀ  مسئله. ندارند

  :است یا بیانگر استدالل جدیدی است؟ در پاسخ به این پرسش دو احتمال مطرح استقبل 
 کنـد یل مـیـا تکم اسـتدالل قبـل بـوده و آن رۀ مزبور تتمـیۀ آ،ک احتمالی طبق .١

ش یدایـپ(نه مطرح شده ی دو گز، اولیۀان که در آین بی به ا؛)۴۵ ـ۴۴: ١٣۶٣بهشتی، حسینی (
 سـوم را مطـرح ۀنـی دوم گزیۀو آ)  خودشانۀلی به وسها ش آنیدایا پی بدون خالق ها انسان

 و هـا خـالق آسـمانتوسـط خـودش، انسان ش آفرینش ریکه بر فرض پذینکند و آن ا یم
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 بر اساس وجـدان و فطـرت یده است؟ هر انسانیانسان آفرنیز  را ها ا آنیت؟ آسی کزمین
اعتـراف ن یبنـابرا، باشـد نی و زمـهـا خـالق آسـمانتوانـد  آدمی نمیکند که  یاعتراف م

 پـس .ن خداونـد متعـال اسـتی و زمـهـا هم خالق انسان و هم خالق آسـمانکند که  می
بـر فـرض «. گـردد یود مبدأ متعال اثبات مده و وجی دوم استدالل کامل گردیۀ آۀلیوس به
 است کـه یال باقٶ سی باز جا،شتن را به وجود آورده باشندیرفته شد، آنان خویکه پذینا

 و ها ن افراد آسمانیهمکه توان گفت  یا می آ؟ده استین را آفری و زمها  آسمانیچه کس
َّأم خلقـوا الـس  ۀن پرسـش بـا جملـیـ و بـه ا؟اند دهین را آفریزم ُ َ َ ْ َموات واألرضَ ْ َ ْ َ ِ َ َ اشـاره شـده 

  :رای تأمل دارد؛ زین قول جایرسد که ا یبه نظر م. )٢/١۴١: ١٣۶١،  تبریزیسبحانی( »است
ًاوال تتمه و تکمله در جایی معنا دارد که استدالل بدون آن ناقص باشد، در حالی که بـا 

  .ستیاز به تکمله نی ن و استدالل تمام استـان شدیهمان گونه که ب ـ دوم یۀنظر از آ قطع
رد که انسان خالق یرد و بپذیده بگی بر نفس و تناقض را نادیء تقدم شیًا اگر کسیثان
چ یرا هی؛ زهستندز خالق خودشان ین نی و زمها رفت که آسمانیش است، خواهد پذیخو
بـرای  ی اگـر اولـ؛نی و زمـها ا آسمانیباشد  که انسان خالق خودشینن ایست بی نیتفاوت

  .ن خواهد بودی او چنیز برای نی دوم،باشدیرفتنی کسی پذ
رد کـه انـسان خـالق خـود اسـت، یرش تناقض تـن دهـد و بپـذی به پذیًثالثا اگر کس

نش انسان یرا همان گونه که آفریست؛ زهز ین نی و زمها رد که انسان خالق آسمانیپذ یم
 انسان ۀلیز به وسین نی و زمها نش آسمانیز است، آفریآم و تناقض  محالش خودۀلیبه وس

  .رفتیز خواهد پذی را نیرد، دومی را بپذی اولی اگر کس ومحال است
  از استدالل مستقل بـر وجـود خداونـد اسـتی دوم حاکیۀگر، آی دی طبق احتمال.٢

قـول دوم کـه تـوان گفـت  ی با توجه به مشکالت قـول اول، مـ.)١٢٨: ١٣٧۵جوادی آملی، (
  . استفتنیریپذ

 دوم اسـتدالل مـستقل اسـت، یـۀکـه اگـر آشـود  مـیمطرح  سشپراین نجا یدر ااما 
ت اسـتدالل در یـفیگفـت کـه کتوان  یدر پاسخ م ت استدالل به آن چگونه است؟یفیک
نجـا ینـه در ایک گز، با این تفاوت که ی اول استیۀ استدالل در آۀوی به همان ش،هین آیا

:  چهـار احتمـال اسـتنی و زمها ش آسمانیدایکه در پینان مطلب ایب. اضافه شده است
از آنجـا .  خداونـدۀلی به وس.۴ ، انسانۀلی به وس.٣ ، خودشانۀلی به وس.٢ ، بدون خالق.١
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ه از یـن آیـ بـوده اسـت، در ایهی اول مطرح شده و بطالن آن بدیۀ اول در آۀنی دو گزکه
ان شـده یـ بً چهـارم ضـمناۀنـی و گزً سوم صـراحتاۀنی شده و تنها گزی خوددارها ذکر آن
 و هـا  نگفته است که آسـمانیرا احدی سوم همه اعتراف دارند؛ زۀنیبطالن گزبه  .است
و اسـت  ی ضـروری چهارم امرۀنی مخلوق و مصنوع انسان است؛ پس صحت گز،نیزم
  .رسد ین توسط خداوند به اثبات می و زمها ش آسمانیدایپ

یـست پذیرفتنی نشده یاد های نهیک از گزیچ ی ممکن است گفته شود که ه:اشکال
ن توسـط ی و زمـهـا ، آسمانها نش انسانینکه آفری قابل طرح است و آن ایگری دۀنیو گز
رکون آیـۀ ن اشـکال در یـپاسـخ ا به . استر اهللای غییخدا ان اهللا عمـا  َأم هلـم إلـه غـري اهللا  َُ

ِ ُـْش َّ َ ِ َِ ٌْ ُسـ ُ ْ َ َ
ِ ْ ُ َ ْ َ

 
  .ده استی رس آن به اثباتیگیپا  نیز بیدیو در بحث توحاشاره شده  )۴٣/ طور(

ات مزبور نخست به وجـود شـک در اصـل ید که آیآ یادشده به دست میاز مطالب 
 ین پرداخته و سپس بطـالن آن را وجـدانیآفر  شکهای ش آن و فرضیدای پأمبدأ و منش

  . اعتراف گرفته استینموده و به وجود مبدأ هست
َا أَی  ۀ مبارکیۀ مفاد دو آ)ب ُّ ُا الناس أنـمت الفَ ْ ُ ُ ْ َ ُ َقـرَّ ُّاء إىل اهللا واهللا هـو الغـىنَ ِ

َ ْ َ ُ ُ َ ِ
َ

ِ مُ ِ ا َ
ُیـدْ

 )یا( )١۵ /فـاطر 
ُّواهللا الغـىن و  )از و سـتوده اسـتیـن ید و خـدا بـیـازمندیمردم شما به خـدا ن ِ

َ ْ ُ َ وأنـمت الفقـرَ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ  ُاءَ
ح یم و صـریانگر برهـان مـستقل، مـستقیـب، )دیازمندی و شما نیخداوند غن( )٣٨ /محمـد(
ن محکـم و مـتقن ی از بـراهیکـیبرهـان امکـان و وجـوب .  برهان امکان اسـتعنوان به

ر ین است که انسان و سای حاصل برهان امکان ا. اثبات وجود خداوند استی برایفلسف
ا تسلسل ی دور محال گرنه و، شوندید به واجب منتهیموجودات عالم، ممکن هستند و با

  .دیآ یان الزم میپا  بیباطل و

  ت استداللیفیک
 یـۀآ. ت داردی به خداوند حکایازین ی و انحصار ب، انسان به خداوندیازمندی اول از نیۀآ

 ٨/٣۴٩: ١۴١٧طباطبایی، (ست ها  انسانیازمندی به خداوند و نیازین یانگر انحصار بیدوم ب
ـــی، ١٨/٢٢٠: ١٣٧۴،  شـــیرازی؛ مکـــارم٣/١٠۴: ١۴١۶ســـمرقندی، ؛ ١٧/٣٣ و ؛ ٢٢/٢۴٩: ١۴١١؛ زحیل

ت اسـتدالل بـر یفیککه توان گفت  یات می آی با توجه به محتوا.)٢۴/٣٢٠ :١۴٠۶صادقی، 
  :ر استوار استیمقدمات ز
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  . استناپذیر ر ممکنات بوده و انفکاکی انسان و ساِی ذاتی،ازمندیفقر و ن. ١
  .شود یافت نمیگر ی، منحصر به خداوند بوده و در موجودات دی ذاتی غنا.٢

ر ممکنات اسـت، آنـان یر منفک از انسان و سای غیدازمنی از آنجا که فقر و ن:نتیجه
ن ی بنـابرا.ازمندندیوسته نی پ، و چه بعد از آنیدر تمام حاالت و شئون، چه در اصل هست

 بالـذات و یل بر وجود غنـی دلها  آنیر ممکنات و هم بقایش انسان و سایدایهم اصل پ
ر ی و سـاهـا ن انـسان و ممکـن بـودیازمندیق نیشده از طریادات ی پس در آ.مطلق است

  . استدالل شده استی واجب و غنیممکنات، بر وجود خدا
شده به صورت مطلق آمـده یادات یدر آ» فقر «ۀ است از آنجا که واژیادآورشایان ی

 ممکنـات در یازمندیهم با ن  وی سازش دارد و هم با فقر ماهویاست، هم با فقر وجود
توان  ی میق امکان فقری هم از طر،اتی آنیبر اساس اکه توان گفت  ی پس م.تمام شئون

  .یق امکان ماهویاستدالل کرد و هم از طر
َأ ىف اهللا شــ آیــۀ  )ج ِ ِ

َاطر الــسمَ فــٌّكَ َّ ِ ِات واألرضَوِ ْ َ ْ َ ِ )ق یــ برهــان مــستقل را از طر،)١٠ /ابــراهیم
بر اساس ر برهان مزبور یقبل از تقر. کند یان می اثبات وجود خداوند بیبرهان حدوث برا

 ۀ را دربارها دگاهیم و سپس دیپرداز یح مختصر برهان حدوث میه، نخست به توضین آیا
  .میکن ین مییر و تبیآور شده و برهان حدوث را بر اساس آن تقریاده ین آیا

حدوث عبارت است از مسبوق بودن شیء به عدم و این خـود  :توضیح برهان حدوث
  :ر استین دو قسم قابل تقریس ااسا برهان حدوث بر. ی و ذاتیزمان: دو قسم است

  یحدوث زمان
ا یازمند علت است و آن علت یش خود نیدای دارد، در پی زمانیستی نۀ که سابقیموجود

ا یـدور باطـل و وگرنـه  بـه واجـب بالـذات گـردد، ید منتهـیا بایواجب بالذات است و 
  .دیآ یتسلسل محال الزم م

  یحدوث ذات
 از وجود اسـت و ی خالیممکنی ذات هر عنیارد؛  دی ذاتیستی نۀ ممکن سابقِهر موجود

ک طـرف یـرا از ی آن است؛ زی بودن آن از وجود، سابق بر هستی ذات و خالیستین نیا
 بـه شـمار یک امـر ذاتـیـشـود و  ی انتزاع مـش ذاتّحاق  از، بودن ممکن از وجودیخال
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ز طـرف ا. شـود ی قلمداد میک امر عرضید و یآ یم دی علت پدی و وجود از سوآید می
 بودن ذات ممکنـات از وجـود، ین خالی بنابرا. استی مقدم بر امر عرضیگر، امر ذاتید

از بـه یـ بـوده و نیذاتـ  مسبوق بـه عـدمی پس وجود هر ممکن.ستها  آنیمقدم بر هست
شـود و در  ی مـیا به واجب بالذات منتهیا واجب بالذات است و یعلت دارد و آن علت 

  .دیآ ید میان پدیپا  بیسلن صورت دور محال و تسلیر ایغ

  ها دگاهی دیبررس
َأ ىف اهللا ش  یۀن آینکه ایدر ا ِ ِ

َاطر الـسمَ فٌّكَ َّ ِ ِات واألرضَوِ ْ َ ْ َ ِ )انگر برهـان بـر وجـود یـ ب)١٠ /ابـراهیم
 هـا ن آنیتـر  وجـود دارد و مهـمی بلکـه اقـوال مختلفـ وا نـه، احتمـاالتیخداوند است 
  :ل استیاحتماالت ذ

 با اثبات وجود خداوند ندارد و تنها یچ ارتباطی مزبور هیۀ آ،تمالک احیاساس   بر.١
ن یـ اسـت کـه ای از کـسانییعالمـه طباطبـا. ت استیت و ربوبید در الوهیناظر به توح
 مزبـور در مقابـل کـالم یـۀاستدالل کرده که آچنین  اثبات آن یرفته و برایاحتمال را پذ

َإنا ک : اند مشرکان بوده که گفته َّ َفرنِ ْ َا مبا أرسلمت به وإنا لىف شَ
ِ
َ َّ ِ َ ِ ِ ْ

ُ ْ ِ ْ ُ َ ْ مما تدعوننا إلیـٍّكِ َ ِ َ َْ ُ َ َّ ٍه مریـبِ ِ ُ ِ )مـا ؛)٩ /ابـراهیم 
د در یـخوان ی آن مـیًم و حتما از آنچه که به سوید کافریا به آنچه که بدان فرستاده شده

و شـته شود که آنان خـالق متعـال را قبـول دا یه استفاده مین آیاز ا. مید هستیشک و ترد
 یـۀن آی بنـابرا.)١٢/٢۶: ١۴١٧(اند  ت بودهید در ربوبی و توحمنکر رسالت رسول خاتم

  . با استدالل بر وجود خداوند نداردیمزبور ارتباط
 ی آملـی جـواداهللایةآ. ن استیقیانگر برهان صدیادشده بی یۀگر، آی طبق احتمال د.٢

  .)٢/٢١۶: ١٣٨۵( ده استکرد یین احتمال را تأیا
ن معنـا کـه یـ مزبور به برهان فطـرت اشـاره دارد؛ بـه ایۀ آ،گریاحتمال د اساس بر. ٣
ه اشـاره یـن آی در عمق آن نهفته است و ای است که خداشناسیا نش انسان به گونهیآفر

؛ ۶/٢٩٣: ١۴١٠؛ معرفـت، ١/١۵١: ٢٠٠۴؛ حنفـی، ۵/۵١: ١۴١٩، اهللا فـضل( دارد یبه شناخت فطر
  .)١٨/١٨٨ش: ١٣٨٨میانگر، 
 . از برهان حدوث بر وجود خداونـد اسـتی مزبور حاکیۀ آ،گریاحتمال دبر پایۀ  .۴
ت استدالل یفیم و سپس کیپرداز ی مزبور میۀح آی نخست به توض،ن مطلبی اثبات ایبرا
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 خداونـد بـه عنـوان ،هیـن آیـدر ا .میشـو یادآور مـیاساس برهان حدوث  ه را برین آی ابه
 شـکافنده ی به معنا»فاطر« شکافتن از طول و یابه معن» فطر«اد شده است و ی» فاطر«

ن یـم هـر وقـت ای در قرآن کـر.)٧/۴١٨: ١۴١٠ فراهیدی، ؛١٣٩۶: ١٣٩٢راغب اصفهانی، (است 
 مزبـور ین واژه در معنـایـدن است و ای آفریشود به معنا یماده به خداوند نسبت داده م

شـود  یکافته مـ شـی نـور هـستۀلیا ظلمـت عـدم بـه وسـیت استعمال و گوی عنایبه نوع
 شـب یکیگونـه کـه تـار  همـان،)٢٨٧/ ١٠: ١٣٧۴،  شـیرازی؛ مکـارم١٢/٢۶: ١۴١٧ی، یطباطبا(
ننـده ی خالق و آفریه به معناین آین فاطر در ای بنابرا.شود یده می صبح درۀدی سپۀلیوس به

 مطـرح شـده ی شک در وجود خداوند به صورت اسـتفهام انکـارۀاست و در آن، مسئل
  . شده استیادآوری خداوند ۀلین به وسی و زمها ش آسمانیدایل آن، پ زوایاست و برا

  :ر اسـتوار اسـتیـمقـدمات ز  بر،قالب برهان حدوث ه درین آیاستدالل به اکیفیت 
از بـه خـالق و یـ نای دهیـ هـر حـادث و پد.٢؛ ده اسـتیـن حـادث و پدی آسمان و زم.١
  .ست خداوند اها  آنۀدآورندی خالق و پد.٣؛ دآورنده داردیپد

حال باید دید که مقدمات یادشده از این آیه قابل استفاده اسـت یـا خیـر؟ مقدمـۀ اول و 
آیند؛ زیرا آیـۀ مبارکـه بـر مقدمـۀ سـوم بالمطابقـه و بـر  سوم به روشنی از این آیه به دست می

داللت آن بر مقدمۀ سوم واضح بـوده و بـا صـراحت تمـام . مقدمۀ اول بااللتزام داللت دارد
جهـت  اما داللت آن بر مقدمـۀ اول بـدین. کند ها و زمین قلمداد می خالق آسمانخداوند را 

آید؛ زیرا وقتـی کـه خداونـد خـالق و  ّاست که این مقدمه، الزم بین مقدمۀ سوم به شمار می
سـت؛ پـس ها ن آن مخلوق بودن و حـادث بـودن آنّین بود، الزم بیمحدث آسمان و زم

 یک کبـرایعنوان   دوم بهۀمقدم .شود یه استفاده مین آی اول و سوم به وضوح از اۀمقدم
دآورنده و یده و معلول به پدی پدیازمندیرا نیان است؛ زیاز از بین ی و بیهی بدی، امریکل

ن جهـت ی از همـ.د ندارنـدیـز در آن تردیدانند و کفار و مشرکان ن ی عقال مۀعلت را هم
  . نموده استیذکر آن خوددارم آن را به وضوح و بداهتش واگذار کرده و از یقرآن کر
ک برهان مستقل بر وجود خداونـد بـوده و یانگر ی مبارکه بیۀکنون معلوم شد که آ تا

ن ی حال ا.)١/١٢٠: ١۴٠٩سـبزواری، موسوی (ادآور شده است یآن را در قالب برهان حدوث 
ا مقدمـه یـ بـوده یه هـدف اصـلین آیشود که اثبات وجود خداوند در ا یمسئله مطرح م

  :د آمده استیدگاه پدیکم دو د ن باره دستید؟ در ای اثبات توحیبرا
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پرستی بوده و  طبق یک دیدگاه، هدف اصلی در این آیه توحید در عبادت و نفی بت. ١
وجه مقدمه بودن این است که در اذهـان . اثبات وجود خداوند مقدمه برای این هدف است

ّوده که هر کس خالق جهان باشد، مدبر ّپرستان این مطلب به عنوان کبرای کلی مرتکز ب بت
این آیه برای اثبات توحید، خداوند را مبـدأ هـستی و خـالق . نیز بوده و شایسته عبادت است

کند تا اینکه مدبر بودن و شایستگی عبادت آن بر اساس ارتکـاز  ها و زمین معرفی می آسمان
 ت منحصر به فرد بودنهدف از طرح آفریدگاری، اثبا «.پرستان به اثبات برسد  بتیذهن

 وجـود یک مطلـب ضـمنین قوم یتر، در وجدان ا  به عبارت فشرده...عبادت به اوست
َاطر الـسمَفـ اگر به حکـم . استز مدبر ینکه آن کس که خالق است او نیداشته و آن ا َّ ِ ِات َوِ

ِواألرض ْ َ ْ َو او را...ز ثابت اسـتیت او نیت او محرز است، پس مدبری بودن خدا، خالق  
  .)١٣٩ ـ٢/١٣٨: ١٣۶١،  تبریزیسبحانی( »ز نمودیر او پرهید پرستش نمود و از پرستش غیبا

 اثبات وجود خداوند است، نه ،هین آی در این است که هدف اصلیگر ایدگاه دی د.٢
  .)۴١: ١٣۶٣بهشتی، حسینی (د یاثبات توح

مبارکه آشـکارا  یۀرا آیدگاه دوم سازش دارد؛ زی مورد بحث با دیۀرسد که آ یبه نظر م
 ِیاصل وجود خداونـد کـه بـا اسـتفهام انکـار  شک دریکی: داللت بر دو مطلب دارد

 ٌّأىف اهللا شك َ ِ
َ

ۀگر استدالل بـر وجـود خداونـد کـه بـا جملـیان شده و دی ب  َاطر الـسمَفـ َّ ِ ِات َوِ
ِواألرض ْ َ ْ َ شده استیادآوری .  

  یریگ جهینت
م بـه ینکران خداونـد بـوده و قـرآن کـر از وجود ملحدان و می حاک،اتی آیبرخ. ١

 بر وجـود خداونـد یح و مستقل عقلی صرهای ق برهانی توجه داشته و از طرها دگاه آنید
  .ان ساخته استی را نماها دگاه آنیبطالن د
م در یت، امکان و حدوث را به صورت مـستقی علِکم سه برهان م دستیقرآن کر. ٢

  .یادآور شده استن باره یا
ِم خلقوا من غريَأ  یۀآ. ٣ ْ َ ْ ِ ُ ِ ُ ْ ْ ـء أم  اَ َ ْ ُ ُْ َ

َالقونٍ ُ ِ )یـۀت، آیـق برهـان علیـ از طر)٣۵/ طور   ُواهللا َ
ُّالغىن ِ

َ َ وأنمت الفقرْ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َأ ىف اهللا ش  یۀ برهان امکان و آۀلیبه وس )٣٨/ محمد( ُاءَ ِ ِ
َاطر السمَ فٌّكَ َّ ِ ِات واألرضَوِ ْ َ ْ َ ِ 

  .اند حدوث به اثبات وجود خداوند پرداختهاز راه برهان  )١٠ /ابراهیم(
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  یشناس تابک
الـشرح   و شـرحی طوسالدین محمدری، شرح خواجه نصاالشارات و التنبیهات، ن بن عبداهللای حس،نایابن س .١

  .ش ١٣٧۵، نشر البالغهقم، ، ین رازیالد قطب
، منشورات هیتب العلمکار الروت، دی، بتفسیر القرآن العظیمل بن عمر، یاسماعابوالفداء  ،یر دمشقیثکابن  .٢

  . ق١۴١٩ ،ضونی بیمحمدعل
  .ش ١٣٧۵ قم، اسراء،، تبیین براهین اثبات خدا، ، عبداهللای آملیجواد .٣
  .ش ١٣٨۵اسراء، ، چاپ دوم، قم، تفسیر موضوعی قرآن کریم، همو .۴
  .ش ١٣۶٣ی، ، دفتر نشر فرهنگ اسالم تهران،خدا از دیدگاه قرآنمحمد، ید، سیبهشت ینیحس .۵
  . م٢٠٠۴، یتبة مدبولک، قاهره، مموسوعة القرآن العظیم، عبدالمنعم، یحفن .۶
  . ق١٣٩٢جا،   بی،یم مرعشلیق ندی، تحقمعجم مفردات الفاظ القرآن حسین بن محمد،، یراغب اصفهان .٧
یعة و المنهج، وهبه، یلیزح .٨   . ق١۴١١ر، ک، چاپ دوم، دمشق، دار الفالتفسیر المنیر فی العقیدة و الشر
  .ش ١٣۶١،  ین علیمؤمنیرال امةمکتب ، اصفهان،منشور جاوید قرآن، جعفر، زیی تبریسبحان .٩
  .ق ١۴١۶ ،رکروت، دار الفی، بالعلوم بحرتفسیر السمرقندی المسمینصر بن محمد، ابولیث ، یسمرقند . ١٠
  . ق١۴٠۶، چاپ دوم، قم، فرهنگ اسالمی، هّالفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السن صادقی تهرانی، محمد، . ١١
وزارت  ،تهـران، هاالربعـة العقلیـ  فـی االسـفارةالمتعالیـة الحکمـ،  بن ابراهیم محمدی،رازین شیصدرالد .١٢

  .ش ١٣٨۶، ی اسالمفرهنگ و ارشاد
  . ق١۴١٧ ،انتشارات اسالمیقم، دفتر  چاپ پنجم،، المیزان فی تفسیر القرآنن، یحسیدمحمد، سییطباطبا . ١٣
  .ش ١٣۶٢ی، سالمالنشر اٶسسة ال، قم، مالحکمه نهایة، همو .١۴
ق یـ، تعل)اتیـقـسم االله (کشف المراد فی شرح تجرید االعتقـاد،  بن مطهروسفی حسن بن ی،عالمه حل .١۵

  . ش١٣٧۵ ،  امام صادقۀ، قم، مؤسسیجعفر سبحان
 شـنب ینیل حـسیاسـماعید، شـرح سفـصوص الحکمـه نصر محمد بن محمـد بـن طرخـان،ابو ،یفاراب .١۶

  .ش ١٣٨٩حکمت، ، تهران، ی اوجبیق علی و تحقحیباقر داماد، تصحیرمحمدمحاشیۀ ، یغازان
  .ق ١۴٠۵یدار، ن، چاپ دوم، قم، بیاسیل آحسن مدق محی، تحقفصوص الحکم ،همو .١٧
  .ق ١۴١٠هجرت، قم، چاپ دوم، ، العین کتابل بن احمد، ی، خلیدیفراه .١٨
 ،لنـشر للطباعـة و اکروت، دار المـالیـ، چاپ دوم، بتفسیر من وحی القرآنن، یحسیدمحمد س،اهللا فضل .١٩

  . ق١۴١٩
، ی اسـالمۀشیـپژوهـشگاه فرهنـگ و اند ،تهـران، خدا در حکمـت و شـریعت، حسن، یقدردان قراملک .٢٠

  .ش ١٣٨۶
  . ش١٣٧٣، قم، در راه حق، معارف قرآن، ی، محمدتقیزدیمصباح  .٢١
  .ق ١۴١٠یۀ قم،  علمۀت حوزیریز مدک، چاپ سوم، قم، مرالتمهید فی علوم القرآن، یمعرفت، محمدهاد .٢٢
  . ق١۴٢۴، هیسالمتب االکدار ال تهران،، الکاشف التفسیرجواد، حمدمغنیه، م .٢٣
  . ش١٣٧۴، هیسالمتب االکدار ال ، تهران،نمونه تفسیر ناصر، ،یرازیارم شکم .٢۴
  .ش ١٣۶٨ ام آزادی،ی، پتهران، آداب الصلوة، اهللا روحید، سینیخمموسوی  .٢۵
  .ق ١۴٠٩ ،له معظمدفتر چاپ دوم، ، القرآن تفسیر فی الرحمان مواهب ی،دعبداالعلیس ،یسبزوارموسوی  .٢۶
 ،١٨، سال پنجم، شمارۀ  نوین دینیۀاندیش ،»و وحی در حکمت متعالیه عقل یسازگار«انگر، غالمرضا، یم .٢٧

  .ش ١٣٨٨
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١۵٧  

  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،٢۵ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  ۀیآ ریتفسی بررسنقد و 

  میابراه بر آتش شدن سرد
  ١زاده   سیدعلی سجادی  
  ٢یئ  مصطفی میرزا  

  دهکیچ
ی برخ کنیل. است ناممکن و محالی امری ذات از ذات انفکاک ،حکما اعتقاد به
، نمود سالم و برد uمیابراه بر را آتش خداوند که ءایانب ۀسور ۶٩ ۀیآ به استناد با
، معتقدنـد قاعـده نیـا بـه کـهی کـسان ،مقابل در. اند نموده مناقشه فوقۀ مسئل در
 اشـکال نیـا بـه متفـاوت یپاسـخ یک هر و برآمده فوق اشکال از پاسخ صدد در

  .اند داده
 یبررسـ و نقد به، هیآ نیا بارۀدر نظران صاحب و نامفسر نظرات یاحصا با ما      
 بـه، گـریدی بعـض دانـستنی ناکاف وی بعض در مناقشه با تینها در و پرداختهها  آن
ۀ مـسئل بـه توجه در ،همسئل نیا به پاسخ ما اعتقاد به. میا تهپرداخ مختار پاسخ نییتب

 کـه معنا نیا به. است نهفته امکان عالمی ها فاعل تیفاعل در آن ریثأت وی اله اذن
                                                                 

 ١٠/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/١/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(sajjadizadeh@razavi.ac.ir) وم اسالمی رضویاستادیار دانشگاه عل. ١
ــوی . ٢ ــالمی رض ــوم اس ــشگاه عل ــالمی دان ــالم اس ــسفه و ک ــری فل ــشجوی دکت ــسئول(دان ــسندۀ م ) نوی

(mostafa5791@gmail.com).  
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 باشدی ذات اثرش خواه ؛استی حرکت و فعل، ذات هر ریثأت شرط ،یالهۀ اراد و اذن
 از، اتیـروا و اتیـآ مکـرر حیتـصر وجـود بـا سـفانهأمت کهی امر، یعرض خواه و
 توجـه آن بـه فـوقی هـا پاسخ از یک چیه در و مانده دور به نامفسر اکثر دگاهید

  .است نشده
  .قرآن، ۶٩/ اءی، انبیذات و سالمت، ذات و آتش، حرارت، برد :یدیلکواژگان 

  مقدمه
 شـدن افکنـده انیـجر ،کنـد  مـییـاد آن از میکر قرآن در خداوند کهی اناتیجر ازی کی

 :باشد  میحضرت آنی برا آتش شدن سالم و برد و نمرود آتش در میهابرا حضرت
 اًمَالَسـًو اًدْرَبـ ِوىنُکـ ُارَن اَی اَنْلُق َ  مفـسران ذهـن در ایـن اشـکال ربـازید از. )۶٩/ اءیـانب( َميِاهَرْبـِإ َ

 بـه، باشـد  میذات جعل بهی ذات جعل و است آتشی ذات، حرارت که است بوده مطرح
 خلـق و جعـلی تعـال حـق طرف از طیبس جعل به، ذات جعل همراه به یذات هک امعن نیا

 مرکـب جعل بهی ذات بخواهد اگر و ندارد ذات علت از ریغ جداگانه یعلت و است شده
 نیچنـی ذاتـ کـه حـال. شـود  مـیتناقض جهینت در و خلف به منجر، شود حمل ذات بر

 محـال، باشـد خـودی جـا رسـ ذات کـهی ا گونه به ذات از آن کردن جدا، داردی وصف
 نیبـ از هم ذات، یذات رفتن نیب از با و است خودش اتیذات به ذات قوام که رایز ؛است
 ۀیـآ نیـا در. بود نخواهدی باق گرید هم انسان، ناطق رفتن با ًمثال که طور همان، رود می
 نمـودهی نفـ ذات از رای ذاتـ قـتیحق در، نمـودهی نف آتش از را حرارت که هم فهیشر
 برد صورت به هم آن ،استی باق خودی جا سر است آتش که ذات کهی حال در ،تاس
  .است تناقض نیع نیا و، سالمت و

از (و سـنی  )ییطباطبـا عالمـه تـای طوسـ خیش از( عهیشاعم از  ،میکر قرآن مفسران
 در، یعرفان ریتفاس تای اجتهاد ـ یعقل ریتفاسو  ،)یلیزح وهبه و قطب دیس تای راز فخر
 بـر شتریـب، نگارنـده ۀدیـعق بـه آنکـه حال .کنند حل را مشکل نیاکه  اند آمدهبر صدد
 ضمن، نوشتار نیا در. اند پرداختهی نقل داتیٶم به کمتر، آن نییتبی برا و افزوده مشکل
 بـری علمـ اشـکال و باشد منطبق ثیاحاد و قرآن با کهی حل راه، ها دگاهید نقد وی بررس
  .گردد  میارائه، نباشد وارد آن
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  ها آنی بررس و ها دگاهید

  )حضرت و آتش نیب مانع جادیا( اول دگاهید. ١
ی تحول گونه چیه آتش تیماه ْقتیحق در انیجر نیا در که باورند نیا بر مفسرانی برخ
 شـدت گرنـهو ،شده دایپ حضرت آن و آتش انیمی مانع و حائل بلکه ،است نکرده دایپ

  :)۶/٨۶: ١٣۴۴، یشانکا( است بودهی باق خود حال به آتش حرارت
  .)٧/٢۶٢: تا ی، بیطوس(... هیلإ تصل فلم جسمه نیوب نهایب حالی تعال هّنأ... 

  :است مضمون نیا بهی تیروا بری مبتن ظاهرا قول نیا
 دهیپوش را آن حضرت که آورد  میحضرت آنی برا بهشت ازی راهنیپ و لباس، لیجبرئ
 بـه شـروع لیـجبرئ با و نشسته ،آورده بهشت از لیجبرئ هم را آن کهی بهشت بساط بر و

  .)٣/۴٣٧: ١۴١۵عروسی حویزی، ( کند  میگفتگو

  :اند گفتهی برخ البته
 حـضرت آن جـسم از را آتـش حـرارت تیاذ، خود قدرت بای تعال حق که است زیجا
 کـه طور همان و است کرده را کار نیا نیخازن بدن با که طور همان، باشد کرده دفع
  .)۴/٣٣٧: ١۴٢٣، یکاشان( یینما  میمشاهده سمندر در

  دگاهید نیای بررس
 ۀیـآ در رایـز ؛دارد منافـات فهیشـر ۀیـآ حیصـر بلکه و ظاهر با حل راه نیانخست اینکه 

 نکـهیا نـه ،گـردد سـالم و بـرد کـه ُارَن اَی  :است آتش خود بهی تعال حق خطاب ،فهیشر
 ازی کـی کـه اسـت لاشـکا نیهمـ خـاطر بـه دیشـا و کند جادیای مانع و حائل بخواهد
 ،یصـادقی تهرانـ( بـالقرآن القـرآن ریتفسی ف الفرقان کتاب در آنۀ ارائ از پس معاصر مفسران
 حـل و برگـشته آن از ،بالقرآن القرآن ریتفسی ف البالغ خود گرید ریتفس در )١٩/٣٢٨ :١٣۶۵
  :دهد  میربطی اله ۀاراد و اذن به را همسئل

  .)١/٣٢٧: ١۴١٩، همو( اهللا ّالإ رّمؤث ال ذإ، له هرادتإ عدم هییکف حرقها عدم ّنإف... 

 یـک بـا ،ستیـن فـروع بـه مربـوط که رای قرآنی عقل ۀمسئل یک توان  نمینکهیا دوم
 ناخازنـ بـدنی بـرای تعـال حق ،محکم لیدل کدام به عالوه به .نمود حل مرفوعه تیروا
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 افـسانه هیشـب شتریـب هـم سـمندر نام بهی موجود .است نموده جادیا مانع و حائل ْجهنم
  .لیدل به برسد چه ،شود  نمیحساب هم دیمؤ عنوان به و ،تیواقع تا است

  )آتش در برودت جادیا (دوم دگاهید. ٢
 شـدتی جـا بـهی تعـال حـق نکـهیا آن و اند کرده اشارهی گرید جواب به مفسرانی برخ

 که امعن نیا به .)۶/٨۶: ١٣۴۴، یکاشان( است نموده سرما و برودت جادیا آتش در، حرارت
ی نیتکـو امـر بـا، داد قـرار لهـب و حرارت آن در و نمود خلق را آتش کهی یخدا همان
  ١.دهد  میقرار آتش در سالم و برد، حرارتی جا به، خود

  :اند برخی هم گفته
 ی برودتـی تعـالیخـدا ه یکـی آنکـ:ه آتش برد شد دو قول گفتند آنکِیقتدر حق... 

  .)١٣/٢۴٧: ١۴٠٨رازی، ابوالفتوح ( ردکت حرارت آتش د در آتش تا منافایافریبافراط ب

  دگاهید نیای بررس
 بـه مـصادرهی نـوع بـه و بـوده فهیشـر ۀیـآ ۀترجمـ قـتیحق در جواب نیانخست اینکه 

ی تعـال حق شود  میچطور که است نیهم امدع اصل رایز ؛اشکال حل نه ،است مطلوب
 برودت ،آتش همان در آنی اج به و ساخته جدا آتش ذات از ،باشد حرارت که رای ذات
 با اکرم امبریپ احتجاج ظاهر از، جواب نیا که دارد احتمال البته ؟کند جادیا سرما و

 بـر را آتـشی تعـال حق که آمده آن ازی قسمت در که باشد شده برداشتی هودی یشخص
  ٢.داد قرار سالم و برد، حضرت آن

 خطاب خداوند در قرآن ،طور که اشاره شد  همان ولکن این برداشت صحیح نیست
  . نه چیز دیگر،ن همین ظهور قرآنی استد و مبییٶم به خود آتش است و این روایت نیز

 شریفه دارد کـه ۀدوم اینکه آفریدن برودت و سرمای زیاد در آتش نیز منافات با ظاهر آی
در آن خطاب تکوینی به خود آتش شده که برد و سالمت گردد؛ چرا که تبدیل خود آتش 

                                                                 
ی فجعل فـ، بّیها الحر واللهجعل فّ ممن خلق النار وّینیوکء بأمر تیه منه شیصل إلیّو زال حرها فلم . ... ١

  .)۴/۵٠٩: ١۴٠۶،  نجفیسبزواری (ّم بدل الحری إبراهیا علًسالما وًن بردیحزبه الظالمود ونار النمر
 یـر لم وثیر وفراش سریر یعل النار جوف یف نهّکوم اًوسالم اًبرد هیعل لهاعجو میإبراه یعل َالنار اهللا ّوبرد. ... ٢

 النزهـة] ضرةنـال [النظـرة الخـضرة شـجاراأل من حوالیه وأنبت أجمعین األرض كملو من ألحد مثله الطاغیة كتل
  .)١/۴۶: ١۴٠٣، یطبرس... (السنة عیجم من ةأربع فصول یف ّإال وجدی ال ّمما النور أنواع نم حوله اّوعم
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  .یک سرما از خارج منافات داردذن الهی که ظاهر قرآن است، با ایجاد ابرد و سالم به  به

َمثل بودن جریان ( دیدگاه سوم.٣ َ(  
جـزء ، چـرا کـه آتـش ؛استفاده شـده اسـت لَثَاز باب م در اینجا  کهاند هگفتبرخی هم 

و مـراد ایـن اسـت کـه مـا قـرار دادیـم و  جمادات است که صالحیت خطاب را نـدارد
ا قـردة خُک  :تعالی فرمود طور که حق همان، گرداندیم آتش را برد و سالم َو ً َ َ ِ َاسـئنيُ ِ ِ ،  یعنی

  ١.چنین قرار دادیم را این آن

  بررسی این جواب
ای اسـت کـه بـا   بلکه بیـان شـیوه،چه بحث تمثیلی بودن پاسخ به این پرسش نیستاگر

ولی ،  پاسخ آن به این سادگی نیستسازد و بحثی است مبنایی که  میها بسیاری از پاسخ
تـسبیح  چرا که صریح برخی آیات، ؛رسد  نمینیز صحیح به نظر این جواب، به هر حال

  : از جمله،دننمای اثبات می  عالمی اشیاۀ موجودات و بلکه همۀبرای همرا 
 له السم َ َّ ُ َ ُ ِّ ْات السبع واألرض ومن فـیھن وإن مـن َاوَُس َ ْ َّ ِْ ْ ِ َ َ َِ ِ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َّ َّء إالُ

ِ ـ ٍ مـ وُ َل  َ ِ ِ ْ َ ِ ُ ِّ َن الِکـَس ھم إنـه ْ قھـون   ُ ََّ ِ ْ ُ َـْسِبُ َ َ ْ َ
ًن اَک َحِل ً غفورَ ُ   .)...؛ و١/ جمعه: ک.؛ نیز برای تسبیح موجودات ر۴۴ /اسراء( اَ

  :روایاتی از جملهنیز و 
ِوإ : اهللاقول : قلت له: قال اهللا عبد یعن أب،  الصباحیعن أب... ـ  ْن مـن َ َ ْ ِ ُـء إال ْ َّ

ِ ٍ ُ ِّ َس
َلم و َ ِ ِ ْ َ َن الِکِ ھمْ قھون   ْ ُ َُ َـْسِب َ َ ْ َ

 أن تـنقض یا لنـرّ إنـ قالو  ـح بحمدهّسبیء ی شّلک: قال؟ 
  .)٣/۵٣۶: ١۴١۶بحرانی، حسینی ( حهیالجدار هو تسب

وا ال تـضرب:  اهللاقـال رسـول : قـال اهللا عبد یعن أب، د بن مسلمّعن محم... ـ 
  .)٣/۵٣٧ :همان(اهللا ح بحمد ّها تسبّ وجوهها فإنی علّالدواب

 : قـالاهللا العظمة عن جابر بن عبد یخ فیأبو الشی حاتم وابن أبیر وأخرج ابن جرـ 
ن أ كُرُ آمَّینُا بی :ا قال البنهً نوحّنإ ؟ء أمر به نوح ابنهیم بشک أال أخبر: rاهللاقال رسول 

 :ی تعـالاهللا قـال .رزق الخلقیبها یح الخلق وتسبها صالة الخلق وّن فإ،اهللا سبحان :تقول
  ْوإن من َ ْ ِ ْ ِ ُء إال َ َّ

مِ  ِ ِ ْ َ ِ ُ ِّ   .)۴/١٨٣: ١۴٠۴سیوطی، ( َس

                                                                 
١ . َقلن ْ ُار کَا نَا یُ ًوىن بردُ ْ َ َا وسالِ َ َا ًمَ َ إبـرَ ْ َاهميِ ِ النارّ فإن.لَثَوهذا م ك قلنا للنار ذل،جمعوا الحطب وألقوه فی النارا ّمعناه فلم  

: ا علیه وسالمة ال یصیبه من أذاها شیء کما قال سـبحانه وتعـالیًا جعلنا النار بردّ خطابه والمراد أنّجماد ال یصح
 ا قردة خُک َو ً َ َ ِ َاسئنيُ ِ ِ٧/٨٧: ١٣٧٢، همو (كأمرهم بذله خاطبهم وّ ال أنكذلکرهم ّیه صّ أنیالمعن و.(  
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چـه  اگرپس جماد، فرع بر علم و شعور است،  نیز بدیهی است که تسبیح نمودناین
ه صالحیت خطاب را نیـز دارا در نتیج ست،ای از علم و درک را دارا  مرتبه،جماد است

  قابل توجه است که نوشتاری دیگـر رایبحث، البته بحث تسبیح اشیا و انواع آن. باشد می
  .طلبد می

  )ناتوانی عقل از درک مسائل اعجاز الهی (دیدگاه چهارم. ۴
 ؛ به اینکه جواب تفـصیلی از ایـن امـر ممکـن نیـستاند برخی مفسران دیگر اشاره کرده

ه از مسائل اعجاز الهی و خرق عادت است که عقل به آن راهـی نـدارد سئلمکه این  چرا
بحـث عقلـی در  .کـردنـد محـول ا ن در علم که مخبر صادقارا به راسخ و باید علم آن

ی و معلـولی بـه توسـط عـادات ّعلـ ی امکان دارد که علم به روابطیحوادث عالم در جا
ی و معلـولی در معجـزات الهـی ّدر حالی که این روابـط علـ، متکرره حاصل شده است

  :برای ما مجهول است
 ّألن، ك ذلـی ضـرورة للخـوض فـینـا ال نـرّنکل، ك الجواب عـن ذلـكنا ال نملّإن... 
ها مـن روابـط یل فّتمثی ما ی بعلمها فاهللا ّ اختصی التّیة من مسائل اإلعجاز اإللهلأمسال

  .)١۵/٢۴١: ١۴١٩اهللا،  فضل( ریالتأث

  بررسی این جواب
 باز هـم ربطـی بـه ،صحیح و دقیق است، چه در جای خود این جواب اگرت اینکهنخس

توان ضرورت خـوض و دقـت   نمیبه عالوه .عدم جواب است،  و در واقعرداشکال ندا
 اشاره به این مطلب مهم دارد که هـر ، شریفهۀچرا که این آی ؛ه را انکار کردمسئلدر این 

گـذار یـا أثیرتوانـد ت می به اذن الهی، ه بر ناسوتانسانی با اتصال به عالم ملکوت و سیطر
 ۀبـه صـیغ »قلنـا« تعبیـر،  شـریفهۀو شاید به همین خاطر است که در آیـ ثیر گرددأمانع ت

به همین دلیـل اسـت  .)۶١٠: ١٣٨۵زاده آملی،   حسن:ک.ر( الغیر آمده است جمع و متکلم مع
  :فرماید  میریفط حسن بن ۀدر قسمتی از جواب نام که امام عسکری

) آیـد  مـیکه یـک روز در میـان بـه سـراغ بیمـار (خواستی از عالج تب و نوبه می... 
ای بنـویس و بـه همـراه   این آیه را در ورقـه، آنۀبرای معالج .بپرسی و فراموش کردی

ًبرد ِوىنُک ُارَن اَی  :دار کن شخص تب ْ َوسال اَ َ َ اًمَ َإبر َ ْ َاهميِ ِ .  
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  ١.»خوب شد دار کردم و نوشتم و همراه تب رامن آن آیه «: گوید  میحسن
ممکـن اسـت  و کرد  میتواند بکند آنچه مسیحا  میآری نفس انسان سالک با همت

  : آنجا که فرمود،ی اشاره به همین مطلب باشدیاستدراک عالمه طباطبا
  .)١۴/٣٠٣: ١٣٧٢(...  فیهاً لهمم النفوس دخالّأن ًجماالإ نعلم ،نعم... 

کـه  ی و معلولی در خوارق عادات نیـستّ خصوص روابط علۀبارآنکه بحث در دوم
کـه بنـا بـه اسـت   حرارت آتشیۀبلکه بحث دربار،  به آن علم نداریمًتفصیال یم مایبگو
کنـد کـه   نمیحال فرقی ؛باشد و محال است که از آتش نفی شود  میذاتی آتش، فرض

  .نداشته باشیمیا علم به آن داشته باشیم   و،علت آن مادی باشد یا معنوی

  )های صالح عدم سنخیت آتش با انسان ( دیدگاه پنجم.۵
های صـالح همچـون  ست و از سنخ انسانها سنخ با جهنمی هم، آتش  کهاند برخی گفته

  .)٩/۴٨٩: ١٣٧٩شیرازی، مکارم ( کند  میفرارها   آنبلکه از، الرحمن نیست خلیل
جـسم ، آتش ملکی، بر ملک ملکوت ۀبه خاطر غلب«: اند که گفتهکسانی شاید هم 
  ٢.اشاره به همین جواب باشد، »سوزاند  نمیملکوتی را

  بررسی این جواب
تعـالی بـه خـود آتـش تعلـق   شریفه دارد که خطـاب حـقۀاین جواب، منافات با ظاهر آی

خبـار از ِاَنشای الهی مجاز بوده و به معنای امر و اگرفته است و در واقع مطابق این نظر، 
بـه عـالوه مـراد . خبارِانشا دارد نه ا شریفه، ظهور در ۀحالی که امر در آیواقع است، در 

 شریفه، جسم مادی آن حضرت بوده، نـه جـسم ملکـوتی کـه از سـنخ آتـش ۀدر این آی
                                                                 

 یقضی إذا قام بم  أسأله عن القائم، ّیرکّ محمد العسی أبیتبت إلک :ف قالیوعن الحسن بن طر. ١
 عـن َسـألت« : فجـاء الجـواب،یّر الحمـک فأغفلت ذ، الربعیّء لحمی وأردت أن أسأله عن ش؟ن الناسیب

 الربـع یّ أن تـسأل لحمـَ أردتَنـتکنـة وّیسأل البی ال قضاء داودکن الناس بعلمه ی بیاإلمام إذا قام قض
ًبرد ِوىنُک ُارَن اَی :  المحمومیقه علِّ ورقة وعلیب فُتکفات یفأنس ْ َوسـال اَ َ َ اًمَ َإبـر َ ْ َاهميِ ِ «.وعلقته كتبت ذلک ف: قال ّ
  .)٢/٣٣١: ١۴١٣، مفید ( محموم لنا فأفاق وبرأیعل

لبـة رهـا مـن غی غیفـیل و إسـرائیّول سـورة بنـأ یه فـیـلإما أشـرنا  میوجه عدم إحراق النار إلبراه. ... ٢
 َ الجسمُةّکی الملُحرق الناری فال ك،م الملکرتفع حی ك الملیوت علکبعد غلبة المل وك الملیوت علکالمل
  ).٣/۵۵: ١۴٠٨، جنابذی... (ّیوتکالمل
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را   نیست و این جسم ملکوتی در عالم ملک و طبیعـت، محـسوس نیـست کـه آنمادی
 شـریفه، آتـش ۀحالی که در آیداخل آتش بیندازند، در نتیجه خلط بین عوالم شده، در 

طور که عرف مردم و عقال از   آن حضرت مراد و منظور است، همانِمادی و بدن مادی
  .فهمند  شریفه همین را میۀآی

  )گرفته شدن حرارت آتش (دیدگاه ششم.  ۶
که آتش همان آتش است که حرارت آن گرفته شده اند  ن هم گفتهابرخی دیگر از مفسر

  :باقی مانده استو نور و اشراق آن 
  َقلنا ْ ًبرد ِوىنُک ُارَن اَیُ ْ َوسال اَ َ َ اًمَ َإبـر َ ْ َاهميِ ِّضره فلم تحـرق یا ال ً بردیدَ ابری أ،سالمةو  ذات برد
  ١.)۴/٢٠۶: ١۴٠٧ر، ّشب( لیمعه جبرئی روضة و نورها فجلس فیبقّزال حرها وال وثاقه وإ

  بررسی این جواب
چـرا کـه اگـر  ؛اشد که باید برای آن دلیل آورده شودب  میااین جواب در واقع اصل مدع

زائل شده و نور  شتوان گفت که آتش هست ولی حرارت ، نمیتش باشدآذاتی ، حرارت
 که از کالم خود عدول اند ن به اشکال نمودهط تفًالبته برخی ظاهرا. آن باقی مانده است

  :اند  الهی را مطرح نمودهۀ مطلقۀ ارادۀمسئلکرده و 
 ّم أنیتعل، و األفهامیعظة لذوی، وعبرة و تعالاهللامان بعظمة ی اإلیغ فیا درس بلهذو... 

  سلطان، فما أراده اهللا کان وما لم یشأ اهللا لم یکنّإرادة وسلطانه فوق کل ّلک فوق اهللاإرادة 
  .)٢/١۵٩٧: ١۴٢٢زحیلی، (

  )آتش عشق ( دیدگاه هفتم.٧
تعـالی بـه   که در دار هستی جـز بـه وجـود حـقبرخی از اهل عرفان و سلوک از مفسران

تعالی  غیر حق موجودات را تجلی او دانسته و گفتگوی با ۀقائل نبوده و بقی وجود دیگری
 ند بـها چرا که قائل  ـدانند  میرا که معشوق ازل و ابد است نه تنها حرام بلکه غیر ممکن

                                                                 
هـا ی أزال عنهـا مـا فی تعالاهللا ّفإن... « :دهند  میتمایل نشان ن اهل سنت نیز به این جوابابرخی از مفسر. ١

برودتهـا و... «؛ )٢/۵۵: ١۴١٧، نـووی جـاوی(» اإلشـراقیها من اإلضاءة و ما فیأبقو اإلحراق وّمن الحر
یـت بق وم فقـطی ربط بـه إبـراهیبعد أن احترق الحبل الذ، اإلحراق وّ عنها طبعها من الحراهللاحدثت بنزع 

  .)٢/١۵٩۶: ١۴٢٢، زحیلی(» ریء قدی شّلک ی عل، واهللاانتکما کاشتعالها إضاءة النار وإشراقتها و
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گویند  ، می  ـ)١٨۴: ١٣۵٨جامی، : ک.ر؛ ١٣٢: ١٣٨٣سبزواری، ( »ّلیس فی الدار غیره دیار  «اینکه
تعـالی را  الرحمن تعبیه شده تا غیر حـق آتش عشق است که در جان خلیل، که این آتش

از تمام آفات و اغیـار صـافی ، نفس آن عاشق حق، در نتیجه، از جان و روح او بسوزاند
د از و شاید به همین خاطر است که بعضی در عرفان عملی بعـ شده و برد و سالم گردد

  ١.الیقین هستند بردۀالیقین قائل به مرحل  حقۀمرحل

  بررسی این جواب
گـشا ، نـه تنهـا راهشـدههای عرفانی برای حل اشـکال یاد این نحوه جوابنخست اینکه 

چـه در ، اگرگونه تفسیرهای عرفـانی  زیرا این؛افزاید  می بلکه بر مشکالت آن نیز،نیست
لـذا خـود  .تـا تفـسیر است یشتر شبیه تاویللکن ب، جای خود قابل بررسی و توجه است

ویالت أطـور کـه در تـ همـان، ی ندارندیگونه تفاسیر ابا ویل به اینأایشان نیز در گفتن ت
  ،البتـه شـاید بتـوان طبـق مبـانی عرفـان. الرزاق کاشـانی بـه آن تـصریح شـده اسـتعبد

ور آیـات شـده و منافـاتی بـا ظهـ مطرح برای تفسیری عرفانی که تنها به صورت احتمال
   مفــصل آن را بایــد در محــل خــودش لکــن بحــث،محملــی درســت بــاز نمــود، نــدارد
  .ی کردیجو پی

بـاز ، یمیگونه تفسیر و تأویل عرفانی را به طور کامل قبول نمـا اینکه اگر هم این دوم
 ۀویل عرفانی از آیـأربطی به اشکال و حل آن ندارد و تنها تبیین و ت ،گونه جواب هم این

) آتـش (از ذات) حـرارت (ی ذاتـییمربوط به عـدم جـدا، چرا که اشکال؛ شریفه است
  .پس باز هم خروج تخصصی از محل بحث دارد. باشد می

                                                                 
 ی هـیه التیالمعارف إل بإلقاء الحقائق وًالّأوقدتموها أو أنتم یالت العشق بنار حترقی وهکُاتر: یأ وهِّحرق... «. ١

ُار کـَا نـَیـ ... اهّیـ إاهللاألرض بإراءة وات واوت السمکته ملی النار عند رؤكحطب تل َوىن بـُ  بالوصـول اًمَالَسـَا وًدْرِ
 یفـ انکـواإلم النقصان وآفة الحدثان نقص عن والسالمة املکال الروح دیتف لالوصو ّلذة فإن، الفناء حال
ًبـرد ِوىنُکـ ُارَنـ ... «؛ )٢/٨١: ١٩٧٨، یعرب ابن (»...العشق نار نیع ْ َوسـال اَ َ َ اًمَ َإبـر َ ْ َاهميِ ِ بـرد أهـل مـن ونـهکل 
ه إذا ّفإنـ... «؛ )۶۴۴: ١٣۶٣ ،یرازیشـ نیصـدرالد(» الـسوء ّظـن اهللاب نیّالظان أحوال بخالف وهذا نیقیال

ی االستنـصار  وجـه فـّلکـ باهللار یـا سـلم قلبـه مـن غّلمـو... انّیالبرد عنـده سـ فالنار و،کان للعبد السالمة
قـال یـق و من المنجنیقد رمی الهواء وف لیض له جبرّتعر ، وجهّلکء بیسلم من طلب شواالستعانة و

م القلـب مـن یان سـلکـّإذ لمـا ؛ اًسـالما وًه بـردی النار علاهللافجعل  ،فال كیا إلّأم: فقال؟ هل من حاجة: له
اهـل «؛ )٢/٢٩٧: ١۴٢٠،  شـافعیقـشیری نیـشابوری(» األعـاللیـا وفس مـن البال وجد سالمة الن،یاراألغ

  .)١/٧۴: ١٣۶٨، میبدی(» ...این آتشی است در جان خلیل تعبیه بوده: گفتند... معرفت
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  )انقالب ماهیت آتش به گل و سبزه (دیدگاه هشتم.  ٨
  :اند برخی دیگر نیز بیان نموده
، چنانچـه خـاک و گیـاه ،آتش به گل و ریاحین و سبزه مبـدل شـد ؛قلب ماهیت شد

  آب را هوا،خداوند قادر است و،  خلق آخرّ عظم و لحم ثمّ مضقه ثمّ علقه ثمّ ثمنطفه
  .)٩/٢٠٨: ١٣٧٨طیب، ( رویاند إلی غیر ذلک  میاز خاک نباتات، کند می

 مثـل تبـدیل سـگ بـه ؛انـد برخی هم مثال به انقالب ماهیـت در عـالم طبیعـت زده
  .)١٢/٢٨٩: ١٣٩٨نجفی خمینی، ( زار نمک

  ببررسی این جوا
چرا که عالوه بر محال بودن انقالب که در محل خود  ؛این جواب نیز قابل خدشه است

 نیز مربوط به قلب ماهیت اند ی که زدهیها مثال، )۶۴١: تا شیرازی، بی: ک.ر( ثابت شده است
ای طـولی اسـت کـه هـر  رابطـه، نطفه و علقه الی آخـر، گیاه،  خاکۀبلکه رابط، نیست
 در حالی ،تر را داراست و صورتی بر روی صورتی است ینی پاۀرتبکماالت م،  باالترۀمرتب

  .نفی شده است ذاتی از ذات، فیه نحنکه در ما
 زیـرا در آن، خلـط بـین انقـالب عقلـی و ؛باشـد های مفسر دیگر نیز صحیح نمـی مثال

 آنکه تغییری در آن رخ دهد و  بیانقالب عقلی یعنی یک ماهیت. انقالب فقهی شده است
 محـال ْ آن افزوده یا از آن کاسته شود، شیء و ماهیت دیگری گردد، ایـن انقـالبچیزی بر
در حالی که انقالب فقهی . )٢٩: ١٣٨٧شـیروانی، (  زیرا مستلزم اجتماع نقیضین است؛است

شـود و تنهـا   نمـیعوض، حقیقت یک شیء به خودی خود، که یکی از مطهرات است
 ۀمانند شرابی که به واسط، بب برخی عواملهم به س  آن،کند  میبرخی عوارض آن تغییر

  .)١٩١: ١٣٨١وحیدی، ( شود  میتبدیل به سرکه، ریختن چیزی مانند نمک یا سرکه در آن

  جواب برگزیده
خـارج   شمول اشـکالۀ از دایرًتخصصا  شریفهۀاین آی، ّبنا بر نظر ادق و قول اهل تحقیق

 وجـود خـارجی ِعرضـی الزم بلکـه ،ذاتـی نبـوده ،نسبت به آتش چرا که حرارت ؛است
  .)١۵٢: ١٣٨۶مهدوی، ؛ ١٠۶: ١٣٨٢شهابی، ( آتش است

محال بودن انفکـاک آن از ، ط ذاتی هر شیءییکی از شرا دلیل آن هم این است که
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،  که ذاتی را نه در خارج و نه در عقلابه این معن ؛ چه در ذهن و چه در عین، استذات
، و حال آنکه حرارت )٨٣: ١٣٨٢ شـهابی، ؛١/۴١: ١٣٧۵ابن سینا، ( توان از ذات جدا کرد نمی

ذاتی نخواهد بـود و جـزء لـوازم آتـش ، در نتیجه حرارت، شود  میاز آتش جدا در ذهن
، ممتنــع نیــست آیــد و تفکیــک لــوازم از ملزومــاتش در تقــدیرات الهــی  مــیحــساب بــه

  .)١٠٠:  ١٣٨٣ی، یخواجو(اند  ها از همین گونه  آنۀطور که اکثر خوارق عادات و بلکه هم همان
  زیرا خطاب؛ذاتی بودن حرارت برای آتش داردظهور در عدم   شریفه نیزۀ آی،به عالوه

، تو در حالی که آتـش هـستی، ای آتش«:  کهابه این معن، تعالی به خود آتش است حق
  .نباش و نابود شو، آتش: نه اینکه بفرماید، »برد و سالم باش،  و خلیل منّبر ولی

مثـل ،  اخیـرۀتوانـد از قبیـل صـورت نوعیـ  مـیصورت ذاتی بودن هـماینکه در دوم 
 چـه برخـی هـماگر. ملکات انسان باشد که اختیاری بوده و قابـل تغییـر و تبـدیل اسـت

عنی چیـزی کـه مقتـضای ی،  نه عرضی، که ذاتی در اینجا در مقابل اتفاقی استاند گفته
  .)١/١۴٣: ١٣٨٨ملکیان، ( ء استیش

 ْبینی الهـی و توحیـد افعـالی، چـه حـرارت اینکه بر اساس جهانترین جواب   مهموسوم 
در این نگاه بلند و دقیق  .ذن در تأثیر ندهداتواند  تعالی می ذاتی آتش باشد و چه نباشد، حق

 آن آورده خواهد شد، ما شاهدیم که مـؤثر و موجـد ِییل متعدد قرآنی و روایاسالمی که دال
شـود،   هر فعلی که در عالم حادث و موجود مـی.بس باشد و حقیقی، تنها خدای تعالی می

 هـیچ تـأثیری گرنـهذن بدهد، تأثیر خواهد کرد وا اگر او ؛ذن و اراده و مشیت الهی استابه 
االطـالق   علیِشیئی که هیچ گونه استقاللی ندارد و لحظه به لحظه از مبدأ فیاض .کند نمی

فعل و تأثیر فعل خود هم نیاز به افاضه شود، به طریق اولی در   هستی و وجود میۀ افاضآنبه 
  :نماید  میآیات و روایات متعددی داللت بر این مطلب اساسی .و اذن الهی دارد
ْا َمـَو...  : ماننـد ،نمایـد  مـیای که داللت بر اذن در تحقق و تأثیر افعال آیات شریفه ُ 

ِبه  َینِّارَضِب که ضـرر رسـاندن را هـم متوقـف بـر اذن الهـی  )١٠٢ /بقره( ...ّٰ اهللاِنْذِإِ بَّالِإ ٍدَحَأ ْنِمِ
ًرسـوالَو  : فرمایش حضرت عیـسیمانند و  ،دانسته است ُ َ إىلَ

ِ بـىنِ َ إسـرَ ْ ُجئـتُکیل أىن قـد ِائِ ْ ِ ْ َ ِّ َ ْم َ
َبآی ُة من ربمکِْ ِّ َ ْ ِ َلُک أىن أخلق ٍ ُ ُ ْ َ َم من الطني کَِّ

ِ
ِّ َ ِ ْھیْ ِئة الطريَ ْ َّ ِ خ فَ ِ فأ ُ ُ ْ َ َفَییه َ َون طـُکِ ْا بـإذن اهللا وأبـرئ األکًْريُ َ ْ ُ

ِ ْ َُ ّٰ ِ
ْ

ِ َمـه واألبـرص ِ َ ْ ََ ْ َ َ
ِوأحــی ْ ُ َ املــوىتَ ْ َ ُــئُک بــإذن اهللا وأْ ِّ َ ُ َ ّٰ ِ

ْ
ِ َم مبــِ ِ ُا تــأکْ ْ َلون ومــَ َ َ ِا تــدخرون ىفُ َ ُ ِ َّ ــَ ُ بی ِم إن ىفِتُکوُ َّ ِ ــَ ذْ ُلکــ آلیــة َكِل َ ً ُم إن کَ ْ ِ ْنــمت ْ ُ ْ

ِمــؤمن ِ ْ  ذن الهــی منــوط و مــشروطاود را بــه کــه افعــال و معجــزات خــ )۴٩ /آل عمــران( َنيُ
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 ،نمایـد ذن الهی میا ه افعال و تأثیر و تأثرات بۀداللت بر مشروط بودن همبرای دیدن آیاتی که نیز ( سازد می
؛  ۶۶ /انفـال؛ ١۶ /مائـده؛  ۶۴ /نـساء؛ ١۴۶ــ١۴۵ /آل عمـران؛ ٢۵۵ و ٢۵١، ٢۴٩ /بقره؛ ١١٠ /مائده :ک.ر

  .)۴۶ /احزاب؛ ٣۶ /نور؛  ۶۵ /حج؛ ١٠٩ /طه؛ ١٠٠ و ۵٩، ٣ /یونس
، ددانـ  مـیبه اراده و خواست الهی مشروط هر اراده و خواستی را ،برخی آیات دیگر

َوم : مانند اؤَ ُا  َن إال أن وَش ْ ََ َّ
  .)٢٩ / تکویر؛٣٠ /انسان( هللاَاء اَشِ

 دهـد  مـی انجام،آمده که خداوند متعال هر چه اراده کندهم در برخی آیات شریفه 
َلو : مانند، )مطلقبه طور ( َعل مَ هللاَّن اِکَ ُ َ ُریدُا یْ ِ )٢۵٣ /بقره(.  

زمـین دانـسته کـه اگـر و ها  تعالی را مالک مطلق آسمان نیز حق برخی دیگر از آیات
َلقـد ک  :مانند،  تحقق پذیرد و کسی توان منع از آن را ندارد،اراده در آن نماید ْ َ َفـر الـذین قـَ َ ِ

َّ َ ُالوا َ
َّإن  َ هوهللاِ َ ا ابن مرميُ َ ْ َُ ُ ْ ِملس َ ْ قل فمن ميْ َ ْ َ َ ْ َ من ُكِلُ ْ شیهللاِ َا إن أرًئَ َ ْ ْاد أن ِ ُ ْ َ َ ا ابن مرميَكِلَ َ ْ ََ َ ْ ِملس َ ً وأمـه ومـن ىف األرض جخیعـْ ِ َ ِ ْ َ ْ

ِ ْ َ ََّ َُ ا ُ
ْ ملِِهللاَو َ السمُكُ َات واألرض ومَوَّ َ َِ ْ َ ْ

ْا یبِ َنھمَ ُ َلق مَا َ ُ ُ َاء وَشَا ْ َ هللاُ ْ ِّلُ کَ ٌء قدیرَ ِ َ ٍ )١٧ /مائده(.  
 او را به طور مطلـق در هـر ۀ و اراد،تعالی را بر هر چیزی قادر  حق،برخی آیات دیگر

ْوإن مي  :مانند. داند  میجاری شیئی نافذ و َ ْ ِ ْسسَ َ بضر فالُهللا اَكَ َ ٍّ ُ ْشف لـه إال هـو وإن ميَ اکِ َ ْ ِ َِ َ ُ َّ ُ َ َ ْسـسِ ريَكَ  ٍ ْ ـ َ َ فھـو ِ ُ َ
َ ْل ُ کَ َ ٌء قـدیرِّ ِ َ ٍ )گاهی از برای ؛ همچنین ٢ /فاطر؛ ١٠٧ /یونس: ک.؛ نیز ر١٧ /انعام برخـی آیـات کـه آ

؛ ١۴ /حـج؛ ۴٠ /نحـل؛ ١١ /رعـد: ک.، ردنـنمای مـی ذن، اراده و مشیت مطلق الهی در ملک خوداداللت بر 
  .)٣١ /مدثر؛ ۵ /حشر؛ ١١ /فتح؛ ٣۶ /زمر؛  ٨٢ و ٢٣ /یس؛ ١٧ /احزاب
 ذنا بـه افعـال و ایشـا بـودن منـوط (نظـر موردی امعن بر داللت هک اتیروای برخ اما

  :داند  مییاله إذن به تنها را ترک و خذا کهی تیروا مانند ،دنینما می) یاله
م بـن عمـر ی عـن إبـراهیسیـّل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عیّمحمد بن إسماع

 وأمرهم ،هیلم ما هم صائرون إل فع، خلق الخلقاهللاّإن :  قالاهللا عبد ی عن أبّیمانیال
ن وال یونون آخـذیکه وال ک تریل إلیء فقد جعل لهم السبی فما أمرهم به من ش،ونهاهم

  .)١/١۵٨: ١۴٠٧کلینی، ( اهللاّن إال بإذن کیتار

  :داند  الهی میۀمشیت و ارادمنوط به ) اعم از خیر و شر (روایتی که تمام افعال رانیز 
د بن عیسی عن یونس بن عبد الرحمن عن حفص بن قـرط عـن ّ بن إبراهیم عن محمّعلی
ّمن زعم أن اهللا یأمر بالسوء والفحشاء فقد کذب :  قال رسول اهللا ،قال اهللا عبد یأب

ّعلی اهللا ومن زعم أن الخیر والشر بغیر مشیئة اهللا فقد أخرج اهللا من سلطانه ومن زعم أن  ّّ
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  .)همان(  الناراهللا أدخله اهللا یذب علک ومن اهللا یذب علک  فقداهللاّر قوة ی بغالمعاصی

  :داند  میالعاده را به اذن الهی در افعال خارق درت انبیاق ی ویو روایتی که توانا
ّعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عل  یّ الحنـاط عـن أبـیًّم عن مثنک بن الحّیّ

 . نعم: قال؟ اهللا أنتم ورثة رسول : فقلت له،  جعفری أبیدخلت عل:  قال،ریبص
 فـأنتم : قلـت. نعـم:ی قـال لـ؟ّل مـا علمـواک علم ،اءی وارث األنباهللا رسول :قلت

ّ ثـم قـال .اهللا بـإذن ، نعم: قال؟مه واألبرصکءوا األِبرُ وتیوا الموتیحُ أن تیتقدرون عل
 ُ فأبـصرت،ینـی عی وعلـی وجهـی فمـسح علـ، فدنوت منـه.ّا أبا محمدی یّ منُنْ اد:یل

ون کـّ أ تحـب أن ت:یّ ثم قال لـ. البلدیء فیّل شکوت ویماء واألرض والبسالشمس وال
 ؟اًصّ الجنة خالكنت ولکما کامة أو تعود یوم القیهم ی ما علكی ما للناس وعلكذا ولکه

ُ فحـدثت: قـال.ُنتکما ک فعدت ،ینی عی فمسح عل.ُنتکما ک أعود :قلت  ی ابـن أبـّ
ّأشهد أن هذا حق  : فقال،ر بهذایعم ّما أن النهار حقکّ   .)١/۴٧٠ :همان( ّ

ر روی زمین بی و تأثیر هر فعلی از هر موجودی یتوانا، تی که با صراحت بیشتراو روای
  :دندان  میرا مشروط به اذن الهی

 فـإذا ،اًیدا شـدًّ حبـاًّیـّحب علی ّیان قنبر غالم علک:  قالاهللا عبد یعن أب... ـ 
 : فقـالك؟ مـا لـ،ا قنبری : فقال،لةی فرآه ذات ل،فی أثره بالسیل خرج عّیخرج عل

 أو مـن ی أ من أهل السماء تحرسـن!كحی و: قال.نیر المؤمنیا أمی ك خلفیجئت ألمش
 یعون لـیستطیـّ إن أهـل األرض ال : فقـال. بل من أهل األرض، ال: فقال؟أهل األرض

  .)٢/۵٩: همان( ع فرجعِ فارج. من السماءاهللاّ إال بإذن اًیئش
 یّعلمنـی أسـأله أن ، ی جعفر الثـانی أبیتبت إلک:  قال،لیّعن محمد بن الفض... ـ 

م ال ی الـرحمن الـرحیّ ربـاهللا اهللا اهللا :تی تقـول إذا أصـبحت وأمـس:ّیتب إلـک ف.ًدعاء
 فهـو ك، حاجتـی فـكّ ثم تدعو بما بدا ل.ری فهو خك ذلی علَ وإن زدت.اًیئ به شكأشر
  .)همان( شاءی ما اهللافعل ی ی تعالاهللان ء بإذیّل شکل

َّإن  :  در ذیل قول خداوند تعالیالمنثور ّالدراز روایتی  و َعل مَاهللا ِ ُ َ که مـشیت و  ُاءَشَا ْ
  :داند  میجا نافذ  الهی را در همهۀاراد

:  لـهلیـه قّأن: ّیعن عل، فوائده ی فّیو الخلع ةّالسن ی فّیائک حاتم و الاللیأخرج ابن أب
شاء أو لمـا یـ لمـا اهللا ك خلقاهللاا عبد ی: ّی فقال له عل،ئةی المشیف مّلکتی ً هاهنا رجالّإن

: قـال. بل إذا شـاء: قال؟  إذا شاء أو إذا شئتكضِمرُیف:  قال.شاءی بل لما :قال؟ شئت
ث یـث شـاء أو حیة حّ الجنكدخلُیقال ف. قال بل إذا شاء؟  إذا شاء أو إذا شئتكیشفَیف
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 كنـایه عیـ فی الـذُ لـضربتك،ر ذلـیـ غَ لو قلـتواهللا: قال. ث شاءیبل ح: قال؟ شئت
  ١.)۴/٣۴٨: ١۴٠۴سیوطی، ( فیبالس

از جهـت حـدوث و  اشـیا ۀو به دست قدرت اوست و همـاو  عالم ملک ۀ هم،آری
 .تعـالی را نـدارد  حـقۀی منـع از ارادیهیچ مـانعی توانـا  واند  او وابستهۀبه اذن و ارادبقا، 
ّجاری و نافذ است و حـد و مـانعی   عالمۀدر هم، ثیر افعالأ الهی و اذن در تۀ ارادۀمسئل

 تعالی  که حقا به این معن؛ملک حقیقی اوست،  عالم امکانۀهم .تصور نیستم برای آن
تواند در ملک خودش تصرف کنـد   میً مالک عالم بوده و تنها اوست که مستقالًتکوینا
  .)١۵/۵٣: ١٣٧٢ی، یطباطبا( ثیر دهدأتثیر شود یا اذن در أو مانع ت

  گیری نتیجه
 برگزیده  دیدگاهۀسنت و ارائن شیعه و برخی از اهل ابعد از بیان تفصیلی اکثر اقوال مفسر

  :نتایج زیر حاصل شد
 از محـل بحـث خـارج ًضـوعا و موًتخصـصا،  شریفهۀ آیۀبارشده در اشکال توهم. ١
  .باشد  میدن حرارت برای آتشعدم ذاتی بو،  زیرا که قول اهل تحقیق؛است
تواند از قبیل ملکات انسان که جزء حقیقت انـسان   میدر صورت ذاتی بودن هم. ٢
  .باشد،  ولکن قابل رفع و زوال هست،شده
 مهمی که در دیدگاه برگزیده با توضیح بیشتری بیان شد و متأسـفانه مـورد ۀمسئل. ٣
اسـاس  بـر.  شئون عالم بودۀلهی در هم اۀاراد ذن وا ۀ، مسئلن بودا اکثر مفسریتوجه کم

 الهی شرط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هـر ۀذن و ارادا، صریح آیات قرآن و روایات متعدد
پـس .  خواه آن شیء ذاتی باشـد یـا غیـر ذاتـی و عرضـی؛باشد  می عالمیشیئی از اشیا
  .ًهم حکماو  خارج است ًشده هم موضوعا اشکال مطرح

                                                                 
مـن : اهللارسـول  قـال: قـال ا عن الصادقًضیأ«: ، وارد شده استشدروایات دیگری مانند آنچه بیان . ١

 فقد أخـرج ،اهللاة ّیر مشی بغّالشریر و الخّمن زعم أناهللا و یذب علکأمر بالسوء و الفحشاء فقد ی اهللا ّزعم أن
: قـال روربن مـس دّثنا جعفر بن محمّحد: قال هیابن بابو« ؛)١/١٠٣ :١٣٧٢طباطبایی،  (» من سلطانهاهللا
 مانیعن مقاتل بن سل عن الحسن بن محبوب  بن عامراهللاه عبد ّعن عم د بن عامرّن بن محمیثنا الحسّحد
 .ك خزائنـی أرنـّرب:  قـالUهّ ربـیفنـاد، الطور یا صعد موسّلم:   الصادقاهللاقال أبو عبد : قال
  .)٣/٣٣٨: ١۴١۶، بحرانیحسینی (» فیکون ،کن ا أن أقول لهًردت شیئأما خزائنی إذا ّإن یا موسی :قال
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  یشناس تابک
  .ش ١٣٧۵، نشر البالغهقم، ، االشارات و التنبیهات، سین بن عبداهللاح، بن سیناا .١
چـاپ ، دکتر مـصطفی غالـب تحقیق، القرآن الکریم تفسیر،  محمد بن علیالدین یمحیابوبکر ، ابن عربی .٢

  . م١٩٧٨، ناصرخسروتهران، ، دوم
هـای  بنیـاد پـژوهشهد، مـش، القرآن روح الجنان فی تفسیر روض الجنان و، حسین بن علی، ابوالفتوح رازی .٣

  . ق١۴٠٨، آستان قدس رضویاسالمی 
ة فی تحقیق مذهب الـصوفیة و المتکلمـین و الحکمـاء الفاخر ّالدرة،  بن احمدالرحمنعبدنورالدین ، جامی .۴

  .ش ١٣۵٨،  مطالعات اسالمیمٶسسۀ، تهران، نیکوالهیر و علی موسوی بهبهانی به اهتمام، المتقدمین
مٶسـسة  ،روتیـچـاپ دوم، ب ، فی مقامـات العبـادهةتفسیر بیان السعادمحمد،  ، سلطان)یگناباد(جنابذی  .۵

  . ق١۴٠٨ للمطبوعات، یاالعلم
، کبیـرامیرتهـران، ،  دومچـاپ، سرح العیون فی شرح العیونو عیون مسائل النفس ، حسن، زاده آملی حسن .۶

  . ش١٣٨۵
  . ق١۴١۶بنیاد بعثت، ،  تهران،القرآن تفسیر فی البرهان، حسینی بحرانی، سیدهاشم بن سلیمان .٧
   ش١٣٨٣،  ء الزهراۀ فرهنگی مطالعاتیمؤسسقم، ،  تجسم االعمالةرسال، اسماعیل، محمدییخواجو .٨
  .ق ١۴٢٢، الفکر دار، دمشق، الوسیط تفسیرال،  بن مصطفیةوهب، زحیلی .٩
کـریم  تـصحیح، صـدوقی مقدمـۀ،  فی المفتتح و المختـتمالحکم سرارا،  بن مهدیهادیمال، سبزواری . ١٠

  .ش ١٣٨٣، مطبوعات دینیمٶسسۀ ، قم، یضیف
، التعارف للمطبوعات دار، بیروت، الجدید فی تفسیرالقرآن المجیداهللا،  بن حبیب محمد، سبزواری نجفی . ١١

  . ق١۴٠۶
 اهللاة آیـۀکتابخانـقـم، ،  فـی التفـسیر بالمـأثورالمنثـور ّالدر، بکر  بن ابیعبدالرحمن الدین جالل، سیوطی .١٢

  . ق١۴٠۴، مرعشی نجفی
  . ق١۴٠٧لفین،  االةکویت، مکتب،  فی تفسیر الکتاب المبینالثمین الجوهر،  بن محمدرضااهللاعبد، سیدرّشب . ١٣
  . ش١٣٨٢، عصمتقم، ، خرد رهبر، محمود، )مجتهد خراسانی (شهابی .١۴
ّ لغرة الدباجالتاج ةّدر،  محمود بن ضیاءالدین بن مسعودالدین قطب، شیرازی .١۵   .تا بی، حکمتتهران، ، ّ
، بوسـتان کتـاب، قم،  سومچاپ،  الحکمهة و نهایة الحکمةشرح مصطلحات فلسفی بدای، علی، نیشیروا .١۶

  . ش١٣٨٧
  . ق١۴١٩، مؤلف نشرقم، ، ن بالقرآنآالقر البالغ فی تفسیر، محمد، صادقی تهرانی .١٧
  . ش١٣۶۵، فرهنگ اسالمیقم، ، القرآن بالقرآن الفرقان فی تفسیر، همو .١٨
تهـران، ، محمـد خواجـوی مقدمـه و تـصحیح، الغیـب مفـاتیح، اهیمابـربن محمد ، صدرالدین شیرازی .١٩
  .ش ١٣۶٣، تحقیقات فرهنگیٶسسۀ م
،  االعلمی للمطبوعـاتةمؤسس، بیروت، چاپ دوم، المیزان فی تفسیر القرآن، حسین، سیدمحمدییطباطبا .٢٠

  .ق ١٣٧٢
، المرتـضی نـشرمـشهد، ،  علی اهـل اللجـاجاالحتجاج، طالب  احمد بن علی بن ابیابومنصور، طبرسی .٢١

  .ق ١۴٠٣
  . ش١٣٧٢ناصرخسرو، تهران، ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن،االسالم ابوعلی  امین، طبرسی .٢٢
  .تا بی، حیاء التراث العربی اداربیروت، ، القرآن التبیان فی تفسیر، محمد بن حسن، طوسی .٢٣
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  . ش١٣٧٨ اسالم،تهران، ، طیب البیان فی تفسیر القرآنا، عبدالحسین ، سیدطیب .٢۴
  . ق١۴١۵، اسماعیلیان، قم، الثقلین تفسیر نور، عبد علی بن جمعه، عروسی حویزی .٢۵
  .ق ١۴١٩، المالک دار، بیروت، چاپ دوم، ن وحی القرآنتفسیر محسین، ، سیدمحمداهللا فضل .٢۶
القشیری المسمی لطائف  تفسیر،  عبدالکریم بن هوازن بن عبدالملکابوالقاسم،  شافعیقشیری نیشابوری .٢٧
  . ق١۴٢٠، الکتب العلمیه داربیروت، ، الشاراتا
میرزا ابوالحسن  تصحیح ، فی الزام المخالفینمنهج الصادقینتفسیر کبیر ،  بن شکراهللاهللا فتح ، مالیاشانک .٢٨

  . ش١٣۴۴، فروشی اسالمیه کتابتهران، ، چاپ دوم، شعرانی
  . ق١۴٢٣،  المعارف االسالمیهةمؤسسقم، ، التفاسیر ةزبد، همو .٢٩
الکتـب  دارتهـران، ،  محمـد آخونـدیواکبـر غفـاری  علی حیصحت، الکافی، محمد بن یعقوب، لینیک .٣٠

  . ق١۴٠٧، سالمیهاال
 ۀکنگـرقـم، ،  حجج اهللا علی العبـادةاالرشاد فی معرف،  عکبری بغدادیمحمد بن محمد بن نعمان، مفید . ٣١

  .ق ١۴١٣، مفید شیخجهانی هزارۀ 
،  طالـب  االمـام علـی بـن ابـیةمدرسـقم، ، یر کتاب اهللا المنزلاالمثل فی تفس، ناصر، مکارم شیرازی .٣٢

  . ش١٣٧٩
، قـم، ، مجموعه مقـاالت منطقـی و فلـسفی١گنجینۀ معرفت ملکیان، محمدباقر و جمعی از نویسندگان،  . ٣٣

  . ش١٣٨٨مٶسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 
ینة الناظر در، مجید، مهدوی .٣۴   . ش١٣٨۶، گلستان ادبا، ج بی، شرح مشکالت منطق عالمه مظفر ز
 از ی؛ بـه فارسـ تفـسیر ادبـی و عرفـانی قـرآن مجیـدۀخالص،  بن سـعداحمدرشیدالدین ابوالفضل ، میبدی .٣۵

، اقبـالتهـران، ،  ششمچاپ،  آموزگاراهللا حبیب نگارش، خواجه عبداهللا انصاریاثر االسرار ده جلدی  کشف
  . ش١٣۶٨

  . ق١٣٩٨ ،اسالمیه، تهران، آسان تفسیر، جواد، محمدنجفی خمینی .٣۶
  .ق ١۴١٧الکتب العلمیه،  داربیروت، ، مراح لبید لکشف معنی القرآن المجید، محمد بن عمر، نووی جاوی .٣٧
  .ش ١٣٨١، عصمتقم، ، ١ ضمائم احکام: درآمدی بر فقه اسالمی، محمد، وحیدی .٣٨



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

١٧٣  

  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،٢۵ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
ّذری «ررسی مقصود ازب   » المشحونكالفل« و »ةّ

   سورۀ یس۴١در آیۀ 
    ١کرم سیاوشی  
    ٢اسماعیل شعبانی کامران  

  دهکیچ
ْلهم ٌةَیَوآ ۀ  شریفۀآی ُ َّأنا َ

َ
َحملن  ْ َ ِّذر اَ ْتهمَّیُ ُ ْالفلـ یِف َ ُ ِالمـشحون ِكْ

ُ ْ َ ْ )ۀ از جملـ)۴١/ یـس 
 و »تهمّیـّذر«صود از دو تعبیـر  مقۀآیات چالشی قرآن کریم است که در آن دربار

برخـی ایـن . نظر است پژوهان اختالف  در میان مفسران و قرآن»المشحون كالفل«
ّذری« ارتباط داده و مقصود از u حضرت نوحطوفاندو تعبیر را به ماجرای  را » ةّ

برخی . اند دانسته» کشتی حضرت نوح«را » مشحونال كفلال«و مراد از » پدران«
ّریه را بذر وجـودنیز مقصود از ذ آمـده پـس از طوفـان  بـه وجودِبخش بـرای نـسلّ
ّذریـ« مقصود از ،برخی دیگر با الهام از سیاق آیات. دانند می uحضرت نوح » ةّ

. داننـد  مـیرا مطلـق نـوع کـشتی» مـشحونال كفلال«و مراد از » نوع بشر بنی«را 
راجعـه بـه در ایـن مقـال بـا م. نظریات متنوع دیگری نیز در این باب مطرح اسـت

 عوامل و بسترهای یاریگر در فهم آیـات قـرآن، بـر ۀتفاسیر و با تأمل و تدبر در هم
                                                                 

 ١٠/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/١٢/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(karam.siyavoshi@yahoo.com) )ولئ مسۀنویسند(همدان  ـ دانشیار دانشگاه بوعلی سینا. ١
  .(shaebani.67@gmail.com) حدیث و قرآن علوم ارشد کارشناس. ٢
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ّذری« دیدگاه که مقصود از این  كفلـال«اسـت و مـراد از » نوع انسان/ آدم بنی «»ةّ
کید شده است،مطلق کشتی است» مشحونال   . تأ

ّذری :یدیلکواژگان    .۴١ ۀ یس، آیۀ المشحون، سورك، الفلةّ
  مقدمه

جـاز یـا تـشابه تعـابیر، آسـان و تفسیر و تبیین برخی آیات قرآن کریم به سبب اجمال و ای
 بـا ایـن گونـه به همین جهت مفسران و مترجمـان قـرآن در ارتبـاط. الوصول نیست سهل

 ۀ سـور۴١ۀ آیـ. انـد مطـرح نمـودهرا ی مختلفی ها  دیدگاهآیات احساس دشواری کرده و
 بـادی نظـر، داسـتان کـشتی حـضرت در این آیـه در. یس یکی از این گونه آیات است

ّذریـ «ۀ البتـه اسـتعمال واژ.کنـد  مـیگری  جلوهنوح  ایـن ،»آبـاء «ۀبـه جـای واژ» ةّ
لـذا چنـدین پرسـش . یی مواجـه نمـوده اسـتهـا برداشت ظاهری را با ابهام و دشـواری

  :اساسی در این رابطه مطرح است
   اشاره دارد؟ماجرای کشتی حضرت نوح به ـ به راستی و استواری ـ آیا این آیه .١
ّذری«به ذکر » آباء« اگر چنین است، چرا به جای اشاره به .٢   پرداخته است؟» ةّ
ّذریـ« مـرتبط نیـست، مقـصود از  حـضرت نـوحطوفـان اگر این آیه بـه .٣ و » ةّ

  در آن چیست؟» مشحونال كفلال«
 ِی ضـمنیهـا  پرسـش و دیگرها نگارندگان این مقال در صدد یافتن پاسخ این پرسش

  .مرتبط با موضوع هستند
ًکنون پژوهش مستقلی ارائه نگردیـده و صـرفا   این آیه تاۀالزم به ذکر است که دربار

ی مختلـف هـا دیدگاه خویش را مطرح یا به دیدگاه  مورد بحث،ۀمفسران قرآن در ذیل آی
  .نماید  میلذا انجام این پژوهش ضروری. اند اشاره نموده

  مـورد بحـث از نظـرۀِ ذکـر آیـات پیرامـونی آیـ، شـدن فـضای بحـثتـر برای روشن
  :گذرد می

 ًحـسرة َیا َ ْ َ َ ِالعبـاد َ َِ ْیـأت َمـا ْ
ِ ِ

ْ ْمـن َ ٍرسـول ِ ُ َّإال َ ا ِ ُاک ِبـه َ َتھزؤون ِ ُ ِ ْ َ ْیـروا َْمل َأ٭ َـْس َ نـا مَْک َ َأ َهلْک ْ ْقـبلھم َ ُ َ ْ َمـن َ ِالقـرون ِ ُ ُ ْأ ْ ُ َّ َ 
ْإل

ِ
ْ َ َیرجعـون َال ِ ُ ِ ْ ْوإن ٭َ ِ ٌّکـل َ َّملـا ُ ٌجخیـع َ ِ َلـدینا َ َْ َرون٭ َ ُ َ ـ ْ ٌوآیـة ُ َ ُهلـم َ ُ ُاألرض َ ْ َ ُاملیتـة ْ َ ْ َ ناهـا ْ َأ َ ْ َحی ْ َوأخرجنـا َ ْ ََ ْ َمنھـا َ ْ ًّحبـا ِ ُفمنـه َ ْ ِ

َ 
َیأکلون٭ ُ ُ ْ َوجعلنا َ ْ َ َ َفیھا َ ٍجنات ِ َّ ْمن َ ٍیل ِ ِ

ٍوأعناب َ َ ْ َ رنا َ َو ْ َّ َ َفیھا َ َمن ِ ِالعیون٭ ِ ُ ُ ُلیأکل ْ ُ ْ َ ْمن واِ ِمثـره ِ ِ َ َومـا َ ُعملتـه َ ْ َ ِ ْأیـد َ ِ ِ ْ َأ  َ
َفال َکرون٭ َ ُ ُ َان َْش َ ْ ِالذی ُس

َخلق َّ َ َاألزواج َ َ ْ َ َکلھا ْ َّ َّمما ُ ُبت ِ ِ
ْ ُاألرض ُ ْ َ ْومن ْ ِ سھم َ ْأ ِ ِ ـ ُ ْ َّوممـا َ ِ َیعلمـون٭ َال َ ُ َ ْ ٌوآیـة َ َ ُهلـم َ ُ ُاللیـل َ َّ ُ َ ُمنه َْس ْ َالنھار ِ َ َفإذا َّ َ

ِ ْ ْمظ ُ َلمون٭ُ ُ ُوالشمس ِ ْ َّ ِری َ ْ ٍّملستقر َ َ َ ْ ُ َذلك ََهلا ِ ِ
ُدیر َ ِ ْ ِالعزیز َ ِ َ ِالعلمي٭ ْ ِ َ

َوالقمر ْ َ َ ْ ُقدرناه َ َ ْ َّ َمنازل َ
ِ َ َّحـىت َ َ 
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َعاد ِاکلعرجون َ ُ ْ ُ ْ ِالقدمي٭ َ ِ َ ُالشمس َال ْ ْ ِبغی َّ َ ْ ْأن ََهلا َ َتدرك َ ِ ْ َالقمر ُ َ َ َوال ْ ُاللیل َ ْ ُسابق َّ ِ ِالنھار َ َ ُوک َّ ٍفلـك ِىف ٌّلَ َ َون٭ َ ُ َ ٌوآیـة َـْس َ َ 
ْهلم ُ َّأنا َ َمحلنا َ ْ َ ْذری َ ُ َ َُّ ِالفلـك ِىف ِّ ْ ُ ون٭ ْ ِا ُ ْ َملـ َوخلقنـا ْ ْ َ َ ْهلـم َ ُ ْمـن َ ِمثلـه ِ ِ ْ َکبـون٭ َمـا ِ ُ َ ْ ْوإن َ ِ ْنغـرقھم َـَشْأ َ ُ ْ

ِ
ْ َفـال ُ َصـر َ

ِ ْهلـم َ ُ َوال َ َ ْ ُ 
َینقذون ُ َ ْ ُ )۴٣ـ٣٠ /یس(.  

  اشاره
 ۀ مـذکور،سران و مترجمان قرآن به فراخـور برداشـت تفـسیری خـود از آیـهر یک از مف

 ۀابتـدا بـه ارائـ. انـد ارائـه نمـوده»  المـشحونكالفل«  و تعبیر»تهمّیّذر« ۀمصداقی از واژ
 آنگـاه دیـدگاه مترجمـان قـرآن را .پـردازیم میمفسران در تفسیر این آیه بیان گزارشی از 

  .جمان نیز ناشی از بینش تفسیری است گرچه نظریات متر،نماییم  میبازگو

ّذری«مقصود از ) الف   »ةّ
  :های ذیل مطرح شده است دیدگاه» تهمّیّذر«در ارتباط با مقصود از 

   پدران و نیاکان.١
 ؛ ســبزواری٨/٢٢٣: ١٣٧١ میبــدی، ؛ ٨/۶۶۶ :١٣٧٢طبرســی، ( اســت  پــدران»ّیــةّذر« از مقــصود

ّریذ «،بر اساس این دیدگاه. )۶/٢۴ :١۴٠۶، نجفی َذرء«از » ةّ َ َخلـق« یبه معنـا »َ َ  و اسـت »َ
 ،خلقـت اوالدنـد اصـل شانیـا هکآن اعتبار  لذا به،شوند  میخلق »آباء« از »اوالد«چون 
ّذری«از  مقصود )  حـضرت نـوح(ی شتکـ در را هـا آن خداونـد هکسانی هستند ک »ةّ
عالمــه . )١١/٨١: ١٣۶٣عبــدالعظیمی،  شــاه ؛ حــسینی٢٨٩ ـــ٣/٢٨٨: ١۴٠٨ گنابــادی،( نمــود حمــل

اریة ۀ طباطبایی نیز در تفسیر آی ِإنا ملا طغی املاء محلنامک ىف ا َ ِ َ ْ ِ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َّْ ََ َ َّ ِ )گوید)١١ /حاقه :  
 ،ن آیهی است و در ایشتک یبه معنا» یةجار«ۀ لمکه اشاره به طوفان نوح دارد و ین آیا

ت خطـاب بـه قـی نوح سوار بودنـد و در حقیشتکه در ک است یخطاب متوجه افراد
 نوح از غـرق شـدن یشتک ۀلیه به وسکها بودند  انشان همانکای زیرا ن؛عموم بشر است

ی از تـوان حـال بعـض ینـد و مـا  نوعیکن اخالف و آن اسالف یافتند، چون اینجات 
  .)١٩/٣٩۴: ١٣٨٢(آنان را به همه نسبت داد 

   فرزندان.٢
؛ جـوادی ۵/۴٨١: ١٣۶۶ ؛ بروجـردی،١٢/٩٣۶: ١٣٨٨ خطیـب،( اسـت فرزندان »ّیةّذر« مقصود از

 زیـرا گرچـه ؛گیرنـد  بعـد را قرینـه مـیۀ آیـ،معتقدان به این دیـدگاه. )۶/۴٢١ :١٣٨٩ آملی،
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ِمرکب
َ َ : َوخلقنا ْ َ َ ْهلم َ ُ ْمن َ ِمثله ِ ِ ْ َکبون َما ِ ُ َ ْ َ )عـم از پـدران و فرزنـدان ا بـشر  برای عموم،)۴٢ /یس
ارزشـمندتر اسـت؛  سن و خردساالن کم ندانفرز یبرا لکن ،آید به شمار می نعمت... و

َ لذا به آن مرکب محتـاج،ندارند را بزرگساالن توان و قدرت ها آن که چرا  نیـنیـز ا. ترنـد َ
؛ ٣٩۵ ــ١٨/٣٩۴ :١٣٧۴،  شـیرازیمکـارم( اسـت تـر مناسـب ها آن عواطف یکتحر یبرا ریتعب

  .)١۶/٢٨۵: ١٣٩٨ ، خمینینجفی

  فرزندان و  پدران.٣
 بـانوی( اسـت اوالد و پـدران از رییـثک  مـورد بحـث، خلـقۀ در آیـ»همتّیّذر«از  مقصود
 و پدران بر یگاه واژه نی امعتقد است که البیان مجمعصاحب . )١١/٣۵: ١٣۶١ اصفهانی،
شود؛ چـه، پـدران هـم ماننـد فرزنـدان از نـسل نیاکـان پیـشین  یم اطالق هم با فرزندان
  :بیان طبرسی در این باره چنین است. هستند

 ْأنا محلنا ذری ُ َ َُّ ِّ َ ْ َ َ َّ َ
 ن یـه اکـ را ییهـا شان را، آنیان اکایم پدران و نیردک یعنی البته ما حمل

ون . نــدا شانیــگــروه از نــسل ا ِىف الفلــك ا ُ ْ َملــ ْ ِ ْ ُ ْ ِ ن اّ از مفــسری و قتــاده و جمعــکضــحا
و پس ینان آنان بود  سرنشیها یازمندیه پر از مردم و ناست ک نوح یشتکمراد : ندیگو
اما پدران .  به وجود آمدیاری بسیها شان انسانیکه از غرق شدن نجات یافتند از ااز آن

. انـد شان خلـق شـدهیه اوالد از اک آنیدن، برایبه معنای آفر» َذرء«د از ینام» یهّذر«را 
ْوخلقنا هلم .  ...اند ه از پدران به وجود آمدهک آنی برا،دینام» هیّذر«اما اوالد را  ُ َ َ ْ َ َ َ من مثلـه مـا َ ِ ِ ْ ِ ِْ

َکبـون ُ َ ْ َنـوح، یشتکـشان مثـل یـ ایم بـرایدیـ و آفریعنـی: ندیر او گوی ابن عباس و غ 
ه بعـد از کـ ییها یشتک یعنی ؛ چنانچه نوح سوار شد،ه بر آن سوار شوندک ییها یشتک
مقـصود : دیـمجاهد گو. ل آن بودک مثل آن و بر صورت و ش، نوح ساخته شدیشتک

ِمن مثل از  ْ ِ  از یشتکِمثل : دی گویجبائ .استکی و صحر خشیشتک شتر است و آن ِهِْ
  .)۶۶٧ـ ٨/۶۶۶: ١٣٧٢( ها مانند شتر و گاو و االغ جنبنده

 ، در برخی آیات، هم بر پدران و هم بر فرزندان اطالق شده اسـت»ةّیّذر« ۀواژ البته
  :مانند

 حـــــا وآل إبـــــراهمي َإن اهللا اصـــــطىف آدم و ِ َ ْ َِ َِ َ ًَ ُ َ َ َ َ ْ ّ َ وآل عمـــــران  العـــــاملنيَّ ِ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ِ َ ٍ ذریـــــة بعـــــضھا مـــــن بعـــــض٭َ ْ َْ َْ َ َِّ ُ ً ِّ ُ
 ) آل

  .)٣۴ـ٣٣/عمران

  .)٣۴٣: تا ، بی دمشقیمقدسی؛ ١/٣٨٧ :١۴١۴ منظور، ابن( به عبارتی این واژه از اضداد است
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  فرزندان و زنان. ۴
 یبـرا ها آن حمل هک است زنان و  فرزندان»ةّیّذر«از  ند که مقصودا آن برخی مفسران بر

 :١۴٠٧ زمخـشری،( شـود یمـ نیـز اطـالق بـه زنـان هیـّکه ذر است؛ چرا مهم )پدران( مردم
۴/١٨(:  

 »كُفلــ« و منظــور از هــستند کودکــان و زنــان »ةّیــّذر«مقــصود از کــه و گفتــه شــده 
 ،یه را به سوار شدن در کـشتی مخـتص کـردهّاگر ذر. استهای روان در دریاه کشتی

هـا  هـا وجـود دارد؛ چـه آن ی است که به صورت طبیعـی در آنبه خاطر ضعف و نیاز
ها قرار داده تا بتواننـد   را برای آنها  لذا خداوند کشتی،مانند مردان توانایی سفر ندارند

 ها مسخر نموده تا با آن در خشکی سـفر کننـد در دریا سفر کنند و شتر را نیز برای آن
  .)٨/۶۶۶ :١٣٧٢ طبرسی،(

 امتنان نند وک یم تکحر ایدر در ههستند ک ییها یشتک ،یشتک از به عبارتی مقصود
 قدرت و ندا فیضع ها آن هک است جهت بدان زنان و هیّذر حمل سبب به نهادن منت و
. ننـدک ریس پیاده توانند ینم هم کیخش در که چنان ندارند؛ را ایدر در ریس و تکحر بر

َوخ :است که فرمود یتعال یخدا سخن مطلب نیشاهد ا َلقنـاَ ْ ْهلـم َ ُ ْمـن َ ِمثلـه ِ ِ ْ َکبـون َمـا ِ ُ َ ْ َ )یـس /
 سـوار آن بـر )فرزندان و زنان(ضعفا  نیا هک میدیآفر ، جنبندگانییشتک مانند؛ یعنی )۴٢

  .)٢٨٢ـ٢/٢٨١: ١۴١٨بیضاوی، ( گردد آسان آنان یبرا جا شدن ه نیز جابکیخش و در شوند
 مـرتبط  حـضرت نـوحطوفانبه  مورد بحث را ۀکه پیروان این دیدگاه، آینکته این

  .اند ندانسته

  ُ افراد موجود در صلب پدران در کشتی نوح.۵
 را کشتی » المشحونكالفل «از خالف دیدگاه پیشین، مقصود معتقدان به این دیدگاه بر

  حمـلدر کـشتی نـوح خداوند هک ای هیند که مراد از ذرا آن دانند و بر  مینوح
 نیـبه ا و شدند حمل نوح یشتک پدران در صالبا رد ههایی هستند ک یهنموده، ذر

 یگرچـه خـدا ،به عبارت دیگـر .نمود از خطر انقراض حفظ بشر را نوع خداوند لهیوس
 این امـر در حـالی صـورت گرفـت کـه  حمل نمود،نوح یشتک در را پدران ،یتعال
 ۀهم ذریاساس هرچند خداوند هم پدران و  نیبر ا .بوده است ها آن اصالب نیز در هیذر
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ِص حمل به ذریـه در یتخص ١،ها را همزمان در کشتی حمل نمود  در اصالب آنموجود
  لـذا اسـتعمال آن مجـازی اسـتاسـت وامتنـان  در آن تیابلغ جهت  به، مورد بحثۀآی
 :١٣٨٩ ، تهرانـی؛ ثقفـی۵/۵١٩: ١۴٢٣ ؛ کاشانی،۶/٢۴: ١۴٠۶ ، نجفی؛ سبزواری٣/۵٨٠: ١۴٢٣ ،بلخی(
  .)١١/٨١ :١٣۶٣عبدالعظیمی،  شاه ؛ حسینی٢۵/۶٧: ١٣۶۵ ،ی تهران؛ صادقی۴/۴١٠

کالم امام بنا .  نیز نسبت داده شده استاین دیدگاه با اندکی تفاوت به امام علی
  :به نقل قرطبی از ماوردی چنین است

ِهایی است که در بطون زنان  ، همان نطفه»مشحونال كفلال« در »ّیةّذر«مقصود از ... 
  .)١۵/٣۵: ١٣۶۴قرطبی، انصاری (ت اس داخل کشتی بوده

 كالفلـ« درسـت باشـد، مقـصود از رتی که نسبت این سخن به امام علیدر صو
ّذریـ« اسـت و کشتی حضرت نـوح» المشحون  و  عـالوه بـر حـضرت نـوح»ةّ

ه نـسل بـه نـسل منتقـل کـز یـ آنان را نیها ِفرزندان و نوادگان و مؤمنان همراه وی، نطفه
یـۀ ن معنـا در آیـگواینکـه ا. گیـرد د آورده است، در بر مییرا پدهای پسین  شده و انسان

 ه  الباقني َوجعلنا ذر ِ َ ْ ُ ُ ُ َ َّ ِّ ُ َ ْ َ َ َ )نیـز کـه نـسل حـضرت نـوح )٧٧/ صافات  یبـه عنـوان نـسلرا 
  .است، مطرح استکرده ماندگار معرفی 

ْوإذ  ۀ مورد بحث با همین واژه در آیـۀ در آی»ةّیّذر«ۀ  واژ،بر اساس این برداشت
ِ َأخـذ َ َ َ 

َربك ُّ ْمن َ ِبىن ِ َآدم َ ْمن َ ْظھـور ِ ِ ِ ُ ْذریـ ُ ُ َ َُّ ْوأشـھد ِّ ُ َ َ ْ َ سھم َ ْ أ ِ ِ ـ ُ ْ َ َ ُلـست َأ َ ْ ُبـربمکْ َ ِّ َ ُقـالوا ِ َبلـی شـھدنا َ ْ ِ َ َ َ... )١٧٢/ اعـراف( 
ُسان مسائله و گفتگویی که در این آیه با ظهـور ذریـه مطـرح  متناسب خواهد بود و بدین

نمای   تمامۀینی صورت گرفته است و وی به عنوان آحقیقت با حضرت آدماست در 
 لذا از مسائله بـا وی .شود ها و استعدادهای بشری تا روز قیامت شمرده می  خصلتۀهم

آدم شده   تعبیر به مسائله و استشهاد با جمیع بنی،و استشهاد گرفتن او بر ربوبیت خداوند
آمـوزش «که در موارد دیگر نیـز همچـون   چنان؛)٢١٧ــ٢/٢١۶: ١۴٠٨گنابادی،  :ک.ر( است

  .شود آدم تعمیم داده می  نسل بنیۀهمین استعداد به هم»  سماء به حضرت آدما
 ثابـت ،پـردازد نیز که به مباحث ژنتیک موجـودات زنـده مـی ٢سازی شبیهدر دانش 

هـای گونـاگون  توانـد واجـد تمـام مشخـصات و ویژگـی شده که یک موجود زنده مـی
                                                                 

  .و هم فرزندانهستند  هم پدران »ةّیّذر«مقصود از که  مدعی بود این مشابه دیدگاه سوم است که. ١
2. Cloning. 
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  .)١٣٩٣براون،  :ک.ر(  خود باشدنوعان هم

   فقط زنان. ۶
 به فـردی ناشـناخته نـسبت داده شـده، مقـصود از البیان مجمعبنا به قول دیگری که در 

 اسـت ثیحد در و هستند ها هیذر کشتزارآنان  رایز هستند؛ در این آیه فقط زنان »ّیةّذر«
 از تـر نـاتوان زنـان چـون نیـز .فرمود ینه زنان یعنی ها هیذر شتنک از اکرم امبریپ هک

 حمـل بـه مخـصوص  لـذا،ندارنـد مسافرت ییتوانا و روین مردان سانه ب و هستند مردان
  .)۴/٢۵۴ :١۴١۵،  کاشانی؛ فیض۵/٢۵۶ :١٣٧٧طبرسی، (اند  شده

   فرزندان آدم.٧
فرزنـدان آدم   بـه»تهمّیـّذر«و  »هـمل« ۀ ضمیر در واژ که گویدالکاشف التفسیرصاحب 

 از جملـه ،هـا داده اسـت های بزرگی که به آن  که خداوند را به جهت نعمتگردد میبر
 هـم توسـط کـشتی بـه یـاد نعمت حمل کاالهایشان از سرزمینی بـه سـرزمین دیگـر، آن

تفاوت این دیدگاه با دیـدگاه . )٢/٨٣٣: ١٣۶٧ نسفی،: ک.؛ نیز ر۶/٣١۶: ١۴٢۴ ،مغنیه( آورند می
 کـه بـه خـاطر ندًرفا کودکان و خردسـاالن نیـستدوم در این است که در اینجا منظور ص

 خردسال و بزرگسالاعم از  بلکه مقصود تمام افراد بشر اند، ضعفشان محتاج کشتی بوده
بنـابراین . انـد  متولد شدهکه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از حضرت آدمهستند 

ی هـا  و مکـانی مختلـفهـا ها هـستند کـه در زمـان  انسانۀیه همر ذ،مطابق این دیدگاه
ایـشان  را بـه هـا یی که خداوند دانش ساخت آنها توانند با استفاده از کشتی  میمتفاوت

  .جا کنند و این نعمتی بزرگ است هآموخته، خود و کاالهای سنگینشان را جاب
ان  جنس بشر در تمامی ازمنـه اسـت و اختـصاصی بـه زمـ،منظور که لذا گفته شده

؛ ٣٩۵ ــ١٨/٣٩۴ :١٣٧۴ ، شـیرازی؛ مکـارم۵/٢٩٧ :١۴١٢ قطـب،سـید بـن ( ندارد حضرت نوح
  .)٢٨۴ـ٢۶/٢٨٣ :١۴٠۴ رازی،الدین ؛ فخر١٣/٣٨١: ١۴٠۴ همدانی، حسینی

   تمام جنس بشر در زمان حضرت نوح. ٨
تمام جنس بـشر » ّیةّذر« آیات پیشین و پسین، مراد از ۀاین دیدگاه بر آن است که به قرین

ٌوآیـة یـۀ آ در» هـم« ریمنظور از ضـمها این است که  استدالل آن. است َ ْهلـم َ ُ َ خـصوص 
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 ،بلخـی؛ ٣/٢۶٧: ١۴٢١ نحـاس، :ک.ر( باشـد  بلکه منظور مشرکان مکـه مـی، نیستمخاطبان
؛ )۵/۵١٩ :١۴٢٣؛ کاشـانی، ١۴/١٩۵: ١٣٧۴،  شیرازی؛ مکارم١٢/٩٣۶: ١٣٨٨ ؛ خطیب،۵٨٠/٣: ١۴٢٣
 ریـز ها وهک ی حت ودر بر گرفت آب را نیزم تمامی روی و باران، طوفانماجرای  چه در
 از یّبـر واناتینسل ح هکبل بشر نسل ،ساخته نشده بود نوح یشتک اگر و رفت آب
 رینـسل سـا و بـشر نـسل ی،شتکـ نیـا ه توسـطکـ بود یبزرگ تیآ و این... رفت می نیب
ٌوآیة  :دیفرما یم لذا بماند؛ یباق امتیق روز تا واناتیح َ ْهلم َ ُ َ بشر جنس یعنی برای تمام.  

  نکته
ّذری «ۀآمده در تفسیر واژِالزم به ذکر است که اختالف پدید  مـورد بحـث ۀًصرفا به آی» ةّ

به کار رفته است، » تهمّیّذر «ۀ اعراف نیز که واژ١٧٢ ۀ بلکه در ذیل آی،شود محدود نمی
 اخـتالف در این آیه نیز به سبب» تهمّیّذر« چه، مفهوم ؛مشکالت بیشتری موجود است

ِن در مورد مکان، زمان و چگونگی اخذ میثـاق اقـرار بـه ربوبیـت خداونـد و مفسرا نظر
  .ای از ابهام قرار دارد در هاله.. .اظهار عبودیت بندگان و

  تحلیل و بررسی
ّذریـ «ۀپیرامـون مقـصود از واژ مفـسران دگاهیـکه مالحظه شد، د چنان َمحلنـا ۀ در آیـ» ةّ ْ َ َ 

ْذریــ ُ َ َُّ ِالفلــك ِىف ِّ ْ ُ ُا ْ ْ َملــ ن اختالفــات در مــواردی ناشــی از یــگواینکــه ا.  متفــاوت اســتِونْ
ّذری«ۀ  واژۀدر مورد ریش نظر مفسران اختالف  این لغت، چنـدین ۀشیدر مورد ر.  است»ةّ

 اولیه، معنایی متناسب با آن مـاده ۀکه با اندک تغییری در ماد احتمال مطرح است؛ چنان
  :کند به ذهن خطور می

ّذر«) الف ز همچـون ذرات یـبـسیار ر موجـودات و مورچه یمعنا به» ّرَش« وزن بر» َ
 از )٣٢٧ :١۴١٢ ، اصـفهانیراغب(شود  یم گفته کوچک فرزندان به هیّذر بنابراین .است غبار

بـه . ننـدک یات مـی آغاز حکیوچکار ی بسۀز در ابتدا از نطفیه فرزندان انسان نکن نظر یا
» ّذر«او را نیز بـه صـورت  ، نسل را آفریدعبارتی پس از آنکه خداوند حضرت آدم

  .شود ّها ذریه گفته می خارج ساخت؛ لذا به آن
َذرء«) ب َ َزرع« وزن بر» َ َ بنا بر این معنا، از آنجا  .)١/٣٩٩: ١۴٠٨ نحاس،(آفرید  معنای به »َ

ه یـّبـه آبـاء ذر ،اوالدنـد خلقت اصل آباء هکاین اعتبار شوند و به  میخلق آباء از اوالد که
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ّذریة«مفهوم  با توجه به این معنا، .دشو  میگفته  »شده آفریده« و »مخلوق« مفهوم برابر با »ّ
 :١٣۶٣عبــدالعظیمی،  شــاه ؛ حــسینی٢٨٩ ـــ٣/٢٨٨ :١۴٠٨گنابــادی،  ؛١٢/٩٣۶: ١٣٨٨ خطیــب،( اســت

 »یکـون  مـاةعالقـ « لذا به صورت مجازی و بر اسـاس)٧/۴ :١٣٧۴،  شـیرازیمکارم ؛ ١١/٨١
 ولـی بـا وجـود آبـاء در انـد، ً چه، اوالد حقیقتا در کشتی نبودهاشاره به ذریه شده است؛

  !اند کشتی، گویی آنان نیز بوده
 .)٣/٣١٣ :١۴١۶مـصطفوی، (شـدن اسـت  نـدهکپرا یمعنا به» َمرو« وزن بر »َذرو«) ج

 نیزمـ یرو در سـو هـر بـه ریـثکت از پـس هـا آن هکـ انـد گفته هیّذر را فرزندان برای این
  .)٧/۴ :١٣٧۴،  شیرازی؛ مکارم٣/٣١٢ :انهم(شوند  یم ندهکپرا

 ،»ذرو« و »ذرء«اشتقاق یافته باشـد و یـا از » ّذر«از  چه »ّیةّذر« ۀبر این اساس، واژ
  .شعار و اشاره داردا ،شدن ندهکپرا و افتنی رشد برآمدن، نهان از ،یزیر به

ّذری «ۀتنوع در قرائت واژ   »ةّ
؛ چه، عـالوه بـر قرائـت دارند ی متفاوتیها گاهدید واژه نیا  قرائتۀقاریان قرآن نیز دربار

 مکـسور خوانـده» ذال«، بـر حـسب قرائتـی دیگـر، حـرف )حفص از عاصـم( معروف
ِّذر( شود می ْتهمَّیِ ُ  ؛ ابـن خالویـه،٢٠۵: ١٩٨٨ بیلـی،( البته این قرائت شاذ قلمداد شـده اسـت). َ

آن را بـه  ،عفرعمـش و ابـوجاعقـوب، سـهل، ی عـامر، نـه، ابـنیمد نیز اهل. )٣٣٣: ١٣٩٩
ِّذر«صورت  : ١٣٧٢ ؛ طبرسـی،١۶/١۵۴ :١۴٠٨ رازی،ابوالفتـوح (انـد  خوانـده جمع بر بنا »اتهمَّیُ

ییـد أدیگـر نیـز بـرای تای  عـامر، عـده ابـن و  عالوه بر نـافع.)۵/٢٠٩: ١۴٠٨ ؛ عمر، ۶۶۶/٨
آن را  ، مذکور، زنان و فرزندان استۀدر آی» ّیةّذر«دیدگاه خود مبنی بر اینکه مقصود از

ابوزرعـه، ( انـد  است قرائـت نمـوده»نسائهم و انهمیصب« وزن که هم »اتهمیِذر«به صورت 
  .)۴١٨: ١۴١٢ ؛ شبر،۵/۵١٩ :١۴٢٣؛ کاشانی، ۶٠٠: ١۴١٨

ّذری« بان بن عثمان نیز قرائتابه زید بن علی و  ّ عمـر، ( نسبت داده شـده اسـت» اتهمِ
یـر، ثک عاصم، ابن: چونای  ریان برجسته اما این نظر در تضاد با دیدگاه قا،)٢٠٩/۵: ١۴٠٨
و » اءی«بعد از » الف« و خلف العاشر است که آن را با حذف یسائکعمرو، حمزه، ابو
 زیـرا ؛)١/٣۴٠: ١٩٩٨محیـسن، ( اند قرائت کرده» همَتّیّذر« و به صورت مفرد» اءت« فتح هب

 جـوادی آملـی، ؛همـان( شـود  مـیدر جمع و مفرد به صورت یکسان اسـتعمال» ّیةّذر«ۀ کلم
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 ؛ بروجــردی،١۶/٢٨۵: ١٣٩٨ ، خمینــی؛ نجفــی٣٩۵ ـــ١٨/٣٩۴: ١٣٧۴ ، شــیرازی؛ مکــارم۶/۴٢١ :١٣٨٩
١٣۶۶ :۵/۴٨١(.  

  در پرتو دیگر کلمات آیه» ةّیّذر«مقصود از 
 همچنان فهم ، مطرح شد»ةّیّذر« ۀ واژۀ اختالف قرائت و نیز ریشۀبا وجود آنچه در زمین

الزم بـرای رفـع مـشکل، جـستجوی قـرائن دیگـری روست و  روبهابهام و دشواری با آیه 
در آیـه روشـن »  المـشحونكالفلـ «ن آن است که مـراد از تعبیـرئیکی از این قرا. است
 شاید بتواند در ایـن راسـتا یـاریگر باره،پژوهان در این  قرآن توضیحات و توجیهات. دشو
  .باشد

  » المشحونكالفل«از  مقصود) ب
َفلـ«است؛ لـذا بـه مـدار سـتارگان ایره و مدار کروی معنای د به »كُفل« ۀواژ بـه  و ،»كَ

ــا  شــناور کــشتی ــ«در دری : ١۴١۴ منظــور، ؛ ابــن۵/٣٧۴ :١۴١٠ فراهیــدی،( گوینــد مــی» كُفل
  :گوید یطبرس. )۴٧٨/١٠

 در زدن دور بـه خـاطر هـم را یشتکـ و است »ةدائر« یبه معنا لغت اصل  در»كُفل«
 »كُفلـ« اعتبـار نیبـه همـ زیـن را یسیر پشم و پنبه چرخ. اند خوانده نام نیبد ایدر آب
شـود  مـی اسـتعمال دو هر مفرد و برای جمع »كُفل« .است رهیدا به صورت هک ندیگو

  .)۵/١۵٢: ١٣٧٢( که در اینجا برای جمع به کار رفته است

 مورد بحث، دو بار دیگر نیز در آیات قـرآن بـه ۀعالوه بر آی»  المشحونكُالفل«تعبیر 
  :استکار رفته 

١ . یناه ُفأ َ ْ َ ْ َ ْومن َ َ ُمعه َ َ ِالفلك ِىف َ ْ ُ ون ْ ِا ُ ْ َمل َّ مث٭ْ َأغرقنا ُ ْ َ ْ ُبعد َ ْ َالباقني َ ِ َ ْ )کـه بـه روشـنی  )١٢٠ــ١١٩ /شعراء
البتـه مـاجرای نجـات حـضرت .  اسـت کشتی حامل حـضرت نـوح،مقصود از آن

؛ ۶۴ /عـراف ا:ک.ر(  و یارانش با کشتی در آیـات دیگـری نیـز مطـرح شـده اسـتنوح
  .)٧٣ /یونس
٢ . نس ملن املرسلني َوإن  ِ َِ ْ ُ ْ ََ َ ُ ُ َّ ِ ون٭َ ِ إذ أبق إىل الفلك ا ُ ْ َمل ْ ِ ْ ُ ْ َ

ِ َِ َ َ ْ
 )که مقـصود از آن،  )١۴٠ــ١٣٩ /صافات

  . استکشتی حامل حضرت یونس
خـالف اسـتعمال آن   بر» المشحونكالفل « ترکیب،شود  میگونه که مالحظه همان
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١٨٣  

 مـورد ۀدر آیـ داق روشنی دارد و اختالفی بـین مفـسران نیـست، دو مورد باال که مصدر
 آن مطرح است که البته پـذیرش بارۀبحث دچار اختالف است و دو دیدگاه مختلف در

 در ادامـه بـه بررسـی ایـن دو دیـدگاه. شود  میاز آیه  ویژهییک موجب طرح تفسیر هر
  :پردازیم می

   حضرت نوحیشتک. ١
 یـۀّاین است که خداوند ذر» ّحمل ذریه در فلک مشحون«منظور از که  اند برخی گفته

کـه بـه امـر خداونـد و بـه ای  زیستند با کـشتی  میزمان حضرت نوح در هک را بشر
 ؛ میبـدی،۶/۵١۵: ١۴١٩ ، دمـشقیکثیـر ابـن(  نجـات داد، ساخته شـددست حضرت نوح

ـــسفی، ؛۵/٢۶۵: ١۴٠۴ ســـیوطی، ؛٨/٢٢٣: ١٣٧١ ؛ ٢٣/٢٧: ١۴١۵آلوســـی، حـــسینی ؛  ٢/٨٣: ١٣۶٧ ن
بـه  .)١١/٨١ :١٣۶٣عبدالعظیمی،  شاه ؛ حسینی۶/٢۴: ١۴٠۶،  نجفی؛ سبزواری۵/۵١٩: ١۴٢٣ کاشانی،

 از پـس ،بود آنان مایحتاج و افراد مؤمن از پر هک  حضرت نوحیشتک ،عبارت دیگر
 ها، نسل آن لذا از .کافران و مشرکان، با ایمنی تمام بر ساحل نجات فرود آمد شدن غرق
 دینام »ّیةّذر« را پدران سان خداوند در این آیه، بدین .ندآمد به وجود یاریبس یها انسان
  .اند شده خلق شانیا از اوالد  چه،؛است دنیبه معنای آفر »ذرء« از که

  یشتک مطلق. ٢
قطـب، سـید بـن ( اسـت زمنـها نـوع بـشر در تمـام »تهمّیّذر«بر اساس این تفسیر، منظور از 

ــارم٢٩٧٠/۵ :١۴١٢ ــ؛ مک ــ١٨/٣٩۴ :١٣٧۴، یرازی ش ــب،٣٩۵ ـ ــه؛ ١٢/٩٣۶: ١٣٨٨ ؛ خطی : ١۴٢۴ ،مغنی
: ١۴١٩، اهللا ؛ فضل٢٣/١۵: تا بی ،مراغی؛ ١۶/٢٨۶ :١٣٩٨،  خمینی؛ نجفی٢/٢١۶ :١٣۶٧ ؛ قمی،٣١۶/۶
  .)٣/۵٨٠: ١۴٢٣ ،بلخی؛ ١٩/١۵٠

  تحلیل و بررسی
 كالفلـ« مـراد از ،از مبحث پیشین بـه دسـت آمـد کـه تعـداد قابـل تـوجهی از مفـسران

 لکـن پـذیرش .انـد دانـسته ، کشتی حضرت نوحیس سورۀ ۴١ۀ را در آی» المشحون
  :یی مواجه است، زیراها این تفسیر با دشواری

 اسـتفاده شـده و هم برای اشاره به کشتی نـوح» كُفل«در آیات قرآن واژه : ًاوال
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  .)٣٢ /راهیم اب؛٢٢ / یونس؛١۶۴ /بقره :ک.رای نمونه، رب( برای اشاره به نوع کشتی هم
 ۀدر آیات پـیش از آیـ »ةیآ «از مراد  اگراند، ن گفتهاهمان طور که برخی مفسر: ًثانیا

ٌوآیة  ِ یعنی آیات،مورد بحث َ ُهلم َ ُ ُاألرض َ ْ َ ُاملیتة ْ َ ْ َ ْ )و )٣٣/ یس ٌوآیة َ ُهلم َ ُ ُاللیل َ ْ َّ ُ َ ُمنه َْس ْ َالنھار ِ َ َّ
 )یس /

 از مـراد  آن وقـت، ــ که چنین استـ  داوند باشدخ دیتوح و تیو آیات ربوب عالئم ،)٣٧
لذا مفـسرانی چـون   نه یک کشتی خاص؛،خواهد بود یشتک مطلق »المشحون كفلال«

 در ،این آیه نیز همچون آیات پـیش از خـودکه قطب و مکارم شیرازی معتقدند  بن سید
 دل در هــا یشتکــ تکــراســتای بیــان عظمــت ربوبیــت و قــدرت خداونــد بــه خــاطر حر

 فـضا انوسیـاق در آسـمان بکـواک تکـحر به شباهت یاست که این حرکت به انوسیاق
ۀ  بر این اساس مفهوم آیـ.)١٨/٣٩۵ :١٣٧۴،  شیرازی؛ مکارم۵/٢٩٧ :١۴١٢ قطب،سید بن ( ستین
 ٌوآیة َ ْهلم َ ُ َّأنا َ َمحلنا َ ْ َ ْذری َ ُ َ َُّ ِالفلك ِىف ِّ ْ ُ ون ْ ِا ُ ْ َمل ْ وردگـار بـرای پر ی عظمتها از نشانه«: چنین است

 جـا هجاب ها یشتک با ها را و وسایل و ابزار زندگی آن افراد بشر خداوند هک مردم این است
 هـا وند انساناخد تنها نه هک دارد نیا به اشاره »مشحون« ری تعب،لذا در این آیه .»کند می
 و حمل آن با زیرا ن ها آن ازین مورد لیوسا و التجاره مال هکبل ،کند یم جا هجاب یشتک را با
  .)١٨/٣٩۵ :١٣٧۴،  شیرازیمکارم( کند یم جا هجاب

  :گوید  می مشابه از این آیه دارد ویعالمه طباطبایی نیز تفسیر
 و آن عبـارت اسـت ی تعالیت خدای ربوبیها تیگر از آی دیتیآبیانگر  ،فهی شرۀین آیا

 از یشتک و ندک ی حمل میشتک بشر را در ۀیه ذرکاها یر او در دریان تدابیاست از جر
ا عبـور ی درِگریا به طرف دی درِ طرفیکشود و از  ی آنان پر میاالکآنان و از اثاث و 

 یسکـ ،یآر .دهند یر اغراض خود قرار میله و راه تجارت و سایا را وسینند و درک یم
چـون ؛ ندک یند و از خطر غرق حفظ نمک یا حمل نمیان را در درجز خدای متعال آن

از نـد، همـه ک ی از آن استفاده میشتکه بشر در سوار شدن به ک ی آثار و خواصیتمام
 ی خـدا منتهـآفـرینش و همـه بـه  استدهنمو  انسانمسخرآن را ه خدا ک است یامور
چ اثـر و ینـشود، هـو مـرتبط  ین اسباب بـه خـدا منتهـیااگر ن، ی عالوه بر ا.گردد یم

نسبت داد، نه به خود  بشر ۀی را به ذریشتک اگر حمل بر  لذا. نخواهد داشتیتیخاص
َمحلن  : و اگر فرمود،بشر ْ َ َّا ذریَ ِّ ُْ ُ َ

و نفرمود :  ْاَنْلََمح ُ
  له محبت یوس نیدببرای آن بوده تا

  .)٩٢ـ١٧/٩١: ١٣٨٢( د برانگیزو شفقت شنونده را

ی هـا  سـیاق برشـمردن نعمـتـ همچون آیات پیشین  ـ مورد بحثۀسان سیاق آی بدین
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قدرت خداونـد در شـناور کـردن سـتارگان و کواکـب در افـالک و  و نشان دادن الهی
  .هاست ی حامل فرزندان آدم در دریاها و اقیانوسها ها و شناور کردن کشتی آسمان
قابـل  یهـا یکی از نعمت عنوان بارها به آفرینش کشتی به آیات قرآن کریم در: ًثالثا
 و تأمـل در ایـن نعمـت شـده ها دعوت به تفکر و از آن برای بشر اشاره شده یتوجه اله
نیـز  هیـآ نیـا  لـذا در.)٣١/  لقمـان؛٣٢ / ابـراهیم؛٢٢ / یـونس؛١۶۴ /بقـره :ک.رای نمونه، رب( است

 و ر عقـلذ از رهگـهـا انـسان تـا مطرح شده فرزندان حمل یبرا یا لهیوس عنوان فلک به
  .)۶/٣١۶: ١۴٢۴ ،مغنیه( راه یابند یاله عاطفه به شناخت این نعمت

ٌوآیة ۀ  مقصود از آی،اسبر این اس َ ْهلم َ ُ َّأنا َ َمحلنا َ ْ َ ْذری َ ُ َ َُّ ِالفلـك ِىف ِّ ْ ُ ون ْ ِا ُ ْ َملـ ْۀ بعـد  با توجه به آیـ
َوخلقنا : از آن ْ َ َ ْهلم َ ُ ْمن َ ِمثله ِ ِ ْ َکبـون َما ِ ُ َ ْ َ )را هـا یشتکـ تنهـا نـه ، این است که خداونـد)۴٢ /یس 
در  یـا دهیـآفر بـشر ینیـز بـرا فراوان دیگـری ایه بکَه مرکبل داده، قرار بشر نوع بکَمر

 مـورد ۀ در آیـ»كُفلـ« از لـذا مقـصود .)١۶/٢٨۶: ١٣٩٨ ، خمینینجفی( دیآفر آینده خواهد
رف کـشتی حـضرت ِ نـه صـ،نـدا روان اهـایدر در ههـستند کـ ییهـا یشتکـ ۀهم بحث،
  . نوح

شتی خاصی نیست؛  منظور از آن، کبنابراین. برای جنس است»ُالفلك« در »  ال«: ًرابعا
آمد که منظور از نشانه بودن کشتی   میبرای تعریف باشد، این پرسش پیش»   ال«چه اگر 

  ؟یست چ،آیند  میها  برای کسانی که بعد از آنـ آن هم تا روز قیامتـ حضرت نوح 
ًحسرة َیا ۀ فراز با دقت نظر در آیات پیشین و مالحظ َ ْ َ َ ِالعباد َ َِ ْ

 )اصله که بالف )٣٠ /یـس
ٌوآیة  ِبعد از آن، آیات َ ُهلم َ ُ ُاألرض َ ْ َ ْ... )و)٣٣ /یس   َوآی ُهلـم ٌةَ ُ ُاللیـل َ َّ...  )و)٣٧/ یـس   ٌوآیـة َ ْهلـم َ ُ َّأنـا َ َ 

َمحلنـا ْ َ ْذریـ َ ُ َ َُّ ِّ...ۀآیات پیـشین و آیــ توان گفت که ضمیر در هر دو موضع   می، آمده است 
گردد؛  نمیباز)  بودندسانی که در کشتی نوحًمثال ک(  معینی به اشخاصـ مورد بحث
 آن آیـات کـه بـه یکـدیگر ۀ تغلیـب، ضـمیر در همـۀبـه قرینـکـه تـوان گفـت  بلکه می
 اسـت هـا یـادآوری شـده گـردد کـه آیـات الهـی بـرای آن میاند، به بندگانی بر معطوف

  .)٢٢/٢٢٢: ١۴٢٠، عاشور ابن؛ ٢٨۴ـ٢۶/٢٨٣ :١۴٠٨رازی، ابوالفتوح (
ّذریـة«همان گونه که پیشتر آمدـ برخی از مفسران، مقصود از واژۀ  نیز از سویی ـ را در » ّ

 شودـ که شامل همۀ خالیق میـ  آیۀ مورد بحث، نوع بشر و همۀ فرزندان حضرت آدم
 قطــب،ســید بــن ؛ ٢٨۴ـــ٢۶/٢٨٣ :١۴٠۴ رازی،الــدین ؛ فخر ٢/٨٣٣: ١٣۶٧ نــسفی،: ک.ر( انــد دانــسته
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ــارم٢٩٧/۵ :١۴١٢ ــیرازی؛ مک ــ١٨/٣٩۴ :١٣٧۴ ، ش ــدانی، ؛ حــسینی٣٩۵ ـ ــه؛ ١٣/٣٨١: ١۴٠۴ هم  ،مغنی
١۴٢۴ :۶/٣١۶(.  
بـا » سیـ« ۀ مبارکـۀ بین محور و محتوای اصلی سـور کهتوان گفت  میاین اساس بر

 اهللاةکـه آیـ  چنان،شود  نمیگونه سنخیتی مشاهده  هیچطوفان حضرت نوحداستان 
  :گوید جوادی آملی می
اصول دین یعنی  ،مکیَور ُ سی عناصر محورلذا ه؛ شده نازلکدر م» سی «ۀک مبارۀسور

 توحید و معاد و وحی و نبوت به صورت ۀکلی فقه و اخالق و حقوق، مسئلو خطوط 
 هم مبدأ را ،اتین آیدام از اکهر . شده است آن ذکرات گوناگون ی آدر یات اصلکن

  یـس، جلـساتۀسور دروس تفسیر، ۀسایت اسراء، مجموع( د مبدأ راینند و هم توحک یثابت م
  .) با اندکی تصرف١١و  ١٠

 دانـد نیز آیات مـورد بحـث را پیرامـون محـور مبـدأ و معـاد مـی الفرقانمؤلف تفسیر 
  .)٢۵/۶۵: ١٣۶۵ ، تهرانیصادقی(

ٌوآیـة ۀ  اگـر مـراد از آیـ کـهتوان گفت سان می بدین َ ْهلـم َ ُ َّأنـا َ َمحلنـا َ ْ َ ْذریـ َ ُ َ َُّ ِالفلـك ِىف ِّ ْ ُ ون ْ ِا ُ ْ َملـ ْ 
ای بـرای اثبـات  توانست دلیل و نـشانه  بود، این آیه نمی حضرت نوحطوفانماجرای 

 یس است، باشد؛ چرا که ایـن امـر از امـور گذشـته و ۀمبدأ و معاد که محور اصلی سور
هـا   و افراد پس از آنآید و در دسترس مخاطبان زمان پیامبر اسالم غیبی به شمار می
کننده بر مبدأ و معاد به شـمار آیـد؛ چـه  اند از آیات داللتتو  لذا نمی،قرار نداشته است

ًخداوند عمدتا موضوع مهم مبدأ و معاد را از طریق معرفی آیـات محـسوس و ملمـوس، 

کید قرار می   .دهد مورد تأیید و تأ
بر این اساس، این احتمال که آیـه دارای ایهـام باشـد و همزمـان هـم شـامل کـشتی 

  .تواند استوار باشد  نمیدر بر گیرد، شود و هم نوع کشتی را نوح

  های قرآن بررسی آیه در ترجمه

  های فارسی ترجمه) الف
از  ی خـالها  یس، بیانگر آن است که بیشتر آن۴١ ۀگرفته از آی ی صورتها  ترجمهیبررس
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 یا ختـهیآمبا ا ی با واژگانی غریب و »هیذر« ۀکه گاه واژ یست؛ چناننو نارسایی  کاستی
همچنان که گروهی از مترجمان . ترجمه شده است ی فارس به،ی و فارسیعربواژگان از 

مناسب و متناسب از آن ارائـه ای   ترجمهاند تسلیم دشواری آیه شده و نخواسته یا نتوانسته
 آیه را بدون تغییر به کار برده و یـا از عبـارات ِ یا واژگان، فارسیۀ بنابراین در ترجم.دهند

ی انگلیـسی مـورد کـاوش نیـز هـا در تعـدادی از ترجمـه. اند عربی مشابه استفاده نموده
  .اشکاالتی در خور توجه وجود دارد

ّذریـ «ۀ، واژ»حلبی، رهنمـا و انـصاری« ۀ مثال در سه ترجمرایب ترجمـه نـشده و » ةّ
که نامفهوم و مبهم است و مقصود  نیز به کشتی گرانبار ترجمه شده» مشحونال كُفلال«

  .دهد  نمیتیار مخاطب قراراز آیه را به روشنی در اخ
ّذری«نیز »  برزی و فوالدوند،آیتی« ۀدر سه ترجم به ترتیـب » مشحونال كُفلال« و »ةّ

 ترجمه شده است که پیشتر مشکل ایـن برداشـت از آیـه »کشتی انباشته« و »انکاین«به 
  .مطرح گردید
ّذریـ«، »...ای، اشرفی، مکـارم شـیرازی و الهی قمشه«ی ها در ترجمه  كفلـال« و »ةّ

ترجمه شده که ایـن ترجمـه نیـز بـه خـاطر » کشتی پرشده« و »فرزندان« به »مشحونال
مقصود از که  دارای کاستی و نارسایی است؛ زیرا مشخص نیست ،مجمل و موجز بودن

سوار شدن افراد در کشتی پرشده چیست؟ آیا مقصود سوار شدن به کـشتی در مـاجرای 
مستمر این سوار شدن در طول حیـات انـسان  حضرت نوح است یا منظور جریان طوفان
  است؟

، »...ارفـع، یاسـری و رضـایی، بروجـردی، االسـالم، پاینده، فـیض«های  در ترجمه
ّذری«  است که هترجمه شد» )بار(کشتی پر« و »نسل یا نژاد«به » مشحونال كُفلال« و »ةّ

  .ًظاهرا با سیاق آیه سازگار نیست
ّذری«نیز که » دهلوی «ۀدر ترجم  »آدم یبن قوم « به ترتیب به»مشحونال كُفلال«و  »ةّ

  !شود  نمیِترجمه شده، هیچ درک درست و روشنی به مخاطب داده» کشتی پرکرده«و 
ّذری «ۀترجم ای دقیق و اسـتوار  ترجمه» صفارزاده «نیز توسط خانم» همنوعان«به » ةّ
  .رسد  نمیبه نظر
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١٨٨  

  ی انگلیسیها ترجمه) ب
شاکر، آیروینگ، آربری، محمد و سمیرا « انگلیسی مانند های با بررسی برخی از ترجمه

هـا یـا تفاسـیر   مشخص شد که این مترجمان نیز به تبعیـت از ترجمـه» مترجمانۀو ترجم
ّذری «ۀ، دو واژاندیشمندان مسلمان هـای  سان ترجمهه ًرا تقریبا ب»  المشحونكُالفل«و » ةّ

  .شود  نمیها دیده  جدیدی در آنۀ و نکتاند فارسی ارائه داده
ٌوآیة ۀ  شریفۀ برای آیۀنویسند َ ْهلم َ ُ َّأنا َ َمحلنا َ ْ َ ْذری َ ُ َ َُّ ِالفلك ِىف ِّ ْ ُ ون ْ ِا ُ ْ َمل ْذیـل را پیـشنهاد ۀ ترجم 

  :دهد می
هـا را  ه ما نـوع انـسانکن است یت ما ایگر از ربوبی دیا  نشانه]ها انسان = [ آنانیو برا
مـانع فـرو رفـتن کـشتی بـه زیـر آب [ار نمـوده،  سو]از بار و مسافر[ انباشته یشتکدر 
  .]شویم می

  گیری نتیجه
 آفرینش و قـدرت ۀسیاق خود که به آیات و نشان سان آیات همه  ب، مورد بحثۀآی. ١

را یـادآور شـده کـه  بـرای انـسانهـا  یشتکاها و یر دریتسخخداوند اشاره دارند، نعمت 
 ،به همـین دلیـل .استهستی هان  بر جِحاکمیت و ربوبیت مستمر خداوند حکیم ۀنشان

  .تمام افعال این سیاق داللت بر استمرار دارند
 نـه کـشتی حـضرت ،» المـشحونكالفلـ«آنچه گفته شـد، مقـصود از بر اساس  .٢
کـشتی حـضرت  و نـدا هـا روان  بلکه نوع کشتی است که در دریاها و اقیـانوسنوح
  .باشد  نیز تنها یکی از مصادیق آن مینوح
ّذری«ن منظور از سا  بدین.٣ رف پدران، یا پـدران و فرزنـدان، یـا فرزنـدان و ِنیز ص» ةّ
 که از آغاز تا پایان دنیا برای مسافرت یا ند؛ بلکه منظور تمامی افراد بشرندنیست.. .زنان و
  .کنند جایی کاال از کشتی استفاده می هجاب
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١٨٩  

  یشناس تابک
روت، مؤسـسة یـرم، بکـالعال سالم میق عبد، تحقع فی القراءات السبةالحجه، حسین بن احمد، یابن خالو .١

  .ق ١٣٩٩الرساله، 
یر و التنویرابن عاشور، محمد بن طاهر،  .٢   .ق ١۴٢٠، التاریخ العربیمٶسسة ، بیروت، التحر
 روت، داریب ن،یالد شمس نیحس ، تحقیق محمدالعظیم القرآن تفسیر، عمر بن لیاسماع ،یدمشق ریثک ابن .٣

  .ق ١۴١٩ ضون،یب یعل مدمح منشورات ه،یالعلم تبکال
  .ق ١۴١۴، بیروت، دار صادر، لسان العرب ،محمد بن مکرمابوالفضل ،  افریقی مصریابن منظور .۴
 یاحقیجعفر دح محمی، تصحالقرآن تفسیر فی الجنان روح و الجنان روض ،یعل بن نیحس ،یراز ابوالفتوح .۵

  .ق ١۴٠٨، یآستان قدس رضوهای اسالمی  بنیاد پژوهش، مشهد، ی ناصحیمهددو محم
 بیروت، مؤسـسة الرسـاله، ،یافغان دیسع تحقیق ،القراءات حجةزنجله،  بن محمد بن عبدالرحمن بوزرعه،ا .۶

  .ق ١۴١٨
  .ش ١٣۶۴، تهران، ناصرخسرو، القرآن حکامال الجامع ،احمد بن ، محمدیقرطبانصاری  .٧
  . ش١٣۶١ تهران، ،سلمانم زنان نهضت ،قرآن تفسیر در العرفان مخزن ن،یام نصرت دهیس ،یاصفهان یبانو .٨
 حـسین رضـوان، همـدان، دانـشگاه بـوعلی سـینا، ۀ، ترجمـکلـون ژن و DNAدرآمدی بر ، .ای. ون، تیابر .٩

  .ش ١٣٩٣
  .ش ١٣۶۶، تهران، صدر، جامع تفسیریم، دمحمدابراهیس ،یبروجرد . ١٠
 دار احیـاء شحاته، بیروت،عبداهللا محمود ، به کوشش تفسیر مقاتل بن سلیمانبلخی، مقاتل بن سلیمان،  . ١١

  . ق١۴٢٣،  العربیالتراث
بیـروت، دار تحقیق محمد عبدالرحمن مرعشلی، ، انوار التنزیل و اسرار التأویل بن عمر، اهللابیضاوی، عبد .١٢

  . ق١۴١٨احیاء التراث العربی، 
  .م ١٩٨٨ل، یروت، دار الجی، باالختالف بین القراءات، احمد، یلیب . ١٣
  .ق ١٣٩٨، تهران، برهان، سیر قرآن مجید در تفجاوید روان، محمد، یتهران یثقف .١۴
یمتسنیم ،عبداهللا جوادی آملی، .١۵   .ش ١٣٨٩قم، اسراء،  ، تفسیر قرآن کر
، م و الـسبع المثـانیفسیر القرآن العظـیروح المعانی فی ت ،الدین محمود بن عبداهللا حسینی آلوسی، شهاب .١۶

  . ق١۴١۵العلمیه،  الکتب داربیروت، عطی،  علی عبدالباریتحقیق 
  .ش ١٣۶٣ قات،ی تهران، م،اثناعشری تفسیراحمد،  بن نی، حسیمیعبدالعظ شاه ینیحس .١٧
 یفروشـ تـابک، تهـران، یبهبـود محمـدباقر قیـتحق ،درخشان انوارین، دمحمدحسیس ،یهمدان ینیحس .١٨

  .ق ١۴٠۴، یلطف
  .ق ١٣٨٨، یر العربکالف قاهره، دار، للقرآن القرآنی التفسیرم، یرکعبدال ب،یخط .١٩
 الـدارــ  العلـم دار ، بیـروت،القـرآن غریـب فـی المفردات حسین بن محمد،ابوالقاسم ی، راغب اصفهان .٢٠

  . ق١۴١٢، هالشامی
 و عیـون االقاویـل فـی وجـوه الکشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل،  محمود بن عمراهللازمخشری، جار .٢١

  . ق١۴٠٧، بیروت، دار الکتاب العربی، التأویل
 التعــارف روت، داریــ، بالمجیــد القــرآن تفــسیر فــی الجدیــد، اهللا بیــحب بــن ، محمــدینجفــ یســبزوار .٢٢

  .ق ١۴٠۶للمطبوعات، 
  . ق١۴١٢الشروق،  دارقاهره،  ـ بیروتچاپ هفدهم، ، فی ظالل القرآن  بن ابراهیم شاذلی،قطببن سید  .٢٣
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، ینجفـ یمرعـش ةاهللایـآ ۀتابخانـک، قـم، المأثور تفسیر فی المنثور ّالدر ، عبدالرحمننیالد جالل ،یوطیس .٢۴
  .ق ١۴٠۴

  .ق ١۴١٢النشر،  و للطباعة البالغة روت، داری، ب)تفسیر شبر(الکریم  القرآن تفسیر، دعبداهللایر، سّشب .٢۵
  .ش ١٣۶۵ ،یاسالم ، قم، فرهنگبالقرآن القرآن تفسیر فی الفرقان، محمد، یتهران یصادق .٢۶
 دفتـر ،ی همدانی، قـمموسو باقرسیدمحمد ۀ ترجم، فی تفسیر القرآنالمیزان ،حسینمحمدسیدطباطبایی،  .٢٧

  .ش ١٣٨٢انتشارات اسالمی، 
زاده خراسـانی، تهـران،  واعـظمحمـد  قیـ، ترجمـه و تحقالجامع جوامعتفسیر حسن،  بن ، فضلیطبرس .٢٨

  .ش ١٣٧٧ قم، ۀ علمیۀدانشگاه تهران و مدیریت حوز
  .ش ١٣٧٢ للمطبوعات، یسسة االعلمٶروت، می، بمجمع البیان فی تفسیر القرآن همو، .٢٩
 کویـت، ةمطبوعات جامعـ ، کویت،ت القرآنیهاءامعجم القرالعال سالم مکرم، د مختار و عبدعمر، احم .٣٠

  .ق ١۴٠٨
  . ق١۴٠۴دار احیاء التراث العربی، بیروت، ، الغیب  مفاتیح:  التفسیر الکبیر رازی، محمد بن عمر، الدینفخر . ٣١
  . ق١۴١٠ ،هجرت، قم، العین کتابفراهیدی، خلیل بن احمد،  .٣٢
  .ق ١۴١٩النشر،  و للطباعة کالمال دارروت، یب، من وحی القرآنتفسیر ن، یمدحسدمحی، ساهللا فضل . ٣٣
  .ق ١۴١۵الصدر،  ، تهران، مکتبةالصافی التفسیر، مرتضی  بن شاهمحسنمحمد، یاشانک ضیف .٣۴
  .ش ١٣۶٧، قم، دار الکتاب، یریجزا یموسو بیدطی، تحقیق سالقمی تفسیرم، یابراه بن یعل ،یقم .٣۵
، یاسالم معارف ادی، قم، بنیهعط یعبدالبار یعل قی، تحقالتفاسیر زبدة،  بن شکراهللاهللا ، مالفتحیاشانک .٣۶

  .ق ١۴٢٣
 یاالعلمـمٶسـسة  ،روتیـچـاپ دوم، ب ، فی مقامات العبـادهةتفسیر بیان السعادمحمـد،  ، سلطانیگناباد .٣٧

  . ق١۴٠٨للمطبوعات، 
  .م ١٩٩٨ل، یدار الج روت،ی، بثرها فی علوم العربیهاالقراءات و ، سن، محمد سالمیمح .٣٨
  .تا ی، بیالعرب التراث اءیاح دار ،روتی ب،المراغی تفسیر ،یمصطف احمد ،یمراغ .٣٩
  .ق ١۴١۶،  اسالمی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشادالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن، یمصطفو .۴٠
  . ق١۴٢۴، االسالمیه، تهران، دار الکتب الکاشف التفسیرجواد، مغنیه، محمد .۴١
مانی ابراز المعانی من حرز اال،  بن اسماعیل بن ابراهیمالرحمنین عبدالد شهابابوشامة ، یمشق دیمقدس .۴٢

  .تا روت، دار صادر، بیی ب،فی القراءات السبع
  .ش ١٣٧۴سالمیه، ، تهران، دار الکتب االنمونه تفسیر، ناصر مکارم شیرازی، .۴٣
مـت، کاصـغر ح یق علی، تحقبرار االسرار و عدةکشف اال ،محمد بن احمدابوالفضل رشیدالدین ، یبدیم .۴۴

  .ش ١٣٧١ ر،یبکریتهران، ام
  .ق ١٣٩٨ه، ی تهران، اسالم،آسان تفسیر، جواد، محمدینیخم ینجف .۴۵
ه، یـالعلم تـبکال دار ضون،یـب یعلـ محمـد روت، منـشوراتی، بالقرآن اعرابد، محم بن احمد نحاس، .۴۶

  .ق ١۴٢١
یممعانی القرآن همو، .۴٧ اء التـراث یـحاة و یـز البحـوث العلمکـه، مرکـ، می صابونی، تحقیق محمد عل الکر

  .ق ١۴٠٨، ی القرّما بجامعة یسالماال
، تهـران، سـروش، ینیجـو زاهللایـ، تحقیـق عزفیَسَنـ تفـسیرمحمـد، عمر بن  نیالد نجمابوحفص  ،ینسف .۴٨

  .ش ١٣۶٧
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  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،٢۵ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  ر قرآن به قرآن،نیاز به تفسی

  ذاتی یا عرضی
    ١جعفر نکونام  
    ٢زکیه جوانمردزاده  

  دهکیچ
 شمار  معاصر بهۀی تفسیری مورد توجه در دورها تفسیر قرآن به قرآن از جمله روش

اینـک ایـن . اسـترود و عالمه طباطبایی از پیشگامان این روش در ایـن دوره  می
 چنـان اسـت انیات قرآن در زمان نزولشاز آای  که آیا ذات پارهاست  مطرح سٶال

دیگر از آیات قرآن قابـل فهـم نبـوده اسـت و مخاطبـان ای  که جز با ارجاع به پاره
د؟ انـ دیگـر قـادر بـه فهـم مـراد الهـی نبـودهقرآن بدون ارجاع آن آیـات بـه آیـات 

از آیات قرآن وجود نـدارد کـه ای   هیچ آیه کهدهد  می در این مقاله نشانها بررسی
آنان هرگـز بـرای فهـم .  مرادش برای مخاطبان قرآن روشن نبوده باشدم نزولهنگا

منتها بر اثر گذشت .  به آیات دیگر قرآن مراجعه کنند کهمقاصد قرآن نیاز نداشتند
 یکـی از .زمان و فراموش شدن قرائن فهم مراد، در آیاتی از قرآن ابهـام پدیـد آمـد

الموضـوعی اسـت رساند، آیـات متحد ی ماین آیات مدداز قرائنی که به فهم مراد 
                                                                 

 ٣١/١/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/۵/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(jnekoonam@gmail.com) دانشیار دانشگاه قم. ١
  .(z_javanmard@yahoo.com) دانشگاه قمتفسیر و علوم قرآن دانشجوی کارشناسی ارشد . ٢
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   لذا نیاز به تفسیر قرآن بـه قـرآن نیـازی عرضـی اسـت،. در قرآن پراکنده استکه
  .نه ذاتی

تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر آیه به آیه، ذاتی بودن نیاز بـه تفـسیر،  :یدیلکواژگان 
  .رعرضی بودن نیاز به تفسی

  بیان مسئله
یک دسـته از ادلـه . کند  میرو به یک تعارض بزرگ روادله، ما را با دو دسته از ۀمالحظ
 قرآن در اوج فصاحت و بالغت است و شرط فصاحت و بالغـت  کهاستاز آن حاکی 

شده، برای مخاطبانش مأنوس و   مینیز این است که الفاظ و عبارات قرآن وقتی که نازل
و دستۀ دیگری ند مفهوم بوده باشد و آنان بدون هیچ درنگی مراد الهی را درک کرده باش

 و فهـم انـد از آیات قرآن متشابه و مجمل و عـام و مطلـقای   پاره کهادله حاکی استاز 
بـر ایـن .  بدون مراجعه به آیات محکـم، مبـین، خـاص و مقیـد امکـان نـداردها مراد آن
در این مقاله بحث بر سر آن است که آیا نیاز به تفسیر قـرآن بـه قـرآن بـرای فهـم  اساس،

  برای مخاطبان قـرآناتی از آی فهم برخ یعنی آیا؟ امری ذاتی است یا عرضی،مراد آیات
ای  آیـههنگامی کـه  به عبارت دیگر، آیا ؟نبوده استممکن دیگر ات یبدون مراجعه به آ

کـرد یـا  مـیبایست به آیات دیگر رجـوع   می عرب عصر نزول برای فهم آنشد،  مینازل
 ،این روش تفسیری برای کشف قـرائن فهـم آیـاتکه مراد آیات روشن بوده و نیاز به این

  در اعصار دیگر پدید آمده است؟

   بحثۀپیشین
ای  نظریـه. خـورد  مـیگفته، از همان صدر اسالم به چشم  پیشۀدو دسته از شواهد و ادل

ًکه همواره از شهرت فراوانی برخوردار بوده، این است کـه قـرآن ذاتـا نیازمنـد تفـسیر از 

 معاصر، معدودی از مفسران اسالمی نظیر ۀمنتها در دور. قرآن استجمله تفسیر قرآن به 
 این نظر گراییدند که قرآن در بیـان مقاصـدش هـیچ اتکـایی بـه غیـر هعالمه طباطبایی ب

خودش ندارد و چگونه قرآنی که روشن، هادی و تبیان است، در بیان مقاصدش محتاج 
ار داشـته بـود کـه قـرآن در بـه صـراحت اظهـایشان  بر همین اساس، ؟غیر خودش باشد

البته بـه نظـر . )١٨ :١٣٧٢( است  و ائمهداللتش بر مقاصد، مستقل از بیان پیامبر
و گـردآوری شـوند الموضوع اصدش محتاج این است که آیات متحداو قرآن در بیان مق
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 تفـسیر، تفـسیر ۀایـن شـیو.  به کشف مراد الهی اهتمام گـردد، به همدیگرها  ارجاع آنبا
  .شود  میه قرآن نامیدهقرآن ب

ه نبایـد رسیم کـ  میاما ما اگر لوازم روشن بودن مقاصد آیات را دنبال کنیم، به اینجا
الموضـوعی کـه در مواضـع دیگـر قـرآن وجـود دارد، متکـی مقاصد قرآن بر آیات متحد

باشد، الاقل بـرای مخاطبـانش کـه قـرآن بـر آنـان نـازل شـده، چنین باشد؛ چرا که اگر 
 چون شرط فصاحت و بالغت قرآن این است که ،و بالغت خواهد بودخالف فصاحت 

  .مخاطبان بدون درنگ و تفحص به کشف مراد الهی نایل آیند
 چه کسی به این نظریـه کـه ،آشکار نیست که از میان مفسران و دانشمندان اسالمی

ان نماید که تنها سخنی که دانـشمند  میچنان. محور این مقاله است، متمایل بوده است
، این است که قرآن در اوج فصاحت و بالغت نازل اند نظر داشته علوم قرآنی بر آن اتفاق

تنهـا . انـد سربسته نهـاده و از آن گذشـتهرا  اما آنان فصاحت و بالغت قرآن ،شده است
 که فصاحت و بالغـت کـالم در ایـن اسـت کـه در آن اند دانشمندان علوم بالغی گفته

فهومی به کار رفته و متناسب با سطح فهـم مخاطبـان سـخن ت مأنوس و ماالفاظ و عبار
، به معنای مراد پی ببرنـد ؛ به طوری که مخاطبان به محض شنیدن کالمگفته شده باشد

هاشـمی، (و در فهم معنای مراد، نیازمند تأمل یـا تحقیـق و یـا پرسـش از دیگـران نباشـند 
  .)٢٢ـ١٣ :١۴١١؛ تفتازانی، ٣۶ـ١٣: ١٣٨١

کـه مـا قـرآن را بـه و این چنـین تعریفـی از فـصاحت و بالغـت ۀزم ال،به طور طبیعی
خـوانیم، بیم و حتی آن را در اوج فـصاحت و بالغـت زفصاحت و بالغت موصوف سا

شده است، مخاطبان قرآن برای فهم معنـای مـراد   میاین است که وقتی آیات قرآن نازل
گرنـه قـرآن از کننـد، وبـه آیـات دیگـر قـرآن مراجعـه   کهنداشته باشندنیازی الهی هیچ 

  .فصاحت و بالغت خالی خواهد بود
شـود؛ یعنـی بـر اثـر   مـیبه این ترتیب، نیاز تفسیر قرآن به قرآن، نیازی عرضی دانسته

گذشت زمان و مفقود شدن قرائن و به وجـود آمـدن تطـور معنـایی در الفـاظ قـرآن، در 
بـه هـا   بـرای رفـع آن ابهـامکـهاین نیاز ایجاد شده به وجود آمده و  از آیات ابهامای  پاره

  .آیات دیگر مراجعه شود
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  تبیین فصاحت و بالغت. ١
 بـه موجـب آن کـه انـد تعریـف کـردهای   فصاحت و بالغت را به گونه،در علوم بالغی

شـود، مخاطبـان کـالم بـدون هـیچ درنـگ، تأمـل و   مـیوقتی کالم فصیح و بلیغ ایـراد
  .تفحصی به کشف مراد متکلم نایل آیند

  : کهاند م بالغی کالمی را فصیح دانستهدر علو
 که برای مخاطبان غیر مألوف یواژگان؛ ًاوال در آن واژگان غریب وجود نداشته باشد

 به طوری که کمتر کـسی اند،  را نشنیده یا به ندرت شنیدهها و هرگز آناست و نامأنوس 
 و معنـای انـد داند و لذا مخاطبان نـاگزیر از درنـگ، تأمـل و تفحـص  می راها معنای آن

 حتی بعـد از ،شود  نمیشود و یا هرگز مشخص  می بعد از تأمل و تفحص مشخصها آن
کأتم و جحلنجع    .)ها همان(تأمل و تفحص؛ مثل تکأ
ِثانیا کالمی فصیح است که در آن لفظ

مـراد از لفـظ .  چنـدمعنا بـدون قرینـه نباشـدً
 مـشترک معنـوی از . حقیقت و مجاز، مشترک لفظی و مشترک معنـوی اسـت،چندمعنا

شود که در استعماالت حـسب مـورد بـه برخـی از مـوارد و   میاین جهت چندمعنا تلقی
  .)ها همان(مصادیقش نظارت دارد 

  :شود  میبر این اساس، موارد ذیل خالی از فصاحت دانسته
  .اش اش مراد است یا معنای مجازی  لفظی که روشن نباشد معنای حقیقی.١
  .یک از معانی آن مراد است ر نباشد کدام لفظ مشترکی که آشکا.٢
 لفظ مشترک معنوی که مـشخص نباشـد بـر تمـام مـوارد و مـصادیقش در آیـات .٣

  .اند  و آن بعض کدامها، داللت دارد یا بعضی از آن
 تعقیـد معنـوی وجـود نداشـته باشـد؛ یعنـی  کهًثالثا در یک کالم فصیح شرط است

بـه . که معنای مراد آن مبهم و نامـشخص باشـدنباشد ای  الفاظ به گونه چینش و ترکیب
کـالم نیـز مـأنوس و ات این ترتیب، در کالم فصیح باید عالوه بر مفردات کالم، ترکیبـ

  .)ها همان(مفهوم باشد 
 کالمی بلیغ دانسته شده است کـه متناسـب بـا حـال و سـطح فهـم ،در علوم بالغی

ی دارنـد، کـالم هـم سـاده و مخاطبان باشد؛ یعنی اگر مخاطبان سطح درک و فهم پایین
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کـه مـراد چنین تعاریفی از فصاحت و بالغت اقتـضا دارد . )ها همان( فهم آنان باشد قابل
زمند رجـوع بـه آیـات مخاطبان قرآن باشد و نیابرای ، قابل درک ۀ قرآن به محض نزولآی

  .جو از افراد نباشدو دیگر و یا پرس

  تبیین تفسیر قرآن به قرآن. ٢
بـه کمـک و اسـتعانت ای   هـر آیـه اینکهرند که تفسیر قرآن به قرآن یعنیبرخی بر این نظ

 یـا )١۶٩: ١٣٨۶مـؤدب، (آیات دیگر اعم از آیات آن سوره یا آیات سور دیگـر تفـسیر شـود 
لفـظ و   آیات همۀبه وسیلای   که این شیوه عبارت از توضیح و کشف آیهاند اظهار داشته

 که قرآن خود گویـای اند  توضیح این روش گفتهدر. )۶٧: ١٣٨١علوی مهر، (محتواست  هم
 هـستند، خـود آیـات برای فهـم و درک آیـاتمفاهیم و معارف خود است و بهترین راه 

  .)۵۵ ـ ۵٣ :١٣٧٢؛ طباطبایی،  ۶٨ :همان(
  : به قرار ذیل استها ترین آن که مهماست تفسیر قرآن به قرآن دارای اقسامی 

ه به برداشـت مـشهوری کـه از آیـات متـشابه  با توج:ارجاع متشابه به محکم) الف
 موجـب انحرافـات ،که بعد از عصر نزول هستند ییها وجود دارد، مصادیق این آیات آن

 از جملـه آیـاتی کـه ظهـور در جـسمانیت خداونـد اند؛ ن شدهانافکری در جوامع مسلم
َمث اسـتو  ۀدارند، مانند آیـ َ ْ َّ ِی  العـرشُ ْ َ ْ َ َ

 )٣ /یـونس( ، ِد اهللاَیـ ْ فـوق أیـُ َ َ ْ ِْدَ ِ )و )١٠/فـتح  َوجـ َاء َ
ُّرب ْلی  ۀ را آیها نظر مشهور این است که تشابه آن. )٢٢ /فجر( َكَ َس کَ ْمثلـه َ َ

ِ ِ ْ  )١١ /شـوری( ٌءِ
ۀ کنـد و هـر گونـه شـباهت بـا موجـودات و شـبه  مـیکه جزء آیات محکم است، رفـع

  .)١٧۶ـ١٧۵: ١٣٨۶؛ مؤدب،  ٨١ـ ٨٠: ١٣٨١علوی مهر، (نماید   میجسمانیت را از خدا نفی
کید شود، آیات متشابه تشابه ذاتی ندارند و برای   میاما طبق نظری که اینک بر آن تأ

ُالـرمحن   ۀ برای مثال، آیـ؛ًروشن شدن مرادشان ذاتا نیازمند مراجعه به آیات محکم نیستند َ ْ َّ
َ العـرش اسـتوی َ ْ ِ ْ َ ْ َ َ
بـرای  کـه و آنان نیازی نداشـتند برای مخاطبان قرآن روشن بوده است 

ْلـی  ۀ دیگری مثـل آیـۀفهم آن به آی َس کَ ْمثلـه َ َ
ِ ِ ْ ِالـرمحن  العـرش  تعبیـر .  مراجعـه کننـدٌءِ ْ ََّ ْ َ َ ُ َ ْ َ

َاسـتوی َ ْتعبیری مجازی و تمثیلی است و معـادل آن در زبـان فارسـی عبـارت اسـت از  :
ای بـه زبـان فارسـی و ایـن تعبیـر آشن. »گذاری کرد شاه تاج«یا » شاه به تخت نشست«

فهمد که مراد این نیست که شاه روی تخـت نشـست یـا   میمجازی و تمثیلی به روشنی
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از این رو باید .  را روی سرش نهاد؛ بلکه مراد این است که بر کشور استیال یافتتاجش
 اما وقتـی . مذکور هرگز برای مخاطبانش مبهم یا مجمل نبوده استۀ معنای آی کهگفت

ــها ــای حقیقــی گرفت ــه معن ــاب جــدل آن را ب ــد رب ــهان ــد  ، الزم اش را جــسمانیت خداون
کـه ایـن گونـه اسـتعمال در   کمک اسناد تاریخی بیان کردهمعرفت بةاهللا آی. اند پنداشته
حتی اگر نپذیریم که این . )٢۴٣ـ٢۴٢: ١٣٨٨(دهد   می عرب همان معنای استیال راِمتعارف

 بـه سـیاق  کهمخاطبان قرآن بوده، کافی استبرای درک یک تعبیر به طور مستقل قابل 
 شوری، مـراد از ۀ سورۀو به روشنی با دقت در سیاق و بدون استفاده از آیکنیم آیه توجه 

 قرینه و توضیحی در صـدر ،آمده» استواء بر عرش«هر جا در آیات تعبیر . دریابیمآن را 
ود از طرفداران تفـسیر قـرآن بـه عالمه طباطبایی که خ. یا ذیلش هم برای آن آمده است

َّمث  : ه فرمـودکنیپس ا: گوید  می اعرافۀ سورۀقرآن است، در مورد این تعبیر در ذیل آی ُ
ِاستوی  العـرش ْ َ ْ َ َ َ َ ْ بـه تـدبیر امـور آن امش یـ خـود و قکال و تسلطش بر ملـیه از استیناک

شـود و در  ینمرش ساقط ی از قلم تدبی و بزرگکوچکچ موجود یه هک یبه طور است؛
 را حاجتمندی حاجت هر ،ش رساندها یمال واقعک را به ی هر موجود،قی دقی نظامسایۀ
َیـدبر األمـر : دیـفرما یر مکر خود را ذیر استواء، تدبک لذا پس از ذ.دهد یم ُْ َ ْ ِّ َ ُ )۵۴ /اعـراف(. 

َیغـىش اللیـل النھـا : دیفرما یل داده، می قبل را تفصیان اجمالیسپس ب َُّ َ ْ َّ ِ ثـاْ ًر یطلبـه  ِحث َ ُ ُ ُ ْ َ َه کـنی و ا
رات بـأمره : فرمود وم  ِوالشمس والقمر وا ِ ْ َ ِ ٍ َ ََّ َ ُمـ َ ُ ُّ ل َ َ ََ َْ ْ َ َّ

ه خداوند آفتاب و مـاه و کن است یش ای معنا
ایـن . نـدیت اوی بـر طبـق مـشیه همه مسخر امر او و جارک ی در حال،دیستارگان را آفر
َّمث  ۀ جملی برایری تفسۀجمالت به منزل ِ استوی  العرشُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ه عـرش ک یاتیاست و اغلب آ

 ی تعـالیر خـدایه داللـت بـر تـدبک را هم یزی چ،هین آید، مانند همننک یر مکخدا را ذ
 یونس نیز بعد از ذکـر تعبیـر ۀدر سور. )١٨٨ ـ٨/١٨٧: ١٣٧۴طباطبایی، (د یننما یر مکند، ذک
ُیدبر : فرماید  می بالفاصله»استواء بر عرش« ِّ َ ِ األمـر مـا مـن شـفیع إال مـن بعـد إذنـهُ ِ ْ ِ ِِ ْ َ ْ ِ َِّ

ٍ ِ َ َ َْ َ ْ
 و ایـن جملـه 

در نتیجـه ایـن آیـه .  کنایی بـودن ایـن تعبیـر اسـت و مـراد آن روشـن اسـتۀدهند نشان
 ً بلکه ذاتا مراد آن روشن است؛ لذا حاجتی نبوده است،باشد تواند دارای تشابه ذاتی نمی
ء مانند ای   مخاطبان برای فهم آن به آیهکه ٌلیس کمثله  ْ َ َ

ِ ِ ْ ِ
َ َ ْ )مراجعه نمایند)١١ /شوری .  

ِمث اسـتوی  العـرش  شایان ذکر است که تعبیر ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ ُ
 ۶  بار در قـرآن بـه کـار رفتـه اسـت و

 از لحاظ ترتیـب ،ی اعراف، یونس و فرقان آمدهها  همچون آنچه در سورهها برخی از آن
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 ، که بـه لحـاظ فـصاحت و بالغـتاز آنجا. اند ل شده شوری نازۀ سورۀ قبل از آی،نزول
 هنگام نزول مبهم باشد، صحیح نیست که بعد از مدتی سرگردانی مخاطبان،ای  آیهاگر مراد 
بایـست یـا در   میلذا. دیگر نازل شود که مراد آن آیه را روشن سازدای  در سورهیک آیه 

 ،شن شده باشد و یـا قبـل از نـزول آیـه مراد از تعبیر مورد نظر با قرائنی رو،زمان نزول آیه
  .مراد از آن برای ذهن مخاطب شناخته شده باشد

تـوان بـه مـراد صـحیح دسـت یافـت؛   می فتح نیز با دقت در سیاقۀ سورۀدر مورد آی
َإن الذین  : فرماید  میکه در آغاز چرا ُ َ ِ

َّ َّ َعونِایِ َ إمنا َكُ ُ َ َّ َعون ِایِ ْد اهللا فوق أیَ یَاهللاُ َ َ ْ َ ِ ْدُ ِ ِ )یعنی ؛)١٠ /فـتح 
ْد اهللا فوق أیَی بیعت شما با رسول خدا همان بیعت یا عهد بستن با خداست و عبارت  َ َ ْ َ ِ ْدُ ِ ِ 

َإن الذین  از عبارت  دیگر یتعبیر ُ َ ِ
َّ َّ َعونِایِ ـَكُ َ إمنـا  ُ َ َّ َعون اهللاِایِ َ ُبه این ترتیـب، عبـارت .  است ُد َیـ

ْاهللا فوق أیـ َ َ ْ َ ْدِ ِ ِ امبریـعت با پیه بکه از آن است یناکن گونـه یـ اسـت و ای الهـیعتـی ب
پس این آیه هم . )۴۵ ـ٢٢/۴۴: ١٣٧۴مکارم شیرازی، ( بسیار معمول استات در زبان عرب یناک

َإن الـذین   :ه فرمـودکـنی اظهور در جسمانیت خداونـد نـدارد و ُ َ ِ
َّ َّ َعونـِایِ ـَكُ َ إمنـا  ُ َ َّ َعونِایِ  در َ اهللاُ

ن یـ بـه ا؛ندکعت با خدا قلمداد ی بۀ را به منزلعت با رسول خدایخواهد ب یقت میحق
ن یگـاه همـآن. سـتاز خدااطاعـت قـت ی در حق،  از رسول خدای هر اطاعتمعنا که

ْد اهللا فـوق أیـَیـ  ۀته را در جملکن َ َ ْ َ ِ ْدُ ِ ِدسـت او دسـت : دیـفرما ی مـ،ردهکـد کیـأشتر تیـ ب
ًعالوه بر آنچه آمد، باید دانست که اساسا مـشرکان . )١٨/۴٠٩ :١٣٧۴طباطبـایی، ( خداست

 امـا بـرای ،آنان برای الت و منات و عزی بت داشـتند.  اعتقاد نداشتندبه جسمانیت اهللا
  . نداشتنداهللا

َوج تعبیر  ُّاء ربـَ َ  خداوند ،این آیهدر . شود  میجازات قرآن دانستهَ نیز از م)٢٢ /فجر( َكَ
کند و بـدیهی   میی معرفی شده است که با عظمت در برابر مردم حرکتسان پادشاهه ب

خداوند این گونه تعابیر دربارۀ  .آید  می خدا مجاز به شمارۀاست که چنین تعبیری دربار
  .کردند  می برداشتها بردند و مراد صحیح را از آن  میرا اهل زبان هم به کار

 ۀ در حـالی کـه سـور،نزول است فجر دهمین سوره در ترتیب ۀگفتنی است که سور
 فجـر بایـد گفـت کـه ۀشوری شصت و دوم است؛ یعنی در فرض قبول متشابه بودن آیـ

َجـاء ربـك  معنای صحیح ها مخاطبان سال ُّ ََ َشـوری ۀ تا زمـانی کـه در سـوراند  را ندانسته 
 بر فصاحت و بالغت قرآن، ضروری است  این در حالی است که بنا.مراد آن روشن شد
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وجـود داشـته باشـد کـه مـراد آیـه را بـرای ای   فجـر قرینـهۀ همان زمان نزول سوردر که
  .مخاطبان روشن سازد

اجمـال یـا ، مرادبیان  نظر مشهور بر آن است که آیاتی از قرآن در :تبیین مجمل) ب
 سـت، رفـعها  آنۀکننـد  آیاتی دیگر کـه تبیـینۀ به وسیلها و اجمال و ابهام آندارند ابهام 
ُوالـسارق والـسارقة   ۀ آیۀ دربارروایتی منسوب به امام جوادبر پایۀ ای مثال،  بر؛شود می َ

ِ َِّ ََّ َُ
ْفاقطعوا أی َ ُ َ ْ ُدَ َ بایـد  اظهار شده است که مشخص نیست چه مقـدار از دسـت )٣٨ /مائده( َماِ

ِوأن املـساجد هللا  ۀ لذا دارای اجمال است و این اجمـال بـا آیـ،در حد سرقت قطع شود ِ َ ِ َ َ ْ َّ َ َ فـال َ َ
ًتدعوا مع اهللا أحـدا َْ َ

ِ َ َ ُ َ
 )چهـار انگـشت دسـت تعیـین ، رفع شده و مقدار قطع دسـت)١٨ /جن 

  .)١/۶٩: ١٣٧٨جوادی آملی، (گردیده است 
ًتوانــد صــحیح باشــد؛ زیــرا اوال تعیــین حــد ســرقت از تأسیــسات   نمــیامــا ایــن نظــر

مقدار قطع دست  ؛ لذاشده است  میعبدالمطلب دانسته شده و قبل از اسالم به آن عمل
ه کــ دارد یمــوارد نقــضروایــت مــذکور  ،ن گذشــتهیــاز ا .مــشخص باشــدناتوانــد  نمــی
ه اگـر سـارق کـان فقها مـسلم اسـت ی در مبرای مثال، ؛ستی آسان نها آنبه  ییگو پاسخ
 او ی قسمت جلو پـاـ شده باشدیاو جار ه حد بربعد از آنک ـند ک ی دوم دزدۀ دفعیبرا

ز از یـه انگـشت بـزرگ پـا نکـ ی در حـال،گذارنـد ی مباقی پا را ۀ پاشننند وک یرا قطع م
 از یکیه کگفته شده است ن در مورد محارب ی سجده است و همچنۀگان  هفتیاعضا

 ۀ سـورۀاز مـساجد در آیـمنظور  به عالوه .استی از دست و پش قطع قسمتیها مجازات
ه مـصداق کـشـود  یسجده م خدا ی براها ه در آنک است ییها انکم ۀ سیاقجن به قرین

: ١٣٧۴مکـارم شـیرازی، ( بوده اسـت الحرام، مسجد جنۀبارز آن با توجه به مکی بودن سور
  .)١٢۶ـ١٢۵/٢۵

 ، روایـت منـسوب بـه امـام جـواددارد مـی مکارم شیرازی اظهار اهللاةچنان که آی
توان ادعا کرد که حد سـرقت در   نمیمخدوش است و لذا به موجب آن قرآن و مخالف

توان حمـل کـرد؛   نمیاین روایت را بر یک معنای باطنی نیز.  قرآن مجمل بوده استۀآی
چنـان کـه ایـازی در  آن. زیرا روایت راجع به یک امر ظاهری یعنـی حـد سـرقت اسـت

، انـد  خود نشان داده است، تمام مواردی که مجمل خوانده شـدهپژوهی قرآنی فقهکتاب 
: ١٣٨٠ایـازی، : ک.ر(  مـشخص بـوده اسـتهـا  آنپیش از اسالم سـابقه داشـته و جزئیـات
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  . ادعای وجود مجمالت در قرآن قابل اثبات نیست؛ لذا)١٩٨ ـ١٣١
ی هـا  چنین گفته شده که آیات دارای الفاظ عام مثل کل، اسـم:تخصیص عام) ج

مبنـی بـر ای   تا زمانی که قرینه، و موارد دیگر»  ال«موصول، جمع مضاف، اسم معرف به 
 یافت نشود، شامل تمام مصادیق جـنس خودشـان بـدون هـیچ ها اد از آنخاص بودن مر

 آیـاتی کـه در  آیـات بعـدی یـاۀگاه آیاتی که عام هستند، به وسیل. حصری خواهند شد
 برای مثال ؛)۴٧ـ٢/۴١: ١٣٧۶سیوطی، : ک.ر(د نخور  می، تخصیصاند جای دیگر قرآن آمده
َاملطلقـات یرت  ۀگفته شده است که آی َ َ ُ َ َّ َ ُ ْ سھن ثالثـة قـروءَ ٍبـصن بأ ُ ُ َ َ ََ َّ َِ ِ ـ ُ َ

ِ ْ َّ )عـام اسـت و دو )٢٢٨ /بقـره 
مت املؤمنـات مث   ۀ یکـی آیـانـد؛ ی دیگـر آمـدههـا مخصص قرآنـی دارد کـه در سـوره َّإذا  ُ

ِ َ ِ ْ ُ ْ ُ ُ ـ ْن َ َ َ
ِ

م علـیھن مـن عـ ٍطلقتموهن مـن قبـل أن متـسوهن فمـا 
َّ ِ ْ َّ َّ ْ َِّ ِِ ْ َ ََّ ُ ُْ ُلکـُّ َ َ َُ َ َ ْ َ

ِ ْ َ ُ ْ َ
 )ۀ و دیگـری آیـ)۴٩ /احـزاب  ْالالئـی مل َو َ ِ َّ

عن محلھن َّن وأوالت األمحال أجلھن أن  ُ َ َّ ُ ََ ُْ ََ ْْ َ َ ْ َ َ َُ َِ
َ ْ ُ َ ْ ِ

َ
 )با ایـن دو » قاتّالمطل«بر این اساس، . )۴ /طالق

نیـاز از   آمیـزش نـشده، بـیهـا خورد و به موجـب آن، زنـانی کـه بـا آن  میآیه تخصیص
 آنان مدت حملشان است و از عمومیـت آیـه ۀاردارند، عدیی که بها  و آن مطلقهاند عده
  .)١/٢٣٠: ١٣٧٨؛ مظفر، ٢/۵۵: همان(شوند   میاستثنا

: ١٣٧٨مظفـر، : ک.ر( انـد  بقـره را عـام دانـستهۀ سـورۀ آیـ،قریب بـه اتفـاق دانـشمندان
 شـامل تمـام مـوارد ،در ایـن آیـه» قاتّالمطل«ً؛ اما واقع امر چنین نیست و اساسا )١/٢٣٠

  : مخاطبان آیه انصراف دارد؛ چرا کهِ معهودۀ بلکه به زنان مطلق، نیستطالق
: شوند؛ چنان کـه آمـده اسـت  می سخن از زنانی است که حیض،ًاوال در سیاق آیه

 هن حىت ی ر ألونك عن احملیض قل هو أذی فاعتزلوا النساء ىف احملیض وال  َو ََّّ َ ُ ْ ُ َُ َْ ْ َ َ َ َِ ِِ َِ َْ ْ
ِ َ َ ِّ ُ ُ

ِ َ َ ً َ َ ُ
ِ

َ َ َ َطھرنَْس ْ ُ ْ
 )؛ لـذا)٢٢٢/ بقـره 

سھن ثالثـة قـروء  ۀتواند زنان یائسه یـا بـاردار باشـد کـه در آیـ نمی مراد از آنان ٍیرتبـصن بأ ُ ُ َ َ ََ َّ َ َِ ِ ـ ُ َ
ِ ْ َّ َ َ

 
  . سه طهر بگذرانند که بایدگفته شده است

 آمیـزش دارنـد؛ چنـان کـه آمـده هـا ًثانیا در سیاق آیه، سخن از زنانی است که با آن
هن مـن حیــث أمــرمک اهللا : اســت ُفــإذا تطھـرن فــأ ُ ُ َ َْ َ ُ ْ َ ْ َّ َِّ ُ ُ ْ َ َ ََ َ َ ِ )بعــد نیــز آمــده اســتۀ و در آیــ)٢٢٨/ بقــره  :
 م أىن شئمت ا حر م فأ ْاؤمک حرث  ُ ْ ِ

َّ َ ْ ُْ ثکُ َلک ْ َْ َُ ْ َ َ ٌ ْ ُ ُ َس ِ )٢٢٣ /بقره(.  
: ًثالثا در همان آیه بیان شده است که شوهرانـشان بعـد از طـالق حـق رجـوع دارنـد

 ًبعولتھن أحق بردهن ىف ذلك إن أرادوا إصالحاَو ََ ْ ِ ُِ َِّ َ َْ َ ِ
َ َّ َّ ُِ َ ِ ُّ ُ َ ُ ُ )٢٢٨/ بقره(.  

هر، ؛ چـرا کـه در صـورت فـوت شـواند ًرابعا بیان شده که شوهرانشان در قید حیات
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م ویذرون أزواجا یرتبـصن  :  آنان حکم دیگری داردعدۀ وفون  َوالذین  َ َ َْ َّ ً َ َ ََ َ ْ َُ َ َُ َ ْ ْمنُک ِ ْ ََّ َ ِ
سھن أربعـة أشـھر َّ ٍبأ ُ َّْ َ ََ َ َ ْ ِ ِ ـ ُ َ

ِ
ًوعشرا ْ َ َ )٢٣۴/ بقره(.  

 بلکـه ، عـام ندانـسته،عالمه طباطبایی این آیه را با توجه بـه قـرائن موجـود در کـالم
که همخواب شده باشند، حیض ببیننـد و حاملـه  دانسته را زنانی» قاتّالمطل«منظور از 

  .)٣٠۵ ـ٣٠٢ :١٣٩٠؛ نکونام، ٢/٣۴٨: ١٣٧۴طباطبایی، (نباشند 
به این ترتیب، نباید اصل را بر عموم جنـسی نهـاد و تمـام افـراد جـنس یـک عـام را 

 اگـر معهـود مخاطبـان عمـوم  توجه کرد کهمخاطبان معهودبه شامل دانست؛ بلکه باید 
جنسی بود، عموم جنسی دانست و اگر معهود مخاطبان عموم عهدی بود، عموم عهدی 

  .دانست
این معنا نداریم که ابتدا عامی صادر شود و مخاطبان عمـوم که تخصیص به نتیجه آن

از گذشت مدتی چیزی به نام خاص صادر شود و کاشف به عمل آیـد بعد بفهمند و را 
 اگـر خـاص، ،بـه عبـارت دیگـر.  و مراد، عام نبوده استاند که مخاطبان اشتباه فهمیده

؛ زیرا ایـن بیایدذشت مدتی  نه بعد از گ، کاشف مراد است، باید همراه کالم باشدۀقرین
سازد و کالم الهی از چنین نقصی خـالی   میبه فصاحت و بالغت کالم اخالل واردامر 
  .است
 آنچه در مورد عام و خاص گفته شد، در مورد آیات مطلـق و مقیـد : تقیید مطلق)د

ای بر. اند  مراد آیات مطلق به شمار رفتهۀکنند است؛ یعنی آیات مقید، تقییدهم بیان شده
 آیـات مقیـد ۀ و اظهار گردیده که به وسـیلاند  از جمله آیاتی که مطلق دانسته شده،مثال

ْوأشھدوا إذا تبایعمت ، آیات اند قید خورده ُ ْ َ َ َ َ
ِ ُ ِ ْ َ َ )و )٢٨٢ /بقـره  ْفـإذا دفعـمت إلـ أمـواهلم فأشـھدوا علـ ْ ْ

ِ ِ
ْ َْ َ ُ ِ ْ َ َ َ َ َُ َ َ ْ َ َ

ِ ْ
ُ ْ َ ِ 

 اسـت، امـا بـا آیـات  بـه طـور مطلـق آمـدههـا  آنکـه شـهادت دادن درهستند  )۶ /نساء(
 م ْوأشھدوا ذوی عدل  ْمنُک ِ ٍ ْ َُ َ ََ

ِ ْ َ
 )و )٢ /طـالق   م إذا حـضر أحـدمک املـوت ـا الـذین آمنـوا شـھادة یبـ ُیـا أ ْ َ ْ ُ ُ َ َُ ََ ََ َ َ

ِ ْ ِنُک ْ َ ُ َ َ َ ََ َ ِ
َّ َ ُّ

م ان ذوا عدل  ْحني الوصیة ا ْمـنُک ِ ٍ ِْ َ َ َ َ ْ ِ َّ َِ
ْ َ سـیوطی، ( انـد ودن مقیـد شـده به شرط عادل ب)١٠۶ /مائده(» ِ
١٣٧۶ :٢/١٠٣(.  

 نیست؛ چرا که سیاق همین آیه بر مقید بودن بقره مطلق ۀآیکه در حالی که باید گفت 
در این آیه، مبایعه به مداینـه عطـف شـده و در خـصوص . شاهد به عدالت داللت دارد

 مبایعه ِشاهدکه عدالت در ای است بر این  عدالت در شاهد شرط شده و این قرینه،مداینه
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ـَیـا  : استدر مورد مداینه آمده .  شرط استنیز َأ ُّ َا الـذین َ ِ
َمنـوا إذا تـدایآَّ َ َُ َ

ِ ْ بـدیُْمتْنَ َ َن إىلِ
ِ ُ أجـل مـٍ ٍ َ ًّسمی َ َ

ْفاک ْلَیتبوه وَ َ ُ ُ ْتبْکُ ْ یبُ َم اکَنُکَ ٌتبْ ِ بالعدلِ ْ َ ْ ِ )سپس گفته شده،)٢٨٢ /بقره  : ْفإن ِ
ْن الذی علیـَ اکَ َ َ ِ

َّ َـه اَ ْ
ُّق ِ

ــســفیھا أو ضــعیفا أو ال  َ َ ْ َْ ًَ ِ َ ً ِ ْتطیع أنَ َ ُ ِ َ ِ ميــْس ُل هــو فلیُ َْ َ ُ ُّملــل ولیــَّ ِ َ ْ ِ ِه بالعــدلْ ْ َ ْ ِ ُ اســتو در ادامــه آمــده  : ْواستــش َ ْ ُھدوا َ ِ
ْھیدیَشــ َ ْن مــنِ ِ ِلُک رجــاِ َ ْم فــإنِ ِ

َ َی مل ْ ْ ِونــا رجلــنيُکَ ْ َ ُ َ ْ فرجــل وامرأتــان ممــنَ َّ ِ ِ َ َ َ َْ َ ٌُ ُّ ترضــون مــن الــشَ َ ِ َ ْ َ ْ ِداءَھَ َ
  .بــر نظــر  بنــا

ْممن بسیاری از مفسران، قید  َّ ُّ ترضون مـن الـشِ َ ِ َ ْ َ ْ ِداءَھَ َ
پس .  عبارت دیگری از عادل بودن است

ۀ آیـ. تواند مطلـق باشـد  نمیبر مقید بودن این آیه وجود دارد و لذاای  در سیاق آیه، قرینه
ه نازل شده است، به همین آیـه  بقرۀکه چند سوره بعد از سورنساء نیز الاقل به اعتبار این

 ۀی طالق و مائـده نیـز بعـد از دو سـورها سوره. رود  نمیانصراف دارد و مطلق به شمار
 ،توانند قید تفسیری و کاشف مـراد قبـل از خـود باشـند اند و نمی بقره و نساء نازل شده

کیدی تلقی   .)٣٠٧ـ٣٠۵: ١٣٩٠نکونام، (شوند   میًبلکه صرفا قید تأ
 در آیاتی قرار دارد که ها  و قید آناند از آیات قرآن مطلقای  که پارهای این ادعبنابراین

توانـد   نمـی،انـد ًا صـادر گردیـده و یا قید آن در روایاتی است که بعـداند  نازل شدهًابعد
  .درست باشد

   ذاتی بودن نیاز به تفسیر قرآن به قرآنۀبررسی ادل. ٣
 ودن نیـاز بـه تفـسیر قـرآن بـه قـرآن بررسـی ذاتـی بـۀ در زمینـادلۀ مطرحترین  اینک مهم

  :دنشو می

  تصریح قرآن به مرجع بودن آیات محکم برای آیات متشابه. ١ـ٣
تاب منه آیات   :ۀ زیر استمحور بحث در مورد محکم و متشابه، آی ٌهو الذی أنزل علیك ا َ ُ ْ ِ َ َ ْلِک َ ْ ََ َ َُ َ ْ َ ِ

َّ
تاب وأخر متشا َمات هن أم ا َ َ ُُّ ُ َ ُ َُ ِ لِک ْک َّ ُ ٌ َ َ ْ ابه منـه ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء ُ بعون ما  َات فأما الذین ىف قلو زیغ  ََ َِ ِْ َ ْ َِ َ ْْ ِ

ْ َُّ َِ ََش َ ََّ ُ ِ
َّ َفی َ ٌ ْ ََ ْ ِ ِ

ُ ُ
ِ ِ

َ َ ٌ َ ِ
ولون آمنا به کل من عنـد رنبـا و ون ىف العمل  َتأویله وما یعمل تأویله إال اهللا والرا َ ُ ََ ِّ َ ِ ْ َِّ ْ َِ ٌّ ُ ِ ِ ِِ َ ََ َُ ُْ َ

ِ
ْ َ

ِ
ُ ِ َّ َّ

ِ ُ
َ

ِ ِ
ْ َْ َُ ْ ِمـا یـذرک إال أولـوا األلبـابِ َ ْ َُ ْ ُ َّ

ِ ُ ََّ َّ َ ) آل
 که آیات قرآن بـه دو دسـته اند مشهور مفسران از این آیه چنین برداشت کرده .)٧/ عمران

ای   و دسـتهاند  یعنی اصل و محل رجوع،الکتاب که محکم و امای   دستهاند؛ تقسیم شده
ل این آیات را جـز خـدا و راسـخان تأوی. اند که متشابه و باعث فتنه و گمراه کردن مردم

ند که به این آیات ایمان ا داند و راسخان در علم قائل  میدانند و یا فقط خدا  نمیدر علم
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 اما با ،پس آیات متشابه باید آیاتی باشند که مرادشان به طور مستقل روشن نیست. دارند
طباطبـایی، (د شـون  مـی، روشـنانـد توصیف شده»  الکتابّمأ«ارجاع به آیات محکم که 

  .)٣٠ـ٢٩: ١٣٧٢
پنهان نیـست کـه آنچـه در سـیاق محوریـت دارد، موضـوع آن اسـت و سـیاقی کـه 

 . ایـن سـوره اسـت١٠ ۀآل عمران و نیز آی سورۀ ٩ ۀموضوع آن، متشابهات است، ذیل آی
. شـوند  نمـیبنابراین آیات قبل، هرگز در سیاق این موضوع نیستند و قابل اسـتناد دانـسته

 ؛ از موضع دو گروه راجع به متشابهات سخن گفته شده است٩ۀ  در ذیل آیکهآنتوضیح 
 و انـد یک گروه کسانی که در دلشان انحراف است و گروه دیگر که راسـخان در علـم

 مـردم بـرای ۀکننـد کـه تـو گردآورنـد  میاین راسخان در علم خطاب به خداوند عرض
رسـاند کـه   مـیه وضـوحایـن قرینـه بـ. هستی کـه شـکی در آن نیـست) قیامت(روزی 

  .اند متشابهات عبارت از آیات قیامت
به معنـای محـل رجـوع و تفـسیر آیـات متـشابه » الکتابّأم «گفتنی است که هرگز 

  :طبری گوید.  آیات قرآن استۀ بلکه به معنای عمد،نیست
دهند و جایی است   می قرآن را تشکیلۀنامیدند؛ چون عمد» الکتابّأم «محکمات را 
 ؛کنـد  مـیچنـین عـرب ایـن. برنـد  می پناهها  بدانها، ه هنگام حاجت به آنکه اهلش ب

بـر ایـن اسـاس، . نامـد  مـیآنجا» ّأم«شود،   می یک چیزی جمعۀجایی را که عمد آن
 امور ۀنامد و جایی که عمد  می»القومّأم « لشکر است، ۀکنند پرچم لشکر را که جمع

  .)٣/١١٣: ١۴١٢(نامد   می»هالبلدّأم «و » القریّأم «کند،   میقریه و بلد را تدبیر

توانـد صـحیح باشـد؛   نمیآیات متشابه  بودن به معنای مرجع تفسیر»الکتابّأم «لذا 
 یک کالم است که برای فهـم آن درنـگ ِخالف فصاحت و بالغت ًچرا که اساسا این

ی دیگری ایـراد شـده ها ی دیگر کالم که در وقتها  به بخش کهشود و فرد مجبور شود
 آن کالمی است که برای فهم مراد اند در تعریف کالم فصیح گفته. ست، مراجعه کندا

: ١٣٨١هاشـمی، : ک.ر( نیازی به درنگ کردن و مراجعه کردن و پرسش نمودن نیست ،آن
بایست برای مخاطب   میمعنای آیات متشابه  بر این اساس،.)٢٢ـ١٣: ١۴١١؛ تفتازانی، ٣۶ـ١٣

 به آیـات ها د از طریق ارجاع آننو نیازی نداشته باشباشد  آن در هنگام نزول روشن بوده
  .دن نایل آیها دیگر به فهم مراد واقعی آن
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 متشابه را عموم مفسران به معنای آنچه دارای چند معنا باشد و مراد از آن روشن لفظ
  :؛ این در حالی است کهاند نباشد، به کار برده

. شود  میی است که از سیاق آیات قرآن فهمیدهتر از آن معنای ًاوال این معنا بسیار عام
 ،در سـیاق هـر دو آیـه.  آمـده اسـت آل عمـران و زمـرۀمتشابه خواندن قرآن در دو سور

 زمـر ۀدر سـور. قیامت است و لذا باید متشابه را وصف آیـات قیامـت برشـمرداز سخن 
دیث کتابا متش : چنین آمده است َاهللا نزل أحسن ا َ َُ ً ُِ ِ ِ َ

ْ َ َ ْ َ َ َّ َ شون ر مث تلـني َ شعر منه جلود الذین  ا مثاىن  ُا ِ َ َّ ُ ْ ُ َّ ََ َ ْ َ ـَ ْ َ َ ِ
َّ ُ ُُ ُ ْ ِ ُّ ِ ْ َ َ ِ َ ً ِ

لل اهللا فما له من هـاد اء ومن  دی به من  ٍجلود وقلو إىل ذرک اهللا ذلك هدی اهللا  َِ ُْ ْ ِْ ُ َُ َ َ َُ َ َ ُِ ِ ْ ُ َ َُ ََش
ِ ِ ْ َ ِ َِ َ ِ ِ

ْ
ِ

َ
ِ ْ ُ ُ ُ ُُ ْ ُ

 )در . )٢٣/ زمر
 متشابهات به معنای همانند در صحت معنـا، اعجـاز، هـدایت و ،فسرانبر نظر م اینجا بنا

 اما به دلیل سیاق باید آن را ناظر به آیـات ،دیگر اوصاف عمومی قرآن دانسته شده است
شون ر  عبارت سو از یکزیرا  قیامت دانست؛ ْشعر منه جلود الذین  ُ َّ َ َ ْ َ َْ َ َ ِ

َّ ُ ُُ ُ ْ ِ ُّ ِ ْ َ
 سخن از ترسـیدن 

تواند ترس در مؤمنان پدیـد   می شنیدن آیات است و این آیات قیامت است کهمؤمنان با
م  : است  از قیامت سخن رفته، بعدۀ در آی، و از دیگرسوآورد جھـه سـوء العـذاب  ـىق  َأ فمن  ْ َ ِ

َ َ ْ َ ُ ِ ِ ْ َ ِ ِ َّ َ ْ َ َ َ
سبون َالقیامة و قیل للظاملني ذوقوا ما کنمت  ُ ِ َتْک ْ ُ ْ ُ َ َُ ُ َ َِ ِ َّ ِ ِ َ ِ َ ِ ْ )٢۴ /زمر(.  

پنهان نیست که اگر یک کلمـه در یـک عبـارت بـا همـان کلمـه در عبـارت دیگـر 
چنان . آیند  می و به یک معنا به کاراند الموضوعمتحدی مشابهی داشته باشد، ها همنشین

آل عمـران از قیامـت سـخن رفتـه و بـه زبـان  ٧ ۀشود، هم در سـیاق آیـ  میکه مالحظه
َرنب : راسخان در علم آمده َّ َّا إنَ َامع الناس لیوم الَ جَكِ

ٍ ْ ِ ِ
َّ ُ ْ ریِ ِب فَ  زمر ۀ و هم در سور)٩ /آل عمران( ِیهَ

 زمر ۀباید توجه داشت که قرآن هم به هنگام نزول سور. از قیامت سخن گفته شده است
 به عالوه، .تواند ناظر به کل قرآن باشد  نمی»ًمتشابها«به طور کامل نازل نشده بود و لذا 

گرنه آیات دیگر که لرزه لرزد، و  میی خاشعانها مت است که پوست آیات قیاۀبا مالحظ
  .ازداند بر تن آدمی نمی

تواند صحیح باشد؛ زیرا صـرف   نمی زمرۀچنان که آشکار است، تفسیر مشهور از آی
 .در سیاق آیه یا آیات دیگر وجود ندارد که آن معنا را تأیید کندای  هیچ قرینه ادعاست و

  چون معنای همانند در صحت، در تقدیر گرفتن واژگانی چند،فسیر آن تۀبه عالوه الزم
 اما تفسیری کـه مـا بـه .که اصل بر عدم تقدیر استمعنا، اعجاز، هدایت است، حال آن

  . آل عمرانۀدهیم، هم با سیاق خود آیه سازگار است و هم با سیاق سور  میدست
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 ۀ همـین معنـا را از آیـ، گفته شود از چه طریقی باید دانست که مردم عصر نزولاگر
 توان گفت از این طریق که اهـل زبـان بـه قـرائن لفـظ توجـه  میفهمیدند،  میآل عمران

  . به القای مقصود پرداخته است،کنند و خداوند هم با تکیه بر قرائن می
ای  بر فصاحت و بالغت قرآن و نقش هدایتی آن صحیح نیست کـه آیـه همچنین بنا

که معنای آن را روشن کند، به کار نرفته باشد ای   همراه قرینه ولی،دارای چند معنا باشد
  .)۵۴ـ ١۶/۵٣ش: ١٣٨٧نکونام، (

 همـان آیـات محکـم ، برای آیات متـشابه قرینـه وجـود دارد و آن کهاگر گفته شود
 ،تواند مشتمل بر متشابه باشد  می هر کالمی و به عالوه، متشابه خاص قرآن نیست،است

ًد که با آن بتوان معنای نادرستی را که احیانا از متـشابه نی باشمهم این است که محکمات

 باید در پاسخ گفت که شرط فصاحت کـالم ایـن اسـت ،شود، اصالح کرد  میفهمیده
،  تعیین مراد، قبل یا مقارن ایراد کالم ذکر شودۀکه اگر لفظی دارای چند معناست، قرین

د و او با زحمت و جستجو بتوانـد بـه  در سرگردانی قرار دهنها که مخاطب را مدتنه این
  .مقصود پی ببرد

 بنابراین باید گفت که تشابه به معنای چندمعنایی در قرآن، عارضی است و بر اثر گذشت
گرنه قرآن به طور ذاتـی لفـظ متـشابه نـدارد؛ یعنـی مخاطبـان زمان حاصل شده است، و

، انـد ًشـود ذاتـا متـشابه  میدعاتمام آیاتی هم که ا. اند معنای مراد را فهمیدههنگام نزول، 
  . به سیاق همان آیات توجه شود تا مراد کشف گردد کهکافی است. صرف ادعاست

 معرفت تشابه بسیاری از آیاتی را عارضی دانسته است؛ بـه اهللاة آی کهشایان ذکر است
 بـر شد و بعـد  می به خوبی فهمیدهها این معنا که در آغاز اسالم متشابه نبودند و مراد آن

داده،  به باور او، تشابه رخ. اثر پیدایش مباحث جدلی، کالمی و فلسفی ابهام پیدا کردند
 بلکه به علـت بـدفهمی و عـدم توجـه بـه قـرائن ،به جهت نامعین بودن مراد آیات نبوده

  .)٢۴٣ـ٢٣٩: ١٣٨٨معرفت، (آیات یا تحمیل مراد خود بر آیات قرآن بوده است 
 آل عمران هرگز از مشخص نبودن مـراد آیـات متـشابه ۀنیز چنان که گفته شد، در آی

دانـد و   نمـی بلکه بیان شده که تأویل این آیات را هیچ کس جز خدا است؛سخن نرفته
: ١٣٧۴طباطبـایی، (سـت ها مقصود از تأویل ایـن آیـات نیـز تحقـق و مـصداق خـارجی آن

٣/۴١(.  
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که متشابهات به طور ذاتی  آل عمران قرائنی دال بر این معنا ۀ سورۀ هر حال، در آیبه
 به عالوه، چنین معنـایی بـا .، وجود ندارداند مبهم و نیازمند تفسیر یا رجوع به محکمات

  .هدایتگری و فصاحت و بالغت قرآن در تناقض است
سـخن گفتـه اسـت کـه مـردم در فهـم ای  این تصور که خداونـد بـه گونـهتردید  بی

 متلـزم هـا تـوانیم بـه آن  نمـیارد کـه هرگـزافتند، لوازم باطلی د  میمقاصدش به انحراف
گاه  چنین تصوری این است که یا خدا را ۀالزم. باشیم به زبان یا سطح فهـم مخاطبـان آ

 خداونـد قـصد القـای مقـصود و هـدایت مخاطبـانش را  کـهقرآن ندانیم و یا ادعا کنیم
  .)۶۶ـ١۶/٣٩: ١٣٨٧نکونام، ( اند نداشته است که همگی باطل

  به برخی دیگریات به مفسر بودن برخی از آیات نسبت تصریح روا. ٢ـ٣
 از روایات، روش تفسیری پیامبر اکرمای  طرفداران تفسیر قرآن به قرآن با توجه به پاره

 کـه طبـق ایـن انـد  را همین روش تفسیر قرآن به قرآن دانسته و افزوده معصومۀو ائم
؛ ٣١ــ٣٠: ١٣٧٢طباطبایی، (شود  ی مروایات، مدلول متشابهات با ارجاع به محکمات دانسته

  .)١/٧٠: ١٣٧٨جوادی آملی، 
  : نقل شده است که فرموداز پیامبر

ً القرآن لم ینزل لیکذب بعضه بعـضا ولکـن نـزل یـصدق بعـضه بعـضا فمـا عـرفتم ّنوإ ًّ ّ

  .)٢/٨: ١۴٠۴سیوطی، (ما تشابه علیکم فآمنوا به فاعملوا به و

  :فرمود قرآن ۀ دربارنیز نقل است که امام علی
  .)١٣٣ ۀ خطب:نهج البالغه (ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعض ... 

  : فرمودهمچنین امام رضا
أخبارنـا ّن فـی إ : قالّ ثم.صراط المستقیماللی إلی محکمه هدی إ متشابه القرآن ّمن رد
ّال تتبعوا متشابهها فتضلوا إلی محکمها وّ کمتشابه القرآن فردوا متشابهها ًمتشابها صدوق، (ّ
١۴٠۴ :٢/٢۶١(.  

اسـت کـه در ای  که متـشابه آیـه عالمه طباطبایی از این روایات چنین برداشت کرده
: ١٣٧٢طباطبـایی، (شـود   مـیّ مدلول خود استقالل ندارد و با رد به محکمات روشـنۀافاد
منتها نهایت داللتی که این روایات دارند، این است که تشابه عارضـی آیـات بـا  .)٣١ـ٣٠
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از آیات قرآن به طـور ذاتـی و از ای  که پارهشود؛ نه این  می به آیات محکم برطرفارجاع
 جـز بـا ارجـاع بـه آیـات دیگـر هـا همان وقتی که نازل شد، ابهام داشته است و ابهام آن

المتشابه ما «:  است که فرمودمعنا روایتی از امام صادقمؤید این . شود  نمیبرطرف
بـه طـور ای  ؛ یعنی چنان نیست کـه آیـه)١/۵٩٩ :١۴١۶انـی، بحرحسینی (» اشتبه علی جاهله

  .ذاتی متشابه باشد؛ بلکه نسبت به جاهلش متشابه است
ند و یا ا ه صادر نشد این احادیث از ائمه کهخواهیم بگوییم  نمیبه این ترتیب، ما

 ایـن احادیـث، نـاظر بـه ابهـام  کهخواهیم بگوییم  میمشکل سندی و متنی دارند؛ بلکه
شده بر آیات بر اثر گذشت زمان و فقد قرائن است و آنچه ما در مقـام اثبـات آن  عارض

  .هستیم، این است که قرآن ابهام ذاتی ندارد
 ی آیات قرآن به عام و خاص و مطلق و مقید نیز گفتنـی اسـتها بندی در مورد دسته

ند و یا در خاص آن را تفسیر کای  عام باشد و در جای دیگری آیهای  که در جایی آیهاین
مقیـد مـراد آن را روشـن کنـد، بـا ای  مطلـق باشـد و در جـای دیگـری آیـهای  جایی آیه

چنان که آشکار است، این مقاله . هدایتگری و فصاحت و بالغت قرآن در تناقض است
در نفی این معناست که برای آیات قرآن، قید یا خـاص بـه طـور منفـصل وجـود داشـته 

 فهم ۀم عدم فصاحت آیات قرآن است؛ زیرا انفصال قرینباشد؛ چون چنین معنایی مستلز
 فهم مراد با درنگ یا جستجو و یا پرسش از دیگران همراه شـود  کهشود  میمراد، باعث

گرنه تخصیص و تقیید عموم و اطالق یک آیـه بـا  کالم است، وو این مخل به فصاحت
ای به ویژه در یک کالم  ًاساسا هر جمله. سازد سیاق، هیچ خللی به فصاحت کالم وارد نمی

  .بخشد و مقامی است که مراد گوینده را تعین میفصیح و بلیغ، دارای قیود و قرائن مقالی 

  جواز تأخیر بیان تا وقت عمل. ٣ـ٣
ادعا   اصولیان این بوده است که خللی در عمل مکلف به احکام پدید نیاید و لذاۀدغدغ
 خـاص یـا اند کـه ت؛ از این رو، جایز دانسته که تأخیر بیان تا قبل از عمل رواساند کرده

ّقید یا مبین د و پس از گذشـت مـدت مدیـدی ن همراه عام، مطلق و مجمل بیان نشو، بهُ
عـاملی ؛ ٣٩٠ـ١/٣۶٢: ١٣۴۶، الهدی سید مرتضی علم(د نکه وقت عمل به حکم است، بیان گرد

  .)٢٢۶ـ١/٢٢۵: ١٣٧۶؛ طوسی، ١۵٧: تا بی، جبعی
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 کاشف مراد ۀًساسا خالف فصاحت و بالغت است که قرین در حالی است که ااین
شرط فصاحت کالم آن است که چنانچه لفظی . در همان هنگام ایراد کالم اظهار نشود

معانی آن، یک از  باشد که مشخص کند کدامای  چندمعنا باشد، باید همراه قرینهدارای 
باید خاص یـا قیـد یـا  به عالوه، صدور احکام برای عمل است و لذا .مراد متکلم است

  .دن کاشف مرادند، همراه عام، مطلق و مجمل بیان گردۀمبین اگر قرین
ی بشری صحیح نیست و به موجـب ها شایان ذکر است که قیاس آیات قرآن با تقنین

 ی بشری، نخست یـک قـانون کلـی وضـعها  امروزه هم در تقنین کهتوان گفت  نمیآن
  :رسانند؛ چون  میاش را به تصویب فصیلی اجرایی و تۀنام کنند و سپس آیین می

ه دشـ  می مخاطبانش در وقت نزول نازلۀت روزمرسٶاالًاوال قرآن ناظر به حاجات و 
َوق  چنانچه در دو آیۀ. است ِال الذَ

َّ َین کَ َفروا لو الَ ْ َ ُ ْ نـزل علیـَ َ َ َ ِّ َه القـرآن جخلـة وُ ً َ ْ ُ ُ ْ ُ ْ َاحـ کـِ ً َ بـت بـه فـؤَكِلَذِ  َ ُ ِ ِ َ ِّ َ ُلن  َكَادِ
َرتلنَو ْ َّ ِاه ترَ ْ َ َ٭ والًالُ نَ یَ َأ ُ َّ مبثل إالَكْ

ِ ٍ
َ َ َ جئنِ ْ سَكاِ ق وأحسن  ِ با ْ َ َ َ ْ َ َ ِّ َ ْ

 کـه اظهار شده است )٣٣ـ٣٢ /فرقان( اًريِ
جای قرآن این بود که قرآن متناسب با سٶاالت مخاطبانش نازل گردد و  سبب عدم نزول یک

توان فـرض کـرد کـه مـردم سـٶالی داشـته  بر این اساس نمی. گوی سٶاالت آنان باشد پاسخ
  .باشند و بعد آیات قرآن، پاسخ روشنی به مخاطبان نداده یا آن را به آینده واگذار کرده باشد

ًثانیا هرگز روند نزول آیات قرآن چنان نبوده است که ابتدا یک قانون کلی را عرضـه 

ت قرآن از آغـاز تـا پایـان در تمام آیا. کرده باشد و بعد از مدتی آن را تفصیل داده باشد
  .اند نزول قرآن، کلیات و جزئیات به هم آمیخته

  جایگاه تفسیر روایی. ۴
ًی که در اینجا مطرح است و باید به آن پاسخ گفت، این اسـت کـه اگـر قـرآن ذاتـا سٶال

بـه د، نیـازی نشـو  میابهامی نداشته و در فهم آیاتی که متشابه یا مجمل یا مطلق خوانده
  روایات در تفسیر قرآنازنیازی  بیامر به معنای نبوده است، آیا این آیات دیگر مراجعه به 
َافظوا  الـصلوَحـ  ۀ برای مثال در آینیز هست؟ َ َّ َ َ ُ َات والـصالِ َّ َ َة الوسـطِ ْ ُ ْ

 چنـان کـه )٢٣٨ /بقـره( یِ
شود   نمیجز با سنت مشخص» وسطیالصالة ال«عالمه طباطبایی فرموده است، مراد از 

  .)٢/٢۴۶: ١٣٧۴بایی، طباط(
 قرآن هرگز ابهام ذاتی نداشته و مخاطبان قـرآن در فهـم هـیچ  کهگوییم  میدر پاسخ
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بـه شـخص نیاز نبـوده کـه  و حتی نداشتندآیات دیگر رجوع به  نیازی به ،از قرآن ای آیه
هرگـز پـذیرفتنی   مـورد اشـاره هـم بایـد گفـتۀدر خصوص آی.  مراجعه کنندپیامبر

 برای مخاطبـان ایـن آیـه کـه مـردم ، مذکورۀدر آی» وسطیالصالة ال«ز نیست که مراد ا
  :مدینه بودند، مشخص نبوده باشد؛ زیرا

دهد که نزد مخاطبـان   میآمده و این نشان» الصالة الوسطی«معرفه بر سر »   ال«ًاوال 
  کـههیچ دلیلی هم وجود ندارد کـه بـا اسـتناد بـه آن بتـوان گفـت. مشخص بوده است

ند و اگر پس از ا ه مراد آیه را در زمان نزول آیه نفهمید،ین آیه یعنی مردم مدینهمخاطبان ا
سپری شدن مدتی از نزول این آیه، برای مردمان دیگر، ابهـامی در معنـای تعبیـر مـذکور 
پدید آمده است، دلیل بر این نیست که ایـن ابهـام از همـان آغـاز نـزول ایـن آیـه وجـود 

  . به وجود آمده استًا این ابهام عارضی است و بعدتوان گفت که  و میداشته است
که خداوند در کالم خود تعبیری به کار برده باشد که نتواند مرادش را  فرض اینًثانیا

 به زبان مخاطبانش آشـنا نبـوده وند یا باید خدا؛به مخاطبانش بفهماند، لوازم باطلی دارد
کـه باشـد ای مقصود به آنان را نداشته و یا به ذهن آنان آشنایی نداشته و یا قصد القباشد 

  .در هر صورت، باطل است
بـه مـا رسـیده، اختالفـی اسـت و ایـن » الـصالة الوسـطی«ًثالثا روایاتی که راجع به 
گفتنی اسـت کـه در روایـات . تواند مفسر این تعبیر باشد  نمیحاکی است که سنت نیز

 بـن عبـاس، م، عبـداهللا، ابـوهریره، ابوسـال چـون امـام علـیای  اهل سنت از صحابه
مالک اشـعری، بـراء بـن ن مسعود، سمره، ابوسعید خدری، ابو باهللاعبد بن عمر، اهللاعبد

عازب، عایشه، ام سلمه، ام حبیبه، حفصه و بسیاری از تابعان نقل شده است که مـراد از 
وسـعید  اسامة بن زید و نیز از اب، اما از زید بن ثابت.نماز عصر است» وسطیالصالة ال«

 بن عمر در طرقی دیگر نقـل اسـت کـه مـراد از آن، نمـاز ظهـر اسـت خدری و عبداهللا
 نقل است کـه و امام صادق در روایات شیعی نیز از امام باقر. )٢/٣۴٧: ١۴١٢طبری، (

 نماز عـصر هـم نقـل البته از امام صادق. نماز ظهر است» وسطیالصالة ال«مراد از 
  .)١/۴٨٧: ١۴١۶بحرانی، حسینی (شده است 

: ک.ر( بود  بر دین حضرت ابراهیم، به تصریح خودشناگفته نماند که پیامبر
بعثـت «:  و مبعوث شده بود که همین دیـن را تبلیـغ کنـد؛ چنـان کـه فرمـود)١۶١ /انعام
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، بر همـین دیـن  و قریش نیز به تصریح روایات)١/١٩٢: تـا بیابن سعد، (»  السمحةةّبالحنیفی
  کـهین دین را بـه شـرک و خرافـاتی آلـوده بودنـد؛ لـذا حـاجتی نبـودکه ابودند، جز این

 جز اصالحات یا اضافاتی که آن حضرت ، دین خود را به مشرکان معرفی کندپیامبر
وا کمـا رأیتمـونی ّصل« احادیث ،حضرت ناظر به این تغییراتاز این رو، . پدید آورده بود

قـشیری ؛ ٣/٣١٨ :تـا ابـن حنبـل، بـی(» کمی مناسـکّخذوا عن« و )٧/٧٧: ١۴٠١ بخاری،(» یّصلأ
شناختند   را می و حجنمازگرنه عرب حجاز، اصل  را صادر فرمود، و)۴/٧٩: تا بی، نیشابوری
ایشان ر را ب مناسک آن پیامبر کهآوردند و لذا حاجتی نبوده است  می را به جاها و آن

  .توضیح دهد
 پـیش از بعثـت ... وحـج، صـوم، زکـات، صـالة مانند به هر حال، مقوالت شرعی

 را امـضا کـرد و البتـه تغییراتـی ها  آن هم سابقه داشته است و پیامبر اسالمپیامبر
  .)١٩٨ ـ١٣١: ١٣٨٠ایازی، : ک.ر( پدید آورد ها هم در آن

  گیری نتیجه
ر قرآن به یبدون تفس گریر دی و به تعبدیگرات یات بدون مراجعه به آی از آیفهم برخکه این

م، یکنـ ی نمـیم و در عصر نزول زنـدگیستیه نی ما که مخاطب آیبرا، ستیقرآن ممکن ن
مـشرکان مکـه  یعنـی اتی آان مخاطبی؛ اما برارود  میراهی برای فهم مراد آیات به شمار

خـالف فـصاحت و بالغـت ی مـدنی، هـا  و مردم مدینـه در سـوره،ی مکیها در سوره
 نـده صـادری گو ازی کالمـین اسـت کـه وقتـیـاست؛ چون شرط فصاحت و بالغـت ا

، درنگ و تأمل کنند یا به تفحـص  فهم مقصودیبرامخاطبان   که نباشدیازیشود، ن می
درنـگ  ید به سهولت و بـی بلکه با،از دیگران بپرسندکه بپردازند یا الزم باشد  جستجو و

 بـر ایـن اسـاس، بایـد .دنـابینده را از کالمش دریقصود گو م،و بدون پرسش و تفحص
رآن یعنی مشرکان مکـه و مـسلمانان و اهـل کتـاب مدینـه در زمـان گفت که مخاطبان ق

 نیازمند تفسیر قرآن و از جمله تفسیر قرآن بـه قـرآن بـرای فهـم مقـصود ،نزول آیات قرآن
 به ،گذشت مدتی از زمان نزول هر سورهاز منتها این منافاتی ندارد که پس . الهی نبودند

 یـا صـحابه آن آیـات را  پیـامبر کهزم باشدتفسیر آیات آن سوره نیاز افتاده باشد و ال
  . بنابراین نیاز به تفسیر و از جمله نیاز به تفسیر قرآن به قرآن عارضی است.تفسیر کنند
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  یشناس تابک
  .ش١٣٨۶ سبز، ۀنی آد،تهران  محمد دشتی،ۀ ترجم،البالغه نهج .١
  .تا بی دار صادر، ،تروی ب، بن حنبلاحمد االمام مسند ، بن محمداحمد ابوعبداهللا حنبل، ابن .٢
  .تا بی دار صادر، ،روتی ب،الکبری الطبقات، ابن سعد، محمد .٣
  .ش ١٣٨٠ بوستان کتاب، ، قم،پژوهی قرآنی فقه ،علیایازی، محمد .۴
ع، یـالتوز النـشر و ر للطباعـة وکـ دار الف،روتی ب،البخاری صحیحمحمد بن اسماعیل، ابوعبداهللا بخاری،  .۵

  .ق ١۴٠١
  .ق ١۴١١الفکر،   دار، قم،یمختصر المعان ،سعود بن عمر منیسعدالد ،یتفتازان .۶
یممیتسن ، عبداهللا،ی آملیجواد .٧   .ش ١٣٧٨ اسوه، ، قم،؛ تفسیر قرآن کر
  . ق١۴١۶بنیاد بعثت،  تهران، ،القرآن تفسیر فی البرهان، حسینی بحرانی، سیدهاشم بن سلیمان .٨
 دانـشگاه تهـران، ، تهـران،هعیل الـشر اصـوی العةیالذرالهدی، علی بن حسین موسوی،   علمسید مرتضی .٩

  .ش ١٣۴۶
  .ش ١٣٧۶ ر،یکبری ام، تهران، علوم القرآنیاالتقان ف  عبدالرحمن،نیالد  جالل،یوطیس . ١٠
  .ق ١۴٠۴ ، نجفیی مرعشۀ آیةاهللا کتابخان، قم، المأثورری تفسی المنثور فّالدر همو، . ١١
 مؤسـسة ،روتیـ ب، ار الرضـاخبـاون عیـ ، بن حسین بن موسی بن بابویه قمییصدوق، محمد بن عل .١٢

  .ق ١۴٠۴ للمطبوعات، یعلماال
  .ش ١٣٧۴ ،ۀ قمیعلمۀ  حوزنی مدرسۀ جامع،، قم القرآنری تفسی فزانیالم ،نیحسمحمدسید ،ییطباطبا . ١٣
  .ش ١٣٧٢ ،هیالکتب االسالم  دار، تهران،قرآن در اسالم همو، .١۴
  .ق ١۴١٢ دار المعرفه، ،وتری ب،جامع البیان فی تفسیر القرآن ،ری ابوجعفر محمد بن جر،یطبر .١۵
  .ش ١٣٧۶ ستاره، ،، قماالصول ةعد ،محمد بن حسنابوجعفر  ،یطوس .١۶
نـشر ال ة مؤسـس، قـم،نیالمجتهـد  و مـالذنیمعـالم الـد ،نیالد نی بن زنحسالدین  جمال ،عاملی جبعی .١٧

  .تا بی، االسالمی
  .ش ١٣٨١ اوقاف، ، قم،یری تفسیها شیها و گرا روش ،نیمهر، حس یعلو .١٨
  .تا بیر، ک دار الف،روتی ب،صحیح مسلم ،مسلم بن حجاجابوالحسین ، یشابورینقشیری  .١٩
  .ش ١٣٧٨ دار العلم، ، قم،اصول الفقه ، محمدرضامظفر، .٢٠
  .ش ١٣٨٨ د،یتمهال ، قم،یقرآن علوم ،ی محمدهادمعرفت، .٢١
  .ش ١٣٧۴ ه،یالکتب االسالم  دار، تهران،نمونه ریتفس ، ناصر،یرازی شمکارم .٢٢
  .ش ١٣٨۶ دانشگاه قم، ، قم، قرآنیری تفسیها روش ،رضادی سمؤدب، .٢٣
  . ش١٣٨٧، بهار ١۶مارۀ  ش،ینیپژوهش د، » محکم و متشابهۀی آۀ معناشناسانریتفس «، جعفرنکونام، .٢۴
  .ش ١٣٩٠ ن،یالد  اصولۀ دانشکد، قم، قرآنی بر معناشناسیدرآمد ،همو .٢۵
  .ش ١٣٨١ ض،ی ف،اج بی، ة فی المعانی و البیان و البدیعالبالغ جواهر، احمدسید ،یهاشم .٢۶
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  ١٣٩۶  بهار ـ تابستان،٢۵ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  پرسشگری خداوند در قرآن کریم

  ) یسۀسور: موردیمطالعۀ (
    ١ینیاز شهریار  
    ٢گودرزی طاهره  

  دهکیچ
پرسش و پرسشگری سهم واالیی را در تعامالت انسانی بـه خـود اختـصاص داده 

توان ایفـای   پرسش هنری یا بالغی نیز در این رابطه مطرح شده و میۀو مقولاست 
های مختلف به ویژه بحث القای مطالـب و آمـوزش مـشاهده  نقش آن را در زمینه

تـر ایـن موضـوع در زبـان بـه ویـژه  رسد که بررسـی دقیـق  بنابراین به نظر می.ردک
 زیـر ۀ لذا مقال.ن کریم استهای قرآ مطالعات قرآنی، راهگشای فهم بهتر از آموزه

با بررسی آیاتی در قرآن که خداوند به عنـوان گوینـده، بـشر یعنـی مخاطـب را در 
پـردازد   پرسشگری در این آیات میۀموضع پرسش قرار داده است، به بررسی مقول

و به سـؤاالتی همچـون چگـونگی ابعـاد و زوایـای پرسـشگری خداونـد در قـرآن 
در راستای مقاصـد الهـی و جایگاهـشان در کـالم  ها  آن چگونگی کاربردم،کری

ت بالغی و مفاهیم مرتبط با آن، مبنـای ایـن سٶاالچارچوب . دهد میوحی پاسخ 
                                                                 

 ٣١/۴/١٣٩۵: رشیخ پذیتار ـ ١٠/۶/١٣٩۴: افتیدرخ یتار.  
  .(sh.niazi@hotmail.com) استادیار دانشگاه تهران. ١
  .(taherehgoodarzi@gmail.com)) نویسندۀ مسئول(دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران . ٢
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  یس نیـزۀرفته در سورهای به کار در این رابطه، پرسش. دهد  را تشکیل مینگرش
شـود کـه   موردی، بررسی خواهند شـد و ایـن نتیجـه حاصـل مـیۀبه عنوان مطالع

 اهداف متعـدد بالغـی و نـه ا ب،های هنری هایی را در قالب پرسش رسشخداوند پ
توان او  عنوان ابزاری برای کسب اطالعات بیان کرده است و به همین علت می به

  .های هدفمند قلمداد کرد  پرسشگری بزرگ با پرسشۀرا به مثاب
پروردگـار، پرسـش، پرسـشگری، اسـتفهام، پرسـش هنـری یـا  :یدیـلکواژگان 
  . یس، قرآن کریمۀ سوربالغی،

  مقدمه
 بشری، سهم واالیی را در ۀهای پرکاربرد در تعامالت روزان پرسش به عنوان یکی از مقوله

ن آهنگامی که موضـوع مـورد بحـث، قـر. یند ارتباطات به خود اختصاص داده استافر
گـر، به عبـارت دی. شود کریم و ارتباط پروردگار با انسان باشد، اهمیت این امر بیشتر می

بررسی این موضوع یعنی هنر پرسیدن و بررسی پرسـشگری خداونـد از بنـدگان خـود در 
هـا   آنتواند راهگشای بسیاری از مسائل از جمله جایگاه، نوع استفاده از قرآن کریم، می

 حاضـر ۀبـه همـین علـت، مقالـ. ها باشـد در کالم وحی و چگونگی ماهیت این پرسش
 کـالم وحـی کـه خداونـد در مقـام گوینـده، ازهایی  با استخراج آیهکه است پی آن  در

هایی را به طور مستقیم یا از طریق آموزش به پیامبر مطرح کرده و بشر را خطـاب  پرسش
 اصلی پاسخ دهد که ابعاد و زوایای پرسشگری خداوند در سٶالقرار داده است، به این 
کـارکرد و  نیـز یس بـه طـور خـاص چگونـه اسـت؟ ۀ و در سور،قرآن کریم به طور عام

جایگــاه ایــن پرســشگری چیــست؟ آیــا کــارکرد اصــلی پرســش یعنــی کــسب اطــالع از 
موضوعی خاص، در سخن وحی جایگاهی به خـود اختـصاص داده اسـت؟ اهـداف و 

انـد،  هـایی کـه توسـط خداونـد مطـرح شـده  پرسـشۀمقاصد قابل برداشت در مجموعـ
 یـس بـه عنـوان ۀن موضوع، سـورهای ای ؟ در همین زمینه، برای تبیین بیشتر جنبهیستچ

 حاضر آن ۀ مقالۀفرضی. ها در نظر گرفته شده است موردی برای بررسی این گونه پرسش
 اهداف متعـدد بالغـی و ا ب،های هنری هایی را در قالب پرسش است که خداوند پرسش

تـوان او را  نه به عنوان ابزاری برای کسب اطالعات بیان کرده است و به همین علت می
های هدفمند قلمداد کرد کـه در ایـن میـان، انـسجام   پرسشگری بزرگ با پرسشۀمثاببه 

  .ها با گفتمان حاکم بر آیات قبل و بعد به طور خاص قابل مشاهده است پرسش
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   تحقیقپیشینۀ
 استفهام در قرآن انجام شـده اسـت کـه از ۀ مقولً پرسش عموماۀمطالعات متعددی دربار

  .اشـاره کـرد ١عرابـهِ ـ استفهام فـی القـرآن الکـریم غرضـهالسلوب ااتوان به  آن جمله می
 با این حال در مـواردی هـم .اند  گفتمانی نداشتهۀ این مطالعات جنب،در بسیاری از موارد

   زبــانی و گفتمــانی بــر برخــی از ایــن مطالعــات حــاکم بــوده کــه در ایــن زمینــهۀجنبــ
. یـاد کـرد ٢ مکالمات قرآن مجیدتجزیه و تحلیل منظورهای ضمنی در ۀنام پایانتوان از  می

 پرسش و جایگاه آن در زبـان و انـواع متـصور ۀ پدیدۀ مطالعاتی نیز دربار،در همین حال
  و نیـز٣اجتمـاعی تعـامالت در ارتباط مهارت توان به  میکهاست بر پرسش به عمل آمده 

Locutionary Forces of Interrogative Structures in English and Arabic
٤ 

هـای  از سوی دیگر، پرسش هنری یا بالغی در زبان نیز دستمایۀ تحلیل و بررسی. اره کرداش
این نوع پرسش که از اهداف بالغی متفاوتی غیـر از کـسب اطالعـات . فراوانی بوده است

 و Lausberg (1967)  ،Leech (1973)  ،Cuddon (1979) حکایـت دارد، در آثـار
Quirk et al. (1972)نقطۀ عطف این مطالعات، کورنلیا ایلی است کـه .شود  دیده می 

 What Else Can I Tell You? A Pragmatic Study ای با عنوان  مطالعه١٩٩۴در سال 

of English Rhetorical Questions as Discursive and Argumentative Acts  
. ه دادهـا ارائـ تری از این نـوع پرسـش و طی آن تعریف جدیدتر و گستردهورد به عمل آ

الزم به ذکر است که پیش از این نیز کارهایی برای بررسـی اسـتفهام در قـرآن کـریم بـه 
صـدد  این مقالـه در.  گفتمانی نداردۀجنبها   آن اما بیشتر است،صورت کلی انجام شده

 پرسـش بالغـی در امـر ۀاست با توجه به این مطالعات و مطالعات دیگـری کـه از مقولـ
 ایـن مقولـه را در گفتمـان وحـی ،)Dhiman, 2008: ک.رای نمونه رب(گیرند  آموزش بهره می

 ،خداوند به عنوان گویندهها   آن آیاتی که طیییعنی قرآن کریم بررسی نماید و با احصا
و ایــد  در فهــم بهتــر قــرآن کــریم تــالش نم، مخاطــب قــرار داده اســتًبــشر را مــستقیما

                                                                 
  . م٢٠٠٠مؤلف، نشر عبدالکریم محمود یوسف، دمشق، . ١
  . ش١٣٧۶ محسن پیمانی،. ٢
  . ش١٣٩٢، فیروزبخت مهرداد و بیگی ریاخشا ۀ، ترجم و همکارانهارجی ونُا. ٣

4. Tawfiq & Najim, 2005. 
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  .دهدی ارائه اله جدید از این مبحث در کالم هایی یافته

  پرسش و پرسشگری ۀمقول
پرسـش در . تواند مستقیم یـا غیـر مـستقیم باشـد پرسش نوعی کنش گفتار است که می

کننـد کـه   استرک و شوارز عنوان مـی، در همین زمینه.زندگی انسان اهمیت واالیی دارد
 ریزی شـود ترین شکل تعامل انسانی، ارتباطی است که بر مبنای پرسش و پاسخ پی مهم

ِ اون هارجی و همکـاران، :نقل در(
توان پرسش را یک تعامل اجتماعی  بنابراین می. )١٠٩: ١٣٩٢ُ

تـوان  کمتر گفتگـویی را مـی.  اطالعات یا انجام کاری استۀدانست که به دنبال مطالب
 زیرا جایگـاه و کارکردهـای متـصور بـرای آن در ؛یافت که در آن پرسش و پاسخ نباشد

گاه شناخته شده استذهن و رفتار همه به صورت خود گاه یا ناخودآ   .آ
ر از درخواسـت یردی غکارکداشتن ها و  ت انعطاف پرسشیه قابلکد بتوان گفت یشا

رود، در نیـروی نهفتـه در سـاختارهای  به شمار میها   آنۀفین وظیتر ه اصلیکاطالعات 
است  به عنوان طلب و درخوًه پرسش مثالکق است ین طریرا از ایز ؛قرار دارداستفهامی 

قـی را از یک پرسـش حقیـتـوان  امـا چگونـه مـی. شـود اری اسـتفاده مـیکبرای انجام 
د بـر اطالعـات یـنه باین زمی در ارسد که  به نظر میرد؟کی یار شناساکدرخواست انجام 

 در ًمـثال ؛(Tawfiq & Najim, 2005: 242)رد کـه کیـای مـشترک و تـوان اسـتنتاج ت نـهیزم
ن پرسـش یـه بـه اکـرود   از شنونده انتظار نمی»ست؟یرم ننجا هوا گیا«مانند ی یها جمله

ا یـه و یـردن دسـتگاه تهوکـه هدف، روشن ک بل،دید نماییأا آن را تیپاسخی زبانی بدهد 
ه بافت و کرسد  البته به نظر می. ار استکن یا تالش برای ایگر ابزار موجود و یولر و دک

. رود ام به شـمار مـییافت پی در مساعد برایین مواردی، عاملیز در چنیفضای گفتگو ن
ر یـه به صورت استفهامی و غکی یها ن طلبیه چنکز مد نظر قرار داد یته را نکن نید ایبا

ی و احتـرام بـه طـرف یگـو یمنده از مستقیز گوی پرهۀدهند روند، نشان ار میکم به یمستق
اسـاس  ره بـکـن امور است یبا توجه به هم ،گری به عبارت د.مقابل یا اهداف دیگر است

تـوان بـا اسـتفاده از  اری از موارد مـییها، در بس ح انواع پرسشی تشرۀنیمطالب آتی در زم
ز در جهـت دسترسـی بـه مقـصودهای یـهای اجتمـاعی را ن ها، ساختارها و فاصله پرسش

  . به فراموشی سپردًدیگر، موقتا



  

ی 
گر
سش
پر

ریم
ن ک

 قرآ
 در
وند

خدا
...

٢١۵  

  ی پرسش و کارکردهااهداف
کننـد کـه ایـن امـر نیـز  دنبال مـیرا  کارکردها و مقاصد مختلفی ،ها به طور کلی پرسش

 به نـوع ،دعدر قسمت ب. شود هایی است که مطرح می  وابسته به نوع پرسش، خودۀنوب به
 اهداف و کارکرد آنان باید گفـت کـه ۀ ولی در زمین، بیشتری خواهد شدۀها اشار پرسش

متعددی با توجه به استفاده از پرسش در بافت اجتماعی و تعامالت انسانی، کارکردهای 
ون هارجی و همکاران موارد زیـر را ُبا توجه به این مطالب، ا. متصور استها   آننیز برای

  :)١١٣: ١٣٩٢( دانند کارکردهای اصلی پرسش می
  کسب اطالعاتـ 
  کنترل تعاملـ 
  ایجاد عالقه و کنجکاویـ 
  تشخیص مشکالت طرف مقابلـ 
  ابراز عالقه به طرف مقابلـ 
  سات و عقاید طرف مقابلها، احسا تعیین نگرشـ 
  به حداکثر رساندن فعالیت طرف مقابلـ 
  دهندگان سنجش میزان دانش پاسخـ 
  تشویق تفکر انتقادی و ارزیابیـ 
  ابالغ انتظار برای مشارکت بیشتر در بحثـ 
  های دیگرانمورد پاسخ تشویق اعضای گروه به ابراز نظر درـ 
  .مترقبه یرهای غ جلب توجه اعضای گروه از طریق پرسشـ 

  های بالغی پرسش
های حقیقی که برای دریافـت اطالعـات بـه  در برابر پرسش یا هنری های بالغی پرسش
ها  و با توجه به اهمیتی که این نوع پرسش )٢٠۶: ١٣٩١کزازی، (روند، کاربرد دارند  کار می
. شـود پرداختـه مـیهـا   آناند، بیشتر بـه  زبان و ادبیات به خود اختصاص دادهۀدر گستر

ِبنـدی اون  هـای تـسجیلی در دسـته های بالغی تا حدودی شبیه به پرسـش اگرچه پرسش
ُ
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. تـری اسـت  وسـیعۀ پرداختن به آن نیازمند توجـه بـه محـدود، و همکاران استهارجی
کورنلیا ایلی به عنوان یکـی از منـابع  اما ها شده است های متعددی از این پرسش تعریف

 دانـد و  را کافی نمـی قبلی از پرسش های بالغیاریفهای پس از خود، تع مهم پژوهش
 ۀ کـه از جنبـ تعـاریفی؛دانـد هـا مـی را ناظر بر بعد نحوی و معنایی این نوع پرسشها  آن

هـای  هایی برای پرسـش او با ذکر مشخصه. (Ilie, 1994: 45) اند غافلها   آنکاربردشناسی
هـای  هـای پرسـش ا بـه مشخـصهابتـد. کند بیان میها   آنۀنکات مهمی را دربار بالغی،

  :شود بالغی پرداخته می
 عنـوان بـهها   آنارتباطی کارکرد و بالغی های پرسش استفهامی شکل میان مغایرتـ 
  .گزاره یک

  .آن در نهفته ۀگزار و بالغی پرسش میان دوسویه جایی هجابـ 
  .بالغی پرسش به پاسخ بودن انحصاری و تلویحیـ 
  .ضمنی پاسخ یک ۀارائ در گوینده تالش و مشارکتـ 

 هاست؛ پرسش این باالی توان و ظرفیت از حاکی که بالغی  پرسش چندمنظورۀ ـ کاربرد
  . ...و اتهام تبرئه، قول، مخالفت، سرزنش، هشدار، چالش، نظیر کاربردهایی

  :که رسد می نتیجه این به سرانجام وی
  .کرد تشریح یا داد رشگزا راها   آنتوان نمی و ذکرند قابل تنها بالغی های پرسشـ 
  .شوند همراه مخالفت یا موافقت از حاکی های پاسخ با توانند می بالغی های پرسشـ 
 صـریح هـای پرسـش برای معتبری های پاسخ عنوان به توانند می بالغی های پرسشـ 
  .کنند عمل
  .(.Ibid) شوند تفسیرمی استدالل عنوان به پاسخ، کارکرد با بالغی های پرسشـ 

پرسـش بالغـی  :دهـد مـی ارائـه بالغی پرسش از تعریفی چنین او نهایت در ینبنابرا
 مـشارکت و ۀکنـد و دربردارنـد  چالشی عمل مـیۀپرسشی است که به عنوان یک گزار

تالش گوینده در جهت انتقال پاسخ ضمنی آن است تا به این ترتیب، موجب شناسایی، 
  .(Ibid.: 128) ب شوددر ذهن مخاط پذیرش و آشکاری بالقوه یا بالفعل آن

 طبیعـی و ً کـامال، استدالل و انتقال مفاهیم آموزشـیۀپرسش بالغی در زمین کاربرد
البته به غیر از این موارد، کاربردهـای  .رسد صورت یک نیاز شدید و عمده به نظر می به
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کاربردهـای بالغـی ها   آن،مثالرای  ب؛شود های بالغی یافت می  نیز برای پرسشدیگری
یان احساسات شدید خشونت، احساسات آتشین برآشـفتگی، کاربردهـای سـبکی نظیر ب

در نثر، کاربرد در تشویق و همانند آنچه که گفته شد یعنـی اقنـاع، ها   آننظیر استفاده از
 افراد و کاربردهای گرامری مثل تمرکز موضوعی ۀکاربردهای ارتباطی در زندگی روزمر

  .(Abioye, 2009: 3). .. ودر یک متن، نظم واژگانی، ساخت مجهول
در . تـوان در نظـر گرفـت های بالغی مـی  متعدد را برای پرسشی انواع،در این میان

یعنـی هـا   آنهای بالغی را با توجه به ساخت و پاسخ متصور بـر توان پرسش  اول میۀوهل
هـا از نظـر  ین پرسـشا ،به عبارت دیگر.  بله یا خیر تقسیم کردۀاز نظر شکلی به دو دست

ییـد أ بلـه یـا خیـر را تهـایی کـه یکـی از دو گزینـۀ حوی و دستوری برای ترجیح پاسـخن
 خـود ۀهـا نیـز بـه نوبـ  امـا ایـن پرسـش،(Koshik, 2005: 10)انـد  کنند، طراحی شـده می
شده در بطن آن نیـز  الشی عمل کنند و حاوی پاسخ ارائه چۀعنوان یک گزار توانند به می

هـا   آنه منظـور ازکـانـد   بـاز مطـرح شـدهیهـا بر پرسشها در برا ن نوع پرسشیا. باشند
ان به ین میدر ا. (Janoschka, 2004: 131) عی از پاسخ به آن استیف وسیدربردارندگی ط

 آن ۀد دربـاریـحـی، بایهـای ترج ک از پاسـخیوشـکن مقصود ییه برای تبکرسد  نظر می
 از دو یکـیر، یـ خایـهـای بلـی  از نظر او، برخی از پرسش. ح مختصری ارائه شودیتوض
شده در  بیان(ها با کنشی که قسمت اول  پاسخن یا. دهند ح مییا منفی را ترجی مثبت ۀنیگز
ا برآوردهـا یـها  ابیی ارزً مثال؛دنبه دنبال آن است، مطابقت و همخوانی دار) المک یابتدا

و دهنـد  ح مـییرش را تـرجیشتر پـذیـشنهادها بیـپـسندند، پ را مـیهـا   آنشتر موافقت بایب
  .(Koshik, 2005: 10)دهند  ت قرار مییرا در ارجحها   آنز برآورده ساختنیها ن درخواست

  پرسشگری خالق از مخلوق در قرآن کریم
هـایی اسـت کـه پیـامبران از  اگرچه پرسشگری خداوند در قرآن کریم در امتداد پرسـش

شـده  های مطرح اند و در مواردی نیز با پرسش دیگر مخلوقات و یا از خود خداوند داشته
هـای خـالق از  توسط مخلوقات نیز ارتباط مستقیمی دارد، در این مقاله مقصود از پرسش

. هـا شـخص پروردگـار باشـد  آنۀکننـد هایی است که گوینده و مطـرح مخلوق، پرسش
  .عبارت دیگر، فاعل صریح آن خداوند بوده یا از جانب او آموزش داده شده باشد به
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های متعددی برای یک جمله قابل  فاعل ینده مجهول است و در مواردی که گوالبته
 بافتی داده شده و نظر مفسران در ایـن زمینـه لحـاظ شـده ۀتصور است، اولویت به قرین

م  ۀمثال، در آی؛ برای است َو ْ َ ُیعرض َ َ ْ َالذین ُ ِ
ُکفروا َّ َ َ َ ِالنار َ َلیس َأ َّ ْ َهذا َ ق َ ِّبـا َ ْ

ُقـالوا ِ َبلـی َ ِّورنبـا َ َ ُفـذوقوا َالَقـ َ ُ َ 
َالعذاب َ َ ْکنمت َِمبا ْ ُ ْ َفرون ُ ُ ُ  آیا ایـن ،شوند و روزی که کافران بر آتش عرضه می ()٣۴/ احقاف( َتْک

به خاطر  پس عذاب را :گوید می.  به پروردگارمان قسم آری:گویند  میحقیقت نیست؟
 آن از قبـل ِظاهر اسم اینکه به توجه با ،نشده ذکر ًصراحتا فاعل  اگرچه،)کفرتان بچشید

 ۀکرد یـا آیـ قلمداد حوزه این در توان می بافت داللت اساس بر را آیه این است، خداوند
 ْتروا َْمل َأ َ َکیف َ ْ َخلق َ َ َسبع ُاهللا َ ْ ٍمسوات َ َ َ ًطباقا َ َ ِ )مگر ندیدیـد کـه چگونـه خداونـد هفـت ( )١۵/ نوح

 امـا ،م حضرت نـوح اسـت کالۀاز نظر بیشتر مفسران، ادام) طبقه آفرید؟ آسمان را طبقه
 قـول ۀ، آن را در زمـرالتبیـان فـی تفـسیر القـرآنطوسی در شیخ برخی از مفسران همانند 

  .)١٠/١٣٧: تا بی(اند  مستقیم خداوند به حساب آورده
 مـورد نظـر نیـز از دیگـر ۀگفتنی است که در این مطالعه، ذکر ادات پرسـشی در آیـ

 در ، درصـد از قـرآن کـریم١١یـب حـدود معیارهای احتساب آیات بوده کـه بـه ایـن ترت
 حاوی ِبا توجه به این مطالب و محتوا و مضمون آیات.  این پژوهش قرار گرفتۀمحدود
البتــه ایــن .  کــالن قــرار دادۀرا در چنــد دســتهــا   آنتــوان هــای خداونــدی، مــی پرســش
 برخـی ازکـه ممکـن اسـت   زیـرا؛نیستها  ۀ آنبندی به معنای جامعیت برای هم تقسیم

 بـا .در این چارچوب قرار نگیرند و به صورت موردی بیانگر موضوعی دیگر باشندها  آن
 بـه ایـن ؛گویند  میاز باورها و اعتقادات سخنها   آنتوان گفت که برخی از این حال می

 از باورهـا و اعتقـادات ، خالق از مخلوق در قرآن کریمِ پرسشیِای از آیات دستهمعنا که 
هـا و توضـیحات در  ای از اسـتدالل تالش دارند که با بیان پـارهگویند و  انسان سخن می

 ایـن باورهـا ۀاز جملـ. قالب پرسش، فکر مخاطب را در جهت تفکر توحیدی قرار دهند
بـه خـود ) ...هـای خبـری، امـری و اعـم از جملـه(که سهم واالیی را در گفتمان قرآنی 

/ نحل(های او  و ویژگی ، صحبت از وحدانیت و قدرت خداوند متعالاند اختصاص داده
  . است)٣/ قیامت ؛ ٨١/ یس( و سپس اثبات معاد )٧٢ـ ۶٨ /؛ واقعه١٧

یـامبر  قـرآن و رسـالت پیـتبـر حقانای از این آیات هم از نبوت سخن گفتـه و  دسته
کیـد أ ت)٣ــ١/ قارعـه ؛٩ ــ ٨/ واقعـه(هـایی از قیامـت  یـا جلـوه )١٧ /؛ قمـر١٠/ انبیـاء ؛٩٣/ اسراء(
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های خـالق از مخلـوق، بـه منـشأ خلقـت   حاوی پرسشِای دیگر از آیات دسته .کنند می
 ؛۶ــ ۵/ طـارق ؛١٨ ـ١٧/ عبس(د نپرداز یابی رفتار اشتباه وی می انسان، نقاط ضعف او و ریشه

 هـستند؛هـای واالی بـشری  ای دیگـر از ایـن آیـات نیـز بازنمـایی ارزش دسته .)۶/ انفطـار
، )۶٠/ یـس(، خیرخـواهی )۶۴ /زمـر(اسـت داوند هایی مثل آزادگی از هر چه غیر خ ارزش

 ؛١٣۵/ آل عمـران(، عـشق و محبـت )٣۵/ قلـم(، عدالت )٨٧/ نساء؛ ۴۴ /بقره(صدق و کذب 
کننـد  برخی نیز هنجارهای زندگی و قوانین حاکم بر آن یا طبیعت را بیـان مـی .)٣۶/ زمـر

 به مخالفان و کافران ییهشدارها و برخی نیز مشتمل بر تهدیدها. )٢١۴/  بقره؛١٢/ حجرات(
 سـٶالهـای کـافران را نیـز زیـر  گوینده در این دسـته از آیـات، ارزش. )٣٢/ زمر( هستند
  .برد می

ای از آیـات مـذکور نیـز بـر تـشویق مخاطـب بـه انجـام  بر خالف این موارد، دسـته
  دیگـربرخی .)٢۶/  غاشیه؛١٩/ مطففین(کید دارند أت ای امور از جمله تحقیق و تدبر سلسله

در . )٢۴۶ و ٢۴٣/ بقـره( از این آیات هم بر طرح نکات و جلب نظر مخاطـب تکیـه دارنـد
منـان اظهـار ناخرسـندی و آنـان را تـوبیخ ٶهمین حال، برخی از این آیات نیز از رفتـار م

  .)٧۵/ بقره( آموزند میکنند و راه و رسم زندگی درست را به آنان  می

   یسۀپرسشگری خداوند در سور
 یس در معارف اسالمی و نیز محتوای گیرا و ارزشـمند آن، ۀجایگاه مهم سوربا توجه به 
 ۀ به ویژه اینکه سور؛ پرسشگری خداوند در این سوره خالی از فایده نیستۀبررسی مقول

تواند در راسـتای  مل میأ این ت.)١٧/۶٣: ١٩٩٧طباطبایی، (یس قلب قرآن دانسته شده است 
ند بـوده و تـا حـدود زیـادی بـه شـناخت بیـشتر  مذکور ارزشمۀفهم خط سیر کلی سور

  .مفاهیم و جایگاه واالی آن کمک کند
 یس، بیان سه مورد از اصول دین، شامل نبوت و پذیرش دعـوت ۀمحتوای کلی سور
تر آیاتی   اکنون با بررسی جزئی.)١٧/۶٢: همـان(توحید و معاد است  پیامبر از طرف مردم،

شده بـرای ایـن ها با محورهای ذکر نوایی آنن همارچوب بحث قرار دارند، میزاکه در چ
  .شود ها بررسی می های متصور بر این پرسش ها و دیگر جنبه سوره
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   پرسشی خالق از مخلوقآیات
مجموع   آیات ۀشمار ترتیب نزول  مدنی/ مکی  سوره  شماره 

، ۶٨، ۶۶، ۶٢، ۶٠، ٣۵، ٣١، ١٠  ۴١  مکی  یس  ٣۶
١١  ٨١، ٧٧ ،٧٣ ،٧١  

  

   پرسش خالق از مخلوقِرفته در آیات حاویبه کاردات پرسشی ا
مجموع همزه  هل کیف  من  متی   ما  انّأی  کم  أین  ّیأ  یّأن   أم سوره 

 یس
در ترکیب با  (١

همزه استفهام و 
)طور مستقل  نه به

١٣  ١٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ١  

  :دنشو یس برای سهولت بیشتر ذکر میۀ آیات پرسشی سور
ٌوسواء ـ  َ َ ْعل َ

ِ
ْ َ ْأنذر َأ َ ُ َ ْ َ ْ ْأم َ ْتنذر َْمل َ ُ ْ ِ ْ َیؤمنون َال ُ ُ ِ ْ ُ )هشدار دادن یـا نـدادن ایـشان و  ؛)١٠/ یس

  .آورند یکسان است و ایمان نمی
توان گفت که این آیه، حاوی استفهام  شده در بالغت عربی، می از نظر مطالب گفته

 .)٢٢/٢٢١: ١٩٩٨ ابـن عاشـور،( اسـت »اوو« به معنـای »مأ« ۀموسوم به تسویه همراه با کلم
 منقطعه، به طـور »مأ« متصله است که بر خالف »مأ«شود،  گونه که مشاهده می همان

بنا بـه نظـر عبـدالقاهر جرجـانی در ایـن آیـه و . شود مستقل ادات پرسشی محسوب نمی
را به کار رفته، فعلی ذکر شده که گوینده، فعـل جملـه ها   آنآیات دیگری که همزه در

به عبارت دیگـر، گوینـده ایجـاد تـصدیق . )١١١: ١٩٨٩( در محل پرسش قرار داده است
نظر قـرار ّمورد حاصل شدن چیزی و یا حاصـل نـشدن آن را مـد ِیعنی ادراک نسبت در

ای اسـت   در تصدیق، سخن از درک نسبت به گونه.)٣١٠ـ٣٠٨: ١٩٨٧سکاکی، (داده است 
 گیــرد، ن اســتفهام یــا پرســش صــورت مــیآ مــورد  چیــزی کــه درۀکــه گوینــده دربــار

  .)٢٩۴: ٢٠٠٣ دیب،  وقاسم( شودگفته پاسخ آن در الذهن باشد و بلی یا خیر  خالی
تـوان آن را   مـی،)١/١۶٣: ١٩٩٨(دانـد  اگرچه زمخشری این نوع استفهام را خبری می

 اگر آنان را بیم دهی« : به این صورت که؛ بلی یا خیر دانستسٶالحاصل از ترکیب دو 
 در این آیه بـه یکـسان بـودن هـشدار .»سودی دارد؟ اگر آنان را بیم ندهی سودی دارد؟

 پندپذیری انـسان ۀ مذکور، نگاهی نقادانه به مقولۀآی. دادن و ندادن آن اشاره شده است
  .کند  میدارد و خصوصیت پندناپذیری برخی از آنان را بیان
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شـده در   حـاوی پاسـخ ارائـهکند و  چالشی عمل میۀ پرسش به عنوان یک گزاراین
قالبی تعلیمی هنـری دارد .  زیرا جواب آن در متن آیه، مشخص است؛بطن آن نیز هست

  .توان دید  ناقدانه و اصالحی را در آن میۀو جنب
گـاهی  شود، گوینده با بیان جنبه همان گونه که مشاهده می ای از ذات خود که بر آ

 قدرتی برتر مطرح ساخته ۀکالم را از زاوی مسائل تصریح دارد، ۀو اشراف خویش بر هم
 بـه طـوری کـه هـشدار دادن یـا ، افراد مورد بحث صـادر کـردهۀو حکمی قطعی دربار

فعل ) انجام دادن یا ندادن (ِعلم گوینده به هر دو صورت. ندادن را یکسان دانسته است
 او در کنار ساخت جمله و فضای حاکم بر آن، به وضوح بیـانگر قـدرت و موضـع برتـر

  پرسـشگر بـر مخاطـب راۀدر این نوع پرسـش، قـدرت و سـلط .نسبت به مخاطب است
  . افـراد مـورد بحـث آیـه مـشاهده کـردۀتوان به وضوح در صدور حکم قطعی دربار می

شود که این آیه با چنین ساختی که از آن بـه عنـوان اسـتفهامی یـاد  به عالوه مشاهده می
بهره از  های افراد غافل و بی  به توصیف دیگر جنبهشود، در میان آیاتی قرار گرفته که می

  .یکی استها   آنپردازد و به عبارتی، گفتمان حاکم بر هشدار می
ْیروا َْمل َأ ـ  َ نا مَْک َ َأ َهلْک ْ ْقبلھم َ ُ َ ْ َمن َ ِالقرون ِ ُ ُ ْأ ْ ُ َّ ْإلـ َ

ِ
ْ َ

َیرجعـون َال ِ ُ ِ ْ َ )آیـا ندیدنـد کـه چـه ؛)٣١/ یـس 
شـدگان بـه سـمت آنـان   آن هـالکً مـسلما!؟ را هـالک کـردیمهایی پیش از آنـان نسل

  .گردند  باز نمی]مخاطبان این آیه[
 )٢٢/٢٢٢: ١٩٩٨ابـن عاشـور، ( انکاری یا تقریـری اسـت ،استفهام ذکرشده برای این آیه
 همزه، فعل جمله یعنـی دیـدن یـا بـه عبـارتی عبـرت ۀکه با توجه به نظر عبدالقاهر دربار

الزم به ذکر است که در این . ر گرفته و تصدیق به کار رفته استگرفتن مورد پرسش قرا
در ایـن صـورت، . )٨/١٩۴: ١۴١۵درویـش، (انـد   را اسـتفهامی نیـز گرفتـه»کـم« ۀآیه، واژ

  .)٣١٠: ١٩٨٧سکاکی، (گوینده از تصور و نه نسبت، پرسش به عمل آورده است 
، ۀ قبـل زیـرا در آیـ؛اسـت قبـل برقـرار ۀدر این آیه، ارتباطی گفتمـانی میـان آن و آیـ

خورد و در این آیه نیز با اسـتفاده از سـاخت اسـتفهامی  گوینده به حال انسان تأسف می
 ای از افراد بشر را بـه چـالش کـشیده شـده که جواب ترجیحی آن بلی است، رفتار عده

انـد  و دانسته هایی از گذشته بوده  شاهد نتایج یا روایتًها، قطعا  زیرا این نوع انساناست؛
در صورت تسری دادن فـضای . اند که اقوام پیش از آنان به دستور خداوند هالک شده



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ر ـ 

 بها
ان 
بست
تا

١٣
٩۶

 / 
رۀ 
شما

٢۵

٢٢٢  

شـود، ایـن  سف بر حال بشر و محبتی که به بشر در آن دیده میأ قبل یعنی تۀ بر آیحاکم
کنـد  همراه با محبت و البته تحکم را تـداعی مـی) »ألم«با کاربرد (سٶال نیز نوعی مؤاخذه 
 زیرا گوینده با نـسبت ؛ناسبات قدرت میان گوینده و شنونده استکه حاکی از تبیین م

  .گذارد اش را به نمایش می شائبه دادن هالک شدن اقوام پیشین به خود، قدرت بی
ُلیأکلوا ـ  ُ ْ َ ْمن ِ ِمثره ِ ِ َ

َوما َ ُعملته َ ْ َ ِ ْأیـد َ ِ ِ ْ َفـال َأ َ َکرون َ ُ ُ  آن و از دسـترنج ۀتـا از میـو؛ )٣۵/ یـس( َـْش
  کنند؟ پس آیا شکرگزاری نمی. بخورندخودشان 

پرسـش .  و تـصدیق اسـت)٢٢/٢٢۶: ١٩٩٨ابن عاشـور، (این آیه حاوی استفهام انکاری 
َفال َأ شده در آن نیز ذکر َکرون َ ُ ُ َْش

های خداونـد  هایی از نعمت  است که بعد از ذکر نمونه
ِ نفس فعل شکرگًمطرح شده و اصوال . کید شده اسـتأاری مورد پرسش واقع و بر آن تزِ

در این آیـه نیـز پاسـخ . به عبارت دیگر، گوینده در کالم خود تصدیق به کار برده است
شده برای مخاطب،  رود؛ یعنی اینکه با توجه به مطالب یادآوری به شمار می» بله«ترجیحی، 

تـوان گفـت کـه پرسـش  به این ترتیب می. رود اری از مخاطب نمیزانتظاری جز شکرگ
بۀ آموزش شکرگزاری به مخاطب پیدا کرده است؛ امری که با ذکر مطالـب شده، جن مطرح

همچنین مناسبات قدرت میان خداونـد بـه . رسد قبلی به عنوان مقدمه، بدیهی به نظر می
هـا   با مخلوقی که از این نعمـت، قدرت برترۀها به عنوان دارند  این نعمتۀعنوان آفرینند
رفتـه در ایـن پرسـش اشـاره ِه نوعی قدرت بـه کارر شده است و بکند، برقرا استفاده می

  .های قبلی پرسش مذکور درک کرد توان از گفتمان بخش چنین مطلبی را می. کند می
ْأعھد َْمل َأ  ـ َ ْ م َ ْإ ْلیُک َ ِبىن َیا ِ َآدم َ ْأن َ ُتعبدوا َال َ ُ ْ َالشیطان َ َ ْ ُإنه َّ َّ ٌّعدو َلُکْم ِ ُ ٌمبـني َ ِ ُ )ای فرزنـدان ؛)۶٠/ یـس 
 زیـرا او دشـمنی آشـکار بـرای ؛ر به شما سفارش نکردم که شـیطان را نپرسـتید مگ،آدم

  شماست؟
 گوینده فعـل .)٢٢/٢۵٣: همـان( فوق، دارای استفهام تقریری در مقام توبیخ است ۀآی

و در واقع اطالعات ) تصدیق به کار برده است(سفارش کردن را محل پرسش قرار داده 
همچنین جواب ترجیحی که برای این پرسش در . دهد قبلی او را مورد یادآوری قرار می

عیار پرسـشگر  این پرسش حاکی از قدرت تمام. رود  به شمار می»بله«نظر گرفته شده، 
حـذر داشـته   علم به خصومت شیطان داشته و سـپس انـسان را از آن بـرً زیرا اوال؛است

وه با توجه بـه به عال. است که نمایانگر محبت و عالقمندی او به سرنوشت انسان است
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همراه اسـت، ) »ألم«کاربرد (، این قدرت که با توبیخ و مؤاخذه  از آن پیش و بعدآیات
  .کند تجلی بیشتری پیدا می

ْولقد ـ  َ َ َّأضل َ َ ْمنُکْم َ ًّجبال ِ
ِ ًکثريا ِ ِ ْفمل َأ َ َ ا َ ُو َتعقلون َتُک ُ ِ ْ َ )بسیاری از شما را ]شیطان[ و )۶٢/ یس 

  اندیشید؟ پس آیا نمی. گمراه کرد
تـصدیق   و)٢٢/٢۵۵ :همـان( اسـتفهام انکـاری ۀپرسش مذکور در این آیه، دربردارند

 یعنـی ؛ آن صـحیح دانـستۀ قبل را دربـارۀشده در آیتوان همان برداشت ذکر می. است
البته بـه نظـر .  و نمایانگر مناسبات قدرت از باال به پایین است»بله«جواب ترجیحی آن 

، بلکـه گوینـده نظر نبـودهّ یـادآوری اطالعـات مـدً، صـرفارسد کـه در ایـن پرسـش می
تر ذهنی متوسـل شـده،  ایندهای عالی مخاطب به فرکهای پرسش را مطرح کرده  گونه به

. کرده اسـت یـا نـه اطالعات خود را پردازش نماید و خود قضاوت کند که آیا تعقل می
هـای ایـن آیـه و   بخـشاین پرسش نیز همانند آیات دیگر، جدا از بافت و گفتمان دیگـر

جواب ترجیحی این پرسش نیز پذیرش کوتـاهی در که رسد  به نظر می. آیات قبل نیست
طلبانه، پرسـش آینـده را  البته گوینده با رویکردی اصالح. تعقل، در زندگی دنیوی باشد

در فرصـت را  کنونی مطرح کرده اسـت تـا آنـان ۀبه عنوان هشداری برای مخاطبان زند
 دوری ۀ تعلیمـی و آمـوزش مطلبـی دربـارۀ جنبـ،در واقع. قل ترغیب نمایدزندگی، به تع

  . ارشادی مشاهده کرد ـتوان در این پرسش هنری کردن انسان از شیطان را می
ْولــو ـــ  َ ُاء َ َلطمــسنا َــَش ْ َ َ َ َ ْأعیــ َ ِ ِ ُ ْ ُفاســتبقوا َ َ َ ْ َالــصراط َ َ َّفــأىن ِّ َ َــصرون َ ُ ِ ْ ُ )و اگــر بخــواهیم؛)۶۶/ یــس ، 
 پـس آنگـاه در پیمـودن ،]ندببینتا نتوانند جایی را [کنیم  مان آنان را محو و نابینا میچش

   مشاهده خواهند کرد؟]راه را[ چگونه ]در آن هنگام[سبقت گیرند اما  پل صراط از هم
 بـه معنـای »یّأنـ« .)٢۶٠ و ٢٢/٢۵٨: همـان(استفهام این آیه، انکاری گفته شده است 

وینده با به تـصویر کـشیدن حالـت کـافران در قیامـت و  که گ»کجاست« یا »چگونه«
. کـشد بسته راه رفتنشان بر مسیر صراط، باز هم توانایی خود را به رخ مخاطب مـی چشم

پاسـخ ترجیحـی آن نیـز تـصدیق . )٣١٠: ١٩٨٧سـکاکی، (این ادات مخصوص تصور است 
بنـابراین . اسـتقدرت الهی و ناتوانی آنان در راه رفتن بـر مـسیر صـراط بـا ایـن شـرایط 

ح از باال بـه پـایین وپرسش مذکور نیز مناسبات قدرت میان گوینده و مخاطب را به وض
 ؛ پردازش اطالعـات را داردۀشده، جنب گفتنی است که پرسش مطرح. تبیین کرده است
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 ِخود قضاوت کنـد کـه بـا از بـین بـردن قـدرت که خواهد  گوینده از مخاطب مییعنی
توانـد جـایی را   این قـوه، آیـا او مـیۀالق قدرتمند و آفرینندبینایی یک مخلوق توسط خ

ببیند و راهی را طـی کنـد؟ در بطـن ایـن پرسـش، آمـوزش همـین مطلـب توحیـدی بـه 
  .مخاطب نهفته است

ْومــن  ـــ َ ُنعمــره َ ْ ِّ َ ُسه ُ ْ ِّننکــ َ لــق ِىف ُ ِا
ْ َ َفــال َأ ْ َیعقلــون َ ُ ِ ْ َ )و آن کــس را کــه عمــر افــزون ؛)۶٨/ یــس 

  اندیشند؟ پس آیا نمی. کنیم ار فرسودگی میچقت او را نیز ددهیم، خل می
 و حـاوی )٢۶٠ و ٢٢/٢۵٨: ١٩٩٨ابن عاشـور، (شده برای این آیه نیز انکاری استفهام ذکر
 قبلـی، قـدرت ۀشـود، محوریـت گفتمـان در آیـ کـه دیـده مـی همچنـان .تصدیق است

در ایـن آیـه اگرچـه امتـداد  اما .ایی معاد و توصیف ماجرایی از آن بودپربآفریننده برای 
توان این آیه را نیز استداللی برای معاد  شود و به نوعی می همان محور قدرت مشاهده می

زندگی دنیوی و تحـوالت آن، تغییـر مـسیر سوی تر، سخن به  به صورت ظریف، دانست
 ۀ منسجم بـا همـین رویکـرد اسـت و جنبـًپرسشی هم که مطرح شده کامال. داده است

بـه عبـارت  .دارد ت تا مخاطب را به فکـر و تحلیـل واعات در آن نهفته اسپردازش اطال
دیگر در این نوع پرسـش، بـدیهی بـودن تعقـل و اندیـشیدن در حکمـت الهـی پیرامـون 

کید شده است مناسبات قدرت میان . دگرگون شدن خلقت با مرور زمان ذکر و بر آن تأ
 آموزش نیز ۀاین پرسش هنری، جنب .گوینده و مخاطب از باال به پایین برقرار شده است

فهماند کسی کـه تـوان دگرگـون کـردن خلقـت و فرسـودن آن را  دارد و به مخاطب می
گیـری  الزم به ذکر است که به طور خـاص تـصمیم. پا کندرتواند معاد را نیز ب دارد، می

 ی پرسـش مـذکور ارتبـاطِ این نکته، با گفتمـان حـاکم بـر گفتمـان بخـش قبلـیۀدربار
  .نگ داردتنگات
ْیروا َْمل َو َأ ـ  َ َّأنا َ َخلقنا َ ْ َ ْهلم َ ُ َّمما َ ْعملت ِ َ

ِ َأیدینا َ ِ ْ ًأنعاما َ َ ْ ْفھم َ ُ ون ََهلا َ َما ِلُک َ )مگر ندیدند که مـا از ؛)٧١/ یس 
  پـس اکنـون آنـان مالـک.هایی را برای آنان آفریدیم  دام،آنچه خویش به وجود آوردیم

  هستند؟ها  آن
 در .)٢٢/٢٧١: همـان(ه، حاوی استفهام انکاری و تعجبـی اسـت گفته شده که این آی

 ۀهمین حال، ادات استفهامی بر سر فعل آمده و عمل دیدن، عبـرت گـرفتن یـا مـشاهد
 حـاکی از ،دهد و به عبارت دیگـر ها را مورد پرسش قرار می  مترتب بر خلق نعمتِنتایج
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های  صدد یادآوری نعمت پرسش مذکور، بیشتر در.  کار بردن تصدیق در کالم استبه
شده بـرای اثبـات قـدرت   یادآوریِ هرچند که به دنبال پردازش اطالعات،خداوند است

» بله«کیدی بر جواب ترجیحی أبرانگیز، ت این پرسش هنری و چالش. خداوند نیز هست
 »لـمَأو«ساخت پرسـشی آیـه، یعنـی کـاربرد . شود ها محسوب می و بدیهی بودن نعمت
تـوان اسـتداللی  این پرسش را نیز مـی. تر و موضع باالتر گوینده استنمایانگر قدرت بر

ایـن موضـوع نیـز در ارتبـاط بـا . برای تبیین قدرت خداوند در آفرینش و معـاد دانـست
  .شود گفتمان آیات دیگر تبیین می

ْوهلــم ـــ  ُ َ َفیھــا َ ُمنــافع ِ ِ َ ُومـشارب َ ِ
َ َ َفــال َأ َ َکرون َ ُ ُ ــْش َ )ع و ـا منافـــهــ  آن؛ و بــرای ایــشان در)٧٣/ یــس

  پس آیا شکرگزار نیستند؟. هایی وجود دارد نوشیدنی
 همچنـین بـا قـرار گـرفتن .)٢٧۴ــ٢٢/٢٧٣: همان(این آیه حاوی استفهام تعجبی است 

ادات پرسشی بر سر فعل، عمل شکرگزاری مورد پرسش قرار گرفته و حاوی تصدیق در 
نگـام طـرح چنـین پرسـش الـذهن بـودن در ه نظـر از خـالی گوینده صرف. کالم است

تـوان  تر می با نگاهی دقیق. هنری، آن را به اهداف متعدد در کالم خود ذکر کرده است
 یعنــی شــمارش ، پرســشی در امتــداد گفتمــان آیــات نزدیــک بــه آنۀگفــت کــه ایــن آیــ

تـوان آن را  های الهی در جهت تبیین قدرت پروردگـار قـرار دارد و بـه نـوعی مـی نعمت
در واقع گوینده با یادآوری نعمت خود، مخاطـب را بـه .  امر دانستاستداللی برای این

 به ویژه آنکه جواب ترجیحـی بـرای چنـین پرسـش هنـری، ؛کند شکرگزاری ترغیب می
 تعلیمـی بـه ۀموافقت با شکرگزاری و بدیهی بودن آن است و گوینده به این ترتیب، جنب

توان این نکته را دریافـت   می»تعجیب«نظر قرار دادن مفهوم ّبا مد. دهد پرسش خود می
از رفتـار مخاطـب در عـدم شـکرگزاری طلبانـه،  با نگاهی انتقادی و اصالحکه گوینده 

  .کند ابراز ناخرسندی می
َیر َْمل َو َأ ـ  ان َ ُاإل َْس ِ

َّأنا ْ ُخلقناه َ َ ْ َ ْمن َ ٍنطفة ِ َ ْ َفإذا ُ َ
َهو ِ ٌخصمي ُ ِ ٌمبني َ ِ ُ )و مگر انسان ندید کـه مـا ؛)٧٧/ یس 

بـرای [ او به ناگهان، به دشمنی آشکار ]با این حال[ آفریدیم اما ]ناچیز[ای   را از نطفهاو
  . مبدل شده است]ما

 و در آن، فعـل دیـدن )همان( قبل، حاوی استفهام تعجبی است ۀاین آیه نیز همانند آی
قـرار  در محـل پرسـش ، پیامدها یا عبرت گرفتن نیز باشـدۀتواند به معنای مشاهد که می
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الـذهن بـودن گوینـده   در این راستا، خـالی.استبه کار رفته تصدیق در کالم، و  فتهگر
 از ؛او پرسشی هنری عنوان نموده تا اهـدافی متعـدد را محقـق سـازدمطرح نیست، بلکه 

 پست، انسان نبایـد ۀدهد که با این گذشت جمله اینکه به مخاطب این نکته را آموزش می
 وی را ، قدرت برتر بایستد و اجازه دهد که کبر و غرورۀنددر برابر خداوند به عنوان دار

از اصل خود غافل نماید، به ویژه آنکه جواب ترجیحی این پرسش نیز تصدیق دیدن این 
توان در حکم استداللی بـرای قـدرت الهـی   پرسشی را میۀبه عالوه، این آی. امور است

ایـن . دانـست  امکـان معـادۀبه ویژه برای بیان پاسخ به پرسشی از طـرف مخلـوق دربـار
بـدیل الهـی در   قبل که بر علم بیۀپرسش، یادآور است و با توجه به گفتمان حاکم بر آی

گاهی از آشکار و پنهان تـوان بـا توجـه بـه   بندگان و دلداری به پیـامبر اشـاره دارد، مـیِآ
ایـن .  قدرت برتر گوینده و نیز حاوی مؤاخذه دانـستۀدهند  آن را نشان»لمَأو«کاربرد 

  . قابل مشاهده است»مگر« ۀآمده از آیه یعنی کاربرد واژ  به عملۀبرداشت در نوع ترجم
َلیس َو َأ ـ  ْ ِالذی َ

َخلق َّ َ ِالسموات َ َ َ َواألرض َّ ْ َ ْ ٍادر َ ِ َ
ِ َ ْأن َ َلق َ ُ ْ ْمثلھم َ ُ َ ْ َبلی ِ َوهو َ ُ الق َ ُا َّ َ ُالعلمي ْ ِ َ

ْ
 )؛)٨١/ یس 

را بیافریند؟ بله و ها   آنین را آفرید، قادر نیست که همانندها و زم آیا آن کس که آسمان
  .ای داناست او آفریننده

ادات . )٢٢/٢٨٠: همــان(گفتــه شــده کــه ایــن آیــه، دارای اســتفهامی تقریــری اســت 
، قادر بودن یـا نبـودن »لیس« آورده شده و با توجه به خبر »لیس«استفهامی بر سر فعل 

الـذهن  خـالی. در کالم، تصدیق به کـار رفتـه اسـتخداوند محل پرسش قرار گرفته و 
ای از توانـایی خـود، پرسـشی هنـری   بلکه او بـا ذکـر جلـوه،نظر نیستّبودن گوینده مد

او . نموده استمطرح کرده که با توجه به اهمیت آن، خود نیز پاسخ این پرسش را ذکر 
کید نموده و صفتی متناسب با آن را در اّبر جواب ترجیحی مد نتهای آیـه بـه کـار نظر تأ

رت خداوند  استداللی برای قدتوان به مثابۀ ، قسمت پرسشی را میدر این آیه. برده است
 تبیـین باورهـای ۀُ پردازشی آن، در کنـار بعـد آموزشـی در زمینـتصور کرد که البته جنبۀ

  .توحیدی برای مخاطب قرار گرفته است
کید کرده أبه نوعی بر فعل ت پرسشی، ۀ آی١١ یس طی ۀبه این ترتیب گوینده در سور

نـذار یـا اسخن خود را در قالب طرح پرسشی هنری از مخاطب این آیات، به ترتیب بر  و
، عهد گـرفتن و ) بار٢(، شکر ) بار٣( به معنای دیدن و عبرت گرفتن تنذار، رؤیاعدم 
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بـه عـالوه، گوینـده در .  قدرت متمرکز کرده اسـت و) بار٢( کردن، اندیشیدن سفارش
: ١٩٨٧سکاکی، ( برای تصورند ً که صرفا»یّأن« و »کم« با استفاده از ادات ۶۶ و ٣١ آیات
) دیدن ظاهری و بصیرت بـاطنی(های پیشین و بصیرت داشتن  ، هالک کردن نسل)٣١٠

کید قرار داده است   .را در معرض تأ
 برهـان و اسـتدالل ۀشایان ذکر است که از منظر علوم جدید زبـانی، توضـیح و اقامـ

 نمودی از احترام گوینده به خرد مخاطـب و پـردازش اطالعـات توسـط ، مخاطبانبرای
ورزی  ای تـام دارد و حـاکی از ادب  امـری کـه در ایـن گونـه آیـات، جلـوه؛آنان اسـت

شـده توسـط بـراون و  این مسئله با توجه به اصول مطـرح. خداوند نسبت به بندگان است
تــصریح و راهبــرد . (Brown & Levinson, 2010: 128) لوینــسون قابــل مــشاهده اســت

گـویی و  یـا همـان مـستقیم bald on recordsنـوع  در آن نیـز کـه ازورزی نهفتـه  ادب
  .(Brown & Levinson, 1987: 94)یابد   میصراحت است، در این رابطه نمود

  :ند ازا  آیه عبارت١١ها در این  خط سیر این پرسش
  ،دم پس از ابالغ پیام رسالت به آنانپذیری و شرایط روحی روانی برخی از مر حقـ 
  ،های گذشته گیری از نسل تأیید قدرت خداوند در انتقامـ 
کید مجـدد بـر أهای او و ت های خداوند با توجه به نعمت لزوم شکرگزاری از نعمتـ 

  ،قدرتش
کید بر رسالت و ابالغ پیام الهی در دنیا مبنی بر دوری از شیطانـ    ،تأ
کید بر قدرت اندیشـ  . زمان آن سپری شـده اسـت( انسان و توانایی تدبر در امور ۀتأ

کنـد کـه البتـه مخاطـب آن هنـوز   مـیگوینده بعد از زندگی دنیایی این امر را یـادآوری
  ،)فرصت اجرا نمودن این تجربه را دارد

کید بر معاد و سزای اعمال بدکاران و تـ    ،کید بر قدرت الهیأتأ
کید بر قدرت اندیشـ  زمـان آن سـپری نـشده و بـا (توانایی تدبر در امـور  انسان و ۀتأ

  ،)فعل مضارع آمده است
  ،یادآوری قدرت خداوند در خلقت چهارپایان و ذکر این نعمت برای انسانـ 
  ،یادآوری منافع دام برای انسان و لزوم شکرگزاری برای آنـ 
 وکسی میان ایجاد پاراد؛ قدرتأ ناچیز خلقت آدمی و تقابل آن با منشأیادآوری منشـ 
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  ، ضمنی به کبر و غرورۀبا اشار ها آن
ها و زمین و توانـایی خداونـد در آفـرینش مجـدد  اشاره به پیچیدگی خلقت آسمانـ 
  .)استدالل برای بیان معاد(ها  آن

 ۀها با به کـار بـردن واژ کردن از این گونه پرسش رسد که یاد به این ترتیب به نظر می
 ۀ طلب فهـم کـردن دربـار،زیرا استفهام از نظر لغوی ؛، چندان صحیح نیست»استفهام«

صاحبی معتقد است که استفهام همان اسـتخبار بـه معنـای در همین زمینه . چیزی است
  سیوطی نیز چنین نظری دارد.)١٢٢: ٢٠٠۶ّعکاوی، ؛ ١٣۴: ١٩٩٧، ابن فارس( طلب خبر است

 ابن فارس عنـوان کـرده ًثالم اند؛ تفاوت قائل شدهها   آن اما برخی نیز میان.)٣٢٧: ١٩٩٨(
خـوبی   ولی بـه،که استخبار به معنای چیزی است که اول نسبت به آن علم وجود داشته

 افتـد  عمل استفهام اتفاق مـیگاهفهمیده نشده است و اگر دوباره از آن پرسیده شود، آن
  .)١٣۴: ١٩٩٧، ابن فارس(

ه بـه خـارج شـدن فت که هرچند در بحـث بالغـت بـا اشـارگتوان  به این ترتیب می
هـایی نظیـر  هـای متعـدد آن اشـاره و از اسـتفهام استفهام از معنای اصلی خود، به غرض

اسـتفاده هـا  ۀ آن استفهام دربـارۀ نباید از واژ،شود  یاد می...استفهام انکاری و تبکیت و
دریافت اطالعات ها   آنکه هدف ازـ ها  ای که در فارسی برای این نوع پرسش واژه. کرد

جمله آمـوزش مطالـب یـا تحریـک مخاطـب بـه   بلکه در واقع مقاصد دیگری ازنیست
 همـان نظـر کـزازی، یعنـی ،شـود ، پیشنهاد مـی ـکند  را دنبال می...انجام دادن کاری و

 مناسب برای این نوع ۀگزینکه رسد  در عربی هم به نظر می. عبارت پرسش هنری است
  . باشد»السؤال البالغی«ها،  پرسش

  یگیر نتیجه
 اصـلی ایـن سـٶال کـه »های خـالق از مخلـوق در قـرآن کـریم پرسش«ۀ با بررسی مقول

اینکه  از جمله محدود شد؛پژوهش بود، تعداد آیات پرسشی با در نظر گرفتن معیارهایی 
طبق نظر ( یا بر اساس بافت ًصراحتاها   آنتوسط خداوند باشد، فاعلها   آنبیان یا آموزش

 ۀبه ایـن ترتیـب طـی مطالعـ. اینکه دارای ادات پرسشی باشندپروردگار باشد و ) مفسران
  :شود اشاره میها   آن چند نتیجه حاصل گردید که به،این آیات
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 یعنی کسب های یادشده در قرآن کریم، اولین کارکرد پرسش هایی با ویژگی پرسشـ 
  چیـزی از انـسانۀً زیرا گوینده مشخصا برای کـسب اطـالع دربـار؛اطالعات را ندارند

های بالغی قرار دارند کـه گوینـده  ها در چارچوب پرسش این پرسش. کند پرسش نمی
را ها   آندنبال کرده و به عنوان مثال،ها  طرح آنهمانند یک معلم، اهداف متعددی را از 

 امـر و دادن فرمان ها، آن روی بر کیدأت نفی یا مطالبی روی بر کیدأت نکات، تعلیم برای
  .سازد می مطرح ویژهواکنشی  و کنش به مخاطب داشتنوا یا و خاص مطلبی به

باورها و اعتقـادات از جملـه بیان : همچنین این آیات در چند محور کلی زیر قرار دارند
 أ ضعف انسان و منـشط، معاد و نبوت، اشاره به نقا)های خداوند متعال تبیین ویژگی(توحید 

دگی، خیرخـواهی، صـدق و کـذب، آزامانند (های واالی بشری  خلقت او، بازنمایی ارزش
ین هنجارهای زندگی و قـوانین حـاکم بـر آن، هـشدار و تهدیـد ی، تب)عدالت عشق و محبت

، ...مخالفان، تشویق مخاطب به انجام سلسله اموری از جمله تحقیق و تدبر، توبـه، انفـاق و
  .ای رفتار مؤمنان طرح نکات و جلب نظر مخاطب و نیز اظهار ناخرسندی از پاره

 ًتوان دریافت کـه مجموعـا  یس میۀ پرسشگری خداوند در سورۀبا مروری بر مقولـ 
 مورد ١٠در این سوره به کار رفته که ) »کم« ۀبا استفهامیه دانستن واژ( ادات استفهام ١٣

 مـورد فعـل، آن به همزه اختصاص دارد که در اغلـب مـوارد آن هـم ایجـاد تـصدیق در
این امر به دلیل نـوع کـاربرد  .رسد  مورد می١٠ها به  شمار این تصدیق .نظر بوده استّمد

ها نیز بـه   مورد از این همزه۵. همزه و انتقال معانی متعدد توسط آن صورت گرفته است
 بیانگر موضـع برتـر گوینـده نـسبت بـه مخاطـب ً به کار رفته که اوال»لم«حرف  همراه

وعی و جلـب توجـه  طـرح نکـات مـورد نظـر، یـادآوری موضـًو ثانیا) مناسبات قدرت(
 اسـتفهامیه نـسبت بـه حـروف دیگـر ۀطلبی همـز همچنین صدارت. مخاطب بوده است

  .ًدر این سوره کامال مشهود است )همانند فاء و واو(
 که مرکب از دو پرسـش بلـی یـا خیـر اسـت، در هـر کـدام از آیـات ١٠ ۀبه جز آیـ 

سـت کـه گوینـده معنا ندا تنها یک پرسش لحاظ شده است و ایـن بـ، ذکرشدهِپرسشی
  .طرح مطلب و جا افتادن آن در ذهن مخاطب بوده استپی  در

 بـرای قـدرت و »اسـتدالل«شـده در ایـن سـوره،  هـای طـرح محور مرکزی پرسشـ 
هـای  های او، تدبر و اندیشه در فرمـان  برای نعمت»لزوم شکرگزاری«یکتایی خداوند و 
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 پیـام »ابـالغ« است که البتـه »عادم« و امور طبیعی خلقت و نیز امکان برپایی پروردگار
رسالت به مردم و برخورد برخی از آنان با این امر که در آیات دیگر توصیف بیـشتری از 

  .شود ین افراد به عمل آمده است، در این آیات الهی دیده میا
 های دیگر به عنوان مکملی برای دیگر قسمتها هرچند با معنای مستقل،  این پرسشـ 

به عبارت دیگر همۀ آیات الهی از جمله . اند ای پیام اصلی آیات مطرح شدهسوره و در راست
تـوان در  چرایی این ادعا را می. گفتمان این آیات به هم پیوسته و در ارتباط با یکدیگرند

  .آمده از بشر با خط سیر کلی سوره مشاهده نمود های به عمل نوایی پرسشهم
 در در قـرآن کـریم بـه طـور عـام و ذکوربا بررسی محتوایی آیات مـ مهم آنکه ۀنکت

خداوند با در نظـر گفـتن وجهـه و جایگـاه توان گفت که  به طور خاص، می یس ۀرسو
ــسان،  ــای ادبان ــ از راهکاره ــصریح، ارائ ــد ت ــیح دادن ۀورزی همانن ــتدالل و توض  اس
اســتفاده از (هــای مختلــف اســتفاده کــرده کــه البتــه نــوع خطــاب قــرار دادن  موضــوع
نیـز در ایـن زمینـه جایگـاه واالیـی ) »ها الذین آمنواّیأا ی«گروهی مثل  ونهای در شاخصه

 » آدمییـا بنـ«توان این نوع خطـاب را در کـاربرد کلمـاتی مثـل   یس میۀدر سور. دارد
  .طور ویژه مشاهده کرد به

، »اسـتفهام«شده از جانب خالق خطاب به مخلوق به نام  های مطرح  پرسشۀ تسمیـ
 طلـب فهـم ْ زیرا طبق نظر افرادی مثل صاحبی، مفهوم استفهام؛درس صحیح به نظر نمی
گاه کردن بر اساس نیاز .  چیـزی اسـتۀ برای کسب اطالع دربار،گوینده به یک فرد آ

های کسی که خـود علـم بـه موضـوع   پرسشۀرسد که چنین موضوعی دربار به نظر می
کنـد،  یی را مطرح میها  آن، پرسشۀدارد و با اهداف دیگری غیر از کسب اطالع دربار

به عبارت دیگر، گوینده با اهدافی همچون آموزش، ترغیب مخاطب بـه  .افتد اتفاق نمی
را مطرح کـرده و چنـین امـری از اطـالع جـامع و ها   آنانجام یا ترک عملی و استدالل،

  .اشراف گوینده نسبت به ظرایف زبانی حکایت دارد
دهندۀ  ساختارهای زبانی، نشانالی دیگر  هالب در ها ها و استفاده از آن نوع این پرسشـ 

 زیرا او با هنرمندی توانـسته ؛اطالع گوینده از دانش زبانی و علم به نکات ریز آن است
های هنری به مخاطب منتقل نمایـد و از  های متعددی را در ورای طرح پرسش است پیام

  . بهره بگیرد توحید و معاد و نبوتۀیدعقتر همانند طرح  آن برای اهدافی بزرگ
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  موجز المقاالت
  ن االشتهار والواقعیة بّیریر التفسیثک مقاربة ابن یة فّیالنزعة السلف

  ة مبحث التوحیدّی ضوء محوریف
  
  
  
  
  
  

  مشهدب ّیفرع علوم القرآن والحدیث بجامعة فردوسفی توراه کطالب د (حمید إیماندار(  
  مشهدب ّیبجامعة فردوسك أستاذ مشار (ّی کرمانّی رضائّیّمحمد عل(  
  مشهدب ّیأستاذ بجامعة فردوس( ة زادّیحسن نق(  
  مشهدب ّیبجامعة فردوسك أستاذ مشار (ة زادّیّعباس إسماعیل(  

ّالسلفیة المعاصرة تتحدث عن ابن کثیر الدمشق ً بوصـفه مفـسرا سـلفّیّ . لمـةک الیا بمعنـًّیّ
یـد بـصفته ة مبحـث التوحّیـوالدراسة هذه تعتبر هذا الزعم قابلة للطعن مـن خـالل محور

 دراسة »میر القرآن العظیتفس«درس القارئ ینما یح. ةّی المدرسة السلفیا فًّیًموضوعا أساس
ّشاملة یدرك أن النزعة التفسیریة البن کثیر تخالف تماما أو جزئیا مفهوم السلفیة الخـاص فـی  ّ ًّ ً ّ ّ

ّبعض أبعاد موضوع التوحید علی الصعیدین النظری والعملی إلـی موقـف فابن کثیـر انحـاز . ّ
ّاألشاعرة المتأخرین باعتبـارهم إحـدی المـدارس المعارضـة للـسلفیة؛ إذ تبنـی المدرسـة  ّ ّ

ّ التأویلیة فی موضوع تفسیر الصفات اإللهیة ـّالتفویضیة ّأضف إلی ذلـك أن بیـان ابـن کثیـر . ّ
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ّفیین ّ التوحید العبادیة ولوازمه فی أرجاء تفسیره ال یمکنه بحال أن یوافق نزعة السللمفاهیم
ّإن طبیعة تلقی ابن کثیر من مجموع جوانب موضوع التوحیـد . ّالخاصة بهم والمنحصرة فیهم ّ

ّتعزز االدعاء القائل بجنوحه إلی مدرسة األشاعرة بعد موت ابن تیمیة ّ ّکما تم فی هذا المقال . ّ
ّعرض وثائق تاریخیة جدیرة بالتأمل فیما یتعلق بتأیید المذهب األشعری البن کث ّ ّ ٍ ّ   .یرَ

ّ ابن کثیر الدمشقی، السلفیة، التفسیر، التوحید:ةّالمفردات األساسی ّ.  

  ّیة للشیخ األنصارّیّ النظریة التفسیریانة المبادئ واألسس فکم
  
  
  
  
  
  

  جامعة طهرانّببردیس فارابی التابعة لك أستاذ مشار( راد ّیعل(  
  ّقمبة ّیزة العلم الرابع بالحوی المستویطالب ف( تبار ّیعل غالمفضل اهللا(  

ّلم یخلف الشیخ مرتضی األنصاری تفـسیرا کـامال للقـرآن، لکنـه أمـاط اللثـام عـن دالالت  ً ً ّ ّ

ّثنایا أعماله الفقهیة واألصولیة العدیدة شأنه فی ذلك شأن المفـسرین اآلیات فی ّ ّفـإن تحلیـل . ّ

ّمبادئه وتسلیط األضواء علی دوره العلمی وإسـهامه التـاریخی فـی التیـار  ّالتفـسیری الـشیعی ّ ّ
ّیحظیان بأهمیة وضرورة؛ إذ ّ

ُإنه ی   ّعد أحد رموزّ ّاإلمامیة المعاصرین فی َ
ّنظریة التفسیر االجتهادیة     ّ

ّوقد عالجت هذه الدراسة باالستخراج والتصنیف والتقییم، ما تبناه الشیخ من أسس . ّ الفقهیةـ

کثر منّالتحلیلی وذلك من  ـّومبادئ فی تفسیر آیات األحکام بالمنهج االستکشافی   بین أ
ّ یتمتع بأسس ومبادئ أدبیة وکالمیـة هّوأظهرت نتائج هذه الدراسة أن. ًعشرین عمال من أعماله ّ ّ

ّخاصة فی تحلیل اآلیات، ویمکن اعتباره صاحب نظریة تفسیریة اجتهادیة فی التفسیر، حیث  ّ ّ ّ

ّإنه تحرر من تقلید اآلراء السائدة فی عصره، وتناول مبا   .دئ التفسیر وأسسه بالنقد، وأبدع فیهاّ
ّ أسس التفسیر األدبیة، مبادئ التفسیر الکالمیة، نظریـة اإلمامیـة :ةّالمفردات األساسی ّ ّّ

  .ّفی التفسیر، تفسیر الشیخ األنصاری

   المعاصر ومنهجهّیر األدبی مبادئ التفسیة علیإطاللة ثان
  ّین الخولیمن منظور أم

  
  
  
  
  
  

   کاشانةك بجامعستاذ مشارأ(محسن قاسمپور (  
  طهرانة بجامعة مشارکةستاذأ( ةزاد عظم پویاأ (  
  علوم القرآن والحدیث بجامعة کاشانفرع فی  دکتوراه ةطالب (ّیّمحدثة إیمان(  
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ًر تطـورا ملحوظـا علـیـم خـالل القـرن األخیرک للقرآن الّیر األدبی التفسشهد ً د أمـین یـ یّ
ة وبفـضل نظرتـه ّی دائـرة المعـارف اإلسـالمیالمطبوعة ف من خالل مقالة التفسیر ّیالخول
 القـرآن یّ تبنّیفالخول. ریة التفسّی عملیزة فّیث عرض خطوات متمی القرآن؛ حیة إلّیاألدب
 القــرآن ی علــّیّعاب الــنص األدبــیق قواعــد اســتیــ تطبیً جاهــدا إلــی، فــسعّیّنص أدبــکــ
ن مبادئـه یجـوه االفتـراق بـ ویّلط الضوء علس هذه الدراسة سنیوف .یالنصوص األخرک
ّوتعد ضـرورة .  مقالتهیا فًّی ضمنّیه الخولی ألمح إلی؛ األمر الذّیریة ومنهجه التفسّیرکالف َ ُ

 ی؛ أضـف إلـّی للخـولّیرکـّأهم مبدأ فکا ًیا راقًّیًّ للقرآن بوصفه نصا عربّیعاب األدبیاالست
ن، یر علمـاء الـدیـ لغیّعاب الـنص القرآنـیة اسـتّیـإمکان:  نحـویة أخرّیرکمبادئ فك ذل
مـان بوحـدة الداللـة یة، واإلّیـئیالعوامل البک فهم القرآن یطة فیمان بدور القرائن المحیاإل
 أضـاف ّیّمـا أن الخـولک. ةّیـة والبالغّیً القرآن، وأصالة القرآن مقارنة مع القواعد النحویف

للقـرآن  ّیضـرورة التفـسیر الموضـوع: یر هـیة التفـسّیـ عملی إلـیًخطوات وعلوما أخـر
 فهم القـرآن الکـریم، األخـذ بنظـر االعتبـار التـاریخ یة فّیالکریم، االنتفاع بالعلوم القرآن

ر والجمل، ی التعابی دالالت المفردات، دراسة فیة فّی عصر النزول، دراسة لغویوالثقافة ف
عاب یق قواعـد اسـتیـ تطبیّ هـذا األسـاس أدیوعلـ.  النفس واالجتمـاعیَواالستعانة بعلم

دراسـة المفـردات، ک مجـاالت مختلفـة ی ازدهار التفسیر فی القرآن إلی علّی األدبّالنص
 یز لعلم البالغة واالستضاءة بعلم النفس فـّیف متمیة بفضل تعرّیر القرآنیات التعابّیوجمال

 تجاهل وجـوه یوإن أفض. یّ المتلقیم إلیة نقل المفاهّی عملی فّیر القرآنیفهم فروق التعب
 یّ وتصور انطباقه الکامـل إلـّیّ عن النص األدبـاًّیًّبوصفه نصا إله ـ ّی القرآنّ النصیز فّیالتم

  .ّ من مؤلفاتّین الخولیّما خلفه تالمذة أمیما فّیس مة طائشة الیاستنتاجات عق
ّ أمین الخولی، التفـسیر األدبـی، المبـادئ واألسـس التفـسیریة، :ةّالمفردات األساسی ّ ّ

  .منهج التفسیر

 القرآن الکریم یف» المراودة« مفردة یة فّیمیة تقوّیة داللّیلیدراسة تحل
  وترجماتها

  
  
  
  
  
  

  ةّیالدول ّینیأستاذ مساعد بجامعة اإلمام الخم (ّید میرحسینّد محمّسی(  
  ةّیالدول ّینیبجامعة اإلمام الخمّفی فرع اللغة العربیة وآدابها توراه کطالب د (ّی رنجةّحج(  
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زلنا نـشاهد  ة، والّی اللغة الفارسیّ ظهور أول ترجمة للقرآن إلی عشرة قرون علی تمضتکاد
ك هناك دة؛ مع ذلیة للحاجات المتزای النور تلبیدة إلی بروز ترجمات جدینة وأخرین فیب

ّ مرات یّرر فعل المراودة، ثمانکت. ّة تتطلب الدراسة والترجمة، منها المراودةّیمفردات قرآن
) ٦١و) ّمـرتین (٥١، ٣٢، ٣٠، ٢٦، ٢٣: اآلیـات(وسـف ی سـورة ی القرآن؛ سبع منها فـیف

ث یـ األحادیّمـا ورد الفعـل ثـالث مـرات فـک، )٣٧ اآلیـة( سورة القمر یواحدة فّومرة 
ِّوقـد عبـر فـ. ّختص هذا االسـتعمال بـالقرآن، وهـو مـن مبتکراتـهیو. فةیالشر ر ی التفاسـیُ
العالقـة « و»الجمـاع« ی علـّدلیـّ أنـه یة عن هذا الفعل علّی الترجمات القرآنی فیوبالتال
ّإال أن اآلیة . »ةّیالجنس د یـتف.  لسورة یوسف واألحادیث المذکورة تناقض هذه الداللة٦١ّ
َرود«مادة  َ ّ تکرر الفعل، واللطف والخدعة، واستخدام هـذه المـاد»َ َ  بـاب المفاعلـة یة فـُّ

تنازع الطرفـان ی مع مجرور عن، »عن + ه + َراود« ترکیب یفف.  المشارکةیه معنی علیضفی
 یّوتعدیة الفعل بهذا الحرف، تتـضمن معنـ). ّورة بعد عن الجارةکالکلمة المذ( أمر یعل

  .ّ الجارةیض استعماله مع علی نقیة علّیة سلبّیالمخادعة والمراوغة، وتحمل شحنة دالل
  . المراودة، سورة یوسف، معانی باب المفاعلة، الترجمة:ةّالمفردات األساسی

  تها وخصائصهاّی القرآن؛ ماهی ف»ةّیاألمرالروح «ة ّیقض
  
  
  
  
  
  

  ّمدرسال ةبجامعة تربیك أستاذ مشار ( برندقّیکاوس روح(  
  ّمدرسال ةأستاذ مساعد بجامعة تربی (ّی خانی حاجّیعل(  
  ثیعلوم القرآن والحدفرع  یر فیماجست (ّی بیدسرخّیعل(  

ّمـان، تطـرق یّالـروح الخاصـة بأهـل اإلع أبناء البـشر وین جمیة بک الروح المشتریًإضافة إل
 ّی النبـیّاء عامـة وإلـیـ األنبی منـسوبة إلـی روح أخـری القـرآن الکـریم إلـیث فـیالحد
َ خاصة، وقد عبر عنها بکرماأل ِّ ُ . یّمـرة أخـر» ةّیالروح األمر«  ّمرة وب» روح من أمرنا«  ّ
ّـ بآراء متعددة شت  حدةیٌّل علک ّ المفسرون ـیوأدل رهم ی تفـسین مختلفـة لـدی وفق براهیّ

ة وآثارهـا ّیة الروح األمرّیودرست المقالة هذه، ماه. ةّیّاآلیات المتعلقة بهذه الحقیقة القرآن
 ی مراتب الروح وهیة أعلّیّ أن الروح األمریّ، وتوصلت إلّی التحلیل ـّیوفق المنهج الوصف

ی  أعلـالبیـت هـل أیض علـیفیما کًاء عموما، ی األنبی علیضها البارئ تعالیفی یالت
 ة اهللاکـ أعظـم مـن مالئی مبـدأ علـومهم وهـیّ، فإن هذه الـروح هـك ذلیً؛ إضافة إلمنها
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  .ونک الیّ، ولها تأثیرات خاصة فّالمقربین
ّ الــروح، الــروح األمریــة، مراتــب الــروح، المالئکــة، القــرآن، :ةّالمفــردات األساســی

  .Mالبیت األنبیاء، أهل

  ی تعال وجود اهللایحة علی الصرةّیة القرآنّین العقلیالبراه
  
  
  
  
  
  

  ةّیة للعلوم اإلسالمّیالجامعة الرضوبك أستاذ مشار (ّی دلبرّیّسید عل(  
   بالجامعة الرضویةّیفرع الفلسفة والکالم اإلسالمفی دکتوراه ( ّیإسحاق عارفّمحمد ّ(  

 المـسائل یّن إحـد فـإ،ةّیـنیم الدیس للتعـالیم هو المـصدر الـرئیرکّ أن القرآن الیًنظرا إل
: یالتـالک یة هـّیـ موضوع المعرفة اإللهین فی وإکمال الدیّة الهامة بعد نزول الوحّیالقرآن

م یّ أم أن القرآن الکر إثبات وجود اهللایح علیّ مستقل وصرّی القرآن برهان عقلیهل ورد ف
ً أمرا مسلما به وغناعتبر وجود اهللا ّ ه؟ هـذا یـّتطرق إلی لم یالا عن البرهنة واالستدالل، وبالتًّیً

ّ التحلیلی وخلص إلی أن الملحدین ـّاء والمواقف بالمنهج الوصفی رمختلف اآلالمقال تناول  ّ
هم وأقـام مـا ال یز القـرآن علـّکن خاطبهم القرآن، فرّلون طائفة ممّکشی ی تعال اهللایومنکر

 المتعـال أثبات المبـدد آرائهم، وإین لدحض مزاعمهم وتفنیّقل عن ثالثة أنواع من البراهی
  .ة، وبرهان اإلمکان وبرهان الحدوثّیّبرهان العل: یالتالک یوه

ّ، البرهـان العقلـی الـصریح، البرهـان  القرآن الکریم، وجـود اهللا:ةّالمفردات األساسی
ّالعقلی الضمنی ّ.  

ً النار بردا وسالما عللُّوح تفسیر آیة تیأضواء عل    إبراهیمیً
  
  
  
  
  
  

  ةّیة للعلوم اإلسالمّیالجامعة الرضوبأستاذ مساعد ( ة زادّیّجاد سّیعل ّسید(  
  ةّی بالجامعة الرضوّیفرع الفلسفة والکالم اإلسالمفی طالب دکتوراه ( ّیمصطفی میرزائ(  

ّلکـن الـبعض . مـاءک منظـور الحیل فـی ضرب من المستحّیّالذات عن الذاتك اکّإن انف
 ی سـورة األنبیـاء التـی فـ۶٩فة ی اآلیة الشرین إلیتندًة مثارا للنقاش مسّیّاتخذوا هذه القض

ًم بردا وسالمای إبراهی جعل النار علّد بأن اهللایتف  أنصار هذه القاعدة یّ المقابل تصدیوف. ً
  .ًه مختلفا بعضها عن البعض اآلخریر فجاءت الردود علکال اآلنف الذک اإلشیّللرد عل

ة، ّیـلیة تحلّیـة دراسـة نقدی هذه اآلی فیالرأن وأصحاب یرّوقد درس الباحثان آراء المفس
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ْ المختار بعد مناقشة بعض المواقـف وعجـز بعـض یان الرأّین المقالّی خاتمة المقال بوفی
ّ أن الرد علیان إلّیوذهب المقال. یاآلراء األخر  ی االلتفـات إلـیامن فـکال ک هذا اإلشیّ

ّ أن یعنـی یاألمـر الـذ. لم اإلمکـان عـایّ فاعلیة الفواعل فی وتأثیره فّیمسألة اإلذن اإلله

ا أو ًّیـان األثـر ذاتکـ ّل ذات وفعل وحرکة؛ سواء أک تأثیر ین شرط فّییاإلذن واإلرادة اإلله
ن کـ هـذا الموضـوع؛ لیح علیّرر التصرکات تیات والروایّ الرغم من أن اآلیا، وعلًّیعرض

 مـن ٍّی أیفـك  ذلـیا إلـلتفتـوین، فلـم یّثر المفسرکا عن أًیّمع األسف ظل هذا األمر خاف
  .ردودهم

، ۶٩ ّ النار، الحرارة، البـرد والـسالمة، الـذات والـذاتی، األنبیـاء:ةّالمفردات األساسی
  .القرآن

ّذری«   ةّی لسورة یس؛ دراسة دالل۴١  اآلیةیف» المشحونك ُالفل« و»ةّ
  
  
  
  
  
  

  همدانـنا ی سیبجامعة بوعلك أستاذ مشار (ّیکرم سیاوش (  
  ثی فرع علوم القرآن والحدیر فیماجست ( کامرانّیانإسماعیل شعب(  

َوآی : ّإن اآلیة الشریفة َة هلم أنا محلنَ ْ َ َ َّ َ ْ ُ َ ِا ذری ىف الفلكٌ ْ ُ ْ ِ ْ ُ َ َُّ ونِّ ِ ا ُ ْ َملـ ْ )یة التـّیـ القرآنی مـن اآل)۴١ /یـس 
و » متهّیـّذر«: نی المـراد مـن التعبیـریها علی فقد نشب خالف ف،ًرا من الحبریثکأسالت 

وأحال الـبعض . ةّی حقل الدراسات القرآنین فین والباحثیرّن المفسیب »المشحونك الفل«
ّالذریـة«ّ واعتبروا أن المراد مـن  نوحّی عهد النبیّ قصة الطوفان فین إلیریالتعب هـو » ّ

ذهبون یـوالبعض اآلخر . »ّینة نوح النبیسف«هو » المشحونك الفل«والمراد من » اآلباء«
ّ بالذریّ أن المقصودیإل واسـتلهمت طائفـة . ة هو النطف الموجدة للنسل من بعد الطوفانّ

ّات، فقالت بأن المراد من الذریاق اآلی سیأخر ك  ومـن الفلـّیة هو أبنـاء النـوع اإلنـسانّیّ
 هـذا یوفـ.  هـذا المجـالیّ متنوعـة فـیآراء أخرك ّما أن هناک. نةیالمشحون مطلق السف

، والمـراد مـن ّیآدم أو النـوع اإلنـسان ة هو بنوّیّد من الذرّ أن المراید علکیّالمقال تم التأ
ر وإنعام النظـر یمن خالل مراجعة التفاسك  اإلطالق، وذلینة علیالشحون هو السفك الفل

  .القرآنات ی فهم آیاقات المساعدة فیع العوامل والسی جمیّوالتدبر ف
ّ ذریة، الفلك المشحون، سورة یس، اآلیة:ةّالمفردات األساسی ّ ۴١.  
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  ةّیة أم عرضّی القرآن بالقرآن، حاجة ذاتتفسیر
  
  
  
  
  
  

  ّبجامعة قمك أستاذ مشار (جعفر نکونام(  
  ّعلوم القرآن بجامعة قمتفسیر والفرع فی ر یطالبة ماجست(ة زاد ّزکیة جوانمرد(  
ّعد من المناهج التفسُیر القرآن بالقرآن یتفس مـة ّ، والعالّی عـصرنا الحـالیة المتداولـة فـّیریَ

 بـساط یوالسؤال المطروح علـ. ةّی هذه المرحلة الزمنیّ من رواد هذا المنهج فّیالطباطبائ
ست قابلـة للفهـم ی عصر النزول لیة فّیانت ذات بعض اآلیات القرآنکّالبحث هو عما إذا 

ات یاآلك ون مراد تلکدریّن جمهور القراء یکات ولم ی من اآلی طائفة أخریّإال بإحالتها إل
ة عند النـزول غامـضة یآك ن هناکّ هذه المقالة أنه لم تید شواهد البحث فی؟ تفكلّإال بذ

 یّن المخـاطبون قـط بحاجـة إلـیکـولـم . نی جمهور المخاطبی لدیالمراد مبهمة المغز
ان القـرائن یّ مـر الزمـان ونـسیّد أنـه علـیـب.  فهم مقاصـد القـرآنی فیات أخریمراجعة آ

ة، ّیـات القرآنیـ بعـض اآلیة، ظهرت بوادر غمـوض فـّی فهم المقاصد القرآنیالمساعدة ف
ا ًّیحدة موضوعّ آیات متیّات، تتمثل فی هذه اآلیّ تلقی هذه القرائن المساعدة علیوإحد

ر القـرآن بـالقرآن حاجـة ی تفسیّبدو أن الحاجة إلك ی؛ لذلّیّ أرجاء النص القرآنیّمتفرقة ف
  .ةّیست ذاتیة، ولّیطارئة عرض

ّ تفسیر القـرآن بـالقرآن، التفـسیر التجزیئـی، ذاتیـة الحاجـة إلـی :ةّالمفردات األساسی ّ
  .ّالتفسیر، عرضیة الحاجة إلی التفسیر

  )ًسورة یس نموذجا( میرک القرآن الی فّیاالستفهام اإلله
  
  
  
  
  
  

  طهرانةستاذ مساعد بجامعأ( ّشهریار نیازی (  
  بجامعة طهران بهاة وآدا العربیةفرع اللغفی دکتوراه طالبة  (ّیطاهرة گودرز(  
ِة بـدور بـارز، وبالمناسـبة طـرح موضـوع ّی العالقات اإلنسانیضطلع السؤال واالستفهام فی

ُ

 یّؤدیـ االسـتفهام یریـان القـارئ أن کـ هذا الشأن وبإمیًضا فی أّی أو البالغّیّالسؤال الفن
اسـة ّه فلـو تمـت دریـمهـا، وعلیم وتعلی طـرح المفـاهیما فّیس  والیّع شتی مواضیدوره ف

ً اللغة وخاصة فیّاالستفهام دراسة أعمق وأدق ف ّسرت مـسار یة، لّی حقل الدراسات القرآنیّ
 االسـتفهام مـن یّسلطت هذه المقالة الضوء علـك لذل. ل أمثلکة بشّیم القرآنیفهم التعال
 اإلنـسان، وأجابـت عـن جملـة أسـئلة یها أسـئلة علـی فی تعال اهللایلقی یات التیخالل اآل
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ف االستفهام لـصالح یة توظّیفکی القرآن الکریم، وی فّیة أبعاد االستفهام اإللهّیفکی تتناول
ًواتخذ البحث أساسا له من نطـاق األسـئلة . ی الوحیانة االستفهام فکة ومّیالمقاصد اإلله ّ

نمـوذج کس یـ سـورة یّوتمت دراسة األسئلة المطروحة ف. ّا المتعلقة بهایة والقضاّیالبالغ
 أغـراض یة إلـیـة الرامّیّاق األسئلة الفنی سیّ وجه أسئلة فی تعالّ أن اهللایإلوانتهت الدراسة 

ن اعتبـار کـمك یتساب المعلومات، ولذلکست هذه األسئلة أدوات الیّة متعددة، ولّیبالغ
  .ّوجه أسئلة هادفةیًما یً سائال عظی تعالاهللا

ّیة أو البالغیة، سـورة یـس، ّفن، السؤال، االستفهام، األسئلة ال اهللا:ةّالمفردات األساسی ّ
  .القرآن الکریم
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God’s Questioning in the Noble Quran 

(Case Study: Sūrah Yāʾ-Sīn) 
 Shahriar Niazi (Assistant professor at University of Tehran) 

 Tahereh Goudarzi (A PhD student of Arabic Language & Literature) 

uestion and questioning has allotted a great portion in human 

interactions to itself. For this issue, the category of the artistic 

or rhetorical question has been stated and it can be observed its role in 

different grounds especially in the argument of delivery subject and 

education. Therefore, it seems that the more accurate examination of 

this issue especially in the Quranic studies creates a better 

understanding of the noble Quran teachings. So with studying some 

verses of the holy Quran which God as a speaker has put human in a 

question position, this paper examines the topic of questioning in 

these verses and answers such as “whatness” of the dimensions and 

angles of God’s questioning in the noble Quran, the way to apply it in 

the direction of God’s intentions and its position in the noble Quran. 

The base of this attitude consists of the rhetorical questions and the 

concepts relating to it. It will be investigated the questions which are 

used in Sūrah Yāʾ-Sīn as a case study and this result is obtained that 

God has presented questions in the form of the artistic questions with 

the several rhetorical aims and He has not stated them as a tool to get 

information. So God can be counted (viewed) as a great questioning 

with the purposeful questions. 

 Keywords: God, The noble Quran, Question, Questioning, Query, Artistic or 

rhetorical question, Sūrah Yāʾ-Sīn. 
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 Keywords: offspring ( ّذریـ ّ ةُ ), the laden ship ( َ المـشحونكُالفلـ ), Sūrah Yāʾ-Sīn, 

41st Verse. 

The Necessity of the Quran Exegesis through the 

Quran; Essential or Option 
 Jafar Nekounam (Associate professor at University of Qom) 

 Zakieh Javanmardzadeh (An MA student of the Tafseer & Quran Sciences) 

he Quran exegesis through the holy Quran is of the exegetic 

methods in the present day which it has been paid attention. 

Allameh Tabataba’i is counted of precursors of this method. There is a 

question here if the essence of some verses of the noble Quran in the 

revelation time is that the verses have not been understood except by 

referring to some other verses and the Quran addressees were not able 

to perceive God’s intent except by referring to the other verse. The 

investigation in this paper shows that there are no verses in the noble 

Quran that their intents had not be clear for the Quran addresses at the 

time of descending (nuzūl al-Qurʾān). They did not need to refer to the 

other verses in order to understand the intent of the Quran. But 

because of the passage of time and being neglected the evidences of 

the intention, ambiguity emerged in some verses of the holy Quran. 

One of the evidences which helps to understand the intentions of the 

verses is the verses with one theme that they are scattered over the 

noble Quran. Therefore, the need of the Quran exegesis through the 

holy Quran is option and not essential. 

 Keywords: The Quran exegesis through the holy Quran, The exegesis of 

verse through verses, Necessity to the Quran exegesis being essential, Necessity 

to the Quran exegesis being option. 
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traditions (hadith), it is an issue that has been neglected by the majority of 

the exegetes and it has not been regarded by any above answers. 

 Keywords: The noble Quran, Fire, Heat, Coolness and safety, Essence and 

essential, Al-Anbya\ 69. 

The Study of the Meaning of 

Offspring ( ّذری ّ ةُ ) and the Laden Ship ( شحونَ المكُالفل ) 

in 41st Verse of Sūrah Yāʾ-Sīn 
 Karam Siavashi (Associate professor at Bu-Ali Sina University of Hamadān) 

 Esmaeil Shabani Kamran (An MA in the Quran Sciences & Hadith) 

he glory verse “And a sign for them is that We carried their 

offspring in the laden ship” (Yāʾ-Sīn\ 41) is one of challenging 

verses in the noble Quran. There is disagreement between the Quran 

exegetes and the Quran Scholars about the meaning of these two 

statements “off springs and the laden ship”. Some relate these two 

terms to the current of Noah’s (Nuh) Flood and the meaning of ( ّذریـ ّ ةُ ) 

is fathers and ( َ المشحونكُالفل ) is Noah’s Ark. Some other thought that it 

is the seed of the life for the generation after Noah’s (Nuh) Flood. 

Some other scholars with inspiration of the context of the verses believe 

that the meaning of ( ّذریـ ّ ةُ ) is the human beings and ( َ المـشحونكُالفلـ ) is 

the ship in general. A variety of other different perspectives have been 

propounded on this topic. With referring to the exegesis books 

(tafāsīr) and the consideration and thought in all factors and the 

supporter backgrounds in the perception of the Quran verses, this 

paper emphasizes on this idea that the meaning of ( ّذریـ ّ ةُ ) is Human 

beings and the meaning of ( َ المشحونكُالفل ) the ship in general. 
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God and the holy Quran has observed them and for annulling their 

theory, the noble Quran has presented three kinds of arguments for 

proving the Existence of God: the cosmological argument, the Argument 

of Contingency (huduth), the possibility argument (imkan). 

 Keywords: The noble Quran, The existence of God, The explicit rational 

argument, The rational argument. 

Criticizing and Studying the Exegesis of the Verse of 

the Fire Being Cool upon Ibrahim 
 Sayyed Ali Sajjadizadeh (Assistant professor at Razavi University) 

 Mustafa Mirzaii (A PhD student of the Islamic Philosophy & Theology) 

ccording to the belief of Islamic philosophers (hukama’), it is 

impossible to separate the essence from “essential” (dhātī). But 

by adducing 69th verse of Al-Anbya (the Prophet) which God makes 

fire be coolness and peace for Abraham, some Islamic philosophers have 

debated on the issue. In contrast, those who believe this principle has 

planned to answer this issue and different answers have been replied to 

this question by them. It is criticized and studied the exegetes’ and 

experts’ ideas by collecting their opinions. At the end with debating some 

of these opinions and believing some others being insufficient, it is 

determined the accepted answers. According to the accepted idea, 

answering this issue is embodied in paying attention to the permission of 

God and its effect on agents of the “world of contingencies”. It means 

that the permission and will of God is the condition for every essence 

effect, action and motion either the effect being intrinsic or accidental or 

(aradhi). In spite of frequent declaring in the holy Quran and Islamic 
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the statement “ ِ مــن أمرٌوحُر ْ َ ْ َنــاِ ” or the spirit by the command. The Quran 

exegetes have stated different attitudes about this issue for the verses 

observing this reality based on the different reasons. The present paper 

with applying the descriptive-analytic method has examined the quiddity 

of the spirit by the command and its effects and this result has been 

obtained that the spirit by the command is been considered the highest 

stage of the spirit which it has been imparted to the divine prophets in 

total and its higher stage to Ahl al-Bayt (Arabic: أهـل البیـت). It is the 

origination of the science of those prophets and the greatest angels who 

are stationed near to Allah and it has specific impacts on the existence. 

 Keywords: The holy Quran, The spirit, The spirit by the command, The 

stages of the spirit, Angels, The prophets, Ahl al-Bayt (Arabic: أهل البیت). 

The Explicit and Intellectual Arguments 

for the Existence of God in the Holy Quran 
 Sayyed Ali Delbari (Associate professor at Razavi University) 

 Eshaq Arefi (PhD in Islamic Philosophy & Theology) 

he Noble Quran is the main source for understanding the 

religious teachings. After descending the revelation and the 

completion of the religious, one of the important problem which has been 

propounded in the subject of the theology (the Study of God) is if there is 

an independent and explicit evidence in the Quran or the noble Quran has 

considered the existence of God certainty and with no need for proofs and 

it does not pay attention to it. In this article with the descriptive-analytic 

method after studying the attitudes, it has been revealed that some of the 

holy Quran addressees are of atheists and unbelievers in the existence of 
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need for the translation, it is occasionally seen the new translations. 

But it is necessary to translate and be investigated some terms. One of 

these terms is “ ةمـراود ”. The verb of “ ةمـراود ” has been used eight times 

in the noble Quran and three times in hadiths. This usage is 

specialized in the holy Quran and of the Quranic innovations. The 

exegesis books and consequently its translations have interpreted this 

verb “ ةمراود ” as seducing and tempting. But this meaning is violated by 

61st verse of Sūrah Yusuf and the mentioned hadiths. The root “رود” 

indicates the repetition of an action, tenderness and deceit. The usage 

of this root in Mufa’ale is meaning reciprocal action. In the structure 

 with the next word, two operators (agents of changes) ”راود، ه، عـن“

wants to govern the word after the preposition “عـن” and transferring 

the verb to transitive by this preposition refers to the meaning “deceit 

and trickery” vice versa the usage of this verb with the preposition 

 .which it has the negative usage ”علی“

 Keywords: Murawadah ( ةمـراود ), Sūrah Yusuf, The meanings of Mufa’ale 

pattern, Translation. 

The Quiddity and Specifics of 

the Spirit by the Command in the Holy Quran 
 Kavous Rouhi Barandaq (Associate professor at Tarbiat Modares University) 

 Ali Haji Khani (Assistant professor at Tarbiat Modares University) 

 Ali Bid Sorkhi (An MA in the Quran Sciences & Hadith) 

esides the public spirit of whole human and the special spirit of the 

belief (Iman), the noble Quran attributes other spirit to the prophets 

as general and to the holy Islam prophet (p.b.u.h) in special in the form of 
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as environmental factors in the perception of the noble Quran, 

believing monosomy in the holy Quran and the noble Quran being 

postulation before the syntactic rules are counted of the foundation of 

his thought. Based on his belief, the necessity of the thematic exegesis 

of the Holy Quran, using the Quranic sciences for the perception of the 

noble Quran, paying attention to the culture and history of the revelation 

time, researching the meanings of terms and studying the phrases and 

sentences and using the psychology and sociology in the Quran exegesis 

are the stages of the Quran literary exegesis. Hence, employing the 

principles of the perception of the literary text in the holy Quran make the 

exegesis in the area of researching terms, the aesthetics of the Quran 

phrases with the different definition of rhetoric and using psychology in 

the perception of the varieties of the Quran speech in conveying the 

concepts to addresses flourish. Not considering the differences between 

the holy Quran with literary texts as God’s text and imagining the 

prefect conformity between them has caused false consequences to be 

achieved, especially in the works of Amin al-Khuli’s students. 

 Keywords: Amin al-Khuli, The literary exegesis, The exegetic bases, The 

method of the Quran exegesis. 

The Semantic Analysis of the Term “ ةمراود ” in 

the Noble Quran and Investigating Its Translations 
 S. M. Mir Husseini (Assistant prof. at Imam Khomeini International University) 

 Hujjat Ranji (A PhD student of Arabic Language & Literature) 

t is nearly ten centuries that the first translation of the holy Quran 

was made in Persian language and also because of the increasing I 
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analyzing the Quran verses and it is possible to be thought that he has had 

an especial hermeneutics in the Quran exegesis that he has been released 

from following the current theories of his time and he has made criticism 

and innovation in the bases and principles of the Quran exegesis. 

 Keywords: The literary bases of the Quran exegesis, The theological bases 

of the Quran exegesis, Imamiyyah hermeneutics, Shaykh Ansari’s exegesis. 

Reinvestigating the Bases and Methods of 

the Contemporary Literary Exegesis 

from the View of Amin al-Khuli 
 Mohsen Ghasempour (Associate professor at University of Kashan) 

 Azam Pouyazadeh (Associate professor at University of Tehran) 

 Muhadetheh Imani (A PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 

eanwhile Amin al-Khuli has taken different steps in the 

exegesis of the noble Quran, he has reformed the literary 

exegesis of the noble Quran in his article “the Exegesis in the 

Encyclopedia of Islam with a literary look to the holy Quran” in the 

recent century. Postulating the holy Quran as a literary text, he tried to 

transmit (practice) understanding the principles of the literary text to 

the noble Quran like other texts. This paper has revealed the 

difference between his thought bases and exegetic method which he 

has been explained in his note in mingled form. Beside the necessity 

of the literary understanding of the holy Quran as a great text in 

Arabic language as the most important thought principle of Amin al-

Khuli, the possibility of the Quran understanding (perception) by non- 

religious scholars, believing to the effect of peripheral contexts such 
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interpretative school in the interpretation of God’s attributes, he has 

tended towards the attitudes of the late (modern) ʾAshʿarīyya as one of 

the schools vs Salafism. Moreover, Ibn Kathir’s determination of 

Tawhid al’Ibadi (Tawhid in worship) and its requirements through his 

Tafsir cannot accord with the special approach and exclusive approach 

of Salafis. His perception of whole aspects of Tawhid issue reinforces 

this claim that he has inclined toward ʾAshʿarī School after death of 

Ibn Taymiyyah; as for proving Ibn kathir’s Ashariyya way, the 

considerable historical documents have been presented. 

 Keywords: Ibn Kathir, Salafism, Exegesis, Tawhid (Oneness of God). 

The Position of the Bases 

in the Qur’anic Hermeneutics of Shaykh Ansari 
 Ali Rad (Associate professor at University of Tehran, College of Farabi) 

 Fazlullah Gholam Ali tabar (Graduated from Howza ʻIlmiyya of Qom) 

lthough Shaykh Ansari did not have a complete exegesis of the 

noble Quran but he has determined the verses of the noble 

Quran in his different works on the Islamic jurisprudence (fiqh) and 

principles of jurisprudence (usul al-fiqh) as an exegete. It is necessary 

and important to analyze his bases as one of the representatives of the 

theory of the Quran jurisprudential-ijtehadi exegesis of Imamiyyah 

(Arabic: إمامیـة) in contemporary period and to show his scientific role 

and his historic share in the current of Shia exegesis. This research has 

evaluated the Shaykh Ansari’s bases in the exegesis of ayāt al-aḥkām 

(verses of the rules) with the heuristic- analytic method. Out comings 

indicate that Shaykh has had particular literary and theological bases in
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Abstracts  
Salafism in the Exegetic Approach of Ibn Kathir, 

from the Popularity to Reality 

with the Pivot on Tawhid Issue 
 Hamid Imandar (A PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 

 Muhammad Ali Rezaei Kermani (Associate professor at Ferdowsi University) 

 Hasan Naqizadeh (Full professor at Ferdowsi University) 

 Abbas Esmaeilizadeh (Associate professor at Ferdowsi University) 

he contemporary Salafis refer to Ibn Kathir as a prefect Salafi 

exegete. With the pivot of Tawhid (Oneness of God) as the basic 

area in Salafi school, this note quarrels with this claim. With studying 

Tafsir al-Quran al-Azim, it reveals that there are absolute or partial 

disagreement between the interpretative approach of Ibn Kathir and 

the particular Salafi comprehension about some aspects of theoretical 

and practical Tawhid. With selecting the full giving authorized (tafviz) -

T 





 

Table of contents  
 

Salafism in the Exegetic Approach of Ibn Kathir, from the Popularity to Reality with the 

Pivot on Tawhid Issue/ Hamid Imandar & Muhammad Ali Rezaei Kermani & Hasan 

Naqizadeh & Abbas Esmaeilizadeh .............................................................................................. 3 

The Position of the Bases in the Qur’anic Hermeneutics of Shaykh Ansari 

 Ali Rad & Fazlullah Gholam Ali tabar ........................................................................................ 37 

Reinvestigating the Bases and Methods of the Contemporary Literary Exegesis from the 

View of Amin al-Khuli/ Mohsen Ghasempour & Azam Pouyazadeh & Muhadetheh Imani .. 61 

The Semantic Analysis of the Term “ ةمـراود ” in the Noble Quran and Investigating Its 

Translations/ Sayyed Muhammad Mir Husseini & Hujjat Ranji ............................................... 91 

The Quiddity and Specifics of the Spirit by the Command in the Holy Quran 

 Kavous Rouhi Barandaq & Ali Haji Khani & Ali Bid Sorkhi ..................................................  115 

The Explicit and Intellectual Arguments for the Existence of God in the Holy Quran 

 Sayyed Ali Delbari & Eshaq Arefi ...........................................................................................  141 

Criticizing and Studying the Exegesis of the Verse of the Fire Being Cool upon Ibrahim 

 Sayyed Ali Sajjadizadeh & Mustafa Mirzaii ............................................................................  157 

The Study of the Meaning of Offspring ( ّذری ّ ةُ ) and the Laden Ship ( َ المشحونكُالفل ) in 41st 

Verse of Sūrah Yāʾ-Sīn/ Karam Siavashi & Esmaeil Shabani Kamran ................................  173 

The Necessity of the Quran Exegesis through the Quran; Essential or Option 

 Jafar Nekounam & Zakieh Javanmardzadeh ............................................................................  191 

God’s Questioning in the Noble Quran (Case Study: Sūrah Yāʾ-Sīn) 

 Shahriar Niazi & Tahereh Goudarzi .........................................................................................  211 

 

Translation of Abstracts: 

Arabic Translation/ Hamid Abbaszadeh .....................................................................................  233 

English Translation/ Ali Borhanzehi............................................................................................  250 

 


