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ـ    ن مقاالتی تدویراهنما  
  . باشندی نوآوری، مستند و دارای پژوهش ـید علمیمقاالت با 
  .چینی شده باشد مۀ حروف کل٩٠٠٠ تا ۶٠٠٠مقالۀ ارسالی بین  ـ
  .مشخص شود... ، و٢ـ٢، ١ـ٢، و ...، ٢ـ١، ١ـ١ها با   آنۀرمجموعیو ز...  و٣، ٢، ١ یها  با شمارهی اصلیترهایت ـ
مه یثر در ده سـطر ضـمک، حدایسی و انگلی، عربی بحث است، به سه زبان فارسۀنما و فشرد  تمامۀنییه آک مقاله ۀدکیچ ـ

  .دیایده بکیبه دنبال هر چ) سه تا هفت واژه( مقاله یدیلکباشد و واژگان 
  .نوشته شود) صفحه/ جلدۀا شماری صفحه ۀشمار: ، سال انتشارینام خانوادگ(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 ین و از سمت چپ در بین، به صورت التیمنابع الت ـ

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

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

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

د شـود و یـ قیسیـ و انگلی بـه دو زبـان فارسـی متبـوع وۀ و نام مؤسسیا عنوان علمی یانشگاه دۀسنده، رتبیامل نوکنام  ـ
  . ارسال گرددیکیترونک الی تلفن و نشانۀ، شماری پستیهمراه با نشان

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

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

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

    .باشد  وی میۀایراد قانونی و رعایت ضوابط بر عهد
  حقوق نویسندگان و داوران    
  .شود  از آن محافظت می مجله محرمانه بوده وۀاطالعات شخصی نویسندگان برای عوامل اجرایی و اعضای تحریری ـ
  .گردد 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    
ً و قبال در نشریۀ دیگری چاپ شده یا برای نـشریۀ  آثار باشدۀشده 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 ۀدر صورت تخلف نویسندگان، مطابق با ماد ـ

  .رفتار خواهد شد) ، تحقیقات و فناوریعلوم
  .گردد رایت می  درصد قابل قبول است و بیشتر از آن شامل قانون کپی١٠ نویسندگان تا  نویسنده یاۀشد همپوشانی مقاالت چاپ ـ
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  ١٣٩٧  بهار ـ تابستان،٢٧ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  قرآن رتفسی  در واژگان ترادف قاعدۀ تطبیقی تحلیل

  »ویرالتحریر و التن«و » المیزان«با رویکرد معناشناسی در تفسیر 
    ١راد مهدوی محمدعلی  
    ٢یاری اله عماری زهرا  

  دهکیچ
 تبیـین بدونً غالبا اند، برده بهره تفسیر در خاصی قواعد و اصول از هرچند رانسمف
 باره این در موجود تحقیقات .اند پرداخته تفسیر امر به ناگفته، و ِقواعد نانوشته این
 عربیت، قواعد و لغت فقه، اصول قرآن، علوم کتب از قواعد استخراج بهً صرفا نیز

 قواعـد استخراج آنکه حال اند؛ نموده پراکنده اکتفا کتب و تفسیر مقدمات برخی
 قـرآن، آیـات الی هالبـ مفسران در تفسیری نظرات میان در کاوش و تفاسیر متن از

 پرارزشـی ازۀ گنجینـ قواعـد، ایـن تنقـیح .نمود برخواهد را بدیعی نکات و قواعد
 ایـن رهـاورد و دهـد مـی قـرار رانمفس اختیار در های آن و زیرساخت تفسیر قواعد

 قواعـد از مـتقن ای مجموعـه تدوین از رهگذر تفسیر علم شدن مند تالش، ضابطه
 آیـات از مـراد فهـم در و خطا لغزش از دور به و تر دقیق فهمً قطعا که است تفسیر
 استفاده مورد های زیرساخت تا آن است برجستار  این .دارد دنبال به را کریم قرآن

                                                                 
 ٣١/۴/١٣٩۵: رشیخ پذیتار ـ ١٠/١/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(mahdavirad@ut.ac.ir)) نویسندۀ مسئول(دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران . ١
  .(zahraammari@gmail.com)دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث . ٢
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 نظـرات میـان جدیـد، در معناشناسـی رویکـرد بـا را کریم قرآن واژگان  ترادفدر
 جستجو عاشور ابن و طباطبایی عالمه یعنی ،اخیر قرون ر درمٶث رمفس دو تفسیری

  .کند
  .معناشناسی، عاشور ابن، طباطبایی عالمه، ترادف، تفسیر قواعد :یدیلکواژگان 

  درآمد
شـده از سـوی ایـشان  بسته به کارۀ های مفسران و استظهار قواعد نانوشت وانی اندیشهبازخ

پژوهـان  ابـزار محکـم و متقنـی در اختیـار قـرآنۀ های گوناگون تفسیری، به مثاب در زمینه
 تفـسیری متعـدد یاست تا با خوانش و پاالیش آن، اتقان و اطمینان الزم در گـزینش آرا

های نادرست به تفسیر قرآن و پیامد فهم نادرست جلوگیری  باطفراهم آید و از ورود استن
هایی از ترادف در قرآن کـریم،  هدف عمدۀ این پژوهش به دست دادن زیرساخت. دشو

یـر و  و المیـزان، در دو تفسیر بزرگ از تفاسیر مٶثر در دورۀ معاصـر جهـان اسـالم التحر
قرآن به قـرآن، تفسیر یعنی ،  حاضرعصر در تفسیری عالمه طباطبایی روش.  استالتنویر

از آنجا که دیدگاه غالب دربارۀ تفسیر . از جهات گوناگون شایستۀ تأمل و واکاوی است
 و از سـوی دیگـر ١، استفاده و توجه کمتر عالمه به مباحث ادبـی و لغـوی اسـتالمیزان
یر و التنویرعاشور در  های ادبی ابن برداری بهره  تحلیـل اسـت، و غالب ً نسبتا افزونالتحر

های تفـسیری دو مفـسر را  های مربوط به ترادف در این دو تفسیر، دقت دقیق زیرساخت
 دارد نماید و از توجه عالمه در این حوزه پرده برمی در این حوزه به صورت تطبیقی برمی

در به کارگیری صحیح این قاعده برای فهـم دقیـق و کـاربردی قـرآن کـریم مـٶثر نیز  و
 مفسران قرآن کـریم در جهـت فهـم و تفـسیر بهتـر قـرآن کـریم و است و ارائۀ طریق به
گیری از آن را در ابعـاد گونـاگون در پـی خواهـد  تر در تفسیر و بهره انتخاب روش دقیق

  .داشت
                                                                 

 و بیـان المیـزانتوجهی عالمه به شرح و بسط واژگان متـرادف در   از کمترادف در قرآن کریملف کتاب ٶم. ١
ن این ادعـا اثبـات  موجه نبود،؛ اما در این تحقیق)١۶١: ١٣٩٢میرلوحی، ( ها سخن گفته است فرق بین آن
عالمـه که  معتقد است »المیزانتفسیر شیوۀ لغوی عالمه طباطبایی در «همچنین مٶلف مقالۀ . خواهد شد

ً مثال به اشـعار عـرب استـشهاد ؛ با تحلیلی متفاوت از سایر مفسران به تفسیر لغوی پرداخته استالمیزاندر 
 عالمـه در ِحـال آنکـه شـیوۀ لغـویطلبیده اسـت،  نکرده یا برای بیان معانی الفاظ از آیات قرآن استمداد

 اسـتبـوده سـایر مفـسران همچـون مـسیری عقالیـی پیمـایش ترادف واژگان عالوه بر استمداد از قرآن، 
  .)۴ش: ١٣٨٢، اقبالی(
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  ترادف
 یا ترادف اشاره ١معنایی هم به توان می واژگان سطح در مفهومی روابط ترین مهم ۀجمل از

؛ ٨/٢٢: ١۴٠٩فراهیدی، ( اند دانسته» درپی بودن و تتابع پی«معنای ترادف را در لغت به . کرد
اصطالح، تعاریف گوناگونی برای  و در )٣۴٩: ١۴١٢؛ راغب اصفهانی، ٩/١١۴: ١۴١۴ابن منظور، 

: ١۴١۴ فـارس، ابن( »واحد معنای بر مختلف لفظ دو داللت«: اند؛ از جمله آن ارائه کرده
ای  گونه به یی یکسان بر معناهمسانمحیط  در ،حدر واعتباابه د لفظ مفرو د داللت« و )٢٠۶

در برخی معتقدند کـه  .)٣۵: ١۴١٧ّمنجد، ( »که این داللت حقیقی، اصیل و مستقل باشد
نظر  ، صرف قرار دادکرا مال) مصداق( تعریف ترادف باید اتحاد دو واژه در معنای مراد

 اما برخـی .)١/٢۵٣: ١۴١٢ازی،  رالـدینفخر(نه از آنکه در جهات دیگر با هم متحد باشند یا 
  :اند و گفته لحاظ کردهدر تعریف ترادف هم  دیگر، اتحاد در معنای مصداق را

اول اتحـاد در مـصداق و دوم اتحـاد در مفهـوم : شـود ترادف بـر دو معنـا اطـالق مـی
  .)٣١: ١٣۵٧جرجانی، (

ۀ واژشـود کـه اگـر دو  در معناشناسی جدید، ترادف بین دو واژه هنگامی اثبات مـی
صـفوی، (گفتار تغییری حاصـل نـشود ۀ  به جای هم به کار روند، در معنای زنجیرامعن هم

١٠: ١٣٨٧۶(.  
نظـر وجـود داشـته و دارد؛ برخـی  اصل امکان تـرادف بـین واژگـان اخـتالفۀ دربار
ای تـرادف جزئـی  در واقـع گونـه  را برخی از واژگـان مختصر درِ معناییتفاوت محققان

ای دیگر، الفاظ مترادف تنها به سبب داللـت   از دیدگاه عده٢.)٧٨: ١۴١٧ّمنجد، (دانند  می
ها بر یک معنای واحد است که در میان عموم متعلمان و متکلمان، متـرادف  اجمالی آن
هـای   وگرنه از نظر علوم زبانی، دقایق و لطایف بسیار ظریفی در تفاوت،اند خوانده شده

  .)١٢٧ :١۴٠٢الشین، ( میان این کلمات قابل بحث و بررسی است
 نه الفاظی که تنها تشابه ،داند مترادف می داشته باشند، ا معنک که یی را الفاظ٣الینز

                                                                 
1. Synonymy. 

بعیـد لبابیدی نیز ترادف را به دو نوع تام و شبه ترادف یا جزئی تقسیم کرده و وقوع تـرادف تـام را بـسیار . ٢
  .)٢٣: تا بی(دانسته است 

٣ .John Lyons  : شناس انگلیسی است  زبان. م١٩٣٢متولد وی.  
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معنـایی میـان  از ایـن رو، سـه نـوع هـم .)٩١: ١٣٩١( ها وجود داشته باشـد  میان آنمعنایی
تقریبی، نسبی و مطلق، کـه خـود نـشانگر آن اسـت کـه وی : کلمات را برشمرده است

معنـایی میـان   به طور کلـی بـه وجـود هـم١اما پالمر. ترادف مطلق را پذیرفته استوجود 
  :نویسد واژگان معتقد نیست و می

رسد که در یک   البته بعید هم به نظر می. نیستنداًای دقیقا دارای یک معن هیچ دو واژه
ی واحد بتواننـد در کنـار هـم بـه حیـات خـود ادامـه دهنـد ا دو واژه با یک معن،زبان

)١٠٧: ١٣٩١(.  

 بـسیار ،حقیقت آن است که امکان وقوع ترادف تام در زبـان هرچنـد محـال نیـست
زمـانی بـیش دوام نخواهـد  نادر است و به علل و اسباب گونـاگون، ایـن تـرادف انـدک

هـا  کنـد و هـر یـک از آن ها بروز می هایی میان آن پاید که تفاوت داشت؛ زیرا دیری نمی
ای   افزون بـر آنکـه عـده.)٣٠٩ :١۴٢٠عبدالتواب، (یابد   رواج میمتناسب با معنایی جداگانه

ً اگر دو واژه کامال مترادف باشـند، در .دانند نیز ترادف مطلق را با اقتصاد زبان مغایر می

 کـه ای ، بـه گونـهاین صورت یکی از این دو واژه در میان واژگان زبان حشو خواهد بود
هـا بایـد از  به ناچار یکـی از آن. م زبان ادامه دهندتوانند با هم به حیات خود در نظا نمی

نظام زبان خارج شـود یـا بـا تغییـر در بـار عـاطفی یـا معنـایی، ارزش جدیـدی بـه خـود 
  .)٣۴/١٧١ش: ١٣٧٨افراشی، (اختصاص دهد 

  ترادف از دیدگاه عالمه طباطبایی
به بیان معنـای  به جز چند بار استفاده نکرده و بیشتر »مترادف«عالمه طباطبایی از لفظ 

ًای دیگــر پرداختــه کــه ظــاهرا در بــسیاری از مــوارد تــرادف معنــایی را از آن  واژه بــا واژه

کند که تفسیر  وی نه چندان در بررسی این واژگان غور و تأمل می. برداشت کرده است
. گـذرد هـا مـی توجه از کنار آن را در انبوه مباحث لغوی و ادبی به درازا بکشاند و نه بی

ا ضرورت ایجاب نموده، تـرادف را اثبـات یـا رد کـرده و در ایـن راسـتا از قواعـد ج هر
در مواردی نیز بدون اشاره و تدقیق در چرایی و چگـونگی . گوناگونی بهره جسته است

او گاه میان دو واژه قائل بـه اتحـاد . ترادف، تنها به ذکر معنای واژگان اکتفا کرده است
                                                                 

  .شناسان به نام انگلیسی از زبان. ١
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 و گـاهی دیگـر بـه طـور کلـی منکـر ١المعنی دانسته یب است، گاه دو لفظ را قرمعنایی
  .هاست وجود ترادف میان آن

  ترادف از دیدگاه ابن عاشور
 متـرادف ،ابن عاشور بر این باور است که دو لفظی که بر یک معنا داللت یکسان دارند

معنـای ۀ  این تعریف در واقع بـه نـوعی از توسـع.)٢٨٨: ١۴٣٠زهرانـی، (شوند  محسوب می
 ندارد مانندبا اینکه او قصد ؛ آن از دیدگاه ابن عاشور داللت داردۀ و گسترش دایرترادف 

انـد  المعنی کرده شناس که حکم به ترادف میان واژگان قریب بسیاری از دانشمندان زبان
 ابـن عاشـور .)همـان(اند، عمل کنـد  و در نتیجه به ترادف میان بسیاری از الفاظ گراییده

این همان اصلی   و)١/٢٢٢: ١۴٢٠ابن عاشور، (است دم ترادف دانسته اصل را در زبان، بر ع
 بـر برخـی الفـاظ ماننـد »ترادف تـام«نام  کند از اطالق است که ابن عاشور را وادار می

 .)٣/٢۴۴: همـان(المعنی بدانـد   بلکه آن دو را قریب، خودداری کند»ضعف« و »وهن«
هـا را برشـمرده  هـای میـان آن رده و تفاوتالمعنی اشاره ک ًاو کرارا به وجود الفاظ قریب

 بنابراین او نیز به مانند عالمه طباطبایی به وجـود شـبه تـرادف یـا تـرادف متقـارب .است
ً ولی عمال در موارد متعدد، به وجود ترادف میـان دو لفـظ نیـز اقـرار کـرده ،اعتقاد دارد

 ،)١١/١۴۴: مـانه(» سـفینه« و »فلـک«توان بـه واژگـانی چـون  است که از آن جمله می
بـرای ؛ ١٢/١٧٣: همـان( اشـاره کـرد ... و،»نفـی الـنقض« و» ایفـاء« ،»میثاق« و »عهد«

  .)٣٠٢ و ٢٩٨، ١/١۶٠: همان: ک.رهای دیگر  نمونه

  ر دربارۀ ترادفمشترکات بین دو مفس) الف

  ترین شرط ترادف اتحاد در تمام اجزای معنا، اصلی. ١
 ِهاست که در مترادف بودن معنایی میان آناد تام یکی از شروط مترادف بودن واژگان، اتح

 بـا ،فهمـد  مـی»جلـس«آن دو نقش اساسی دارد؛ برای نمونه آنچه یک عـرب از لفـظ 
 دانـستتوان این دو کلمه را مترادف   از این رو نمی، متفاوت است»قعد«برداشت او از 

                                                                 
هـا را  هـای آن ًالمعنی اشاره کرده و بعـضا تفـاوت های متعددی از واژگان قریب عالمه طباطبایی به نمونه. ١

، ١۶۴  و٣/١۵۶ :١۴١٧طباطبـایی،  (به مترادف نام برده اسـتذکر کرده و گاه از این واژگان با عبارت ش
  .)٢١٧ و ١٠/٢۶، ١٧٩/۵
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 ولـی در یکـی ،دارند دو واژه که معنای محوری یکسان بنابراین. )٣٢٢: ١۴٢٠عبـدالتواب، (
  .روند ، مترادف به شمار نمیاند  در تقابل با هم قرار گرفتهشان از ابعاد معنایی

  عالمه طباطبایی
 »زنــا«کــه در معنــای محــوری را  »خــذات أخــدانّمت« و »مــسافحات«ۀ دو واژایــشان 
  : مترادف ندانسته و آورده است،ندا مشترک

 »اتخاذ خـدن« به معنای زنای آشکار و »حسفا«این دو لفظ در مقابل هم قرار دارند؛ 
  .)۴/٢٧٨: ١۴١٧( به معنای زنای پنهان است

  ابن عاشور
 داللـت دارنـد، »ایجـاد« را بـا آنکـه هـر دو بـر معنـای »بـارئ« و »خالق«واژگان وی 

گیری و تقدیر است و چون آفریـدن   در اصل به معنای اندازه»خلق« .داند مترادف نمی
 و موجودات ؛ از سوی دیگر چون اشیانامند  می»خالق«داوند را  خ،همراه با تقدیر است
  .)٢٨/١١١: ١۴٢٠(شود   نامیده می»بارئ«کند،  را از عدم ایجاد می

  ضرورت بررسی کاربردهای قرآنی واژگان مترادف. ٢
 ایـن ِهای نهان معنایی ِبررسی کاربردهای قرآنی واژگان به ظاهر مترادف، در تبیین تفاوت

عـدم . کند  است؛ به طوری که گاه ترادف دو واژه را اثبات و گاه رد میالفاظ ضروری
  .دقت در موارد استعمال واژگان در زبان و نیز در قرآن، به فهم نادرست خواهد انجامید

  عالمه طباطبایی
اما با توجه بـه مـوارد . رسند  در نگاه اول مترادف به نظر می»سبیل« و »صراط«ۀ دو واژ

شود که با وجود آنکه خداوند در قرآن کریم از صراط و سـبیل  میاستعمال آن مشخص 
 اما در تمامی موارد، تنها یک صراط مـستقیم بـه خـود نـسبت ،به صورت مکرر نام برده

 های متعددی را به خود منسوب کرده است؛ پس میان خدا و بندگان در مقابل، سبیلداده و 
ی دیگر به جز سـورۀ حمـد، سـورۀ از سو. چند سبیل و یک صراط مستقیم برقرار است

 وجود ندارد؛ حـال ،که در آن صراط به کسی غیر از خدا نسبت داده شده باشددیگری 
ُسبیل امل  گوناگون نسبت داده شده است؛ مانندآنکه سبیل به صورت مکرر به افراد  ْ ِ ِ َمننيْؤَ ِ ِ 
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َّسبیل من أناب إىل ، )١١۵ /نساء( َ
ِ َ َ َ ْ َ َ ِ َ )هـای دیگـری نیـز بـا  ن اسـاس، تفـاوتبر ایـ. )١۵ /لقمان

  .)٢٢ـ١/٢١: ١۴١٧طباطبایی، (استفاده از آیات قرآن بین صراط و سبیل قابل شناسایی است 
. هـا، خـاص قـرآن نیـست البته توجه به موارد استعمال کلمات برای فهـم معنـای آن

  :نویسد عالمه طباطبایی در این باره می
 الـسرعة ّ أن،فاد مـن مـوارد اسـتعمال الکلمتـینالعجلة علی ما یستالفرق بین السرعة و«

  .)۶/٣١: همان(» ...العجلة بعمل القلبأمس بعمل األعضاء و

با توجه به مـوارد اسـتعمال که  نیز معتقد است »ّود« و »ّحب«ۀ دو واژۀ عالمه دربار
 نوع خاصی از محبت است که آثار و تبعات آن ظـاهر »ّود«که شود   مشخص می»ّود«

  .)١٠/٣٧۴: همان(الفت، مراوده و احسان  مانند ؛و هویداست
کنـیم کـه وی در  از سوی دیگر، با وجود تصریح عالمه بر این قاعده، مـشاهده مـی

 و به طور کلی در معنای دو باب افعـال و تفعیـل، »تنزیل« و »نزالإ«بیان تفاوت معنای 
در پـیش گرفتـه و را هرچند به طور غالبی معتقد به این معناست، ولی روشی غیر از این 

وی پـس از آنکـه . ها لحـاظ نکـرده اسـت گویا موارد استعمال دو واژه را در ترادف آن
ّرا خاص نزول دفعی و » انزال«

ّ را مختص نزول تدریجی معرفـی کـرده اسـت، »تنزیل«ِ
ِ

 و نـزول تـدریجی را نزول دفعی را بر نازل شدن حقیقت قرآن بر قلـب پیـامبر اکـرم
سال نازل شده اسـت  ٢٣ و خواندنی آن حمل کرده که در مدت مربوط به قالب بشری

 و »نـزالإ«هـا مـشتقات  حال آنکه با دقت در آیات دیگر قرآن کـه در آن. )٢/١٨: همـان(
 به کار رفته، موارد نقض مهمی در استعماالت قرآنی برای محـدود کـردن ایـن »تنزیل«

َوقـال ۀ  بـرای نمونـه در آیـ؛خـورد دو واژه در معنای نزول دفعی و تدریجی به چشم می َ َ 
َالذین ِ

ُکفروا َّ َ ْلو َ َنزل َال َ ِّ ِعلیه ُ ْ َ ُالقرآن َ ْ ُ ًجخلة ْ َ ْ ًواحـ ُ َ ِ َکـذلك َ ِ
َ َبـت َ ِّ َ ُلن ِبـه ِ َادكَؤُفـ ِ ُورتلنـاه َ َ ْ َّ َ ال َ ًتـر

ِ ْ َ
 )لفـظ ،)٣٢ /فرقـان 

؛ اگـر  آمـده اسـت»جملـة واحـدة« اما بالفاصله پس از آن عبـارت ، به کار رفته»َلِّزُن«
 جایی در! نزول دفعی به کار رفته است؟ۀ  چرا دربار،تنزیل به معنای نزول تدریجی باشد

ْقـد  :است فرموده دیگر َنـزل َ َّ ْعلـیُکْم َ َ تـاب ِىف َ ِا َ ْأن ْلِک َإذا َ ْمسعـمت ِ ُ ْ ِ ِآیـات َ ُفـر ِاهللا َ َ ـا ُیْک َ تھزأ ِ ُو َ ْ َ ُـْس ـا َ َ َفـال ِ َ 
ُعدوا ُ ْ ْمعھم َ ُ َ َ )اسـت و اشـاره  رفته کار به تفعیل باب از »َلَّزَن«ۀ واژ آیه این ر د.)١۴٠ /نساء

ْوان  در آیـات. درپـی پـی نـزول نه و است تدریجی نه که به یک آیه از قرآن دارد َ ْزلَ َا مـن َنـَ ِ
َعصرُامل َّ ًءَ ماِاتِ َلو أ   واًاجَ ْا هذا الَنْلَزْنَ َ ٍآن  جبـلْرُقـَ َ َ َ َ َ... آیـا .  نیـستیعـ نـزول دفیمعنابه  انزال
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چـه حال آنکـه ! بر کوه فرستاده نشود، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد؟به یکباره  قرآن اگر
 در اسـتعمالاز ایـن رو، .  نخواهد داشـتی در اصل ماجراتفاوت ،یکباره و چه به تدریج

تـوان جانـشین  ت و هـر یـک از ایـن دو واژه را مـیال و تنزیل نیـسز میان انی تفاوتقرآنی
  .)٢۴٠: ١٣٨٢مهدوی راد، (اخت یکدیگر س

  ابن عاشور
ایـن لفـظ بـه معنـای سـرمای شـدید و کـه  معتقد است »ّصر «معنایۀ ابن عاشور دربار

اسـت،  نیامـده »بـاد بـسیار سـرد«کشنده است و در استعماالت زبانی عربی، به معنای 
 به معنای باد شدیدی که ممکن است سرد هم باشد، استعمال شده »صرصر«بلکه لفظ 

ۀ همچنـین در آیـ.  خلط شود»صرصر« و »ّصر« بنابراین نباید بین .)٣/١٩٨: ١۴٢٠(است 
 ًأن دعوا للرمحن ولدا َ َ ِ

َ ْ َّ ِ ْ َ َ ْ َ
 )ۀ  را با استناد بـه آیـ»نسبوا« و »دعوا«معنایی  ، هم)٩١ /مـریم  ْادعـو ُ ُ ْ ُ

م ْآلبا ِ ِ َ ِ )ۀ در آی.  نتیجه گرفته است)۵/ احزاب ِمکنا ىف ا ْ ُ َّ َّ مَ ْألرض ما مل منکن  ُلکـ َ ْ ِّ َ ُ ْ َ َ ِ ْ َ ْ
 )نیز )۶ /انعام 

ّمکن«دو فعل  هـا بـا   به کار رفته است که به سبب آنکه یکی از آن»ّنمکن لکم« و »اهمّ
ًجعله متمکنا«به معنای » ّمکنه«اند؛  حرف الم قرین شده، از نظر معنا متفاوت ّمکن «و » ّ

استعماالت قرآنی فرق میـان اما . )۶/٢٠: نهما( است »ا ألجلهًنّجعله متمک« به معنای »له
 در این آیه مراد از هـر دو فعـل یـک چیـز اسـت؛ زیـرا .این دو معنا را از بین برده است

شود که مقایسه در یک  تفاوت بین دو امت از نظر برخورداری، تنها در صورتی ظاهر می
مـساوی متعـین  واحد انجام شود و از این رو، باید معنای دو فعل در یـک مفهـوم یءش

  .اند  از این روست که مدلول آیات قرآنی در ایجاد ترادف مٶثر واقع شده.)همان(شود 

  عدم جواز عطف بین دو مترادف. ٣
این امـر در . از دیدگاه عالمه طباطبایی و ابن عاشور، عطف بین دو مترادف جایز نیست

مجمـوع دو لفـظ ه کـ  برخی معتقدند. مسائل اختالفی استۀمیان سایر مفسران از جمل
شـود؛ زیـرا  رساند که از یکی از آن دو لفظ به تنهایی فهمیده نمی مترادف، معنایی را می

ای   در عـین حـال عـده.)٢/١٩١: ١۴١۶، یسـیوط(کنـد  ترکیب، معنای زیادتری ایجاد مـی
کـه موافقـان بـه آن اسـتناد را  و مـواردی ،، ایـن امـر را انکـار)٢٨۵. م( دّدیگر مانند مبر

  .)همان(کنند   تأویل می،اند کرده



  

فسی
در ت

ان 
اژگ
ف و

راد
دۀ ت

قاع
قی 

طبی
ل ت
حلی
ت

ر
رآن

 ق
...

١١  

   طباطباییعالمه
ها اخـتالف  بر اساس نظر عالمه، عطف دو واژه به هم هنگامی صحیح است که بین آن
 وجهـی ،کننـد معنایی وجود داشته باشد و عطف واژگانی که غرض واحدی را افاده می

مـع میـان دو جۀ دهد که الزمـ  برای نمونه، تدبر در قرآن نشان می؛)١/٢۴۶: ١۴١٧(ندارد 
سب خطیئة أو إمثـا ۀ  در آی»خطیئة« و »إثم«ۀ واژ ًومن  ْ ِ ْ َ ََ ً َ ِ َ ْ ِ یْک ْ َ )و تردید میان آن دو، )١١٢ /نساء 

، آن است که هر کدام معنای خـاص »کسب«افزون بر نسبت دادن هر دو کلمه به فعل
ُفـاعفوا وا ۀ در آیـ از همـین رو. )۵/٧٧: همـان(خود را داشته باشند  َ ْصـ َ ُ ْ ِوا حـىت یـأىت اهللا بـأمرهَ ِ ْ َ ْ

ِ ُ َ ِ َ َّ َ 
  .)١٢/١٩٠: همان( را یکسان ندانسته است »صفح« و »عفو« معنای ،)١٠٩ /هبقر(

  ابن عاشور
 حکایـت از ،هـای متعـدد موجـود  نمونه.نیز به عطف بین دو مترادف معتقد نیستوی 

سب خطیئة أو إمثا مث ۀ  او در آی.همین امر دارد َّومن  ًُ ْ
ِ ْ َ ََ ً َ ِ َ ْ ِ یْک ْ ناَ تانا وإمثا  ا فقد احتمل  ً یرم به بر ِمب ُ ًَ ْ ِ َ ًَ َ َْ ُ ًَ َ ْ ِ َ َ

ِ ِ ِ ِ ْ )نساء/ 
 را »خطیئـة« و ، را دلیل بر مغـایرت آن دو بـا هـم»ثمإ« و »خطیئة«ۀ  ذکر دو واژ،)١١٢

  .)۴/٢۵٠: ١۴٢٠( را گناه کبیره دانسته است »ثمإ«گناه صغیره و 
ْفاذرکوا اسم اهللا علی ۀ در آی َ َ ِ َ ْ ُ ُ ْ لـوا منھـا وأطعمـوا القـانع واملعـرتَ ـا  َّھا صواف فـإذا وجبـت جنو َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ََ ِ َ ْ ُ ِ ْ ََّ َ َْ ُِ ُ َفُک َ ُ ْ َ َ َ

ِ َ َ )حـج/ 
 را دلیلـی بـر مغـایرت بـین آن دو دانـسته و »القانع« و »ّالمعتر«ۀ عطف بین دو واژ، )٣۶

 شـدند؛ همـان بود، به هم عطف نمی اگر معنای هر دو کلمه یکسان میکه معتقد است 
َوأطعموا البائس الفقري ۀ طور که در آی ِ َ ْ َْ ِ َِ ُ ْ َ َ )به هم عطف »الفقیر« و »البائس«ۀ  دو واژ)٢٨ /حج 

  .)١٧/١٩٣: همان(اند  نشده
مع إال دعـاء ونـداء صـم بـمکٌ عمـی فھـ ۀ در آی ُومثـل الـذین کفـروا کمثـل الـذی ینعـق مبـا ال  َ ََ ٌ ْ َ َُ َْ ُ َ ٌَّ ُ ً ًَ ِْ ُ َّ َ

ِ ُ َـْس َ ِ ُ ِ ِ ِ
َّ َّ

ِ
َ ََ َُ َ ُ َم ال یعقلـونَ ُ ِ ْ َ َ ْ 

 متـرادف نیـستند و قـول »نـداء« و »دعـاء«ۀ  نیز بر این باور است که دو واژ)١٧١ /هبقـر(
کید دانستهرا کسانی   نپذیرفته است؛ زیـرا بـه بـاور ،اند که عطف بین آن دو را از باب تأ

کید لفظی عطف نمی هـا بـا  وی این دو کلمه را دو صوت دانسته که چوپان. شود او، تأ
 نشان از متـرادف نبـودن ،دادند و عطف موجود در آیه ن گوسفندان را خطاب قرار میآ

یـر و  از این رو و با توجـه بـه مـوارد دیگـری در تفـسیر .)٢/١١٢: همان(آن دو دارد  التحر
کید لفظی معتقد است و   میالتنویر توان استنباط کرد که ابن عاشور به عدم عطف در تأ
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کید   قابل عطـف دانـسته اسـت،مغایرتی در معنا وجود داشته باشد را تنها هنگامی که تأ
  .)٢١٢ و ١٣/١٠٨: همان: ک.ر(

ر فـأتبعھم فرعـون وجنـوده بغیـا وعـدوا ۀ در آی ًوجاوزنـا ببـىن إسـرائیل ا َ َ ُ َ َ َ َْ َُ ًَ ْْ ُ ُ ُْ ْ َ َِ ْ ُ َ َ َْ َ َ ـ َ ْل َ ِ ْ ِ ِ ِ َ ْ
 )ۀ  دو کلمـ،)٩٠ /یـونس

 سبب عطف آن دو را به هم پذیرفته  را مترادف ندانسته و تنها به همین»بغی« و »عدو«
  .)١١/١۶٩: همان(است 

ابن عاشور هرچند به طور غالب این مبنا را به کار بـسته اسـت، گـاه از مبنـای خـود 
کیـد لفظـی پذیرفتـه  عدول کرده و در مواضعی دیگر، عطف دو مترادف را به هنگـام تأ

کیـد لفظـی جای تفسیر خود، اقرار به عدم جواز است؛ هرچند باز هم در جای  عطف تأ
َفأغرینـا بیـ العـداوة  ۀ  را در آیـ»البغـضاء« و »العـداوة«ۀ برای نمونه، دو واژ؛ کرده است َ ََ ََ ْ ُ ُ َ َْ ْ َ ْ َ

م القیامـة ِوالبغضاء إىل  َ َ ِ ْ ْ
ِ ْ َ

َ
ِ َ َ ْ َ َ )دو اسـم بـرای دو معنـا از جـنس ناخوشـایندی شـدید ،)١۴ /همائـد ِ

د و در چنـد موضـع از قـرآن، بـه یکـدیگر  در تـضادن»ةّمحبـ«دانسته است که هر دو با 
کیـد باشـد  اما این دو واژه مترادف نیستند که عطف آن؛اند عطف شده   .ها بـه سـبب تأ

کید لفظـی  از این سخن چنین استنباط می شود که وی عطف دو مترادف را به منظور تأ
کـرده وجـه تفـاوت ایـن دو واژه اشـاره ۀ ران دربـارسآنگاه به نظر مفاست، جایز دانسته 

نـسبت بـه را و در نهایت اعم یا اخص بودن معنای هر یک از این دو واژه  )۵/۶۵: همان(
  .)۵/۶۶: همان(بین آن دو، تضاد یا تباین حاکم است که دیگری نپذیرفته و معتقد است 

  های دو لفظ مترادف ضرورت یکسانی متقابل. ۴
ایـن دو واژه در کـه شـود   مـی سببامعن همۀ  دو واژِهای معنایی کامل میان مٶلفهۀ مطابق
افراشی، (ویژه، متضادهای معنایی یکسان داشته باشند  های یکسان شرکت کنند و به تقابل
معنـایی میـان واژگـان،   پالمر یکی از دالیل خـود را در نپـذیرفتن هـم.)٣۴/١۶٩ش: ١٣٧٨

ا، عنـم هـمۀ  بـه طـوری کـه از میـان دو یـا چنـد واژ؛داند ها می بررسی واژگان متقابل آن
 از ایـن .)١١٢ :١٣٩١پـالمر، (متقابل خاص خـود را داشـته باشـد ۀ یک ممکن است واژ هر

ۀ تـوان دربـار متضاد یکـسانی باشـند، مـیۀ دو واژه در تقابل با واژهر که  رو، در صورتی
  .ترادف آن دو تأمل کرد
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  ایی طباطبعالمه
 »نفع«، »ضرر«ۀ  کلم اعتقاد ندارد؛ زیرا متضاد»ضرر« با »أذی«ۀ به ترادف کلمایشان 
گاه به جای داروی مـضر   هیچ.شود  استفاده نمی»نفع« در مقابل »أذی«ۀ  اما واژ،است
 مترادف »ضرر« را با »اذیت«توانیم داروی موذی به کار ببریم؛ از سوی دیگر، اگر  نمی

ُإن الـذین یـ   آنگاه در آیـاتی ماننـد،بدانیم َ ِ
َّ َّ ُذون اهللا ورسـولهْؤِ َ ُ َ َ َ َ ُ

 )و )۵٧ /باحـزا  ُمل تـ َ ْذونىن وقـد ْؤِ َ َ ِ
َ ُ

م ْتعلمون أىن رسول اهللا إ ْلیُک ََ
ِ ِ ُ ُ ِّ َ َ ُ َ ْ َ )با مـشکل  و در معنای ضرر ظهور ندارد»اذیت« که )۵ /صف 

ــه دیگــر بــرای ؛ ٢/٢٠٧: ١۴١٧طباطبــایی، (شــویم  مواجــه مــی ۀ  دو واژ.)٣/۶۶: همــان: ک.رنمون
 و )١٢/٢٣۶: همـان( »خبیـث« بـا »ّطیـب«ۀ  نیـز بـه سـبب تقابـل واژ»طاهر« و »ّطیب«
 نیـز بـه »خـوف« و »رهبة«الفاظ .  مترادف نیستند)٢/٢٠٨: همـان( »نجاسة« با »طهارة«

  .)١٢/٢۶٩: همان(روند  های معنایی متفاوت خود، مترادف به شمار نمی سبب تقابل
 را نظیر هم و در تقابل معنـایی »التقطیب« و »التکلیح«، »العبوس«ۀ اما وی سه واژ

  .)٢٠/٨٧: همان( دانسته است »البشاشة« و »الطالقة« با

  ابن عاشور
 »مدح« و »حمد«دو لفظ ۀ  زمخشری دربارافکشالابن عاشور آنگاه که به گزارش از 

 کند که چون زمخشری برای این دو لفظ از یک واژۀ متضاد یکسان میپرداخته است، بیان 
 سپس باور زمخشری وی .ن دو لفظ است بنابراین معتقد به ترادف ای،استفاده کرده) ّذم(

 و »اشتری«دو لفظ ۀ دیگر دربارۀ  نمون.)١/١۵٣: ١۴٢٠ابن عاشـور، (را به نقد کشیده است 
. انـد  است که برخی از لغویان و مفسران آن دو را به یک معنا و مترادف دانسته»شری«

» اشتری«ر مقابل و د »باع« به معنای »شری«اما ابن عاشور این دو لفظ را به سبب آنکه 
 اگـر ایـن .)١٢/۴٠: همـان( اند  مترادف ندانسته)١/٢٩٣: همـان( قرار دارد »ابتاع«به معنای 

  .)۴/١٨۶: همان(داشتند  های یکسان می ً قطعا متضادها و مقابل،دو لفظ مترادف بودند

  توجه به امکان جانشینی میان واژگان مترادف. ۵
پـالمر، (هـا بـه جـای یکـدیگر بنـشینند   در تمامی جایگاه باید بتوانندامعن ًواقعا همۀ دو واژ
 نتـوان بـه هـر دلیلـی ،رسـند که در ظاهر مترادف به نظر میرا  اگر دو واژه .)١١١: ١٣٩١

. معنایی مطلق تصور کـرد ها ترادف تام یا هم توان میان آن جانشین یکدیگر ساخت، نمی
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ً اصال وجود خارجی ندارنـد امعن همًهای کامال  در این مفهوم، واژهکه  معتقد است پالمر

اما کاربرد برخی . )همان( جانشینی دارندها تنها در محیط مشخصی امکان  و برخی از واژه
 ،)کشتی حضرت نوح ( برای مصداق واحد»سفینة« و »كفل«ۀ کلمات مثل دو واژ

 :)١٩١: ١٣٩٢پـاکتچی، (نـد ا کند کـه ایـن دو واژه در قـرآن متـرادف این باور را تقویت می
 ا قومــا عمــني ا بآیاتنــا إ اک ینــاه والــذین معــه ىف الفلــك وأغرقنــا الــذین کــذ ه فأ َذ ُ ُِ َ ً َْ َْ ُْ ََ ْ ُ َّ ِ َ َ َِ َ َ َِ

َّ ْ ََّ
ِ ِ

َّ ْ ََّ َ َْ َِ ْ ُ ِ ُ َ ُ َُ َ َفکــ َ
 )؛)۶۴ /اعــراف 

 اب السفینة وجعلناها آیة للعاملني یناه وأ َفأ ِ َ َ َْ ِ ً َ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ َّ َ َ ْ َ ُْ ْ َ َ َ
 )١۵ /عنکبوت(.  

  عالمه طباطبایی
ه با توج ، تفسیر کرده»وجدنا« را به »ألفینا«هرچند  ١،بقرهۀ  سور١٧٠ۀ در تفسیر آیایشان 
ل، ۀ اوعالمه در آیـ. یک فرق معنایی مهم میان آن دو قائل است ٢،لقمانۀ  سور٢١ۀ به آی

َأو  یعنی ،به اعتبار بخش پایانی آیه َلو اکن آباَ َ َ ْ َ ال یعقلون شُؤَ َ ُ ِ ْ َ َ تـدونُْ َیئا وال  ُ َ ْ َ َ َ ً ْ  ،»را تبعیـت »ألفینا 
لقمان، بـه اعتبـار بخـش ۀ  سور٢١ۀ ا در آیما. )١/۴١٩: ١۴١٧(جاهالنه تفسیر کرده است 

ِأولو اکن الشیطان یدعو إىل عذاب الـسعري یعنی ، نهایی آیه ِ َّ ِ
َ َ َُ

ِ ْ
ُ َْ َ ُ ََ ْ َّْ َ َ َ ، »را بـه تبعیـت عالمانـه »وجـدنا 

یرا بر اساس فراز پایانی آیه، حتی در صورتی که شیطان ایشان را به  ز؛تفسیر نموده است
 به عبـارت .پردازند  باز به تبعیت از پدران خود می،سوی عذاب آتش دعوت کرده باشد

کنندۀ این معناسـت کـه باطـل بـودن آنـان   استفهام انکاری موجود در آیه، تداعی،دیگر
تبعیـت و پیـروی کـردن از روی علـم برایشان ثابت شده و عاقبت آنان مشخص است و 

 را در ایـن دو »ألفینـا« و »وجدنا«ۀ توان دو واژ  بنابراین نمی.)١۶/٢٣٠: همـان(بوده است 
  .آیه جانشین همدیگر قرار داد

  ابن عاشور
ِإن ىف خلـق الـسموات واألرض واخـتالف اللیـل والنھـار ۀ به این قاعده در آیـوی  َ َّ َ َ َِ ْ ََّ ْ

ِ
َ ِ ْ َ

ِ ْ َ ْ
ِ َ َّ ِ ِ َّ ریـف الریـاح ...ِ ِ و

َ ِّْ ِ ِ
َ َ

ر بني السماء واألرض آلیات لقوم یعقلون اب ا َوا ُ ِ ْ َ ٍَ ْ َ ِ ٍ
َ ْ

ِ ْ َ َ َ َِ َ َّ َ ْ ِ
َّ َ ُ ملَّ ْل

ِ َ )کـه معتقد اسـت ،  اشاره کرده)١۶۴ /هبقر
 و »تغییـر«، »تبـدیل«هایی ماننـد   از معادل»تصریف«ۀ توان به جای واژ در این آیه نمی

 ،کنـد ظی که به شایستگی، نفـس امـر را حکایـت مـی استفاده کرد؛ زیرا لف»اختالف«
                                                                 

١ . َوإذا قیل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما ألفینا علیه آباءنا أولو اکن آبا َ َ َُ َ ْ ْ َْ ْ َُ ََ َ ََ َ َْ ِ َ َ ََّ َ َ َُ ِ ِْ ََ َ َ ُ َّ ُ ُ َ ِ َ
تدونُؤِ َ ال یعقلون شیئا وال  َُ َ ْْ َ َ َ َُ ً ْ َ ُ ِ ْ َ .  

٢ . ِوإذا قیل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا أولو اکن الشیطان یدعو إىل عذاب السعري ِ َِّ ُِ
َ َ ْ ُ َ ََّ

ِ ِ
ُ َْ َْ ُ ََ ْ ْ َّْ َ َُ َ َ ََ ََ َ َ َْ َ َ َُ َ َُ ِ ِْ ََ َ َ ُ َّ ُ َ ِ َ

 .  
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١۵  

اصل پیدایش و ایجاد باد نیز بـه سـبب همـین تـصریف و .  است»تصریف«ۀ  واژهمین
إطالق االسـم «جایی هوا از مکانی به مکان دیگر است؛ امری که ابن عاشور آن را  هجاب

علمی موجود از نظر او جایگزینی تصریف با تغییر، اعجاز .  دانسته است»علی الحاصل
  .)٢/٨۵: ١۴٢٠(کند  در آیه را دستخوش تغییر می

امکان جانشینی توان نتیجه گرفت در مواردی که در یک سیاق مشخص،  از اینجا می
 بـرای نمونـه در آیـات ؛تـوان آن دو لفـظ را متـرادف خوانـد  نمـی،وجود نـدارد دو واژه
 َوأوحینا إىل مو أن ألق عصاك فإذ َ

ِ َ َ َ
ِ
ْ َ َ َْ َ ُ َ

ِ َ ْ َ ْ ا یعملـون فغلبـوا هنالـك َ ق وبطـل مـا اک ون فوقـع ا َا هی تلقف ما یـأ ُِ َ ُ ُ ِ َ ُ ََ َُ َْ ْ َ ََ َ ََ َ َ َ ُّ َـ ْ َ َ َ ُ ِفکُ ْ َ َ َ ِ
لبوا صاغرین َوا ِ ِ َ ُ َ َ ْ َ )آنچه مـانع جانـشینی لفـظ که  ابن عاشور معتقد است .)١١٩ ـ١١٧/ اعراف

، روی شود اخته می است؛ زیرا چیزی که اند»إلقاء« شده، توجه به فعل »نزل« با »وقع«
: همان( عصا روی زمین با ظهور حق همزمان بوده است بنابراین افتادن .گیرد زمین قرار می

از » وقع« به جای »نزل« آوردن فعل ،در این سیاقکه شود   بنابراین مشخص می.)٨/٢٣۶
 توان در سیاق واحد، هر دو واژه را به جای هم برخوردار نیست و چون نمیجایگاه چندانی 

 توان به جای لفظ که نمیهمچنین است . توان آن دو را مترادف خواند استعمال کرد، نمی
 مناسبت» غلبوا«بهره برد؛ زیرا آنچه در این سیاق با صیغۀ  »صاروا« یا »رجعوا« از »انقلبوا«

  .)٨/٢٣٧: همان(دارد، تنها همین واژه است و از فصاحت بیشتری برخوردار است 

  تطور تاریخی و استعماالت زبانی واژگان مترادفضرورت توجه به .  ۶
هـا  ّدر اثبات یا رد تـرادف آن، رسند بررسی تطور تاریخی واژگانی که مترادف به نظر می

های  شناسی مفردات قرآن به ویژه در بحث مترادفات، یکی از مقوله ریشه. ضرورت دارد
های سامی،  ی با دیگر زبانای زبان عرب با توجه به اشتراک ریشه. مهم قواعد تفسیر است
 به نتایج بسیار دقیق و بـدیعی ،های بین زبانی مورد توجه قرار گیرد این امر اگر در حوزه
از ایـن رو، یـافتن متـرادف بـرای برخـی از واژگـان قرآنـی در میـان . منتهی خواهد شـد

مـر های سامی، امری است که نباید از آن غفلت ورزید و از پیامدهای مثبـت ایـن ا زبان
  .سازی محتوای تفسیر غافل بود در غنی

  عالمه طباطبایی
  :نویسد  می»ّبکة« و »ّمکة«ۀ معنای دو واژۀ آل عمران، دربارۀ  سور٩۶ۀ ذیل آیایشان 
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 کمـا فـی قـولهم الزم و الزب و راتـم و ًه من تبدیل المیم باءّأنة وّة هی مکّ بکّ إنقیل«
  .)٣/٣۵٠: ١۴١٧(» كراتب ونحو ذل

سبب تفـاوت ظـاهری دو  ١،اهل زبان در ابدال و ادغام حروفۀ ر شیوبه عبارت دیگ
 بنابراین وی این دو واژه را مترادف دانـسته .ها یکسان است واژه بوده و اصل معنا در آن

 بـه »کلـوة« مثـل تبـدیل ؛هاست این ابدال و ادغام، گاه به سبب تفاوت در لهجه. است
وت در اصل وضع کلمات مترادف است و  و گاه به سبب تفا، در زبان اهل یمن»کلیة«

هـا رخ   که ابـدالی در آن»تلعذم« و »تلعثم«ۀ ها در آن دخالتی ندارند؛ مثل دو واژ لهجه
  .)٨٧: ١۴١۵سحیمی، (اند  یک به صورت جداگانه وضع شده نداده و هر

  ابن عاشور
در بـسیاری از  را از این مقوله دانسته و ابدال مـیم و بـاء را »ةّمک« و »ةّبک«ۀ دو واژوی 

نیـز » لقـاء«ۀ  واژ.)٣/١۵٩: ١۴٢٠( پذیرفته است ،شوند واژگانی که مترادف محسوب می
در اصل به معنای مصادفه و مواجهه با کسی است؛ اما به مرور زمان، کـاربرد غالـب آن 

: همـان( غالب شده و از این پس با قتال و نـزاع متـرادف اسـت »لقاء در قتال«به معنای 
ْأولئـك ینـاهلم  ۀ  در آیـ. نیـستاهای واژگان نیز از این مقوله مستثن ف در ریشه تراد.)٩/١٢٢ ُ ُ َ َ َ ِ

َ ُ
تاب ِبھم من ا َ ْلِک َ ُِ ْ ُ ِ َ
 )در کتـب » ینـال «برای فعل» نول «و» نیل«ۀ هر دو ماد، )٣٧ /اعراف

 و )٨/٣٠١: همـان(نـد ا شده برای دو واژه متـرادفبیشتر معانی ذکر. غت ذکر شده استل
 ابـن عاشـور .)٨/٨٨: همـان(هاسـت  بیشتر ناشی از قلب حروف یا تـداخل لهجـهاین امر 

: همـان(را نیز به سبب استعماالت زبانی دانسته اسـت » غنیمة«و » نفل«ۀ ترادف دو واژ
پندارد که این لفظ برآمـده از زبـان  ابن عاشور چنین می» قرب«ۀ  در معنای واژ.)٩/١٠١

ر خـروج وجـود داشـته و بـه همـین معنـای قـرب عبری است؛ زیرا در سفر الویان و سف
: همـان(آورده اسـت » ّالمقربـون «قرآن کریم معادل فصیح آن را به صورت کار رفته و به
 بـا لفـظ» صلت امیة بن ابی « در نصوص قدیمی نیز وصف مالئکه را در اشعار.)٣٣٨/۴

                                                                 
هـای   بـه واج»باء«  به علل گوناگون صوتی،. در کالم قدما، ابدال آن است»ءبا«یکی از صفات حرف . ١

 تبـدیل ،های موجود در اشعار و اقوال عرب شوند و یکی از ابدال  تبدیل می»باء«دیگر یا حروف دیگر به 
 دیـده »ةّبکـ و ةّمکـ« و »الرمـاء و الربـاء«مـازن و در کلمـاتی ماننـد  بنیۀ  است که در لهج»باء و میم«

  .)١٠: تا بی،  اهوازیابن سکیت: ک.ر(شود  می
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١٧  

 وی .)نهما(است » قرب «و مترادف» کرب «کنیم که مشتق از مالحظه می» ّکروبیین«
اسـرائیل متـرادف دانـسته  در میان قـوم بنـی» وبجن«ۀ را نیز در عربی با واژ» قبله«ۀ واژ

المقدس تغییر کنـد،  آنان بر اساس آیین حنیف و قبل از اینکه رو به بیتۀ زیرا قبلاست؛ 
 از ممکن است که موسی. دینه، بین شرق و غرب و رو به جنوب بوده استمانند م

ی جنوب را داشته، استفاده کرده و خداوند در قرآن کریم، معـادل لفظ دیگری که معنا
: همـان( به کار گرفتـه اسـت ،را که در میان عرب رایج بوده» قبله «یعنی، و مترادف آن

١١/١۶٢(.  

  های اضافه فزونی معنا به سبب وجود واج. ٧
 بـرای  وضع کلمـاتهای اضافی در واژه، دال بر فزونی معناست و از این رو، وجود واج

ت خـاص ئـ برسانند و اگر هـر لفظـی در مـاده و هیها آناین است که الفاظ را به معانی 
بنابراین هر تـصریفی . خود داللت بر معنایی نداشته باشد، فایدۀ وضع منتفی خواهد بود

کنـد کـه کلمـۀ دیگـر بـر آن  در کلمه یا تغییر در حرکات، بر معنای جدیـد داللـت مـی
  ١.)۵/۴۴: ١۴١۵معرفت، ( داللت ندارد

  عالمه طباطبایی
َإن املنـ ۀ در آیایشان  ُ ْ َّ ُافقني ِ َ ِ ـِ َادعون اهللا وهـو خـَ َ ُ َُ َ َ ْادعھمِ ُ ُ ِ )را » مخادعـه « بـار معنـایی،)١۴٢/ نـساء
دانسته و کثرت و تشدید در آن را نسبت به خدعه نتیجه گرفته اسـت » خدعه «بیشتر از

ــر ۀ  در آیــ.)١١١/۵: ١۴١٧( ِّوکــذلك  َ ُ َ ِ
َ َ َف اآلیــات ولیقولــوا درســتَ َْ َ ُ ُ َ ِ َ ِ َ ْ ُ

 )نیــز بــه قرائــت )١٠۵ /انعــام 
َدرست «دیگری از ْ َ معنـایی در آن دو،  اشاره کرده که ضمن تأیید هـم» دارست « یعنی»َ

  .)٧/٣٠٣: همان(زیادت حروف را نشان از زیادت معنا دانسته است 

                                                                 
قـد و«: نویـسد چنین مـیایشان . اند ی به مخالفت برخاستهی خوبل این دیدگاه، افرادی مانند آیةاهللادر مقا. ١

 ّم أنّ بتوه“میالرح”لمة ک من ی أوسع معن“الرحمن”لمة ک ّلوا أنّین، فتخیرّ جملة من المفسی األمر علیخف
 داللة األلفاظ تتبـع ّ فإن؛اتک المضح منّعدی أن ینبغیل یهذا التعلی وادة المعانی زی علّتدلی ادة المبانیز
بخالفه لفظ آخر، ی ور المعنیثکل الحروف ی لفظ قلّربتها وّقلکثرة الحروف وال صلة لها بّیة وضعها وفکی
 یه بمعنـیـد فیالمزد وّون الفعل المجریکا ما ًریثک ّإن و“حاذر”لمة ک المبالغة دون ی علّ تدل“حذر” ةلمکف

  .)۴۴٠: تا یی، بیموسوی خو (»ّأضرّکضر وواحد، 
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   عاشورابن
 و در موارد متعدد با استناد به آن، )٢۶/١۶٢: ١۴٢٠(این امر را از اصول زبان برشمرده وی 

در نگـاه ابـن عاشـور، ایـن اصـل . داده اسـتدانـسته ترادف بین دو واژه را محل تأمـل 
ۀ  کـه بـرای افـاداسـتهـای معروفـی  مقصود از زیـادت، زیـادتویژگی اغلبی داشته و 

ماننـد  داشته باشند؛معنای اصلی را قصد تغییر در آنکه  ، بیاند معنای جدیدی وضع شده
 تنها زیادت معنایی دارد و  و معنای اصلی را تغییر نداده تصغیر به کلمه که»ءیا«افزودن 

را » ولـی «و» یّتـول«ۀ  برای نمونه دو واژ.)١/١۶٩: همان( آن زیادت، همان تصغیر است
، معنـای »زیـادت مبـانی«ۀ بر اسـاس قاعـد» یّتول« که  اما معتقد است،مترادف دانسته
: همـان( رسـاند مقصود را با قوت و شـدت بیـشتری مـیدارد و  بر دررا ری ت بیشتر و بلیغ

 تـر ، مصدر میمی را به سـبب زیـادت مبـانی، بلیـغ»منفعة «و» نفع«ۀ  نیز دربار.)۴٠/٢٠
 گویـای »سـین و تـاء«را به سبب دارا بـودن حـروف » استجاب « و فعل)٢/٣٢۶: همان(

 را متـرادف و» افتـدی «و» فدی «چنین هم.)٩/٣٣: همان(مبالغه در مفهوم دانسته است 
 اما .)١١/١٠۶: همان( دلیل زیاده بودن معنای آن فرض کرده است ،را در آن  افتعال»ءتا«

ها در دو لفـظ هـستیم، ابـن عاشـور  با وجود اینکه در مواردی شاهد تفاوت و فزونی واج
 ،ت؛ برای نمونهفوق رفتار نموده اسۀ ها را مترادف خوانده و بر خالف قاعد برخی از آن

 و ،)١/٣۵۶: همان(» االستحیاء «و» الحیاء «،)١٩/١۴١: همان(» ّالضر «و» الضیر «واژگان
  یـا بـاب،های دو کلمـه  را با وجود اختالف در تعداد واج)٢٨/٣١٣: همان(» أنبأ «و» ّنبأ«
 بـرای(  را در بسیاری از موارد مترادف دانسته اسـت)١/۵٠۶: همـان(» استفعال «و» تفعل«

وی . )٢/١٩٢ و ۵٠٧، ١/۴٧٧: همان: ک. رالتحریر و التنـویر دیگر از نقض این قاعده در یهای دیدن نمونه
  :نویسد می» سالم «و» سلم«ۀ ترادف دو واژۀ دربار

در برخـی صـفات ماننـد حـرام و » فعـل «و» فعـال «این ترادف از باب اتحاد دو وزن
  .)١١/٢٩۴: همان( حرم، حالل و حل است

   تحلیل معنای واژگان مترادف با توجه به سیاقضرورت.  ٨
الفاظ مترادف چنانچه در سیاق یکسان قرار بگیرند، بایـد معنـا و داللـت یکـسان داشـته 

 تحلیـل .هـای متفـاوت بـار معنـایی متفـاوتی دارد بر همین اساس، واژه در سـیاق. باشند
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١٩  

یـک از  از واژگان همنشین در یـک بافـت مـشخص، نقـش مهمـی در وقـوع هـر زبانی
 ظهور یک واژه در آیه ،به عبارت دیگر .کند واژگان به ظاهر مترادف در یک آیه ایفا می

ًبینـیم، دقیقـا  ای مترادف در جای دیگری از گفتمان قرآنی برای آن می که واژه در حالی

کنـد   بـستگی دارد کـه سـبک واژگـان را دچـار تغییـر مـی)سیاق(به بافت موقعیت آیه 
 تعیـین معنـای واژگـان و ،های سیاق  به طور کلی، یکی از نقش.)٢٠۴: ١٣٩٠وف، ٶعبدالر(

  .)٣٣۴: ١٣٨٩نیا،  قائمی(عبارات نص است 

  عالمه طباطبایی
یني مبشرین ومنذرین ۀ در آی َاکن الناس أمة واح فبعث اهللا ا َِ ِ ْ َُّ ُ ََّ ُ َِ

ِّ َ ََ ِّ ِ َّلن َ َ َ ً َ ِ ً ُ ُ َ َ
 )أرسل «، چرا از فعل)٢١٣ /هبقـر «

و اسـتفاده » ینّالنبیـ «بـا» بعـث «استفاده نشده است؟ همنـشینی فعـل» بعث «به جای
های قبـل اسـت؛ زیـرا آنـان در سـکوت و  به سبب احوال امت، »أرسل «نکردن از فعل

 بـرای ،که گویای به پا خاستن و برانگیختن اسـت» بعث«ۀ بردند و واژ خمود به سر می
 یـا» مرسـلین «به جـای» ینّالنبی « از سوی دیگر، به کار بردن.تر است این سیاق مناسب

 ،گوید آیه که از انزال کتاب و بیان حق برای مردم سخن میۀ نیز با توجه به ادام» رسل«
گاهی دادن بـه آنـان به سبب آن است که حقیقت  بعثت، بیان حق برای مردم و تنبیه و آ

ول  رسـ.)٢/١٢٧: ١۴١٧طباطبـایی، ( »رسـول «تناسـب دارد نـه» ّنبـی«ۀ  کـه بـا کلمـاست
بین خـدا ۀ معنای کسی است که حامل رسالت و اتمام حجت برای مردم بوده و واسط به

گاه به معارف و اخبـار  و بندگان است که در پی آن عقاب و ثواب وجود دارد؛ اما نبی آ
 از این رو، سیاق آیه ایجـاب کـرده تـا .)٢/١٣٩: همان(ول بیان حقیقت است ئالهی و مس

به کـار » رسل «یا» المرسلین «و» أرسل «به ترتیب به جای» نیّالنبی «و» بعث«ۀ دو واژ
  .برود

س  ۀ در آی» خلق «به جای» نشاءإ «طور به کار بردن لفظ همین أمک مـن  ٍوهو الـذی أ ـ ْ َ ْ ِ ْ ُ َْ ـَش َ
ِ

َّ َ ُ َ
ٍواحـ

َ ِ َ )نیز به سبب آن است که آیه در مقام بیـان خلقـت تمـامی افـراد بـشر و )٩٨ /انعام
معنـای ایجـاد دفعـی و بـدون تـدریج را » نـشاءإ «ک فرد است و لفظها از ی انشعاب آن

و هستند و الفاظ دیگری که مترادف آن » خلقت « بر خالف؛)١٧/١١٢: همان(رساند  می
  .)٧/٢٨٨: همان(دهند  معنای ایجاد تدریجی را می



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٧

٢٠  

   عاشورابن
 سـخن» سوف«و » س «تفاوت میان حروف تسویفۀ به این قاعده آنگاه که درباروی 
تـر  به مدت زمانی طوالنی» سوف «در نگاه اکثر مفسران،. گوید، اشاره کرده است می
؛ )۴/۴٣: ١۴٢٠( اما ابن عاشور به ترادف این دو حرف معتقد است ،داللت دارد» س «از

 یـک ، آنگاه که هر دو این الفاظ در سیاق یکسانی مانند سیاق وعد قرار بگیرنـدبه ویژه
وی بـرای ایـن قاعـده . آن کوتاهی زمان برای تحقق وعده استکنند و  معنا را افاده می

ِّقال سالم علیك سأستغفر لك رىب ۀ به آی َ َ ْ ََ ُ ِ َ ٌْ َ ََ ْ َ َ َ َ َ
 )١/٧٢١: همان(  اشاره کرده است)۴٧ /مریم(.  

   ضرورت توجه به روابط بینامتنی در اثبات ترادف.٩
 شناختی مورد دبی و زبانمطالعات اۀ یکی از مسائلی است که در حوزبودن  ١»بینامتنی«

: ١٣٨٩نیـا،  قـائمی(ای جدا از دیگر متون نیست  توجه است و بر مبنای آن هیچ متنی جزیره
های گوناگون میان متون که به نوعی در پیوند بـا یکـدیگر   این اصطالح، به رابطه.)۴٣۶

ۀ طـیکی از کاربردهای ایـن اصـطالح، راب. کند هستند و دانش بینامتنی مفسر اشاره می
یک متن آن را بـا توجـه بـه تجربیـات ۀ تفسیری بین متون است که بر اساس آن، خوانند

 نیازمنـد ،قرآن نیز مفسر در هر سطح از تفـسیرۀ دربار. کند خود از متون دیگر تفسیر می
این امر به معنای تحمیل متون دیگر بر قرآن نیست؛ زیرا قرآن با فـضای . این روابط است

 اگر قرآن را از فـضای خـود جـدا کـرده و در .شود یگر تفسیر میخود در فضای متون د
فضای سایر متون تفسیر کنیم، آنگاه است که خود را در معرض خطر تفسیر به رأی قرار 

 آن با قرآن مورد توجـه اسـت،  بودن یکی از متونی که بینامتنی.)۴۵٠ـ۴٣۶: همان(ایم  داده
قوم نازل شده اسـت، بخـشی از واژگـان و از آنجا که قرآن به زبان . اشعار جاهلی است

 پـیش از اسـالم و در میـان ِدیگر در ادبیات و عـرف ِعبارات به کار رفته در آن، به صور
 که در قرآن یا به همان صـورت قبلـی یـا بـا ایجـاد معـانی جدیـد یـا اند همردم رواج داشت
 اسـالم، بیـشتر در از آنجا که ادبیـات پـیش از. اند ها به کار گرفته شده متفاوت برای آن

توان با حفظ جایگاه و حریم وحیانی و الهی قرآن و بدون اعتقاد بـه  قالب شعر بوده، می
. تأثر قرآن از دیگر متون، روابط بین الفاظ را در این منابع بـا قـرآن کـریم جـستجو کـرد

                                                                 
1. Intertextuality. 
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 از اشعار در کشف معنای واژگان غریب، تأیید معنا و نیز فهم معنـا از طریـق گیری بهره
یکی از کاربردهای آن نیز . های مورد استفاده در عرف عرب مٶثر است شناخت اسلوب

  .در اثبات ترادف بین واژگان است

  عالمه طباطبایی
ًبر خالف تصور موجود که غالبـا ورود عالمـه را در استـشهاد بـه شـعر عـرب در تفـسیر 

عـرب نیـز بهـره بـرده در بیان معنای واژگان مترادف، از اشعار ایشان اند،  لغوی رد کرده
عـالوه بـر اسـتناد بـه قـول  ١،نساءۀ  سور١٠٠ۀ ذیل آی» مراغم«ۀ  وی در تفسیر واژ.است

، بـه یـک بیـت شـعر بـه عنـوان »سخط «با» أرغم «و» رغم «راغب برای مترادف بودن
» أسـخط «را مترادف با» أرغم «، لفظ»رضاءإ«ۀ آن با صیغۀ مٶید اشاره کرده و از مقابل

  .)۵/۵٢: ١۴١٧، طباطبایی(دانسته است 
  اـن أزیدهـلک                   ولم أطلب العتبـی ونوف لم أرضها األكإذا رغمت تل  

که در میان عرب بـسیار » تیرهای تفأل «با» زالماأل«ۀ معنایی واژ همچنین در بیان هم
  :)۶/١٧۵: همان(  به قول شاعری استناد کرده و آورده است،شایع بوده

  ٢زالماألـن بـیضرب فنساٶها                     تلت ساداتهافلئن جذیمة ق  
را نیز نظیر یکـدیگر دانـسته و عطـف آن دو » سّتجس «و» سّتحس «عالمه دو لفظ

چنـین  را تنها از باب اختالف در لفظ دانسته و این» سواّال تجسسوا وّال تحس«در حدیث 
  .)١١/٢٣۴: همان(» یبعدنه وأدن منه ینأی عمتی «: به قول شاعری استناد کرده است

  ابن عاشور
ـا مـن املغـرب فبھـت ...  ۀ ابن عاشور نیز در تفسیر آی َقال إبراهمي فإن اهللا یأىت بالـشمس مـن املـشرق فـأت  ِ ُ

َ َ َ
ِ ِ ِ

ْ َ َْ ْ ََ َ َِ َِ ِ ِ
ْ ْ

ِ
ْ َّ

ِ ْ ِ ِ َ َّْ ِ ُ ِ َ ِ َ
َالذی کفر َ

ِ
َّ... )ری از دانـسته و بـه بیـت شـع» عجـز «را مترادف با» بهت «، فعل)٢۵٨ /هبقر

  :)٢/۵٠٧: ١۴٢٠ابن عاشور، ( عروة العذری استشهاد کرده است
کاد أجیبّفأبهت حت                        أةـا فجـّو إال أن أراهـا هـفم     ی ما أ

ــ ــز در آی ن آذان األنعــام ۀ نی ِوآلمــر  َ ْ َ ْ ََ َ َّ ِّتُک ــ َفلی ُْ َ َ ُ َّ َ ُ َ )ــرادف)١١٩ /نــساء ــان ت ــ « و بی  و» كتبتی
                                                                 

١ . د ىف األرض مراغما کثريا وسعة اجر ىف سبیل اهللا  ًومن  َ َ ََ ًَ ِ َِ ً َ َ ُْ َِ ْ َ ْ
ِ ِْ

ِ
َ

ِ ِ ِ َ ُ ْ .  
  .زنند یها با ازالم فال م شته شدند، در عوض زنان آنکار یمه بسی جذۀلیاگر بزرگان قب. ٢
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  :)۴/٢۵٨: همان(  استناد کرده استًاّط شرّاز تأببه شعری » قطع«
ّإلی سلة من حد أخلق بات                        هــة قلبــه ربیئــل عینیـیجعو     ١كّ

   رویکرد ویژۀ دو مفسر به ترادف)ب
ّجا آمد، پژوهش دربارۀ اصل ترادف از نگاه این دو مفسر و مـشترکات بـین  آنچه تا بدین
کـدام از ایـن مفـسران را بـا  هنگ آن داریم که رویکردهای ویژۀ هراکنون آ. ایشان بود

  :توجه به پژوهش مصداقی و موردی نشان دهیم

  ای لزوم توجه به واژگان هسته. ١
برخی در مرکز و برخی در حاشـیه . تمام لغات زبان از کارکرد یکسانی برخوردار نیستند

ای تقـسیم  ای و غیـر هـسته  هـستهبر این اساس، واژگـان را بـه دو گـروه. گیرند قرار می
تـرین  نـشان بـوده و سـاده و بنیـادی ای بی  واژگان هسته.)١٣۴: ١٣٩٣یارمحمدی، (اند  کرده

این دسته از واژگان، متضاد مشخصی دارند، از بسامد بیـشتری در . اقالم واژگان هستند
اساس آن کاربرد برخوردارند و در یک گروه مترادف متقارب، دیگر اعضای گروه را بر 

ًخیزد و غالبا مفهومی فراگیرتـر از کلمـات  ها معانی کنایی برنمی کنند، از آن تعریف می

ُمـرد، بـه رحمـت خـدا  «ِ برای نمونه، در گـروه واژگـانی؛)همان(دیگر گروه خود دارند 
، »رفت، به ملکوت اعلی پیوست، عمرش را به شما داد، سقط شد، به درک واصل شـد

در بــسیاری از مــوارد، گوینــده منظــور خــود را بــا . ای دارد نقــش هــسته» ُمــرد«ۀ کلمــ
 هـر کـدام از ایـن کلمـات در .)١٣٨: همان(کند  ای القا می کارگیری واژگان غیر هسته به

  .بافت و سیاقی خاص کاربرد دارند

  المه طباطباییع
شـدت  «هر سه حامل بـار معنـایی» بأس «و» بٶس «،»بأساء«ۀ در قرآن کریم، سه کلم

بیشتر در » بأساء «و» بأس «بیشتر در جنگ و امثال آن و» بٶس « اما.هستند» یگرفتار
 همین .)٧/٨٩: ١۴١٧طباطبایی، (رود  غیر جنگ از قبیل فقر و قحطی و امثال آن به کار می

به چشم » قضی نحبه «و» یّتوف «،»حتف أنفه «،»قتل «،»موت «واژگانۀ شرایط دربار
                                                                 

  .۴/٣١۴، ٢۵١ و ٢/٢١٨: ١۴٢٠ابن عاشور، : ک.رهای دیگر  نمونهبرای . ١
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کـدام بـه تناسـب  وجود دارد؛ اما هر» مرگ «ِای هستهها معنای  آنۀ  که در همخورد می
 فقـط کـالم در گیرنـد؛ بـا ایـن توجـه کـه اگـر خود در جمالت مورد استفاده قرار مـی

 نیز بیشتر »یّتوف« .)۴/٣٧: همـان(موت و قتل دارد  از اعم معنایی استعمال شود،» موت«
  .)٩/١٠٠: همان(شود  به معنای قبض روح استعمال می

نیز همگی متضمن معنـای » فاطر «و» مبدع «،»ّمصور «،»بارئ«، »لقخا «واژگان
: همـان(شـود  بـه ذهـن متبـادر مـی» خلـق «ها معنای ایجاد هستند که در هر کدام از آن

» خـالق«. گیرنـد ّیک به اعتبـار خـاص خـود مـورد اسـتفاده قـرار مـی  اما هر؛)١٩/٢٢٢
 همـان نیـز» بـارئ «.باشـد آورده پدید گیری اندازه با را اشیایی که است کسی معنای به

ۀ کلم. ممتازند یکدیگر از ،آورده پدید» بارئ«که  را اشیایی که فرق این با ؛دارد را معنا
 باشد کرده صورتگری طوری را خود های پدیدآورده که است کسی معنای به» مصور«
ر قـرآن بـا نیـز د» فـاطر«ۀ واژ .)١/١٩٠: همان: ک.رنیز ؛ همان( نشوند مشتبه یکدیگر به که

: همـان( و خلقت از عدم محض )٧/١٩٢: همان(عنایت به فطری بودن دین در نهاد انسان 
، نبودن »ابداع« ۀدر کلم.  مورد استفاده قرار گرفته است)١٢/٢۵: همـان: ک.ر؛ نیز ١٠/٢٩٩

نظر ّواد مختلـف و ایجـاد صـورت جدیـد مـد ترکیب مـ»صانع« ۀالگوی قبلی و در کلم
 اعتبـارات بـه امـا هستند، ایجاد معنای این کلمات متضمن بنابراین، .)١٧/۶: همان(است 
: همان(اند  نیز از این دسته» جزاء «و» أجرة «،»جرأ «واژگان. هاست آن بین که یمختلف

١۶/١٢٢(.  
 در .کنـیم المعنی برخـورد مـی واژگان قریبۀ دربار» نظائر«ۀ گاهی از اوقات، به واژ
ظـور از واژگـان نظیـر، مواضـع گونـاگون قرآنـی از یـک رسد من این موارد نیز به نظر می

که هر کـدام از ایـن واژگـان بـه تناسـب  ١)٩۴: ١۴٢٢طیار، (معنای محوری مشترک است 
، »النصب«گیرند؛ برای نمونه، عالمه سه واژۀ  میبستر سیاق، گزینش و مورد استفاده قرار 

سـستی  «نای محـورینظائر یکدیگر خوانده که همگی در مع را» التعب «و» الوصب«
  .)١٣/٣۴٠: ١۴١٧، طباطبایی(ند ا مشترک» ناشی از خستگی

                                                                 
ظ فـی هـذه فق فیها معنی اللفظ فیکون معنی اللفـّدة للوجه الواحد التی اتّة المتعدّالمواضع القرآنی: النظائر. ١

  .معنی اللفظ فی اآلیة األخری) مثیلشبیه و: أی(اآلیة نظیر 
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   امکان ترادف واژگان با تغییر بار عاطفی واژهعدم. ٢
هـا  معنای آنۀ ماند برخی از واژگان تنها از نظر معنای عاطفی از یکدیگر متمایزند و باقی

ست که معنای عـاطفی و  یکی از شروط ترادف تام آن ا.)١٠٩: ١٣٩١پالمر، (یکسان است 
 به این ترتیـب، تفـاوت .)٣۴/١۶٧ش: ١٣٧٨افراشی، (معنای اصلی کلمه با هم متحد باشند 

به عبارت دیگر، تغییر در معنـای . ها دارد  نشان از عدم ترادف آن،بار عاطفی در واژگان
  .برد زبان را از میان میۀ توجه به گون معنایی مطلق با  امکان وجود هم،عاطفی

  ه طباطباییعالم
علنا مع القوم الظـاملني ۀ در آی اب النار قالوا رنبا ال  َوإذا صرفت أبصار تلقاء أ ِ ِ َّ

ِ ِْ َ َْ َُ َ َ َّْ َْ ْ َ َ َُ َّ َ َُ
ِ َ ْْ َ ََ ِ ْ َ ْ ََ َ

ِ ُ ِ )عبـارت)۴٧ /اعـراف  
  ً  ظاهرا.یا عبارات معادل آن به کار رفته است» نظروا إلیهم «به جای» صرفت أبصارهم«

آوری ماننـد عـذاب اکـراه دارد،  اه کردن به منـاظر دردنـاک و تأسـفچون انسان از نگ
کند؛ گویی شخص دیگـری چـشم   چشمی از سر اکراه به سوی آن منظره باز میۀگوش

به سبب القای این بـار عـاطفی » صرف بصر «از این رو، استعمال او را باز کرده است و
  .)٨/١٣٠: ١۴١٧طباطبایی، (متفاوت است » نظر «در واژه بوده که با

  های گوناگون توجه به حفظ اصالت الفاظ مترادف در موقعیت. ٣
قرآن کریم قصد توصیف آن را داشته است، تعبیر مناسب  در هر موقعیتی که خداوند در

سـازی خـاص دارنـد؛  ، مفهـوم از این روست که تعابیر قرآنـی.با آن را به کار برده است
 و تعبیرهـای گونـاگون از آن فـرق گذاشـت ١آنیهای قر ای که باید میان موقعیت گونه به
قرآن، کـارکرد ۀ  به عبارت دیگر، اگر بپذیریم که هر واژ.)۴٩: ١٩٩٩صغیر، : ک.رهمان؛ نیز (

ــه واژه ــود را داراســت ک ــست، اوال دو واژ ّخــاص خ ــام آن نی ــه انج ــادر ب ــر ق ۀ ًای دیگ
ًا یـک واژه در تواننـد از یـک موقعیـت و قلمـرو حکایـت کننـد؛ ثانیـ المعنی نمـی قریب
: ١٣٩٠نیا،  قائمی(کند   برداشت متفاوتی از معنا را به مخاطب ارائه می،های گوناگون سیاق
المعنی دانستن دو واژه در خارج از سیاق و بافت متن،  قریبکه  پس باید دانست .)١٣٣

  .منافاتی با پذیرش اصالت تعابیر قرآنی ندارد
                                                                 

: ١٣٩٠نیا،  قائمی: ک.ر (کند ای از قرآن آن را توصیف می موقعیت قرآنی، حادثه یا واقعیتی است که آیه. ١
١٣٠(.  
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   طباطباییعالمه
المعنـی بـسیار بهـره   از الفـاظ قریـب،بیان معنای واژگان استصدد  آنگاه که درایشان 

قرآنـی نیـز معتقـد ۀ او هرچند در برخی از موارد بـه تـرادف تـام میـان دو واژ. برده است
َفـألىق  ۀ است، به اصالت تعابیر قرآن نیز گرایش نشان داده است؛ برای نمونه در تفسیر آیـ ْ َ َ

ٌعصاه فإذا هی ثعبان مبني ِ ُ ٌ َ ْ ُ َ ِ َ َ
ِ ُ َ َ )ۀ موقعیت این آیه با آیۀ  به مقایس،)١٠٧ /اعراف  ا جـان تز کأ ٌّفلما رآها  َ َ َّ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ َّ َ َ

ْوىل مدبرا ومل یعقب ِّ َ ُ ْ َ َ ًَ ِ ْ ُ َّ
 )و» ثعبـان « پرداخته و آنگاه در چرایی اسـتعمال دو لفـظ)٣١ /قصص 

  :در این دو آیه چنین آورده است» ّجان«
ۀ در آی» ّجان «گ است و منافاتی بین این وصف با وصفثعبان به معنای مار بسیار بزر

 ا جان وىل مـدبرا ومل یعقـب تز کأ ْفلما رآها  ْ َِّ َ ُ َ ََ َ ًَ ِ ْ ُ َّ ٌّ َ َّ َ َ ُّ َ ْ َ َ َّ َ
 ّجـان «بـر اخـتالف دو داسـتان،  بنـا.نیـست «

ای به کار رفته که مربوط به داسـتان   بلکه این کلمه در آیه،معنای مار کوچک است به
عی  : طور است که در جای دیگر دربارۀ آن فرمودهموسی در شب َفـإذا هـی حیـة  َـْس ٌ َّ َ َ ِ َ َ

ِ )طـه/ 
ٌثعبان  و کلمۀ )٢٠ َ ْ ٌمبني ُ ِ ُ ٨/٢١٣: ١۴١٧( در آیۀ مربوط به جریان مالقات با فرعون است(.  

با در نظر گرفتن دو موقعیـت متفـاوت از یـک  را پیداست که عالمه کاربرد دو واژه
ایـن قاعـده در مـورد کـاربرد  .ه که هر کدام اصالت خود را داراسـتحادثه تحلیل کرد
ۀ در آیـ» عفـو « برای نمونه، منظور از؛های گوناگون نیز صادق است یک واژه در بافت

 م واهللا ذو فضل  امل ُولقد عفا  ْ َ َ
ٍ

ْ َ ُ ُ َ َْ ْعنُک َ َ َ ْ َ َمننيْؤَ ِ ِ )ۀ  با آی)١۵٢ /آل عمران ْولقد عفـا اهللا عـ ُ ْ َ َُ ََ ْ َ ٌ إن اهللا غفـور َ ُ َ َ َّ ِ
ٌحلـمي ِ َ )این دو آیه مربوط به مٶمنانی است کـه در جنـگ . متفاوت است)١۵۵ /عمران آل 

ای از  امـا عـده.  از معرکه فـرار کردنـداحد، پس از شنیدن خبر شهادت پیامبر اکرم
دوم نجـات ۀ آنان با اطالع از شایعه بودن خبر شهادت ایشان، به میدان بازگـشتند و دسـت

اول، عفـوی اسـت کـه فقـط ۀ در آیـ» عفـو «از نگاه عالمـه. ن خود را ترجیح دادندجا
شامل حال مٶمنانی شده که پس از گریختن از میدان جنگ پشیمان شـده و بـه سـوی 

 بازگشتند؛ زیرا بسیار بعید اسـت کـه عنایـت و فـضل خـدا شـامل حـال پیامبر اکرم
نکرده و فقط به فکر جـان نیز توبه گناهکارانی از مٶمنان شود که از جنگ گریختند و 

 بخشودن کسانی است که از جنگ گریختنـد و بـه ،دومۀ در آی» عفو «اما. خود بودند
که پس از فرار برگـشتند و نعـاس ها  فراریان آن روز، چه آنۀ سبب اطالق آیه، شامل هم

د ها که برنگشتند و فقط به فکر حیـات مـادی خـو و چرت بر آنان احاطه یافت و چه آن
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یکـی از دالیلـی کـه سـبب اخـتالف  لحن این دو آیه متفاوت است و ١.شود  می،بودند
 تفاوت آشکاریدر این دو آیه است، همین اختالف لحن دو آیه است که » عفو «معنای

 بنابراین معنـای عفـو در ایـن دو مـورد مختلـف .)۴/۵١: همـان(در آن ایجاد نموده است 
 اما ایـن .شود گفته می» عفو «چند به هر دوهر و هر کدام مصداق خاصی دارند، است

 وی همین واژه .)همان(دو واژه در این دو آیه به سبب تغییر لحن آیه، مترادف تام نیستند 
ة ۀ را در آی م نعذب طا ة  ًإن نعف عن طا ـ َ َ

ِ ِ
َ َْ ِّ َ ُْ َْ ُ ْمنکُ ِ ٍ ْ َ ْ ِ )منافقان نازل شـده، بـه ۀ که دربار )۶۶ /هتوب

  : و چنین استدالل کرده است، مستند به توبهِسته نه مغفرتدان» ترک عذاب «معنای
 وجهی ندارد که معتقد به این معنا شویم که اگر گروهی از شما را به سبب توبه کردنهیچ 

کنیم؛ حال آنکـه اگـر منافقـان  بیامرزیم، گروه دیگر را به سبب جرم ایشان عذاب می
  .)٩/٣٣۵: مانه( ً قطعا همه آمرزیده خواهند شد،همگی توبه کنند

دهد و  به عبارت دیگر، یک واژه در سیاق معین، معارفی در اختیار مخاطب قرار می
  .)١٣٣: ١٣٩٠نیا،  قائمی(دهد  در سیاقی دیگر، برش متفاوتی از آن معارف را به دست می

  ابن عاشور
 »دتدر «ًاما ابن عاشور ظاهرا به این کارکرد واژگانی معتقد نیست؛ برای نمونه دو لفـظ

 متـرادف دانـسته کـه از ٣فـصلتۀ  سور۵٠ و ٢کهفۀ  سور٣۶ ۀرا در دو آی» رجعت«و 
 نه اینکه هـر یـک در موقعیـت ،اند باب تفنن در کالم و اجتناب از تکرار استعمال شده

ُاد الـسموات   یـا در آیـۀ )١/۶٧: ١۴٢٠(  معنای مخصوصی را افاده کننـد،خاص قرآنی َ َ َّ ُ َتکـ َ
َطــرن منــه و ُ ْ ِ َ ْ َّ َیتَف بــال هــداَ ر ا ًّتنــشق األرض و َْ ُ َ ِ ْــ ُّ ِ

َ َ ُ ْ َ ْ ُّ َ َ
 )و» رّتفطــ«ۀ دو واژکــه  معتقــد اســت )٩٠ /مــریم 

ند که تنها به سبب تفنن در کالم و خودداری از سـنگینی تکـرار در ا مترادف» انشقاق«
  .)۶/٢۴٢ و ١/٢٣٧: همان: ک. رهای دیگر نمونهبرای ؛  ١۶/٨۵: همان(اند  آیه، متفاوت آمده

  مترادف ترادف به کلمات غیرۀ از تعمیم دامنجو. ۴
شـوند،  ف محـسوب نمـیو تعمیم دامنۀ ترادف به کلماتی که از نظر لغوی متـراد توسعه

                                                                 
سھم  با تعبیر ١۵۴ۀ این عده کسانی هستند که در آی. ١ ْأمه أ ُُ ُ ْ َ َْ ُ ْ َّ َاز آنان یاد شده و فقط به فکر خود بودند .  
٢ .ًوما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إىل رىب ألجدن خريا منھا منقلبا َ َ ْ ْ َُ ََ ْ ُِّ ً ْ َ َّ ِ

َ َ ِّ َ َُ
ِ ُ ْ ِ ِِ

َ َ ًَ ََ َ َ َّ ُ َ
 .  

٣ . سىن َوما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إىل رىب إن ىل عن  ْ َُّ لَلُْ ُ َ ْ ِ ِ َّ ِ ِِّ َ َُ ْ ِ ْ ُِّ
َ َ ًَ ََ ِ َ َ ُ َ َ .  
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هـای  واژه با کلمات دیگر، استعماالت عرب و گاه به سبب داللـت نشینی در اثر همگاه
  .پذیر است معنایی واژگان نسبت به یکدیگر امکان

  ابن عاشور
ْقل هل    و ذیل آیۀشمرده مترادف نیستند، مترادف لم را با اینکه از نظر زبانی عقل و عوی  َْ ُ

ذرک أولوا األلباب ِتوی الذین یعلمون والذین ال یعلمون إمنا  َ ْ ُ َّ ََّ ْ ُ ُ َ َ َ ََّ َ َ َ َ َّ ِ َ َُ َُ َْ َْ
ِ َِ ِ َ َْس

 )علـم « به سـبب همنـشینی)٩ /زمر «
العلـم العقـل و«: اسـتو معنا اشاره کرده ًصراحتا به ترادف بین این د» لباباألا ولوأ «با

َذلك بأ قوم ال یعلمون...  ۀ همچنین در آی .)٢۴/٣۴: همان( »مترادفان ُ َ ْ َ َ ٌ ْ َ ْ ُ َّ َ
ِ

َ ِ
َ

 )نویسد  می)۶ /هتوب:  
 آن  متـضاد،شـرکۀ علم در کالم عرب به معنای عقل و اصالت رأی است کـه عقیـد

ِ سنگ خودسـاخته را عبـادت ،اقلرود؛ یعنی چگونه ممکن است انسان ع شمار می به
  .)١٠/٢٧: همان( داند سودی برایش ندارد  در حالی که می،کند

م علیـه أجـرا إن أجـری إال  الـذی فطـرىن أ فـال  ۀ وی همین برداشت را در آیـ َیـا قـوم ال أسـأ َ ََ َ َ َ
ِ َ ًَ ِ

َّ َ َ َّ ُ َ
ِ َِ ِْ ْ ْْ ِ ْ َْ َ ْ لُک َ ِ

َ َ
َتعقلون ُ ِ ْ َ )١١/٢٧٨: همان(» العلم العقل «: ارائه کرده و نوشته است)۵١ /هود(.  

َکذلك نطبع  قلوب املعتـدین وی ذیل آیۀ  ِ َ ْ ُ ْ ُ
ِ

ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ِ
َ َ

 )را » ظـالمین «و» معتـدین « نیز)٧۴ /یونس
 آنگاه مراد از این .)١١/١۴۶: همـان(» فالمعتدین مرادف الظالمین«: مترادف دانسته است

 از  مواضـع بـسیاری از قـرآن، مـراددانسته اسـت؛ زیـرا در» مشرکان «مترادف راۀ دو واژ
 را همان شـرک اسـت و آنـان کـسانی هـستند کـه پیـامبر اکـرم» اعتداء «و» ظلم«

  .های کذب خود نسبت به گروه صادقان تعدی نمودند جویی تکذیب نموده و با عیب

  گیری نتیجه
ان واژگ ترادف حوزۀ در عاشور ابن و طباطبایی عالمه میان خاص و مشترک از رویکردهای

شود که عالمه همپای مفسرانی مانند ابن عاشور و حتی برتر از او کـه  چنین استنباط می
اند، در حوزۀ  تفاسیر ایشان به تفسیر لغوی نامبردار است و از قواعد لغوی بسیار بهره برده

خالف تصور عام، روش   است که برتفسیر ادبی و لغوی پیش رفته است و این نشانگر آن
میزان . ه قرآن به معنای کنار گذاشتن قواعد لغوی و ادبی در تفسیر نیستتفسیری قرآن ب

پس از استقصای تمامی موارد مربوط به » های آن ترادف و زیرساخت«توجه این دو مفسر به 
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یر و التنویر و المیزان  در دو تفسیرترادف   :آمده استبه نمایش در در نمودار زیر ١،التحر
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  اییعالمه طباطب  ابن عاشور        
  :از اند برخی از رویکردهای این دو مفسر در حوزۀ ترادف عبارت

  .است واژه دو معنای اجزای تمام در اتحاد ،ترادف شرط ترین اصلی .١
 معنایی نهان های تفاوت از پرده مترادف، ظاهر به واژگان ِقرآنی کاربردهای بررسی. ٢
  .دارد برمی
  .نیست جایز مترادف دو بین  عطف.٣
  .هستند یکسان مترادف لفظ دو متضادهای یا ها متقابل. ۴
  .بنشینند یکدیگر جای به ها جایگاه تمامی در بتوانند  بایدامعن هم ًواقعاۀ واژ دو. ۵
  .است ضروری مترادف واژگان زبانی استعماالت و تاریخی تطور به توجه. ۶
  .بخشند می تعین مترادف واژگان معنای به ،ویژه یها همنشینی. ٧
  .معناست فزونی بر دال واژه، در اضافی یها واج  وجود.٨
  .شود انجام سیاق به توجه با باید مترادف واژگان معنای تحلیل. ٩
  .است الزم واژگان ترادف رد یا اثبات در بینامتنی روابط به توجه. ١٠
  .کند می تعیین متن در را مترادف الفاظ از هریک گزینش ای، هسته واژگان به توجه. ١١
  .است یکسان مترادف لفظ دو اصلی معنای و عاطفی نایمع. ١٢
  .کنند می حفظ را خود اصالت ،قرآنی گوناگون یها موقعیت در مترادف الفاظ. ١٣
 ًتعمیم دامنۀ ترادف واژگان به کلمات ظاهرا غیر مترادف بـا توجـه بـه همنـشینی. ١۴

  .کلمات، استعماالت عرب و داللت معنایی واژگان به یکدیگر ممکن است
                                                                 

یر و التنویر و المیزان در تفسیررسالۀ دکتری نویسنده با موضوع بررسی تطبیقی قواعد تفسیر : ک.ر. ١   .التحر
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  یشناس تابک
 ،ه عن نـسخ قدیمـًقال ن؛اللسن العربی فی الکنز اللغوی ، اسـحاقبن یعقوبابویوسف  ،ابن سکیت اهوازی .١

  .تا ، بیبیروت، وغست هفنرتحقیق ا
یر و التنویرابن عاشور، محمد بن طاهر،  .٢   .ق ١۴٢٠، التاریخ العربیمٶسسة ، بیروت، )تفسیر ابن عاشور (التحر
 بیروت، دار ، کالمهایسنن العرب ف مسائلها و  وة العربیة فقه اللغی فُّیالصاحب ،احمدابن فارس، ابوالحسین  .٣

  .ق ١۴١۴المعارف، 
الـدین  تحقیـق جمـال، العـرب لـسانالدین محمد بـن مکـرم،  ابن منظور افریقی مصری، ابوالفضل جمال .۴

  .ق ١۴١۴ صادر، داردار الفکر ـ  روت،یبچاپ سوم، دامادی، میر
، ٣۴ۀ ، شـمارنامـۀ فرهنـگفصلنامۀ ، »معنایی مطلق در سطح واژگان همۀ لئنگاهی به مس«افراشی، آزیتا،  .۵

  .ش ١٣٧٨
، مجلۀ دانشکدۀ ادبیـات و علـوم انـسانی ،»تفسیر المیـزانشیوۀ لغوی عالمه طباطبایی در «اقبالی، عباس،  .۶

  .ش ١٣٨٢، ۴ دانشگاه فردوسی مشهد، شمارۀ مشهد،
،  ، تهـران، دانـشگاه امـام صـادقیم؛ رویکرد نظری و کـاربردیشناسی قرآن کر ترجمهپاکتچی، احمـد،  .٧

  .ش ١٣٩٢
چاپ ششم، تهران، نـشر مرکـز،  کورش صفوی،ۀ ، ترجمشناسی نگاهی تازه به معنی،  رابرتپالمر، فرانک .٨

  .ش ١٣٩١
یفات ، علی بن محمدشریفسیدمیرجرجانی،  .٩   . ق١٣۵٧ للنشر، ة الدار التونسی،تونس ،التعر
الـدار  ـ القلـم دار  دمـشق، ـبیـروت ،نآالقر الفاظ مفرداتالقاسم حسین بن محمد، راغب اصفهانی، ابو . ١٠

  . ق١۴١٢ه، الشامی
یـر اثر الدالالت اللغویة فی التفسیر عند الطاهر بن عاشور،  جمعانزهرانی، مشرف بن احمد . ١١  فی کتابه التحر

  .ق ١۴٣٠، بیروت، مٶسسة الریان، و التنویر
تبـة الغربـاء ک م،هیـنة النبوی المد،هابدال الحروف فی اللهجات العربی ،ء بن رجامان بن سالمی سلی،میسح .١٢

  .ق ١۴١۵ ،هیاالثر
  .ق ١۴١۶الفکر،  لبنان، دار، االتقان فی علوم القرآن، بکر  عبدالرحمن بن ابیالدین سیوطی، جالل . ١٣
المـورخ   دار،روتیـ ب،تطور البحث الداللی؛ دراسة تطبیقیة فـی القـرآن الکـریم ، علینیر، محمدحسیصغ .١۴

  .م ١٩٩٩ ی،العرب
  .ش ١٣٨٧ مهر، ۀ، تهران، سورشناسی یدرآمدی بر معنصفوی، کورش،  .١۵
 ،ۀ قمی علمۀن حوزی مدرسۀ جامع،قم،  چاپ پنجم،المیزان فی تفسیر القرآن ،نیمحمدحسسید یی،طباطبا .١۶

  .ق ١۴١٧
  .ق ١۴٢٢الجوزی، ، ریاض، دار ابن التفسیر اللغوی للقرآن الکریمطیار، مساعد بن سلیمان بن ناصر،  .١٧
  .ق ١۴٢٠، مکتبة الخانجی، ه، چاپ ششم، قاهرهفصول فی فقه العربیعبدالتواب، رمضان،  .١٨
پرویز آزادی، تهـران، دانـشگاه امـام ۀ ، ترجم)تحلیل زبانی (شناسی قرآن کریم سبکوف،حسین، ٶعبدالر .١٩

 .ش ١٣٩٠،  صادق
ق طـه ی، تحقصولالالمحصول فی علم ا،  تمیمی بکری شافعیفخرالدین رازی، ابوعبداهللا محمد بن عمر .٢٠

  .ق ١۴١٢، هسسة الرسالٶ م،بیروت، ّجابر فیاض علوانی، چاپ دوم
  .ق ١۴٠٩، هالهجر ، دارقم، چاپ دوم، العین کتابفراهیدی، خلیل بن احمد،  .٢١
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 ۀشیـ پژوهـشگاه فرهنـگ و اند، تهـران،شناسـی و تفـسیر قـرآن بیولـوژی نـص؛ نـشانه ،رضای عل،این یقائم .٢٢
  .ش ١٣٨٩ی، اسالم

  .ش ١٣٩٠ی، اسالمۀ شی پژوهشگاه فرهنگ و اند،تهران ،معناشناسی شناختی قرآن ،همو .٢٣
  .ق ١۴٠٢الرائد،  ، بیروت، داره البالغی فی تفسیر القرآنّم و حسّابن القیالشین، عبدالفتاح،  .٢۴
  .ش ١٣٩١،  علمی،، تهرانیکورش صفوۀ ترجم ، زبانیشناس ی بر معنیدرآمدان، الینز، ج .٢۵
، تحقیـق احمـد هاللغـفی  اللطائف :معجم اسماء االشیاء المسمی احمد بن مصطفی الدمشقی، لبابیدی، .٢۶

  .تا ، بیهالفضیل عبدالتواب عوض، قاهره، دار
  .ق ١۴١۵، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ دوم، قم، التمهید فی علوم القرآنمعرفت، محمدهادی،  .٢٧
یة وبی(الترادف فی القرآن الکریم  ، محمد نورالدین،دّمنج .٢٨   .ق١۴١٧، ه، دمشق، المطبعة العلمی)التطبیق ن النظر
  .تا  آثار االمام الخوئی، بیءاحیاة ، قم، مٶسسالبیان فی تفسیر القرآنابوالقاسم، سیدی، یخوموسوی  .٢٩
  .ش ١٣٨٢نما،   تهران، هستی،پژوهی مقاالت و مقوالتی در تفسیر؛تفسیرآفاق  مهدوی راد، محمدعلی، .٣٠
یمترادف درمیرلوحی، علی،  . ٣١   .ش ١٣٩٢، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،  قرآن کر
  .ش ١٣٩٣ ، هرمس، تهران،شناسی رایج و انتقادی گفتمان ،اهللا  لطفی،ارمحمدی .٣٢
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  ١٣٩٧  بهار ـ تابستان،٢٧ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
   درشناسی و سیاق نقش ریشه

  فهم آیات متشابه لفظی
    ١حسینی زینب یب بی  
    ٢اصل قائمی حسین  
    ٣کلثوم افضلی  

  دهکیچ
که از نظر لفظ و معنا بـه یکـدیگر هستند آیات متشابه لفظی، آیاتی از قرآن کریم 

 و آیـات uبیشتر آیات متشابه لفظی، در داستان حـضرت موسـی. شباهت دارند
 ۀ سـور١۶٠  بقـره وۀ سـور۶٠ یـات آمـوارد،ن یا  ازیکی .مربوط به قوم یهود است

 دهید» نبجستا «و» نفجرتا «ۀاربرد دو واژک در یه تفاوت روشنکاعراف است 
ن یـ ای بـرایل گونـاگونیـ، دالیات متـشابه لفظـیه آی توجهای تابکدر . شود می

ل یـ دالی ولـ.ر شـده اسـتکـ ذیات متشابه لفظین آیاربرد واژگان اکاختالف در 
  .ردکتماد  اعها توان به آن  نمیشده قابل نقد است وکرذ

 هـای ن زبـانی واژگـان بـۀ مقارن: مختلف، مانندی با ابزارهاشناسی شهیدانش ر      
                                                                 

 ١٠/۵/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/٨/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(zhosseini1400@gmail.com)) نویسندۀ مسئول( اسوجیار دانشگاه یاستاد. ١
  .(ghaemiasl@gmail.com) اسوجیار دانشگاه یاستاد. ٢
  .(afzalikolsom@gmail.com) کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث. ٣
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توانـد   مـی...ی وخی تـاری، اصل مضاعف، معناشناسـی، شناخت اصل لغوسامی
  .دی نمایات متشابه لفظیه آیتوجو فهم واژگان قرآن به  یانی شاکمک

اق ی و با توجـه بـه سـشناسی شهیش ر دانین پژوهش با استفاده از ابزارهایدر ا      
ن یـد در علـت ایـ جدیهی معتبـر هـستند، تـوجیه هر دو جزء قـرائن لفظـکات یآ

اق یق واژگان و هم با سـی دقی هم با معنایشتریه انطباق بکشود   میرکاختالف ذ
  .ات داردیآ

  .شناسی، سیاق انفجار، انبجاس، ریشه آیات متشابه لفظی، :یدیلکواژگان 
  مقدمه
 شده است و در بیش بیش از پیامبران دیگر در قرآن تکرار ت حضرت موسیسرگذش

اسـرائیل اشـاره شـده  بار، به ماجرای موسـی و فرعـون و بنـی ١٠٠ از تربیشو سوره  ٣٠از 
 .)٢٢١: ١٣٨۵مکـارم شـیرازی، (  بزرگ بودی تمدنیع و دارای وسیشورککشور مصر . است
هـای قـوم   بیش از انبیای دیگر، ویژگیداستان حضرت موسی در قرآنشدن طرح مدلیل 
گرایی، تکبـر، خـودبینی و بـازی، مـادیگرایی، حـس دشـمنی، لـج: وناسرائیل همچـ بنی
و جوامع امروزی نیز بـوده   زمان پیامبرۀها در جامع محوری بوده که این ویژگیخود

ا تکرار ها ر های آن بنابراین قرآن قصه. شود  انسانی جدا نمیۀگاه از جامع و هست و هیچ
از . هـای نکوهیـده را از خـود دور کننـد کرده است تا مردم عبرت گیرند و این خصلت

  : است نقل شدهپیامبر اسالم
ُالسالفة یکون فی هذه األمة مثله،مم  األیان فک ما ّلک« ّ حذو النعل بالنعل والقذة بالقذةّ ُّ ُ َ« 
  .)٢/۵٣٠: ١٣٩۵صدوق، (

.  نهفتـه اسـتقـوم حـضرت موسـیگذشت ی در سرهای زیاد عبرت ها و درس
دقـت در هـر بخـش از . جای قرآن به ماجرای این قـوم پرداختـه اسـت خداوند در جای

 خـاص از طـرح یدر هر سوره هدفکه دهد  نشان می های مشابه داستان موسی قصه
هـای مختلفـی از داسـتان ایـشان پرداختـه شـده و از  نظر بوده و به جنبهّداستان ایشان مد

  .وناگون به این ماجرا نگریسته شده استهای گ زاویه
شتر در یـمورد و ب ٣٠نزدیک به .  است موسیۀ قص،ها در قرآن پرتکرارترین قصه

 پرداخته یبه داستان حضرت موس...  و بقره، اعراف، شعراء، طه، قصصهای سوره
 از زنـدگی یلـک ۀ مرحلـ٣تـوان در  ین موضـوع را مـیـشـده در ایـات واردآ .شده است
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زات او بـا فرعـون و رپیش از نبوت، نبـوت و مبـا:  نمودیبند می تقسیس موحضرت
  .)١/١٣٧: ١٣٨٨موسوی گرمارودی، (هدایت و مدارا با قومش 

  شناسی اصطالحات  مفهوم.١

  یاصطالح متشابه لفظ. ١ـ١
در اصل بـر » شبه «:ابن فارس گوید. است» تشابه «متشابه اسم فاعل و مشتق از مصدر

: ١۴٠۴(  که از نظر شکل، رنگ یا اوصاف، شبیه چیز دیگـر باشـدشود چیزی اطالق می
 ْ و متـشابهات، کارهـای مـشکلْمـشتبهات: گوینـد  جوهری و ابـن منظـور مـی.)٣/٢۴٣

 فیروزآبـادی .)٣/۵٠٣: ١۴١۴؛ ابـن منظـور، ۶/٢٢٣۶: ١٩۵۶جـوهری، (ند چیزهای شبیه یکدیگر
چیز دیگر باشد تـا آنجـا کـه در رود که چیزی شبیه  کار می این واژه زمانی به: گوید می

  .)۴/٢٩٩: ١٨٧٢( تشخیص مانعی ایجاد کند
آیات متشابه لفظی، آیاتی از قرآن کریم هـستند کـه موضـوعی را بـا الفـاظ و تعـابیر 

بـه چـشم  هـا هـای جزئـی در آن  تفـاوت،کنند، اما از لحاظ ساختار کالم مشابه بیان می
خیر، حذف و اضافه، تعریـف أتقدیم و ت: زند اا عبارت ها  برخی از این تفاوت.خورد می

  دیگـرۀ بـه کلمـای و تنکیر، افراد و جمع، تبدیل حرفی بـه حـرف دیگـر، تبـدیل کلمـه
سـیوطی، (های مختلـف   قصص، بیان یک قصه به صورتۀ و دربار)١/٢٠٢: ١۴١٠زرکشی، (

  .)٨۴۵: ١٩٩۶؛ عکبری، ٢/٢٣٣: ١۴٢١
 .کنند اشتباه میه مقابل محکم، خلط و  از دانشمندان بین متشابه لفظی و متشابیبرخ

 جز برای تمیز و شناخت بین متشابه لفظی و متشابه ، لفظی که به متشابه اضافه شدهۀواژ
متشابه لفظی و متشابه دو علم مستقل از مباحـث علـوم . مقابل محکم وضع نشده است

 ر حالی کهباشد، د و داللتش مخفی می مشکل ،تفسیر متشابه مقابل محکم. قرآنی هستند
  .)٩: ٢٠٠٩مشاهره، (شود  شود و معنای آن توجیه می حکم متشابه لفظی درک می

 را بیـان یاز انـواع تـشابه لفظـ نوع ٨، البرهان زرکشی در کتاب :انواع متشابه لفظی
 ی داستان موسـیات متشابه لفظین انواع در آینوع است و هم ۶ه در واقع ککند  می
  )۵٠/١٢٧ش: ١۴٣١خضر، (  استیز قابل طرح و بررسین
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: ماننــد؛ نــدا ب مختلــفیــ از نظــر ترتی ولــیکــسان،ه از جهــت لفــظ کــ کلمــاتی. ١
 َوالنصاری والصابئني ِ ِ َّ ََ ََ َّ

 )و )۶٢/ بقره  َوالصابئني والنصاری َ ََّّ َ ََ ِ ِ )١٧/ حج(.  
:  ماننـد؛اده و نقـصان هـستندیـ اختالف از جهـت زیه داراک ی عبارات همانند.٢
 ن اک َو َْ لِک سھم یظلمونَ َا أ ُ ِ ْ َ ُْ َ ُ ْ َ ُ

 )و )۵٧ /بقره  سھم یظلمون ن أ َو ُ ِ ْ َ ُ ْْ َ ُ ْ َ َلِک َ )١١٧ /آل عمران(.  
: ماننـد؛ ر هـستندکیـف و تنیـ اختالف از جهت تعریه داراک ی عبارات همانند.٣
 ًاجعل هذا بلدا آمنا ًِ َ َ َْ َ ْ َ )و )١٢۶ /بقره  ًاجعل هذا البلد آمنا َِ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ )٣۵ /مابراهی(.  

ْلـن  : ماننـد؛ فراد و جمـع هـستندِ اختالف از جهت ایه داراک ی عبارات همانند.۴ َ
ًمتسنا النار إال أیاما معدودة َ ُ َّ َْ َ ً َّ َ َّ

ِ ُ َّ َ َ
 )و )٨٠ /بقره  ٍلن متسنا النار إال أیاما معدودات َ ُ َّ َْ َ ً َّ َْ َّ

ِ ُ َّ َ َ َ
 )٢۴/ آل عمران(.  

:  ماننـد؛ جهـت حـروف عامـل هـستند اخـتالف ازیه داراکـ ی عبارات همانند.۵
 ْآمنمت ُ ْ ِبه َ ِ )و )١٢٣ /اعراف  ْآمنمت ُ ْ ُله َ َ

 )٧١٧/ طه(.  
رت : ماننـد؛ لمات هستندک اختالف از جهت یه داراک ی عبارات همانند.۶ ْفـا َ َ َ ْ َ

 
ست  و )۶٠ /بقره( ْفا َ َ َ ْن َ

 )١۶٠/ اعراف(.  

  ید دانش متشابه لفظی فوا.١ـ١ـ١
  : مانند؛پژوهان بیان شده است برای علم متشابه لفظی توسط قرآناهداف مختلفی 

ورزان، حقانیت قرآن را بـه خـاطر  اندیشان و غرض برخی از کج ؛دفع توهم تکرار. ١
بـدون هـدف انجـام در قـرآن تکـرار که کنند  وجود آیات متشابه لفظی انکار و ادعا می

 هـیچ تغییـری ْر معنـا و مفهـومدر پاسخ باید گفت که تکرار، زمانی کـه د. گرفته است
بان ناپسند است؛ ولی این دانش با بررسی دقیق آیات متشابه یصورت ندهد، در دیدگاه اد

غرنـاطی، ( کند لفظی و اهداف مورد نظر آن در هر یک از آیات، این توهم را برطرف می
  .)٢٢۶: ١٩٩٨؛ کسائی، ١/٢۴٢: ١٩٨٣
کنـد تـا  تر و بهتـر کمـک مـی  دقیقاین دانش به حافظان قرآن کریم، برای حفظ. ٢

بتوانند هر آیه را به صورت صحیح و بدون اشتباه با دیگری به خوبی در ذهن خود ثبـت 
  .)۵٩: ١٩٩٨کسائی، (کار برند  کنند و آن را در جایگاهش به خوبی به

در بـه ویـژه برد واژگـان وجـود دارد، ر در برخی موارد، تفاوت اندکی کـه در کـا.٣
تـوان بـه  اختالف در موضوع و جهت نزول آیه است که با تدبر مـیبه دلیل داستان انبیا، 
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ًاجعل هذا بلدا آمنـا :  آمده است مانند آنچه در داستان ابراهیم؛ دست یافتآن ًِ َ َ َْ َ ْ َ )بقـره /
ًاجعل هذا البلد آمنا  و )١٢۶ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ )ر مربوط به سف اول ۀآیکه اند   برخی مفسران گفته.)٣۵ /ابراهیم

شده   قبل از آبادانی و شهر شدن مکه بوده است که هنوز مکانی شناختهاول ابراهیم
 دوم مربـوط بـه سـفرهای ۀ امـا آیـ.یاد کرده اسـت» بلد «رو با لفظ نکره از  از این؛نبود

از آن یـاد » البلـد«ۀ بنـابراین بـا لفـظ معرفـ؛  پس از آبادانی مکه استبعدی ابراهیم
  .)٣٢: ١۴١٨کرمانی، ( کرده است

خواهد با  های وجود آیات متشابه لفظی این است که خداوند می  یکی از حکمت.۴
. نـدا ها از آوردن هر یک از این وجـوه نـاتوان عربکه آوردن وجوه گوناگون نشان دهد 

 بالغت و فـصاحت را مطـابق بـا مقتـضای کـالم ،خداوند در آیاتی که شبیه یکدیگرند
ورزد و در جـایی  دت در کالم الزم است، بخـل نمـی که زیایکند و در جای رعایت می

  .)١/١١٢: ١۴١٠زرکشی، ( پرهیزد  سخن میۀ بیهودۀ از اطال،که کالم موجز الزم است
ت یـ اهمی دارایالمـک ذکر مجدد یک کـالم، بیـانگر اهمیـت آن اسـت و اگـر .۵

ن اسـت آن مطلـب را اعـاده کـد در ذهن مخاطب ممکیت و تأی تثبینده برایباشد، گو
  .)١/١١٢: ١۴١٠؛ زرکشی، ٢/٣٣٩: ١۴٢١سیوطی، ( ندک

  شناسی اصطالح ریشه. ٢ـ١
هـا  ل واژهک تحول شی بررسها و  واژهیخی تارۀ علم مطالع١،ا علم االشتقاقی شناسی شهیر

 به زبان مورد نظر راه ی و از چه منبعی واژه از چه زمانیکه ینک مانند ایمسائل؛ باشد می
 در سـاختار یرییـ و در طول زمان چـه تغ؟ستی چها  واژهۀشی ری اصلی معان؟افته استی

ریشه و اصل لغوی و   بررسی اشتقاق واژگان و تعیین واژگان هم؟آن به وجود آمده است
ایـن .  اسـتشناسـی شهی دانش ری از ابزارهای، سامهای  واژگان در زبانۀشین ریمقارنه ب

واژگـان در مفهـوم خـود  زیـرا ؛گیـرد کار برای تعیین مفهوم محـوری واژه صـورت مـی
تدریج در اثر کاربردهای مجازی و یا آمیختگی معـانی مـصداقی بـا معـانی مفهـومی  به

 واژه در عـصر ِمفهـوم نخـستین که گردد انجام این فرایند سبب می. اند دچار تطور شده
  .)٣/۶ش: ١٣٨۴؛ معموری، ٧۵: ١٣٧٩حجازی، (نزول روشن گردد 

                                                                 
1. Etymology. 
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دهد که   نشان میرآن به ویژه واژگان غریب قرآن دقیق علمی در واژگان قهای بررسی
اند، در بسیاری مواقع دقیق نیست؛ گاه مبتنی بر   دربارۀ مفهوم واژگان بیان کردهآنچه لغویان

 صحابه و تابعان است، مانند معنای قمر، الهه، زنی است؛ گاه همان روایات حدس و گمانه
چ یشده ه انی گاه مفهوم ب؛)١٨/٣٠٩: ١٩٩۴ زبیدی،حسینی واسطی (» ناءیس« ۀ واژیحسن برا
 ی؛ گاه چنـان آرا»سحت« ۀ واژی مانند مفهوم مال حرام برا، واژه نداردۀشی با ریارتباط

ی نهـر،  ماننـد معنـا،ردکـتوان به آن اعتمـاد   نمیهکمتناقض در مفهوم واژه وجود دارد 
مبتنی بر شعر و ادبیات شده  ؛ و گاهی دیدگاه بیان»ّسریا«برای واژۀ ... انسان بلندمرتبه و

؛ )١/۴٢: ١١١٩؛ بروکلمـان، ١۵٣: تـا حـسین، بـی( ردکـتوان به آن اعتمـاد   نمیهک است یجاهل
انـد  های غیر عربی این واژگان اشاره کـرده هرچند برخی لغویان مانند ابن فارس به ریشه

  .)٣٣٠ـ۴/٢٩۵ش: ٢٠٠۴قرنی، (شده نیست  و اینکه اصل این کلمات در زبان عربی شناخته
ان یرانیا...  وهیبوی، اخفش، سیسائک، یدی مثل فراهیهجر  دوم و سومۀان سدیلغو

 عـراق بـا ی فارسـ یط عربیه دو قرن بعد از نزول قرآن در محک بودند ییتبارها یرانیا ایو 
ات یـ لغـت و ادبهـای تـابکن یاقدام به تـدو ر،یث و تفسیتابت حدکعدم ئلۀ وجود مس

ژه در واژگـان یـ، به ویتوان به گفتار لغو  نمینی بنابرا.)٢۵: ١۴١١سزگین، ( اند عرب نموده
  .ب قرآن اعتماد نمودیغر

 جعل مـشهور ۀنیوفه به مدکه کجا  تا آنط عراق به جعل شهرت داشتین محیهمچن
ت یـ روایک اصل در زبان را تنها با یکه کجا  تا آن به سماع داشتندیادی زکیۀا تیو  بود
تـوان   نمـی واژگان قـرآنین در معنای بنابرا.)٣٩۶: ١٩۵٨مخزومی، ( دانستند  میا نقل ثابتی

 شـناخت مفهـوم واژگـان ین منبـع بـرایتـر رد، اگرچـه مهـمکـ اسـتناد یتنها به قول لغو
ی زیـن منـابع چیـت و ارزش ایـله از اهمئن مسی و ا استیتب لغت ادب عربکهمچنان 

شف کـ یبـرارا  نینـو یااز ابزارهـشده، ضرورت اسـتفاده   مسائل طرحیل و.اهدک نمی
  .دهد  مین نشان قرآبی غر واژگانیمعان
 از ی برخـ.نـدک می کمک واژه به مفسر یه در فهم معناک است ی دانششناسی شهیر

مفــردات قــرآن بــوده و   لــزوم اجتهــاد مجــدد دریعنــین ضــرورت یــمعاصــران متوجــه ا
تـاب ک در یدحـسن مـصطفویس: انـد، ماننـد نـه انجـام دادهین زمیـدر ارا  هایی وششک

  . ... والتفسیر البیانی در یالشاط  عائشه بنت،التحقیق فی کلمات القرآن
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  شناسی شهی دانش ری ابزارها.١ـ٢ـ١
آل ( گر خـواهر هـستندیدیکـ بـا ی سـامهـای  چون زبـان:های سامی مقارنه بین زبان. ١

  ورودیا چنـد زبـان سـامیـ واژه در دو که یکن است ک و مم)۶۵ ـ ٧/۵١ش: ١٣٩١یاسین، 
شف کـر شـده باشـد، مقارنـه بـه ییـ زبان دچار تغیک واژه در یک یرده باشد و معناک

 بـه »سـحت«:  ماننـد؛)٧٢: ٢٠٠٧ الـدین، کمـال( ندک ک میمک و متقدم واژه ی اصلیمعنا
 بـرک علـو و تهـای  چنگـال و نـشانهی به معنـا»تفث« و )٣٧٧: تا مزراحی، بی( حرب یمعنا

ن یـدر ا. انـد ار رفتـهکـن معنـا بـه یز در همـیم نیرکآن ن واژگان در قریه اک )۴١٠: همان(
  .)١١٢: ١۴٢۵نادری، ( سودمند است... ی و، حبشیانی، سری لغت عبرهای تابک ،نهیزم

ا یـ ی شناخت اصل مضاعف ثالث،گر از ابزارهای دیکی :شناخت اصل مضاعف. ٢
 یـک یدا دارا در ابتـی واژگان عربـۀ هم،شناسان  زبانۀبه گفت.  واژگان استۀشی رییثنا

 های شهیر .)۴٨: ١۴١١؛ قاسمی، ٣۶١: ١٣۶٧ عبدالتواب،(اند   بودهییا ثنای یاصل مضاعف ثالث
 قطـع ی بـه معنـا»ّبـت«ا یـ »بتـت« همه مشتق از اصـل »...، بتل، ثبر، تبل، كبتر، بت«

 هـای رغـم اخـتالف و بـه شود  میدهید مشتقات آن ۀن مفهوم در همین ایبنابرا. اند بوده
ن ابـزار در یـ ا.)۴١: ١۴١٣سـامرائی، (  وجود داردها  آنۀ قطع در همیا شهی مفهوم ر،ییمعنا
 »جمد« ۀ مثل واژ؛)١/٣١٨: ٢٠٠٨صاعدی، (  مهم استیی معناهای  ظرافتیص برخیتشخ
 ی و در آن مفهـوم فـشردگ)١٨٧: ١٣٩٣حـسینی، (اسـت   گرفتـه شـده»جمم« ۀشیه از رک

  .)١/۴٧٧: ١۴٠۴س، ابن فار( تک است، نه عدم حریمفهوم اصل
 فهـم واژگـان قـرآن ۀن ابزارها در حوزیتر از مهمن روش یا :شناخت اصل لغوی. ٣
به ضـرورت توجـه آن  ۀتاب نوشت و در مقدمکن باره یبار ابن فارس در ا نینخست. است

 :١٩٩١خربـوش، ( ردکاشاره  ماده یک های غهی در تمام صک و مفهوم مشتر،یبه اصل لغو
 مانند ؛ شده استیبردار ن ابزار بهرهی از اات معصومانین در رواش از آی پیول .)٧۵
 مفهوم اصلی محل سجده و نه مکان و محل ،ر از مساجدیه در تعبک د سارقیت قطع یروا

  .)٢٨/٢۵٣: ١۴٠٩عاملی، ( ردیگ  می بنا و ساختمان است، مورد استناد قراریکه کعبادت 
در د رضـا یرشـ و ییعالمه طباطبـارای نمونه، ؛ باند ن ابزار بهره بردهیز از ایمفسران ن

 از اصل »ذنب« ۀ واژید برای و شدایان مفهوم سختی فتح در بۀ سورییات ابتدایر آیتفس
ن راسـتا یـ در ا.)۶/١٠: ١٣۵٠ رشـید رضـا، ؛١٨/٢۵٢: ١۴١٧طباطبـایی، ( اند  گرفتهکمک یلغو
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 . اسـتیل لغـو واژگان از مفهـوم اصـی مصداقِی معانکیک تف، مهمهای  از روشیکی
 ی محـوری، معـانی و اصـل لغـو، واژهیر محـوری و غیم عرضی، مفاهیم مصداقیمفاه

  .)۶٨: ١٣٧٩ صفوی،( واژگان است
ی ل معرفـیـم خـود را مـصدق تـورات و انجیرکقرآن  :معناشناسی تاریخی واژه. ۴
ل اسـت یـه ناظر بر تورات و انجک است یتابکم یرکه قرآن کد توجه داشت یبا. ندک می
ال طـرح کن اشـیـد ای شا. استک با تورات مشتری از واژگان و عناصر لغویاریر بسو د

د توجـه یـ با.ن نازل شده استی مبی است و قرآن به زبان عربیه زبان تورات عبرکشود 
  بـه شـماریانیـ و وحینـیه هـر دو مـتن دک در دو زبان کوجود عناصر مشترکه داشت 

 یات فراوان دارنـد، بـه عربـکتند و با هم اشترا خواهر هسهای ند و دو زبان از زبانیآ می
تـاب مقـدس و کد خرافـات ییـ تأین بـه معنـایا. زند ی نمیا م لطمهیرکبودن زبان قرآن 
 یی معنـاۀن واژگـان را در حـوزیـم ایرکـرا قـرآن ی ز؛ستی نها تابکن ی ایمطالب انحراف

 قام اصالح باورهام در ،ه در موارد متعددک است یتابکار برده است و قرآن ک به یدیجد
قـرآن بـه   درهـارون ی بـرا»اًردء« ۀواژاربرد کـ ًمثال .تاب استکو اعمال نادرست اهل 

ان اسـت یـهودیان یـامبر خدا در می نادرست به هارون پهای باورها و نسبت اصالح جهت
 ۀدربار» اًردء «ۀاربرد واژک .نندک ی می معرفی سامرۀ گوسالۀ را جادوگر و سازندیه وک
ت و توجـه ی حمایه به معناکتاب است کان اهل ی ناظر به مفهوم رداء در م،رآن در قیو

نـد ک  مـی از خداوند درخواسـتین موسیبنابرا. )٣١۴: ٢٠٠٧ ،فیربـروج(خداوند است 
ه کـست، بلیـ هـارون نۀان دربـاریـهودیدگاه ید دیی تأ،لهئن مسیا.  او باشدیه هارون رداک

 هـستند، بـه اصـالح یتـاب معهـود ذهنـک نزد اهل ه درک یبا استفاده از واژگانخداوند 
ن موضـوع یـ و مطالعات مختلـف نـشانگر اها یبررس .ورزد  میان مبادرتیهودی یباورها
ق واژگان قرآن ی دقیتاب مقدس در فهم معناک مراجعه به ،موارد  ازیاریه در بسکاست 

  .د استی مفی لغت و شعر جاهلهای تابکش از رجوع به یم بیرک
ان مفهـوم یـتوانـد در ب  مـی از ابزار فوق یکهرکه ست ، این اگریدن توجه شایا ۀتکن
تـوان   می ابزار فوقۀن از همیبنابرا.  نداشته باشدیا ا ثمرهیننده باشد و ک کمک واژه یک

 یبـه طـور قطعـ ن ابـزاریـ از ا یـکدامکـه کست یله روشن نئن مسی ایرد، ولکاستفاده 
  ؟کننده است کمک
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  اقی اصطالح س.٣ـ١
 باشـد  پیوسته، راندن، تابع، کابین، اسلوب و روش مـیۀی رشتااق از نظر لغوی به معنسی

: ١۴١۴ابـن منظـور، (  و سیاق کالم به معنای شیوه و اسلوب آن اسـت)۶/۴٣۵: ١٣٧۵معین، (
در باب معنای اصطالحی سیاق، علمای فقه و اصول و تفسیر با اینکـه فـراوان . )١٠/١۶۶

 .انـد اند، تعریف دقیقی از آن ارائه نکرده ا مورد استناد قرار دادهاز سیاق یاد کرده و آن ر
  :ند ازا ف عبارتی تعاریبرخ

خـواهیم آن را   است که به الفـاظ و عبـاراتی کـه مـییگونه دلیل مقصود از سیاق هرـ 
 الفاظ باشد، مانند کلمـات دیگـری کـه بـا ۀ خواه از مقول؛یم، پیوند خورده استمبفه

 دهند و خواه قرینۀ حالی باشد، میهم پیوسته را تشکیل ه یک سخن ب ،عبارت مورد نظر
مانند اوضاع و احوال و شرایطی که سخن در آن اوضاع و احوال مطرح شـده اسـت و 

  .)١/١٠٣: ١۴١٠صدر، ( در موضوع و مفاد لفظ مورد بحث، نوعی روشنگری دارد

 متقـدم بـر یها سمت لفظ وجود دارد، موافقت آن با قیقت معنایه بر حقک یا نهیقر
  .)١/٢٢: ١٩٩٠رشید رضا، ( استی آن با مجموعۀ معنآن و سازگار

ای از کلمـات، جمـالت و یـا آیـات سـایه  سیاق ساختار کلی است که بر مجموعـه
سیاق در مواردی بـرای فهـم واژگـان و جمـالت . گذارد افکند و بر معنای آن اثر می می

هـا  ها و جملـه هنگی و تناسب معنای کلمهیک متن قرینه است که نادیده گرفتن آن هما
هـا و مفـاد   واژهین معنـایـیر آن در تعیاق و تأثینه بودن سیاصل قر. کند دار می را خدشه

ب اثـر داده یـها بـه آن ترت  زبانۀه در همک محاوره است یی از اصول عقالیکیها،  جمله
 از آن اسـتفاده ، همـوارهینـیز در فهـم ظـواهر متـون دیـ نیشود و دانشمندان اسـالم یم
مـه یرکات یـر آیه خود در تفسکنیز ضمن ای نیمفسران و دانشمندان علوم قرآن. اند ردهک

 کمـکمـه از آن یرکات یـهـا و فهـم مفـاد آ  واژهین معنـایـیبدان توجه نمـوده و در تع
: ١٣٨٣ رجبـی،( انـد ردهکـح یات قرآن تـصریر آن در فهم مفاد آیر چشمگیاند، به تأث گرفته

  . استیاق، همان قرائن متصل لفظین پژوهش منظور از سیدر ا. )٩٣
در آن لمه فهمید که ک یا آن را در چارچوب مجموعهید ح واژگان بای فهم صحیبرا

 جملـه، یـکهـا در  لمـهک هم آمـدن ی در پیگاه. )١۶٣: ٢٠٠۴بحیـری، ( واقع شده است
 هـم ی در پـزی نیشود و گاه یگفته م» لماتکاق یس «ه بدانکاق است ی سۀآورندیدپد
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 به وجود یاقیشود، س یان می مجلس بیک موضوع در یکه راجع به ک ییها  جملهآمدن
  .دینام» ها اق جملهیس «توان آن را یه مکآورد  یم

 ؛ مـورد نظـر اسـت، قبل و بعد آیـهۀشتر از چند جملیاق، بی سۀن پژوهش گستریدر ا
ی کلمـات در سـوره گاهی باید هدف سوره را در نظر گرفت تا غـرض از کـاربرد برخـ

 توانـد بـر تبیـین علـت  سـاختار و غـرض سـوره هـم مـی،به عبارت دیگـر. روشن گردد
  .گذار باشداختالف در آیات متشابه لفظی اثر

  اتی آیبررس. ٢
یقه شـدند،  دچار مـضیآب یناء از بی در راه بازگشت از مصر به سیه قوم موسک یهنگام

 ی منت نهاد و به موسـاسرائیل بنیم  قور خداوند ب.ردندکخواست آب از خداوند در
 چـشمه بـه عـدد ١٢ رد وکن ی چنی خود را به سنگ بزند و موسیه عصاکرد کامر 

ده فرمـون داسـتان اشـاره یبه ازیر  یۀ خداوند در دو آ.دین جوشیل از زمیاسرائ یاسباط بن
  :است

 إذ استسىق مو لقومه فقلنا اضرب بعصاك ا
ْ َ َ َ ِ ْ ِ ْ ََ ْ ُ ََ ِ ِ ْ ِ ُ ُ ْ َ ْ ِ تـا عـشرة عینـا قـد عـمل کـل أنـاس مـشر کلـوا ِ رت منه ا ُر فا ُ ُْ ُ َ َ َ َ َْ َْ ٍ

َ ُ ُّ َ ِ َ َ َْ ً َْ ْ َ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ََ ْ َ َ
ا من رزق اهللا وال تعثوا ىف األرض مفـسدین َواشر ِْ ِ ْ ُ ِ ْ َ ْ

ِ ْ َ ْ َ َ َ َِ ِ ْ ِ ِ ُ َ ْ
 )هنگامی که موسی برای قـومش ؛ )۶٠/ بقره

آنگـاه دوازده چـشمه از آن . با عصایت به این سـنگ بـزن:  به او گفتیم،آب خواست
  از رزق خـدا بخوریـد و:]گفتـیم [.شـناخت ای آبگیر خود را می جوشید که هر قبیله

  .مداریدبنوشید و در زمین سر به فساد بر
 ىت عشرة أسـباطا أممـا وأوحینـا إىل مـو إذ استـسقاه قومـه أن اضـ ْوقطعنا ا َ َِ

َ َ ُ َُ ُ ُْ َْ َُ ََ َْ َ ُْ ِْ ِ َِ َ َ َ َْ َ ًَ ً َ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ ست منـه َّ ر فا ُرب بعـصاك ا ْْ ِ َ ـ َـ ََ ْن َ َ َ ْ َ َ َ ِ ْ ِ
تا عشرة عینا قد عمل کل أنـاس مـشر وظللنـا علـ الغمـام وأنزلنـا علـ املـن والـسلوی کلـوا مـن طیبـات مـا  َا َِ َ ِّ َ َْ ْ َِّ ُ ْ َ َ ْ َُّ َُّ ُ ُ ََ َ ََ ْ َ

ِ ِ
ْ َْ َ َ َ ََ َ ْ ًْ َْ َ َُ ََ َ َ ْ ُ َ َ َْ ْ

ٍ
َ ُّ ِ َ َ ْ

َلِکرزقنامک وما ظلمونا و َ ََ ُ َ َ َ ْ ُ َ َْ سھم یظلمـونَ ا أ َن اک ُ ِ ْ َ ُ ْْ َ ُ ْ َ ُ َ
 )و آنان را به دوازده قبیله که هر ؛ )١۶٠/ اعراف

ای بود تقسیم کردیم و به موسـی هنگـامی کـه قـومش از او آب خواسـتند  یک شاخه
آنگاه از آن دوازده چـشمه جوشـید کـه . وحی کردیم که با عصایت به این سنگ بزن
 و ّبـر را سایبانـشان نمـودیم و بـر ایـشان مـنهر گروهی آبخور خویش را بـشناخت و ا

ایم، بخوریـد  ای که روزیتان کرده  از این چیزهای پاکیزه:]گفتیم. [سلوی نازل کردیم
  .کردند  بلکه بر خودشان ستم می،ها بر ما ستم نکردند و آن

رت   فراز دریه از نظر لفظین دو آیا ر فـا ْفقلنا اضـرب بعـصاك ا َ ََ َـَ ْ َ ََ ْ َ َ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ تـا عـشرة عینـاُ ً منـه ا َْ َ ََ َ ْ َ َ ْ ُ ِه ی شـب
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 ۀلمـک از یگـری، و در د»انفجـرت« ۀلمـاز کات یـ از آیکـیه در ؛ جـز آنکـیکدیگرند
اق و ین پـژوهش بـا اسـتفاده از ابـزار سـیـا. ده اسـتش استفاده »انبجست«اربرد ک کت
  .ن تفاوت استیشف علت اک به دنبال شناسی شهیر

   اعرافۀو سور بقره ۀ سوریلکغرض  محتوا و. ٣
به فهم  توان در پرتو غرض سوره، یه مک است هایی  از روشیکی ی،ساختار ریروش تفس

 ل منـسجم درکـ یـک سوره، بـه عنـوان یکات یرا آی ز؛افتیات دست ی از آیتر املک
 توجـه بـه ،نین و پـسیشیات پین افزون بر توجه به آی بنابرا.خدمت غرض سوره قرار دارد

د یاق به شمار آی سۀنیمل قرکتواند م  میت است وی اهمیز دارایساختار و غرض سوره ن
  .)١١۶ـ١٩/١٠٣ش: ١٣٨٨؛ رضاداد، ١۶٨ ـ١۴/١۵١ش: ١٣٩٠زاده،  اسماعیل(

. های مدنی است  آیه و از سوره٢٨۶ قرآن کریم، دارای ۀترین سور  بزرگ، بقرهۀسور
این باورند کـه  برخی بر .های مختلفی مطرح است  دیدگاه،غرض کلی این سورهۀ دربار
 برخی غرض اصلی این سـوره را  وتوان یک غرض کلی برای این سوره تعیین نمود نمی

تردید یکـی از اهـداف مهـم  بی. )١/۴٣: ١۴١٧طباطبایی، ( دانند ترسی میا و خداامر به تقو
طنطـاوی، ( تعامل مسلمانان با اهل کتاب و شناخت ایشان استۀ این سوره مربوط به نحو

  .)٢٣١: ١٣٩٣؛ حسینی، ١/۴۵: ١۴٢٠الدین،  ؛ شرف٣٠ـ١/٢٩: تا بی
ــرآن  اعــراف از ســورهۀســور ــه دارد٢٠۶ اســت و هــای مکــی ق   روی ســخن در.  آی

  و ایمـان آورده بودنـدپیامبربه که است ن مکه و تعداد اندکی ا اعراف با مشرکۀسور
 عموم ش،آخر آیات در اول یا ًشود؛ برای اینکه غالبا از خود آیات آن نیز این معنا ظاهر می

مردم را انذار نموده و حجـت و موعظـه اقامـه کـرده و بـا ذکـر داسـتان آدم و ابلـیس و 
 عبرتـشان را فـراهم ۀ وسـیلهای نوح، هـود، صـالح، لـوط، شـعیب و موسـی داستان

بـار  در این سـوره چنـدین. )٨/٧: ١۴١٧؛ طباطبایی،  ٨٧ـ ٣/٨۶: ١۴٢٠الدین،  شرف( ساخته است
  ننـد و لـزوم تبعیـتک ا و اینکه مردم در تبعیت از حق یکسان عمـل نمـیه امتئلۀ مس به

رار کـبـار ت نین سـوره چنـدیـ در ا»ةّمأ«ۀ واژیدلک اشاره شده است و از پیامبر خاتم
  .شده است
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  ها دگاهی دیبررس. ۴
، ایـن  استفاده شده»انفجرت« ۀ بقره از واژۀ سور۶٠ ۀدر آیاینکه اند دلیل  برخی گفته. ١

بـا فعـل شـرب در ایـن سـوره متناسـب است و ه معنای بیرون آمدن آب کثیر باست که 
 »اشربوا« اعراف فعل ۀدر سوربنابراین  به معنای آب فراوان نیست، »انبجاس«اما . است

  .)١١٢ـ١١١: ١۴١٨کرمانی، ( به کار نرفته است
  .)۵٣۶: ١۴٣٣صاعد، (تفاوتی بین این دو واژه نیست و این دو واژه مترادف هستند . ٢
هـای  اسرائیل است و نعمت  بقره در مقام امتنان بر قوم بنیۀ چون خداوند در سور.٣

، اسـتفاده شـده دارد که داللت بـر کثـرت آب »تانفجر« ۀکند، از واژ الهی را ذکر می
  از انبجاس استفاده شده اسـت، اعراف وجود نداردۀله در سورئ ولی چون این مس.است

: ٢٠٠٧؛ ابن جماعـه، ٢/٢٣۴: ١۴٢١؛ سیوطی، ١١٩ ـ١١٧: ١۴٣٠ قاضی، ؛١٩٢ـ١٩٠: ١۴٣٢ی، ممستغان(
١٠۴(.  
 کـه داللـت »ارانفج«واژۀ است، از  فاعل استسقدر سورۀ بقره، چون موسی. ۴

 ذکـر ست، ولی در سورۀ اعـراف، نـام موسـیکند، استفاده شده ا بر کثرت آب می
ی، م؛ مـستغان٢١٢ــ١/٢١١: ١٩٨٣غرنـاطی، (  بهره برده شـده اسـت»انبجاس« ۀاز واژو نشده 
  .)١١٩ ـ١١٧: ١۴٣٠؛ قاضی، ١٩٢ـ١٩٠: ١۴٣٢
 یکی به ابتـدای امـر ؛کند  میای از جوشش آب اشاره هر کدام از افعال به مرحله. ۵

کـم آب فزونـی  ب کم بیرون آمده و دیگری به مرحلۀ بعد که کـمکه انبجاس است و آ
: ١۴٣٠؛ قاضی، ١٩٢ـ١٩٠: ١۴٣٢ی، م مستغان؛٢١٢ـ١/٢١١: ١٩٨٣غرناطی، ( استیافته و زیاد شده 

حسینی ؛ ٣/۵٢٩: ١۴٢٠ رازی،الدین  فخر؛١/٢۵٠: ١٣٧٢  طبرسی،؛٨/٢٨۵: ١۴١٧؛ طباطبایی، ١١٩ ـ١١٧
؛ ٣/۴٣٣: ١٣۶۶؛ صـدرالدین شـیرازی، ١/٣۶٩: ١۴٢٠،  اندلـسیابوحیان؛ ١/٢٧٢: ١۴١۵،  بغدادیآلوسی

 مــصری خلــوتی ؛ صــاوی١/٢٩٨: ١۴١۶شابوری، ؛ نیــ١/١۴۵: تــا ؛ طنطــاوی، بــی١/١٠٧: ١۴١۴شــوکانی، 
  .)١/۴۶: ١۴٢٧، مالکی
 »انفجار«شد به صورت  ی اگر الزم م؛ به نیاز و لزوم داشتیجوشیدن آب بستگ. ۶

: ١٣٧٢طبرسـی، ( شـد ی خـارج مـک انـدکو انـد» انبجـاس «لکنه به ش، وگرو با شدت
١/٢۵٠(.  
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 آب به ندرت خـارج ،ود اگر در حال حمل ب،آمد یرون میه آب از آن بک سنگی. ٧
 دیجوشـ ی از آن مـیادیـ آب ز،دادند ین قرار می زمیه آن را روک ی هنگامی ول،شد یم
  .)همان(

  لفان کتب متشابه لفظیٶی مفسران و مها بررسی دیدگاهو نقد . ۵
های آیات متشابه لفظـی و  رسد آنچه برای توجیه این اختالف لفظی در کتاب می به نظر

 ایـن شناسی ، به علت عدم توجه به سیاق سوره و آیات و ریشه استهدر تفاسیر بیان شد
شـده نیـست و ایـن  طـرحی هـا  دیـدگاهۀچه این مقالـه در مقـام تخطئـاگر. واژگان است

کننـده  قـانعبه دالیـل زیـر شده  های طرح کند، ولی پاسخ ی لغوی را انکار نمیها تناسب
  :نیست
 معرفـی نـشده »استـسقاء«عـل  بـه عنـوان فا موسـی، اعرافۀچه در سوراگر. ١

  .ذکر نشده باشدواقع فاعل تغییری نکرده است، هرچند است، ولی در 
، ابتـدا کـم و انـد ای از جوشش اشاره داشته  اینکه هر کدام از این الفاظ به مرحله.٢

شده است،   کم بوده و در صورت توقف زیاد میْشده یا در صورت حرکت بعد زیاد می
ی بر حدس و گمان و یا روایات مرسل و غیر قابل استناد است و توجیهاتی است که مبتن

  . واژگان نداردی به معنایارتباط
 چون سـیاق آیـات ؛ بقره در سیاق امتنان است، مطلبی نادرست استۀ اینکه سور.٣
  . تهدید، سرزنش و توبیخ قوم یهود است، بقرهۀسور
 حکـیم در ۀ گوینـد.است اینکه این الفاظ مترادف باشند نیز مطلبی خالف عقل .۴

 ات وقتـی کلمـ.کنـد کالم از کلمات معهود و متداول در نزد مخاطب خود استفاده می
کـاربرد   تـکۀ، اسـتفاده از واژانـد بارها در قـرآن بـه کـار رفتـه» ... وفجر، نبع، شقق،«
 امری خالف مقتضای حکمت و بالغت و فصاحت اسـت، مگـر آنکـه در ،»انبجاس«

  . فاقد آن معنای و مفهوم دقیق باشند،اژگان مشابه و مترادفمفهومی باشد که وآن 
 باز علت کاربردچه مطلبی صحیح است، اگر» انفجار«ۀ همچنین تناسب شرب با واژ

  .کند  را تبیین نمی»انبجاس« ۀکلم
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   در توجیه متشابه لفظیشناسی ابزار ریشه.   ۶
 بـه معنـای »فجـر«ۀ ش از ریـ»انفجر«  کهاند  بیشتر لغویان گفته:جستجوی معجمی. ١

 بـه »انبجس« ۀ ولی واژ،شکافته شدن و خروج چیزی مانند آب با شدت و کثرت است
 انـد همچنـین گفتـه. معنای خروج چشمه از سنگ و از مکان ضیق و به آهستگی است

  آب از دل سـنگ بیـرون آیـدۀ چـشم کـهرود  تنها هنگـامی بـه کـار مـی»انبجاس« که
؛ صـاحب بـن عبـاد، ١١/٣۵: ١٩٧۵؛ ازهـری، ١/۴۶٣: ١٩٨٧،  ازدیرید؛ ابن د۶/١١١: ١۴٠٩فراهیدی، (

: ١٩۵۶؛ جــوهری، ۴۶ـــ۵/۴۵: ١۴١۴؛ ابــن منظــور، ٧/٣٩۴: ٢٠٠٠، ة المرســی؛ ابــن ســید٧/٩١: ١٩٧۵
  .)۴/۴٧۵: ١۴٠۴؛ ابن فارس، ٢/١٢٣: تا ؛ مطرزی، بی ۶٢۵: ١۴١٢ ؛ راغب اصفهانی،٢/٧٧٨

مزراحـی، () جـزب( בגז »انبجـاس« ۀاژ ویمعـادل عبـر :های سامی مقارنه در زبان. ٢
به معنای ابریـق ) بجس (ܒܓܣسریانی آن معادل و ،  جوشش چشمهیبه معنا )۴٧: تـا بی
 همان مفهوم جوشش چـشمه را ی معادل عبر.)٢۴: تا بیکاستاز، (  استکزش آب اندیرو 

ن ید ایرد مفکارکرغم به ن یبنابرا. ندک از آن اشاره یه به نوع خاصآنک بی ،دهد  مینشان
 ًه احتمـاالاینکـست، جـز ید نین مورد چندان مفین ابزار در ای مشابه، اهای ابزار در نمونه

آن ز بـه یـان نیـه لغوک است یا ئلهن مسی ا.رود  نمیارکاد به ی جوشش آب زیبجس برا
  .اند ردهک اشاره »بجس« ۀدر واژ
 ایـن  نشانگر آن است کـه»انبجاس« ۀ واژشناسی  ریشه:شناخت اصل مضاعف. ٣

تفـرق،   بـه معنـاییدر زبان عربکه  مشتق شده »بسس«واژه از اصل ثالثی و مضاعف 
ا  : مانند؛تقسیم است و تفریق، پراکندگی، بـال  ت ا ًّو بـسَّ َبس ُُ َ ِ

ْ
ِ َ )تـب ک مراجعـه بـه .)۵/ واقعـه

ستند و تنهـا در یـن واژه مطلـع نیـق ایـ دقیپژوهـان از معنـا  واژه کـهدهـد یلغت نشان مـ
 یجستجوبا ، مقارنه، و شناسی شهی با ابزار ر.اند هایی زده وم این واژه حدسشناخت مفه

  . قابل مالحظه است»انبجس«ۀ  واژۀته دربارک چند نیمعجم
 .است که داللت بر تقسیم و پراکندگی دارد» بسس «ن واژهینجا اصل مضاعف ایدر ا

، )١/١٩٩: ١۴٠۴فارس، ابن ( رود کار میدن آب و چشمه به ی جوشی تنها برا»انبجاس« ۀواژ
ل آن یدل. دی در صخره به وجود آًن است مثالکه ممک یگری دیها افک انواع شینه برا

ی از اصـل مـضاعف مـشتق  واژگان عربـۀ هم،شناسان معاصر ۀ زبانه به گفتکن است یا
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م ین مفـاهی بـ. باشـد»ّجـس«ا ی »ّبس«تواند،  می» بجس«ۀ  اصل مضاعف واژ.اند شده
: همـان(  تماس با دست هـستندی به معنا»ّجس«ۀ شیه مشتق از رک ینن واژگای بِکمشتر

 وجـود کی اشـترا»...ونجس، رجـس، « چون یا واژگانی و )١/۴١۴: تا ؛ مطرزی، بی۴١۴/١
 ۀشی ری مشتق شده باشد، ول»ّجس« مضاعف ۀشیتواند از ر  نمین واژهین ای بنابرا.ندارد

ن یتواند منشأ ا ی م،)١/١٨١: ١۴٠۴ فارس، ابن(  استیندگکق و پرای تفریه به معناک »ّبس«
ا یـ محل تفتح آب ی به معنا»بسر، باسور، بستان، بستات« ی،در زبان عرب. اشتقاق باشد

  .)١/٧۴: تا بیمطرزی، (است ... وزخم و دمل، 
ه از کـ اسـت یتـر از مقـدار آبـ م شدن مهمیق و تقسی تفریژگی و،ن واژهی ایدر معنا
 اند که به آبی گفته این واژه حدس زده یپژوهان در معنا ن واژهیا بنابر.دیآ یرون میچشمه ب

 است یه آبکا گفته شده است یم است، و کا یشود  یق خارج میه از محل ضکشود  یم
،  ازدی؛ ابن دریـد١/٢١٢: ١۴١۶؛ مصطفوی، ١٠٨: ١۴١٢راغب اصفهانی، (ان دارد یان و جریه سرک

؛ ۶/٢۴: ١۴١۴؛ ابن منظور، ٧/٢٨٠: ٢٠٠٠، یدة المرسی؛ ابن س٣/٩٠٧: ١٩۵۶؛ جوهری، ١/٢۶٧: ١٩٨٧
بنابراین اگرچه حدس ایشان . )٢/٣١٧: ١٨٧٢؛ فیروزآبادی، ٨/١٩٧: ١٩٩۴زبیدی، حسینی واسطی 
 و یافتنند کق اشاره ی دقی است، نتوانسته است به مفهوم محورای نزدیک به معنای ریشه

  . لغت استهای تابکوان با  و ممارست فرای اجتهاد لغویک ۀجی نتیی،ن معنایچن
 بر امریه داللت ک است »ّفج« ، اصل مضاعف واژۀ»انفجرت«ۀ  مضاعف واژۀشیر

جـا ینه در اکـ )٢/١٢۴: تـا مطـرزی، بـی(» انفجـار،  فجـوة،فجأة «ماننددارد؛ خارج از توقع 
 ۀدر سـور» انفجـرت«ۀ  پس واژ.توقع است ان نبع، خارج ازکا امی و یزان آب خروجیم

 اعـراف، بـر تفریـق ۀدر سـور» انبجست «ۀند و واژکواند بر مقدار آب داللت ت  میبقره
  .آب اشاره داشته باشد

 وم موسی سه مرتبه به موضوع درخواست ق،در تورات :معناشناسی تاریخی. ۴
؛ مزامیـر، ١٣ــ٢٠/١؛ اعـداد،  ۶ــ١٧/١ خـروج،(و جوشیدن چشمه از سنگ اشـاره شـده اسـت 

کید قرآن بر ها  یکی از تفاوت.)١۶ـ٧٨/١۵ چـشمه اسـت  ١٢ی مهم بیان قرآن با تورات، تأ
مسائلی که یهودیـان بـدان اعتقـاد  یکی از. که در تورات نامی از آن به میان نیامده است

 چنـد هـزار برابـر ،اسـرائیل در طـول تـاریخ  بنـیۀگانـ این است که اسباط دوازده دارند،
رسـند و در ایـن شـهر  ت مـیخواهند شد و ایشان در شهر اورشلیم بـه خـالص و سـالم
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  .)٣۵/٧، ٢۵ ـ٣٠/٢٣ ،١٢/٣اشعیا، (  پرآب برای ایشان جاری خواهد شدنهرهای
 رود و چشمه در تورات به ماننـد قـرآن کـریم متنـوع و گـاه در مفـاهیم ۀکاربرد واژ

  :رمزی و اشاری است
 متضمن سالمتی انسان و سـایر موجـودات و منـشأ حیـات و ْ رود، مواردیدر برخ. ١
  .)٣/١٨؛ یوئیل، ٨/٧تثنیه،  ؛١۴ـ۴/١٣؛ یوحنا،  ۶ـ ١٧/۵خروج، : ک.برای نمونه ر( دگی استزن

 بهـشت را تـشکیل ۀی از مفهوم عهد جدیـد دربـارئ جز،ی آبها همچنین چشمه. ٢
  .)١٢ـ۴٧/١؛ حزقیال، ١۴ـ٢/١٠تکوین، (دهد  می

یوحنا، ( دنگیر  میابزاری برای تطهیر و آبیاری مورد استفاده قراربه عنوان  ها چشمه .٣
  .)١۴/٨ ،٢ـ١٣/١؛ زکریا، ٣/١٨

مزامیـر،  ؛٢۴/١٢تکـوین، (اسـت  برای مفهوم هدایت  رمز،همچنین گاه چشمه و نهر. ۴
اشـعیا، ( یا مفهوم انـسان مهربـان و نیـک سرشـت )٢/١٣ارمیا، (  یا مفهوم جاودانگی)٩٨/٨
متـی، ( القـدس و سـخنانش وح یا ذات خداونـد در ر)١٣ و ٣/۶؛ متی، ١۵ ـ ۴/۵یوحنا،  ؛۵٨/١١
 یکـی از نکـات مهـم در .)٣٣/٢٨تثنیـه، ( یـا نـسل )٣/١٨؛ یوحنـا، ٢ــ۴٧/١؛ حزقیال، ١٧ـ٣/١۶

انـد، بـه حیـات  ه پیوسـته جـاریکـ هـایی کاربرد چشمه در تورات آن است کـه چـشمه
 ؛١٣/١؛ زکریـا، ١۶/٢٢، ١۴/٢٧ ،١٠/١١ ؛ امثال سـلیمان،٩ ـ ٣۶/٨مزامیر، (د نکن جاودانی اشاره می

  .)۵۵۶: ٢٠٠٧، فیربروج( )۴/١٢ های سلیمان، ؛ غزل۴/١٠یوحنا، 
 ،تـاب مقـدسکد و در یـآ  می مهم و مقدس به شماری عدد دوازده عدد،در تورات

، ٢٨ ــ١٠/١۴، ۴ــ١/١اعـداد، ( اسـرائیل بنـی اسـباط  و سـالهای  اشاره به تعداد ماهیبارها برا
  .)١٨٢: ٢٠٠٧، فیربروج(ار رفته است ک به )...، و١۵ ـ١٣/١٢

 جز یک بار که و به  است محدود به کار رفتهی عدد دوازده در موارد،در قرآن کریم
مـوارد دیگـر بـه اسـباط، نقبـا و یـا تعـداد در   اسـت،های سال به کار رفته برای عدد ماه

 ،هـا دو مورد یعنی تعداد نقبا و چشمهمرجع که اشاره دارد اسرائیل  های اسباط بنی چشمه
  : آمده است در روایات مستفیضی از پیامبر.گانه است اط دوازدههمان اسب

ه  عدد جانشینان من بـ؛)٢/۴۶٧: ١٣٩۵صدوق، (» بنی إسرائیلعدد خلفائی بعدد نقباء «
  . استاسرائیل بنی یتعداد نقبا

توان گفـت  شده در تورات می  مباحث طرحۀبندی کلی نسبت به پیشین در یک جمع
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چه در تورات کند، اگر میاشاره اسرائیل  ها برای اسباط بنی شمه در قرآن به تعداد چآنچه
 اسـباط دارنـد و اینکـه ایـن ۀ آیندۀبیان نشده است، نشانگر باوری است که ایشان دربار

هـای الهـی و آب کـه منـشأ  د داشـت و همیـشه از نعمـتن نسل خواهۀشعب الهی، ادام
  .)١٨٢: ٢٠٠٧، فیربروج(د بود نمند خواه سالمتی و حیات است، بهره

ی  معرفـیاران حضرت مهدی را »ة معدودةّمأ«ه ک ند وجود داریاتیدر مقابل روا
 عددنـد و بـه دوران یه داراکـ ی بـاور بـه گروهـیعنـی ؛)٩/١٠٣: ١۴٠٣مجلسی، (د ننک می

 ةّمـأ«ن یـ اک مـال،هـودین ی در بـ.ن وجـود داردیـد، در هـر دو دیسالمت خواهند رسـ
 ،میرکـ در قـرآن یاسـت، ولـبـودن  اسـرائیل بنی ۀگان ده بودن جزء اسباط دواز»ةمعدود

ون : ردار انسان استکاعمال و  ـا عبـادی الـصا ر مـن بعـد الـذرک أن األرض یر نـا ىف الـز َولقـد  َُّ ِْ َّ َ ِ َ ِ َ ُ
ِ َ َْ ْ َ ْ َ

ِ
ْ ِّ ِ ْ َ َِ ِ ُ َّ ِ َ َکتْ َ َ َ

 
، زی راکلینـی(شـده اسـت بیـان  نفـر ٣١٣ات یـ روایز در برخـیچه عدد ن، اگر)١٠۵/ نبیاءا(

  .)٢/١۴٠: ١٣٨٠؛ عیاشی، ٨/٣١٣: ١۴٠٧
 اعراف به کار رفتـه اسـت، ۀ سور١۶٠ بقره و ۀ سور۶٠ ۀدو آیدر آنچه در قرآن کریم 

 در راستای تصدیق حقایق کتاب مقدس و اصالح باورهای خطایی اسـت کـه در ًکامال
مـده بـه وجـود آ...  وبینی، لجاجـت به خاطر تفکرات اشـتباه، خـودبرتراسرائیل بین بنی

 ؛ای خاص اسـتفاده شـده اسـت  از واژه، متناسب با هدف کلی سوره،است و در هر آیه
کـریم اسـتفاده شـده اسـت کـه  کاربرد در قـرآن ای تک  اعراف از واژهۀویژه در سور به

شـود و آن   دنبـال مـی»انبجـاس«نشانگر هدف خاصی است که از ذکر این کلمه یعنی 
  .ره استن سوی در ا»ةّأم« با مفهوم یهماهنگ

  ابزار سیاق در توجیه متشابه لفظی. ٧
 . اعـراف آمـده اسـتۀ ولـی در سـور؛سـبط نیامـده اسـتدوازده  ۀلمـک ، بقرهۀدر سور
 »انبجـست« ۀاربرد واژکـپـس .  اعـراف بـر عـدد دوازده اسـتۀکید در سورأبنابراین ت
 هارنظریمورد اظاند در این   نویسندگان کتب متشابه لفظی خواسته. داردیشتریمناسبت ب

سـوره   و سـاختار»انبجـاس« یا شهیـ ریداشته باشند، ولی چون در سیاق آیـات و معنـا
  . مطلوبی برسندۀاند به نتیج اند، نتوانسته دقت کافی نکرده

ىت عشرة أسباطا ،  اعرافۀدر سور ًوقطعنا ا َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ََ َ ْ ُ ُ َ ْ َّ َ
ۀدر سـور» اسباط«ۀ  ولی واژ؛ آمده است 
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 ۀکه داللت بر تفریق چشمه دارد، از نظر سیاق سور» انبجست«ۀ اژ نیامده است و وبقره
  .است» عناهمّقط« اعراف متناسب با
ـىت عـشرة أسـباطا :  اعـراف گفتـه شـدهۀوقتی در سـور ًوقطعنـا ا َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ََ َ ْ ُ ُ َ ْ َّ َ

انبجـست«ۀ  و واژ «
نـگ هماه» ةاثنتـا عـشر « بـا،معنای تفریق، تقسیم شدن و پراکنده شدن آمـده اسـت به

 پـس. ، تناسـب داردکه تبعیت از پیامبر و اولیای خداست اعراف ۀاست و با هدف سور
 ۀ در سور. اعراف و حتی سیاق آیه هماهنگ استۀدر ساختار و سیاق سور» انبجست«

ه کـنیامبر خـدا و ایـتـاب از پک از اهـل یت گروهیتبعئلۀ مسبر ز یات نین آی در ا،اعراف
  :د شده استکیبار تأ نیند، چند هستیا  جداگانهیها ها امت نیا

یل ـ  دونه مکتوبا عند ىف التوراة واإل ِالذین یتبعون الرسول النىب األىم الذی  ِ ِ
ْ

ِ
ْ َ ِ َ ْ َّ ْ ُ َِّ

ُ َ ْ ُ َِّ ً ْ َ ُ َ َ
ِ ِ
َّ ََّّ ِّ ُ ْ َّ ِ

َ ُ ََّ ُ ِ َ َ َ... )١۵٧/ اعراف(.  
ُفآمنوا باهللا ورسوله النىب األىم الذی ی ـ  ِ

َّ ِّ ِّ ُ ْ ِّ ِ
َّ ُِ ِ ُ َ َ ِ ِ ِ ُمنْؤَ تدونِ م  َ باهللا وکلماته واتبعوه  ُ َ ْ َ ْ َّلعلُک َ َ ُ ُ ِ َّ َ َِ ِ َِ ِ

َ
ِ )١۵٨/ اعراف(.  

ًوإذ قالت أمة م مل تعظون قوما ـ  َّْ َ ََ ُ ِ َ َ ِ ْ ُ ْ ِْ ٌ ُ ْ َ
ِ َ )١۶۴/ اعراف(.  

ون وم دون ذلك  ـ  َوقطعنا ىف األرض أمما م الصا ِ
َ ْ َْ َُ ُْ ُُ ُِ َِ َِ َّ ً َ َُ

ِ ْ َ ْ
ِ ْ ُ ْ َّ َ... )١۶٨/ اعراف(.  

کنند تمـامی اسـباط   اعراف، باور نادرست یهودیان را که گمان میۀدر سورخداوند 
یافتـه  کند و تنهـا قـومی را هـدایت یافته هستند، رد می  شعب الهی و هدایت،گانه دوازده

کند که عهدی با کـسی  رسول او تبعیت کنند و تصریح می کند که از خدا و معرفی می
 بلکـه ؛گانه را به هدف موعودشان برساند می اسباط دوازدهنبسته است که الزم باشد تما

 دقت در سیاق آیات به ویژه. کند پایدار میتنها عمل درست و صالحانه است که ایشان را 
تواند نـشانگر ایـن باشـد کـه خداونـد تنهـا  می...  و١٨۴، ١۵۶، ١۴۶، ۴٠، ٣٨، ٣آیات 

رساند و قومی را که راه  ستگاری میکند و به ر قومی را که تقوا پیشه نمایند، هدایت می
 در  کـهخواهـد کند، و از ایشان مـی تکبر و لجاجت و فحشا در پیش گیرند، عذاب می

اندیشه کنند و اینکـه تبعیـت از حـق و ...  وسرنوشت اقوام گذشته مثل نوح، عاد، ثمود
  . خداوند الزم استّولی

 و تفاسیر آمده است، ایـن های متشابه لفظی  بقره در کتابۀآنچه در مورد سیاق سور
سـیاق که رسد   اما به نظر می.باشد اسرائیل می  بقره در سیاق امتنان بر بنیۀاست که سور

  . بلکه در سیاق نکوهش و سرزنش یهودیان است، بقره سیاق امتنان نیستۀسور
 ردهکـهـود را آغـاز ی، عتاب ملت ۀ بقره سور۴۴ تا ۴٠ سبحان در سیاق آیات یخدا
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هـود یه خدا بـر ک را ییها ه ادامه دارد و در آن نعمتی صد و چند آیدر ط و عتاب است
هـود یه را کـ یالعملـ سکـ و عهه به آنان مبـذول داشـتک را ییها رامتک و هافاضه فرمود

انـد،  ه و تمـرد و لجاجـت از خـود نـشان دادینکان و عهدشـیفـران و عـصکصورت  به
هـای  قـصه ؛دهد یم رکتذبه ایشان  ،انشمارد و با اشاره به دوازده قصه از قصص آن یمبر

، طورکوه عاد در یم، انیا و غرق شدن فرعونیافته شدن درکش،  آل فرعونّنجاتشان از شر
، گریدیکشتن کمور شدنشان به أ م،قاتی به می آنان بعد از رفتن موسیپرست گوساله
ند که نیرا ببارا او ک و آشی تا علندنشان بدهها  آنه خدا را به ک یشان از موسیتقاضا

ه از کـی یهـا ثاقی م،شنهادشان دچار صاعقه شدند و دوباره زنده گشتندین پیفر همکیبه 
ه کـ ی و پـشت سـر انداختنـد، و بـاز گناهـاننـدردکها را نقض  شان آنیشان گرفت و ایا

ه کـنیدا شد، بـا ایشان پیها ه در دلک یردند و آثارکسب که ک یمیو جرا ب شدندکمرت
آنگـاه بـه  .ردکـ یم مـکـز بر خالف آن حیرده بود و عقولشان نک ی نهها تابشان از آنک
و شد شان دچار قساوت ی چگونه دلها،ها ه به خاطر آن مخالفتکند ک یمی ادآورها ی آن

  .دیجه ماننت یشان ب ینفوسشان در معرض شقاوت قرار گرفت و چگونه مساع
َّمث   : سـوره ارتبـاط دارد ایـن٧۴ ۀآیدر  »ّیتفجر « بقره باۀسور ۶٠ ۀآیدر » انفجرت« ُ

رج  قق  ـار وإن منھـا ملـا  ر منـه األ ارة ملـا  ارة أو أشد قسوة وإن مـن ا ُقست قلوبمکْ من بعد ذلك فھی اک ُ ـُ ـ ْـ َ َف ُ َّ َـشًَّ َ ََ َ َ ُ ََ َ ْْ ْ ُِّ ِ ِ َِّ َِّ َِ َ ْ َ ُُ َ ََ ْ َ ْ ُُ َّْ َ ََ َیت َ ِ ِِ ِ
ْ َْ ْ ََ َ َ َ َ ِ

َ ََ ِ ِ ْ ُ
ْمنه املاء وإن منھا ملا  َ َ ََ َْ ْ ِْ َِّ ِ َ ُ َبط من خشیة اهللا وما اهللا بغافل عما تعملونُ ُ َ َّْ َ َ ٍ ِ َ

ِ ُ ََ ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ُ
ِ .  

 را ی صالبت و سختایشود، معن ی در خصوص قلب استعمال می وقت»قسوة« ۀلمک
اسرائیل را  فه شدت قساوت قلوب بنیی شریۀ آ. صالبت سنگ استۀد و به منزلرسان یم

  : استردهکان یبچنین 
ای از  پـاره شـود و ی مـیهـا جـار افند و نهرهـا از آنکشـ ی مـًانایها اح  از سنگیبعض

ها از ترس خدا از  ای از سنگ ریزد و پاره  بیرون میها د و آب از آننشکاف ها می سنگ
  .دنکن بلندی سقوط می

 یز سـختیـ هر چً چون معموال است؛ان سنگ سخت و آب نرم مقابله انداختهیمآیه 
. زننـد ی را بـه آب مثـل مـیفـیز نرم و لطی هر چهکنند، همچنان ک یه میرا به سنگ تشب

رون یـ از آب نـرم از آن بیافد و انهـارکشـ ی سنگ با آن صالبتش م کهدیفرما ی مگویا
ه بـا کـ یشود، حـالت ینمخارج  سازگار با حق یاسرائیل حالت  بنییها  از دلید، ولیآ یم
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افت و از آن اسرائیل دیدند کـه سـنگ شـک بنی.  سازگار باشدیمال واقعک حق و سخن
های آنان در مقابل این همه نعمت و معجزات   اما قلب،چشمه جوشید و آب جاری شد

» انفجـرت« بقـره ۀتوان گفـت علـت اینکـه در سـور می. تر شد آشکار از سنگ سخت
اسـرائیل، آن  یقرآن مجید بعد از بیان داستان گـاو بنـ. استاین سوره  سیاق ،کار رفته به

گونـه   که هیچیا گونه  به،کند  میی قساوت معرفیها را دارا قوم را سنگدل و قلوب آن
 یهـا  دلی، غیبیها، معجزات و امدادها  چرا که با آن همه نشانه؛ ندارندیپذیر انعطاف

 یگذشت و آیات الهـ ی، بلکه هر چه زمان مند نیاوردی خدا رویها نرم نشد و به سو آن
تـرین  گـشت و کوچـک یا بیـشتر مـهـ  مخالفت و عناد آن،کرد ی و ظهور میبیشتر تجل

  .گرفتند ی نمیعبرت و تأثیر
 ،انـد  و قساوت قلب کـه در روایـات آمـدهی سنگدلۀآورندها و عوامل به وجود زمینه

. هـا مبـتال بودنـد اسرائیل و یهود بـه همـه یـا اکثـر آن یتوجه اینکه بن فراوان است و قابل
، ی و خیـالینیـافتن ها و امیال دسـتکثرت گناه، آرزو:  از این عوامل از این قرارندیبرخ

 مرگ و حـوادث بعـد از آن، سـخنان و رفتـار لغـو و بیهـوده، تـرک عبـادت و یفراموش
  . ... و، ثروت اندوزیها  خدا، تبعیت از سالطین و طاغوتیبندگ

در چون تناسب دارد؛ » نهارر منه األّیتفج «با» انفجرت«ۀ رسد واژ بنابراین به نظر می
بـا دیـدن انفجـار آب عبـرت است کـه اسرائیل  سرزنش بنی  بیشتری برکیدأ بقره تۀسور

تناسـب بیـشتری رسـاتر اسـت و  این واژه ،و در مقام سرزنششدند، نگرفتند و هدایت ن
  .»انبجست«واژۀ دارد تا 

  گیری نتیجه
 دو ابزار مهم در شناخت معنای دقیق واژگـان قـرآن ، و توجه به سیاقشناسی دانش ریشه

 زمانی ۀاند و این فاصل مفهوم واژگان در طی قرون دچار تغییر و تطور شده .هستندکریم 
آنچـه در . خود یک چالش جدی بر سر شناخت معنای دقیق واژگان قرآن کـریم اسـت

 ًهای لغت و یا از قول صحابه در معنای واژگان قرآن کریم بیان شده است، تقریبـا کتاب
ی لغت از ها شده در کتاب  از معانی بیاندو قرن پس از نزول قرآن کریم است و بسیاری

باب تخمین و حدس و یا از روی نقلی است که شاید مستند صـحیح و قابـل اطمینـانی 
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شـناخت معـانی واژگـان قـرآن بـرای چه مراجعه به کتاب لغت  بنابراین اگر. باشدنداشته
از نیـ کریم امری الزم و ضروری است، ولی کـافی نیـست و مـا را از اجتهـاد لغـوی بـی

، انـد ر تخاطب با اهل کتـاب بـه کـار رفتـهبرای شناخت معانی واژگانی که د. کند نمی
  . واژه و یا مفاهیم در کتاب مقدس امری الزم و مفید استۀتوجه به پیشین

 عبـری و ًهای سامی خـصوصا شناسی مانند مقارنه بین زبان استفاده از ابزارهای ریشه
 و قرآن کریم ناظر به این کتـب هستند قرآن کریم  پیش ازِسریانی که زبان دو منبع دینی

  .تواند باشد کننده می کند، بسیار مفید و کمک است و خود را مصدق آن دو معرفی می
 ماننـد شـناخت اصـل ثالثـی مـضاعف در شناسـی شهیـ دانش ریاستفاده از ابزارها

وان بـه تـ ی مبهم دارند و با جستجوی معجمـی و یـا حتـی مقارنـه نمـییواژگانی که معنا
 مانند ایـن پـژوهش کـه ؛کننده است  نیز بسیار کمک، دست یافتها مفهوم محوری آن

ایـن روشـی  ثر باشد وٶ نیز م»بجس«تواند در شناخت مفهوم محوری   می»بسس« ۀواژ
هـای لغـت   معاصر عرب و یا نویسندگان برخـی کتـابانشناس است که مورد توجه زبان

  . مطرزی استبالمغرب فی ترتیب المعرقدیمی مانند 
شده در فهم معانی عبارات  سوره نیز یک ابزار شناختهتوجه به سیاق و ساختار و غرض 

 سیاق را خیلی ۀ گستر،و واژگان قرآن کریم است، جز اینکه ممکن است برخی مفسران
 های عالمـه های جدید تفسیری نظیر دیدگاه دیدگاه در حالی که ؛محدود در نظر بگیرند

کید دارنـد ...  وگر، سعید حوی طب، بوستانی، المستنصر میر، خامهطباطبایی، سید ق تأ
داشته باشد که سوره یک کل منسجم است و باید نگاه ساختاری به مفاهیم سوره وجود 

  .ثر و مفید باشدٶتواند در حل معضالت تفسیری م  توجه به سیاق در کل سوره میو
 ی ولـ.مه از سـنگ اسـت خـروج چـشی، به معنـا»انبجس « و»انفجر« ۀهر دو واژ

ن دو واژه یـد دارد و اکی آب تأیندگکق و پرای بر تفر»انبجس«زان آب و ی مر ب»انفجر«
  .اند ار رفتهکات و ساختار سوره به یاق آیمتناسب با س

 و سـیاق شناسـی  دو ابزار مهم ریشهِدر این پژوهش تالش بر آن بود که کارکرد مفید
د بسیار راهگشایندو ابزار مهم در تفسیر این . ده شوددر توجیه آیات متشابه لفظی نشان دا

، بلکـه ند تأثیر وسیعی دارند و منحصر در آیات متشابه لفظی قـرآن کـریم نیـستۀو گستر
  .این دو ابزار بهره برد توان در بسیاری موضوعات دیگر نیز از می
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  ١٣٩٧  بهار ـ تابستان،٢٧ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  

  میرک قرآن یانفس ریتفس رجحان و اعتبار
    ١دبٶم درضایس  
    ٢یمهر اصغر  

  دهکیچ
 مقاصـد فهـم و اتیـآ ریتفس وشر نیبرتر قرآن یانفس ریتفس ،یاله عارفان باور در
 بـه ،یعرفـان ریتفاسـ در نادرسـت یریتفسی ها نمونه یبرخ وجود اما .است یقرآن

 پنـدار ،یانـسان نفـس بـر یقرآنـ یها قیتطب یهیبد و ساده یها نمونه یبرخ همراه
 داشـته همـراه بـه را مـتقن یریتفـس یمبـان از عارفـان یرهایتفس یبرخوردار عدم
 و یانفـس ریتفـس حیصـح شـناخت عدم ۀجینت ،یامر نینچ رسد یم نظر به. است
 یبررسـ ضـمن تـا شده تالشجستار  نیا در اساس، نیا بر. است آن تحقق فرایند
. ردیـگ قـرار توجـه مـورد زیـن یظـاهر ریتفاسـ بـر آن یبرتـر ،یانفـس ریتفس اعتبار

 ییهـا افـتیدر ،یانفـس ریتفـس از مقـصود هکـ اسـت آن انگریـب پژوهش یها افتهی
 اتیـآ یمعـان و بطـون از یمراتب عنوان به عارفان هک بوده یهست قیحقا از یشهود
 اتیـروا در شهیـر ،یانفـس ریتفـس یبـرا عارفـان ۀادشـدی یمبـان. انـد رفتهیپذ قرآن

                                                                 
 ٣١/١/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١٠/٣/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(moadab_r113@yahoo.com) قم دانشگاه استاد. ١
  .(asgharmehri1393@gmail.com)) نویسندۀ مسئول(ث دانشگاه قم یحد و قرآن علومی دکترجوی دانش. ٢
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 اتیـروا بـر تـوان  مـیرا شانیـا یریتفـس یها نمونه هکآن ضمن .رددا Mتیب اهل
 قرائـت نیهمچنـ و سنفـ طهارت به یجد اهتمام عارف، فرد دید از. نمود قیتطب
. دنمایـ  مـیفـراهم قلـب بـر قـرآن یمعـان نزول یبرا را نهیزم ،خاص ۀویش به قرآن
 نیـا بـه مفسران شتریب توجه ضرورت دٶیم زین یانفس ریتفس یازهایامت و ردهاکارک

  .است ریتفس نوع
 ، تیب اهل عرفانی روایات ،یریتفس  یها روش ،یانفس ریتفس :یدیلکواژگان 

  .اسالمی عرفان د،شهو و الهام
  مقدمه
 و ینظـر یمبـان با متناسب قرآن مفسران از یک هر شده باعث میرک قرآن فهم ضرورت
 نیـا در. نـدینما دنبـال قـرآن فهـم در را یخاصـ ردیکـرو و وهیش خود، یعلم تخصص
 ستگانیـشا تنهـا و علـم در راسخان ،یاله یایاول ،اهللا اهل را خود هک یاله عارفان راستا،
 لـمکت و شـهود ۀواسـط به قرآن معارف و یمعان هک معتقدند و دانسته قرآن یقیحق ریتفس
 ۀویشـ نیبرتـر و نیتـر امـلک را یانفس ریتفس است، شده افاضه شانیا بر ،خداوند اب آنان
 دٶیـم شان،یـا یرهایتفـس ۀعمد در نفس بر اتیآ قیتطب هک چنان اند؛ دانسته قرآن ریتفس
 تیـرعا فاقـد و باطـل یانفـس یرهایتفـس از ییهـا مونـهن حال، نیا با. است موضوع نیا

 یابتنـا عـدم پنـدار ،یهیبـد و سـاده یهـا قیـتطب یبرخ وجود نیهمچن ،یریتفس طیشرا
 دنبـال بـه محققـان یبرخـ انیـم در را اسـتوار یریتفس و یمعرفت ۀشالود بر یانفس ریتفس

 قـرار توجـه ردمـو متـرک ،یریتفـس معرفت ۀهندس در ریتفاس نیاکه  شده باعث و داشته
 در آنـان تیحساس وتوحیدی  عارفان یمانیا تیشخص با امر نیا رسد  مینظر به. رندیگ

 یظاهر طیشرا تیرعا در شانیا اهتمام نیهمچن و باطل از حیصح یهاشهود جداسازی
 ریتفـس ِیمعرفتـ چـارچوب از شانیـا نـاقص شناخت معلول و بوده ناسازگار قرآن، ریتفس
 ،یـیروا ـ یعرفـان یردیکـرو با تا شده تالش مقاله نیا در اساس نیا بر. باشد  مییانفس
 شده فیتعر یانفس ریتفس ابتدا در. ردیگ قرار یبررس مورد یانفس ریتفس رجحان و اعتبار

 و ردهاکارک نیهمچن و آن تحقق فرایند قرآن، یانفس ریتفس شواهد و یمبانبه  ،ادامه در و
  .است شده اشاره متعارف یرهایتفس بر ریتفس نوع نیا ازاتیامت
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  یانفس ریتفس مفهوم
ی ا سـابقه معرفـت، اهل یعرفان و یریتفس آثار از کی چیه در ،گاننگارند تتبع اساس بر
 اصـطالح نیـا. خـورد ینمـ چـشم بـه یانفـس ریتفـس عنـوان با آنان یرهایتفس ردکادی از

 یآملـ یجـواد و یآملـ زاده حـسن ریـنظ معاصـر عارف بزرگان یبرخ توسط بار نینخست
 بـا گـاه انـد، داشـته یانفـس ریتفـس از هکـ یمتفـاوت یتلقـ در شانیـا. اسـت شـده مطرح
 ِی شناخت شهودۀ، همی و شهودیضی و فیر عرفانیر با تفسین نوع تفسی ایانگار سانیک

ز یـ را نی آثـار عرفـانۀ همـ،ن اساسینظر داشته و بر اّآمده از طهارت نفس را مد به دست
 قـرآن یر آفـاقین عنـوان را در مقابـل تفـسیـز ایـ نی گـاه.انـد هن عنوان دانستیداخل در ا

ق یـ در تطبی، سعیجهان هست ات بریق آیجای تطب ه فرد عارف بهکمعنا  نی، بداند دانسته
 و علـوم بـر یمبتنـ یریتفـس ،یآفـاق ریتفس که چنانز ین. ها بر حاالت نفس خود دارد آن

ی هـا دانـش و علـوم بر یمبتن یریتفس زین یانفس ریتفس بوده، یبشر یحصولی ها دانش
  .)٢٨٠ و ٢۴ـ٢٢: ١٣٨۴ آملی، جوادی ؛٢٧٩ و ٢١٢ :١٣٨٠ بدیعی،( است نفس یشهود

 بـه مربـوط آثـار نیتـر مهم از هک انسان به انسان تفسیر تابک در ،یآمل یجوادآیةاهللا 
 یبـاطن یمعنـا شفک و یاله عارف یشهود ۀتجرب ،هست زین ریتفس شناخت و فیتعر
 یانفس ریتفس ۀمنزل به را انسان به انسان ریتفس و دانسته یناگسستن یوندیپ یدارا را اتیآ

 هکـ اسـت آن انـسان بـه انـسان ریتفـس از شانیا مقصود. است نموده یمعرف مکیح قرآن
 ۀواسط به و معصوم ِاملک و مکمح انسان با یروح اتصال پرتو در املکمت و متشابه انسان

 شهودی فهم نیا و شناخته را شیخو یوجود تیهو و تقیحق ،یدرون ۀتجرب و مشاهده
 بـا را مـرده شـدن زنده ریتفس یفرد هکنیا مانند ست؛ا مکیح قرآن یانفس ریتفس همان او

 وسـفی حـضرت ماننـد زین ؛)٢۵٩/ بقره: ک.ر( دینما مشاهده خود شدن زنده و مردن
 نمود افتیدر یدرون ۀتجرب صورت به را آن و بود ثیاحاد میتعل و ایٶر ریتعب خواهان هک
  .)٢٣ـ٢٢ :١٣٨۴ آملی، جوادی ؛١٠٠ و ۴/ بقره: ک.ر(

 نظــام در شهیــر قــرآن، یانفــس ریتفــس عنــوان بــه نفــس یشــهودها از عارفــان یتلقــ
 حامـل خداونـد، ۀفـیخل انـسان ،یعربـ ابن ۀدیعق به. دارد شانیا یعرفان یشناس معرفت
 او در را خـود مـاالتک و تصـفا خداونـد هکـ اسـتی ا نهیآ نیهمچن و نشیآفر اسرار
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 را خود افعال و صفات و ذات انسان، در یتجل با ،دینما اراده هک گاه هر تا نموده ایجاد
 انـسان ،یشناس معرفت در تضاد اساس بر اما .)١٠٣ :١٣۶٣ ملکشاهی،( دینما مشاهده او در
 در ممـدا امـاره نفـس و اند ختهیآم هم در یو در متضاد یروهاین هک است یموجود زین

 در عتیطب یامقتض به هک یوانیح ودیق و نفس از کسال فرد تا. اوست یتباه یجستجو
 یطـ حـق، جانـب بـه سـفر و یشفکـ ریسـ قیـطر از و نگردد فارغ است، موجود انسان
 جهـت نیبـد. شـد نخواهـد نائـل فنـا از بعـد یبقا و وحدت مقام به هرگز ند،کن مدارج
 بـه و دانـسته مـالک لیتحـص و یدیتوح کلوس اساس را نفس با مبارزه و شناخت عرفا
 را خود موهوم یهست دیبا انسان. )١٣۵ :همان( اند کرده اشاره سفر لزوم به گوناگون طرق
 روز را شب حق، یلقا شوق و طلب در وار لیخل و دینما یفان او یازل و یابد یهست در
 فردرا که  آنچه ره خداوند تا نباشد غافل حق از لحظه کی باالخره و ندک شب را روز و
  .دینما مشاهده ،هستند که چنان آن را ایاش و دینما عطا او به ،خواهد یم

 یدرونـ ریس و قرآن لیتأو از شیپ شتنیخو لیتأو ضرورت بر عارفان اساس نیهم بر
 بـر هیتک با هکی ا فالسفه به خطاب موالنا. اند نموده دکیتأ قتیحق به وصال یبرا انسان
 یمعان به لین یبرا هک است معتقد ،اند نموده لیتأو را اتیآ ناروا به صرف، یفلسف عقل
  :داد رییتغ را شتنیخو دیبا ،یباطن
  را رـکذ یـن نـک لـیتأو را شـیخو               را) قرآن (رکب حرف لیتأوی ا کرده  

  )١٠٣: ١٣٨٩ ،رحیمیان(  
 ازمنـدین افتـه،ین دسـت شـهود ازی ا درجـه و منـور عقـل بـه انسان تا ،عارفان نظر در

 التکمـش وزد پـرداب نفس معرفت در ریس به آنکه از پس انسان. ستا »شیخو لیتأو«
 یبـشر عقـل بخـش شـعاع هکـ ینوران عقل به د،ینما حمل شیخو صینقا بر زین را متن
 بـه رفتن فراتر و قرآن »متن لیتأو «و یانفس ریتفس انکام بیترت نیبد و افتهی دست ،بوده
  .)١٠٢: همان( شود یم سریم اتیآ یانمع واالتری ها افق

 و یهـست قیحقـا ریتفـس و نفس یشهود معرفت بر عارفان اهتمام به توجه با نیبنابرا
 تـر مناسـب یالهـ عارفان یرهایتفس یبرا یانفس ریتفس اصطالح آن، پرتو در یقرآن اتیآ
 اتیـآ تر قیعم و برتری ها فهماینکه  بر عارفان ررکم یدهاکیتأ نیهمچن. رسد یم نظر به
 آننـشانگر  ، اسـتانکسـال یشهود مقامات و مراتب بر، متوقف عتیشر متون و یقرآن
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 ارکـ به نفس یشهودی ها افتهی ۀهم یبرا یانفس ریتفس عنوان ،عارفان ۀنگر در هک است
 نـدهکاف کسال فرد دل بر هک یاله نور و یبیغ الهامات و نفس شهود ۀجینت در. رود یم

  .دنرس یم اتیآ یورا در نهفته قیحقا به و نمودهیی رمزگشا یهال المک از شانیا شده،
 و یی ابتـدای، روشـیات بر نفسق آی و تطبیر انفسیه تفسکدگاه ین دیا ن اساس،یبر ا

نبـوده فتنی رید، پذینما یها مبادرت نم  آنۀ به ارائکه فرد سالکر بوده یدر تفس ضابطه یب
. باشـد یم  در نفسیق هستی حقای تجل نفس وی معرفت شهودۀجین موارد، نتیه اکو بل

 ی انفـسیرهایتفـس تـر، قیـ عمی بـه شـهودهایابی در ادامـه بـا دسـتکن فرد سـالیهمچن
  .)٣٢٩ :١٣٩۴ ، اشکوریفنایی: ک.ر( دینما یم ارائه میرک از قرآن یتر قیدق

 ۀدسـت دو در را هـا آن تـوان یمـ ،یانفس ریتفس از گاننگارندِ مختار فیتعر به توجه با
  :نمودی بند میقست ریز

 در یسـعدهد و   ارائه مینفس قتیحق شناخت هدف با عارف هک ییرهایتفس )الف
 مربوط اتیآ ریتفس .دینما یم آن با نفس ۀرابط و نفس ۀدآورندیپد علت یشهود معرفت

 اند؛ دسته نیا از یبیغ معارف گرید و او صفات و ءاسما و سبحانه حق وجود وحدت به
 آنچـه هـر و شـده بحـث موحد و دیتوح ۀلمک دو از تنها قرآن در عارف، دگاهید از رایز

 یتجلـ و مظهـر عنـوان بـه او یوجـود شـئون و انسان به مربوط و خدا به مربوط ،هست
 شیخـو یبـرا را یبـیغ قیحقـا نیـا یشـهود فهـم کسال اساس، نیا بر .ستا خداوند
  .)١/١٣۵: ١٣٨۵ آملی،( داند یم یضرور
 و مراتـب حـاالت، نفـس، ابعـاد ۀرابطـ شـناخت هدف با عارفان هک ییرهایتفس )ب
 نفـس بـر قرآن اتیآ قیتطب روش از ات،یآ یظاهر میمفاه شرح و ریتفس در آن، درجات

 قـسم نیـا در. ردیـگ یم صورت یعرض و یطول سطح دو در ها قیتطب نیا. برند یم بهره
 از هکـ نفـس یشـهودی هـا شـناخت شـود، یم ادی زین گونه قیتطبی ها لیتأو به آن از هک

 اتیـآ لیـتأو عنـوان بـه ،یقرآن اتیآ بر قیتطب قیطر از ،شده افاضه او به خداوند جانب
 ،یقرآنـ اتیـآ و نفـس انیـم نـدهیفزا یتعـامل در بیترت نیبد و ه شدهگرفت نظر در یقرآن

 شود یم تیعنا شانیا به اتیآی ها لیتأو برتر مراتب فهم و تر قیعم یشهودی ها شناخت
  .)١٣: ١٣۶٣ ملکشاهی،(
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  قرآن یانفس ریتفس مبانی
 را یقرآنـ اتیـآ از عرفـا یرهایتفـس ۀعمـد محـور ،یبـاطن و یبیغ یشهودها و الهام

 یریتفـس یهـا دگاهیـد شـهودها، نیهم ۀنیقر به زین موارد یاریبس در هکبل و داده لکیتش
 دانـ نموده تالش نیهمچن شانیا. )٧/١٣ :١٣٧٢ شیرازی،صدرالدین ( است شده اتخاذ یخاص

 یعقلـ قواعد و اصول بر یمبتن ات،یآ یمعان فهم با را خود یشهود معرفت انیم ۀرابط تا
  :پرداخت میخواه ادشدهی یمبنا دو یبررس به ادامه در. ندینما اثبات

  یقرآن معارف از یانفس یشهودها و الهام تیاشفک. ١
 اسـتنباط به رقاد ،یبیغ واردات و شفک راه از جز کس چیه هک اعتقادند نیا بر عارفان
 عـالم قیحقـا تـوان یمـ هک است یعرفانی ها مکاشفه قیطر از تنها و ستین یقرآن یمعان
 مـشاهده ،اسـت دهیـگرد نـازل آن از قرآن هک یاله قتیحق تا را آن یماورا یحت و امعن
 و خـود یریتفـسی هـا مجموعـه ۀمقدمـ در اسـاس نیهمـ بـر. )٣١٢: ١٣٩٢ مینـاگر،(مود ن

 الهـام قیطر از ،یقرآن گوناگون یمعان هک دارند یم اظهار یقرآن تایآ ریتفس در نیهمچن
 صـراحت بـهی آملـ دریدحیسـ. )٣١٣: همـان( اسـت شـده کشف ها آن بر یاله عرش از

 قلـوب بـر خداونـد جانـب از هکـ دانـستهی تعال حق افاضات و اتیعنا از را خود ریتفاس
 معـارف از یاریبـس هک زین نیصدرالمتأله. )١/١٩۵: ١٣٨۵( شود یم الهام یدیتوح ارباب

 ریتفـس در دانـسته، یعقالنـ شـهود قیطر از و یربان تیعنا ۀجینت را خود یفلسف و ینید
 یو بر شفک قیطر از هک یانفس ریتفس ازیی ها نمونهبه  ،»اشفهکم «عنوان لیذ در خود

  .)۵/٢۶٧: ١٣٧٢ شیرازی،صدرالدین ( است کرده اشاره ،شده آشکار
 یمعـان شف،کـ نـوع نیا در هک بوده یمعنو ۀاشفکم اقسام زا شفک و شهود الهام،

. )۵٠: ١٣٨٩ رحیمیـان،( شـود یم ارکآش انسان یبرا ،صورت از مجرد ِینیع قیحقا و یبیغ
 نـوع از دو هـر هکـ اسـت نیـا در یوحـ بـا یعرفـان یشـهودها و الهـام کمشتر یژگیو

 از یوحـ لـیو اسـت، صـرف ِیمعنـو شفکـ ْالهـام هک تفاوت نیا با ، هستندمکاشفات
  .)۵٩٠: ١٣٨٠ آشتیانی،( است یمعنو شفک متضمن ِیشهود اشفاتکم اقسام

 بـه آنـانبـاور  صـحت، بـه خـود شـهودهای و الهام توصیف در عرفا دلیل نیتر مهم
 هرچنـد یعربـ ابن ۀدیعق به. ستا نبوت انقطاع وجود با خداوند تیوال باب نبودن بسته



  

بار
اعت

 و 
حان

رج
 

فس
ت

 ری
فس
ان

 ی
رآن

ق
میرک 

۶١  

 الهـام، ،)عامه نبوت (تیوال باب یول ،شد قطع رمکا رسول رحلت با یعیتشر وحی
 زیـن نیصـدرالمتأله. )٣/٢٣٨: تـا یب( است مانده یباق یبیغی ها دانش و یالهی ها سروش
  هرگـز پایـانکـه راهای روحـانی بـه مٶمنـان   و بشارتالهی معارف تعلیم استمرار ۀمسئل
 نـه،یزم نیـا در نشایا نیهمچن. )٣/٨٧: ١٣٧٢ شیرازی،صدرالدین ( کند یم مطرح پذیرد، نمی
 به استناد با و دانسته عرفا را یقرآن اتیآ در )۴٣ /نحل: ک.ر(» الذکر هلأ« مصداق نیبرتر
ی ولـ انـد، نبوده غمبریپ هک داشته یبندگان خداوند«: فرمود هک اکرم امبریپ از یتیروا
 سـتا نمـوده مطـرح را یعربـ ابن دگاهید همان ،»اند داشته را آنان مقامی آرزو غمبرانیپ
  .)١٢/٣٢٢: ١۴٠٨ ، طبرسینوری ؛١/٣۵۵: ١۴١١ ، نیشابوریحسکانیحاکم : ک.ر نیز ؛٧/١۵۵: همان(

 و اسـرار از هکـ نمـوده یمعرفـ علـم در راسـخان مـصداق را خـود نیهمچنـ عارفان
گاه یقرآن اتیآ مختلفی ها بطن  عمران آل ۀسور ٧ ۀیآذیل  نیلهأصدرالمت. ابندی یم یآ
 :١٣٧٢ شیرازی،صدرالدین ( است آوردهأیید ت در عرفا از را ینانسخ، موضوع نیاأیید ت ضمن

 یسانکـ را علـم در راسخان ،یقرآن متشابه اتیآ یبرخ ریتفس در نیهمچن شانیا. )٣/٢٧۵
 دری الهـ نـور به روشن یدگانید با «نموده، مشاهده یهست سراسر در را خدا هک داند یم
 ۀنقط به ،یدرون یصفا و شهیاند و علم در اه آن. )٧۴: ١٣٨۶ ،همو( »کنند یم نظر او اتیآ

 رموز شفک ارمغان رو نیا از ؛اند شده نائل یعال مطالب افتیدر یبرا تجرد از یمطلوب
  .)٧٢ :همان( است دهگردی بشانینص یقرآن اسرار و

 تأییـد یهـست قیحقـا فهـم در را شـهود و الهـام اعتبـار هک یمتعدد اتیروا بر افزون
 شناخت بر امام حیتصر ،ها آن در هک دندار وجود زین گرید اتیروا یبرخ د،نینما یم

 یروشـن گـواه ،یقرآنـ اتیآ ۀاشار مورد ِیبیغ موضوعات یبرخ از یاله عارفان ِیشهود
 منـانٶم ریـام. سـتا بیـغ ۀحوز ِیقرآن اتیآ فهم در یباطن شهود و یبیغ الهام نقش بر
 عارفـان و انیپارسـا اوصـاف انیـب مقـام در البالغـه نهج از یمتعدد مواضع در یعل
 را ینـید معرفـت یمبـان بـر آنـان ۀاحاطـ و قیحقا شهود و شانیا یعرفان کسلو ،یقیحق

 را نیقـی یاعـالۀ مرحلـ بـه عـارفهای  انسان روح وصول ،حضرت. است نموده مطرح
 نـشان ناشدرونـ از را ییدهایخورشـ آنان، یبرا یهست عالم قیحقا هک دانسته آن موجب
 افراد ها، آن در دیترد و کش و بوده یکتار قتیحق از گانگانیب یبرا هک یقیحقا دهد؛

 همـان ن،یقـی یعال ۀمرتب نیا. )١۴/١٠٣: ١٣٨۵ ، تبریـزیجعفری( است بازداشته تکحر از را
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 کسـال عارفان. ندیب یم آفتاب نور همچون را بیغ جهان انسان، هک است یاملک شهود
 هکـ دنـکن یمـ تقاضـا خداونـد از یشـهود نیقی درخواست مقام در هیشعبان مناجات در
 رسـدب یخداوند کپا ذات ِعظمت معدن به و دافکبش را نوری ها پرده قلوب،ی ها دهید
 ،یشـهود نیقـی نیهمـ ۀجـینت در. گردد وابسته یاله قدس و عزت مقام به آنان ارواح و

 اسـت شـده ملمـوس و ینـیع خداونـد، محبـوب عارفـان یبرا جهنم و بهشت قتیحق
 یبـرا ایدن نیهم در یشهود و تیٶر نیچن ات،یروا مطابق. )۶/١۴٧: ١۴٢۴ خویی، هاشمی(

  .)٢٢/١٢۶: ١۴٠۴ مجلسی،( افتی تحقق امبریپ اصحاب از یافراد
 بـشری سـو بـه را شانیـا ،یالهـ عارفـان بـر یقـیحق علـوم ۀافاضـ بـا متعـال خداوند
 امــور انیــم وینــد انم ییراهنمــا شانیــها دل اصــالح یبــرا را آنــان تــااســت  بازگردانــده

 ندینما نییتب خداوند جانب ازیی ها نشانه با را شرع مقاصد ،انداخته ییجدا ختهیآم هم در
 بـا شانیـا. )١/١٩۶ :تـا یبـ عربـی، ابـن ؛۶/١۴٨: ١۴٢۴ خـویی،هاشمی  ؛ ٨٧ ۀخطب: البالغه نهج :ک.ر(

 المک با هک اند دهیرس نفس شهود و مالک از مرتبه نیا به قرآن مکمح سمانیر به کتمس
 و برداشته یقرآنی ها بطن و بیغی ها یکیتار از پرده و گفته سخن واسطه بی حق، یازل
 شانیا وجود حضرت ،مناسبت نیهم به .اند شده قرآن از مردم فهم ۀسرچشم بیترت نیبد
 ؛٢٢/٢۶٣: ١۴٢۴ خـویی،هاشـمی  ؛۴٣٢ حکمـت: البالغـه نهـج( اسـت دانـسته قـرآن فهـم سبب را

  .)١٨۶: ١٣٨۶ شیرازی،صدرالدین 
گاه یچگونگ فوق، اتیروا بر افزون  و الهـام نقـش نیمبـ زیـن قیحقـا از عارفان یآ
 اثـردر  آنکـه از پـس یانـسان روح ات،یـروا مطابق. ستا قرآن فهم در یربان یشهودها

 سکنـه مـنعیآ ۀمثاب به را یوتکمل معارف و قیحقا شد، زالل و صاف اضتیر و بیتهذ
 قلـوب رد خداونـد هکـ نورنـد جـنس ازیی هـا نگاشته ،یقیحق معارف و علوم. سازد یم

 بستن نقش و اسکانع سنت. )۶٧/١۴٠: ١۴٠۴ مجلسی،( دهد یم قرار خود محبوب بندگان
 زیـن تیـب اهل. دارد وجود خداوند ریخ ۀاراد مورد ِبندگان ۀهم یبرا قلب، در علوم
 صادق امام که انچن اند؛ کرده یم دریافت شیوه همین به نیز را خود به مخصوص یوح

کننـدگان را  در جواب این سٶال که امام در حال عـدم آمـادگی، چگونـه پاسـخ پرسـش
. شـود یمـ نگاشـتهی روشـن بـه قلـب بـر ؛»اًتـکن القلب یف تکنی«: فرماید دهد؟ می می
 فهـممیـان  تـشابه وجـه عنـوان بـه انتقـاش ایـ و اسکـانع مفهـوم از تـوان یم بیترت نیبد



  

بار
اعت

 و 
حان

رج
 

فس
ت

 ری
فس
ان

 ی
رآن

ق
میرک 

۶٣  

 نقـش ،یالهـ یایـاول گـرید فهـم و ینـید معـارف و قـرآن اتیـآ یمعان از تیب اهل
  .رفتیپذ نآقر اتیآ فهم در را عارفان قلب در یاله قیحقا و ینوری ها نگاشته

 اکرم رسول از ایشان تام اطاعت ۀواسط به قرآن، آیاتی ها بطن از عارفان یشهودها
 و اهللا رسـول عتیشـر از تـام یرویـپ با. دیآ یم دست به حضرت آن مقام در یفنا و

 باطن در ،یتجل ۀگون به را یاله تابک فهم خداوند شان،یا به یروح بتاقر شدن تیتقو
 :تـا یبـ عربـی، ابـن( ردیـگ یمـ قرار امت انیشوایپ و محدثان از او و فرستاده فرو عارف فرد
 یـکنزد سـبحان یخدا بهی ا اندازه به عارف ،نوافل قرب در. )٣٧٠: ١٣٧٢ یثربـی، ؛١/١٩۶
 بـا و شـده خداوند ماالتک یمجرا و چهیدر ،حق ذات تام مظهر عنوان به هک رددگ یم

 اکرم پیامبر از را اتیآ یمعان و اشفهکم علوم بیترت نیبد و نموده لمکت خداوند زبان
  .)٣١/٨۴: ١۴٠۴ مجلسی،( دینما یم یتلق

  اتیآ یمعان از یانفس یشهودها تیاکح ِیعقل یریپذ اثبات. ٢
 بـر را خـود یعرفان مشهودات یاکات تا نموده تالش خود یاملکت ریس در یاسالم عرفان

 ریتفـس در یآملـ دریدحیسـ ۀگانـ هفت مقدمات. دینما یبرهان یعقل اصول و قواعدایۀ پ
 یانفـس یرهایتفـس یاکـات اثبـات هدف با بوده، زین شانیا به یاله اتیاعن از هک شیخو

 کـه ناشیـاۀ مقدمـ نیتر مهم و نیاول. است افتهی نیتدو یبرهان و یعقل ۀپشتوان بر عارفان
 و وجـود اصالت ۀمسئل نمود، ادی زین یاسالم عرفان یاساس محور عنوان به آن از توان می
 جهینت در و وجودی ها تنزل تناسب به اصل، نیا اساس بر. ستا آن قتیحق در کیکتش

 وجـود زیـن هبـود وجـود آثـار از هک فهم و کادرای ها تفاوت ق،یحقا و یمعانی ها تنزل
 ،یا درجـه و مرتبـه هـر در یقرآنـ اتیـآ قیحقـا و بطـون کدر نیبنـابرا و داشت خواهد

 :١٣٧٢ یثربـی،: ک.ر( بـود خواهـد مرتبـه آن به مربوط الزم ماالتک از یبرخوردار ازمندین
 از هک قرآن و انسان ،یهست عالم یوجود تناظر از یمتعدد موارد در نیهمچن عرفا. )۵٨۶
 ادیـ زیـن بـوده، یانفـس ریتفـس یمبنـا نیتـر یاساس عنوان به وجود حدتو قتیحق جینتا
 بیترت نیبداند؛  شمرده انطباق یدارا ِواحد قتیحق یک را وجود سه نیا شانیا. کنند یم
 ینیوکـت ،یتبـک صورت بیترت به ،انسان و عالم قرآن، ۀگان سه یوجودها از یک هر هک
 :١٣٨۵ آملـی،( دارد وجـود یهست مراتب تمام در تناظر نیا و بوده گرید وجود دو ِینفس و
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گاه قرآن اتیآ لیتأو از تواند یم فردی. )١/١٣۵  داشته عالم مراتب ازی ا بهره هک ابدی یآ
 لیـتأو از توانـد یمـ مقـدار همـان باشد، داشته عالم مراتب از یّظح هک اندازه هر. باشد
گاه قرآن  ،یانـسان مـالک در. برسـد یانسان مالک تیغا به هک ییجا تا شود مند بهره و آ
 انیـب هنگـام بـه شانیـا. )۵٠: ١٣٨۶ خمینـی،موسـوی ( دیـآ یمـ دست به لیتأو مراتب مالک

 قـرآن و انـسان ،یهـست ۀرابطـ نیـا بـر ،یقرآنـ اتیآ از خود یانفس یرهایتفس از یموارد
  :شود یم پرداخته آن لیتحل و یبررس به ادامه در  است کهنموده دکیتأ

  انسان و جهان یوجود تناظر .١ـ٢
 و معنـا و صـورت ِیلـک ِجهـان سـه در خداونـدی هـا دهیـآفر ۀهمـ ،یعرفـان نگرش در
 ۀنـسخ عنـوان بـه انـسان. باشـند یمـ یانـسان عالم در یمثال و مشابه یدارا وب،یالغ بیغ

 ۀهمـ در را ـ ینیع و یفرد صورت نه  ـایاش ۀهم صفات و قیحقا ،یهست جامع و مختصر
 مکـح .باشـد خـدا ۀفـیخل تـا شـده دهیـآفر ْانسان. است ردهک جمع خود در عوالم نیا

 دهد بسط را الوهیت مملکتکه  کرد یم اقتضا واجب یواال صفات و یازل ذات سلطنت
 تیـربوب پرچم ،ایاش ساختن مسخر و قیحقا ساختن محقق و مخلوقات ردنک ظاهر با و
 دیبع یمناسبت و است میقد ْحق ذات چون است؛ محال واسطه بدون امر، نیا. برافرازد را
 و تـصرف در خـودش یبـرا ینیجانش خداوند لذا .هست حدوث ذلت و قدم عزت نیب

 نیـا ْحـق. داد قـرار شیخـو ۀفـیخل را اوی تعـال حـق. داد قـرار تیرعا و حفظ و تیوال
 واقـع خلـق و او انیـم انـس واسـطه، و تیجنـس ۀرابطـ بـا رایـز ؛دینام »انسان «را فهیخل
 قیحقـا نیعـ یعنـی یاله یاسما میتعل با انسان. )٢/٣٠٢: ١٣٧٢ رازی،شـیصدرالدین ( شود یم

 یستگیـشا بـود، شـده نهـاده عـتیود بـه او در جمـع تیاحـد ۀگونـ بـه هک موجودات،
  .)۴٧٠: ١٣٨۶ ،همو( نمود افتیدر را یاله خالفت

 یقرآنـی ها نمونه وجود، عالم قیحقا ۀهم به نسبت انسان تیجامع تأیید یبرا عارفان
 ،فـصلت ۀسور ۵٣ ۀیآل اینکه در ی دلیعرب ابن نظر از. اند گرفته شاهد را یتعددم ییروا

 ادیـداللت انفسی ذات انسان بر ذات الهی بعـد از داللـت آیـات آفـاقی و همـراه بـا آن 
: تا یب( است شده جمع انسان در عالم، در موجود یاله قیحقا و اتیآه کاست آن شده، 

تفـصیل مراحـل  نـه بـا استـشهاد بـه آیـاتی کـه بـهین زمیز در این نیصدرالمتأله. )٢/١۵٠
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هـا  ر آفریدهینش انسان را بعد از ساین آیاتی که آفریو همچن  انسان را ذکر کردهآفرینش
 ی، در مـورد آیـات نخـست، پـس از اشـاره بـه درجـات قرآنـ)٧/ سـجده(کرده است  ادی

 ۀه همکده شد یآن آفر از  تنها پسیه وجود انسانکدارد  ان میی خلقت انسان بۀگان هفت
در . )٧۵: ١٣٧٧شـیرازی، صـدرالدین ( در او قـرار داده شـد یوانی و حی و نباتینی زمیروهاین

 قوای عالم را در انسان جمـع ۀه خداوند تعالی همکدارد  ان مییبنیز مورد آیات نوع دوم 
 ۀ پــس خداونــد ویژگــی همــ.هــا پدیــد آورد نمــود و او را بعــد از وجــود دیگــر آفریــده

 یدر انـسان قـرار داده و او مجمـوع قـوارا جودات بسیط، مرکب، روحانی و ابداعی مو
 ِقلـب وسـعت انگریـب تیـروا لیـقب از یمعتبر اتیروا نیهمچن. )١١٩: همان(عالم است 

 از خداوند، صورت بر انسان نشیآفر انگریب اتیروا و خداوند تام یتجل یبرا منٶم ۀبند
  .)۴۵٨: ١٣٧۵ آملی،( ستا باره نیا در عرفا استناد موارد
 نـهیزم نیـا در عارفـان دگاهیـد دیـٶم یاتیروا ، ۀ اهل بیتیادع و ییروا منابع در
 عناصـر بـر هـستی عـالم اجزای ، صادق امام از منقول روایت مطابق. شود یم یافت

بـر درخـت  ،یآدمـ صـورت بـر کاخ ،روایت این در. است شده تطبیق انسان وجودی
 اسـت شـدهداده  قیـتطب مـوارد گـرید و او جـسد خونبر  آب ،یآدم بدنی ها استخوان

از هدف  عرفه، ی در دعانیش امام حسیاین ن دریهمچن. )٢۵٨: ١٩۶٠ انی،ّحرشعبه  ابن(
 حقایق همۀو ش به اسرار ی خوی وجودۀه او با احاطکشده  ن امر دانستهینش انسان ایآفر
  .)٩۵/٢٢۵ :١۴٠۴ مجلسی،( ردی گماالت ذات حق قرارک ینما تمامۀ نیآ ،ی هستیها دهیپد

 نمـوده شهود را او و داشته خدای سو به ییرو انسان نفس ،شد گفته آنچه اساس بر
 توجـه در کسـال. دیـنما یم شهود خود درون را ها آن و داشته ها دهیپدی سو به ییرو و

 بـه را استی تعال حق به تعلق و ربط و اجیاحت نیع آنکه تیهو ،یتعال حقی سو به نفس
 مـۀه تابد یم نفس بر هک یاتیتجل و اشراقات با سپس و افتهیدر یشهود و یحضور علم
  .)٢/١٣٩: ١٣٨۶ آملی، جوادی( دینما یم مشاهده نفس درون در زین را گریدهای  هدیپد

 یالهـ یخلفـا نیبرتـر شان،یـا معصوم تیب اهل و محمد حضرت امبرانیپ خاتم
 دایـپ یالهـ یاسـما علـم بـه اختـصاص که ناانس از منظور ،یعرفان نشیب در. باشند یم

 شانیـا نگرش نیا. )٢١۴: ١۴٠٠ عربی، ابن(هستند  شانیا تیب اهل و امبریپ ،کرده
 تنهـا رجـب، مـاه یدعا به مربوط یفرازها یبرخ. ستا تیب اهل اتیروا بر منطبق
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 شانیـا هکـ دانـسته نیـا در تنهـارا  تیـب اهل و رمکا امبریپ و خداوند انیم فرق
 یتجلـ و مظهـر ،یهـست ۀهم و نیزم و ها آسمان هک است شانیا قیطر از و ندیاو ندگانب

. خداوندنـد یخلفـا و افتگـانی پـرورش ،کمبـار یوجودهـا نیـا .اند شده یربوب دیتوح
 دانـسته غمبـریپ نـور خداونـد ۀدیـآفر نیاول ها آن مطابق هک یگرید اتیروا نیهمچن
 دهیآفر یگرید زیچ هر او از سپس و شده دهیفرآ و اختراع خداوند ذات نور از هک شده
 ن انوار طاهره بـهی خود از ایرهایتعب م دریرکقرآن  .است قتیحق نیا دیٶم است، شده

؛ ١/١٨٧: ١۴١٧طباطبـایی، : ک.ر( نـدک یاد مـ یـنیهـا و زمـ سـمانآ» بیغ« زیو ن» خزائن«
  .)١٢/٢۶: ١۴٠۴مجلسی، 
 تناسـب بـه هکـهستند  رسول حضرت کمبار نفس از یا قهیرق زین ها انسان گرید
: ١٣٨٨شـجاری،  :ک.ر( بخـشند تحقـق را یالهـ خالفـت مقام توانند یم خود یوجود ۀسع
 اسـت ردهکـ دعـوت شیخـو محضر به وی یازل استعداد به را بنده یتعال یخدا. )٣۴٨

 به مربوط اتیآ در ان،یآدم ۀهم یبرا خالفت مفهوم اطالق بر افزون. )٣٩٢: ١٣٧٢ یثربی،(
 گـاهیجا و دانسته ناطقه نفس را انسان قتیحق هک یاتیروا بقره، ۀسور در انسان فتخال
 راه از نفـس ۀکیتز قیطر از انیآدم هکـ  داند یم یعلو عالم نام به یعالم در را او یقیحق
 ، ـبرسندـ مـواد از یعار و یعال یعلم ینوری ها صورت جوهر به توانند یم عمل و علم
 نفـس قیحقـا از انیـآدم یبرخـوردار و عـالم نیـا بـودن طیبس و ینور یژگیو دیٶم زین

  .)۴٢٣: ١٣٩٢ آمدی،تمیمی ( ستا خود یوجود تیظرف قدر به رمکا رسول

  قرآن و انسان یوجود تناظر .٢ـ٢
 مقامـات ورد دا نظـر در را یانسان مراتب ۀهم هک استی ا نسخه قرآن ،عارفان دگاهید از
 یوجـود ۀرابط ،انسان و قرآن انیم. )۴٩: ١٣٨٨ جاری،شـ( دهد یم شرح را یربان ۀفیخل نیا
 هـم ینیوکـت و ینیتـدو صـورت ،)امـلک (انـسان و نآقـر ؛دارد وجـود یجوهر وندیپ و

 وجـود ،یمحمـد تـام شفکـ قرآن. است نآقر تحقق انسان و انسان ریتفس نآقر ؛هستند
 جـوهر آنقـر قـتیحق. سـت ااهللا رسـول ۀیـمعراج ۀسفرنام زین و) املک (انسان ینیع

 قـتیحق تمـام امبریپ ذات باطن. )۵/٢٢: ١٣٧٢ شـیرازی،صدرالدین ( ستا ینب ذات
 مـاالتک و اوصـاف تـوبکم صـورت میرکـ قـرآن. اسـت قـرآن مطـابق و یالهـ المک
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 مـالک ریتـصو زیـن و اهللا رسـول یذات استعداد مظهر ْقرآن. ست امحمد حضرت
 ،همـو( سـتا یانـسان وجـود ۀگان هفت مراتب مطابق قرآن ۀگان هفت بطون. است یانسان

 قـرآن. )١/۵۶۵: ١٣٨٧ آملـی، زاده حـسن( اسـت قـرآن قیحقـا ظـرف یآدم جان. )٧/٢٧: تا یب
 قـرآن شـناخت انـسان، شـناخت. )٣٣: ١٣٧٠ خمینـی،موسـوی ( استه انسان یباطن صورت
 از یکـی نـد،ک شفکـ الفـاظ یورا در را قـرآن قیحقـا خواهد یم هک یسک پساست؛ 

  .است خود به مراجعه آن،ی ها راه
 ویژگـی دارای عـالمی فرشـتگان، و روح عـالم ورای عرفانی، وجودشناسی بر مبتنی
 قتیحق به آن از هک دارد وجود ثابته انیاع عالم نام به یجمع تیاحد و یوجود بساطت
 که است یمقام و یانسان قتیحق نّیمب ،عالم نیا. شود یم ریتعب یمحمد نور و هیمحمد
 ذات هکـ اسـت ینیتع اول عالم، نیا. است ردهک یتجل آن در قتشیحق تمام به خداوند

 را مقـام و عـالم نیـا سـبحان یخـدا... است افتهی نیتع آن به ینیتع هر از شیپ تیاحد
 اتکـبر و وضـاتیف هک است مقام آن قیطر از و داده قرار شیخو ۀافاض و ضیف ۀواسط
 انکـام و وجـوب نیبـ بـرزخ او. دیـفرما یم نازل ها انسان بر و موجودات ۀهم بر را خود
 یسـو از حادث صفات و ،سو کی از آن امکاح و میقد صفات نیب جامعی ا نهیآ و بوده
 یانسان قتیحق تفاوت شده، ریتعب زین مطلق تیوال به نآ از هک مقام نیا در. است گرید
 خالفـت سـزاوار انـسان هکـ روست نیهم ازو  ستا تیمربوب و تیربوب به یاله ۀمرتب با

 عالم نیا هک است نیا اتیروا و ینآقر اتیآ از مستفاد. است خداوند جامع مظهر و حق
  .)٢١٩: ١۴١۶ صدوق،( ستا» عنداهللا «و »اهللا ّظل «مقام همان ،یانکام یعال مقام و

 ثابتـه انیاع در آنان ۀبرخاست یاستعدادها همان ییوفاکش ،ها انسان نشیآفر از هدف
 در را خـود امـلک صورت و ینیزم تحقق ،مطلق تیوال مقام و یمحمد قتیحق. ستا

 ختمی نبی ذات. است ساخته آشکار ،است الهی پیامبران خاتم که محمد حضرت
 ـ است نهفته انسان درون در هک  را ـیوجود حاالت و اناتکام ۀهم خود، کسلو و ریس با

 از شتریـب چـه هر تجرد و باطنی صفا با او. است درآمده املک صورت به و داده تحقق
 هکـبل »نیقوسـ قاب «انس محفل در هکی ا هیاله ۀتام ۀاشفکم جهینت در و یویدن شواغل

 یازیـن گـرید هک افتی دست یمقام به شد، شانیا یبرا »یدنأ وأ «مقام ّسر خلوتگاه در
 قـتیحق همـان تحقـق مقـام نیـا. نداشـت وجـود اول مبدأ و او انیم یزیچ وساطت به
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 یعارفـان انیـب کـه چنان است؛ بوده ثابته انیاع در شانیا یاستعدادها تیفعل و محمدیه
 نیـا نیمبـ باشـند، یمـ یعرفـانی هـا نگـارش در ژهیـوی هـا دقت یدارا هک یقونو رینظ
  .)١٩٧: ١٣٧٠ جامی،( است قتیحق

 گرفـت صورت حق ذات و ینبو روح انیم واسطه یب و یقیحق ۀالمکم ،مقام نیا در
 اتیـروا که چنان شد؛ دهیشن قیحقا اعالم صورت به و یوح لبقا در خداوند گفتار و

 شـیرازی،صـدرالدین ( دارد اشـاره موضوعبه این  نجم ۀسور ییابتدا اتیآبه  مربوط یریتفس
ی تعـال حـق یذاتـ یتجل و یخداوند تام شهود مقام به امبرانیپ خاتم. )٧/١١۵ :١٣٧٢
ّسـر انیـم واسـطه شـدن برطـرف لیـدل بـه و داده دست از را شیخو ودیق تمام ده،یرس ِ 

 گونه چیه بدون کرده، یم شهود یاله المک از امبریپ آنچه خداوند، و شانیا یوجود
 حق بیترت نیبد. است کرده یم القا خداوند هک بوده یزیچ همان ،یرکف ۀفاصل و خلل
 مظهـر ،یازل حادث ِقرآن. )٣١: ١٣٨۶ ،همو( دینما یم مشاهده را شیخو ماالتک یو در
. دارد قـرار او از تـر نییپای ا مرتبه در و بوده او فعل ظهور و خدا المک ،یح خداوند ّتام

 هکـ خـود، مقـرب ۀبند نیبرتر با خداوند لمکت و یوح ۀمرتب نیتر یعال در هک شد اشاره
 در هک یهست جامع قیحقا و خزائن بوده، یاله المک با امبریپ یروح اتحاد قالب در

 قیحقـا نیـا از عارفـان. ه اسـتشـد یشـهود ۀافاضـ شانیـا به بوده، امبریپ استعداد
  .کنند یم ریتعب »قرآن «به یشهود

 مـشهود جـامع قیحقـا یبـرا واژه نیا اطالق انگریب قرآن، ۀواژ از عارفان یمعناشناس
 »جـامع «یعنـی قـرآن قـرآن، چـرا هکـ امـر را نیا لیدل یعرب ابن. ست ارمکا رسول
 که  ـهستی حقایق ۀهم یعنی قرآن با را پروردگارش مبرایپ هک داند میاین  ،شد دهینام

. ردکـ خواهـد حمـد ـ ستاحمده ۀمه جامع و خداوند اعطای و امتنان بر دهنده گواهی
 مقـام یدارا هکـ یسکـ بـر جـز ستیـن سزاوار و بود نشده نازل یسک بر او از شیپ قرآن
 را خداونـد محبان رگید یجا در شانیا. )٢١٣: ١٣٩٠ ک،یچیت( شود نازل است حمد یلوا
. )٢١۵: همـان(دانـد  دارای اتحاد وجود بـا قـرآن مـی  وصفات عیجم جامع ،ثیح نیا از

 و علـوم ۀهمـ متـضمن که دانسته اقیانوسیاز نوع  و جمع یامعن به را قرآن نیز مالصدرا
 .)٣٣۴: ١٣٨۶ شـیرازی،صـدرالدین ( ردیـگ یمـ فـرا را قیحقـا یتمـام آن ۀپهن و هاست معرفت
 و مشاهده ایاش قیحقا ،آن با هک داند یم یعقل ینور را قرآن ،گرید یموضع در نیهمچن
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 دانـد یمـ جمع یمعنا به را قرآن قرآن،ی ها نام و صفات حیتوض در زین و شود یم ادراک
 و داشته مجموع و داشته محفوظ را قرآن خود ما «ۀیآ در قرآن ۀلمککه  ردیگ یم جهینت و
 هکـ دارد اشـاره) طیبـس عقـل به معروف (یاجمال علم به ،)١٧ /قیامت(» میخوان یم تو بر

  .)٧/١٠۶: ١٣٧٢ ،همو( است یاجمال طیبس صورت به موجودات ۀیلک به علم همان
 توسـط یوحـ قیحقـا ۀواسـط یتلقـ یبـرا را قرآن ۀواژ اربردک زین یقرآن اتیآ یبرخ

 یاتیـروا نینـهمچ. )۶/ لمـن( دیـنما یمـ تأیید خداوند با انس و تقرب مقام در امبریپ
 هـستی حقـایق ۀهمـ برای قرآن جامعیت از خبر تیب اهل ها، آن مطابق که متعددی

 و روحی اتحاد بیانگر ،اند کرده یم استفاده قرآن ظاهری آیات از را علمی حقایق و داده
 آنـان ملکـوتی تیـرٶ بـرای قـرآن عنوان کاربرد صحت و قرآن با تیب اهل حقیقی

ــین. ســتا ــ اشــاره عــدم همچن ــرآن هب ــم در ق ــب اهــلی هــا درخواســت انی  در تی
 یمناسب دیٶم زین شده، نمودار شانیا مناجات و هیادع در هک یمعنو حاالت نیتر عارفانه

  .ستا نهیزم نیا در
 داشـته، بیـغ بـا هکی ا رابطه و اریبسی ها مجاهدت ۀواسط به امبریپ بیترت نیبد
 از یبرخـ. اسـت نمـوده افـتیدر ،بوده یتعال یخدا علم و وبیالغ بیغ در هک را قرآن
 ۀواسـط بـه و رمکـا رسـول بعثـت از پـس تنهـا و نبـوده ظاهر یاحد یبرا قرآن ابعاد
 نموده جلوه مبارکش قلب در بوده، اتصال قابل هکی ا اندازه به ض،یف مبدأ با شانیا اتصال

. )١٧ :١٣٧٠ خمینـی،موسـوی ( شـد یجـار شکمبـار زبـان به گانه هفت مراتب به نزول با و
 وجـود جهـان یبـرا هکـ اسـتی ا گانه هفت مراتب حسب به خدا یسو از تابک لیتنز

 رمکـا رسول. )۵٠: ١٣٨۶ ،همـو( دارد وجود بطون و عوالم زین قرآن یبرا نیبنابرا دارد؛
 سـبب تـا نمـوده قیترق و تنزل و تحمل ،بوده لیثق گفتار و خداوند تام یتجل هک را قرآن
  .باشد آنان یاستعدادها شناخت یبرا ییغذا و یانناد و جهل از بندگان ییرها

  انسان بر قرآن تقدم لیدل قرآن، میتعلپایۀ  بر یانسان وجود تحقق .١ـ٢ـ٢
 ۀسـور نینخـست اتیـآ سـت،ا قـرآن قیحقا ظرف یآدم جان هکنیا تأیید در یاله عارفان
 دشـاه شـده، مطـرح انـسان نشیآفـر بـر قـرآن میتعلـ تقـدم ۀمـسئل آن در هک را الرحمن
 فیـظری ا نکتـه لیـدل به ادشده،ی اتیآی عیطب ریغ بیترت عارفان، ۀدیعق به. اند برگرفته
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 حیصـح یمعنـا فهـم در را آنان باره، نیا در یظاهر مفسران و علمای توجه یب هک است
 نـدک ترجمه تا دیآفر را انسان رحمان یخدا یعرب ابن دگاهید از. است نموده ریمتح هیآ
ِ دل بـر قـرآن. اسـت رفتـهینپذ را آن یسکـ انـسان جـز و اسـت نقـرآ همـان هکـرا  یانیب

ِ فرود آمد و پس از او همواره تا رستاخیز بر دل امت او فرود خواهد آمدمحمد  پس .ِ
 ریتفـس طبـق بـر. )٣/١٠٨: تـا یبـ(تـازه اسـت  بـه ها، همواره و تـازه فرود آمدن قرآن بر دل

 تـهکن نیـا بـه ،خوانـده را شتنیـخو ْآغـاز دری تعـال یبار هکنیا علت زین یآمل دریدحیس
 میتعلـ از پـس تنهـا و نـشده انسان) آدم یعنی (اول موجود قتیحق هنوز هک گردد یبازم
 فـهیخل و ینب ،یصور آدم. شود میتعل او بر »انیب «آنگاه تا شد انسان هک اوست به قرآن
) وجـوداتم لیتفاصـ به علم با یمساو (یقیحق قرآن میتعل به مگر ،نشد یقیحق انسان و

 ،یعرفـان نگـرش در نیبنـابرا ؛)۵۴٢: ١٣۶٨( اسـت رحمـان مظهـر هک یقیحق آدم توسط
 نـزد عـالم بـه مربـوط یقـیحق یجمع یاستعدادها و قرآن شناخت و میتعل از پس انسان
  .شد انسان ش،یخو تیعبود و خداوند تیربوب کدر با هک است ثاقیم عالم ای خدا

 منـانٶم ریام آن مطابق هک است یتیروا فوق، موضوع دیٶم اتیروا نیتر مهم از یکی
 ثاقیم آن از هک دانسته انیآدم بر خدا جانب از یحجت را آن قرآن، فیتوص در یعل

: ١۴١۶ بحرانـی،حـسینی ( است شده دانسته آن گرو در یانسان نفس ماالتک و شده گرفته
 قـرآن و نبوت رشیذپ لیدال همان را ثاقیم از مراد  نیزالبالغه نهج شارحان یبرخ. )١/١٨
 را مـانیپ اخـذ از مـراد هکـ یدگاهیـد البتـه و داده قـرار انیآدمی ها عقل در خداوند هک

 :١۴٠۴ ، معتزلیالحدید ابی ابن( اند کرده ادیدانسته،  آدم نشیآفرو  آدم ۀیذر داستان
 یمـاد عـالم به انیآدم ورود از شیپی زمان در ثاقیم نیا هک رسد یم نظر به اما .)١٠/١١٨

 ثـاقیم ستیبا یم نیبنابرا و بوده خداوند ثاقیم طرف کی ًاوال رایز است؛ گرفته صورت
 تیـروا در ًایـثان .باشـد گرفتـه صورت خداوند یازل و طیبس وجود با متناسب یعالم در
 در اسـت؛ شده دانسته آن به عمل و قرآن رشیپذ گرو در یانسان نفس قتیحق ادشده،ی

 و قیحقـا خداونـد آن، در هکـ انـد داده خبـر ثـاقیم یـک از تنهـا یقرآنـ اتیآ که یحال
 یاعتبـاری هـا آمـوزش خالف بر. است داده میتعل ها آن بهرا  انیآدم نفس یاستعدادها

 بـوده ینیوکـت یمیتعل هکبل نبوده، گونه سیتدرو  یآموزش میتعل نوع از یاله میتعل بشر،
  .)٣/١۶٧: ١٣٨٧ آملی، یجواد( باشد  میهمراه ،شده میتعل امر ِیخارج تحقق با هک
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  معصومان اتیروا در یانفس ریتفس شواهد .٣
 وجـود دارد یر انفـسیتفس در تأیید ی متعددیریهای تفس  نمونهتیب ات اهلیدر روا

  :ر اشاره نمودیهای ز توان به نمونه ه میک
 گذاشت، قدم» یطو «مقدس وادیبه  که یهنگام یموس حضرت :نعلین خلع
 گـرید یباطن ریتفس دوبه  ات،یروا در. هایش را درآورد رمود که کفشف امربه او  خداوند

 در همسر به عشق زدودن ها، کفش کندن از مقصودی کی در هک شدهاشاره  باره نیا در زین
 زدودن ،دیگر باطنی تفسیر در  وخداست به خدا ریغ از توجه صرف و خدا به عشق مقابل
 بحرانی،حسینی ( ستا خداوند به تمام توجه و نشایای مشغول دل از ییرها و فرعون از ترس
 نیچن نیا فهم قلبشان، بر یاله انوار تابش و باطن یصفا ۀجینت در عارفان. )٣/٧۵٨: ١۴١۶
  .دانند ینم دشوار خود بر یاپیپ ِیبیغی ها الهام و شهود قیطر ازرا  یباطن یمعان

 ۀیـآ از صادق ماما ریتفس ،یانفس ریتفسی ها نمونه نیبهتر از یکی :طهور شراب
ْاَقَسَو  ۀفیشر َْر ُ ُ  را نندهک کپا یدنینوش از مراد حضرت. ستا )٢١ /انسان( اًورُھَط اًابَرَش ُّ
 گرداند یم پاک خدا ریغ یزیچ هر از را عارفان هک دانسته یاله محبت جنس از یزیچ

 و شـهود ازی منـد بهـره ،خـود مناجات در هک یدیتوح کسال. )٨/١١۴: ١۴٠۴ مجلـسی،(
 کـرده یمـ طلـب خداونـد از را یمهربان جام با یاله محبتی ها حوض از شدن رابیس

 از نمـوده، یاپیـپ اشـراقات افـتیدر محـل را خـود قلـب ،کسلو راه در قیتوف با است،
  .)٢/۵۶ :همان( دهد یم ادامه خود روشن راه به و دهینوش معرفت یگوارا شربت
ی هـا خطبـه از یکی :انسانی نفس وجودی اتبمر به الهی انبیایی ها داستان لیتأو
 ریتفس در ،یآمل دریدحیس ،یعیش بزرگ مفسر و عارف هک یعل نامنٶم ریام مشهور
 اتقـان هکـبل و اعتبـار  کـهسـتا انیـالب ۀخطبـ اسـت، نمـوده استشهاد آن به فراوان خود

 قیـتطب بـا حـضرت خطبه، نیا در .ستا اثباتقابل  نقل و عقل قیطر دو از آن مضمون
، دبـر خـو ایـگـر انبیو دی ، موسـیم، ابـراه آدمر حضرتینظ یاله یایانب) ماالتک(

. )١/٢١۶ :١٣٨۵( دیـنما یشان مطرح مـی ایماالت و مراتب معنوکش را در یت خویجامع
 مرتبـت یختمـ حـضرت نبـوت یطوبـا ۀشـجری هـا شـاخه ،یاله یایانب ۀهم نبوت

 را معرفت و علمی ها معدن نیبرتر ، محمد حضرت بر یخداوند رامتک .باشند یم
 یمـالک یپرتوهـا و هـا شـاخه ،یطوب ۀشجر نیا از هکی ا گونه به ،نموده افاضه شانیا به
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: ١۴٠۴ مجلـسی،( انـد قـتیحق نیا انواری ها جلوه ،یاله یسفرا نیا و دهییرو یاله انبیای
ی ا جلوه ،یوجود ماالتک و یهست مراتب تمام در زین عصمت تیب اهل. )٣٧٩/١۶
 اسـاس نیـا بـر. باشـند یم نبوت درخت قتیحق و خاتم امبریپ ماالتک و وجود زا

 انـسان مقامـات حال شرح  در حقیقتیاله یایانبی ها داستان عرفا، نگرش در هک است
 رسـول صـفات از صفت یک یتجل ،ها آن از یک هر و بوده محمد حضرت املک
 اما ،اند بوده یاله منصب صاحبان ع،یتشر حسب به یاله یایانب هرچند. ستا رمکا

ی هـا انـسان و ایـانب اسماء نیبنابرا .ندارد تیوال ۀجنب از ها آن به یاختصاص شانیا احوال
 کـه کتـاب نیـا به را خود که استی انسان هر حالی برای زانیم کی هر ،قرآن در کامل

 تیـوال مقامـات ازی مقـام چـه در نـدیبب تـا بدارد عرضه ،استی اله عدل و قسط زانیم
 عنـوان به یاله یایانب یانسان مراتب و یعبود ریس انیب. )۴٣٢: ١٣٨٣ ،یآملـ زاده حسن( است
 نمود؛ تأیید نیز ها داستان این سیاق طریق از توان یم را قرآن در انبیای ها قصه ردکادی از هدف
 واقـع در امـا اسـت، متفرق ظاهر به یعیوقا هک میابراه حضرت سرگذشت که چنان
 ؛کند یم حکایت ایشان عبودی سیر از که ساخته تاریخی داستانی و وستهیپ هم به رواریزنج
 تینها در و گشته آغاز ایدنی ها لذت و ها نتیز ازی پوش چشم و بنده نفس از هک یریس
 آن در شتریـب قـدر هـر یآدمـ و بوده ادب سراسر هک یریس شود؛ یم یمنته خدا قرب به

  .)١/٢٩٨: ١۴١٧ طباطبایی،( ندیب یم تر درخشنده و رت روشن را آداب نیا ند،کتعمق  و تدبر

  یقرآن اتیآ از عارفان ریتفس ۀمسئل و یشهود معارف یریناپذ انیب
 بـر یربـانی ها افاضه. هاست آن یریناپذ انیب عارفان، یشهودهابه  مربوط قیحقا از یکی
 اسـت عـارف الیـخ ۀقـو تنها  ونمود انیب عبارات و الفاظ راه از توان ینم را عارف قلب
 ینامتنـاه بـا مواجهـه ،یعرفـان ۀتجربـ دراز آنجا کـه . ندک تیاکح ها آن از تواند یم هک

 قمـی،( اسـت شده دیتأک حوزه نیا در زبان یینارسا بر هم ینید معارف در است، مطرح
 دیـبا عرفـان قـتیحق کدر یبـرابر این باورند که  عرفان و متکح محققان. )١٣٧: تا یب

 و مـشافهه بـا عرفـان رایـز ؛شـد وصـال یوک افتگانی راه و مشاهده هلا از تا نمود تالش
 از یکـی یعملـ عرفـان حال، هر به. )٣/٣٩٠: ١۴١٣ نا،یسـ ابن( ستین شدنی بیان وگو گفت
 وشـود  شـهود نیـا یدارا هکـ برسـد یحـد به تا باشد داشته دیبا فرد هک است یمقدمات
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  .دینما کدر یشهودطریق  به ـادیز ای مکـ  را یقیحقا بتواند
 تنهـا عنـوان بـه شـهود و اشـفهکم بـر عارفـان دکیتأ رینظ یمهم مسائل به توجه با اما
 و یالهـ علـم در اسـتواران عنـوان بـه خـود یمعرفـ قـرآن، یبـیغ اتیآ فهم انکام روش

 ِانیـنایناب بـه یمعـان نیـا ۀارائ یبرا خود فیلکت نیهمچن و اتیآ گونه نیا ِیمعان شاهدان
 عنـوان بـه را خود یشهودها چگونه شانیا آنان، تیهدا هدف با و ینقرآ و ینید معرفت

  اند؟ داده یم ارائه ینید عالمان رشیپذ یبرا و یقرآن اتیآ لیتأو ای ریتفس
 هکـ یعرفـان و یشـهود قیحقا نیع و اصل کدر از عقل یناتوان عارفان، نگرش در

 ۀحـوز بـه معارف نیا یریناپذ الانتق یمعنا به دارند، قرار عقل از واالتر و برتری ا رتبه در
 بـا تواند یم عقل. ببرد یپ ها آن به تواند یم لوازم و خواص راه از عقل هکبل و نبوده تعقل
ــترت و میتنظــ ــر هــا آن بی ــوان اســاس ب  و انبرهــ لکشــ در را هــا آن منطــق، و عقــل نیق

 ایـن نهـاییو  عمیـقدرک  کـه هرچند بگذارد، میان در دیگران با فلسفی، یها استدالل
 اثبات هدف اب ترکه ابنشرح . نیست ممکن مستقیم شهود و ها حجاب رفع با جز حقایق
 شـرح نیـا در شانیا. است افتهی نگارش عقل فوق ِیعرفان تجارب کدر در عقل ییتوانا
 دانـش یمبـاد و مـسائل ،یشـهود معرفـت بـودن هیـپا یبـ در ظاهر اهل گمان رفع یبرا

 یعـارف بزرگ مفسران نیهمچن. )٢٣۴: ١٣٧٢ یثربی،( است نموده مطرح یبرهان را یعرفان
ــد نمــوده تــالش انگــرید و نیلهأصــدرالمت همچــون ــا ان ــان ت ــوط اصــول و یمب ــه مرب  ب

  .ندینما نییتب را یقرآن اتیآ از خود یشهودی ها افتیدر
 و خـدا معرفـت عـالم، معرفـت از عبـارت را قیحقـا اصـول و معارف اساس عارفان
 ،یشناس یهست موضوع سه در خود شهودهای نییتب به اساس نیا بر و دانسته انسان معرفت

 ادیـ ینظـر عرفان مسائل و اصول به ها آن از هک اند پرداختهی شناس انسان و یوجودشناس
 یقواعـد و اصول وضع زین قرآنی عیفراطب و یبیغ اتیآ نییتب در شانیا ردیکرو. شود یم
 بـاره نیـا در. )۶/٣۵: ١٣٧٢ شـیرازی، صـدرالدین( سـتا فـوق ۀگانـ سهی ها معرفت یمبنا بر
 ،اصول ۀهم کلید و اصل عنوان به معنا روح یبرا الفاظ وضع اصل رینظ یاصول به توان یم

 آیات مطابقت اصل زائد، امور از الفاظ معانی پیراستن و یظاهر یمعان بر اتیآ حمل اصل
  .)٣٩: ١٣٧٣ خمینی،ی موسو( نمود اشاره آن حاالت و مراتب  وابعاد و ،نفس بر قرآن یآفاق

 .انــد پرداختــه قــرآن اتیــآ از خــود یشــهودها حیتوضــ بــه عارفــان زیــن یمــوارد در
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 اتیـآ عرفـان، یاساسـ اصـول از یکـی عنـوان بـه یتجلـ اصـل اساس بر لهینأصدرالمت
/ عمـران آل( خود تیوحدان بر خداوند شهادت و )۵٣ /فصلت( زیچ هر بر خداوند شهادت

 یوجـود تیـهو تنهـا را خداونـد تیـهو ات،یآ نیا ریتفس یبرا ر،یتفس ۀواژ رکذ با ،)١٨
 و نـدیاو بخـشش و رمکـ یایـدر از و او نـور از یدرخشـش نـاتکمم تیـهو هک دانسته
 یمـوارد در. )۴٧٣: ١٣٨۶ شیرازی،صدرالدین ( ندارد وجود خداوند جز وجود دار در نیبنابرا

 را هیـآ یمعنـا قـتیحق کرد ۀمرحلـ بـه دنیرسـ فراینـد خود، شهود نییتب در عارفان زین
  .)٧٧: همان( اند کرده رکذ هیآ ریتفس عنوان به

  یانفس ریتفس فرایند
 بـا هماهنـگ و پیوسـته صـورت بـه  راقرآن تطبیقی قرائت و نفس طهارت ،معرفت اهل

 ازی تـر یعـال سـطح بـه یابیدست و قرآن یانفس ریتفس یبرا هم مالزم شرط دو ،یکدیگر
  .دانند یم معرفت

  نفس طهارت .١
 ۀهمـ یزگـشامر دیـلک را »نفـس معرفـت «،کسـلو بینش و پرفراز راه در یاله یعرفا
 یفـردباورند  نیا بر ،دانسته یقرآن اسرار و یوتکملی ها خزانه به یابیدست و یهست عوالم

 ردیـفراگ را انـسان معرفـت علـم نخـست، هکـ اسـت الزم دارد، را قـرآن دانش ۀاراد هک
 هرچند ،یعرفانی شناس انسان در هک است آن مطلب نیا لیلد. )۶۴۵ و ٧٧: ١٣٨۴ خرمیـان،(
ن گونـه یـ اک تجربه و دریباشند، برا یم  ذات حقیتجلی ها صورت یهست یها دهیپد
 ۀق مطالعـیتنها از طر. ردکها نفوذ  دهین پدیون ارد م بهیتوان به صورت مستق ی، نمیتجل

فرد با عرفـان . افتیست  دیا ن تجربهیبه چنتوان  میه  ک نفس استی و شهودیحضور
 ی هستیها دهی اسرار پدکتواند فراتر رفته و به در یه م کردیگ ی قرار میتینفس، در موقع

 متعال یه خداک است یا آینه یقت نفس انسانیه حقکبدان علت است  ن امریابد؛ ایراه 
  .ندینش یم نظاره به را یهست تمام  آن،یاز مجرا

 ِیلکی ها مقامکه  است الزم ،ستاو همراه شهیمه هک یقتیحق به وصول یبرا انسان
 و یظلمـانی هـا حجـاب شامل هک را یعرفان اصطالح در »روح و قلب نفس،« ۀگان سه



  

بار
اعت

 و 
حان

رج
 

فس
ت

 ری
فس
ان

 ی
رآن

ق
میرک 

٧۵  

 صـورت بـه و نفـس مقام در تولد، هنگام به انسان. بردارد انیم از ،ستا یادیز روحانی
 ۀجـینت و ثـرا هکـ ینفـسان صـفات گـرید ادامه، در و بوده واناتیح گرید همانند یوانیح

 وانیـح او مرحله، نیا در و آمده دیپد او در ،است هیمالک صفات ۀسرچشم از او یدور
. زنـد یمـ دسـت یمختلفـ افعال به گوناگون،ی ها اراده حسب بر هک استی قامت راست
 و یوانیـحی هـا لـذت یورای هـا لـذت کدر و فـرد یداریـب با مراحل، نیا یط از پس

ی تعـال حـقی سـو بـه رو و بازگـشته هیشـرع اتیمنه به تغالاش از برتر، یماالتک و مراتب
 نفـس طهارت و هیتخل به املک عزم با و رفته یاخرو ماالتک سبک دنبال به و آورد یم
  .)۴۵١: ١٣٧٢ یثربی،( گمارد یم همت خداوندی سو به کسلو و

 افـزون ،یربـوب محبت ۀجاذب در کسال فرد نگرفت قرار و نفس طهارت یبرا عارفان
 و یذهنـ امـور از خاطر بازداشتن و نماز و صبر و خشوع لیقب از ینفسانی ها اضتیر بر

 معرفت رشد و تیتقو بر قلب، از ایدن محبت ردنک خارج و ییایدن قیعال قطع نیهمچن
. )١/۶۶: ١٣٧٢ شـیرازی،صـدرالدین ( دارنـد دیـتأک اتیاله در نظر ۀاستدامو  یتعال یخدا به

 خـود مـالک و عمـل در رتیبصبرای  شرط را یرکف قدرت و ینظر ۀقو لیمکت عارف
 یبـرا کسـال مـستمر و وسـتهیپ زکـتمر بـا بیـترت نیبد. )٢١٣: ١٣٧٢ یثربی،( کند یم یتلق

 از خداونـد هنگـام نیـا در و شـده خارج نفس یهوا تیعبود از او ،یاله محبت جلب
 بـه گـرفتن وخـ از را او جیتـدر بـه او، قلب بر معارف ِیدرپ یپی ها افاضه و الهام قیطر
 یپنهـانی هـا حکمـت و انـوار ودهـد  مـی قـرار یربوب عالم متوجه ماده، و تیبشر عالم

 ۀمرتبـ به دنیرس با کسال. شود یم شفک او یبرا نیزم و ها آسمان وتکمل در خداوند
 و نمـوده مـشاهده را عقول و گشته عالم ۀمرحل نیبرتر وارد ،یلدن علوم تیتثب و نکیتم
 و گـردد یمـ منور و رینورپذ عقول، آن باطن از و شده پابرجا و تحققم عقل، آن انوار به
 بر یاله یایبرک و عظمت انوار درخشش و ،دایهو یو بر تیاحد سلطنت ،حال نیا در
شـود   میپراکنده یغبار چون و افتهکش او تیخود و تیانان وهک و گردد  مینورافزا یو
 رسـد یمـ هـا آن در خداونـد جـودو و یهـست ۀهم تیٶر و دیتوح و جمع مقام به یو و
  .)٢٠٩: ١٣٨۶ شیرازی،صدرالدین (

 و طهـارت در تیـب اهـل روش بـر یمبتنـ نفس، ۀدربار عارفان عمل و شناخت
 را نفـس هکـ دانـسته یسکـ را یقـیحق عـارف یعل منانٶم ریام. است نفوس میتعل
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 عـالم و یجزئـ ودیـق یتنگناها از را آن ،یقلب طهارت و ینظر عقل پرورش با و بشناسد
 قـرب و یالهـ قیحقـا ۀسرچـشم از ،کسـلو روشن راه در بتواند تا بخشد ییرها یظلمان

ی هـا روش و طیشـرا اتیـجزئ یبررسـ. )۵٣: ١٣٩٢ آمـدی،تمیمـی ( شود رابیس یخداوند
 بـه لیـدل نیهمـ بـه .گنجد ینم مقال نیا فرصت در تیب اهل نظر از نفس طهارت

  .است شده بسنده وهیش نیا تیلک انیب

  قرآن اتیآمتدبرانۀ  و وستهیپ قرائت. ٢
 نمـوده جمـع عالم و انسان بین که اند دانسته آن در را قرآن شرافت باالترین الهی عارفان
 راستین معرفت نور به سالکان های دل تنویر و بینایی سبب که است نوری قرآنی وحی. است
 یهنگام و ستا یقاخال لیرذا و نفسی ها یماریب شفابخش یدارو قرآن. شود یم یاله
 را قـتیحق سرگشتگان یتشنگ سازد، دایهو را خود انوار و بردارد خود از را حجاب که
 عنـوان بـه قـرآن از یتلق با عارفان بیترت نیبد. )۶/٨: ١٣٧٢ شیرازی،صدرالدین ( نشاند یم فرو
گـاه و اسـرار و انـوار عالم به دنیرس یبرا انسان یوجود تابک  قیحقـا و یمعـان از یآ
 قرآن ۀمتدبران و مداوم قرائت طریق، طی و اتیماد از تجرد و درون کیپا بر افزون آن،قر
 گشایش دلیل ،حقیقی عارفان که چنان ؛)٧/١٩٢ :همان( اند نموده قلمداد یاساس شرط را

 را قـرآن ریتفـس نگـارش به شانیا زشیانگ و پاکشانه و افتیجالی ها قلب بر یاله معارف
  .)٢٠٨: ١٣٩٠ ک،یچیت( اند دانسته یقرآن اتیآ اشاراتو  یمعان رد رکتف و وستهیپ قرائت

 نیهمچنـ و اتیـآ یظـاهر فهم قواعد تیرعا بر افزون قرآن، قرائت هنگام به عارفان
 عنوان به قرآن به خود خاص نگاه لیدل به قرآن، فهمی ها حجاب و موانع رفع یبرا تالش

 و اتیـآ در خداونـد حـضور کدر ۀمـسئل دو بـر ،یانـسان معـراج ۀسفرنام و یاله المک
 آداب نیتـر مهـم عنـوان بـه ات،یـآ قرائـت هنگـام به خداوند یبرا انسان بودن مخاطب
  .دارند دیتأک قرآن قرائت
 تشیهـو و وجـود هکـجهت  آن از یزیچ هر به ات،یآ در تدبر هنگام به کسال فرد

 و ءاسـما بـه را شـخص امـر، نیـا .دیـنما یمـ توجـه ،اوست قدرت و خداوند ۀواسط به
 یعلـ منانٶم ریام که چنان سازد؛ یم رهنمون فعل در فاعل شهود و خداوند صفات

. است نموده دعوت افعال شهود با همزمان ْفاعل شهود به ،یعرفان ارکراه یک عنوان به
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 داننـد یمـ یمعنـو اشفاتکم علمی دهایکل از یکی را تهکن نیا به توجه نیهمچن عارفان
 و رارکـت با را توجه و کدر از حالت نیا دیبا قیطر ِکسال .)٩٣: ١٣٨۶ شـیرازی،صدرالدین (

 دایـهو او دل ۀصـحن در) خداونـد (کـالم صـاحب هک برساندی ا مرتبه به رکذ در تداوم
 است؛ بوده زین قرآن تالوت هنگام به تیب اهل ِیعمل روش همان توجه، نیا .گردد
 دیرسـ یحـالت بـه قـرآن داومم قرائت در صادق امام ات،یروا یبرخ مطابق که چنان
 یرویـناز ایـن رو،  و دیشن یشفاه ۀنیمعا و اشفهکمۀ گون به ها آناز فرستندۀ  را اتیآ هک

  .)١٩/٢٣۴: ١۴٢۴ خویی،هاشمی ( اوردین تاب یخداوند جالل مقابل در شانیا یبشر
 در و خداونـد مخاطـب را خود قرآن، قرائت هنگام به دیبا یدیتوح کسال نیهمچن
 احـواالت بـر را آن د،یـنما یمـ رکـتف هکـی ا هیـآ هـر در هکی ا گونه به ببیند، او حضور
؛ بپردازد نفسی ها یماریب درمان به بتواند تانماید  قیتطب و عرضه شقلب یباطن و یظاهر
 بارگـاه ازرا  طانیشـ شـدن رانده لیدل آدم حضرت ۀقص در رکتف با فرد نمونه،برای 
موسوی ( دینما یم ریتطه آن از را خود و نموده کدر یطوالنی ها عبادت همه آن با قدس
 ْفـرد گر،یدی ا نمونه عنوان به زین. )١٢/١٢۵: ١۴٢۴ خـویی،هاشمی : ک.ر نیز ؛٣٣: ١٣٨۶ خمینی،
 ۀشـجر و یموسـ حـضرت نفـس ۀشجر را قصص ۀسور ٣٠ ۀیآ در شجره از مقصود
 نیبـ هکـ اسـت نفس وجود نیا رایز آن؛ ریغ و تونیز و سدر درخت نه دانسته، تیانسان
 دهیـگرد باعـث پروردگـارش یبـرا را حجـاب از مقـدار نیا و شده حائل خداوند و فرد

 هکـ ینبـاتی ا شجره هک است آن از شیب متعال خداوند جالل و عظمت نیهمچن. است
 تمـام بـه هکـ تیانسان ۀشجر خالف بر باشد؛ او شگرینما اوست، صفت یک یتجل تنها

  .)٢/۵۵۴: ١٣٨۵ آملی،( دشو یم متصف او صفات و اسماء
ی هـا نمونـه نیتـر برجسته از یکی هک است سزامند تهکن نیا ردکادی ق،یتطب بحث در
 یانـسان نفـس بـر یآفـاق یهـا دهیپد عناصر قیتطب قرآن، قرائت هنگام به عارفان یقیتطب
 بـهی ابیدسـت یادعـا ات،یـآ ریتفـس عنوان به یقیتطبی ها لیتأو انیب ضمن عارفان. ستا

 قـرآن یبـاطن یمعـان تمام یاحصا دنبال به ونداشته  را قرآن یباطن معرفت ۀدرج یمنتها
 هـا آن از تیـتبع با تا بوده وجد و ذوق اهل یبرا ییدهایلک ۀارائ آنان هدف هکبل ستند؛ین
 بـر ،دارنـد هکـ یاستعداد تناسب به یخداوند علمی ها سرچشمه قرآن، قرائت هنگام به
 از گرفتـه الهـام هکـ را ها قیتطب نیا شانیا. )٧١: ١٣٨٣ ی،لور(گر شود  و جلوه شفک شانیا
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 ییها رهیدا قالب در ، استوستهیپ هم به و منسجم ینظام ازبرخوردار  و ،ثیاحاد و آیات
  .)١/٩٨: ١٣٨۵ آملی،( اند نموده رکذ

 جیتدر به فرد خود، قلب در آن صورتی بند نقش و قرآن ازی ریرپذیتأث با بیترت نیبد
 جـوارح و اعضا از یک هر و گذشته زین مقام آن از یاله قیتوف با و دهیرس قنیمت مقام به
 خطابـات جـذبات و جـذوات تیـنها در هکنیا تا دهیگرد هیاله اتیآ ازی ا هیآ او یقوا و
 از واسـطه یبـ را المکـ عـالم، نیهمـ در هکـی ا گونـه بـه نمایـد؛ می مدهوش را او یاله

  .کند یم افتیدر کالم صاحب

  یانفس ریتفس ازاتیامت و ردهاکارک
 بهتر هکاست  یخاص یمعرفت و یریتفس یازهایامت و ردهاکارک یدارا یانفس ریتفس نظام
 ،یظـاهر ریتفاس در هک یامور باشد؛ انسان نشیآفر از قرآن اهداف ۀکنند نیتأم تواند یم
 کدر انکام ،یبشر یحصول ابزاری ها تیمحدود لیدل به ای و شده اعتنا ها آن به مترک ای

  .ندارد وجود ها آن ینیع و قیعم

  بیغ ۀحوز یقرآن اتیآ یمعان فهم. ١
 داللت ات،یآ ریتفس و فهم ۀستیشا گروه تنها عنوان به خود یمعرف بر یاله عارفان دکیتأ
 شان،یا مقصود هکبل نداشته، گرید علوم و معارف ِموضوع اتیآ ریتفس در آنان ییتوانا بر
 امـر، نیـا لیـدل .اسـت شـده یم شوفکم شانیبرا ها آن یمعان هک بوده قرآن یبیغ اتیآ
 عارفـان،ی هـا معرفت ۀحوز تا شده باعث هک بوده یبشر کیادرا ۀگان سه یابزارها نیتبا
 عقـل و حـواس دیـد از آن قیحقـا کدر هکـ یماد عالم از باالتر عالم قیحقا و بیغ به

 نفـس، بر میقد یتجرب علوم ِیعلمی ها هیفرض قیتطب. ابدی اختصاص بوده، پنهان یبشر
  .)٩۶٧: ١٣٧۵ آملی،( ستا نهیزم نیا در یخوب دیٶم ،اند شده باطل زین بعدها هک

 مفسران برخی دیدگاهایشان  ،قرآن غیبی آیات از عارفان شهودی شناخت همین اساس بر
 بهشت فعلی وجود نظیر آیاتی و دانسته مردود قرآنی آیات یبرخ یمجازانگار در را یظاهر

 قیطر از تنها هک اند دانسته یقیحق یمعنا یدارا را موجودات یزبان حیتسب زین و جهنم و
  .)١۴۶ و ٧/١٣٠: ١٣٧٢ شیرازی،صدرالدین ( ردک کدر را ها آن توان یم شهود و اشفهکم
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  یبشر معارف ریسا یمبان نیتأم .٢
 اوج در خدای متعال، به میزان واسطه با عارفان با حضور در عالم قدس ربوبی و ارتباط بی

حقایق و اسرار بیشتری از نظام دقیق ه  علوم الهی، بۀ تقرب به سرچشمۀانداز معرفت حق و به
گاهی آفرینش   بر تواند یم نیبنابرا و رسیده هستی ۀسرچشم به شخصی زیرا چنین ؛اند افتهیآ
گاهی گرفته، تئنش سرچشمه این از آنچه احوال و اوضاع  بر این اساس، اهل معرفت .یابد آ

 ، با تبیین عقلی مشهودات عرفانی،شان در دیگر آثار عرفانیر تفسیرهای انفسی و همچنین د
بشری فراهم نموده و به تثبیت  صاحبان معارف و علوم یها لیمسائل جدیدی را برای تحل

 کهرا  هستی عالم از حقایقی و اسرارصدرالمتألهین . اند کمک شایانی نمودهمبانی آن علوم 
 ازی ریگ بهره و نفسانیی ها مجاهده  واسطۀبه ،شود نائل ها آن فهم به برهان یقطر از نتوانسته
: ١٩٨١ ،همو( است آورده دست به عالمان، ازین مورد معارف ۀسرچشم عنوان به کریم قرآن

 صـورت به ربانی شهود و کشف طریق از را فلسفی مسائل از بسیاری همچنین. )١/١۴٣
 که استی ا مکاشفه علوم کارکردهای همین دلیل به. است نموده دریافت تر قیدق و تر قیعم
 در. )١٢: ١٣٩۴ ، اشـکوریفنایی( شود یم یاد معرفت نوع برترین عنوان به شهودی معرفت از

 از بـشری ازین موردی ها دانش و علوم به الهی عارفان دستیابی نیز تیب اهل روایات
 مبانی تأمین در عرفانی شهودهای نقش دیمٶ علم، تحصیل ِمرسومی ها روش از غیر روشی
 معرفـت ۀنتیجـ را معـارف و علـوم تیغا به انسان دستیابی که روایاتی. ستا دیگر علوم

  .)٢٩٣: ١٣٩٢ آمدی،تمیمی ( ندهست زمینه این در مناسبی دیمٶ نیز اند دانسته نفس شهودی

  آنی ها یماریب درمان و نفس در یمعنو تحول جادیا .٣
 یشهود شناخت عارفان، یانفس یرهایتفس اقسام از یکی هک شد گفته نیشیپ مباحث در
: ک.ر( سـتا آن درمـان یارهـاکراه و ینفـسان امـراض نفـس، مراتـب و ابعـاد از شانیا

 و یزیشـورانگ ،یانفـس ریتفـس یهـا لفـهٶم از یکـی ،اسـاس نیـا بـر. )۵٠: ١٣٩٠ ک،یچیت
 مالعبدالرزاق ۀانگیز .ستا مطلوب و معبود به دنیرس و یمعنو تحول یبرا ینیآفر تکحر
 راهی رسازیتصو نفس، بر اتیآ قیتطب و یسیرنویتفس در یعرفان مفسران گرید و یاشانک

 بـوده عـروج و یترقـ یبـرا آنـان آوردن نـشاط به و کسلو و ریس به افراد جییته ،کسلو
 حاالت به عارفان،ی ها معرفت حصولی، و ظاهری علوم خالف بر. )٨٣: ١٣٨٣ لوری،( است
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صـدرالدین ( شـود یمـ منتهـی شـرعی عبادات بهتر انجام و الهی طاعت در خلوص و آنان
کـه  ندیگو یم سخن یمقامات و منازل از عارفان ،یانفس ریتفس در. )٣/٢٧٠: ١٣٧٢ شیرازی،
. انـد سـاخته خـود مقـام را آن و یافتـه وجـودی اتحـاد ۀمرتبـ آن با افته،ی بار ها آن به خود
 قیـطر هـا، آن درمـان و نفـسی هـا یمـاریب شـناخت و یدرونـ تحول نیا با بیترت نیبد
  .شود یم سریم یربوب قربی ها لذت ازی مند بهره و سعادتبه سوی  یآدم تیهدا

  گیری جهینت
 رامـونیپ ،یعرفان یشناخت معرفت نظام ۀحوز در هک مختلف مباحث در تأمل و مطالعه با

  :شود زیر حاصل می جیانت گرفت، صورت آن یریتفس ـ یمعرفت اعتبار و یانفس ریتفس
 .است نفس شهودی معرفت پرتو در قرآنی آیات معانی فهم انفسی، ریتفس از مقصود. ١
 وجـود عـالم قیحقا ، معصوم املک انسان با یروح اتحادبر این باورند که با  عارفان

گاه قرآن ییمعنا بطون از بیترت نیبد ویابد  می اسکانع و یتجل آنان قلب بر   .شوند  میآ
 و نفـس اصالح و شناخت رب یقرآن اتیآ قیتطب دررا  خود ردیکرو ،یاله عارفان .٢
 ؛انـد دانـسته شیخـو یهـا قلـب بر یبیغ افاضات و الهام ،آن مقامات و مراتب نیهمچن
 و انـسان قـرآن، ۀگانـ سـه عناصـر مطابقـت ۀیپا بر تا اند نموده تالش شانیا هکآن بر افزون
 تنهـا نـه قـرآن یانفـس ریتفـس در عارفان یمبان. ردازندبپ آن یعقل اثبات به ،یهست جهان

 یریتفـس یهـا نمونـه از یاریبـس مطابقـت هکـرنـد، بلدا تیب اهل اتیروا در شهیر
  .باشد  مییانفس ریتفس اعتبار دٶیم تیب اهل یانفس یرهایتفس با یانفس
 از یرحمتـ و نـور نیهمچن و انسان یوجود قیحقا ظرف قرآن عارفان، دگاهید از. ٣
. شـود  مـیلئـنا تیانـسان ۀمرتبـ بـه آن میتعلـ ۀواسـط به انسان هکاست  پروردگار جانب
 یبـرا یمناسـب ۀنـیزم ،قـرآن ۀمتدبرانـ قرائـت همـراه بـه را نفـس طهـارت شانیا نیابنابر
  .دانند  میآن معارف فهم و قرآن از یمند بهره
گاه. ۴  عارفـان یانفـس یرهایتفـس یبرخـوردار ،یعرفـان یشناخت معرفت نظام از یآ
 قـرآن، یعیفراطب اتیآ فهم نیهمچن. دینما  میاثبات منسجم یدرون ساختار ازرا  یقیحق
 یردهـاکارک عنـوان بـه انسان، یمعنو تحول بر دکیتأ و ،یبشر معارف ریسا یمبان نیتأم
  .باشد  مییعرفان مطالعات جینتا گرید از ،یانفس ریتفس
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  یشناس تابک
بوسـتان ، چـاپ پـنجم، قـم، عربـی صری بر فصوص الحکم ابـنیقدمۀ قشرح مالدین،  جاللآشتیانی، سید .١

  .ش ١٣٨٠، کتاب
 بـه ، فی تأویـل کتـاب اهللا العزیـز المحکـمّالخضم البحر و عظماال المحیط تفسیر ، بن علیدریدحیس ،یآمل .٢

  . ش١٣٨۵، نوری عل نور، قم ،یزیتبری موسو کوشش
، عثمـان اسـماعیل یحیـیو  ربنوهـانری کـ دو مقدمـۀ ات وتصحیحبا ، نوارجامع االسرار و منبع اال، همو .٣

  . ش١٣۶٨، یفرهنگ وی علم و شرکت انتشارات شناسی فرانسه تهران، انجمن ایران
، یفرهنگـ و یعلمـ انتـشارات، تهران ،یجوز محمدرضا ۀترجم ، فی شرح الفصوصالنصوص نص ،همو .۴

  . ش١٣٧۵
 نهـج شـرح ،هبةاهللا بن محمد بن محمد مـدائنی عبدالحمید بن ابوحامد نیدعزال ، معتزلیدیالحد یاب ابن .۵

  . ق١۴٠۴ ،ینجفی مرعش اهللاةیآ ۀکتابخانقم،  ،البالغه
  . ق١۴١٣، النعمانمٶسسة  ،روتیب، االشارات و التنبیهاتسینا، ابوعلی حسین بن عبداهللا،  ابن .۶
 مٶسـسة روت،یـب ، الرسول آل عن العقول تحف ، بن حسینیعل بن حسنابومحمد  ،یانّحر شعبه ابن .٧

  . م١٩۶٠، یاالعلم
اء یـدار اح، روتیـ، بالفتوحـات المکیـه ، محمد بن علی الطـائی الحـاتمیالدین یمحیابوبکر ، ابن عربی .٨

  .تا ، بییالتراث العرب
  . ق١۴٠٠، یب العرباتکدار ال، روتی، بفصوص الحکم ،همو .٩
  . ش١٣٨٠، عیتش، قم ،آملی زاده حسن  حسنعالمه با وگو گفتبدیعی، محمد،  . ١٠
  . ش١٣٩٢، اسالمی فرهنگ نشر دفتر تهران،، الکلم درر و الحکم غرر محمد، بن عبدالواحد ،یآمد یمیتم . ١١
مقدمـه و تـصحیح و ،  فـی شـرح نقـش الفـصوصالنصوص نقد،  بن احمدعبدالرحمننورالدین ی، جام .١٢

  . ش١٣٧٠، یقات فرهنگیمطالعات و تحق، مٶسسۀ تهرانتعلیقات ویلیام چیتیک، 
  . ش١٣٨۵، یاسالم فرهنگ نشر دفتر، تهران ،البالغه نهجتفسیر  و ترجمه ،یمحمدتق ، تبریزییجعفر . ١٣
یر ،عبداهللا ،یآمل یجواد .١۴   . ش١٣٨۶، اسراء ،قم ،یهالوال ةرسال تحر
  .ش ١٣٨۴، سراءقم، ا، انسان به انسان ریتفس، همو .١۵
  .ش ١٣٨٧پور، قم، اسراء،  ، تنظیم محمدرضا مصطفیفطرت در قرآن، همو .١۶
 ،تهـران ،یفطـورچ روزیـپ ۀترجمـ ،عرفـانی منظـری از هرمنوتیـک وی شناس معرفت ،. سیامیلیو ،کیتیچ .١٧

  . ش١٣٩٠، یاسالم ۀشیاند و فرهنگ پژوهشگاه
 فی اآلیات النازلة شواهد التنزیل لقواعد التفضیل بن احمد، عبداهللاعبیداهللا بن ،  نیشابوریحسکانیحاکم  .١٨

  .ق ١۴١١ارشاد اسالمی، فرهنگ و ، تهران، وزارت باقر محمودید، تحقیق محم فی اهل البیت
  . ش١٣٨٧، تابک بوستان قم، ،یصریق الحکم فصوص شرح دروس حسن، ،یآمل زاده حسن .١٩
  .ش ١٣٨٣ ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، الهمم در شرح فصوص الحکمّممد، همو .٢٠
  .ق ١۴١۶اد بعثت، یان، بنتهر ،البرهان فی تفسیر القرآنمان، یهاشم بن سلسید، یبحرانحسینی  .٢١
  . ش١٣٨۴، یسهرورد ،تهران ،صدرایی ۀنگر سه جواد، ان،یخرم .٢٢
  . ش١٣٨٩، سمت ،تهران ،نظری عرفان مبانی د،یسع ان،یمیرح .٢٣
  . ش١٣٨٨، زیتبر دانشگاه، زیتبر ،متعالیه حکمت و عرفان دری شناس انسان ،یمرتض ،یشجار .٢۴
  .تا یب، یمصطفو، قم ،ربعهاال االسفار ، بن ابراهیممحمد ،یرازیش نیصدرالد .٢۵
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  . م١٩٨١، یاء التراث العربی دار اح،روتیب، هاالربعة العقلی  فی االسفارةالمتعالیة الحکم ،همو .٢۶
دفتـر تبلیغـات  ،قـم ،یانیشـتآ نیالـد جاللسـید قیـتحق ،العلوم الکمالیـه سرارا فی ةلهیالمظاهر اال ،همو .٢٧

  . ش١٣٧٧، یاسالم
  . ش١٣٧٢، داریب، قم وم،د چاپ ،میالکر القرآن ریتفس ،همو .٢٨
  . ش١٣٨۶، صدرا یاسالم متکح ادیبن ،تهران ،الغیب مفاتیح ،همو .٢٩
هاشـم حـسینی ، بـه کوشـش سیدالتوحیـدبابویه قمی، موسی بن صدوق، محمد بن علی بن حسین بن  .٣٠

  .ق ١۴١۶، یاسالم انتشارات دفترتهرانی، چاپ ششم، قم، 
  . ق١۴١٧، یاسالم انتشارات دفتر، قم ،آنالقر ریتفسی ف زانیالم ن،یدمحمدحسیس ،ییطباطبا . ٣١
  . ش١٣٩۴، صدرا یاسالم متکح ادیبن، قم ،شیعی ناب عرفانی ها شاخصه محمد، ،یورکاش ییفنا .٣٢
  .تا یب، هیاسالمی فروش کتاب، تهران ،الجنان حیمفات عباس، خیش ،یقم . ٣٣
  . ش١٣٨٣، حکمت ،تهران ،نهیپود نبیز ۀترجم ،کاشانی عبدالرزاق دیدگاه از القرآن تأویالت ،ییرپ ،یلور .٣۴
مٶسـسة  ،روتیـب ، االطهار االئمة اخبار لدرر الجامعة االنوار بحار ، بن محمـدتقیمحمدباقر ،یمجلس .٣۵

  . ق١۴٠۴، الوفاء
  . ش١٣۶٣، سروش، تهران ،آن استیفای و حرکت حسن، ،یشاهکمل .٣۶
  . ش١٣٨۶ ،اسالم پاسدار، قم ،الحکم فصوص ة علی شرحتعلیق ،اهللا روحسید ،ینیخمموسوی  .٣٧
  . ش١٣٧٠، یآزاد امیپ تهران، ،اهللا معرفت باب قرآن ،همو .٣٨
  . ش١٣٧٣، ینیخم امام آثار نشر و میتنظ، مٶسسۀ تهران ،ة الی الخالفة و الوالیهیاالهد مصباح ،همو .٣٩
  . ش١٣٩٢، یاسالم ۀشیاند و فرهنگ پژوهشگاه، تهران ،صدرالمتألهینی شناس روش غالمرضا، ناگر،یم .۴٠
 آل مٶســسة ،روتیــب ،مــستدرک الوســائل و مــستنبط المــسائل، یتقین بــن محمــدحــس،  طبرســیینــور .۴١

  . ق١۴٠٨، التراث الحیاء البیت
 العربـی، التـراث اءیـاح دار ،روتیـب ،البالغه نهج شرحة فی عمنهاج البرا ،اهللا بیحب رزایم ،ییخوهاشمی  .۴٢

  . ق١۴٢۴
  .ش ١٣٧٢، یاسالم غاتیتبل دفتر، قم ،نظری عرفان ،ییحی ،یثربی .۴٣
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  ١٣٩٧  بهار ـ تابستان،٢٧ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  

  میکر قرآنی انفس ریتفس تیماه
    ١زاده نیحس اکرم  
    ٢یفیشر محمد  

  دهکیچ
. گون است ز گونهیه خود نک است یر به روش اجتهادی از انواع تفاسیر عرفانیتفس

پردازد که در راسـتای کمـال  ر آیات الهی میتفسیر انفسی با روش عرفانی به تفسی
 ۀ ورود نموده و با ارائـی، به عرفان نظریمودن مراحل عرفان عملیپس از پانسان، 

 را ی عرفـانیشف و شـهودهاکـ بـودن یوشد تا برهـانک ی می و فلسفیل عقلیدال
  .دیاثبات نما

 است نیای ایگو ،شده انجامی لیتحل ـ یفیتوص روش با که پژوهش نیا جینتا      
 وحـدت ۀمـسئل آن هـدف و انـسان آن موضوع و ،خدای انفس ریتفس در محور که

. دانـد یمـ شیخو وجود ازی ریتفس رای اله اتیآ تمام ،یانفس مفسر. است وجود
 قـراری آفاق ریتفس ۀزمر در ،باشد شیخو به انسانی حضور علم از رونیب آنچه هر
. گـردد یمـی انفـس ریتفس به ورودی براای  مقدمهی آفاق ریتفس جه،ینت در. ردیگ یم

                                                                 
 ١٠/۵/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/١١/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(akramhoseinzade8@gmail.com)کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث . ١
  .(m.sharifi@umz.ac.ir)) نویسندۀ مسئول(نشگاه مازندران استادیار دا. ٢
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ی انفـس ریتفـسی مبـانی برخ با فلسفه و عرفان منتقدانی عنی یانفس ریتفس مخالفان
ــ. نــدا مخــالف وجــود وحــدت چــون  و شــهود و کــشفی بــرای ارزشــ نیهمچن
 در رای عقلـ اسـتدالالت و عقـل و ستندین قائل قرآن ریتفس دری باطنی ها افتیدر
 ریتفـس دری اساسـ نقش عامل، سه هر کهی حال در ،دانند یم ناکارآمد قرآن ریتفس
  .دنکن یم فایا میکر قرآنی انفس

 نفـس، معرفـت ،یعرفـان ریتفـس ،یآفـاق ریتفـس ،یانفـس ریتفـس :یدیلکواژگان 
  .یانفس ریتفس مخالفان
  بیان مسئله

ان یـب) متکتاب و حک( می تعلکیه وامبران را تزیش از ارسال پیخداوند متعال هدف خو
یـن  بـه ایادیـات زیه در آکابند ی و ضاللت و جهل نجات یها از گمراه وده تا انساننم

ُلقد من اهللا  املـ : امر اشاره شده است؛ از جمله ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ لـوا علـ ْؤَ سھم  ْمنني إذ بعـث فـ رسـوال مـن أ ْ ْ
ِ ِ
ْ َ َُ ْ َ ِ ِ ـ ُ ْ َ ْ ِ ًِ ُ َ ِ َ َ َ ْ

ِ َ ِ
ْلِکآیاتــه ویـــزک ویعلمھــم ا ُ ُْ ُ ُ َُ ِّ َ َ َ

ِ
ِّ َ ِ ا مـــن قبــل لـــىف ضــالل مبـــنيِ مــة وإن اک ٍتـــاب وا ِ ُ ٍ

َ َ ِ
َ ُ ْ َ ْ ِ ُ َ ْ ِ َ ََ َ ْکَ ِ

ْ َ )؛)١۶۴/ آل عمـــران 
ه کـخـت یان آنان برانگی از خودشان در میه رسولکمان منت گذاشت ی بر اهل اوندخدا
تـاب کهـا علـم  گردانـد و بـه آن ی مـکند و آنـان را پـاک یها تالوت م ات او را بر آنیآ
  .آموزد و همانا پیش از آن در گمراهی آشکار بودند قایق حکمت میح و ]عتیام شرکاح[

ن ید، بـیـ جاویا  بـا معجـزه،امبران اسـتیـه خـاتم پکـ ن اسالمأالش میامبر عظیپ
 فهـم ،ن حـالی امـا در عـ.ه در فصاحت و بالغت سرآمد بودندکد ی مبعوث گردیمردم
 ی،ر عربـیف عرب و لغات غل مختلی قرآن از لغات قباۀل استفادی الفاظ قرآن به دلیبرخ

. نمـود مـیل ک مـشیات الهـیـ معـارف آیل بلنـدیـات، بـه دلی آی برخیفهم معاننیز و 
 ،)معرفـت نفـس(از به شناخت و شناساندن داشت یه نک نفس بشر یها یژگین ویهمچن
 معنوی، نیازمند تفسیر و تبیین از سوی و رشد یماالت و تعالک رساندن بشر به سمت یبرا

ن ی بـار سـنگ اطهـارۀ مقام شامخ ائمکرمه پس از رسول اکق شد فرستادگان ح
ات یـگـر آیِ عـدل د،نیث ثقلـیه طبـق حـدک ی افراد؛دندیشکت جامعه را بر دوش یهدا
 یسته و رهنمودهایت مفسران شای با تربان و معصومامبریپ.  گشتندی معرفیاله

ه با گذشت کاند   گذاشتهر قرآن را بازیر قرآن، باب تفسی تفسیرامون چگونگیارزشمند پ
 های  با روشییهایر، تفس...ی واسی، سی، اجتماعیط اعتقادیوجود آمدن شراه زمان و ب

  .یافتندمتفاوت نگارش 
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 بـا عـارف. اسـت مفسر شهود و کشف بری مبتنی عرفان ریتفس ها، روش نیا از یکی
 وی کـرفی هـا اضـتیر انجـام و نفـس بیتهـذ و هیـتزک ،یاله دستورات و اوامر انجام
 چـشم ،یاراد مـرگ انتخـاب بـا و بنـددرب رختی ماد جهان نیا از تا کوشد یمی عباد
 حـضور ،یبـشر وجـود چـه هر. دیبگشای بیغ ویی ماورا قیحقای روه ب را شیخو جان

 حـضور مـرگ، بـه نـسبت بایـغ و گـرید عـوالم برابر در نسبت همان به ،ابدیبی شتریب
 حضور قبال در تأخر رفع وی جهان نیا طیشرا از شدن جدا حضوری معنا و داردی شتریب

 ازی گـرید قیحقـا بـا را عـارف ،یحـضور نیچن. )٢۵٨: ١٣٨۴ گان،یشا( است تام وی کل
ی اله اتیآی انفس ریتفس به آن ازو  استاین جستار  موضوع کهسازد  می آشنای اله اتیآ
  .شود می ریتعب

 ۀمنزلـ بـه انـسان به انسان ریتفس و است انسان مه،یکر اتیآی انفس ریتفس در موضوع
ی صـاعد ؛٢٢ و ١٩: ١٣٨٩ ،انـسان بـه انـسان ریتفـس ،یآملـ یجواد( است میکر قرآنی انفس ریتفس
ی کلــ بــه انــسان شــناخت، نــوع نیــا در. )١٢: ١٣٩٢ ،یآملــ زاده حــسن ؛٢٣١: ١٣٩٠ ،یرمیســم
ی انـسان کمـاالت سـمت بـه تیـوانیحۀ مرحل از و ساخته رها را شیخوی منطق قتیحق

 خـودی مـادی وجودنشئۀ  وی نفسانی هواها دام از بتواند اندازه هر و شود یم داده سوق
  .)١۴٢ـ١۴١: ١٣٨٩ ،انسان به انسان ریتفس ،یآمل یجواد( است انسان اندازه همان به ،رود فراتر

 علـم. استی آفاق ریتفس ش،یخو ازی ذهن مفهوم و تصور گونه هر ،یانفس ریتفس در
: همـان( ردیـگ ینم قراری انفس ریتفس ۀمقول در ،باشدی حصول عنو از اگر آن شکل هر به
 در چنـان رای الهـ اتیآ ،یانفس مفسر بلکه. )٣۶٩ ــ۵/٣۶٨: ١٣٨٩، ادب فنای مقربان؛ همو، ٢٣

ی آفـاق مفـسر مقابـل، در. شـود یمـ قرآن ریتفس ۀدور یک خود که پروراند یم خود جان
 بـهی عقلـ برهـان و عقـل مـدد به عتیطب نیقوان و قواعد و الفاظ رهگذر از تا کوشد یم

  .)١٨: ١٣٨٩ ،یآملی صمد ؛٢٣: ١٣٨٩ ،انسان به انسان ریتفس ،همو( دیاب دست شناخت

  قیتحق ۀنیشیپ
 )۴۶ــ۵/٢٩ش: ١٣٨٧، نکونـام( »خیتار بستر در انفس و آفاق اتیآ «ۀمقال به مربوط ات،یادب

 پرداختـه آن نـزول بـستر در نظـر مورد ۀیآی بررس به فصلت، ۵٣ۀ یآ به استناد با که است
 بحـث تیمحور که نظر نیا از پژوهش پیش رو دارد؛ بای اساس وی ادیبن تفاوتو  است
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 ۵٣ۀ یـآ اسـاس بـر »انفس اتیآ« و »آفاق اتیآ«ۀ واژ دو ریتفس به مربوط نکونام، مقالۀ
 را هیـآ کـه داند یمی ریتفس را راجح قول و کرده نقل را مفسران سخن که فصلت است

ی دگاهیـد نیچنـ تنها نه ،همقالاین  کهی حال در ،است کرده ریتفس نزول بیترت اساس بر
 کند یم ریتفس انسانی درون حاالت به توجه با رای الهی ها هیآ تمام بلکه ،ندارد هیآ نیا به
 نظـر از کـهنگـرد  مـیی آفـاق ریتفـس عنـوان به انسانی درون حاالت از رونیب مسائل به و

 س،یاسـت؛ ٢٨: ١٣٨٩ ،یآملـی صـمد( دیرسـ نخواهـد اتیـآی انفـس ریتفس به شرافت و ارزش
: ١٣٨٧ نکونام،( باشد یمی رأ به ریتفس نکونام، نظر ازی دگاهید نیچن، ولی )۵۵ و ٣٩: ١٣۶١
  .)٣۵ ـ۵/٣۴ش

  یانفس ریتفسی ها پرسش وی ستیچ
 ست؟یـچی انفـس ریتفـس: دنشـو یم مطرح لیذی ها پرسش ،گفته ۀ پیشمقدم به توجه با

 ریتفـس بـا سهیـمقا دری انفـس ریتفـس ایـآ ست؟یچ دری آفاق ریتفس بای انفس ریتفس تفاوت
 افتـراق مـرز ای یـعرفـان ریتفس بای انفس ریتفس تفاوت است؟ی برتر و تیمزی دارای آفاق
 و برهـان نیهمچنـ و شـهود و کشف ۀرابط کجاست؟ دری عرفان ریتفس ازی انفس ریتفس

 چـهی انفـس ریتفـس ۀبرجـست نـدگانینما اسـت؟ صورت چه بهی انفس ریتفس در استدالل
  هستند؟ی کسان

 شـده واردی انفس ریتفس روش به شمندانیاندی برخی سو ازیی انتقادها و ها مخالفت
 نیـا شـناخت عـدمناشـی از  کـه )٢/١١١: ١٣٨١ ،کلمـه کی و هزار ،یآمل زاده حسن: ک.ر( است
 و شـناخت عدم و تقدانمن نگرش نوع در شهیر که ها مخالفت نیا. استی ریتفس ۀویش

گاه  ریتفـسی مبـان و )٢۵۶: ١۴٢٩ ،یلـیوک(ی انفس عرفان در وارده اصطالحات از قیدقی آ
 بـه را حاضـر نوشـتار ازی بخـش ،دارد خـاص طوره بی انفس ریتفس و عام به طوری عرفان
 قـرآنی انفـس ریتفـسی معرفـ مقاله،این  نگارش از هدف لذا .است داده اختصاصد خو
 و شـناختباشـد و  مـی متفـاوت موجودی عرفانی رهایتفس بای موارد در که است میکر

 ،استّمبر واردشده، راداتیای برخ از کهی عرفانۀ ویش بهی ریتفس عنوان به آن شناساندن
  .رسد یم نظر بهی ضرور
 انسان هو بما انسان نیب دوجانبه کنش یک ،یانفس ریتفس  کهگفت توان یم رو نیا از
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 ۀائمـ و اسـالم گرانقـدر امبریـپ کامـل، انـسان ارتبـاط، نیـای الاع حد که است قرآن و
  .اند یاله اتیآی قیحق مفسران کههستند  معصوم

 عالمــه ،گرچــه تفــسیر انفــسی در آثــار عارفــان و اندیــشمندانی چــون امــام خمینــی
تعریـف ، خـورد ن به چـشم مـیانشجوادی آملی و برخی شاگردااستاد زاده آملی،  حسن

ع تفــسیر و تفــاوت آن بــا ســایر انــواع تفــسیر ارائــه نــشده اســت و منــسجمی از ایــن نــو
کنون مقاله یـا کتـابی در  صورت پراکنده در آثار آنان وجود دارد و تاه خصوصیات آن ب

 از این رو، در این مقاله سـعی شـده تـا تـصویری درسـت و .این راستا نوشته نشده است
  . با هم ارائه شودروشن از تفسیر انفسی و تفسیر آفاقی و تفاوت آن دو

. تفسیر انفسی بر مبنای شناخت از نفـس و عـوالم وجـودی آن شـکل گرفتـه اسـت
ْواسـ  ۀ آیـ، مثـالیار بـ؛ی درونی خویش را برهانی سـازدها کوشد تا یافته مفسر می ْل مـن َأَ َ ْ

َأرسلن ْ َ ْ ِا من قبلَ ْ َ ْ َ من رسلنَكِ ِ ُ ُ ْ ین را مطـرح  از پیـامبران پیـش پرسـش پیـامبرۀمسئل )۴۵/ زخرف( اِ
 پیـامبر در شـب معـراج از .١: اسـت مذکور دو احتمال ارائه شده ۀدر تفسیر آی. کند می

 ۀ کـه در احتمـال دوم، واژ،منان اهل کتاب بپرسـدٶ پیامبر از م.٢ ؛پیامبران پیشین بپرسد
؛ طبرسی، ٩/٧١: ١٣٧١میبدی، ( »مم من أرسلناأل أساو «شود یعنی  میدر تقدیر گرفته» ممأ«

 در حالی که در تفسیر انفسی، نیازی به تقدیر مـضاف نیـست و یـا نیـازی ،)٩/٧۶ :١٣٧٢
گفته شود پیامبر در شب معراج با دیگر پیامبران مالقـات داشـته و از پیـامبران که نیست 

 وارد در ،عالم شهادت استه در ینک با ایتفکصاحب نفس م«  زیرا؛پیشین پرسیده است
: ١٣٨١ ،کلمـه کیـ و هـزار ،یآملـ زاده حـسن( »پرسـد ین میشیپامبران یشود و از پ یب میعالم غ

عـالم  قـادر اسـت کـه وارد در طبق دیدگاه عالمه، نفس انسان متعالی هر لحظـه. )٧/١۵
گونه که پیامبران پیشین نیز با توجه به مراتب   همان؛غیب شود و از پیامبران پرسش نماید

َولقد فضلن شان  وجودی ْْ َّ َ َ َ ِا بعض اَ َّلن َ ْ َني ِّیَ َ ٍ بعضَ ْ َ )تواننـد بـه عـالم کنـونی ورود   می)۵۶/ اسـراء
  .)۴/۵٢۴ :١٣٨٩، تسنیمهمان؛ جوادی آملی، (نمایند 

َمث بعثن  ۀ، آی آملیجوادیآیةاهللا  ْ َ َ َّ ْامکُ ِتُک من بعد موُ ْ َ ِ ْ َ ْ َّلعلُکم ِ َ َ کْ ُم  َْش َرونْ ُ ) ۀ را از جمل)۵۶/بقـره 
. رود  مـی که در ارتباط با رجعت به کار)۴٩۶ و ۴/۴٨١ :١٣٨٩، تسنیم ( داند آیات انفسی می

 فــوق، بحــث انفــسی آیــه را در ۀهــای گونــاگون تفــسیری آیــ وی پــس از بررســی جنبــه
اساس  به تبیین کیفیت رجعت بر چهار برهان عقلی ۀخصوص رجعت ادامه داده و با ارائ
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صیت انـسان کامـل، وی با بیان ویژگی و خـصو. )۴/۴٩٨ :همان( پردازد  نفس میمعرفت
: همـان(  را صـاحب والیـت و انـسان کامـل معـصوم دانـسته اسـتحضرت موسـی

 یاین در حالی است کـه بـر اسـاس اسـتقرا. )٣/۴١۶: ١۴١٨، دین شیرازی؛ صدرال۵٢۴ـ ۴/۵١٩
 مـورد نظـر و بحـث ۀ چنـین تبیینـی از آیـ، انفسی ندارندۀنگارندگان، تفاسیری که صبغ

: ١٣۶١اصـفهانی، بـانوی (  تفاسیر عرفانی نیز قرار بگیرندۀزمرچند که در هر؛ رجعت ندارند
 نیـشابوری ؛ قـشیری١/٢۴٣: ١٣٧٢ ؛ طبرسـی،١/١٩۴: ١٣٧١ ؛ میبـدی،١/٩۶: ١۴٠٨، جنابذی؛ ١/٣٣۴

  .)١/٢۵٣: تا ؛ طوسی، بی١/٩٣: تا ، بیشافعی
یات طور کامل در تفسیر انفسی آه جوادی آملی، بآیةاهللا  تفسیر انسان به انسانکتاب 

َلو ۀ  برای نمونـه در تفـسیر انفـسی آیـ،در این کتاب. الهی نگارش شده است َن اکِکـَ ا ْ ُ
سھم ی َأ ُْ َ ُ ْ َظلمونَ ُ ِ ْ

 )وجود انسان و با تحلیـل معنـای ۀگان، پس از تبیین مراحل چهار)۵٧ /بقـره 
 ؛داند که همان وجود الهـی اسـت ظلم، آیه را مربوط به بعد چهارم عالم وجود انسان می

 بـه خـود معنـا ِ ظلـم،ِ مراتب وجود انسان، متعلق بـه خـود انـسانی او باشـدۀزیرا اگر هم
 انسان ریتفس ،یآمل یجواد( انسان است در نتیجه آیه ناظر به بعد الهی وجود. نخواهد داشت

  .)١۶٨ ـ١۶۶: ١٣٨٩ ،انسان به

  یآفاق وی انفس اتیآ دری آفاق وی انفس ریتفس
ْس  ۀیآ طبق ِ ِ

ُ َاتنَآی َ َاآلف ِىف اِ ِوىف ِاقْ سھم َ ْأ ِ ِ ـ ُ ْ َّحـىت َ َتبـنيَی َ َّ َ ْهلـم َ ُ ُأنـه َ َّ ق َ ُّا َـ ْأومل ْ َ َ ِّبربـ ِفْکـَی َ َ ُأنـه َكِ َّ َ َ ْ ِّلُکـ َ  ٍءَ
ٌشھید ِ َ
 )یانفـس اتیـآ وی آفـاق اتیـآ «ۀدسـت دو بـه را خـود اتیآ خداوند .)۵٣/ فصلت «
 ن،یزمـ. اسـت یکـسان مفـسرانۀ هم نزدی آفاقی ها هاننش و اتیآ مفهوم. کند یم میتقس

 رونـد یمـ شـمار بـهی آفـاق اتیـآ ۀجملـ از ،ریکب عالمی کل به طور و... و کوه آسمان،
 :١٣۶٧ ،یقمـــ ؛۴/٢٩: ١٣٧٣ ،یجـــیاله فیشـــر ؛١/۴۵٢: ١۴١٢ شـــبر، ؛۴/٢٠۶: ١۴٠٧ ،یزمخـــشر(
  :است اختالف مفسران نزدی انفس اتیآ قیمصاد و مفهوم انیب در. )٢/٢۶٧

 ساختمانی کل طوره ب و رحم دری نیجن عالم و ریصغ عالم به مربوطی انفس اتیآ. ١
 ؛۵/٢۴: ١۴٢٢ ،یاندلـس هیعط ابن ؛٢٧/۵٧۴: ١۴٢٠ ،یراز الدینفخر( است انسان بدن زیانگ رتیح

  .)٢٠/٣٣: ١٣٧۴ ،یرازیش مکارم
 و مکـه اهـل از نامـشرک بـالدی نـواح در امبریـپ دوران عیوقا ،یآفاق اتیآ از مراد. ٢
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: ١٣٧٧ ،یطبرسـ ؛٢۵/۴: ١۴١٢ ،یطبـر( اسـت مکـه فـتح ،یانفـس اتیآ از مراد و آن رافاط
  .)٢۵/٩٣: تا یب عاشور، ابن ؛٣٩/۴

: ١٣۶۵ ،یتهرانی صادق( است انیآدم خود نفس و دیتوح لیدال ،یانفس اتیآ از مراد. ٣
  .)۴/۴٠: ١۴٠٨ ،جنابذی ؛١٠١/٢۶

  ها تفاوت در دیدگاه
؛ بـرای دارد مفـسر نگـرش نـوع در شهیر ،یانفس اتیآ هوممف از متفاوت ریتفس گونه سه

، رفتـهیپذ را دوم ۀدسـت قـول قـرآن، اتیآی خیتار ریتفس اساس بر معاصران ازی یک مثال،
 عـرب قـرآن، مخاطـب کـه انـد کـرده فرامـوش زمان گذشت با مفسران که است معتقد
 بـه ریتفس و رآنق مخالف را گرید دگاهید دو او. است بوده اسالم امبریپ عصر حجاز

 اش یمقـام وی مقـال قـرائن بـر هیـتک بـا دیبا را قرآن اتیآکه  است معتقد و داند یمی رأ
 و هیـآ نـزول مکان و زمان متحدالموضوع، اتیآ ه،یآ اقیس :از ندا عبارت که کرد ریتفس

 کـهی مطـالب بـه هـا آن انـضمام و قرائن نیا از قرآن اتیآ انتزاع ،یو نظر به. هیآ مخاطب
 دایـپی رأ بـه ریتفـس و قـرآن بـر مطالب آن لیتحم جزی عنوان ،ندارد اتیآ بهی ربط چیه
  .)٣۵ ـ۵/٣۴ش: ١٣٨٧ نکونام،( کند ینم

 از. اسـت متفـاوت مفـسران دگاهیـد از ،نوشـتار نیـا دری انفس وی آفاق اتیآ از مراد
 ،»النـاسو« نیسـ تـا »اهللا بـسم« باء از قرآن اتیآی تمام ،یانفس ریتفس طرفداران دگاهید
 نیبـ کـهی تفاوت اما .ندیآ یم شمار به میکر قرآنی انفس اتیآ حال نیع در وی آفاق اتیآ
 ای یـریتفـس هـر. اسـت اتیـآ نـوع دو نیا ریتفسی چگونگ در ،شود یم مشاهده دو نیا

 و کثـرتنشئۀ  با مطابق اتیروا و اتیآ ،یآفاق ریتفس در. یانفس ۀجنب یا داردی آفاق ۀجنب
 مرتکـزات و لغـتی هـا کتـاب ر،یتفاس مرجع و رندیگ یم قرار ریتفس و شرح مورد ماده،
 چیهـ و اسـت خـود از رونیب جهان در غرقی آفاق مفسر. استه آنی معنا از افرادی ذهن

 بـه مفـسر قـرآن،ی انفـس ریتفس در اما .ندارد شیخوی ذات زیانگ شگفت ونئش بهی توجه
 خـود و کند ینم توقفی ا مرتبه چیه در و گفته کیلب اتیروا و اتیآ در »تعالوا«ی ندا
  .)١۴ـ١٣: ١٣٨٩ ،یآمل یصمد( کند ینم محروم تر یقو و تر نیسنگ قیحقا ادراک از را

ی رو بـر را خـود دل و چـشم ش،یخـو جـان در اتیآ پروردن بای انفس ریتفس مفسر
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 ۀعهد بر کهی فیوظا و اعمال خصوص دری اله دستورات و اوامر انجام با و بسته اهللا یماسو
  .کند ینم مشاهده را حق حضرت جزی وجود ،است انسان
 کتـاب: خوانـد هـا آن در رای هـست رمـوز دیـبا که ندا کتاب دو آفاق عارفان، نظر از
 لیتفـص کـه آفـاق کتـاب و اسـت مکتوب آن دری اله صفات و اتیآی تمام که انفس
 نفـس اتـبمر در سـالک ریسـ ،یانفس ریس پس. )۵٩: ١٣٣٧ ،یجیاله( است انفس کتاب
ی انفـس وی آفـاق اتیـآ از عارفانه سلوک و ریس نیا حاصلی انفس ریتفس و است شیخو

 بـشر از خـارج در را شیخـوی همتـا بـشری درونـی هـا تیـواقع «که استی اله کتاب
ی نوع با درون ِانفس زمان به رونیب ِآفاق زمان ازی گرید بهی یک از گذشتن با و ابندی یم

 ریسـ نیـا و )۵٢: ١٣٨۴ گان،یشـا( »دیرسـ خواهنـد ،باشد لیأوت همان تواند یم که برگشت
 کـه هـا آسـمان ملکـوت تـا مراتـب نیتر نییپا از استی درونی حرکت ْقتیحق دری انفس
  .)۴/٣٩: تا یب ،یکاشان ضیف( سفرهاست نیبرتر

ی حتـ. ندارندی انفس ریتفس دری گاهیجا چیه ،آن نوع هر ازی حصول علم و میمفاه
ی قرآن ؛است قرآن اتیآی آفاق ریتفس ،یانفس دگاهید از شیخو وجود رد انسان دنیشیاند
: ١٣٧٨ ،ینـیخمموسوی ( کردند لشّمتنز مای برا را آن و ستین اعراض و الفاظ ۀمقول از که
 در را آن مفسران،ی برخ که نفس به توجه «مفسران، از گریدی برخ دگاهید از البته. )١٣۶
 کـه نفـس مورد دری حصول علم: شود یم گونه دو ودخ ،اند داده قراری انفس اتیآ ۀزمر
 تجـرد اثبـات و خـود “أنا” مفهوم و تیهو از انسان و باشدی قو علم نیا هم قدر چه هر
ی ذهنـ مفهـوم صـرف چـون اسـت؛ی آفاق ریس سنخ از باشد مواجهی حصول برهان با آن
 وی کلـ بیـغا مفهوم آن رایز بود؛ نخواهد “من”ی خارج وجود قتیحق نیع هرگز “أنا”

 آن بـه توجـه نیبنـابرا .اسـتی نیع وی شخص حاضر، قتیحق کهی حال در استی ذهن
 نفـس بـه توجـه اول قـسم همـان نیا و استی آفاق ریس و نفس بهی حصول علم م،یمفاه
ی فراوان برکات و شود یم دهینامی انفس ریس که آن ذکر و نفس به توجه دوم قسم. است
 و مفهـوم دخالـت یبـ آنی تجـرد تیـهو ضورحـ و نفـس مجـرد قـتیحق شهود ،دارد

 ریتفـس همـو، ؛٣۶٩ ــ۵/٣۶٨: ١٣٨٩ ،مقربانی فنا ادب ،یآملی جواد( »استی ذهن صورت حصول

 میمفاه از مراد که داشت توجه دیبا. )٢۴/١٢۶: ١٣٩١ همـو،؛ ١١٩ ـ١١٨: ١٣٨٩ ،انسان به انسان
 اگـر و ستین ورداربرخی ذهن وجود از مفسر،ی انفسۀ تجرب که است نیای حصول علم و
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 ؛میـا شـده مفـسری آفـاق ۀتجربـ بـه قائـل ،میبدانی نیع اتیواقع سنخ از را تجربه نیا هم
 ردیگ یم قراری آفاق ریتفس ۀزمر در محسوس زیچ هر و هستند محسوس ات،ینیع که چرا
 اسـت انـسانۀ مجرد نفس همان ،ینیع وی شخص قتیحق ازی آملی جوادآیةاهللا  مراد و
 وجـود از فراتـری زیـچی انفـس ۀتجرب پس. ابدی یدرمی حضور علم صورت هب را آن که
اگـر  ،استی آفاق ریس همان کهی حصول علم و میتعل لذا. گردد یمی ذهن وجود وی نیع

 سالک هرگز ،نشود ،است دل رتیبص با خدای بیغ جمال دنید کهی انفس ریس بهی منته
 ریس ثقل مرکز و محور عنوان به »قلب «،قرآن در لذا. بندد ینمی طرف خودی آفاق ریس از

  .)۵٣: ١٣٨٣ ،همو( است برخوردار ژهیو یگاهیجا از انفس

  یعرفان ریتفس بای انفس ریتفس تفاوت
 جداگانـهی پژوهش خود ،دارد وجودی عرفان ریتفس وی انفس ریتفس انیمی تفاوت چه نکهیا
ی بـرا شـدهی سـع پـژوهش نیـا در امـا .است خارج نوشتارحوصلۀ این  از و طلبد یم را

 ریتفـس انواع خصوص در ها دگاهیدی برخ به قرآن، اتیآی انفس ریتفس از تر حیصح درک
 در کـه گـردد مـشخص زیـنی انفـس ریتفـسی مبـان منظـر، نیا از تاشود  پرداختهی عرفان
 نیـا. دهـد یمـ لیتـشک رای انفـس ریتفس وی عرفان ریتفس اشتراک یا افتراق وجه قتیحق
  :از دنا عبارت ها دگاهید

 شـود یمـ میتقـسی بـاطن  ویاشـار ۀدسـت دو بـهی کل طور بهی عرفان ریتفس :نخست
  .)٢/۵٨٠: ١٣٨٠ ،یوطیس ؛ ۶٣٩: ١٣٨۵ ،یزرقان ؛ ۶٢ـ ۵٨: ١٣٧٣ ،یازیا ؛٢۵٩: ١٣٨٠ ّمٶدب،(

 ظـواهر بلکـه ست؛یـن مـراد قـرآن نص ظاهر که معتقدند هیباطن :یباطن ریتفس) الف
 از. اسـت عتیشـر کامـلی نفـ ادعـا، نیا از فرقه نیا ورمنظ. دارندی پنهانی معان ات،یآ
 و مقطعـه حـروفی رمـز ریتفس مانند است؛ آن بودن رمزآلود ر،یتفس نیا بارزی ها نهانش
 ۀگونـ نیـا در. )۶٢: ١٣٧٣ ،یازیـا ؛٢/۵٨٠: ١٣٨٠ ،یوطیسـ( هیبهائ و هیلیاسماع مذهب ریتفس
 را اتیـآ ظـاهر و شـود یمـ گفتـه سخن ،است مذهبشان زبان که باطن زبان به ،یریتفس
 نیا ریغ در رفته،یپذ ،کند دییتأ را آنان مذهب کهرا  آنچه ،اتیآ ظاهر از و کنند یم ترک

 مـورد دری دگاهیـد نیچنـ البتـه. )۶١ــ ۶٠: ١٣٧٣ ،یازیـا( شـوند یم منصرف آن از صورت
 کـهی کـسان ازی یک عنوان به) .ق ۴٨١. م( خسرو ناصر. استی بررس و نقد قابل هیباطن
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 رسـولش و خـدا دشـمن و ّدجـال را گـروه دو ،داردی بـاطن ریتفـس و هیـباطن بـه شیگرا
 باطل را ظاهر که انیباطن ّدجال ـ٢. داند یم باطل را باطن که انیظاهر ّدجال ـ١ :داند یم
ی قاضـ چـون هیـباطن گـروه ازی پردازانـ هینظر .)٢٨١ـ٢٨٠: ١٣٨۴ ، بلخییانیقباد(... داند یم

 بـاطن و ظاهر ،...وی رازیش نیالد یف دیٶالم ،یکرمان نیدالدیحم خسرو، ناصر نعمان،
 ازی برخـ. )٢٢٣: ١٣٧۶ شاکر،( دانند  میگرییکد ملزوم و الزم سعادت به لینی برا را قرآن
 الزم زیـن را آن بـاطن دانـستن و کـرده دیـتأک عتیشر ظاهری برپادار بر نیهمچن هیباطن
 توجـه رسـد یمـ نظـر بـه. )۵۴ــ ١/۵٣: تا یب ،یمغربی میمت ؛١٨٠: ١٣٨۴ ، بلخییانیقباد( دانند یم
 برداشـت موجـبها،  آنی رتب مّتقد وی اله عتیشر و اتیآ باطن بهباطنیه  ۀانداز از شیب

 را اتیـآ هیـباطن نکهیا و اتیآ لیتأو مورد در بحث. است شده هیباطن به نسبتی نادرست
: ١٣٧۶ شـاکر،: ک.ر( اسـتن گـسترده و درازدامـ ،کنند یم لیتأو شیخو مذهبی مبنا بر

 نیـا از ؛دارد نیادیبن تفاوت ات،یآی انفس ۀجنب با قرآن اتیآ ازی ریتفس نیچن. )٢۶٣ـ٢٠٣
  .کند ینمی نف را قرآن الفاظ ظاهر گاه چیه ،یانفس ریتفس که جهت
  : استشده گفته  چنینیاشار ریتفس فیتعر در :یاشار ریتفس) ب

 سلوک اهلی برا که اتیآ در پنهان اشارت وجود لیدل به آن، ظاهر ریغ به قرآن لیتأو
 ،یزرقـان( باشـد ممکـن زیـن ظاهر ریتفس با لیتأو نیا انیم جمع و شود آشکار تصوف و

١٣٨۵ :۶٣٧(.  

  ؛نباشـد قـرآن نظـم ظـواهری منـاف ر،یتفسـ ١ :است فتنیریپذ شرط ۵ بای اشار ریتفس
 نشودی مدعـ ۴ ؛باشد داشتهنی عقل ای یشرع معارضـ ٣ ؛کند دییتأ را آنی شرع شاهد ـ٢
 ماننـد ،نباشـد فیسخ و ذهن از دور یلیتأو ـ ۵ ؛است نظرّمد هیآ ظاهر بدون هیآ مراد که
َّإن ۀ یآ ریتفس در هکی برخ َملع َاهللا ِ َ َاحملـسنني َ ِ ِ ْ ُ ْ» مفعول را »نیالمحسن «و یماض فعل را »لمع 
  .)۵٨: ١٣٧٣ ،یازیا؛  ۶۴١: همان( اند دانسته آن

 اند؛ کرده میتقسی متعددی ها شاخه به رای عرفان ریتفس )١٢۶: ١٣٨٣ ،یهرودشا(ی برخ
 هتـوان بـ یمـ رای اشـار ریتفـس در یادشـده شروط. بپردازند آن بارۀدر حیتوض بهآنکه  بی
ی رهایتفـسی اعال حد کهی انفس ریتفس که است ّمسلم رایز داد؛ی ّتسر زینی انفس ریتفس
 ریتفـس ربـ وارد راداتیـا از ،)۵۵ و ٣٩: ١٣۶١ س،یاسـت: ٢٨: ١٣٨٩ ،یآملی صمد( استی عرفان
  .ّمبراستی عرفان
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یی هـا یژگـیوی بند میتقس نیا در: معاصری عرفان ریتفس و متقدمی عرفان ریتفس :دوم
 ازبرخـی . کنـد یمـ زیمتمـا گـریدۀ دور از را آن کـه شود یم انیبی ریتفسۀ دور هری برا
 نیهمـ بهی عرفان ریتفس از موجودی ها لفتمخا که متقدم یعرفانی رهایتفسی ها یژگیو

 .شـده یبنـد طبقـه فهم ،یرمز انیب ،ییگرا لیتأو: از ندا عبارت ،گردد یبرم اتیخصوص
 هیتک قرآن، فهم میتعم به اعتقاد: اند از  عبارتمعاصری عرفان ریتفسی ها یژگیو ازبرخی 

 قـرآن از رداشـتب در قلـب طهـارت نقـش بـه دادن تیاهم و قرآن با انس ،ییتدبرگرا بر
 شیب شیگرا متقدم،ی عرفان ریتفسی ژگیو نیتر مهم. )١٢۵ ــ١٧/١٢۴ش: ١٣٩٢ پور، ییمصال(
 از ،فالسـفه و متکلمانی برخ ان،یصوف ان،یباطن ان،یم نیا در که است لیتأو به اندازه از

 عارفان انیم در. روند یم شمار بهی اسالم فرهنگ ۀحوز در گرا لیتأوی ها فرقه نیبارزتر
 لیتأو ...وی مولو ،یبدیم ،یغزال چونی افراد. دارد وجود لیتأو مخالفان و موافقان زین

 حیصـح ریـغ و حیصـح لیـتأو نیبـ آنـان نظر به. اند رفتهینپذ رای عرفان مفسران ازی برخ
ی هـا یژگـیوی انفـس ریتفس دگاه،ید نیا طبق. )٣٨٣ـ٣٨٢: تا یب پور، قاسم( دارد وجود تفاوت
  .است دور به متقدمۀ دور رب وارده اشکاالت از و راستدا را معاصرۀ دور

 وی آفـاق عرفـانۀ دسـت دو بـه توانـد یمـ زین عرفانی حت گر،یدی برخ اعتقاد به :سوم
 است نیا در عرفان نوع دو نیا تفاوت. )٨۵ و ۵۵: ١٣۶١ س،یاست( شود میتقسی انفس عرفان
 آن از کثـرت ۀحـیرا و شـود ینمـ حاصـل صرف و محض وحدت ،یآفاق عرفان در که

 کـار بـه را اش یجـسمان حـواس عرفـان، نـوع نیا در سالک که چرا گردد؛ یم استشمام
 بـه را او دن،یـد دگرگـون نیـا و ابـدی یمـ دگرگون را عالم کثرات آن، مدد به و ردیگ یم

 حـواس بـه ،یانفس عرفان در سالک اما .ندیب یمی یک را کثرات هم و رساند یم وحدت
 ۀهمـ نمـودن پـاک و کـردن فرامـوش بـا کند یمی سع و نهد ینمی وقع شیخوی ظاهر

: همـان( ابـدیدر رای قـیحق واحد و برسد شیخو ذات کنه به اش یحس صور و تصورات
. )١٣۵: همـان( گـردد یمی آفاق عرفان ۀیافت تکامل حالتی انفس عرفان جه،ینت در. )۵۵ ـ ۵۴
 شـمارد یبرمـ را آنی مبان و دکن یم انیبی انفس ریتفس از بایزی فیتعر ْقتیحق در سیاست
ی اساس ینقشی مبان نیا. وجود وحدت شهود، و حضور نفس، معرفت: از ندا عبارت که
 عرفـان س،یاسـت دگاهید طبق. دارندی عرفانی رهایتفس گرید ازی انفس ریتفس شناخت در
  .شود یم برتر ،استی آفاق ریتفس ازی انفس ریتفسۀ جینت کهی آفاق عرفان ازی انفس
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 بـه کنـون، تـا شـده نگاشته ریتفاس به نهادن ارج با زینی آمل زاده حسن عالمه :چهارم
 ریتفس را عرفانی و. است قرآنی انفس ریتفس که دارد اشاره قرآن ریتفس ازی گریدی نوع
  :دیگو یم او .است قائلی مراحل زین آنی برا و داند یم میکر قرآنی انفس

 و باهللا عارف انیآقا نیا ریتفس که ستای انفس ریتفس که هست همی گرید ریتفس کی
 از و اسـتی الهـ کتاب ۀیعال مراحل به مربوط که دیابی یمی انفس ریتفس را قیتحق اهل
 خودشان وسع ۀانداز به )الدرجات عیرف( هیعال درجات آن به راجع .است »َقْارَو ِاقرأ «باب
  .)۴۵: ١٣٨٧ ،یصریق الحکم فصوص شرح دروس ،یآمل زاده حسن( اند نوشتهی انفس ریتفس

ی درونـ حـاالت بـه بـسته و شوند یم ذومراتب زینی انفس ریتفاس دگاه،ید نیا طبق بر
  .دنشو یم ریمتغ ،استی قیحق عارف همان کهی انفس مفسر

 آن نـوعۀ کننـد انیـب توانـد یمـ ،یعرفان ریتفاس در بحث تیمحور و موضوع نیبنابرا
 و باشـد وجـود وحـدت ۀمـسئل بـر تمرکـزم ،یعرفـان ریتفاس مفسر در ۀدغدغ اگر. باشد
 ،سـازد منطبق شیخو بر دگاه،ید همان مطابق رای اله اتیآ و سازد رها را خود شتنیخو
 فتوحاتال دری عرب ابن. شود یم دهینامی انفس ریتفس که ابدی یم دست هیآ ازی ریتفس به
ی بـاطن وجود وجه، یک: ابدی یمی وجود وجه دوی دارا را نزلُم کتاب از هیآ هر هیمکال
 گـرید وجـه وایـشان اسـت  نیب جهان جامۀ نییآ و هستند دارا را آن حق اهل که است آن

 دارد وجـود حـق اهـلی هـا جان از خارج در که است اتیآ و جمالت و کلمات همان
 نـوع از ،یبـاطن یوجـود وجـه از شـده ارائـه ریتفس پس. )٢/٣٠۴ و ١/٢٧٩: تـا یب ،یعرب ابن(

  .ردیگ یم قراری انفس ریتفس
 دوی محتـوا به ،یانفس ریتفس وی عرفان ریتفس انیم تفاوت نیتر عمده رسد یم نظر به
 کـه اسـتی اشـار ریتفـس در یادشده طیشرا واجد ،یانفس ریتفس. گردد یبرم ریتفس نوع

 و انـسان مفـسر، بحـث محـور و موضـوعو  داراست را معاصر عرفانۀ دور اتیخصوص
 وجـودی شخـص وحـدت بـه دنیرسـ منظور به سنف معرفت جهت در اتیآ از او ریتفس
 قـرار شـده مطـرحی عرفـان ریتفـس انـواع ازی یکـ عنـوان بـه صـورت، نیـا ریغ در. است

 ۀرابط دتوان یم  دوآن نیب و استی عرفان ریتفس ازی نوع ،یانفس ریتفس نیبنابرا .ردیگ یم
 هـری ولـ ،اسـتی عرفان ،یانفس ریتفس هر که نحو نیا به باشد؛ برقرار خصوص و عموم
 صـحف نکـهیا از زاده حـسن عالمـه سـخن قـت،یحق در. ستینی انفس ،یعرفان ریتفس
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 رایـز است؛ی انفس ریتفسی ژگیو نیهم به ناظر ،هستند میکر قرآنی انفس ریتفس ،یعرفان
 مورد که عرفان اهلی ها کتاب ازی معدود تعداد اب عالمه، آثار در پژوهش با نگارندگان

 بـوده وجـود وحدت و نفس معرفت آن، سندگانینو ۀمسئل نیرت مهم و بوده عالمه توجه
  .شود یم پرداخته آن بهی انفس ریتفس ۀنیشیپ در کهمواجه شدند  ،است

  یانفس ریتفس ۀنیشیپ
ی گرامـ رسـول از دهیرس اتیروا رایز گردد؛ یبرم قرآن نزول زمان بهی انفس ریتفس ۀنیشیپ

 ،یآملـ زاده حـسن( هـستندی الهـ اتیآی انفس ریتفس ۀزمر در معصوم ۀائم و اسالم
ی واقعـ مفـسران عنـوان بـه معـصوم ۀائم. )۵/٢٨۴ و ۴٠٨ ،٢/١٨٢: ١٣٨١ ،کلمه کی و هزار
 از امـا .داشـتند عهده بر جامعه افرادی برا زین رای ساز انسان وی تیهدا نقش م،یکر قرآن
 مـهعال چـون شمندانیـاند ازی معـدود آثـار در تنهـای انفـس ریتفـس اصـطالح کـه آنجا
یی هـا کتـابی معرف با را بحث ۀنیشیپ، است شده مطرحی آملی جواداستاد  و زاده حسن
  .میریگ یمی پ ،استی اله اتیآی انفس ریتفس آنان، دید از که

ی فارسـ شرح( استی اله اتیآی انفس ریتفس عرفا کتب زاده، حسن عالمه دگاهید به بنا

ــه االســفار ــزار؛ ١/٧٠٠: ١٣٨٧ ،االربع ــ و ه ــه کی ــه. )٢/٢١٨ و ١/٢٩٠: ١٣٨١ ،کلم ــار دری و البت  آث
 دیشـا و دنـداری انفـس غۀبصـ کـه برد یم نامی عرفان کتب ازی معدود تعداد از ،شیخو
ی عربـ بـن نیالـد ییمح به مربوط ات،یآی انفس ریتفس در کتاب نیتر برجسته و نیتر مهم
 تاسـی هجر هفتم قرن در) وجودی شخص وحدت در (معرفت ۀصحن قهرمان که باشد
ی کـس ؛نهـاد بنا »العدم هو والخلق الموجود هو ّوالحق «تیمحور با رای نظر عرفان که
ی هـا شهیـری برخـ ،یاسـالم ۀیـاول قـرون ازی صاف انیصوف و واصل عارفان آثار در «که
  .)٣/٣٧٨ :١٣٨٧ ،یآملی جواد( »ساخت خواهد آشکار ما بر را وجود وحدت بلند ۀشیاند

یی هـا کتـاب ۀجملـ از) .ق ۶٣٨ .م(ی عربـ ابن ۀیمک الفتوحاتال و الحکم فصوص
 فهـم در او قیـعم نشیـب وی عرب ابنی نظر عرفان. اند بوده عرفا تیعنا مورد کههستند 

 دیـتمج ضمن زاده حسن عالمه. است شده عرفای سو از او شیستا موجب ،یاله اتیآ
 ریتفس دری صحف را او  المکیۀفتوحاتال و الحکم فصوص ،یعرب ابن بلندی ها شهیاند از

  :دیفرما یمیی طباطبا عالمه زبان از و داند یمی اله اتیآی انفس
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 زاده حسن( دامن دامن فتوحات در و آورده مشت مشت الحکم فصوص در نیالد ییمح
: ١٣٨٧ ،االربعـه االسـفاری فارسـ شـرح همـو، ؛۵/٣٨٨ و ۶/٣١٠: ١٣٨١ ،کلمـه کیـ و هزار ،یآمل
  .)۵١٠ و ۴٢٠: ١٣٨٧ ،یصریق الحکم فصوص شرح دروس همو، ؛٢/٧۵۴

ی الیخی ها بافته جز را الحکم فصوص کتاب کهی کسان دگاهید نقد بای آملی صمد
 دادهی عربـ ابـن بهی انسان تمثل یک در کتاب نیاکه  است معتقد دانند، ینمی عرب ابن
  .)٢۴: ١٣٨٩ ،یآملی صمد( است شده

جـزء  هـایش ه کتـاب کسانی است کۀنیز از جمل) . ق٧٨٧زنده تا  (یحیدر آملسید
جوادی آملی از وی بسیار یاد شده است آیةاهللا شود و در آثار  تفاسیر انفسی محسوب می

ــشان و  ــسیاری از مای ــانی و انفــسی ب ــه نقــل طالــب عرف ــار میررا ب حیــدر آملــی در از آث
ی مهـد امام؛ همو، ١/١٨۵ :١٣٨٩ ،مقربانی فنا ادبآملی،  جوادی: ک.ر(است آورده های خود  کتاب

  .)٢٣۵: ١٣٨۴؛ همو، ٢۴۵ :١٣٨٨ ،عبادات حکمت؛ همو،  ٨٣ـ ٨٢ :١٣٨٩ ،موعود موجود
عنـی تطبیـق یحیدر آملی، تأویل آیات الهی همـان تفـسیر انفـسی اسـت؛ به نظر سید

 .است  فصلت۵٣ۀ یکه در واقع برداشتی از آ) انفس(با نفس عارف ) آفاق(جهان خارج 
گیرد کـه از  تطبیقی صورت می) کتاب تدوین (و قرآن) کتاب تکوین(بنابراین بین عالم 

سه مطلب اساسی و مبنـایی . )١/٢٠۶: ١۴١۶(شود  حاصل می) تفسیر انفسی(ل یطریق تأو
زاده  انفسی و علم حـروف کـه عالمـه حـسن والیت، تفسیر: ند ازا در تفسیر وی عبارت

 تـشیع و ترین عرفای شیعه اسـت کـه بـین  از برجستهیو.  خاص داردیبه آن عنایتآملی 
  .)١۵٠ـ١۴٩: ١٣٨۴ ؛ شایگان،۴۶۴: ١٣٨٣شاهرودی، (تصوف را جمع کرده است 

   واالنـس مـصباحدر ) . ق٨٣۴ .م (ی و ابـن فنـارءشفاالـدر ) . ق۴٢٨ .م(نا یابن س
هـایی هـستند کـه  ، نویسندگان کتابالقواعد تمهیددر ) . ق٨٣۵ .م (یابن ترکه اصفهان

زاده آملی بسیار از آن سخن به میان آمده است  سنو در آثار عالمه حدارند  انفسی ۀجنب
  .)۵٧: ١٣٧۵زاده آملی،  حسن(

 سـفارالا کتـاب ،یـاد کـردهـا  انفـسی آنصـبغۀ تـوان از  هایی کـه مـی کتاب از دیگر
  :گوید زاده آملی در مورد این کتاب می عالمه حسن. است) . ق١٠۵٠. م(مالصدرا 

ر ی تفـســ همی علـرضوان اهللا  ـر بزرگان مایبساز و به تع  انسانیتابک، اسفارف یتاب شرک
 بندی مرحوم صدرالمتألهین اسراری را از قرآن کریم جدا و دسته. یم استرک قرآن یانفس
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ل آمـده، ی به تفصاآلیات اسرارکتاب آنچه در . ده استی ناماآلیات اسراررا   و آنکرده
کتـب مرحـوم آخونـد تـاب کّتـاب، ام الکن یـشود و ا ی خوانده ماسفارتاب کن یدر ا
  .)١/٣۶: ١٣٨٧ ،االربعه االسفاری فارس شرحزاده آملی،  حسن( صدراستالم

تفسیر صحیح قرآن کریم آن است که مفسر با پذیرش ظـواهر قـرآن  از نظر مالصدرا
 ،آید و به یاری عقل و مکاشفه و اشـراق الهـیوجوی اسرار و رموز پنهان آن بر در جست

  .)٧٩ ـ٧٨: ١٣۶٣، دین شیرازیصدرال(را به دست آورد  ظواهر قرآن ۀحقایق پشت پرد
در عصر حاضـر، صـاحب تفـسیر انفـسی ) . ش١٣٠٧متولد  (یزاده آمل عالمه حسن
 ِ به عنوان یکی از تفاسیر انفسیالبالغه انسان کامل از دیدگاه نهجکتاب . قرآن کریم است

  .)٣١ و ٢٣: ١٣٨٩صمدی آملی، (بسیاری از آیات و روایات، جایگاه رفیعی دارد 

  از تفسیر انفسیای  نمونه
 بسیاری از آیات الهی در آثار او تفسیر .ای ندارد زاده کتاب تفسیر جداگانه عالمه حسن
در . در تفـسیر آیـات از سـوی وی دارد  بـسزای نقـشهـای ائمـه روایت. شده است

روایـات . کنـد حقیقت، وی از روایات انفـسی بـرای تفـسیر انفـسی آیـات اسـتفاده مـی
کـه بـه دو اسـت ی عوالم وجودی انسان ها انفسی، ناظر به مراتب نفس انسانی و ویژگی

ای از روایــات، معــارف حاصــل از معرفــت نفــس را   دســتهـــ١ :شــود  مــیدســته تقــسیم
 تمیمـی( »ّربـه من عـرف نفـسه عـرف «؛»نفع المعارفأ النفس ةمعرف«:  مانند،ستاید می

 العبارة واإلشارة واللطائف ی عل:اءیأربعة أشی عل Uتاب اهللاک «؛)٧١٢ و ۵٨٨: ١۴١٠آمدی، 
دیلمی، ( »اءیاء والحقائق لألنبیّواإلشارة للخواص واللطائف لألول ّ فالعبارة للعوام.والحقائق

 کـه در تفـسیر قـرآن از معـصوم رسـیده واسـت ای دیگـر روایـاتی   دستهـ٢ .)٣٠٣: ١۴٠٨
 ه تفـسیر انفـسی آیـات الهـی اسـت کامل منطبق با تفسیر قرآن با انـسان اسـت کـطور به
  .)۵/٢٨۴ و ۴٠٨ ،٢/١٨٢: ١٣٨١ ،کلمه کی و هزارآملی،  زاده حسن(

 تا صحیفۀ سجادیه و البالغه نهج از کالم امامان معصوم،  آملیزاده عالمه حسن
 بیانگر اسرار و بطون و تأویالت قرآن استه ک قرآن دانسته ۀنازلۀ  را مرتبییگر جوامع رواید
 ی همراهـی چگـونگبـارۀ دری امام علـ، نمونهیبرا؛ )۵٧: ١٣٧٣؛ همو، ١١: ١٣٧٢، همو(

  :فرماید  می١٩۵در خطبۀ  از جمله  است؛ان داشتهی بیخداوند با انسان، سخنان ارزشمند
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، البالغـه نهـج ( »...ّجـانإنـسان و ّلکـمـع ووان أن وی حـّلکـ یفکان و مّلک لبّإنه... «
١۴١۴: ٣٩۶(.  

  :ایدفرم می اول ۀدر خطبنیز 
  .)٣۵: همان( »...ةلیء ال بالمزای شّلکر یغة وء ال بمقارنی شّلکمع  ...«

  :دیفرما ی م١٧٩ ۀو در خطب
  .)٣٠٨: همان( »...ر مبائنید منها غی بع،ر مالبسیاء غیشب من األیقر ...«

ْوهو معمکْ أ کنمت یۀ سخنان فوق در فهم آ ُ ْ ُ َ َ ی َ ُ َ َ َ ُ َ... )یۀ  آیانفسر یتفس  راهگشاست و)۴ /حدیـد
ت یه بـه صـمدکـرده اسـت کـ را پر یل جهان هستک ،ه وجود خداوندکن است یفوق ا

د را صمد حق دانسته ی موضوع علم اهل توح آملیزاده عالمه حسن. خداوند اشاره دارد
ۀ ن واژیـیشـرح و تببـرای  و )١۴: ١٣٧٣( نـدک یر مـی وجود تعبیۀو از آن به وحدت شخص

جـوف   الیالـصمد الـذ«:کـه فرمـودنـد ک یفاده مـاست  از سخن امام باقر»صمد«
ه ک خداوند اشاره داشته ی به وجود نامتناه»صمد«ۀ  واژیعنی ؛)٧٩: ١٣٩٨صدوق، ( »...له

ن ی بنـابرا.ستیـ او خـارج نۀطـی از حیزیـچ چیات است و هیرات و فعلیع خیشامل جم
 دشـو یاثبـات مـاو  ی وجـود بـراِی شده و وحـدت شخـصی از خداوند نفیوجود عدد

ت یز بـه صـمدیـد نیحد سورۀ ۴یۀ ه آک است ین در حالیا. )۶٠ـ ۵٧: ١٣٧٣آملی،  زاده حسن(
 یان امام علیه در بکگونه   و وجود انسان اشاره دارد؛ همانیخداوند در جهان هست

  .ه استز گذشتین
َمي َال  ۀیآی انفس ریتفس در ُسهَ َإالاملطھرون ُّ ُ َّ َ ُ ْ َّ

ِ )زبـان از کـهی نانـسا:  استآمده )٧٩/ واقعـه 
 و میکـر قـرآن ّمـس حـق ،اسـت برخـوردار جاشنو هناب گوش و نیب ناروا چشم گو، ناحق

 صـرف م،یکـر قـرآنی آفـاق ریتفـس در کـهی حال در.  ...ندارد را قرآن تالوت و استماع
 قرآن اتیآ تالوت و مسی برای کاف رای ظاهری ها یناپاک از ریتطه یا افراد گرفتن وضو
 ریتفس در هیآ از کهی ریتعب. )٩/۵١٠: تا یب ،یطوس ؛٢٣ـ٢٢: ١٣٨٩ ، آملییمدص( داند یم میکر
 رایـز کند؛ دایپ علمی اله معارف به تا است انسان روح ریتطه به ناظر ،است شدهی انفس
 ،یطبرسـ ؛١٩/١٣٧: ١۴١٧ ،ییطباطبـا( شـود ینم عالم قرآن معارف بهی کس خلق، پاکان جز

 نیـا بـه ناظر ،دیآ یم دسته ب مهیکرۀ یآ دوی انفس ریفست از کهی ا جهینت. )٩/٣۴١: ١٣٧٢
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 تیب اهل تیروا و نبوده گانهیب هیآ عبارت و الفاظ ظاهر با ،یانفس ریتفس که است مطلب
ۀ جنبـ و شـود ینم شناخته مردود زینی عقل لحاظ از نیهمچن و کند یمی همراه را آن زین

 کنـون تا کهی ریتفس هر و است مشهود کامل به طور زین آن نفس معرفت وی ساز انسان
 اتیـآی آفـاق ریتفس ،نباشد شده ارائه ریتفس ۀطیح در اگر ،دارد وجود نظر مورد ۀیآ دو از
 گـاهیجا بـه رتبـه در اگرچـه. است باارزش خود گاهیجا در که شود یم محسوب مهیکر
  .دیرس نخواهد شده ارائه ِیانفس ریتفس

 دایـپی پـرور انـسان وی سازندگ نقش م،یکر قرآن اتیآی انفس ریتفس که است ّمسلم
 بـا کـهی زیـچ ؛برد یم نیب از رای آدم وجود در شده هیتعب تیوانیح تواند یم تا و کند یم

 در. اسـت برخـورداری کمتـر تیموفق ازی انفس ریتفس به نسبت میکر قرآنی آفاق ریتفس
  .دابی یمی برتر موجودی آفاق ریتفاس از اتیروا و اتیآی انفس ریتفس جهینت

  یآفاق ریتفس بری انفس ریتفس ازاتیامت
ی ّمـادنـشئۀ  بـه مربوط که میکر قرآن اتیآ ازی ریتفس هر گفته، مطالب پیش به توجه با

 خداوند شناخت وی اله اتیآ ریتفس به ،یماد نیقوان و میمفاه و علوم رهگذر از و باشد
 یتـیاهم اتیـآ ظـاهر ر،یتفـس نوع نیا در. رود یم شمار بهی آفاق ریتفس ۀمقول از ،بپردازد
 ریتفـس ،شـود متـصور ذهن در است، الفاظ قالب در کهی اله اتیآ از چه هر. دارد بسزا
 علـم بـا کـه اش یدرونـی ها یشگفت و او ساختمان و انسان وجودی حت. ستا هیآی آفاق

ی آفـاق ریتفـس ۀزمـر در ،باشـد میمفاه قالب در که چه هر ای و است درک قابلی حصول
 شـهود با بلکه ،یحصول علم بدون ،یوی وجود ۀجنب و انسان از کهی ریستف هر و است

 ،گردد وجود وحدت ۀمسئل و خداوند شناخت به منجر که شود حاصلی درون کشف و
  .ردیگ یمی جای انفس ریتفس ۀمقول در

 کـه معنـا نیـا به ؛است قتیحق پل ْمجاز و است َمجازی آفاق ریتفس ،یبرخ اعتقاد به
ی بـرای پلـ ،یریتفـس مراتـب سلسله در بلکه ،ستینی انفس ریتفس عرض دری آفاق ریتفس
 دری انفـس وی آفـاق ریتفاسـ از یـک چیه. استی انفس ریتفس وی قیحقی معنا به دنیرس
 قوت ازی ا مرتبه بر داللت خودی جا در یک هر بلکه ستند؛ین گریکدی یمعان انکار مقام
 آنچـه امـا .انـد حیصح و حق خودی جا در دو هر لذا. دارند قرآنی قار ِینفسان شهود و
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ی برای ا مقدمه ،یآفاق ریتفس و استی انفس ریتفس ،دارد همراه بهی تعال ،یآدم روح یبرا
 هو ماب انسان که چرا ؛)٢٨ و ٢٠ـ١٩: ١٣٨٩ ،یآملی صمد( ردیگ یم قراری انفس ریتفس به ورود
 را شیخـوی وجـود کمـال مراحـل بـه دنیرسـ وی ا مرحلـه از رفـتن باالیی توانا انسان،
ی محـذور گـرید پـس است، فراهمی وی برا ایدننشئۀ  نیا در امکان نیای وقت. داراست

 کـهی وجـود وحـدت از و بمانـدی بـاق خـود کثراتنشئۀ  وی مادی ایدن در تا ماند ینم
 جـزنیـز ی وجود ۀمرتب نیا به دنیرس. بماند دور ،دانند یم سالک ریس تینها را آن عرفا
  .شد نخواهد ریپذ امکانی نفسا ریتفس قیطر از

 بـر نگارنـدگان. دارنـدی ازاتیـامت خود،ی ذاتی ها یژگیو به توجه بای ریتفسۀ گون دو
 و ابـدی یدرنمـ رای انفـس ریتفـس مفهوم و معنا ،است راهی ابتدا در کهی کس: باورند نیا
 راه تمـام نیـا اما .دارد ازین اتیآی آفاق ریتفس بهی انسان کمال باالتر مراحل به ارتقای برا
  .ستینی اله اتیآی انفس ریتفس به تمسک جزی ا چاره ر،یمس ۀادامی برا و ستین

  :از ندا عبارت ،دنده یمی برتری آفاق ریتفس بر را آن کهی انفس ریتفس ازاتیامت
 سابقه چیه بدون خلقت، بدو در انسان رایز :یانفس ریتفس در علم بودنی حضور .١

ُواهللا  :اسـت شده دهیآفری حصول علم ازی ا هیسرما و ُأخـرجمکْ َ َ َ ْ ْمـن َ ِبطـون ِ
ُ َأمھـ ُ َّ َتعلمـون َال ْمِتُکاُ ُ َ ْ َ 

ْشی   .)٧٨/ نحل( اًئَ
 دسته ب باطن شهود و نفس بیتهذ راه از اگر دیتوح معرفت: علم یریناپذ زوال .٢

 معرفـت امـا .رود ینمـ نیبـ از مـرگ وی ریـپ ،یمـاریب مانندی رونیب عوامل با هرگز ،دیآ
 و برود دست ازی ا حادثه اثر بر است ممکن ،نشودی منتهی حضور علم به اگری لحصو

ُواهللا  :کنـد محـو ذهـن ۀصـفح از را آن امـراضی برخ یا سن کهولت ُخلقکـ َ َ َ َّمث ْمَ ُ َ ْوفـامکَ ُ َّ َ 
ْمنُکو ِ ْمن ْمَ ُّردُی َ َإىل َ ِأرذل ِ

َ ْ ِالعمر َ ُ ُ َعملَی َالْیِلَک ْ َ ٍبعدعمل ْ
ْ ِ َ ْ ْشی َ َّإن اًئَ ٌعلمي َاهللا ِ ِ ٌقدیر َ ِ َ

 )٧٠/ نحل(.  
 ارائـه انـسان نفـسی وجـود عـوالم و نفس از کهی ریتفس: معرفت نیسودمندتر .٣
 شـناخت از بعـد کـهی انفـس ریتفـس ،یانفس مفسران دید از. دارد نامی انفس ریتفس ،شود
 در کـه گونـه همـاناسـت؛  شـناخت و معرفت نیسودمندتر ،شود یم ارائهی انسان نفس
 :اسـت شدهتعبیر  »المعارف نفعأ« بهی خودشناس و نفس معرفت از معصوم تیروا

  .)٧١٢: ١۴١٠ ،یآمدی میتم( »المعارف أنفع النفس معرفة«
 کـهی فراوان معلومات صاحبان بسا چهی حصول علم در: عمل از علمی تگسناگس .۴
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  :دیفرما یم یعل امام. است اندک اریبس عمل از آنان ۀبهر یا هستندی ته عمل از یا
 باشد نداشتهی سودی وی برا او همراه علم و کند نابود را او جهلش کهی عالم بسا چه

  .)١٧۶ـ١٧٢: ١٣٨٣ ،یآملی جواد؛ ١۵: ١۴١۴ ،نهج البالغه (

 چونی آفاق ریتفاس: یآفاق ریتفسی زمانمند مقابل دری انفس ریتفس نبودن زمانمند. ۵
 کـهی حـال در  هستند؛زمانمند ماده اتیخصوصی اقتضا به ،دنداری ماد عوالم در شهیر
 کنـد یم دنبال میکر قرآنی انفس ریتفس کهی رسالت .ستین مطرح زمان ،یانفس ریتفس در
. بپـردازد محجـوب کشف به و کند آشنا ها تیواقع با را ما ،هنشئ نیهم در که است نیا

 در. کنـد یمـ موکـول گرید یزمان و هنشئ به را بیغ به علم ،یآفاق ریتفس کهی صورت در
 »تموتـوا أن قبـل موتـوا «همـان کـه آورد یم بار به رای اراد مرگ ،یانفس ریتفس قتیحق

 عقـل مـافوق نـشئات بـه رای آدمـ قـرآن،ی انفس ریتفس. است )٢/١۴٠: ١۴٠٧ ، رازیینـیکل(
 پـس .دهـد یمـ بـروز و ظهـور عقل، مافوق عوامل در رای آدمی قوا سلطان و خواند یم

 را پـرده و کرده آشنا اتیواقع با را ما ه،نشئ نیهم در «که است نیای انفس ریتفس رسالت
گاه کهی آفاق ریتفس خالف بر. زند کنار ما چشمان از  ندهیآ به را باتیمغ از اخبار وی آ
  .)٣٠ـ٢٠: ١٣٨٩ ،یآملی صمد( »کند یم موکول گریدی زمان امتداد به و

ی هـا قـهیطر از توانـد یمـ انانـس ،یآفـاق ریتفس در :بودن دانا مقابل در بودن دارا .۶
 یا الفاظی معنا شناخت قیطر از ًمثال ابد؛ییی دانای اله اتیآی معنا و میمفاه به مختلف

 انـسان ،یانفـس ریتفـس در اما . ...وی عقلی ها استدالل قیطر از یای عیطب علوم قیطر از
 انیـع هبـ و شـود یمـ دارا را آن خـود وجـود در ،آموختی آفاق ریتفس در که را آنچه هر
 کـه اسـت نیـا سخن. ستینی آفاق ریتفسی تیاهم کم یا یارزش یبی معنا به نیا. ندیب یم

 خلـق نیـای بـرا انـسان و دارد نـامی انفـس که استی باالترۀ مرحل ،یآفاق ۀمرحل از بعد
  .برسدی انفس ریس به و رود فراتری آفاق ریس از که شده

  یانفس عرفان وی نظر عرفان ۀرابط
، معرفـت( شـود یمـ میتقـسی نظـر عرفـان وی عملـ عرفـان ۀدست دو بهی کل به طور عرفان
 بـارۀدر مبسوط یبحث که استی کسان ۀجمل ازی ذهب. )٢/٣٣٩: تا یب ،یذهب ؛٢/٣٣٣: ١٣٧٩
. دارد )یضیف  ـیاشاری صوف ریتفس( یعمل عرفان و) ینظری صوف ریتفس( ینظر عرفان
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 عرفـان کـه اسـت معتقـد کـدام، هری ژگیو انیب و فوق اصطالحات فیتعر از پس یو
 اتیـآ سپس و گرفته شکل مفسر ذهن در ابتدا که استی علم مقدمات بری مبتنی نظر
 است؛ مفسر مراد که شود  میحمل معنا یک بر تنها هیآ و است گشته مترتب آن بری اله
 فاقـد ،یاشـاری صوف ریتفس در مفسر اما. قرآن بری نظر عرفان مفسر افکار لیتحمی عنی

 بـر بیـغ ازی الهـ معارف شهود و کشف وی روحی ها افتیدر و استی علم تمقدما
 گـریدی معان تحمل تاب ،رندیگ یم قرار ریتفس مورد کهی اتیآ و دنیآ یم فرود مفسر قلب
 بـه مربـوط ،یذهبـ نظـر ازی الهـ اتیـآ از درست ریتفس تنها جهینت در .هستند دارا زین را

 .)٣۵۶ــ٢/٣٣٩ :تـا یبـ ،یذهب( اوست رسول و اخد نزد معروفی امر که استی عمل عرفان
ی عمل عرفان وی نظر عرفان که ستا فلسفه ازی ا شاخه ْعرفان گر،یدی برخ اعتقاد به اما
 نیبـ عرفـان، انواعی بند میتقس در معرفت اهللاةیآ. )٢/٣٣۴: ١٣٧٩ معرفت،( داراست هم با را

 و ذوق حاصــل را رفــانع اهــلی هــا یافتــه و نهــاده تفــاوت اشــراق اهــل و عرفــان اهــل
 دانستهی کسان را اشراق اهل و استی عرب ابن آن ۀندینما که دانستهی باطنی ها افتیدر
 از نیصـدرالمتأله کـه نهنـد یمـ ارجی باطنی ها افتیدر کنار دری عقلی ها ارزش به که
 کـه دهـد یمـ نانـش نگارنـدگانی بررسـ. )٣۴١ـ٢/٣۴٠: همان( است اشراق مکتب روانیپ
 وحـدت بری مبتن که داند یمی عرب ابن به منسوب رای نظر عرفان نکهیا با معرفت اهللاةیآ

 و ستین قائلی گاهیجا ،ینظر عرفان دری عقل استدالالت و عقلی برا اما ،است وجود
  .دهد یم نسبت اشراق اهل به

  یانفس ریتفس
 چـونی بزرگـان آثـار از کـهی انفس ریتفس حیتوض و شرح درشده   طرحمطالب به توجه با

 نگارنـدگان قـاتیتحق بـه توجه با واست  آمده دسته بی آملی جواد وی آمل زاده حسن
  .استی بررس قابل ریز موارد ،ینظر عرفان بای انفس ریتفس شباهت و تفاوت بری مبن

 و الحکم فصوص چونی عرب ابن مشهور آثار از دیبا را میکر قرآنی انفس ریتفس آغاز
 انـسان بحث و وجود وحدتی عنی یانفس ریتفسی اصل محور. دانست هیمک الفتوحاتال

 و نفـس بیتهـذ ۀدربـار رای مباحث که است شده آغازی عرب ابنی نظر عرفان از ،کامل
 ،یآملـی جواد( است فلسفه ۀعهد بر آن تجرد و نفس اصل اثبات. کند یم مطرح آن ۀیتزک
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 شود یمی برهانی ربع ابنی نظر عرفان ن،یلمتألهصدرا ۀیمتعال حکمت در که )١/٣١: ١٣٨٧
. ردیگ یم شکلی انفس ریتفس وی نظر عرفانی مبنا بر ریتفس نیب مرز قیدق به طور نجایا و

ْ ُّلُک ۀ یآ ریتفس انیب دری آملی جوادآیةاهللا  َّإال ٌكِلاَه ٍءَ ُوجھـه ِ َ ْ َ )رای غزال سخن )٨٨/ قصص 
 و اسـتدالل فاقـد که داند یمی نظر عرفان بری مبتن ،)٧٨ ـ١٢/٧٧: تا یب ،یغزال( هیآ ریتفس در

 دیـنما ریتفس را فوق ۀیآ ،استدالل با توانسته نیصدرالمتأله که است معتقد واست  برهان
 نامی انفسی ها کتاب تک تک ازآملی  زاده حسن عالمه. )٣٩٧ـ٣/٣٩۵: ١٣٨٧ ،یآملی جواد(
  :دیگو یمکرده،  اشاره ها آن بودنی برهان به و برد یم

ی برهـان را عرفان که هستندیی ها کتاب اسفار و اشارات ،القواعد دیمهت ،االنس مصباح
  .)۵٧: ١٣٧۵ ،یآمل زاده حسن( کردند

 و موافقـان یآرا ۀمعرک همواره عرفان اهل شهود که است معتقدی آملی جواد عالمه
ی مـدعا بتوانند نیبراه و استدالل با تا دندیکوشی ادیز دانشمندان و است بوده مخالفان

 و کشف ساختنی برهان در تیموفق اما .بودند ناموفق راه نیا در اما ،کنند اثبات را خود
 نیـا دریی هـا ینوآور زینیی طباطبا عالمه و شد نیصدرالمتأله بینص عرفان اهل شهود
  .)٣٧٨ ـ٣/٣٧٧ و ١/۴۵: ١٣٨٧ ،یآملی جواد( دارد نهیزم

 وی نظـر عرفـان شامل ،یعمل عرفان بر عالوهی انفس ریتفس فوق، مطالب به توجه با
 نگارنـدگانی بررسـ بـا .داراسـت هـم با را مورد سه هر و است اشراق اهلی ها استدالل

 بـودن ذوبطـون ،یلـیتمث ـ یرمز انیب ،ییگرا لیتأو: شامل رای انفس ریتفسی مبان توان یم
 و قـرآن انیـمیی همتا ویی تدبرگرا بر هیتک و قرآن فهم میتعم وجود، وحدت ،یاله اتیآ

 کـه دانـست) یهـست جهـان انـسان، قـرآن،( گانـه سـه جهـان تطابق اصل و کامل انسان
  .طلبد یم را گریدی پژوهش

  یانفس ریتفس مخالفان و موافقان
 گـرید کـه گونـه همـان ؛داردی مخالفان و موافقان آنی ها یژگیو لیدل بهی عرفان ریتفاس
 ریتفاسـ برخـی، .ردیـگ یم قرار مفسران از گریدی برخ انتقاد مورد زینی ریتفسی ها روش
 گــرید و رفتــهیپذ را... وی اجتهــاد ریتفاســ یا عــده ویــی روا ریتفاســگروهــی  وی عقلــ
 ریتفاسـ. شـمارند ینمـ جـامع و کامل نکهیا یا و دانسته ناکارآمد یا رای ریتفسی ها روش
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  .ندستین امستثن مقوله نیا از یعرفان

  یانفس ریتفس مخالفان
انـد و  شار مسلمانان، موافقـان و مخالفـان زیـادی داشـتهعارفان همواره در میان تمامی اق

از میـان اقـشاری . ها بوده باشد ًگونه نبوده است که قشر خاصی منحصرا مخالف آن این
 متکلمـان، مفـسران و ِتوان سه گـروه اند، می که به نحوی با عارفان اصطالک پیدا کرده

  : این میان که در)١٠۴/٨ش: ١٣٩١ابراهیمیان، (فقها را برجسته کرد 
کــه از آغــاز  کننــد  برخــی بــا مبــانی عرفــان چــون وحــدت وجــود مخالفــت مــی.١
 ا سمنانی به مخالفت بـۀاز جمله ابن تیمیه و عالءالدولمخالفانی گیری این نظریه،  شکل

 ولی پیـروان ایـن مکتـب بـه تـدریج بـه شـرح و .)١٠/١٠٢ش: ١٣٨٣کاکایی، ( آن پرداختند
هشتم و نهم نیز برخـی شـارحان مهـم ایـن مکتـب چـون  و در قرن ندتوضیح آن پرداخت

 النقود  نقدۀرسالحیدر آملی در  سید، ابن عربی فصوص الحکمۀشرح و مقدمقیصری در 
 و التوحید قواعد اصفهانی در ،االنس مصباح ابن فناری در ،)۶۶ـ ١/۶۵: ١٣٨٧ آملی، جوادی(

 بـرای اثبـات یند تا دالیل تالش کردالقواعد تمهیدالدین علی بن ترکه در  شارحش صائن
  .)۴/١٣۵ش: ١٣٨٣سوزنچی، ( عقلی و فلسفی این نظریه ارائه کنند

 به طورعام تفاسیر عرفانی و  مکتب تفکیک، به طور  پیروِنظران صاحباز برخی . ٢
خاص تفسیر انفسی را متعلق به کشف و شهود باطنی یـا ذوقـی دانـسته و بـرای عقـل و 

تفـسیر آیـات قـرآن، جایگـاهی قائـل در ود بـاطنی های عقلـی و کـشف و شـه استدالل
سـخت بـا «  مکتـب فکـری ویۀیافتـ شـاگردان تربیـت میرزا مهدی اصفهانی و. نیستند

  .)به نقل از عالمه حسینی طهرانی، ٣٢۶: ١۴٢٩وکیلی، ( »ندا عرفان و حکمت مخالف
 که تفـسیر انفـسی آیـات  تفسیر امام خمینیِپیروان این مکتب که از پخش تصویری

 بـا مبـانی ،)١١۴: ١٣٨۴جمـشیدی، (انـد   جلوگیری بـه عمـل آورده،رود کریمه به شمار می
اند؛ زیـرا آنچـه موجـب مخالفـت ایـن مکتـب بـا  تفسیر انفسی قرآن کریم مخالف بوده

های فلسفی پیرامون تفسیر قرآن شده، به برداشت اندیشمندان ایـن  تفسیر انفسی و اندیشه
از دیدگاه این مکتـب، نفـس چیـزی جـز . گردد ن برمیمکتب از مفهوم و شناخت انسا

حقیقـت نفـس  روایـات از ماده و جسم نیست و فاقد تجـرد اسـت و آنچـه در اخبـار و
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در حقیقت جسم رقیق  است ویک معنبه  با قلب و روح  آن است که نفس، استمنقول
 فرماست کم حها سایر اجسام، ظلمت و تاریکی بر آنو دارای مکان و زمان هستند و مانند 

در صــورتی کــه طبــق تعریــف . )١٩٣ـــ٧/١١۶ش: ١٣٨٣مالیــری، : ک.؛ ر١٩: ١٣۶٣اصــفهانی، (
 انسانی که بایـد از طریـق ؛ بحث انسان استِاز تفسیر انفسی، موضوع و محورشده  ارائه

ممکـن  بـا تجـرد نفـسجـز معرفت نفس، به سمت کماالت انسانی قدم بـردارد و ایـن 
کـه در  در حـالی.  نطقـی، ادراک و شـعور اسـتۀقـو نفس مجردی کـه دارای ؛نیست
ایـن  و  این مکتب، انسان همیشه به حالـت جـسمانی و مـادی خـود بـاقی اسـتۀاندیش

.  اسـت در تقابل با تفسیر انفسی و حتی روایات رسیده از معصوم،برداشت از انسان
 معتقدنـد امـا. برنـد ها برای حل این مشکل، از امری قدسی به نام عقل نام مـی تفکیکی

ناپـذیر کـشیده  همیـشه دیـواری عبور،که بین انسان و عقل او که خارج حقیقت اوسـت
  .)١٣٢: ١۴١٨مروارید، (است  شده

آنچه مدعای ما را در مخالفت پیروان این مکتب از تفسیر انفـسی قـرآن کـریم تأییـد 
 فت آنانن از مخالانشکه ـ  تفسیر امام خمینی ۀا پخش برنامب مخالفت این مکتب ،کند می

های ابن عربـی  و همچنین حمالت آنان به اندیشهـ  انفسی دارد ـتفسیری عرفانیۀ با شیو
 تفسیر انفـسی ۀطور که در پیشین  که همان)٣/۴٣٨: ١٣٩٠دینانی، ابراهیمی (و مالصدراست 

  . تفسیر انفسی قرآن کریم هستندۀاز نمایندگان برجست، بیان شد
 ١که از منتقدان عارفان و فیلـسوفان این مکتبپیروان مکتب تفکیک و اندیشمندان 

تواند ابزار فهم قرآن قرار گیرد و عقل نیز برای   معتقدند که مدرکات عارفان نمی،هستند
آنـان بـا برخـی مبـانی و نظریـات عرفـانی و فلـسفی . دریافت معارف قرآنی ناتوان است

کتب معتقدند که حقـایق پیروان این م. )٣٣٣ـ٢۵٠: ١۴٢٩وکیلی، : ک.ر( ندا شدت مخالف به
، هم از نظر طریقاین سه  قابل دریافت است و کشف و  وحی، عقلِطریقبشری از سه 

  .)٢١/١٠ش: ١٣٨٠ ،یمیحک( یندجدا گرییکد از وهیش نظر از هم و منبع
ن انـشهـا و آثـار واکـنش  منتقدان تفسیر انفسی نسبت به برخی کتابگروهی از . ٣
 وی انفـس ریتفاس جزء کهی عرب بن نیالد ییمح لحکما فصوص کتاب جمله از ؛اند داده

                                                                 
  .شود می) عارفان و فیلسوفان( تفسیر انفسی شامل هر دو گروه. ١
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گـاهی . دیآ یم شمار به آنان نیتر مهم از صمدی آملی علـت ایـن اعتراضـات را عـدم آ
  :گوید  می،منتقدان از تفسیر انفسی دانسته

 این پندار موجب شد کـه .آنان گمان کردند این کتاب، تفسیر آفاقی قرآن کریم است
  هیچ یکدر حالی که. این کتاب کنندۀ  و حرمت مطالعحتی حکم به کفر شیخ اکبر

ل نبودند که این کتـاب، تفـسیر آفـاقی قـرآن ئ قا،اند از بزرگانی که این کتاب را ستوده
  .)٧٠: ١٣٨٩صمدی آملی، (اند  کریم است؛ بلکه آن را تفسیر انفسی قرآن کریم شمرده

مفـسر ۀ  که در اندیشپس تفسیر و تلقی آفاقی منتقدان از صحف عرفانی قرآن کریم
 موجـب مخالفـت و ،انفسی قرن حاضر و شاگردانش، تفسیر انفسی قرآن کـریم هـستند

  .ه استشداندیشمندان انفسی مبارزه با 

  موافقان تفسیر انفسی
 ادی یـانفـس ریتفـس و برهان ۀرابط از مکرر طور به شیخو آثار درآملی  زاده حسن عالمه

 ریتفاسـ متفکـران ،یانفـس ریتفـس از دفاع در و ندیب ینم هم ازی جدا را دو آن و کند یم
  :دیگو یم و داند یم نایس ابن و امالصدر امثالی ا برجسته لسوفانیف رای انفس

 خیمـشا شـهود و شفک از مستفاد لماتک هک است نیا اسفار در نیلهأصدرالمت روش
 هک است راسخ سخت خود دتیعق نیا بر جناب آن چه د؛یفرما مبرهن را عرفان اهل
 است یابر، همه برهانک انیا اشفاتکم و ندارد مخالفت یشفک شهود با یقیحق برهان

 ،نکتـه کی و هزار؛ همو، ٢۴ـ٢٣: ١٣۶٩زاده آملی،  حسن(گرند یدیکشف معاضد کو برهان و 
  .)٣۵٣ـ٣۵٢: ١٣٨١

 عصر حاضر، تفاسـیر اهـل عرفـان کـه از نـوع تفـسیر انفـسی ِ مفسر انفسیۀبه عقید
، همـو(ستند یـ چون برهان و عرفان و قرآن از هم جـدا نند؛ استدالل نیست خالی ازهستند،

  .)١٢٨: ١٣٨١، نکته کی و هزار
 تفـسیر ، جلد کتاب اسـت٩۵عربی را که مشتمل بر بن الدین  ییهای مح وی کتاب

  :گوید انفسی قرآن کریم دانسته، می
الب آن بـرای  لذا به حسب ظاهر، هضم مط،نوع تفسیر اهل عرفان، تفسیر انفسی است

اندیـشند کـه بـا  افکار اکثری، سنگین است و در قبول آن استنکاف دارند و چنین می
  .)٢٧٧ـ٧/٢٧۶: ١٣٨١ ،کلمه کی و هزار، همو(ظواهر امور مطابقت ندارد 
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بـرد و بـه برهـانی بـودن  های انفسی نام می تک کتاب از تکآملی زاده   حسنعالمه
  :گوید ها اشاره دارد و می آن

هایی هستند که عرفان را برهـانی  کتاب اسفار و اشارات، القواعد تمهید، االنس مصباح
  .)۵٧: ١٣٧۵( کردند

 معرفـت اهل خود کهی هنگامگوید  می روش نیا از دفاع در زینی آملی جواد اهللاةیآ
 نـه ،اسـت قیـتطب یـا لیـتأو بـاب از اتیآ خصوص در شده انیب مطالب که دندار اذعان
 را التیتـأو نیـای و. مانـد ینمـی بـاق هـا یکـیتفک و منتقدانی برای سخن گرید ر،یتفس
 اتیروا را التیتأو گونه نیای اصل ۀشیر اما ،داند یم عارف شخصی قلب وارداتۀ جینت

 سـازد یمـ جـدا ریتفـس ۀمقولـ از را آن ،ییهـا نمونـه ذکر با و شمارد یبرم انمعصوم
 سـخنان لیـقب نیا کهی کسان ،یآملی جواد اهللاةیآ اعتقاد به. )٢٢٧ـ٢٢۴: ١٣٨٩ ،عقل منزلت(
 از و مانـده اتیآی آفاق ۀطیح همان در حتم به طور ،آن ریتفس نه پندارند یم هیآ لیتأو را
در آملـی  جوادی اهللاة آیۀرسد سیاست دوگان به نظر می .)٣/٧٩ـ١: ١٣٨۶( اند نرفته فراتر آن

 تفـسیری ۀبیـان رتبـ یـشان در ا.خصوص تفاسیر عرفانی، به نوع آن تفاسـیر بـستگی دارد
  :گوید عالمه طباطبایی در خصوص تفسیر قرآن می

تفسیر قرآن کریم در گرو معرفـت آن اسـت و چـون شـناخت آن درجـات گونـاگون 
برخی قرآن را بر اثـر اتحـاد . دارد، تفسیر آن نیز دارای درجات و مراتب مختلف است

ــا حقیقــت آن ادراک مــی ــد ب ــا مــشاهد. کنن و جــالل آن در خــود  جمــال ۀبرخــی ب
بررسی ابعاد گوناگون اعجـاز آن در جهـت علـم  شناسند و گروهی دیگر قرآن را با می

 نخست، همانند برهان صـدیقین در معرفـت خداونـد ۀشناخت دست. ابندی حصولی می
 دوم، همانند ۀبرند و معرفت دست سبحان است که از ذات خداوند سبحان به او پی می

 ]٢/٣٢: ١۴٠٣مجلـسی، [ »من عرف نفسه فقـد عـرف ربـه« :برهان معرفت نفس است
گـاهی دسـت که با استمداد از آیات انفسی، پروردگار خویش را می  سـوم ۀشناسـند و آ

های بیرونـی و  نهانشهمانند برهان حدوث یا حرکت و مانند آن است که با استدالل از 
  .)٨٠: ١٣٨٨ ،یزیتبری الوح شمسجوادی آملی، (شناسند  آیات آفاقی، خداوند را می

  تقریر راه سوم
 بلکـه آن را در شـناخت ،پذیرد جوادی آملی نه تنها تفسیر انفسی آیات الهی را میآیةاهللا 
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دهد و شاید بتوان گفت که وی برخـی   باالتر از تفسیر آفاقی قرار میۀ، در مرتبپروردگار
بـرای آملـی جـوادی  آیـةاهللاراه سومی که . پذیرد مورد بعضی از عرفا را نمی تأویالت بی

 ،بینـد شده نیز برتـر مـیو آن را حتی از تفاسیر انفسی یادکند  شناخت خداوند تقریر می
ایـن راه سـوم کـه شـناخت .  هـستی داردأن از معرفت و نوع نگـرش ایـشان بـه مبـدانش

نه انفسی، بلکه از طریـق شـناخت خـدا بـا خداسـت و پـی  خداوند نه از طریق آفاقی و
 نیـز آمـده اسـت نا در قـرآن و دعـای معـصوم،ز راه مقصد استبردن به مقصود ا

  .)١٨۵ ـ١٨٣: ١٣٨٣(
َّالوا أإنَق  ۀیبرای مثال، وی آ ِ

َ ُ ألنت َكُ َ ْ َ ُسفَ ُ )آورد کـه بـرادران   را شـاهد مـی)٩٠ /یوسـف
 و حضرت یوسف »أنتوسف ی «:و نگفتند» أنت یوسف«:  به او گفتندیوسف

 یوسف؛ یعنی اینکه برادران یوسف، »ف أناسیو« :و نگفت» وسفی أنا«: هم گفت
َأومل   ۀهمچنین آیـ. شناختند نه به غیر اووی را به خود  یَ ْ َ ِّف بربـْکـَ َ ِ َ أنـه َكِ َ ُ َّ ْ ِّلُکـ َ ٌشـھید ٍءَ ِ َ

 
خواهـد کـه او را   در روز عرفه که از خداوند میدعای امام حسین  و نیز)۵٣/ فصلت(

 امام حـسین  اوست وۀای بین خدا و بند ها واسطه نهانشا ها ارجاع ندهد؛ زیر نهانشبه 
  .)۴٩۶: ١٣۴٢قمی، (واسطه و با شهود قلبی ببیند  خواهد که او را بی از خداوند می
 جـوادی آملـی، بهتـرین راه شـناخت جهـان، تفـسیر آفـاقی اسـت و اهللاةبه اعتقاد آی

  .بهترین راه شناخت انسان، تفسیر انفسی است

  گیری نتیجه
 وحـدت ۀسیر انفسی قرآن کریم، تفسیری است با محوریت و موضوع انـسان و مـسئلتف

نی و از عـوالم پست حیوانی به سمت کماالت انـساۀ وجود با هدف ارتقای بشر از مرحل
  .عقلی از برهان و استدالل به کشف و شهودعقلی به عوالم فرا

 ،جان آدمی قـرار داردآفاقی، تفسیری است که در آن به هر آنچه در بیرون از  تفسیر
اسـاس مـشاهدات بـصری و بـراهین  شود و هدف آن تفسیر آیـات الهـی بـر پرداخته می
 تـا از رهگـذر آن، مفـسر بـه ، الفـاظ باشـد یـا علـوم طبیعـیۀ خواه از مقولـ،عقلی است

اسـاس قـوانین و قواعـد   تفسیری، آیات الهی بـرۀدر این گون. شناخت مبدأ هستی برسد
  .گیرد نمی نظر مفسر قرارّن عربی تفسیر شده و معنای باطنی آن، مدالفاظ و دستور زبا
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 شناخت معنا .١: ند ازا  عبارت،توان متصور شد  که برای تفسیر آفاقی میهایی ویژگی
 مبرهن ساختن معنای آیات بر اساس عقل و قوانین .٢ ،اساس ظاهر الفاظ و مفهوم آیات بر

بـا . ۵،  غایتمند بودن برخی آیات.۴ ، مفسرۀ حصولی بودن علوم مورد استفاد.٣ ،عقلی
 مفاهیم ۀ و موضوعیت هر آنچه در بیرون از جان انسان است؛ خواه از مقولمحوریت اهللا

 از تفسیرهایی  نتیجه، تفسیر انفسی با خصیصه در. در شناخت انسان باشد و خواه غیر آن
 ، زمانمند نبودن تفسیر آیات.١ :ند ازا ابد که عبارتی شرافت میآفاقی جدا گردیده و از آن 

گسستگی علم  نا.٣ ،خورداری مفسر از علم حضوری و برتری آن بر علم حصولی بر.٢
 تنزیل معارف قرآن در هـر لحظـه و .۵،  و موضوعیت انسان با محوریت اهللا.۴ ،از عمل

 ،د وحدت وجوۀ اهمیت مسئل.٧ ،ناپذیری علم  زوال.۶ ،تعالی روح انسان با هر بار اقراء
  . ... عقل برهانی و استداللی است وۀ کشف و شهود همراه با یقین که فراتر از مرتب.٨

از جمله . های تفسیری، موافقان و مخالفانی دارد تفسیر انفسی نیز همانند دیگر روش
مخالفان تفسیر انفسی، پیروان مکتب تفکیک هستند که برای کشف و شهود باطنی در 

ترین موضوعات  تجرد نفس انسان که از اساسی. قائل نیستندتفسیر آیات قرآن جایگاهی 
 .فاقد تجرد استو مادی  از دیدگاه مکتب تفکیک، ،معرفت نفس در تفسیر انفسی است

های فلـسفی و شـهود عارفانـه در  های این مکتب، عدم تطبیق استدالل از دیگر مخالفت
 انسان را ۀه تنها نفس ناطقدر صورتی که موافقان تفسیر انفسی ن. تفسیر آیات الهی است

 آیات جایگاه مهمی راهای عقلی نیز در تفسیر   بلکه برای عقل و استدالل،دانند مجرد می
 وجود مخالفتبرخی مخالفان نیز با برخی مبانی تفسیر انفسی چون وحدت . قائل هستند

گاهی منتقدان از اصطالحات عرفانی و فلسفی است می   .کنند که به علت عدم آ
آملی، ابن فناری، ابن ترکه، مالصدرا، امام خمینی و در ینا، ابن عربی، سیدحیدر ابن س

آیـةاهللا . آینـد زاده آملی، از نمایندگان تفسیر انفسی به شمار می عصر حاضر عالمه حسن
تفسیر انفسی پرداخته و آن را دومین راه شناخت جوادی آملی نیز در آثار خویش به معرفی 

تقریر راه سومی نیز برای شناخت  اما به .اه زیادی برای آن قائل استداند و جایگ خدا می
به .  استمعصومانت اگرفته از آیات الهی و روایبرپردازد که  خدا و رسیدن به او می

ترین  واسطه و مستقیم است که امن بیراه شناخت حضرت حق، معرفتی برترین باور ایشان، 
  .تر است تر و باارزش تفسیر انفسی آیات نیز مطمئنترین شناخت است و حتی از  اه و عمیقر
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  یشناس تابک
  . ق١۴١۴ تحقیق صبحی صالح، قم، هجرت، ،، گردآوری سید رضیالبالغه نهج .١
تحقیـق محـسن  ، فی تأویل کتاب اهللا العزیز المحکمّالخضم البحر و عظماال المحیط تفسیر در،یحمیر ،یآمل .٢

  . ق١۴١۶ ،یاسالم ارشادفرهنگ و  وزارت تهران،موسوی تبریزی، 
 ادب و زبان آموزش رشدفصلنامۀ  ،»عرفا با مسلمان شمندانیاند ازی برخ مخالفت علل« نادر، ان،یمیابراه .٣

  . ش١٣٩١، ١٠۴ ۀشمار ،یفارس
  . ش١٣٩٠، نو طرح، تهران ،اسالم جهان دری فلسف فکری ماجرا ،غالمحسین ،ینانیدابراهیمی  .۴
یابن عاشور، محمد بن طاهر،  .۵   .تا ، بینا یب ،جا یب، )تفسیر ابن عاشور(ر و التنویر التحر
  .تا یب، صادر دار ،روتیب ،هیمکال فتوحاتال ،بن علی محمد نیالد ییمح ،یعرب ابن .۶
،  فی تفسیر الکتاب العزیـزالوجیز لمحرر ا؛ابن عطیة تفسیر،  بن غالبعبدالحقابومحمد ،  اندلسییهعط ابن .٧

  . ق١۴٢٢، هیالعلم الکتب دار ،روتیب ،یعبدالشاف عبدالسالم محمد قیحقت
  . ش١٣۶١، سروش ،تهران ،یخرمشاه نیبهاءالدترجمۀ  ،فلسفه و عرفان ترنس، والتر س،یاست .٨
  . ش١٣۶٣، دیسع ،مشهد ،یزدی ینجف دمحمدباقریستحقیق  ،یالهد ابواب ،یرزامهدیم ،یاصفهان .٩
  .ش ١٣٧٣، اسالمی ارشادنگ و فره وزارت ،تهران ،منهجهم و حیاتهم المفسرون ،یدمحمدعلیس ،یازیا . ١٠
  . ش١٣۶١ مسلمان، زنان نهضت تهران، ،قرآن  تفسیر  در  العرفان  مخزن ن،یام نصرت دهیس ،یاصفهان یبانو . ١١
 ،یرجـائ یدمهدیسـ تحقیـق و تـصحیح ،الکلـم درر و الحکم غرر محمد، بن عبدالواحد ،یآمد یمیتم .١٢

  .ق ١۴١٠ ،یسالماال الکتاب دار قم، دوم، چاپ
، قاهره ،یعظما محمدحسن تحقیق ،الدعائم لیتأو ، بن منصورمحمد بن نعمان فهیابوحن ،یمغربی میتم . ١٣

  .تا یب المعارف، دار
 ،)الـدین آشـتیانی زنـدگی عـادی و علمـی اسـتاد سـیدجالل (عرفان و فلسفه پنهان گنج حسن، ،یدیجمش .١۴

  . ش١٣٨۴، مشهدفردوسی  دانشگاه، مشهد
  . ق١۴٠٨، ی اعلم،روتیب ، فی مقامات العبادهةان السعادتفسیر بیمحمد،  ، سلطان)یگناباد(جنابذی  .١۵
  . ش١٣٨٩، سراء، اقم ،ییمحمد صفا تحقیق ،مقربانی فنا ادب ،عبداهللا ،یآملی جواد .١۶
  . ش١٣٨٩، سراء، اقم مخبر، دمحمدحسنیستحقیق  ،موعود موجودی مهد امام ،همو .١٧
یمتسنیم ،همو .١٨   . ش١٣٨٩، سراء، اقم ،ین فراها ویرزق و یقدس ، تحقیق۴ ج، تفسیر قرآن کر
یمتسنیم ،همو .١٩   . ش١٣٩١، سراء، اقم ،ی فراهان ویرزق و یقدس ، تحقیق٢۴ ج، تفسیر قرآن کر
  . ش١٣٨٩ اسراء، ،قم زاده، یاله نیمحمدحس تحقیق ،انسان به انسان ریتفس ،همو .٢٠
  . ش١٣٨٣، سراء، اقم ،قرآن در دیتوح ،همو .٢١
  . ش١٣٨٨، سراء، اقم ،یعیشف نیحستحقیق  ،عبادات حکمت ،همو .٢٢
  . ش١٣٨۴، سراء، اقم ،ییصفا محمدتحقیق  ،عرفان و حماسه ،همو .٢٣
  . ش١٣٨۶، سراء، اقم ا،یپارسان دیحم تحقیق ،مختوم قیرح ،همو .٢۴
  . ش١٣٨٨، سراء، اقم موفق،ی روغنتحقیق  ،) سیرۀ علمی عالمه طباطبایی (یزیتبری الوح شمس ،همو .٢۵
  . ش١٣٨٧، سراء، اقم ا،یپارسان دیحمحقیق ت ،)القواعد دیتمه ریتحر (اخّنض نیع ،همو .٢۶
  . ش١٣٨٩، سراء، اقم ،یواعظ احمدتحقیق  ،ینید معرفت ۀهندس در عقل منزلت ،همو .٢٧
  . ش١٣٩٢، سروش ،تهران ،عرفان عرف در انسان حسن، ،یآمل زاده حسن .٢٨
  . ش١٣۶٩، الزهراء ،تهران ،قرآن در انسان ،همو .٢٩
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  . ش١٣٧٢قم، قیام، ، البالغه انسان کامل از دیدگاه نهجهمو،  .٣٠
  . ش١٣٧۵، عیتش، قم ،یربان عالمان از ِّیاوحد ۀتذکر ؛معرفت آسمان در ،همو . ٣١
  . ش١٣٨٧، کتاب بوستان ،قم ،یصریق الحکم فصوص شرح دروس ،همو .٣٢
ّرسالۀ فارسی أنه الحقهمو،  . ٣٣   . ش١٣٧٣، قم، قیام، ّ
  . ش١٣٨٧، تابک بوستان ،قم ،ة صدرالمتألهین شیرازیاالربع االسفاری فارس شرح ،همو .٣۴
  . ش١٣٧١، امیق، قم ،)همراه با برخی از اشعار منتشرنشدۀ استاد (نفس معرفت در کلمه صد ،همو .٣۵
  . ش١٣٨١، کتاب بوستان ،قم ،کلمه کی و هزار ،همو .٣۶
  . ش١٣٨١، یاسالم غاتیتبل دفتر، قم ،نکته کی و هزار ،همو .٣٧
  . ش١٣٨٠ ،٢١ ۀشمار ،هشیاند بازتابماهنامۀ  ،»ینید ادیخودبن عقل« محمدرضا، ،یمیحک .٣٨
  . ق١۴٠٨،  البیت آلقم، مٶسسة  ،نیالمٶمن صفاتی ف نیالد عالما ،الحسن  بن ابیحسن ،یلمید .٣٩
  .تا یب ،یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب ،المفسرون و ریالتفس ن،یمحمدحس ،یذهب .۴٠
 علـوم پژوهشگاه ،انتهر ن،یآرم محسنترجمۀ  ،مناهل العرفان فی علوم القرآنالعظیم، عبد زرقانی، محمد .۴١

  . ش١٣٨۵، یفرهنگ مطالعات وی انسان
 و عیـون االقاویـل فـی وجـوه الکشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل،  بن عمرمحمودجاراهللا زمخشری،  .۴٢

  . ق١۴٠٧، یتاب العربک دار ال،روتیب، التأویل
 ۀسففلـ ۀمجلـ ،»یمعناشـناخت وی خیتـاری بررسـ ه،یمتعال حکمت در وجود وحدت« حسن، ،یسوزنچ .۴٣
  . ش١٣٨٣ ،۴ۀ شمار ،ینید
 ،ینیقزو یحائر یدمهدیسترجمۀ  ،القرآن علوم فی االتقان، بکر  بن ابیالدین عبدالرحمن سیوطی، جالل .۴۴

  . ش١٣٨٠، ریرکبیام ،تهران
  . ش١٣٧۶ ،یاسالم غاتیتبل دفتر ،قم ،قرآن لیتأوی ها روش محمدکاظم، شاکر، .۴۵
، نیمبـ کتـاب ،رشت ،یعرفان ریتفاس و عرفان قرآن، ردی جستار ؛یآسمان ارغنون عبدالوهاب، ،یشاهرود .۴۶

  . ش١٣٨٣
َکربنی نرها، وشیدار گان،یشا .۴٧ ، روز فـرزان، تهران پرهام، باقرترجمۀ  ،یرانیا اسالم دری معنو تفکر آفاق :ُ

  . ش١٣٨۴
  . ق١۴١٢، النشر و ةللطباع ةالبالغ دار ،روتیب ،میالکر القرآن ریتفس،  بن محمدرضااهللاعبد، سیدرّشب .۴٨
 نیالد رجاللیم، تحقیق تفسیر شریف الهیجی دیلمی، اشکوری علی بن محمد بهاءالدین شریف الهیجی، .۴٩

  .ش ١٣٧٣ تهران، دفتر نشر داد، ،یارموی نیحس
  .ش ١٣۶۵ اسالمی، فرهنگ قم، ،هّالسن و بالقرآن القرآن تفسیر فی الفرقان محمد، ،یتهران یصادق .۵٠
، قـم ،زاده آملـی  عالمه حسن حـسننفس معرفت در کلمه صد شرح در تکمله د،یجمش ،یرمیسم یصاعد .۵١

  . ش١٣٩٠، یالمنتهسدرة
  .ق ١۴١٨، للمطبوعات التعارف دار ،روتیب ،تفسیر القرآن الکریم م،یابراه بن محمد ،دین شیرازیصدرال .۵٢
  . ش١٣۶٣، فرهنگی تحقیقات و مطالعاتٶسسۀ م ،تهران ،یخواجو تصحیح محمد ،بیالغ حیمفات ،همو .۵٣
  . ق١٣٩٨ قم، جامعۀ مدرسین، ،التوحیدبابویه قمی، موسی بن د بن علی بن حسین بن صدوق، محم .۵۴
، قـم ،زاده آملی ۀ ابوالفضائل عالمه حسنالبالغ نهج دگاهید از کامل انسان ۀرسال شرح داود، ،یآملـی صمد .۵۵

  . ش١٣٨٩، حانیر و روح
   ق١۴١٧، یاسالم تانتشارا دفتر ،قم ،القرآن ریتفسی ف زانیالم ن،یدمحمدحسیس ،ییطباطبا .۵۶
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 تیریمـد و تهـران دانـشگاهتهـران،  ،الجـامع جوامـع ریتفس ،الدین ابوعلی فضل بن حسن امینطبرسی،  .۵٧
  . ش١٣٧٧ قم،ۀ یعلمۀ حوز

  . ش١٣٧٢، ناصرخسرو ،تهران ،یبالغ محمدجواد تحقیق ،القرآن ریتفسی ف انیالب مجمع ،همو .۵٨
  . ق١۴١٢ ،هالمعرف دار روت،یب، القرآن تفسیرجامع البیان فی ، محمد بن جریرابوجعفر طبری،  .۵٩
 اءیاح دار ،روتیب ،یعامل ریقص احمد قیحقت ،القرآن ریتفسی ف انیالتب حسن،ن ب محمدابوجعفر  ،یطوس .۶٠

  .تا یب، یالعرب التراث
 مقدمـۀ عبـدالقادر بـن شـیخ عیـدروس، تحقیـق ،حیاء علـوم الـدینا،  محمد بن محمدحامدی، ابوغزال .۶١

  .تا یب، دار الکتاب العربی، جا یب ،یعراق ظحافبن حسین م یعبدالرح
 بیـروت، ،الغیـب مفاتیح: التفسیر الکبیر،  تمیمی بکری شافعیفخرالدین رازی، ابوعبداهللا محمد بن عمر .۶٢

  .ق ١۴٢٠،  العربیالتراث احیاء دار
  .تا ، بیصدوق، تهران ،اءیاالح بیتهذی ف ءضایالب ةمحجال ،مرتضی  بن شاهمحسن محمد،یکاشان ضیف .۶٣
  .تا یب، نا یب ،جا یب ،یعرفان ریتفسی شناس انیجر دری پژوهش محسن، پور، قاسم .۶۴
  . ش١٣٨۴ ر،یاساط، تهرانچاپ دوم،  ،نید وجه ، ناصرخسرو، بلخییانیقباد .۶۵
القشیری المسمی لطائف  تفسیر،  عبدالکریم بن هوازن بن عبدالملکابوالقاسم،  شافعیقشیری نیشابوری .۶۶

  .تا یب للکتاب، ةالعام ةیالمصر أةیاله ،مصر، سوم چاپ ،یونیبس میابراه تحقیق ،االشارات
  . ش١٣۴٢، یعلمی محمدعل: تهران ،الجنان حیمفات اتیکل عباس، ،یقم .۶٧
  . ش١٣۶٧، الکتاب دار ،قم ،یریجزای موسو بیدطیس تحقیق ،یقمال ریتفس م،یابراه بن یعل ،یقم .۶٨
  . ش١٣٨٣ ،١٠ ۀشمار ،ینید ۀشیاندفصلنامۀ  ،»وجود وحدت ۀینظر وی سمنان ۀعالءالدول« قاسم، ،ییکاکا .۶٩
 ،تهـران ،یآخونـد و محمـد یغفـار اکبر یعل تحقیق ،یالکاف یعقوب، بن محمدابوجعفر  ، رازیینیکل .٧٠

  . ق١۴٠٧، هیاالسالم الکتب دار
، تهـران ،یعیسـم وانیـک تحقیـق ،راز گلـشن شـرحی فـ االعجـاز حیمفـات محمـد،الدین  شمس ،یجیاله .٧١

  . ش١٣٣٧ ،یمحمودی فروش کتاب
 اءیاح دار ،روتیب ، االطهار االئمة اخبار لدرر الجامعة االنوار بحار ، بن محمدتقیمحمدباقر ،یمجلس .٧٢

  . ق١۴٠٣، یالعرب التراث
  . ق١۴١٨، یرضو قدس آستان ،مشهد ،المعاد و المبدأ حول هاتیتنب ،یحسنعل د،یمروار .٧٣
 ،»ّمتقـدمی عرفـان ریتفاسـ بـا سهیـمقا دری نعرفـا ریتفاسـ افتراقی مبان« همکاران، ویی یح پور، یمصالئ .٧۴

  . ش١٣٩٢ ،١٧ ۀشمار ،یعرفان مطالعات
  .ش١٣٧٩رضوی،   اسالمی  علوم دانشگاه مشهد، ،بیالقش ثوبهی ف المفسرون و ریالتفس ،یمحمدهاد معرفت، .٧۵
  . ش١٣٧۴، هیاالسالم الکتب دار ،تهران ،نمونه ریتفس ناصر، ،یرازیش مکارم .٧۶
  . ش١٣٨٣ ،٧ ۀشمار ،ینید پژوهشفصلنامۀ  ،»کیتفک مکتب در انسان خدوشم تیهو« ،یموس ،یریمال .٧٧
  . ش١٣٨٠، اشراق ،قم ،قرآن ریتفسی ها روش درضا،یس ّدب،ٶم .٧٨
  . ش١٣٧٨، ینیخم امام آثار نشر و میتنظ ۀسسٶم ،تهران ،حمد  ۀسور  ریتفس ،اهللا دروحیس ،ینیخمموسوی  .٧٩
 حکمـت، اصـغر یعل، تحقیق االسرار و عدة االبرارکشف میبدی، ابوالفضل رشیدالدین احمد بن محمد،  .٨٠

  . ش١٣٧١ ر،یرکبیام، تهران، پنجم چاپ
  . ش١٣٨٧ ،۵ ۀشمار ،ثیحد و قرآن ۀنام پژوهش ،»خیتار بستر در انفس و آفاق اتیآ« جعفر، نکونام، .٨١
  . ق١۴٢٩ لف،ٶمنشر  ،جا یب ،کیتفک مکتبمبانی  نقد ؛میمستق صراط محمدحسن، ،یلیوک .٨٢
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  ١٣٩٧  بهار ـ تابستان،٢٧ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،رآنیق یها آموزه

  یقیتطبی بررس و لیتحل
  یحکومت حکمی قرآن مستندات

  صدر دیشه وی نیخم امامی ریتفس یآرا در
    ١یگیب دیمج  
    ٢یپازوکیی کربالی عل  

  دهکیچ
  مـشترک طـور بـه ،یحکـومت حکـم تیـحج اثبات در صدر دیشه و  خمینیامام
 ّیِبالن   ومر منکمی األأطیعوا الرسول وأولو ّیا أیها الذین آمنوا أطیعوا اهللا ۀ یآ ود به
در . اند جسته استناد هیآ چند بهی اختصاص طوره ب و ، ن من أنفسهمیمنٶبالم یأول

 شأن نبی مبلغ ـ الف: باشد  میی چند شأنادار Nاکرم پیامبر ، امام خمینیۀاندیش
 .الخطـاب  شأن قـضاوت و مقـام فـصلـ ج، ن حاکم اسالمی شأـ ب، احکام الهی

ی نه ،است خداوند احکام مبلغ تنها ،نبوت شأن در که جهت بدان Nاکرم امبریپ
 دسـتورات و نیفـرام از کاشـفی و اقـوالی تمـام و ندارد خود جانب از یامر و

 »رسـول «از اطاعـت ، أطیعـوا الرسـولو أطیعـوا اهللا  ۀیـآ در لـذا .اسـت ونداخد
 با توجه به اینکه امام خمینی در گفتمان .است شانیای حکومت احکام در اطاعت
 به حاکم اسالمی ،پردازد  می سیاسی حکومت مستقیم فقیه به تحلیل آیات ـفقهی

                                                                 
 ١٠/۵/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/۵/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(majidbigy@gmail.com) دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی دانشگاه عالمه طباطبائی .١
  .(karbalaei1383@yahoo.com)) نویسندۀ مسئول(ر دانشگاه عالمه طباطبائی  دانشیا.٢
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 نمایـدتواند احکام حکومتی را بر احکام شرعی مقدم  می »نیمنٶ بالمیأول« سبب
 دیشـه اما .باشند  مییو از اطاعت به موظف نامنٶم، »الرسول اعویطأ« سبب بهو 

 ،پرداخته الفراغةمنطق ۀینظر ۀارائ به سلطنت دیتحدی اسیسـ ی فقه گفتمان در صدر
 و ، اطاعت از دستور خـدا در احکـام الزامـیۀدر حوز» طیعوا اهللاأ« فرماید که می

بـر اسـاس  »رسـول« باشد که  می دستورات غیر الزامیۀدر حوز »طیعوا الرسولأ«
 یأول« حاکم به سبب ،وی  در نگاه.کمیتی خود آن را صادر نموده استن حاأش

 امـا هرگـز ،نمایـد ن وضـعاناآوری را بـرای مـسلم تواند قوانین الزام  می»نیمنٶبالم
  توجه به شأن نزول آیات و آرا و.تعطیل یا متوقف سازد تواند احکام شرعی را نمی

  دیـدگاه شـهید صـدر تقویـتدیدگاه امام خمینـی را در مقابـل، نظریات تفسیری
  .نماید می

، نیمنٶبـالمی ولـأ ّیالنبـ، أطیعوا الرسـول، قرآن، یحکومت حکم :یدیلکواژگان 
  .صدر دیشه، ینیخم امام

  بیان مسئله
 .حکومتی استحکم   مسائل مربوط به، سیاسی اسالماندیشۀکی از مباحث بسیار مهم ی

 وده و مصدر آن شخص حـاکم نبخداوندجهت که مستند به  حکم حاکم اسالمی بدان
جهـت همـواره   بـدین؛شـود  نمـی احکام شرعی محـسوبء به معنای رایج جز،باشد می

  .ی مختلف و متفاوتی مطرح بوده استها دگاهید آرا و، نسبت به هویت و حجیت آن
نات مختلـف رسـول ئوحجیت ش  دین مبین اسالم است کهِقرآن یکی از منابع اصلی

  حکم حکومتیِمستندات قرآنیین یشناسایی و تباز این رو،  .شود  میاخذ از آن اکرم
التزام به حکـم حکـومتی را در ردیـف احکـام  که حجیت الزام ویابد  فراوان می یاهمیت

  .دارد  میالهی قرار داده و آن را از سکوالریزه شدن باز
 در کنار شـأن نبـوت و رسـالت ایـشان قـرار همچنین شأن حاکمیتی رسول اکرم

 یشتواند خو  نمی، را به نبوت نصب نمایدیشخوتواند   نمیهمچنان که خود پیامبردارد و 
 مقام امـارت و والیـت نیـز ، سیاسی شیعهاندیشۀدر  .را به امارت و حاکمیت نصب کند

را بـه عنـوان خویـشتن توانـد  نمینیز   پیامبر ونیازمند جعل و نصب از طرف شارع است
 حجیت رسالت خـود ین همچنان که رسول اکرمابنابر .ن قرار دهداناحاکم بر مسلم

شـأن کـه  همـین گونـه الزم اسـت ،نمایـد  مـیرا از جانب خـدا و از طریـق قـرآن اخـذ
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  . ایشان از جانب خدا نصب گرددحاکمیتی
 را اکرمتوانیم حجیت شأن حاکمیتی رسول   میاگرچه به سبب پذیرش عصمت

 در ه حکم حکومتی پیـامبر اکـرمسبب آنکه  اما ب،از سیره و سنت پیامبر اخذ کنیم
 الهـی بیـان ۀین و تشریح احکام اولیـیبعضی موارد با اقوال و روایات ایشان که در مقام تب

 کـه امـام خمینـی بـر »ضـرار الال ضـرر و«ماننـد حـدیث   ـ مختلط شده استاند، شده
 دانـد  مـی احکـام حکـومتی پیـامبرء بسیاری از فقهـای امامیـه آن را جـزاندیشۀخالف 

طور صریح در حجیت ه توان ب  نمیجهت بدین ـ)٣/۶٠: ١٣٨۵، تنقیح االصـول، خمینیموسوی (
  . استناد کرداکرماحکام حکومتی به اقوال رسول 

 منجر به اثبات شـأن حـاکمیتی ًین مستندات قرآنی حکم حکومتی صرفاینین تبچهم
 بـرای ایـن شـأن، بلکه از طریـق تنزیـل وصـف عنـوانیشود،   نمیاکرمبرای رسول 

  .گردد  میتمامی حاکمان مشروع اسالمی ثابت و مسلم
 . در میان فقها وجود داردینظرهای ن ماهیت و قلمرو حکم حکومتی اختالفیدر تبی

هر دو از فقهای مسلم و مسلط بر مسائل نظـام  باقر صدرمحمدسیدشهید  امام خمینی و
دقیـق بـسیاری از  رف و ژیروند که بـا نگـاه  میشماره سیاسی و حکومتی فقه امامیه ب

 منتسبیک   اما به جهت آنکه هر؛اند  سیاسی شیعه را با این منظر کاویدهاندیشۀمباحث 
ال مطرح در این مقاله آن اسـت ٶس ،باشد  میمتغایر از دیگری  سیاسیـبه گفتمان فقهی 

و  شهید صدر کـدام بـوده امام خمینی واندیشۀ که مستندات قرآنی حکم حکومتی در 
مختلف از ماهیت و قلمرو حکم حکومتی تا چـه انـدازه منجـر بـه تغییـر آرای تعاریف 

  ؟گردد  میتفسیری آنان
واژگـان اصـلی که ین مستندات قرآنی حکم حکومتی الزم است یپیش از ورود به تب

مـورد بررسـی و ، قلمـرو آن ماهیـت و، حکـم حکـومتی، نوشتار از جمله حکم شـرعی
  .دنتحلیل قرار گیر

  حکم شرعی
از  ؛طـور نزدیـک و همگـون تعریـف شـده اسـته ً فقها عموما بـیشرعی در آراحکم 
  :جمله
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عـاملی ( ن اسـتاعبارت است از خطاب شارع که متعلق به افعـال مکلفـ  شرعیحـکم
  .)٣٩: ١۴١۶، جبعی

  :دهد  میحلی این تعریف را اندکی بسطفخرالمحققین 
 ؛ن اسـتالفـعبـارت اسـت از خطـاب شـارع کـه متعلـق بـه افعـال مک حـکم شـرعی

  .)١/٨: ١٣٨٧( تخییر یا وضعصورت اقتضا،  هب

 اسـتناد بـه اسه احتمال را بیان داشته و سـپس بـ امام خمینی در تعریف حکم شرعی
اینکه حکم نخست احتمال : کند  می تعریف آخر را مورد قبول تلقی،بنای عقال عرف و

.  و درونـی اسـتتکـوینی و امری نفسانی کیفیاتجملۀ شرعی همان اراده است که از 
 ناشـی مولـوی و سوم آنکه که بعث شده از سوی موالستاظـهارۀ اراد، حکم دوم اینکه
 بلکـه از مقـدمات ،مقومـات حکـم نبـوده از  به این صورت که اراده؛ موالستۀاز اراد

احــتمال ســوم را بـه شـهادت عـرف و عقـال مطـابق تحقیـق خمینی امام  .حکم است
  :دفرمای و می دانسته

به وجوب عمـل کـافی اسـت  یم مجرد صدور امر از سوی موال در انتقال بندگانبین می
  .)١/٣١٩: ١٣٨٧ ،صولاال تهذیب ی،نیخمموسوی (

 .حکم است بلکه کاشف از ،کند که خطاب شارع حکم نیست  میشهید صدر بیان
  :گوید  میلذا در تعریف حکم

  .)١/۶١: ١۴٠٠( تنظیم زندگی انسان  برایخداوندتشریعی است از طرف ، حکم

 ۀ اراد،حکم شرعی توان چنین بیان داشت که  میبندی از تعاریف فوق در یک جمع
 مکلف گذاشـته یـا ۀعهد  تکلیفی را بر،اساس آن شده از جانب شارع است که براظهار

  .انزجار خود را از موضوعی اعالم داشته و یا اثر وضعی بر آن مقرر نموده است

  یحکومت حکم
باشد که از آن با تعـابیری  ز مفاهیم مطرح در فقه سیاسی شیعه میحکم حکومتی یکی ا

در فقه اهل سنت . شود یاد می» مامما رآه اإل«و » ما رآه الوالی«، »حکم الحاکم«مانند 
  .برای این موضوع رایج است» احکام سلطانیه«هم اصطالح 
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  :گوید ی میومتکام حک احۀ درباریی طباطباعالمه
ت یـعت و رعاین شـری قـوانۀیدر سـا امـر ّیه ولـکـ اسـت یتمایتصمی، ومتکام حکاح

به اجرا ،  وضع نمودهیها مقررات طبق آن، ها به حسب مصلحت وقت گرفته موافقت آن
ن یـبـا ا ؛باشند ی اعتبار میعت دارایاالجرا و مانند شر برده الزم مقررات نام. آورد یدرم

ر و در ییـقابـل تغی، ررات وضع و مق،رییر قابل تغیثابت و غی، ن آسمانیه قوانکتفاوت 
 وسـتهیاسـت و چـون پ ها را به وجـود آورده ه آنکباشند  ی میتابع مصلحت، ثبات و بقا

ر و ییـًجا تغین مقررات تدریً طبعا ا،امل استک در تحول و رو به تی انسانۀ جامعیزندگ
رات تـوان مقـر ین مـیبنـابرا.  خود را به بهتر از خود خواهند دادیجا، ردهکدا یتبدل پ
ه کـعت ین شـری و قـوانیام آسـمانکـ قـسم نخـست اح: را بر دو قسم دانستیاسالم
 یرسـکه از کـ یباشند و قـسم دوم مقرراتـ یر مییر قابل تغی غیامک ثابت و احیموارد
 :١٣۴١(شـود  یبه حسب مصلحت وقت وضع شده و اجـرا مـ، ت سرچشمه گرفتهیوال
  .)٨۵ ـ ٨٣

  :رمایدف نی در تعریف حکم حکومتی مییامام خم
 الهـی بـه ۀمنظور از احکام حکومتی احکامی است که از اختیـارات و والیـت مفوضـ

توانـد بـا توجـه بـه مـصلحت و  شـود و در پرتـو آن مـی  و حاکم اسالمی ناشی میّولی
 حکمی را صـادر کنـد و یـا تغییـر دهـد و نیـز ،دهد ای که تشخیص می ملزمهۀ مفسد

  .)٢٠/١٧٠: ١٣٨۶، موسوی خمینی(مقرراتی را وضع نماید 

 فقیـه در ّاحکام حکومتی شامل هر حکمی است که از سوی ولی، در تعریفی دیگر
صـرامی، ( گـردد ن صادر میانانظام اسالمی بر مبنای مصلحت اسالم و مسلمۀ جهت ادار

١٣٨٠: ۴۶(.  
عبــارت اســت از  حکـم حکــومتیکــه تـوان بیــان داشــت   مــیبنــدی در یـک جمــع

در ،  اسالمی بر اسـاس مـصلحتۀ حاکم مشروع جامعمقررات و قوانینی که، دستورات
 ۀادار )ب(  و اجـرای احکـام شـرع)الف(ی چون  مسائل اجتماعی به منظور مواردۀحوز
کـه  تـا زمـانی کنـد و  مـی غیـر مـستقیم وضـعۀبه طور مستقیم صادر یا بـه گونـ، جامعه

 ی اسـت و آنگـاه این احکام به حجیت خـود بـاق،مصلحت مقصود حاکم موجود باشد
  .گردد  می این حکم نیز منسوخ اعالم،طرف شدکه مصلحت مقصود بر

 نظریات متفاوتی مطـرح ،ماهیت احکام حکومتی از چه سنخی است در مورد اینکه
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کربالیـی : ک.ر( انـد ها را در قالب چهار نظریه احـصا کـرده  برخی محققان آن. استشده
شهید صدر مورد   امام خمینی ودیشۀانتنها   به مقتضای این مقاله.)١۴۶ـ١۴٢: ١٣٩٢ ،پازوکی

  .گیرد  میواکاوی قرار

  ماهیت و قلمرو حکم حکومتی در دیدگاه شهید صدر
 ی و.دانـد  مـیاحکـام حکـومتی را از سـنخ احکـام ثانویـه باقر صـدرسیدمحمد شهید

 احکـام اسـالمکـه  معتقد است ،نیازهای بشر را بـه دو بخش ثابت و متغیر تقسیم کرده
 باشـد برخـوردار بایـد از همـین تنـوع نیز  کـامل و جـاودان زنـدگی انسانۀعنوان برنام به
)١٣٧۵ :٧٢۶(.  

یکـی احکـام  ؛کنـد بخش تقـسیم مـی احکام اسالمی را به دووی ، بر همین اساس
الهی که در پاسخ بـه نیازهای تـغییرناپذیر زندگی بشر جعل گردیده و در نتیجه دائمی و 

 زنـدگی هـای مــتغیر گویی بـه جـنبه که برای پاسخ ییوال احکام ابدی هستند و دیگری
  .)۶٨٩ :همان( شود می  امر صادرّاجتماعی از طرف ولی
 یــا »قلمــرو تــرخیص« شــونده را هــای دگرگــون  نیازهــا و پاســخۀشــهید صــدر حــوز

 ایـن ِگذاری دارد که تنظیم و قانون  می و بیان)۶٩٠ـ ۶٨٩: همان( نهد نام می »الفراغةمنطق«
 لحـاظ  امر جامعـه بـاّولی لذا. )همان( است حکومتۀ  عهدرابط اجتماعی ببخش از رو

 بـه وضـع ،صدور احکـام حکـومتی اساس حـق مشروع ن و بـرانامسلم مصالح اسالم و
  .پردازد  میقوانین و تنظیم امور اجتماعی در این حوزه

 اسـت ای همنطقـبلکـه  ،نیـستخالی از حکم ۀ الفراغ منطقةصدر منطقبه باور شهید 
 ِالزامـی در واقع با احکام غیرو باشد   می وجوب و حرمتِخالی از حکم الزامیکه فقط 

وضع قانون ایشان جهت   بدین؛)١٩ ـ١٨: ١۴١٠( است مکروه اشغال شده  مستحب و،مباح
 در واقع باید گفت .کند  میالفراغ را از باب عنوان ثانوی مطرحطقةصدور حکم در من و

؛ بـرای )۶٨٩: ١٣٧۵( شهید صدر از باب حکم ثانوی است اندیشۀحکم حکومتی در که 
حـاکم بـه جهـت دفـع ممکن است  اما ،باشد  میمباح  عبور از خیابانۀی حکم اول،نمونه
  .نماید حرام اعالم ها را ممنوع و  عبور از بعضی خیابان،حرج

  :سدینو  میباره نیا در صدر دیشه
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 بـری عیتشر نص کهی عمل و تیعالف هر نیبنابرا .است مباحی عیتشر اساس بر فعل هر
 یا منع آن از ،یثانو صفت دادن با تواند  میامر ّیول ،نکند داللت آن وجوب یا حرمت

  .)همان( کند امر آن به

 از صـدر دیشـه اندیشۀ دری حکومت حکم تیماهکه  گفت توان  میخالصه طوره ب
  .باشد  میالفراغةمنطق آن قلمرو و است هیثانو احکام سنخ

   حکم حکومتی در دیدگاه امام خمینیۀ گسترماهیت و
 مفـاد امـا ،اسـت اسـالم هیـاول احکـام ازی حکـومت حکـم عنوانی نیخم امام اندیشۀ در

  :استی شرع احکام از ریغی احکام ،یحکومت احکام
  .)٢٠/۴۵٧: ١٣٨۶، ینیخم موسوی( حکومتی از احکام اولیه است والیت فقیه و حکم

 امـا ،اسـتی دائمـ ریغ و ریمتغ هیثانو احکام نندما ،یحکومت حکم اگرچهی طرف از
  :دارد تفاوت اساس از آن با و بودهی ثانو حکم از فراتر اریبس

  .)١٧/٣٢١: همان( اعمال والیت فقیه ندارد احکام ثانویه ربطی به

ی حکـومت احکـام اعمالی ابزارها ازی یکی ثانو حکم گفت توان  میکهی ا گونهه ب
  .است

  :سدینو  میباره نیا در خود مهمی ها نامه ازی یک درخمینی  امام
 ۀیـام اولکـ از اح، یکـی اسـت رسـول اهللاۀت مطلقی از والیا ه شعبه کومتکح

م کحـا.  نمـاز و روزه و حـج اسـتیحتـ، هیـام فرعکـاسالم است و مقدم بر تمام اح
نـد و پـول منـزل را بـه ک خـراب ،ابان استیر خیه در مسک را یا منزلیتواند مسجد  یم
ه کـ یند و مسجدکل یتواند مساجد را در موقع لزوم تعط یم مکحا. ندکاحبش رد ص

توانـد  یومـت مـکح. ندکخراب ، ب نشودیه رفع بدون تخرک یدر صورت، ِضرار باشد
ه آن قـرارداد مخـالف کـ یدر مـوقع، ه خود با مردم بسته استک را ی شرعیقراردادها
ا ی و یچه عباد  رایتواند هر امر ی مند وکجانبه لغو  ، یکشور و اسالم باشدکمصالح 

ن اسـت یه چنـک یاز آن مادام، ان آن مخالف مصالح اسالم استیه جرک یر عبادیغ
 یدر مـواقع،  اسـتیض مهم الهـیه از فرا کتواند از حج یومت مکح. ندک یریجلوگ

  .)٢٠/۴۵٢: همان( ندک یریً موقتا جلوگ، دانستیشور اسالمکه مخالف صالح ک
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  ،ینـیخم امـام اندیـشۀ دری حکـومت حکـم عنوانکه  گفت توان می خالصه طور هب
 حکـم سـنخ از نـه ،دیـنما  میانشا را آن حاکم که آن مفاد اما ،استی اول حکم سنخ از
ی محتـوا از دتوان  میکه است مستقل یحکم بلکهاست، ی اول حکم سنخ از نهو  یثانو

 احکـام کـه اسـتی ا گونه به آن قلمرو جهت نیبد .باشد برده بهره هیثانو یا هیاول احکام
  .کند دایپ حکومت هیثانون و هیاول احکام بر تواند  مییحکومت

   امام خمینی و شهید صدریمستندات قرآنی حکم حکومتی در آرا

  سند اول
ــا الــذین آمنــوا أطیعــوا اهللا وأطیعــوا الرســول وأوىل األَیــ آیــۀ  َا أ ْ

ِ
ُ َ َ ََ َ ََ ُ َّ ُ ُِ ِ ُ َ َ ِ

َّ َ مُّ ْمــر  ْمــنُک ِ ِ ْ )کــی از آیــات ی )۵٩/ اءنــس
طور مشترک در اثبات حکـم حکـومتی از ه که امام خمینی و شهید صدر باست ی مهم
  حکـم حکـومتیرنسبت به داللـت ایـن آیـه بـ  مفسرانۀ عمدی در آرا.اند سود بردهآن 

 ماننـد آنکـه ی مبـاحث؛ مباحث دیگری از آن برداشـت شـده اسـتًبحث نشده و عموما
 »مرولی األأ«عدم تکرار آن در کنار و  »رسولال« و »اهللا«نار  در ک»طعیواأ«علت تکرار 

آیـا  ؟ی اسـتیهـا  در چـه حـوزه»اهللا« در کنار اطاعت از »الرسول«اطاعت از یست؟ چ
 و پیـامبرآیـا خداونـد  ؟اطاعت از رسول خدا چیزی جز اطاعت از وحی الهی است

 در این آیه اطاعت از هر دو را  که خداونداند داشتهجداگانه  یفرامین و دستوراتهر یک 
 مبلـغ  خداسـت و پیـامبرِفرامین تنها از آنو نیست چنین واجب کرده است یا آنکه 

  ؟فرامین پروردگار است
  : وجود داردیهدر مورد این آیه چند نظر

ی  اطاعت از فرامین خداونـد اسـت کـه توسـط ، منظور از اطاعت از پیامبر: اولۀنظر
جهـت آیـه در مقـام   بـدین.پیامبر مبلغ و حاکی آن فرامین است  وگردد میپیامبر اعالم 

  بلکه دسـتورات خداونـد را،دهد  نمیپیامبر از طرف خود دستورکه است بیان این نکته 
 ین اطاعـت خـدایعـ، اطاعت رسول  به عبارتی.آور است  لذا او رسول و پیام؛رساند می
  .رساند ید را مکیأت »طیعواأ« ۀرار واژکو ت  هستندییکو هر دو اطاعت   استیتعال
  :نویسد  میپژوه کی از فقهای قرآنی
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 اسـت و علـت تکـرار خداونـد از پیامبر در همان اطاعت از حوزه و دستورات اطاعت
، کـاظمی(  به علت گرامـی داشـتن شـأن پیـامبر بـوده اسـت»الرسول« ۀاختصاصی واژ

١٣۶۵ :۴/٢۴٠(.  

 اطاعـت از وی بـه ،»طیعوا الرسـولأ«ن به امنٶ منظور از الزام م،ین طبق این نظرابنابر
طور   هفرامین خود را بتواند  نمیخداوند که از آنجا ، عنوان نبی مبلغ فرامین خداوند است

جهـت   بـدین؛دهـد  میی رسول این کار را انجاما لذا از مجر،به مردم ابالغ کند مستقیم
طیعـوا أ«اقـع عبـارت در وو به سبب تحقق این امر دستور به اطاعت از رسول داده است 

  .رساند  می را»عوا اهللایطأ«کید بر أ تی است که قید»الرسول
ی ؛ بـرای  اطاعـت خداسـتۀای غیـر از محـدود در محدوده  دستور پیامبر: دومۀنظر

 اطاعت از فرامین خـدا اطاعـت از آن دسـته اوامـری اسـت کـه در قـرآن آمـده و ،مثال
ولی پیـامبر است،  است که در قرآن نیامده اطاعت از پیامبر اطاعت از آن دسته احکامی

 لـذا قـرآن ایـن دسـته از . با نام سنت یاد شده استها  از آنًها را بیان کرده که عموما آن
 ؛دانـد  نمـیشمار آورده و مسائل دین را محدود در قـرآنه  دین بءدستورات پیامبر را جز

َومـ : فرماید میجهت  بدین ُامکَا آتـَ ذوُ ُ الرسـول  ـ ُ َ ُ ُ َه ومـَّ َ ـُ َا  ْامکَ ُ عنـه فـانتھواُ َ ْ َ ُ ْ َ )؛)٧/ حـشر  ِنطـق عـن َا یَمـَو
َ ُ ِ ْ

َاهلو َ  این دسته از دستورات پیامبر دائمی است و در حیـات و ممـات پیـامبر .)٣/ نجـم( یْ
  . عمل نمودها باید به آن

 فـرایض ۀ در حـوز»اهللا«منظـور از اطاعـت که  عطاء معتقد است ،ن متقدمااز مفسر
. )٣/۶٨۶: ١۴٢٠ ،اندلـسیابوحیـان ( سـنن ۀ در محـدود»الرسـول«نظور از اطاعت است و م

گردیـده  داند که از زبان پیـامبر نقـل  می غیر قرآنیِطبرسی داللت آیه را در فرامین الهی
  .)٣/٩٩: ١٣٧٢ ،طبرسی(است 

ه بـه اطاعـت یدر این آکه  ـ از آنجا که طبرسی تبعیت از این دسته از فرامین رسول را
ایـن خـود ، شـمارد  مـیات و ممـات پیـامبر واجـبی در حـ  دستور داده شده استها آن

 بلکه ، فرامین حکومتی نیست،منظور وی از فرامین پیامبربر اینکه ای محکم است  قرینه
 ، سـروی مازنـدرانیآشـوب شـهر ابـن( »یّأصـل یتمـونیرأ ماک ّصلوا«منظور فرامینی است مانند 

 که مبین رکعات )٧٩/٣١٢: ١۴٠٣ ی،مجلس ؛١/١٩٨: ١۴٠۵احسایی،  جمهور یاب ابن ؛٢/١٧٠ :١٣۶٩
 ین و تشریحیتب ها را دستورات پیامبر آن ت نماز است که در قرآن به آن امر شده ویو کیف
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ُمـن ی  جهت آیاتی نظیـر  بدین.کند می ْ َطـع الرسـول فقـد أطـَ َ ْ َ ََ ُ َّ
ِ َاع اهللاِ َ

 )٨٠/ نـساء(،  ُامکَا آتـَمـ ُ الرسـول ُ ُ َّ
ُذ ُ َوه ومَ َ َا ُ ْامکَ ُ عنه فانتھواُ َ ْ َ ُ ْ َ )و )٧/ حشر  َنطق عن اهلوَا یَمَو َ ْ

ِ
َ ُ ِ  به عنـوان مفـسر در کنـار )٣/ نجم( یْ

َأطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول  آیه ُ َّ ُ ُِ ِ
َ ََ َ٣/٩٩: ١٣٧٢ ،طبرسی( آورد  می(.  

ی ان حـاکم عنـوه پیامبر شأنی دارد بـ پیامبر آن است که  منظور از اطاعت: سومۀنظر
 لشکر  مانند آنکه،کند  می جامعه ابالغۀاداربه منظور فرامینی را  اسالمی که دستورات و
جهـت آیـه در مقـام آن اسـت کـه بگویـد از فـرامین  بـدین.  ...اسامه را حرکت دهید و

 »الرسـول« بـه »طیعـواأ« را بدون تکـرار »مرولی األأ« لذا ؛حکومتی پیامبر اطاعت کنید
ایـن آیـه آیـا  اینکـه ر سوم در کیفیـت داللـت آیـه بـۀرفداران نظری ط.عطف کرده است

طـور کلـی تبعیـت از ه کنـد یـا آنکـه آیـه بـ  مـیطور منحصر اشاره به حکم حکومتی هب
تبعیـت از احکـام حکـومتی ، در ضمن ایـن ایجـابو نماید   می را ایجاباهللا رسول
  .شوند  میه تقسیمو به دو گر،گردد  مینیز واجب پیامبر
  :نگارد  میمن هدی القرآناحب تفسیر ص

اختالفـات بـوده و در صـورت حکـم و  حل دعاوی وبرای منظور از اطاعت از پیامبر 
  .)٢/١٠٨: ١۴١٩ ،مدرسی(ن باید از آن اطاعت نمایند انا مسلم،امر پیامبر

 رسـول گرامـیکه بندی در این باره معتقد است  ی در یک تقسیمیعالمه طباطبا
  :ستدو جنبه ا دارای

 همـان یعن ی؛ فرمودیق قرآن به او وحیر طریبدانچه پروردگارش از غ عی تشر: اولۀجنب
تـاب و متعلقـات کات و مجمـالت یـلک یه آن جناب براکام کل احیات و تفاصیجزئ
ه فرمـود  نسبت به حجیت این نوع دستورات پیـامبری تعالیلذا خدا. ردکع یها تشر آن

َوأنزلن  :است ْ َ ْ َ ْا إلیَ َ َذرک الَكِ ْ َ لتبنيِّ ِّ َ ُ َ للناس مِ ِ
َّ ْا نزل إلِ

ِ
ْ َ ِ َ ِّ ُ
 .  

و  ه بر مردم داشـتک یتی والیه آن جناب به مقتضاک است ییام و آراکاح:  دومۀجنب
 نسبت خداوندجهت  بدین .دفرمو یصادر م، ومت و قضا را در دست داشتکزمام ح

ُْک  :به حجیت این دسته از فرامین ایشان فرموده است َ َ بنيَمِل ْ َ الناس مبـَ ِ ِ
َا أرَّ : ١۴١٧( ُ اهللاَكاَ

۴/٣٨٨(.  

  :نویسد  میعالمه
در صورت   وپرداخت  مینانا مسلمۀ جامعۀیی است که پیامبر با آن به ادارأاین همان ر

ه رسـول را در کـ لذا بر مردم واجب اسـت .پرداخت  میظهور مشکل به حل اختالف
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گـر یو د نـدک یان مـیـ بی وحۀلی به وسهک یامک احۀی ناح، یکینندکه اطاعت ی ناحدو
  .)٣٨٩ ـ۴/٣٨٨: همان(د ینما ی صادر میه و رأیه خودش به عنوان نظرک یامکاح

  نساء سورۀ ۵٩دربارۀ آیۀ بررسی دیدگاه امام خمینی  تحلیل و:  اولگفتار
 گونه است کـه داللـت آیـه را در عبـارت بدینداده،  ارائهه از آی تفسیری که امام خمینی

قبـل از ایـشان  .اسـت  دانـستهمنحصر در احکام حکـومتی پیـامبر»  الرسولطیعواأ«
  تـوان از آن کـه مـیپرداختـه  نات پیامبرئو به توضیح و تفکیک ش،به تفسیر آیه ورود
   دارای چنـدپیـامبربـه بـاور ایـشان . در تفـسیر آیـه تعبیـر نمـودخمینی  مبانی امام به

  :شأن است

  هیام الک مبلغ اح،ی نب)الف
 از آنجا که ایشان تنهـا مبلـغ احکـام و اوامـر وو ن امر و نهیی ندارد أدر این ش برپیام

بر موافقت و  ی در این حوزه ارشادی بوده و عقاب و ثوابش اوامر،نواهی پروردگار است
ن انابلکـه مـسلم. )٣/۶٠۶: ١٣٨۵، االصول تنقیح، خمینیموسوی (شود   نمیمخالفت آن مترتب

گردنـد  مـیدار ربرخـو  از عقاب و ثـواب، حکم پروردگارات بو مخالف سبب موافقته ب
  .)٢/١۶٠: ١٣٨۵، المحرمه المکاسب، همو(

   مقام سلطنت)ب
 وجـود برای رسول اکرم ) خدا بر امتۀخلیف (»ّمة األی علفةاهللایخل«مقامی با عنوان 

 مولـوی ن پیـامبرأاوامر و نـواهی صـادر از ایـن شـ .است دارد که غیر از مقام نبوت
ضمن خمینی  امام .گردد  میرتبتثواب م ها عقاب و و بر موافقت و مخالفت آنهستند 
هـا را از ایـن نـوع  غـزوه هـا و  در جنـگاهللا  تمامی اوامر صادره از رسوله،بیان نمون

در این آیه را برای لزوم تبعیت از این دسـته » طیعوا الرسولأ«ایشان داللت  .دانسته است
 که از آن )١٩: ١٣٨۴ ،همو ؛ ٣/۶٠۶: ١٣٨۵ ،االصول تنقیح، همو(داند   میبردستورات مولوی پیام

  .کند  میبا عنوان احکام سلطانی یا همان احکام حکومتی تعبیر
 و از این رو،این مقام از طرف خداوند برای پیامبر جعل شده ایشان، اندیشۀ همچنین در 

  .)١٩: ١٣٨۴همو، (گیرد   میدر طول اطاعت از خدا قرار
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  و فصل خصومت  قضاوت مقام)ج
ن احکـام أسـلطنت اسـت کـه بـه سـبب همـان شـ وناتئهای ش مجموعهاین مقام از زیر

 ،االصـول تنقـیح، همـو(پـردازد   مـیفصل خصومت  به صدور حکم جهت قضا و،حکومتی
١٣٨۵ :٣/۶٠٧(.  

ایـشان را دیـدگاه ،  ونات رسـول اهللائنسبت بـه شـخمینی مبانی امام  ینیبعد از تب
  : بیان کردگونه توان این میفوق ۀ آیبارۀ در

 ویژه و مخصوص خداوند است و هیچ کس غیر از ،سلطنت و حکومت بر مردم. ١
 موجـب جعـل چنـین ،مجرد نبوت و رسـالت و دیگـر فـضایلو او حق حکومت ندارد 

  .)١٨: ١٣٨۴همو، (گردد   نمیحقی برای کسی
 سلطنت و حاکمیت وی ،ت استبا توجه به اینکه خداوند مالک و خالق مخلوقا. ٢

 خـود ۀتوانـد کـسی را بـه عنـوان خلیفـ  میاز این رو حضرت باری تعالی. بالذات است
  .)١٩ :همان( سطان و حاکم بر عباد قرار دهد

که خداوند این اذن را بـرای وی صـادر دارد حجیت کسی  ِحکم حکومتیفقط  .٣
امبر یـنی و حکـومتی پن سـطاألـذا شـ. نموده اسـتکرده و حکومت را برای وی جعل 

  .)٣/۶١۶: ١٣٨۵ ،االصول تنقیح، همو(بالذات نبوده و نیاز به جعل دارد 
نی بـرای أبه دنبال جعل چنـین شـ،  در آیه»طیعواأ« شارع مقدس با تکرار عبارت .۴
عنـوان ه ایـشان بـدسـتورات از امر فرمـوده کـه  از این رو به مردم .بوده است پیامبر

اگـر خداونـد کـه دارد   میبیانخمینی   امام. کنند تبعیت»لرسوال« ِدستورات حکومتی
دستورات ایـشان  صرفه بحضرت  تبعیت از ،چنین شانی را برای پیامبر وضع نکرده بود

  .)٢/١۶٠: ١٣٨۵، المحرمه المکاسب، همو(الزم و واجب نبود 
حکم ،  از آن جهت که پیامبر و نبی مبلغ احکام استًصرفا  از آنجا که پیامبر.۵

 ر اگر داللت آیه ب،نهی از جانب خود ندارد که مورد تبعیت یا عصیان قرار بگیرد و امر و
 چرا کـه ؛باشد  می لغو»طیعواأ«ۀ  تکرار واژ،لزوم تبعیت از احکام حکومتی پیامبر نباشد

 . کاشف از دستورات و فرامین پروردگار است،تبلیغ احکام ۀتمامی اقوال پیامبر در حوز
 از رسـول  لـذا اطاعـت،در این حوزه اطاعتی متصور نیـست پیامبرجهت برای  بدین
: ک.ر( احکام حکومتی رسـول اسـت ۀ اطاعت در حوز،اند ن به آن ملزم شدهانا مسلمکه
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  .)٢/١۵٩: همان
 هرگز مخـالف و معـارض بـا اوامـر الهـی) احکام حکومتی( نواهی پیامبر اوامر و. ۶

پیامبر گرامـی ، نانا مسلمۀلحت جامعمصایجاب  اما در صورت .)احکام شرعی(نیست 
احکـام شـرعی را  توانـد اجـرای برخـی  می اسالمیۀاسالم به عنوان حاکم مشروع جامع

ن انامسلم،  مذکورۀحسب داللت آی بر متوقف و احکام حکومتی را بر آن حاکم کند و
  .)٢٠/۴۵٢: ١٣٨۶همو، (باشند   می اطاعت از این دسته اوامر پیامبرهموظف ب

َأطیعـوا اهللا وأطیعـوا الرسـول  ۀ تفسیری خود در شرح آیـۀین نظریی تبامام در ُ َّ ُ ُِ ِ
َ ََ َ در یکـی از 

  :نویسد می اش لیفات سیاسیأترین ت مهم
 َأطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول وأوىل األ ْ

ِ
ُ َ ََ ََ ُ َّ ُ ُِ مَِ ْمر  ْمـنُک ِ ِ ْ کـرمغمبـر ایه اگـر پکـن نبـوده یـمـراد ا 

 ۀهم. اطاعت خداست، امکردن به احکعمل . مییمام و عمل نینکقبول ، له گفتئمس
. باشـد ی اطاعـت خـدا مـ،ام اسـتکـه مربـوط بـه احک یر عبادی و غی عبادیارهاک

  . اسـتیگـریمطلـب د، ستیـام نکـردن بـه احکـ عمـل کـرممتابعت از رسول ا
  چـون خـدا دسـتور داده؛  معنا اطاعـت خداسـتیک به کرمالبته اطاعت رسول ا

 ی اسـالمۀس و رهبـر جامعـیه رئـ کـکـرماگر رسـول ا. مینکغمبرش اطاعت یاز پ
 حـق تخلـف یس، کـد با سپاه اسامه به جنـگ برونـدید همه بایند و بگوکامر ، است
   رایومـت و فرمانـدهکخداونـد ح. ه امر رسول اسـتکبل، ستین امر خدا نیا .ندارد

اه ج سـپی و بسکو حضرت هم بنا بر مصالح به تدار رده استکبه آن حضرت واگذار 
 ،فقیـه والیـتهمـو، ( سـازد ینـار مـکا بر یندک ین میی تعیم و قاضک و حای وال،پردازد یم

٧١: ١٣٨٨(.  

  نساء سورۀ ۵٩ دربارۀ آیۀ تحلیل و بررسی دیدگاه شهید صدر: گفتار دوم
باید از آن دسـتور ها  آن ،ن دستور داداناوقتی حاکم به مسلمکه کند   میشهید صدر بیان

طیعـوا أ«فرمایـد کـه  میاست،  الفراغةا که شهید صدر قائل به منطقاز آنج. پیروی کنند
 ۀ در حـوز»طیعـوا الرسـولأ« الزامـی و ِ اطاعت از دستور خـدا در احکـامۀ در حوز»اهللا

ن حاکمیتی خـود آن را صـادر نمـوده أکه رسول بر اساس شاست دستورات غیر الزامی 
  .)٧٢۶: ١٣٧۵( استکه مبلغ و حاکی فرامین خدآن جهت  نه از ،است

َأطیعوا اهللا وأطیعوا الرسـول وأوىل األ ۀ ین آییمبانی شهید صدر در تب ْ
ِ

ُ َ ََ َ ََ ُ َّ ُ ُِ مِ ْمـر  ْمـنُک ِ ِ ْتـوان   مـی را
  :بندی کرد چنین دسته
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 احکام شـرعی اسـت کـه بـه عنـوان دسـتورات ۀ کلیۀ اطاعت از خدا در حیط)الف
  ر اینجـا فقـط بـه عنـوان دشرعی برای مسلمانان تکلیف شده اسـت و نقـش پیـامبر

حـج ،  زکات، روزه، یعنی همان احکام شرعی مانند نماز؛مبلغ و مبین احکام الهی است
 .کنـد مـیاطاعـت   از خـدا،خواند  میدر اینجا وقتی کسی نماز . دستورات دینیۀو کلی

  دسـتورات و فـرامین خداونـد اسـتۀ ارائـ وم اعـال در ایـن حـوزه فقـط شأن پیامبر
  .)۶٩٠: ١٣٧۵صدر، (

کـه بـاب ایـن  از ، اسـت اطاعت از پیـامبر اکـرم» الرسولاطیعوأ« منظور از )ب
 ،کنـد  مـی جامعـه صـادرهۀدستورات ویژه برای ادار واست   حاکم جامعهاهللا رسول

گونه  چرا که اگر این ؛دئهای زا واگذاری آب،  تخریب مسجد ضرار،مانند حفظ مرزها
 نمـاز بخوانیـد وکـه فرمایـد   مـی به مردماهللا لباشد که وقتی رسو منظور این نباشد و

 اینجا اطاعت از رسول صورت نگرفته و در واقع اطاعت از خداسـت ،مردم نماز بخوانند
جداگانـه خداونـد کـه رد لزومی نـدااست، دیگر آور دستورات خداوند  و پیامبر تنها پیام

 اسـت کـه »مـرولـی األأ« ۀژقرینه نیز همان وادهد و اطاعت از پیامبر  دستور به تبعیت و
  .)همان( دهد اطاعت از پیامبر در غیر احکام شرعی است  مینشان
 که اطاعـت از احکـام حکـومتیشود از آیه چنین برداشت داشت احتمال چون  )ج

ولـی أ« ۀجهت آیه بالفاصـله واژ بدیناست،  پیامبر بوده یتنها مخصوص فرامین حکومت
مخصوص فرامین حکومتی  ،ت از احکام حکومتییعنشان دهد که تبتا  را آورده »مراأل

 بایـد از ، اسالمی بودۀکسی حاکم جامعنیز  اهللا غیر رسول اگر وباشد   نمیاهللا رسول
  .)۶٨٩ :همان( دستورات حکومتی وی اطاعت کرد

ای  چرا که اگر حاکم در حوزه ؛الفراغ باشدةتواند در غیر منطق  نمی احکام حاکم)د
 مخالفـت بـا ،آوری چـون وجـوب یـا حرمـت دارد ند احکـام الـزامحکم دهد که خداو

زیرا  ؛تواند حرمت ربا یا وجوب نفقه را تغییر دهد  نمیبنابراین حاکم . است»طعیوا اهللاأ«
 بنـابراین آزادی عمـل .احکام عمومی خداوند تعارض داشته باشد  امر نباید باّفرمان ولی

 مبـاح اعـالم شـده ًو تصمیماتی اسـت کـه ذاتـا امر منحصر به آن دسته از اقدامات ّولی
  )٧٢۵  و۶٨٩: همان(است 
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   دومسند
ُّالنىب آیۀ  ِ

َ أوىلَّ ْ ْ باملؤَ ُ ْ ِمنِ سھمِ ْني من أ ِ ِ ُ ْ َ ْ ِ َ )کـه امـام اسـت کـی دیگـر از آیـات مهمـی ی )۶/ احـزاب
ن ماهیت حکـم حکـومتی از آن یطور مشترک در حجیت و تبیه و شهید صدر ب خمینی

منـان از خودشـان سـزاوارتر ٶامبر نسبت به میپکه دارد   می بیاناین آیه. اند استفاده کرده
  .است

  پیـامبریوقتـ است کـهبیان کرده چنین را ن نزول آیه أ شالبیان مجمعروایتی در 
 . جهـاد شـوندۀج و آمـادیمـردم بـس ۀهمـ هکـ فرمان داد شد، ک تبوۀغزوآمادۀ رفتن به 

ها  آندر صورت موافقت م و یری مادرانمان اجازه بگما باید از پدران وکه  گفتند یگروه
  این آیـه نـازل شـد،به دنبال این جریان . معذور خواهیم بودگرنهشویم و  میعازم جنگ

اطاعت ه را در ین مقصود آا بعضی از مفسر.)۴/٢٢۵: ١۴١٨؛ بیضاوی، ٨/۵٣٠: ١٣٧٢، طبرسی(
 .)۶/٣٣٩: ١۴١٩ ، دمـشقیکثیـر ابـن؛ ٢١/٧٧: ١۴١٢ ،طبـری(انـد  فرمان و قـضاوت بیـان داشـته

حـضرت  آن ی وقتـیعن یاند؛ دانسته در دعوتحضرت ت آن یای مراد آیه را در اولو عده
کـه واجب اسـت ، گریز دیشان را به چین اامنٶو نفس م ردک دعوت یزین را به چامنٶم

 .)٣/۵٢٣: ١۴٠٧ ،زمخـشری( ننـدکسـرپیچی دعوت نفـس خـود از دعوت او را اطاعت و 
 ،بیضاوی( اند دانسته دنیا های دین و  حوزهۀهمشامل  وسیع و ًاللت آیه را کامالبرخی نیز د

  .)۴/۴٠٨: ١۴١٩؛ ابن عجبیه، ٢٢۵/۴: ١۴١٨
  :استآورده  در این باره نمونه تفسیرصاحب 

 یز اولـی از خود او نیامبر پ،شتن داردی نسبت به خو»انسان «هک یاراتی اختۀیلکدر 
 امـر خـاص وجـود نـدارد یـکداللت آیـه در   انحصار بریلیچ دلیاست و از طرفی ه

  .)١٧/٢٠٢: ١٣٧۴،  شیرازیمکارم(

  :دهد  میوی ادامه
در ، ر شـدهی تفـس»ومـتکح«ئلۀ ت بـه مـسیـاولوی، ات اسـالمی از روایاگر در بعض

 هم یامبر اسالمد گفت پیلذا با .ت استین اولوی ایها  از شاخهیکیان یقت بیحق
و هـم  ومتکهم در مسائل مربوط به حی،  و خصوصی و هم فردیدر مسائل اجتماع
، و اراده و خواسـت او  اسـتی نسبت به خـودش اولـیاز هر انسان، قضاوت و دعوت

  .)همان( باشد ی میمقدم بر اراده و خواست و
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  احزاب سورۀ ۵۶دربارۀ آیۀ بررسی دیدگاه امام خمینی  تحلیل و : اولگفتار
َأطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول  ۀ در تفسیر آیچنان که در بررسی مبانی امام خمینیهم ُ َّ ُ ُِ ِ

َ ََ َ بیان شد، 
ن حـاکم أ شـ)ب، ن نبـی مبلـغ احکـام الهـیأ شـ)الـف: اسـت نأی چند شـاپیامبر دار
  .الخطاب ن قضاوت و مقام فصلأ ش)ج، اسالمی
شود که کسی  نمیبر این باور است که مجرد رسول و نبی بودن موجب خمینی امام 

نـصب از طـرف خداونـد  وناتی نیاز به جعل وئچنین ش؛ زیرا گردد  عبادحاکم یا قاضی
 وابـسته بـه اذن و جعـل ،نفوذ حکم و حجیت قضاوت یک شـخص بـر بنـدگان  ودارد

موسـوی ( ویـژه و مخـصوص اوسـت ،طنت بالـذات بـر عبـادلسکه جهت  خداست بدین
  .)۴/۵٩٢: ١٣٨۵، تنقیح االصول، خمینی

خـود بـه  را امارت و والیت دانسته و برای تقویـت نظـر مراد از اولویت در آیهایشان 
کنـد   مـی اشـاره،ن معنا بدان استناد کـردهی جهت تبیالبحرین مجمعروایتی که صاحب 

ُّالنـىب ۀ با اسـتناد بـه آیـهمچنین . )١٠٠: ١٣٨٨ ،فقیه والیتهمو، ( ِ
َ أوىلَّ ْ ْ بـاملؤَ ُ ْ ِمنِ سھمِ ْني مـن أ ِ ِ ـ ُ ْ َ ْ ِ َ بیـان 

طور مطلـق بـر ه  امور بۀپیامبر در همٶمنان،  اطالق اولویت نبی بر مبه سبب دارد که می
همـو، (هـا قـضاوت نمایـد  هـا حکومـت و میـان آن تواند بر آن  می لذا،اولویت داردها  آن

١٣٨۴: ١٩(.  
آن اسـت کـه وجوب اطاعت از پیـامبر بـر مـسلمانان دارد علت   میبیانخمینی امام 
 جعـل کـرده و او را اهللا عبـاد را بـرای رسـول مقـام سـلطنت بـر ، در این آیهخداوند

 اگـر .)٣/۶٠۶: ١٣٨۵، تنقـیح االصـولهمـو، (ن نصب نمـوده اسـت اناعنوان حاکم بر مسلم هب
ن نبـوت تنهـا مبلـغ احکـام أدر شـ پیـامبراز آنجا کـه  ،چنین جعلی برای پیامبر نبود

شـف از فـرامین و نهیی از جانب خود ندارد و تمامی اقـوال وی کا امر و ،خداوند است
  .)٣/۵٧۶: ١٣٨٧، صولاال تهذیبهمو، ( است خداونددستورات 

بر اساس مصالح اسالم صادر شده بـا  در صورت تعارض احکام حکومتی پیامبر که
اولـی بـودن ه دلیل  ب،ین شدهی شرعیه تبۀکه بر اساس احکام اولیمسلمانان احکام شرعی 

 حکـم ت و ماننـد قـضاو؛یـه اولویـت دارداحکام حاکم بر احکام فرع، ٶمنانپیامبر بر م
، همو( »سالمفی اإلال ضرر وال ضرار « بن جندب با عبارت ةدرخت سمربه کندن پیامبر 

  .)٣/۶٠٨: ١٣٨۵، تنقیح االصول
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  احزاب سورۀ ۵۶دربارۀ آیۀ بررسی دیدگاه شهید صدر   تحلیل و: دومگفتار
ُّالنىب ۀ یآ ِ

َ أوىلَّ ْ ْ باملؤَ ُ ْ ِمنِ ْني مـن أِ َ ْ ِ ْسھمَ ِ ِ ـ ُ
 ۀاثبات نظریـبرای که شهید صدر  دیگری است از آیات 

  الزامی و غیر الزامی تقـسیمۀاحکام شریعت را به دو حوزایشان . برد  میبهرهاز آن خود 
هـا بـه هـیچ وجـه ممکـن   ثابت و همیشگی بوده و تخلف از آن،احکام الزامی. کند می

در آن حـوزه  اختیار قرار دارد و حاکم اما احکام غیر الزامی در قلمرو انتخاب و. نیست
 ایـن  ایشان با مبنا قرار دادن،بر این اساس. آور وضع نماید تواند برای مردم قانون الزام می
گیـرد   می نتیجه،ن از خودشان استاناپیامبر بر مسلمداشتن اولویت بیان که در مقام آیه 

 اما پیامبر ،مختار و آزادند الفراغة غیر الزامی یا همان منطقۀمردم در حوزکه هرچند 
توانـد  مـی ، اسـتترسـزاواراولـی و ها  لذا به آنو ن در آن زمان بوده اناحاکم مسلمچون 

  .)٧٢۶: ١٣٧۵صدر، (نماید  ها وضع  آنرایآوری را ب قوانین الزام
ن حاکمیت اسـت أی شا نبی در این آیه دار،الفراغ شهید صدرقة منطۀبر اساس نظری
  .اند حکم دهدتو  می،باشد  میو از آنجا که حاکم

، بلکـه ای نیست که خـالی از حکـم باشـد الفراغ منطقهة منطق،شهید صدربه اعتقاد 
بـا احکـام غیـر الزامـی مبـاح  اسـت، امـا  وجـوب و حرمـتِ خالی از حکم الزامـیتنها

صدور حکـم  وضع قانون واز این رو، شهید صدر  .مکروه اشغال شده است مستحب و
حکـم کـه  در واقـع بایـد گفـت .کنـد  مـیرا از باب عنوان ثانوی مطرحالفراغ طقةدر من

اسـاس   شهید صدر از باب حکم ثانوی است که حاکم اسالمی بـراندیشۀحکومتی در 
 ِی حکـم اولـ،نمونـه ؛ بـرایکند  میها را وضع  آن،حسب نیاز جامعه بر اولویت داشتن و
هـا  عبور از بعضی خیابان، حرجحاکم به جهت دفع ولی  ،باشد میاباحه عبور از خیابان 

  .نماید  میحرام اعالم را بر حسب حکم ثانوی ممنوع و

  )یحکومت حکم تیحج اثبات درصدر شهید ی اختصاصسند  (سوم سند
ی حکـومت حکم ِیقرآن استنادات دری اختصاص صورته ب صدر دیشه کهی اتیآ ازی کی
ُلفَکُی َال ۀ یآ ،است جسته سود آن از ًس ُاهللا ِّ ْ َّإال اَ   .باشد  می)٧/ طالق( اَاهَآت اَم ِ

 بر اساس ،انی در هنگام شک در تکلیفهخر بر حسب دیدگاه وحید بهبأن متااصولی
امـا شـهید . )۵٣: ١۴١۵، یانهـبهبوحید (نمایند   می برائتهحکم ب،  قبح عقاب بالبیانۀقاعد
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 ،ری ندانـسته جـایمـواردچنین  قبح عقاب بالبیان را در ۀقاعد ، بر خالف مشهورصدر
  .)٣۴ـ٢/٣٣: ١۴٠٠، صدر(نماید   میالطاعه حکم به احتیاط عقلی ّ حقۀطبق نظری
 اسـاس بر شانیا .باشد  میصدر دیشهی اختصاص اتینظر ۀجمل از الطاعه ّحق ۀینظر

 فارغ را مکلف ۀذم ،باشد دهینرس عبد به موال جانب ازی حکم کهی موارد در اصل نیا
نیـز  وی قـیحقی مـوال خداوند که آنجا از هینظر نیا طرفداران انیب در .)همـان( داند نمی
 ۀالزمـ و دارد دنبـال بـه را رکشـ وجـوب ًعقـال تیـمنعم، و اسـت یقیحق منعم و خالق
 الطاعـه ّحـق وی ذاتـ تیـمولوآیـد کـه  الزم می ،است یقیحق تکیمال ًعقالنیز  تیخالق
 در متـصور ّحـد نیاالتربـ در و امـلک نحـو به کمال دو نیا .گردد جادیا خداوندی برا

ْوإن  :دنباشـ مـورد دو نیـا گـواه دنـتوان  میریز و دو آیۀ دارد وجود متعال خداوند شأن ِ َ 
ُّتعدوا ُ َنعمة َ َ ْ َوهاُ َال ِاهللا ِ ُ َّإن ْ ٌلغفور َاهللا ِ ُ َ ِرحمي َ َ )و )١٨/ نحل  َأ اَی ُّ ُالناس اَ وا َّ ُا ُربمکُ َّ َّ ِالذ َ

َخلقُک یَّ َ ْمن ْمَ ـ ِ ْ  ٍسَ
ٍاحــَو

َ َوخلــق ِ َ َ َمنھــ َ ْ َزوجھــ اِ َ ْ َّوبــث اَ َ َمنھمــ َ ُ ْ َرجــ اِ ــَک ًاالِ ــَسو اًريِث ِ وا ًاءَ ــوا ُ َّ ِالــذ َاهللا َ
َلونَءاَــَس یَّ ِبــه ُ َواألرحــ ِ ْ َ ْ َّإن َامَ  َناَک َاهللا ِ

َعلْی ِرق ْمُکَ   .)١٨/١۴۵ ـ١٧ش: ١٣٧٨حائری، ) (١/ نساء( اًیبَ
   آن اســت کــه مولویــت خداونــد درالطاعــه ّ حــقۀ نظریــۀمــشخص اســت کــه نتیجــ

 گـردد  بلکه شـامل تکـالیف احتمـالی نیـز مـی،قطعی محدود و منحصر نگشتهتکالیف 
  .)٣٩ :١۴٢٠ ،صدر(

بـر ایـن اسـاس، . کنـد  می قلمدادحکم حکومتی را از نوع حکم ثانویشهید صدر 
شود کـه حکـم شـرعی در موضـوعی وجـود   میحکم حکومتی تنها در مواردی جاری

 ۀشـود کـه نظریـ  مـیگـر الطاعه چنین جلـوه ّحقنظریۀ مطرح شدن  بعد از. اشدنداشته ب
 وی تعارض پیـدا کـرده و ۀالطاع ّ حقۀالفراغ شهید صدر با نظریةحکم حکومتی و منطق

ُلف َکُی َال  ۀاما شهید صدر طبق آی .گردد  میموجب عدم جریان یافتن احکام حکومتی ِّ
س ًاهللا  ْ َ َّا إالُ

نمایـد   مـی حکم به برائـتْ در عمل، تکلیف را منتفی دانسته)٧/ طالق( اَاهـَا آتَ مِ
 بـا باحـاتم ۀدامنـ ،یشـرع نص حضور زمان در تنهاکه  است معتقد لذا. )٢/٣٧: ١۴٠٠(

ی الزام حکم از فارغ مباحات ۀدامن ،آن نبود صورت در اما ،شود  میاشغالی الزام حکم
 توانـد  مـیخداونـد فرمان اساس بر حاکم .)همان( ندیگو  میالفراغةمنطق آن به که است

 جهـت نیبـد ،دیـنمای الزامـ قـانون وضـع با را )الفراغةمنطق( الزام ازی خال ۀمحدود نیا
 حاکم حکم به التزام خداوند که آنجا ازو  ستین خداوند حکم با تضاد در حاکم حکم
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  .ندینما تیتبعاز وی  دیباانان مسلم ،نموده واجب را
ُلـفَکُی َال آیـۀ  اسـتناد هبـ صـدر دیشـه واقع در ـًس ُاهللا ِّ ْ َّإال اَ  ۀنـیزم، )٧/ طـالق( اَاهـَآت اَمـ ِ
 »الرسول عوایطأ«، شانیا دگاهید اساس بر .دینما  مینییتب رای حکومت حکم یافتن انیجر
 تحقـقی طیشـرا در تنهـااسـت،  یحکومت حکم تیحجبرای اثبات ی محکم مستند که
 از الطاعـه ّحـق ۀیـنظر ظهـور امـا .باشـد فارغ اعمالی خبر به نسبت عبد ۀذم که ابدی می

 عـوایطأ« ۀیآ کهشود  می موجب ،گذارد  نمییباق رای الفراغةمنطق چیه که شانیا جانب
 وجـود ،»اهللا فّکلـی ال« ۀیـآ به استناد با شانیا اما .نکند داللتی حکومت حکم رب »هللا

ی حکومت حکم وجود ضرورت صورت نیبدو  دانستهی قطعبندگان ی برارا  الفراغةمنطق
  .رساند  میاثبات به الفراغةمنطق کردن پررا به منظور  مقدس شرع در

  :سدینو  میباره نیا در صدر دیشه
 بـری عیتشر نص کهی عمل و تیفعال هر نیبنابرا .است مباحی عیتشر اساس بر فعل هر

 یا منع آن از ،ینوثا صفت دادن با تواند  میامر ّیول ،نکند داللت آن وجوب یا حرمت
  .)۶٨٩: ١٣٧۵( کند امر آن به

  )یحکومت حکم تیحج اثبات در ینیخم امامی اختصاصسند  (چهارم سند
 َوم ْن ملؤَا اکَ ُ ِ َمن والَ َ ٍ ْ مؤِ َمنة إذُ

ِ ٍ َ ًا قضی اهللا ورسوله أمرِ ْ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َ َیا أن َ ْ ريُکَ َون هلم ا َ ِ
ْ ُ ُ َ َة من أمر ومن یَ ْ َْ َْ ْ ِ ِ

َ
ِ َعص اهللا ورُ َ َ ِ ْسوله فقد ْ َ َ ُ َ ُ

َضل ضال َ جعل مقـام حکومـت  داللت این آیه برامام خمینی در بیان . )٣۶/ احزاب( اًنُمِب ًالََّ
  :فرماید می

ای مبنی بر ثبوت جعل مقام سلطنت با توجـه بـه ایـن آیـات شـریفه  شبهه هیچ شک و
  .)۴/۵٩٣: ١٣٨۵ ،صولاال تنقیح، خمینیموسوی (وجود ندارد  برای حضرت پیامبر

 صـریح دانـسته و در بر جعل مقام سـلطنت بـرای پیـامبررا داللت این آیه ایشان 
، الدرر بدائع ،همو( به آن استناد کرده استبدون هیچ تردیدی  ،چند جای دیگر از آثار خود

  .)٢/۶۴٢: ١٣٨٨ ،البیع کتاب، همو، ٣/۵٢۶ :١٣٨٧ ،صولاال تهذیب همو، ؛١٠٧ :١٣٨٧

  ین داللت آیهی تبدرخمینی مبانی تفسیری امام 
حکـم  ،را اعـم از قـضاوت در آیـه» قـضی «ۀ واژ، تفسیری خـوداندیشۀدر ایشان ) الف

  .)۴/۵٩٣: ١٣٨۵ ،صولاال تنقیح، همو( داند  میحکومت و امر والی
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 ؛کرده استین یبرای پیامبر سه ساحت را تبخمینی  امام ،گونه که بیان شد  همان)ب
 و ، اسالمی اسـتۀمقام سلطنت که حاکم جامع ،مقام نبوت که مبلغ احکام الهی است

 ،جهت که نبی مبلغ احکام استپیامبر را از آن از این رو،  .الخطاب فصل مقام قضاوت و
مقـام حکومـت أ نهی و حکم پیامبر از منش امر وکه کند   میدانسته و بیان ندارای حکم

  .قضاوت است و
 مبنی بر حجیت حکم حکـومتی را در تفسیر آیهخمینی  امام اندیشۀتوان   میینابنابر

مـر شـرعی اسـت کـه واامـر خداونـد ا، » قضی اهللاذإ«چنین بیان داشت که در عبارت 
کند  می ها را از ساحت نبوت خود دریافت کرده و در میان مردم تبلیغ و تشریح پیامبر آن

ز مـردم در واقـع ا و  اسـتخداونـدت از دسـتورات یو تمامی اقوال ایشان در مقام کاشف
 »رسولهو «از عبارت اما منظور  .د و پیامبر فقط واسطه استنکن  میاوامر خداوند تبعیت

 ،آن است که پیامبر وقتی از ساحت حکومت و قضاوت دسـتور و حکمـی صـادر کـرد
  .اند  به گمراهی آشکار گرفتار شده،اگر مردم عصیان و نافرمانی کنند

  ا و تحلیل تطبیقی آرداوری
سیاسـی نجـف و گفتمـان تحدیـد سـلطنت  ـ فضای مکتب فقهی شهید صدر در ۀنظری

سیاسی است کـه توسـط ـ  فقهی ای ه نظری،گفتمان تحدید سلطنت .طراحی شده است
 تبویـب گردیـد  انقـالب مـشروطه تـدوین وۀمیـرزای نـائینی در دور آخوند خراسـانی و

نکـه بعـد از  بـا توجـه بـه ای.و ســلطنت بـود قـدرت به دنبال تحدید و )٣٠: ١٣۵٩کفایی، (
 حکومت سالطین صفوی،بخشی به   گفتمان غالب فقه سیاسی جهت مشروعیت،صفویه

 ذالشرایط تنفی  حاکم به حکم مجتهد جامع، در این نوع سلطنت،باشد  میذونهأسلطنت م
  .)١/١١٨: ١٣٧٩ ،جعفریان(یابد  میمشروعیت حکومتش و گردیده 

 آخوند خراسانی ، استبداد گردیدذونه مشوب بهأ سلطنت م،از آنجا که در گذر زمان
 سیاسـی در  ـ لذا گفتمان غالـب فقهـی.دنبال تحدید سلطنت برآمده  مشروطه بۀدر دور

گفتمـان این در . باشد  می گفتمان تحدید سلطنت،مکتب نجف بعد از آخوند خراسانی
و بنـابراین  حکومت سـلطان مـشروط بـه قـانون گـشته ،گذاری از طرف مجلس با قانون
 گونـه مطـرح یکی از مسائل اساسی در ایـن گفتمـان بـدین. شود  میتحدید شحکومت
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خـالی از حکـم  ای فـارغ و با توجه به اینکه در شریعت اسالم هـیچ مـسئلهکه  گردد می
شهید صدر در پاسـخ بـه  باشد؟  نمیگذاری مخالفت با شریعت  آیا قانون،شرعی نیست

گـذاری در   کـرده اسـت کـه قـانوننحـو طراحـی الفراغ را بدینة منطقۀ نظری،این مسئله
 کنـد کـه حـاکم  مـیبـه صـراحت بیـاناز این رو، ایشان  .گیرد  می صورتغالفراةمنطق
کـه را  حکم حکـومتی ۀ لذا ایشان دامن.گذاری کند الفراغ قانونةتواند در غیر منطق نمی

ـا اَیـ  ۀ داللـت آیـ، بر این اسـاس.کند  میالفراغ مطرحة منطق،باشد  میمساوی با قانون َ أ ُّ َ
َالذین آمنوا أطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول وأوىل األ ْ

ِ
ُ َ ََ َ ََ ُ َّ ُ ُِ ِ ُ َ َ ِ

مَّ ْمر  ْمنُک ِ ِ ْ )کنـد کـه   مـی را چنـین بیـان)۵٩/ نساء
 در »طیعـوا الرسـولأ« اطاعت از دستور خدا در احکـام الزامـی و ۀ در حوز»طیعوا اهللاأ«

ن حاکمیتی خود آن را صادر أشبر اساس » رسول «است که  دستورات غیر الزامیۀحوز
 وی در .)٧٢۶: ١٣٧۵صدر، ( استلغ و حاکی فرامین خد نه از جهت اینکه مب،نموده است

ُّلنـىبَا ۀ  بـه آیـ،ن به دستورات حکومتی ملتـزم باشـنداناپاسخ به اینکه چرا باید مسلم ِ
َ أوىلَّ ْ َ 

ْباملؤ ُ ْ ِمنِ سھمِ ْني من أ ِ ِ ُ ْ َ ْ ِ َ )ِحکومتیلیل آن را اولویت داشتن دستورات  د،استناد کرده )۶/ احزاب 
 ۀمـردم در حـوزکه کند   میلذا بیان ؛داند  میالفراغة منطقۀپیامبر بر اختیار مردم در دامن

 امـا از .به دلخـواه خـود عمـل کننـدمختار و آزادند که  الفراغةالزامی یا همان منطق غیر
رای آوری را ب تواند قوانین الزام  می،هاست  به آنترسزاوارو ن اولی اناآنجا که حاکم مسلم

  .)همان(نماید  ها وضع آن
ُّلنـىبَا ۀ آیبا شهید صدر ، غالفراۀ منطقةطنت و نظریلبه گفتمان تحدید س با توجه ِ

َ أوىلَّ ْ َ 
ْباملؤ ُ ْ ِمنِ سھمِ ْني من أ ِ ِ ُ ْ َ ْ ِ َ )مبنی بر صدور حکم حکومتی را اثبات  جواز والیت حاکم)۶/ احزاب 
 الفراغة منطقـۀ ایـن اولویـت فقـط در محـدود،الفراغة منطقـۀاساس نظری اما بر .کند می
ا الذین آمنوا أطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول وأوىل األَی  ۀ آیباو ، باشد می َا أ ْ

ِ
ُ َ َ ََ َ ََ ُ َّ ُ ُِ ِ ُ َ َ ِ

َّ َ مُّ ْمر  ْمنُک ِ ِ ْ )لـزوم )۵٩/ نساء 
الفراغ  منطقـةۀاطاعت مردم از احکام حکومتی حاکم مشروع اسـالمی را فقـط در دامنـ

  .نماید  میاثبات
 ِطنت یا همان حکومتل فقیه، از گفتمان تحدید سّخمینی با طرح حکومت ولیاما امام 
  فتـوا ومنـصبایـشان از آنجـا کـه  .کنـد  می به حکومت مستقیم فقیه گذر،نیابتی فقیه

 احکام، نبی مبلغ ۀونات پیامبر در سه حوزئیک شک با تف،داند  فقیه میّحکم را در دست ولی
حکومت ، های افتا  فقیه با عنوانّ هر سه مورد را برای ولی،الخطاب بودن سلطنت و فصل
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ُّلنـىبَا  ۀجهـت ایـشان بـر اسـاس آیـ  بـدین.داند  میمتصور و قضا ِ
َ أوىلَّ ْ ْ بـاملؤَ ُ ْ ِمنِ سھمِ ْني مـن أ ِ ِ ـ ُ ْ َ ْ ِ َ 

 صـورت صـالحدیدداند کـه فقیـه در   میالشرایط را در این  والیت فقیه جامع)۶/ احزاب(
 ، اسالم را بر اساس حکم حکومتی متوقف یا تعطیـل نمایـدۀ اولیِتواند احکام شرعی می

بـا توجـه بـه اولـی بـودن حـاکم مـشروع خمینـی امـام  .مانند حج یا تصرف اموال مردم
ُّلنىبَا  ۀاسالمی به استناد آی ِ

َ أوىلَّ ْ ْ باملؤَ ُ ْ ِمنِ سھمِ ْني من أ ِ ِ ُ ْ َ ْ ِ َ )زم بودن مردم به عبـارت ملت، )۶/ احزاب
حکم حکومتی بـر  کند که مردم باید در مواقع تقدم  میرا چنین تفسیر» طیعوا الرسولأ«

  . باید از حاکم مشروع اسالمی اطاعت کنند،حکم شرعی مانند تعطیل شدن حج
َومـ  ۀاین نظریه در استناد امام خمینی به آی ْن ملـؤَا اکَ ُ ِ َمن والَ َ ٍ ْ مؤِ َمنـة إذُ

ِ ٍ َ َا قـضِ ًی اهللا ورسـوله أمـرَ ْ َ ُ ُ ُ َ َ ْا أن ُ َ
ريُکَی َون هلم ا َ ِ

ْ ُ ُ َ َة من أمر ومن یَ ْ َْ َْ ْ ِ ِ
َ

ِ َعص اهللا ورسوله فقد ضل ضالُ َ ََّ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ِ تحکیم  تقویت و )٣۶/ احزاب( اًنُمِب ًالْ
،  بر حسب داللت این آیـه»رسول« و» اهللا«به » قضی «استناد رسد  می به نظر.گردد می

که به سبب آن قـادر اسـت در مواقـع تـزاحم باشد  میای برای حاکم   مطلقهمبین والیت
آن  حکـم حکـومتی را بـر حکـم شـرعی را متوقـف و، حکم شرعی با حکم حکومتی

  .آن معترض شونده نباید بٶمنان مقدم سازد و م
ُّلنىبَا  ۀن نزول آیأمل در شأهمچنین با ت ِ

َ أوىلَّ ْ ْ باملؤَ ُ ْ ِمنِ سھِ ِني من أ ِ ُ ْ َ ْ ِ  امـام ۀ نظری،)۶/ احزاب( ْمَ
ه در همـین نوشـتار یـن آی در تبیـ.گـردد  مـی شهید صدر تقویـتۀدر مقابل نظری خمینی

مـردم  ۀهمـ هکـ فرمـان داد شـد، ک تبـوۀغزو آمادۀ رفتن به پیامبروقتی گذشت که 
م یریما باید از پدران و مادرانمان اجازه بگکه  گفتند یگروه . جهاد شوندۀج و آمادیبس
به دنبال این  . معذور خواهیم بودگرنهشویم و  میها عازم جنگ آنر صورت موافقت دو 

 روشـن اسـت کـه اذن و رضـایت والـدین نـسبت بـه کارهـای . این آیه نازل شد،جریان
وقتـی پیـامبر بـه عنـوان حـاکم امـا . باشـد  می دین مقدس اسالمۀفرزندان از احکام اولی
 چرا که حکم ؛باشد  نمیوالدینگرفتن اجازه از  لزومی به ،دهد  میاسالمی دستور جهاد

  .شود  میحاکم مقدم بر حکم شرعی

  گیری نتیجه
 آن قلمـرو و داند  میاحکام حکومتی را از سنخ احکام ثانویه باقر صدر سیدمحمدشهید

خمینـی،  امـام اندیـشۀ در اما .وجود نداردی شرعی الزام حکمداند که  فقط جایی می را
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  .گردد  میمقدم دو هر بری ثانون وی اول حکم با تزاحم صورت دری حکومت حکم
 مـشترک طـور به دو هری حکومت حکم تیحج اثبات در صدر دیشه وخمینی  امام

ا الذین آمنوا أطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول وأوىل األَی  ۀیآ دو به َا أ ْ
ِ

ُ َ َ ََ َ ََ ُ َّ ُ ُِ ِ ُ َ َ ِ
َّ َ مُّ ْمـر  ْمـنُک ِ ِ ْ و  ُّلنـىبَا ِ

َ أوىلَّ ْ ُ بـاملَ ْ ِمنْؤِ ْني مـن ِ ِ َ
سھم ْأ ِ ِ ُ ْ َ
 اند هکرد استناد.  
امـر و  ،است خداوند احکام مبلغ تنها نبوت نأش در که جهت از آن اکرم امبریپ
 خداونـد دسـتورات و نیفـرام از کاشـفی و اقـوالی تمـام و ندارد خود جانب ازی ینه

 شانیـای حکـومت احکـام در اطاعـت رسـول از اطاعـت از منظوراز این رو،  .است
 هرگـز) یحکـومت احکـام( امبریـپی نـواه و اوامـرکـه  داشت توجه دیباهمچنین  .است

 مصلحتایجاب  صورت در امانیستند، ) یشرع احکام( یاله اوامر با معارض و مخالف
 توانـد  مـییاسـالم ۀجامعـ مشروع حاکم عنوان به اسالمی گرام امبریپ ،نانامسلم ۀجامع
. سـازد مقـدم آن بـر رای حکـومت احکـام ونماید  متوقف رای شرع احکام یبرخی اجرا
ُّلنـىبَا عبـارت  درٶمنـان م بـر امبریپ بودن ترراسزاو وی اول ِ

َ أوىلَّ ْ ْ بـاملؤَ ُ ْ ِمنِ سھمِ ْني مـن أ ِ ِ ـ ُ ْ َ ْ ِ َ لـزوم و 
 َولُسَّالر واُعیِطَأ

 رساند  مییروشنه ب را مفهوم نیا.  
در » هللاطیعوا اأ « ویاندیشۀ در ،باشد  میالفراغةاز آنجا که شهید صدر قائل به منطق

 ۀدر حوز» طیعوا الرسولأ« و ، احکام الزامیۀ در حوزوند خداات اطاعت از دستورۀحوز
ن حاکمیتی خود آن را صادر نموده أبر اساس ش» رسول «کهاست  دستورات غیر الزامی

 ی است کهدسته از اقدامات و تصمیمات منحصر به آن ، امرّبنابراین آزادی عمل ولی. است
تعطیل یـا  تواند احکام شرعی را  نمیجهت حاکم هرگز  بدین. مباح اعالم شده استًذاتا

 مباحـات ۀرا در حـوزٶمنـان  بنابراین شهید صدر اولـی بـودن پیـامبر بـر م.متوقف سازد
 اما پیامبر به جهت اولی ، مختارندغالفراةدر منطقٶمنان چه ماگرکه کند   می بیان،دانسته
 آنان نیـز بـا توجـه بـا عبـارت .ها را در آن حوزه به دستوراتی الزام کند ند آنتوا  میبودن

  .در این حوزه از ایشان تبعیت کنندکه  اند از جانب خداوند ملزم شده» طیعوا الرسولأ«
 آیـه  بـه ایـن دو،بخشی بـه حکـم حکـومتی حجیتبرای شهید صدر  اگرچه امام و

یک منجـر بـه  سیاسی هرـ ت در گفتمان فقهی  اما تفاو،اند طور مشترک استناد جسته هب
 ین نـزول و آراأبـه شـ توجـه. هـا از آیـات مـورد اسـتناد شـده اسـت تفاوت برداشت آن

  .نماید  می شهید صدر تقویتۀ دیدگاه امام خمینی را در مقابل نظری،تفسیری
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  یشناس تابک
 ، فی االحادیث الدینیهالعزیزیة ئلئالال عوالی ، علی بن ابراهیمالدین زین بن محمد ، احساییجمهور ابی ابن .١

  .ق ١۴٠۵ ، للنشردالشهداءیس قم، دار
  . ش١٣۶٩، قم، بیدار، متشابه القرآن و مختلفه محمد بن علی،رشیدالدین مازندرانی، سروی آشوب  ابن شهر .٢
الن،  رسـی قرشـق احمد عبـداهللای، تحقالبحر المدید فی تفسیر القرآن المجید احمد بن محمد، ،بهیابن عج .٣

  . ق١۴١٩، کیقاهره، حسن عباس ز
 منشورات، هیالعلم تبکال دار روت،یب ،العظیم القرآن تفسیر عمر، بن لیاسماعابوالفداء  ، دمشقیریثک ابن .۴

  .ق ١۴١٩ ،ضونیب یعل محمد
، بیـروت، دار ی محمد جلیل صـدققیق، تحالتفسیر فی المحیط البحر وسف،ی بن محمد ،یندلسا انیابوح .۵

  . ق١۴٢٠، الفکر
بیـروت، دار تحقیق محمد عبدالرحمن مرعـشلی، ، انوار التنزیل و اسرار التأویل بن عمر، اهللابیضاوی، عبد .۶

  . ق١۴١٨احیاء التراث العربی، 
  . ش١٣٧٩دانشگاه،  حوزه و ۀدکپژوهشتهران، ،  فرهنگ و سیاست، دینۀصفویه در عرص ،رسول، انیجعفر .٧
، قـم، )فارسـی (بیـت اهـل فقهفصلنامۀ تخصصی ، »طاعهال ّبررسی نظریۀ حق«، اکبر حائری، سیدعلی .٨

  . ش١٣٧٨تابستان ، بهار و ١٨ ـ١٧های  ، شماره تیب اهل مذهب بر یاسالم فقه دائرةالمعارف ۀسسٶم
،  و عیون االقاویل فی وجوه التأویلالکشاف عن حقائق غوامض التنزیل،  بن عمرمحمودجاراهللا زمخشری،  .٩

  . ق١۴٠٧، یاب العربتک دار ال،روتیبچاپ سوم، 
  .ش ١٣٧۵ ،یاالسالم االعالم مکتب ،جا یب ،اقتصادنا، دمحمدباقریس ،صدر . ١٠
  .ق ١۴١٠ ،للمطبوعات المتعارف دار ،روتیب ،ةایالح یقود االسالم، همو . ١١
  .ق ١۴٠٠ ،یاللبنان ةالمدرس ةمکتب ،روتیب، دوم چاپ ،االصول علمی ف دروس، همو .١٢
  .ق ١۴٢٠، النشر و للطباعة نیالصادق دار قم، ،ضرار ال و ضرر ال قاعدة، همو . ١٣
 صیتـشخ مجمـع کیاسـتراتژ قـاتیتحق مرکـز، تهـران، مصلحت وی حکومت احکام ،اهللا فیس، یصرام .١۴

  . ق١٣٨٠، مصلحت
  .ق ١۴١٧، یاسالم انتشارات دفترقم، ، پنجم چاپ، القرآن  تفسیر  فی  المیزان، نیدمحمدحسیس ،ییطباطبا .١۵
  . ق١٣۴١، انتشاری سهام شرکت، تهران، )زعامت و تیمقالۀ وال (تیانروح و تیدربارۀ مرجعی بحث، همو .١۶
چـاپ سـوم، تهـران،  ،القـرآن تفـسیر فـی البیـان مجمـع ،الـدین ابـوعلی فـضل بـن حـسن امینطبرسی،  .١٧

  .ش ١٣٧٢، ناصرخسرو
  .ق ١۴١٢، المعرفه دار بیروت، ،القرآنتفسیر جامع البیان فی ، محمد بن جریرابوجعفر طبری،  .١٨
  .ق ١۴١۶، یاسـالم غاتیتـبل دفتر، قم، القواعد دیتمه ،یعل بن نیالد نیز ،)شهید ثانی(ی عاملی جبع .١٩
 ، فـی شـرح مـشکالت القواعـدالفوائد یضاحا ، بن یوسفحسن بن محمدابوطالب  ،یحلفخرالمحققین  .٢٠

  . ق١٣٨٧ ان،یلیاسماع قم،
 ،یمرتـضو یفروش تاب، کنتهرا، دوم چاپ، حکاماال آیات الی فهاماال مسالک، دیسع بن جواد ،یاظمک .٢١

  .ش ١٣۶۵
  .ش ١٣٩٢، معارف نشر دفتر، قم، اراتیاخت حدود و ادله ،نهیشیپ ؛هیفق تیوال ،یعل ،یپازوکیی کربال .٢٢
 یفروشـ تابک ،تهران، ی آخـوند خـراسانی صـاحب کفایهانمرگی در نور، زندگ مجید، نیالحسیی، عبدفاک .٢٣

  . ش١٣۵٩، ّزوار
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، دوم چـاپ ، االطهـار االئمـة اخبـار لـدرر الجامعـة االنـوار حارب ، بن محمدتقیمحمدباقر ،یمجلس .٢۴
  .ق ١۴٠٣، روتیب
  .ق ١۴١٩،  نی الحسیّ، تهران، دار محبمن هدی القرآن، یمحمدتقید، سیمدرس .٢۵
  . ش١٣٨۴، چاپ دهم، تهران، دار الکتب االسالمیه، نمونه تفسیرمکارم شیرازی، ناصر،  .٢۶
 امـام آثـار نـشر و میتنظـ ۀسـسٶمچـاپ دوم، تهـران، ، التقلیـد و االجتهاد اهللا، موسوی خمینی، سیدروح .٢٧

  .ش ١٣٨۴ی، نیخم
  .ش ١٣٨۵ی، نیخم امام آثار نشر و میتنظ ۀسسٶم، چاپ دوم، تهران، هالمحرم المکاسب، همو .٢٨
ی، نـیخم امـام آثـار نـشر و میتنظـ ۀسـسٶم، چاپ چهارم، تهـران، الضرر نفی قاعدة فی الدرر بدائع، همو .٢٩

  .ش ١٣٨٧
 امـام آثـار نـشر و میتنظـ ۀسسٶم، چاپ سوم، تهرانی، اشتهارد یتقو نیحستقریر ، صولاال نقیحت، همو .٣٠

  .ش ١٣٨۵ی، نیخم
 امـام آثـار نـشر و میتنظـ ۀسسٶم، چاپ دوم، تهران،  تبریزییسبحان جعفرتقریر ، صولاال تهذیب، همو . ٣١

  .ش ١٣٨٧ی، نیخم
  . ش١٣٨۶، ینیخم امام آثار نشر و میتنظ ۀسسٶمتهران، ، امام ۀصحیف، همو .٣٢
  .ش ١٣٨٨ی، نیخم امام آثار نشر و میتنظتهران، مٶسسۀ ، چاپ سوم، البیع کتاب، همو . ٣٣
 نشر و میتنظمٶسسۀ ، چاپ بیستم، تهرانی، نیخم امام اناتیب ریتقر، اسالمی فقیه، حکومت والیت، همو .٣۴

  .ش ١٣٨٨ی، نیخم امام آثار
یـ الفوائـد (قلیـدالت و االجتهـاد ، بن محمداکملمحمدباقر ،یبهبهانوحید  .٣۵  رکـالف مجمـع، قـم، )هالحائر

  .ق ١۴١۵ی، سالماال





 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

١٣٩  

  ١٣٩٧  بهار ـ تابستان،٢٧ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  بررسی آسیب تقلید در اعتقادات دینی

  از منظر قرآن کریم
    ١امیر احمدنژاد  
    ٢زهرا کلباسی  

  دهکیچ
اجتماعـات  ۀ بشر، حاکی از آن است که در همـروایت تاریخ از زندگی اجتماعی
 نخبه تلقـی ،های اقتصادی، مذهبی و یا سیاسی انسانی، گروهی به سبب توانمندی

 نقـش عالمـان و ،انـد کـه در ایـن میـان را به دسـت گرفتـهدیگران شده و رهبری 
قرآن . بدیل است گیری دینی عوام حائز اهمیت و بی اندیشمندان مذهبی در جهت

 آن را ،هــای متعــدد ز بــا پــذیرش ایــن واقعیــت خــارجی، بــا ذکــر نمونــهکــریم نیــ
ۀ های مکرر به خردورزی، سعی در کـاهش فاصـل  کرده و با دعوتشناسی آسیب

از منظر قـرآن، پیـروی از نخبگـان دینـی در . فکری طبقات اجتماعی داشته است
خـاذ افـراد در قبـال مواضـع دینـی کـه اتۀ و همـکـرده پیشگاه الهی رفع تکلیـف ن

ً همگان مکـررا بـه تعقـل و تـدبر در نـصوص ،از این رو. کنند، مسئول هستند می

گـاهی همگـانی از مفـاهیم دینـی، کتـاب  وحیانی دعوت شده اند تـا افـزون بـر آ
                                                                 

 ١٠/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ١٠/٢/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(amirahmadnezhad@outlook.com)) نویسندۀ مسئول (استادیار دانشگاه اصفهان. ١
  .(zahrakalbasi@gmail.com)دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان  .٢
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بنابراین .  معیاری برای تشخیص سره از ناسره در دعاوی نخبگان قرارگیردآسمانی
و اسـت  امـری مـذموم ،گـاندر منطق قرآن، وابستگی فکری عوام جامعه بـه نخب

گاهی و تعقل در بـراهین دینـیا همگان موظف شـده از سـوی   ارائـهِند با افزایش آ
ای باز از نخبگان صـالح پیـروی  رهبران اجتماع، مسیر حق را پیدا نموده و با دیده

  .نمایند تا به سعادت ابدی دست یابند
  .، نخبگاندورزیخرتبعیت، شناسی تقلید، عقاید دینی،  آسیب :یدیلکواژگان 

  مقدمه
امــا آفــت . اســت کــه همگــان بــه دنبــال آن هــستند تــرین ویژگــی حریــت اندیــشه مهــم

گونـه بـه متنفـذان مـذهبی، طالبـان علـم و معرفـت را از  زدگی و ارادت افراط شخصیت
 تحلیلی و انتقادی با افکار ایشان بازداشته و در دام خودباختگی و تقلید ،منطقیۀ مواجه

 بیراهه بههای اندیشه که فکر انسان را  رو یکی از لغزشگاه این از. سازد یفکری گرفتار م
زدگـی و  ای جز عوام برهان از افکار نخبگان جامعه است که میوهبدون  ِد، تقلیدنسار می
 گفتمان نقادانه و مستدل پیرامـون مـسائل ،در چنین شرایطی .دهد بار نمی بصیرتی به بی

ازای در و عـوام نـه دهـد  می بیرونی افراد شاخص جامعه دینی، جای خود را به مقبولیت
جریان، میـزان حـق و   هرِنفوذ نخبگانۀ  هر نگرش، بلکه به اندازهای استداللبراهین و 

فـرد یـا گروهـی، مـسئولیت از دهند و با پـذیرش تبعیـت  باطل بودن آنان را تشخیص می
. سازند ویش را مسدود میتأمل در مظاهر دینداری را از خود ساقط و مسیر خردورزی خ

ای نیز به منظور ارضای نیازهای دنیوی خویش، بر این  ًعموما نخبگان دینی چنین جامعه
هـای راکـد  چه بیشتر به سـنت بینی عوام دامن زده و ایشان را به التزام هر جهالت و کوته

ا زنـی بـه هـر نـدای اصـالحگرانه، آن ر نماینـد و بـا اتهـام موجود در جامعه تحریک می
توان نماد بـارز ایـن  که در عصر کنونی، جریان تکفیری را می چنان. نمایند سرکوب می

نخـست بـه تبیـین آسـیب تقلیـد ۀ لذا این نوشتار با تکیه بر قرآن، در وهل. آسیب دانست
های رایج آن پرداخته و سـپس راهکارهـای تـرمیم ایـن آسـیب را بررسـی  فکری و گونه

جـسته و بـه یـاری روایـات بـر غنـای  مفسران استمداد یضمن آنکه از آرا. است نموده
  .است بحث افزوده
  پیشینه

. گرفـت دین پی فروع دین و تقلید در اصولۀ توان در دو حیط بحث پیرامون تقلید را می
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انـسان مکلفـی را  هرۀ ز و وظیفیجا  عموم اندیشمندان تقلید را غیر،دین اصولۀ  حوزدر
 طبرسـی، ؛١/٢٩٣: تـا ، بی طرابلسی؛ کراجکی٧٣ـ٧٢: ١۴١۴ ید،مف(اند  دین دانسته تحقیق در اصول

 ؛ مراغـی،٢٩۵  و٢/١٨٢: ١٣٧۴ طباطبـایی، ؛ ٢٧/۶٢٨: ١۴٢٠ رازی،الدین فخر ؛٢٩١ـ١/٢٩٠: ؟؟؟١٣٧٢
که به را و مقلدانی  )١٢۵ ــ١١٨: ١٣٨٢ ؛ مطهری،٢۶١ـ١/٢۶٠: ١۴٢۴ ؛ مغنیه، ٨/۶٣و  ١/١٧٧: تا بی

 ، معتزلـیالحدیـد ابـی ؛ ابـن٧٣ـ٧٢: ١۴١۴ مفید،( اند کرده یف معذب توص،شوند گناه آلوده می
دیـن، تقلیـد افـراد عـامی از  ِفـروعۀ  اما در حوز.)٩٢: ١٩٨٢ حلی،عالمه ؛ ٢۴٣ـ٣/٢۴٢: ١۴٠۴

؛ مغنیـه، ٣١٩ ــ١/٣١٨: ١٣٧۴ طباطبـایی،( انـد  واجب اعالم کـردهالشرایط را نیز مجتهد جامع
ــا؛ ١/٢۶٠: ١۴٢۴ ــید رض ــینا. )٢/٧۵: ١٩٩٠ ،رش ــا در هم ــ م ــع ۀ گون ــافتن مرج ــز ی ــد نی تقلی
  .است شده مکلف نهادهۀ عهد الشرایط بر جامع

  شناسی واژگانی مفهوم. ١

  نخبگان. ١ـ١
  باشـدیـژهسـت کـه دارای توانمنـدی و اای به معنای شیء یا شـخص برگزیـده نخبه

گیـری و رشـد یـا   اقلیت نخبگـان در رونـد شـکل،رو این از. )١٣/١٩٧٧٩: ١٣۴١ دهخدا،(
 چنـان .)٣٩۴: ١٣٧۵کـوئن، (  دارنـدچـشمگیر ینقشجامعه اصالحی های  تضعیف حرکت

 روشـه،( دنـدان های گـروه نخبگـان مـی تأثیر منافع و ایده حرکت تاریخ را تحتکه برخی 
 باورهـای دینـی شناسـی بر موضوعیت خود که بـه آسـیب آیات قرآن نیز بنا. )١١٧: ١٣٨٧

کیـد ورزیـدهًپرداخته، عموما بر نقش نخبگـان دینـی بـا عنـاوینی همچـون آنـان را  و  تأ
 ولـیأ« ،»الـذکر هـلأ«، »مـراأل ولـیأ«، »العلـم وتـواأالـذین « ،»وتوا الکتـابأالذین «
 ،»متـرفین«، »رهبـان« ،»حبـارأ«، »الراسـخون فـی العلـم«، »لبـاباأل ولواأ«، »بصاراأل
ِالذین اتبعوا«

کابر«، »راءَبُک«، »ُّ کـه  داده اسـت اب قرارمورد خط »ةّئمأ«  و»ةساد«، »أ
 در معنـای »متـرفین« معنای مثبت و برخی ماننـد ر پیوسته د»لبابولوا األأ«برخی مانند 

  .اند به صورت مشترک استعمال گردیده» ّأئمة«منفی و برخی مانند 

  توده. ٢ـ١
 کنـار هـم ،که برای موجودیت یـافتن در جامعـهشود  اطالق میتوده به گروهی از مردم 
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ۀ ند و بـه تـدریج اسـتقالل فکـری خـود را از دسـت داده و دچـار عارضـکن  میاجتماع
الذین «، »الناس«با الفاظ این واژه در قرآن . )۵٢ـ ۵١: ١٣۶٩ لوبون،( گردند پذیری می تلقین
ِالذین استضعفوا«، »ضعفاء«، »الذین أشرکوا« ،»آمنوا  دهآم »ّیونّمأ«و  »ّالذین اتبعوا«، »ُ
  .است

  طیف میانه. ٣ـ١
 نخبـه و نـسبت ،اند که نسبت به برخی اقشار جامعه افراد در طیفی میانه واقع شدهبرخی 

قصص، گمراهـان اقـرار  ۶٣ۀ بر آی که بنا چنان. شوند  عوام محسوب می،به برخی دیگر
  .تأثیر برخی دیگر گمراه شدند کنند که گروهی را گمراه کرده و خود نیز تحت می

  قرآنبندی اقشار جامعه از منظر  تقسیم. ٢

  نخبگان در قرآن. ١ـ٢
 عـصر ِدینـیۀ مراد از نخبگان دینی در این نوشتار، کـسانی هـستند کـه در دامـان جامعـ

این رو با   از این.نگرند الگو میۀ خویش شخصیتی کسب نموده و مردم به ایشان به دید
ن گرفته و کالم و نگاهـشا گمان که آنان تقرب واالتری به معبود دارند، مورد توجه قرار

ها همچـون  ترین انسان در زبان قرآن نیز نخبگان طیف وسیعی از صالح. است نافذ گشته
انـد کـه هـر یـک بـا اسـتمداد از  انبیا تا فاسدترین ایشان همچون شیطان را تـشکیل داده

 .اند کوشیدهفحشا ۀ ِخصایص مشترک اثرگذار بر جامعه، در راستای ترویج حق و یا اشاع
هـای گونـاگونی از   نمونـه،مـدار  قرآن با تمرکـز بـر جوامـع دیـن آیات وحیانی،رو از این

 که برخی با ذکر نام و نـشان ایـن افـراد همـراه بـوده و اند گذار را برشمرده نخبگان تأثیر
انـد،  ۀ خـویش داشـتهجامعـۀ آیند های ریزی حرکت برخی با عنایت به نقشی که در طرح

د که در ادامه به تنی چنـد از ایـشان ان خویش قابل شناسایی شدهۀ عنوان خواص جامع به
  :گردد اشاره می

  نخبگان هدایتگر در قرآن. ١ـ١ـ٢
یـک  که هـرتوان یاد کرد  میترین نخبگان صالح اجتماعی  از پیامبران به عنوان شاخص



  

نی
ت دی

قادا
اعت

در 
ید 
 تقل
ب
آسی

ی 
ررس

ب
...

١۴٣  

عهده داشته و در این راه بـا مخالفـان خـویش بـه احتجاجـات  هدایت امتی را بر وظیفۀ
دعـوت آیـات ؛  ۶٧ــ ۵٢ / انبیا؛٧٩ ـ٧۶ /انعام:  ات دعوت حضرت ابراهیمآی: ک.ر( اند متعدد پرداخته
:  دعوت حضرت عیسیآیات  ؛٢۴ /نازعات؛ ٢۶ /؛ غافر۵٢ / شعراء؛ ٧٧ و ۶٣ /طه:  حضرت موسی

؛  ۶٢ / نــور؛١٢٨ / توبــه: دعــوت حــضرت محمــد؛ آیــات ١۴ و ۶ /صــف؛ ١١۴ /مائــده؛ ۵٢ /عمــران آل
  .)٢١ /احزاب

 ؛٢١ــ٢٠ /قـصص( من آل فرعونٶمنان الهی همچون مٶبرخی بندگان م به ،پس از آنان
تـوان بـه عنـوان دومـین طیـف از  مینیز  )٢٧ـ٢٠ /یس( ّ و حبیب نجار)۴۴ـ۴١ و ٣٣ـ٢٨ /غافر

ثر بوده و در شرایط دشوار با براهین ٶکرد که آنان نیز بر قوم خود م نخبگان صالح اشاره
اع نموده و سـعی در هـدایت دیگـر مردمـان و استدالالت خویش از ساحت پیامبران دف

  .اند هداشت

   در قرآنکننده نخبگان گمراه. ٢ـ١ـ٢
؛ ١٧ــ١۶ /اعراف( آدمیۀ خورد الفتنه و دشمن قسم ّماتوان از شیطان به عنوان  باره می این در

 ذریۀ خویش در مال و اوالد در رأس نخبگان ناشایست نام برد که با )٨٣ـ ٨٢ /ص؛ ٣٩ /حجر
  .)۶۴ /؛ اسراء۴٠ـ٣٠ /حجر؛ ١٧ـ١۶ /اعراف( نماید انگیزی می اخالص پروردگار فتنهبندگان ن

استفاده از ابزار دینی بـر جامعـه  و فرعون که با سوء)٢۵٨ /بقره( پس از وی، از نمرود
؛ ٢١٧ /اعـراف( فرعـون ، هامـان و بزرگـان دربـار)٢۶ /غـافر؛  ۶٣ /طـه( نمودنـد حکومت می

 نوحاشراف قوم  و )٧۶ـ٧۵ و ۶۶ /اعراف( هود راف قوم، اش)٣۶ـ٣۴ /غافر؛ ٣٨ /قصص
هــای خــویش، در دعــوت انبیــا کارشــکنی  کــه بــا دسیــسه )٢۶ـــ٢۴ /مٶمنــون؛  ۶٠ /اعــراف(

 ، برخـی از سـران اهـل)١٧٧ــ١٧۶ /اعـراف( ، بلعـم بـاعورا)٩٧ــ٩۶ /طه( نمودند، سامری می
 که )٢١ /شوری؛ ١۵٨ ـ١۴٩ /اتصاف(  و برخی از سران مشرکان)٩١ /انعام؛ ٧٢ /عمران آل( کتاب

هــای دینــی  هــا را جــایگزین ارزش هــا، ضــد ارزش بــا آمیخــتن مفــاهیم دینــی بــه بــدعت
  .توان به عنوان نخبگان فاسد اجتماعی نام برد ساختند، می می

  ها در قرآن توده. ٢ـ٢
اسـرائیلی کـه در برابـر جـور فرعـون  ، بنـی)٢٨ ــ٢٧ /مٶمنـون( گان نوح نبیددهن یاری

و مسلمانانی که بـا مـال و جـان خـویش در راه  )۶۵ ــ ۶١ /شعراء؛ ٧٧ /طه(ند  نمودمقاومت
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کـه  چنان. های صالح در قرآن هستند ، توده)۴۵ ـ۴٢ /انفال؛ ٧۶ـ٧١ /نساء(  جهاد کردندخدا
 قـوم  و)٩١ــ ٨۶ /طـه( پرسـت موسـی ، امـت گوسـاله)۴٩ ــ۴۶ /غافر(  سپاهیان فرعوناز

  .است دهش  به عنوان عوام خطاکار یاد)٨٣ـ٧٨ /هود( لجوج و گناهکار لوط

  آسیب نگاه مقلدانه به دین. ٣
چیـز  بـه معنـای هـر »هّقالد« . اشتقاق یافته که به معنای تاباندن است»قلد« از »تقلید«
. )۶٨٢: ١۴١٢ ، اصـفهانیراغـب( شـود ست که به گردن دیگری افکنـده مـی اای تنیده هم در
ی پیروی از دیگری بدون حـصول علـم و درخواسـت اتقلید در اصطالح نیز به معنۀ واژ

ــتدالل اســت ــدی،( اس ــوذ )۶۶/٣١ش: ١٣٨٩ عاب ــویی شــخص صــاحب نف ــه گ ــراد ،ک  اف
رو تقلیــد در  ایــن از .کــشاند ســو مــی آنــان بــه هــرۀ خــویش را بــدون ارادۀ زیرمجموعــ

منان ضربه وارد ٶمۀ داری است که به گواه تاریخ همواره به جامع اعتقادات، آسیب ریشه
صـدد زدودن  پیـشه در هـر امتـی، آن هنگـام کـه در  زیرا نخبگان خیانـت؛است ساخته

قدرت تشخیص و خردورزی در میان دینداران هستند، آنان را به تقلید مطلـق از عناصـر 
نماهـا ظهـور  خوانند؛ عناصری که در قالب نیاکان، حاکمان یـا عـالم یشده فرام شناخته

  .یابند می
تقلیـدی . اسـت بندی نموده  دو قسم ممنوع و مشروع دستهمطهری تقلید را به شهید

امـا تنهـا ، )٢٢ /زخـرف(اسـت  البته ممنوع ،که پیروی کورکورانه از عادات و محیط است
 همـان رجـوع ،نیست؛ بلکه در مواردینیاکان مصداق این تقلید ممنوع، تبعیت مطلق از 

کـه تقلیـد  در حـالی.  اسـتجاهل به عالم و عامی به فقیه نیز مصداقی از تقلید ممنـوع
لذا جـایی . نمودن با چشم باز است آن حرکتۀ مشروع در اسالم تقلیدی است که الزم

یابد که فـرد پیـرو  ، هزاران مفسده بروز میبدهدکه این فهم جای خود را به سرسپردگی 
 را ی پیروی از عالمانصادق لذا امام. استشریک نیز در خیانت نخبگان ناشایست 

کننده ثابت گردد که وی خویشتندار، حافظ دین، مخـالف  سته که برای پیرویجایز دان
ایـن   درگوید کـه  شهید مطهری آنگاه می.با هوای نفس و مطیع محض امر الهی است

: ١٣٨٢(  و قابلیت پیـروی دارنـداند ای رسیده  برخی از عالمان شیعی به چنین درجه،میان
او در بررسـی ۀ ، مـستلزم خـردورزی پیوسـتلـذا حتـی پیـروی عـامی از عـالم. )١٢۵ ـ١١٨
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های سـنگین و صـریح قـرآن بـه نخبگـان و   عالم است، ورنه با عنایت به عتابعملکرد
های گمراه گذشته، هر دو گـروه نخبگـان و  مدار و معذب نمودن امت جوامع دینۀ تود
  به ضـاللت مبـتال و عـذاب خواهنـد،اند صدد رسیدن به سعادت بوده مردم که درۀ تود
تقلید . است ممدوح و مذموم تقسیم نمودهۀ عالمه طباطبایی نیز تقلید را به دو گون. شد

ممدوح را همان مراجعه به متخصص در هر علم دانسته کـه رجـوع بـه مرجـع تقلیـد در 
دلیل  بیفروعات دینی از همین قبیل است و تقلید مذموم را به معنای پیروی کورکورانه و 

: ١٣٧۴( اسـت نظـر گرفتـه ت از او وجـود نـدارد، دریـر تبعاز کسی کـه هـیچ برهـانی بـ
 عـوام نـسبت بـه ِی بررسی تـأثیر شـیفتگ، مقصود از آسیب نگاه مقلدانهلذا. )٣١٩ ـ١/٣١٧

 آیـات ،رو این از. دهد است که کسب معرفت جای خود را به تعصب مینخبگان دینی 
در پـی آن اسـت کـه ان، متعدد از وابستگی فکری عوام به نخبگـ های قرآن با نقد نمونه

هـای  امتۀ فهم دین را در ضاللت و گمراهی کورکورانبرای نقش پررنگ نگاه مقلدانه 
این باور است که مبـارزه  مطهری بر که شهید  چنان؛پیشین و معاصر خویش نشان دهد

 امـامهمچنین . )٣٢: ١٣٨٢ مطهری،(  یکی از اشتراکات دعوت انبیا در قرآن است،با تقلید
  :رمودف صادق

گونه که با تبعیت از آنان به دین  گیرد، همان ها فرا کس دین خود را از دهان انسان هر
گردد، لیکن کسی که دیـن خـود را از   از ایشان از دین خارج میتبعیت با ،داخل شده

: ١۴٢٩ ، رازیکلینـی( مانـد آموخته، ایمـان بـا وی جاودانـه خواهـدکتاب و سنت الهی 
١/١۵(.  

 مـستحق عـذاب ،صورت پیروی از رهبـر جـائر یکوکاران امتش را در نیز نپیامبر
جامعه  گاه فقیهانی بر  امت خود هشدار داده که هرهکه ب چنانهم  است؛معرفی فرموده

تر از آنان نیز در میان مـردم باشـند، آن جامعـه در مـسیر  رهبری نمایند که فقهای شایسته
نیـز  در بیـان حـضرت علـیزنهـار را این . )٢٠۶: ١۴٠۶ صدوق،( دارد سقوط گام برمی

نمود آنگاه که به مسلمانان هشدار داد که شش گروه در آتش خواهنـد  توان مشاهده می
: ؟؟؟انهم( امیران متجاوز، فرماندهان متکبر، فقیهان حسود و مردم جاهل:  از جمله؛ماند
ۀ پـشتوان بلکه بنگرید که ،گوید ننگرید که چه کسی سخن می«: فرمودنیز . )٢٣٨/؟؟؟١

 حق با مـردم شـناختهکه و معتقد بود  )۴٣٨: ١٣۶۶ آمدی،تمیمی (» شده چیست  گفتهِسخن
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 ایـن  از.)۴٠/١٢۶: ١۴٠٣ مجلسی،( شوند می  بلکه مردم هستند که با حق شناخته،شود نمی
ضـمن  رو پس از تبیین ضرورت پرداختن به آسـیب تقلیـد در باورهـای دینـی، در ادامـه

ایـن های مقابله و پیـشگیری از بـروز  شیوهۀ دینی مردمان، به ارائ تفکیک منشأهای تقلید
  .شد خواهد پرداخته آسیب

  انواع تقلید از نگاه قرآن. ۴

  تقلید از نیاکان. ١ـ۴
ی یعـاملی مهـم در تقلیـدگراهمواره ، نانگر آن است که وابستگی فکری به نیاکابی قرآن
، اقتدا به )٧٠ /اعراف: ک.ر(  و عاد)۵٣ /ءبیاان: ک.ر(  قوم ابراهیم خلیل،رو از این. است بوده

عبادت خود را مبتنی بر ۀ  شیو نیزمصریان. پرستی خود خواندند سنت پدران را دلیل بت
 را بـه سـبب تـالش در تخریـب  و هـارونسیومسنت نیاکانشان توصیف نموده و 

 نـدعادات قومی و ملی، ساحرانی نامیدند که هدفی جـز غلبـه و ریاسـت بـر مـصر ندار
ــونس( ــوهم ناصــواب از حقانیــت ســنت. )۵/١٨٩: ؟؟؟١٣٧٢ طبرســی،؛ ٧٨ /ی هــای  همــین ت

رو پـس از  از ایـن. خـورد مـی چشم گذشته، در لجاجت و گمراهی مشرکان مکه نیز به
 ،)١٠۴ /مائده؛ ١٧٠ /بقره( اند ی فکری مذمت شدهیآنکه در آیات مختلف به سبب تقلیدگرا

سـنت ادعای انتساب مالئکه به فرزندی خداونـد، رای توبیخ بزخرف در برابر  ٢١ۀ در آی
ی را یتقلیـدگراۀ ، ریـشاین هنگام خداونـد بـا عتـاب ایـشان در .کنند نیاکان را مطرح می
کسب معرفـت در دیـن  حاضر به ،برای حفظ منافع خویش دانسته که دنیاپرستی مترفین

ۀ رازی ذیـل آیـ فخر. )١٨/١٣٨ :١٣٧۴ طباطبایی،؛  ۶٢٨ ـ ٢٧/۶٢٧: ١۴٢٠ رازی،الدین فخر( نیستند
ۀ  تمسک بـه طریقـ:از جمله است، مشرکان مطرح نمودهه را از زبان  سه شبه، ابراهیم١٠

 ؛پرسـتی دیـدیم گفتند ما پدران و بزرگان خود را متفق بر بت معنا که آنان می  بدین؛تقلید
بـر گـی هم ،با وجود کثرت افراد و قـوت اندیـشهها  آنتوان پذیرفت که  حال چگونه می
حـق ۀ  بـر طریقـ،که از راه آنان رویگردان شـده )پیامبر(  و تنها یک نفراند ضاللت بوده

توسـل بـه ۀ پرسـتان مغالطـ بـتۀ  مغالط،به دیگر بیان. )١٩/٧۴: ١۴٢٠ رازی،الـدین فخر(است 
  .است سخن اکثریت و همرنگی با جماعت بوده
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  تقلید از حاکمان .٢ـ۴
های  گیری از آموزه  دینی، کسانی هستند که با بهرهمقصود از حاکمان به عنوان نخبگان

 قـدرت خـود ه، بر جامعه حکومت نمـوده و بـآمیخته به خرافاتیا دینی اعم از صحیح 
احـزاب، مقلـدان  ۶٧ۀ بر آی که بنا چنان. )٢/۵٣۵: ١٣٧۴ طباطبـایی،( بخشند مشروعیت می

امـور ۀ کـه ادار  ـ»ةادسـ«  وـاندـ کـه متنفـذان در میـان مـردم بـوده  ـ»کبـراء« پیروی از
 عامـل ضـاللت خـویش دانـسته و از آنـان بـه درگـاه ـ رااندـ داشته دست اجتماعی را به

ۀ  فرعـون بـارزترین نمونـ،ایـن میـان در. )۵٢٢ــ ١۶/۵٢١: همان( نمایند پروردگار شکوه می
 ،نازعـات ٢۴ۀ آیـ. نمـوده اسـتدینی است که قـرآن روایـت ۀ پادشاه خودکامه در جامع

 وی در . مبنـی بـر خـدایی اسـتاش یترین ادعای تاریخ ج قدرت وی و بزرگبیانگر او
؛ مـردم اسـتفاده کـرد اغـوای بـرایابزارهای گوناگون  از ،  موسیِمواجهه با پیامبری

نشینی کرد و خود را همراه با مردم جلوه داد و  خویش عقبۀ که از موضع متکبران چنان
  : مصر معرفی نمود را خطری برای دین و کشور مردمحضرت موسی
 َوق ِال فرعون ذروىنَ ُ َ ُ ْ َ ْ ِ َ أقتـل مـوَ ُ ْ ُ ْ َ ولیـَ ْ َدع ربـه إىن أخـَ َ ِّ

ِ ُ َّ َ ُ ـْ َاف أن  ُ ْ َ ِدل دُ َ ُم أو أن یَیـنُکِّ ْ َ َْ َظھـر ىف األرض الفـسْ َ ْ
ِ ْ َ ْ

ِ َ ِ  َادْ
  .)٢۶ /غافر(

 کردن فضای عمومی جامعه بـرای قتـل حـضرت متقاعدصدد  فرعون با دو دلیل در
پرسـتی  یعنی بت نخست آنکه پیامبر خدا را خطری برای دین مردم مصر . بودموسی

بیان چنین آسیبی با عنایت به آنکـه وی خـود را نیـز در  که )١٧/۴٩٨: همان( معرفی نمود
پنداشت، بیانگر نوع حکومـت دینـی فرعـون اسـت کـه بـا اسـتفاده از  رأس خدایان می

 اسـتفاده از. بـودن سیاسـی خـویش مردم، به دنبال حذف مخالفـاۀ باورهای مذهبی عام
نسبت دادن دین بـه مخاطبـان بـرای زیرا  ؛حائز اهمیت استنیز در این آیه » کم «ضمیر

: تا بی عاشور، ابن( است ها بوده یش آنان به حفظ باورها و سنتپتحریک و تشویق بیش از 
معنـا  ؛ بدین، حفظ مملکت بود  دومین دلیل وی برای قتل حضرت موسی.)١٨١/٢۴

 و جنگ در میـان موافقـان و مخالفـان، نـاامنی و حضرت موسییافتن با قدرت که 
آید که این تعبیـر نیـز نـوعی تحریـک مـردم بـرای تبعیـت از  میبار  به یخسارات فراوان

افـزون بـر وی  امـا .)٩/٧١: تـا بـی طوسی،( فرعون به منظور پایداری منافع دنیوی آنان است
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 )٣٧ـ٣۶ /غافر: ک.ر( ها خدای موسی در آسمانظیر جستجوی با بیان شبهاتی ناتهامات،  این
، )٢٣ /شـعراء؛ ۵١ــ۴٩ /طه: ک.ر( مردم از درک آن عاجزندۀ االت فلسفی که تودٶو طرح س

 ن،فرعو که آیات عذاب بر قوم چنان. نمودن باورهای دینی عامۀ مردم برآمدصدد گمراه  در
ف قومـه  : اف فکری آنان استاو بر افکار عمومی جامعه و استخفۀ شاهدی بر غلب ُفا َ ْ َ َّ َ َ ْسـ َ

َفأط َ َاعوه إ اکَ ْ ُ َّ ِ ُ ًا قومُ ْ َ ِاسـقَا فُ  از ، های حـضرت موسـی رغم بیدارگریبه که  )۵۴ /زخرف( َنيِ
  .)٩٩ ـ٩٨ /هود: ک.ر(شدند دوزخ وارد پیروی نموده و با وی فرعون فرمان ناصواب 

ر دو صنف اصالح شوند، امتم اصـالح شده که اگ نقل  اکرمرو از پیامبر این از
یکـی از در آیات وحیـانی نیـز . )٨٧ :١٣٨٢، ّ حرانیشعبه ابن(  فقیهان و زمامداران:گردد می

برای طغیـان و ، فراهم شدن زمینه ییاب شدید قرآن نسبت به تقلیدگراتوجوه مذمت و ع
ه و شـدیـاد  متعـدد از طغیـانگری فرعـون یکـه در آیـات  چنـاناسـت؛سرکشی نخبگان 

، انشاسـرائیل، کـشتن مـردان و اسـارت زنانـ افکنـی در میـان بنـی مواردی همچون تفرقه
  .است شدهشمرده طلبی او  هایی از برتری عنوان نمونه به

  تقلید از عالمان. ٣ـ۴
کتاب و نقش آنان در هدایت و ضاللت پیروانشان   پیرامون عالمان اهل، متعددیآیاتدر 

 اسـت شده آنان نهادهۀ عهد حفاظت از تورات برنکه  از جمله آ؛است شده گفته سخن
: ١٣٧۴ طباطبـایی،( انـد یافتـه تـرین مقـام دسـت ین، به رفیعّو پس از انبیا و ربانی )۴۴ /مائده(
 /نـساء؛ ٩١ــ٩٠ /بقـره(  حـسادت به سبب،در مقابل )١٢/۴: ١۴٢٠ رازی،الـدین فخر؛ ٣۶٢ـ٣۶١/۵
 /مائـده؛ ٩٣ /عمران  آل؛٧٩ /بقره( تاب مقدسککتمان  وتحریف ، )٧٩ /بقره( طلبیو دنیا )۵۴
؛ ۴۴ /بقره( عمل بودن ، عالم بی)٣۵ /مائده( ، ترک نهی از منکر)٣۴ /توبه( خواری حرام ،)۴١

کـه شـود   شدیدتر مییاخذه هنگامٶاین م .ندا دهشنکوهش نیز به شدت  ...و )۵ /جمعه
به تعبیر قرآن، از تورات چیـزی که  را ـایشان مرجع و معیار عوام بوده و دینداران بسیاری 

بـه دام گمراهـی و انکـار ــ )٧٧ /بقـره( دانستند جز آنچه خیاالت خودشان بود، بیش نمی
تـا مـرز کفـر بـه پیـامبر را  انکاری که یهودیان منتظر ؛ انداختندحقانیت پیامبر خاتم

 :ک.ر( داد هـم قـراررو در روی و پیروان ادیان توحیـدی را  )٨٩ ـ۴١ /بقره(پیش برد موعود 
آیاتی است که نفوذ این طیـف از نخبگـان ۀ توبه در زمر ٣١ۀ  آی،در این میان. )۵ ـ٢ /حشر
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یش پـی فکری ایشان را بـیش از یتقلیدگراۀ مردم نشان داده و فضای بستۀ  در میان تودرا
ــیآشــکار ــُذِا  :ســازد  م َ ــْحَأوا َّ ْارَب ُ ْرهَ وَ ــُ ْاَب ُ ْابــا مــنَبْرَأ َ ِ ِون اهللاُ دً ــَملــِس واِ ْ اب ْمــر َنَ ــه( ...ََميَ . )٣١ /توب
منــان از ایــشان ٶرهبــان را اطاعــت مطلــق م  مقــصود از اربــاب گــرفتن احبــار ومفــسران
َومـ  عبـارت . سزاوار اطاعت مطلـق نیـست، کسیکه جز خداوند حالی در؛ ندا دانسته  اَ
َّأمروا إال

ِ ُ ِ
َلی ُ ًعبدوا إهلـِ َ ِ ُ ُ ًاحـدَا وْ  کـه بـه مقتـضای آن تبعیـت ندیه توصیف نمودحالۀ جملنیز را  ...اِ

ــستن  ــای رب دان ــه معن ــر کــسی ب ــق از ه ــمطل ــذموم ده و وب ــایی،( اســتم : ١٣٧۴ طباطب
ایـن عالمـان ادعـای اگر که که در روایات ذیل این آیه تصریح شده   چنان؛)٣٢٧ـ٩/٣٢۶

 ایشان گردند، از جدا میدیگران کتاب که با اعتقاد به توحید از  نمودند، اهل خدایی می
مفهـوم   بلکـه بـدین،لذا ارباب واقع شدن به معنـای پرسـتش نبـوده. شدند رویگردان می

سـاختند،  ، حالل و حرام خدا را تغییر داده و دگرگون مـیااست که عالمان یهود و نصار
 نمودنـد مردم به جای حفـظ حـدود الهـی، کورکورانـه از ایـشان تبعیـت مـیۀ لیکن عام

عـوام یهـود از : ال شـدٶ سصادق از امام. )٢/٨٧: ١٣٨٠ یاشی، ع؛ ١٠/٨٠: ١۴١٢ طبری،(
بودند و راهی جـز آن نداشـتند  دانستند که از علمای خود شنیده کتاب الهی همان را می

ایـن بـه خـاطر پـس چـرا قـرآن آنـان را .  بپذیرند،شنوند چه از عالمان خویش می که هر
م است، چه تفاوتی میان عوام ما ؟ اگر این تقلید مذمو استپیروی و تقلید سرزنش کرده

 :حضرت در پاسخ فرمودکنند؟  ن و عوام آنان است که از علمای خود پیروی میانامسلم
خورنـد،  گوینـد، حـرام مـی ًبودند که صـریحا دروغ مـی دیده عوام یهود علمای خود را

 پیروی از آناناما همچنان دهند،  گیرند، احکام الهی را به خاطر منافع تغییر می رشوه می
نیز اگر از فقیهـان خـود فـسق  عوام ما. گرفتند می آنان فرا کرده و حکم الهی را از زبان

و باز هم بـه تقلیدشـان  جا و توجه به دنیا و امور حرام مشاهده کنند آشکار و تعصب نابه
 آنان نیز همچون قوم یهودند که خدا ایشان را به سبب تقلید کردن از فقیهان ،دهند ادامه

  .)١/٢۵۶: ١۴١۶ بحرانی،حسینی ؛ ١/١۴٧: ١۴١۵ ،کاشانی فیض( است مذمت کردهفاسق 

  راهکارهای مقابله با آسیب تقلیدگرایی از منظر قرآن. ۵
 خـردورزی در جامعـه  رشـدبـه افـزایش،ها در قرآن تحلیل روابط متقابل نخبگان و توده

رنـگ ان مـردم و خواص بـه حـداقل رسـیده و ایمـ طبقاتی عامهۀ زیرا فاصل؛ انجامد می
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ۀ  درمان آسیب تقلید فکری در جامعِبه راهکارهای قرآنیلذا در ادامه . گیرد  میبصیرت
  .شود می منان پرداختهٶم

کید بر مسئولیت. ١ـ۵   پذیری آیات تأ
کیـد بـر مـسئولیت انـسان در قبـال اعمـال یِنخستین راهکار اصالح آسیب تقلیدگرا ی، تأ

. گرفـت توان پـی دو گروه از آیات می در  کهارتکابی و نقش او در ساخت آینده است
کید کرده و  )١۵ /اسـراء؛ ٣٨ /نجم( نخست آیاتی که بر مسئولیت انسان در قبال اعمالش تأ

این آیات، . )۴١ــ٣٩ /نجم( است دریافت مواهب الهی را مطابق با تالش او توصیف کرده
  :استها داده  نسانًترین نقش در تغییر سرنوشت افراد و جوامع را صراحتا به ا اصلی

سرنوشت هیچ امتی تغییر نخواهد کرد، جز آنکه آنان خـود تقـدیر خـویش را متحـول 
  .)١١/ رعد( دنساز

اند که به منظور  های پایدار الهی دانسته مفسران مضمون این آیه را بیان یکی از سنت
 خداوند پایـداری نعمـات خـویش را ،این اساس بر. است تحذیر مخاطبان مطرح گشته

آنـان هـشدار داده کـه در صـورت به منوط به بندگی صحیح دینداران توصیف نموده و 
 طیـب،( زد ای ناپسند بـرای خـویش رقـم خواهنـد ابتال به گناه، تقدیرات الهی را به گونه

 ْبه دیگر بیان، آیات. )۵/٢١٢: ١٣٧٧ ، بنـابیقرشی؛ ١۵۴ـ١٢/١۵٣: تا بی عاشور، ابن؛ ٧/٣١۵: ١٣٧٨
ها در تعیـین  که همین اختیار انسان ا واکنشی به اعمال آنان قرار دادهسرنوشت هر امتی ر

ۀ ای نکوهش شوند؛ ورنه قـضاوت دربـار ای مدح و عده عدهکه تقدیرشان موجب شده 
 لقمان نیـز ١۵و  ١۴ آیات ،در تبیین بهتر این مسئله .)١۵٣: ١٣٨٠ مطهری،( معنا بود افراد بی
ده کـه بـا شـلمانانی که والدین مشرک دارند، امر در این آیات به مس. دهنده است یاری

باورهای دینی در چیزی که بدان علم ندارند، از ۀ اما در حیطکنند، ایشان به نیکی رفتار 
از چیـزی کـه بـدان علـم را  مقـصود ،طیب ذیل این آیه. )١۵ /لقمان( آنان پیروی ننمایند

آدمـی بـه صـحت آنـان خالف حق و باطـل اسـت و علـم   فرامینی دانسته که بر،نیست
  رسـولباره تاریخ نیـز گـواه اسـت کـه این در .)١٠/۴٢۴: ١٣٧٨ طیب،( گردد حاصل نمی

 فرماندهی یکی از اصحاب گسیل داشت و به آنان فرمود که از او ه سپاهی را بخدا
. فرمانده آتشی روشن کرد و به سپاهیان دسـتور داد تـا میـان آتـش رونـد. دنپیروی نمای
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ای دیگـر بنـای  و داخـل آتـش شـوند و عـدهکنند فرمان او اطاعت از   خواستندای عده
اگـر :  فرمـود،زمانی که پیامبر از ایـن واقعـه مطلـع گردیـد. نافرمانی و سرپیچی نهادند

سـپس . ماندنـد  در آتـش مـیقیامـت به ازای ایـن خطـا تـا ،شدند گروهی وارد آتش می
عـت در نافرمـانی خداونـد روا اطا:  سـتود و فرمـود،بودند که سرپیچی کردهرا کسانی 
. )٢٢٣ـ٢٢٢: ١٣٨٢ تهرانی، دلشاد( ًدیگران منحصرا در اعمال نیک است از بلکه پیروینیست، 
گاهی و خردورزی مستلزم ، تشخیص اعمال نیک از بد،گونه که هویداست لذا همان  آ

  .از فاسد بازشناسدرا تقلیدکننده است که بتواند نخبگان صالح 
 اخـذه نمـودهٶپـذیری م انان را به سبب سستی و عـدم مـسئولیتدوم آیاتی که مسلم

گـردد کـه برخـی از مـسلمانان  عمران هویدا می آلۀ از آیات جنگ احد در سور. است
بودند که سنت  گویا آنان به یقین نرسیده. آسا بر مشرکان را داشتند انتظار پیروزی معجزه

رو  و از ایـناسـت گرفتـه  لی شـکل و معلویّنظام علۀ پای جهان خلقت برۀ الهی در ادار
: ١٣٧۴ طباطبـایی،( هـای طبیعـی گـشت باید در هـر شکـست و پیـروزی بـه دنبـال علـت

کـارزار قـرار گیرنـد، ۀ این گروه از مسلمانان، هرچند پیش از آنکـه در عرصـ. )۴۶ـ۴/۴۵
ن بـود کـه در ایاما باورشان ، )١۴٣ــ١۴٢ /عمران آل( دادند خود را مشتاق شهادت نشان می

رو عزم خود را برای جهاد با مال و جـان  بود؛ از این  پیروز نبرد احد خواهند،ر صورته
منان و تعیین خلـوص ٶِکه خداوند بارها به هدف آزمایش م حالی در. بودند جزم نکرده

ای که فرمـوده ورود بـه  به گونه؛ )١۴١ /عمران آل( است آنان در این جنگ تصریح نموده
لـذا . )١۴٢ /عمـران آل(اوند صبر شما را در جهاد بیازمایـد بهشت پس از آن است که خد

نـصرت خـویش را ۀ تمام توان با دشمن جنگیدند، خداوند نیز وعـد منان باٶآنگاه که م
لیکن از آن هنگام که به طمع دنیـا، در . نمودعملی ساخت و پیروزی را از آن مسلمانان 

ها کرده و به سوی غنایم شـتافتند و اطاعت از دستور فرمانده، اختالف یافته و تنگه را ر
با هجوم دشـمن و شـنیدن خبـر شـهادت پیـامبر، در جهـاد سـستی کـرده و گریختنـد، 

رو   از این.)١۵٢ /عمران آل(  شکست را برایشان رقم زد،خداوند نیز مطابق رفتار مسلمانان
 کـه کردنـد تعجبی انکارگونه در میان خود زمزمـه مـی خداوند در پاسخ به کسانی که با

  شکست خوردیم، خود آنان را عامل شکست معرفی کـردهه چگون،حق بودیم اگر ما بر
در . )١۶۵ /عمـران آل( ضعف و سستی آنان موجب هزیمت سپاه اسـالم شـدکه تا بدانند 



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٧

١۵٢  

تـرین مواضـعی دانـست کـه مـسلمانان بـه  توان از صـریح  آیات جنگ احد را می،نتیجه
هـای  که تنها در خـصوص موضـوع جنـگ چنان ؛عملکرد خود را یافتندۀ  نتیج،وضوح

هـای  مسلمانان، آیات گوناگون آنان را بـه تقویـت نیـروی جنگـی و بـه کـارگیری روش
 :ک. ر؛ نیـز۵ ــ٢ /حشر؛  ۶٠ /انفال؛ ١٢١ /عمران آل( است نظامی در هزیمت دشمن فرمان داده

هادن تمـامی ایـن در مجموع از کنار هم ن. )١۵/۴۵٨: ١٣٩١ آملی، ؛ جوادی٣٣٣: ١٣۶٩ واقدی،
کید وافر قرآن بر مسئولیت خطیر آدمی در انتخاب مسیر   دینداری و مکلف بودنآیات، تأ

 مـسیر ،و بـا هـشدارهای مکـرر آیـات وحـیشـده افراد در شناخت حقیقت روشن ۀ هم
  .)٧٢: ١۴١۴ مفید، :ک.ر( شود گونه توجیه برای تقلید کورکورانه از دیگران مسدود می هر

   به خردورزیآیات دعوت. ٢ـ۵

  آیات امر به خردورزی. ١ـ٢ـ۵
ه تعقـل و تفکـر در آیـات هـستی و  آدمـی را بـ،هـای وحیـانی بخـش عظیمـی از آمـوزه

 مخاطبـان بـه تعقـل در ،آیـه ۴٩  در واسـت نوردیدن مرزهای علم و دانش فراخواندهدر
و ها مختص عالمـان  اندوزی از آن اند و عبرت هستی دعوت شدهۀ های الهی در پهن آیت

؛ ۵ /یــونس؛ ١١ /توبــه؛ ٢٣ /اعــراف؛ ١٠۵ و ٩٧ /انعــام: ک.ر( اســت اندیــشمندان توصــیف شــده
فارس،  ابن( است  دانستهض جهلینقرا عقل  لی خل.)٣ /فصلت؛  ۶۴ و ۴١ /عنکبوت؛ ٣ /قصص
قبـول علـم ۀ ه آمـادکـ اسـت یا عقل قوهکه معتقد است اصفهانی راغب . )۴/۶٩: ١۴٠۴
خـردی سـلب  ه در قـرآن تکلیفـی از بنـده بـه سـبب کـمگـا هر: افزاید میسپس . است

خـردی  گـاه بنـدگان بـه سـبب بـی گردیده، اشاره به نقص عقل فطـری او داشـته و هـر
اند، اشاره به عقل اکتسابی آنان داشـته کـه ایـن نعمـت الهـی را در مـسیر  نکوهش شده

ی ادراک و عقـل را بـه معنـاطباطبـایی  ه عالمـ.)۵٧٨ ـ ۵٧٧: ١۴١٢( اند صحیح رشد نداده
 درکی بیان کرده که در وجود آدمی به ودیعه نهادهۀ فهمیدن دانسته و مقصود از آن را قو

 در. )١/۶١١: ١٣٧۴( و میان حق و باطل جـدایی انـدازدسد از ناسره بازشنارا شده تا سره 
منـد  نش از آن بهـرهیـه انـسان در دکـنیرویـی اسـت دگاه قـرآن، یاساس د عقل برنتیجه 

ر نباشـد، از ین مـسیـاگـر در اکـه  اسـت اعمال صالح یتگر انسان به سویاشود و هد یم
 ییاراکـ صـرف، یویـ دنیر و شـرهایـشود، اگرچه در خ یده نمینام دگاه قرآن، عقلید
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عقل را فطرت آدمی دانسته که قادر به ۀ نیز قوآملی  جوادی. )٢/٣٧۵: همـان( باشد داشته
: ١٣٧٨( اسـت طـابق بـا آن نـزول یافتـهتشخیص فجور و تقوا از یکـدیگر بـوده و قـرآن م

و الفـاظ دیگـری در معنـای معنایی نیز تـشکیل داده ۀ  خانواد، این واژه در قرآن.)۴۵٠/١
 ،»شـعور« ،»حـسبان« ،»ظـن« واژگان ،»عقل«  افزون برلذا. اند کار رفته بهآن مشابه با 

 ،»زعـم« ،»یرأ« ،»رکـف« ،»نیقـی« ،»تیـدرا« ،»فقـه« ،»فهـم« ،»عرفـان« ،»رکذ«
ۀ  کـه بـر قـوهستنداز جمله کلماتی » بصیرت« و »افتو« ،»شهادت« ،»برخ« ،»حفظ«

  .)٢/٣٧١: همان( نمایند ادراک آدمی داللت می
گاهی ساز تعقل صحیح پیرامـون هـر پدیـده و   زمینه،همچنین به سبب آنکه علم و آ

گاهی تا رسیدن بـه بیـنش عا لمانـه تشخیص سره از ناسره است، قرآن مکرر بر افزایش آ
کید ورزیده و حتی بندگان صالح خویش را با اعطای نعمت علم و حکمت بـه مقـام  تأ

اوج ۀ شاید بتـوان نقطـ. )١۴ /قصص؛ ٧٩ و ٧۴ /ءانبیا؛ ٢٢ /یوسف: ک.ر( است نبوت ارتقا داده
آیـات گـواه آن اسـت کـه . عنایت قرآن به افزایش سطح فهم را در دعوت انبیا دریافـت

استدالل و براهین عقلی آغاز نموده و امـت خـویش را ۀ  با ارائپیامبران دعوت خویش را
 /طـه : موسی حضرت؛  ۶۶ـ ۶٣ و ۵٢ /ءانبیا : ابراهیم حضرت( اند به تعقل و تفکر فراخوانده

گـاه   رسوالن الهی هـیچ،اساسهمین  بر .)۴٣ـ۴٢ /ءانبیا؛ ٣٢ /انعام : محمد حضرت؛  ٨٩ ـ ٨٨
 نـدودند، بلکه پس از آنکه براهین خود را ارائه نمودیش را با معجزه آغاز ننمودعوت خ

آنان را نشنیده گرفته و مصرانه تقاضای معجزه نمودند، از ۀ و مخاطبانشان پیام خردمندان
وحیانی های  نهایت از مجموع این خطاب در. )٢٠۶: ١٣٧٩ معرفت،( دندکر معجزه استفاده

گ می اهی در تـشخیص حـق و باطـل توان به اهمیت نقش تعقل و خردورزی و افزایش آ
  .دست یافت

  آیات عتاب بر عدم خردورزی. ٢ـ٢ـ۵
بصری و قلبی خویش مسئول است و جز ، سمعی های در نگاه قرآن، آدمی در برابر یافته

 امـا غفلـت او در تعامـل خردمندانـه و .)۴١ــ٢٩ /نجـم( نمایـد نمـی  دریافـت،ردهآنچه ک
گاهانه، موجب عتاب  موسـی  امـتکـه چنـان؛ است ه شدرهای مکر حکمرانی ناآ

پرسـت، درخواسـت خـدایی  آنگاه که از چنگال فرعون رهایی یافتند، با دیدن امتی بـت
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 این انحراف را ناشی از جهـل آنـان  نمودند که در این هنگام حضرت موسیدیدنی
گاهی در میان بنییااما گو. )١۴٠ـ١٣٨ /اعراف( خواند  اسرائیل نهادینه شـده  این جهل و ناآ
در این رویـداد نیـز . پرستی روی آوردند  به گوسالهکه در غیبت حضرت موسی بود
عامدانـه و  ، پیروی از سامری را امری غیر اسرائیل در برابر توبیخ حضرت موسی بنی

 آنان را به سبب همـین لکن حضرت موسی. )٨٨ ـ ٨٧ /طه( از سر سادگی جلوه دادند
 عتـاب حـضرت بنـابراین. )٨٩ /طـه( ودخردی و تبعیـت کـور از سـامری مالمـت نمـ بی

بر پذیرش بدون استدالل دعوت سامری از سوی قوم بود کـه آنـان در ناظر  ، موسی
 در  واول خود موظف به خردورزی و حذر از گرفتار آمدن در چنین دامی بودنـدۀ درج
 دلیلـی ،پرسـتی دوم نیز موظف به پیروی از هارونی بودند کـه بـر نهـی از گوسـالهۀ درج
 ونمود؛ لیکن آنان بدون تعقل در براهین وی، از سامری پیـروی نمودنـد  قول ارائه میمع

  .مستحق عذاب سنگین الهی گردیدند
رو آنگاه کـه خداونـد بـه  این از. خردی همچنان با قوم یهود باقی ماند اما آسیب بی

ز حـق انحراف و عدم تبعیت آنـان اۀ  عصر نزول قرآن پرداخته، ریشِکتاب اهلۀ نقد تود
گاهی ایشان از حقایق تورات بیان نموده و آنان را م را عدم کـه از است منانی خوانده ٶآ

. )٧٨ /بقـره( اند کتاب مقدس تنها اوهام و خیاالتی را در سر پرورانده و از آن فهمی نیافته
ایشان دربارۀ مسیحیان نیز ردیابی نموده و علت انحراف ۀ پروردگار این آسیب را در جامع

گاهانه معرفی کردهعیسیحضرت   ،بـاره ایـن در. )١۵٧ /نـساء( اسـت  را قضاوت ناآ
حج اشاره نمود کـه ضـمن  ۴۶ۀ توان به آی خورد که می می چشم های عامی نیز به عتاب

 هایشان ه که مگر قلبکرد، ایشان را عتاب  استفراخواندهآنکه همگان را به سیر در زمین 
 این رو،  ازگیرند؟ ود که از آیات الهی عبرت نمیشن هایشان نمی نماید و گوش تعقل نمی
چیـز   به دالیل هر،ترین مردم به معرفت کسانی هستند که با نیت کشف حقیقت نزدیک

استدالل یا موضوع ۀ  زیرا اگر در طریق؛ ولو آنکه به خطا روند،کنند نگریسته و بحث می
عقل به فکـر صـحیح  ،در نهایت؛ چون بود بحث خطا نمایند، در قیامت مصون خواهند

 اما کسانی که از بحث و اسـتدالل حـذر. گردد یابد و دالیل واقعی کشف می دست می
 زیرا راه علم را بر خود بـسته و ؛نمایند، دورترین گروه برای رسیدن به معرفت هستند می

لـذا حتـی اگـر کورکورانـه از مـسیر . انـد خردشان را از استدالل و منطق محـروم کـرده
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 ،رشـید رضـا( یابنـد نمایند، باز حقانیت آن را نفهمیـده و بـه آن معرفـت نمـی تقلید درستی
رنـگ شـود،  فهم وحی الهی است، کمۀ مای گاه تعقل که جان هربنابراین . )٢/٧۵: ١٩٩٠

هــا،  هــای نــاروا از آن داده و برداشــت کتــب آســمانی نیــز کــارکرد خــویش را از دســت
گاهی در فهم شریعت را لذا قرآن. گردد منان میٶساز انحطاط م زمینه  نفی عقالنیت و آ
دین برشمرده و انحرافاتی همچون کتمـان اخبـار ۀ های وارده بر پیکر مادر آسیبۀ به مثاب

ۀ شـد ریـزی تحریف برنامه ،)١۴۶ و ١٠١، ٧٧، ٧۶ /بقـره(  در توراتحقانیت رسول اکرم
تحقیر دیگران  ،)١١٣ /بقـره( غرور و خودبرتربینی موحدان ،)٧٨ /عمران آل؛ ٧۵ /بقره( تورات

از سوی یهودیان را ناشـی  )٧۵ /عمران آل( نزدیکی به پروردگارۀ بهانو خیانت در امانت به 
  .است از جهل آنان خوانده

کید بر مقام مرجعیت نصوص وحیانی در شناخت حقایق دینی. ٣ـ ۵   تأ
 ی به عنواننخبگان، جایگزینی نصوص وحیانقرآن در مقابله با تبعیت کور از ۀ سومین شیو

در نگـاه قـرآن، یکـی از . محور تعیین حق و باطل به جـای افـراد شـاخص دینـی اسـت
 نامأنوسی آنـان بـا کتـاب آسـمانی ،مردم از نخبگانۀ ترین دالیل تقلید فکری عام اصلی

 سنجش حق قرارۀ  شاخص، افرادیو آرارود است که موجب شده کالم الهی به کناری 
 هف بـلـگفـت، مک ان جـز حـق نخواهنـدپیامبراساس آنکه  منان برٶ مهرچند لذا. گیرد

دریافت ۀ ای که شایست گاه از مقام انسان برگزیده اند، لیکن هیچ اطاعت از ایشان گردیده
رو  این از. )١١ /ابراهیم( است اند و پیوسته بر انسانیت آنان تأکید شده نرفتهوحی شده، فراتر 

 احد گریختند، مورد عتاب قرارۀ بر از صحنمسلمانانی که با شایع شدن خبر شهادت پیام
 ،بیش نبود که هرچند او نباشدآوری   و به آنان اعالم شد که پیامبر در این میان پیامندگرفت

 ی سـمتمحمـد  که حـضرتزیرا؛ )١۴۴ /عمران آل( ماند پیامش تا ابد جاودانه خواهد
از .  اسـتیدا بـاق خـیاست و بـا بقـاین خدن هم دی خدا ندارد و دۀیجز رسالت از ناح

 .فراریان را نکوهش کرده که چرا دین شما بسته به حیات و ممات رسول خداسترو  همین
 ه بـه آن اسـتای جز احیای آن نـدارد و خـود بـست  پیامبر وظیفهودین اصلی پابرجاست 

تـرین  جایگاه کتاب آسمانی چنان واالست کـه برگزیـدهلذا  .)۵٧ـ ۴/۵۵: ١٣٧۴ طباطبایی،(
کـه در  چنـان ؛شوند تا آن را در راستای هدایت بشر اجرا نمایند هی مبعوث میبندگان ال
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بهتـرین ادعیـه اسـت، در نخـستین ۀ  کـه بـه لحـاظ مـتن و سـند در زمـراهللا  امینزیارت
... اهللامین أ یا كالسالم علی«: است عبارات، امام معصوم را به سبب عمل به قرآن ستوده

گونـه قـدرت  کـه هـر همچنان. )٢۵٧: ١٣٨۴ ، شـیرازیکارمم( »عملت بکتابه ...كّنأشهد أ
و در صـورت تخطـی از وحـی  )١۵ /یـونس( تغییر کتاب آسمانی از پیـامبران سـلب شـده

  .)۴۶ـ۴۴ /حاقه( اند  به مرگ و عذاب دشوار تهدید شده،الهی
 حکمـت نـزول که چنان ؛اند شده  نیز همگان به تدبر در وحی فراخواندهاز دیگرسو

 ٣۴ۀ آیـبـر اسـاس . )٢٩ /ص( اسـت دهشـخردمندان بیان به  در آیات و تذکر ر تدب،قرآن
از کتاب را که آنچه  تا اند احزاب نیز همسران پیامبر به عنوان الگوی دینی جامعه موظف

 نیز خداوند از عمران آل ٩٣ۀ در آی.  فراگیرند،شود یم  در منازل آنان خواندهتو حکم
عـام آورده و بخواننـد تـا اختالفـات   تا تورات را به مـألِعالمان یهود زمان پیامبر خواسته

در قـرآن تـدبر قلـب، حجـاب کـسانی کـه بـر اثـر  نـساء ٨٢ۀ آیدر مقابل در . حل شود
کیــد قــرآن ،در نتیجــه. انــد نماینــد، عتــاب شــده نمــی بــر جایگــاه محــوری  ایــن همــه تأ
 همراه بـا ِرائت قتوحیدباوران و نه تنها قشری خاص بهۀ های آسمانی و دعوت هم کتاب
ــدبر ــه راه اجــرای ت ــوگیری از شــریعت در ، حــاکی از آن اســت کــه یگان ــه و جل جامع

 ؛ به نام دین، گسترش فهم عمـومی نـسبت بـه نـصوص وحیـانی اسـتهایی سوءاستفاده
 بلکه کتاب الهی را ،کاهد فهمی عمیق و فراگیر در جامعه که نه تنها از فشار طبقاتی می

  .دارد ت مصون میها و تحریفا نیز از آسیب
کتمان تـورات  از جمله آنکه ؛اند گرفته باره بارها مورد عتاب قرار این  دریاناما یهود

شـده کـه بـه سـبب آن، خداونـد  یهـود معرفـیۀ و تحریف آن بـه عنـوان آسـیب جامعـ
  .)٧٩ ـ٧۵ /بقره( است کتاب نومید ساخته مسلمانان را از اسالم اهل

اسـت کـه خـواص فاسـد یهـود مـدعیات خـود را بیـانگر آن نیـز عمران   آل٧٨ۀ آی
 ؛خواننـد کردند عباراتی از تـورات را مـی گمان میدیگران نمودند که  ای بیان می گونه به
تردیـد  بـی. دادنـد  به حـضرت حـق نـسبت مـیای بود که که آیات خودساخته حالی در

میـسر مـردم از تـورات ۀ اطالعـی عامـ ای جز با بی امکان وقوع چنین تحریفات گسترده
امـر آنـان بـه شکستن حصر فهم تـورات در میـان نخبگـان، رای رو قرآن ب این از. نیست

ۀ و تـود )٩٣ /عمران آل( دبه منظور آشکار شدن حقیقت به میان آوردننموده که تورات را 



  

نی
ت دی

قادا
اعت

در 
ید 
 تقل
ب
آسی

ی 
ررس

ب
...

١۵٧  

 اسـت کـرده من به اوهام و خیاالت معرفـیٶ یهود را به دور از مضامین وحیانی و مدینی
تورات را از مردم مخفی که بودند  الی است که نخبگان متعهد شدهح این در. )٧٨ /بقره(

 ،رشـید رضـا؛ ٩/۴۵۵: ١۴٢٠ رازی،الـدین فخر؛ ٢/٩٠۴: ؟؟؟١٣٧٢ طبرسـی،؛ ١٨٧ /عمـران آل( ننمایند
 یکـی از اهـداف بعثـت پیـامبر ،کتـاب رو خداوند خطاب به اهل این از. )٢٢٧/۴: ١٩٩٠

لـیکن دروزه . )١۵ /مائـده( اسـت کرده معرفیخاتم را آشکار نمودن حقایق پنهان تورات 
عالمان ۀ وظیفو کتاب دانسته  عمران را فراتر از عالمان اهل  آل١٨٧ ۀمیثاق مذکور در آی

 اسـت مـردم بیـان کـردهۀ مسلمان را نیز رعایت این میثاق و بیان حقایق قـرآن بـرای تـود
 آسـیب تقلیـد و ز بـروزبه منظور پیشگیری اکه در دیگر آیات نیز  چنان؛ )٧/٢٨٧: ١٣٨٣(

 تـا بـا انـد شـده مـأمور نبازخوانی مکرر قرآبه  در پی آن انحراف مفاهیم الهی، مسلمانان
گاهی از قرآن، آیات وحی را محور و فـصل الخطـاب مـشکالت خـویش قـرار  انس و آ

  .)٢٠ /مزمل( دهند

  تقلیدگرایی بر عتاب آیات. ۴ـ ۵
آنــان بــا ۀ داران و تعامــل خردورزانــدیگــر روش قرآنــی در افــزایش بیــنش اجتمــاعی دینــ

ی فکـری در میـان مردمـان دینـدار یتقلیـدگراۀ های وحیانی دربار نخبگان، بررسی عتاب
قـرآن . انجامـد اعصار گوناگون است که به تبیین و کشف زوایای پنهان این آسـیب مـی

کید می ر دمخاطبـان  آسیب تقلید و جمود فکری با ،کند که همۀ پیامبران الهی کریم تأ
 مـشرکامـت ۀ گیری خصمان  موضع،نمونه؛ برای اند مسیر دعوت الهی خود مواجه بوده

 حاکی از آن است که ایشان افـزون بـر ، در برابر دعوت توحیدی اوحضرت ابراهیم
ای  باورهای ناصواب دینـی، بـر بـاقی مانـدن بـه سـنت نیاکانـشان نیـز تعـصب جاهالنـه

 بودنـد  متعجب گـشتهوت توحیدی ابراهیمرو پرسشگرانه از دع از این. ورزیدند می
  .)۵۵ ـ ۵٣/انبیا(

سیر در آیات عتاب تقلیدگرایان، حاکی از آن است که بیـشترین فراوانـی ایـن آیـات 
رو آنـان در آیـات  از ایـن. ویـژه مـشرکان اسـت مربوط به خطاب به معاصـران قـرآن بـه

 ن، مـورد عتـاب قـرارآۀ پدران و توجیه گناهان به وسیلۀ مختلف به سبب تمسک به سیر
نمود کـه  لقمان اشاره ٢١ مائده و ١٠۴ بقره و ١٧٠ توان به آیات باره می این در. اند گرفته
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 که مشرکان به ایمان به آنچه خداونـد نـازل نمـوده و پرهیـز از پیـروی از وسـاوس آنگاه
ن کنـیم، از آ پیـروی مـیاز روش پدرانمان نکه ما ای هشیطانی دعوت شدند، با استدالل ب

رو برخی مفسران با عنایـت بـه  این از .تافته و سنت نیاکان خود را کافی دانستندبرروی 
بقره که همگان را از پیروی خطوات شیطان نهی نموده، تقلید نابخردانه را یکی  ١۶٩ۀ آی

 ؛۵/١٨٩: ١۴٢٠ رازی،الـدین فخر( انـد نهادن در خطوات شیطان توصیف نمـوده از موارد گام
بقـره، ایـن عتـاب را هرچنـد  ١٧٠ۀ عالمه طباطبایی ذیل آیـ. )٢/٢٩٧: ١٣۶۵ تهرانی، صادقی

از آن عـام برداشـت ، لـیکن دانستههای الهی توسط مشرکان  مرتبط با حرام نمودن حالل
وی تقلید از نیاکان و وابستگی به عادات قدیمی را چنان عنصر قدرتمندی . است کرده

و در مـواردی از مـدار عقـل خـارج مایـد ن مـیدانسته که حتی مـسلمانان را نیـز تهدیـد 
  .)١/۶٣٢: ١٣٧۴( سازد می

 ،در خـالل ایـن آیـه. است زخرف در بیانی دیگر به عمق این آسیب پرداخته ٢٢ۀ آی
، بلکـه انـد  خود را نه تنها به سنت نیاکانشان مـستند سـاختهِپرستی چندگانهۀ مشرکان سیر

َبل ق : دان تبعیت از آنان را موجب هدایت خویش بیان نموده ْ َالوا إنا وجدنَ َّْ َ َ ِ
َاءنَا آبُ َا َ َ أمة وإنا َ َ َّ ِ َ ٍ َّ ُ 

َار مھتـدونَآث ُ َ ْْ ُ ِ ِ )عقاید گذشتگانِست که پذیرش بدون برهان احالی این در. )٢٢/ زخرف ، 
 عقل بشر در حال رشد ،طور طبیعی  زیرا به؛دلیلی جز تعصب و بازگشت به عقب ندارد

 ، شـیرازیمکارم؛  ١/۶٣۵: همان( شود ی فکری مانع آن مییه تقلیدگراو فهم واالتری است ک
١٣٧۴ :١/۵٧۶(.  

 از همـین آسـیب یشکل دیگرۀ دهند اعراف نیز انعکاس ٢٨ۀ سخنان مشرکان در آی
 ؛ مشرکان در ارتکـاب بـه فـواحش بـه دو دلیـل اسـتناد جـستند،اساس این آیه بر. است

 آنکـه آن را سـنت پـدران خـویش عنـوان نخست آنکه آن را امـر الهـی خواندنـد و دوم
 ی فکری چنان به انحـراف آمیختـهیتوان فهمید که تقلیدگرا نمودند که از همین بیان می

بود که به جای تأمـل در درسـتی و یـا نادرسـتی عمـل خـویش، هـر عمـل ناپـسندی را 
د داده و از خـو آن را رفتار خطای دیگـران قـرارۀ عنوان شریعت مرتکب شده و پشتوان به

که با عنایت به تصریح ایـن آیـه بـر نفـی فرمـان الهـی بـه  در حالی .رفع تکلیف نمودند
 قطـب، بـن سـید( بود ای جایز نخواهد ها، عهدشکنی و معصیت با هیچ بهانه ارتکاب زشتی

١۴١: ١٢/۴١٧(.  
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همین سوره نیز علت عبرت نگرفتن مشرکان از حوادث تلخ و شـیرین ایـام و  ٩۵ ۀآی
رو شاید بتـوان چنـین  از این. است آنان به نیاکانشان بیان کردهۀ ه وابستعفو الهی را نگا

 آنان نیز اهل ،بر نص قرآن برداشت نمود که تبعیت فکری فراوان ایشان از پدرانی که بنا
امـا . و با امتحانات الهی مسیر حق را بازیابندبند خرد نبودند، مانع شده تا حقایق را دریا

ایـشان، پیوسـته عتـاب بـر نگـاه ۀ پایـ  استدالل سست و بیواکنش حضرت حق در برابر
عمـران، ایـشان را بـا  آل ١٠۴ بقـره و ١٧٠ لذا در آیات. است مقلدانه و امر به تعقل بوده

دند و یا علم داشتند که بـه یاندیش اخذه نموده که آیا پدران شما میٶاستفهامی انکاری م
انـد کـه  مفـسران چنـین اسـتنباط نمـودهرو بـسیاری از  این از کنید؟ سنت آنان اقتدا می

گـاه و خردمنـد مـورد تأییـد  پیروی از انسان : ١۴٢٠ رازی،الـدین فخر( اسـتخداونـد های آ
  .)١/۵٧۶: ١٣٧۴ ، شیرازیمکارم؛ ١/١١٩: ١۴١٨ بیضاوی،؛ ١٨٩/۵

 مسلمانان را به پیروی از حـق و عـدم وابـستگی فکـری بـه ،خداوند در آیات متعدد
 مـانع خـردورزی آنـان ،فراخوانده تا هیچ یک از تعلقات دینییگران دپدران و برادران و 

  :)٣/٧۶: ١۴١٨ بیضاوی،(سازد و مسیر هدایت را غبارآلود نود نش
 َأ اَی ُّ ِا الذَ

َین آمنوا الَّ ُ َ َذوا آبـ َ ُ ـ ِ
َّ ْاءمکَت ُ َ وإخـوَ ْ ِ َم أولیـَنُکاَ ِ ْ َ ِاء إنْ ِ بوا ا َ ْلُکا ُّ َ َ ِفـر  اإلْسـ

ْ َ َ َ َان ومـَميـْ َ ـِ َن  َ ْمـنُکوهلم ْ ِ ْ ُ َّ ْم َ
َفأول ُ َ  الظاملونَكِئَ ُ ِ َّ ُ ُ

 )٣ـ١ /ممتحنه؛ ٢٢ /مجادله؛ ٢۴ /توبه: ک.؛ نیز ر٢٣/ توبه(.  

  آیات بیان سرانجام تقلیدگرایان. ۵ـ۵
شده در این نوشـتار، بیـان سرگذشـت تقلیـدگرایان در سـرای آخـرت   ارائهِراهکار پایانی

رغم آنکه در ظـاهر به در تمامی این آیات، . است هاست که آیات متعددی بدان پرداخت
افعـال بـه ۀ هنوز صحرای محشری برپا نشده و گفتگویی میان دوزخیان رخ نـداده، همـ

رو مفسران در تبیین این سـاختار ادبـی، نظریـاتی  از این. است هرفتکار  شکل ماضی به
و یـا  )١۴/٣۴۴: ١٣٧۴ طباطبـایی،( همچون قطعی بودن تحقق این مجادالت میان دوزخیـان

  .)۵/۵٢: ١٣٧٧ ، بنابیقرشی( اند وقوع آن در عالم معنا را بیان نموده
ۀ آیـات بـه مکالمـ برخـی .انـد آیات قرآنی پیرامون این مقطع به دو گونه سخن گفته

عـذاب را ، دوم آیـاتۀ شـده پرداختـه و دسـت گمـراهۀ  و تـودکننـده میان نخبگان گمراه
 شـواهد ،در ادامـه. انـد پیـشه توصـیف نمـوده اللتمختص هر دو گروه امام و امت ضـ
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  .شود  گوناگون بررسی میوحیانی

  میان دوزخیانۀ مجادل. ١ـ۵ـ۵
ّاگر در این دسته از ام گرفتـه،   قـرارکننده نخبگان گمراهۀ الفتنه و کسی که در رأس هم ُ

ر د. دهنـده اسـت ابـراهیم یـاریۀ شیطان با دوزخیان در سورۀ شروع نماییم، آیات مجادل
است، شیطان آن هنگام که باره ترین آیات در این  که به واقع از کلیدیاین سوره  ٢٢ۀ آی

  اسـت،به تعبیر قرآن همه چیز به پایان رسیده و راهی برای بازگشت آدمـی بـاقی نمانـده
گـاه مـیۀ های الهی و خلـف وعـد وی را به حقانیت وعده سـپس در . سـازد خـویش آ

 جـز آنکـه او ،که بر آدمیان هیچ تسلط و حجتـی نداشـتهکند  بار ادعا می عبارتی تأسف
خداونـد سـخن شـیطان را رد نکه ایبا عنایت به . است دعوت کرده و بشر اجابت نموده

تـوان  ، مـی است نیز عذاب دردناک را برای ظالمان توصیف کردههننموده و در پایان آی
کـه است با آیات مکرری آوا  ، همآنکه این آیه افزون بر. به صحت این مجادالت پی برد
 ان سـخنکننـدگ  هم از سوی نیکان و هم سـران گمـراه،از رسوایی و طرد شدن مجرمان

قابل تأمل در مالمت شـیطان ۀ نکت. )١٢/۶٢: ١٣٧۴ طباطبایی،؛ ۶/٢٩٠: تا بی طوسی،(اند  گفته
 نماید، به وضوح از اختیار آدمی و مسئولیت وی در قبال مسیری که انتخاب میآن است که 
حـشر نیـز  ١٧ و ١۶ات در این زمینه از آی. )۶۵ ـ ١٢/۶۴: ١٣٧۴ طباطبایی،( است سخن گفته

 مکر شیطان را مثال زده که آدمی را به کفـر ،خداوند در این آیات. توان سود جست می
گرداند، از او برائت جـسته و  دهد، اما آنگاه که انسان کافر شد و از حق روی فرمان می

شده را ظـالم لیکن خداوند شیطان و مردم اغوا. نماید خداوند میاظهار خوف نسبت به 
 همـین ١٨ۀ رو در آیـ از این. استفرموده خوانده و عاقبت هر دو را خلود در آتش بیان 

 پیمودن مسیررای به توشلزوم کسب  به تقوای الهی امر نموده تا بر بارهمنان را دوٶم ،سوره
گاه باشندبهشت ابدی، هوشیاپرپیچ و خم رسیدن به    .)٢٩/۵١١:  ١۴٢٠رازی، الدین فخر( ر و آ
 سـبأ، اعـراف، غـافر و هـای ههای فراوان دیگـری در سـور  به نمونه،پس از این آیات

و خـواص گمـراه دوزخـی، کـه نخبگـان میان ۀ توان اشاره نمود که به مکالم احزاب می
بـر نقـل  بنا. ندا شوند، پرداخته  هر دو عذاب میْیک دیگری را متهم نموده و عاقبت هر
و شـوند  مـیمردم آن هنگام که با صـورت بـه دوزخ پـرت ۀ  احزاب، تود۶٨ تا ۶۴ات آی
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از خداونـد و چـرا کـه خورنـد  میتأسف به حال خود گیرند،  می قرارخداوند  لعن مورد
 یمخویش پیروی کردالها ما از سروران و بزرگان بار: گویند می و نددکرپیامبرش اطاعت ن

پس آنان را به لعنتی بزرگ لعنت فرمـا و بـه عـذابی دو برابـر . گمراه نمودندو آنان ما را 
 :١٣٧۴ طباطبـایی،(  زیرا هـم خـود گمـراه بـوده و هـم مـا را اغـوا نمودنـد؛مجازاتشان نما

شـوند،   اعراف نیـز آن هنگـام کـه هـر گـروه از دوزخیـان وارد مـی٣٨ۀ در آی. )١۶/۵٢٢
که نمایند  ند و عوام باز از خداوند درخواست مینمای برادران و امت خویش را نفرین می

اند، دو برابر عـذاب  بزرگان و خواص را به سبب ایفای نقشی که در گمراهی آنان داشته
گـشایند کـه شـما بـر مـا فـضیلتی  اما در این هنگام نخبگان زبان به اعتراض مـی. نماید

گاهانه در  بلکه شما نیز ،نخواهید داشت  شـوید ، عـذاب مـیایـد هانجام دادازای آنچه آ
ُلکـال َق :  هر دو گروه استِ دو برابرِلیکن پاسخ خداوند وعده به عذاب. )٣٩ /اعراف( ِ ٍّل َ

َلضعف و َ ٌ ْ َن الِکِ َ تعلمونْ ُ َ ْ َ )عذاب پیشوایان ضاللت را به سبب گمراهی ْمفسران. )٣٨/ اعراف 
تقلیـد نابخردانـه از و رهبری گمراهان، و عذاب پیروان آنان را نیز بـه سـبب گمراهـی و 

 هرچنـد برخـی نیـز. )٣/١٢: ١۴١٨ بیـضاوی،( انـد نخبگان فاسد، دو برابر توصـیف نمـوده
 های گمراه یکسان ندانسته، بلکه عذاب هـر  نخبگان و تودهۀعذاب دو برابر را برای هم

نقشی که در ترویج ضاللت در فضای عمـومی جامعـه و استحقاق او ۀ کسی را به انداز
  .)١١/١٢۵: ١٣۶۵ تهرانی، صادقی( ندا  توصیف کردهایفا نموده،

در . نـدا  غافر و ابراهیم از موضعی دیگر به این مجادالت پرداختههای هاما آیات سور
وضـه نمـوده و ابا تقلیـد فکـری از نخبگـان معرا  عوامی که خرد خود ،خالل این آیات

توانیـد از   آیا می:پرسند یاند، از بزرگان خود م اکنون مغبون شده و به دوزخ گرفتار آمده
کنند که مـا نیـز  عذاب پیروان خویش بکاهید؟ لیکن آنان با اظهار تأسف چنین بیان می

ایم و اکنون صبر و یا فزع یکسان بوده و چیـزی  همچون شما به عذاب الهی مبتال گشته
 ؛٢١ /ابـراهیم( نمایـد کاهد و تنها حکم الهی است که میان بنـدگان داوری مـی از آن نمی

مردمـی کـه وی را یـاری ۀ غافر که این مجادله میان فرعون و تودۀ در سور. )۵۶ـ۴۵ /غافر
 اما .نیز هستندالهی دهد، آنان از نگهبانان برزخ خواهان تخفیف عذاب  نمودند، رخ می

چنان میان ایـشان و رحمـت الهـی فاصـله افتـاده کـه ایـن درخواسـت بـدون اجابـت  آن
 ،بودنـد که با بینات و براهین روشن به سویـشان آمـدهرا برانی  به سبب آنکه پیام،ماند می
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  .)۵٠ـ۴٩ /غافر(  نمودندانکار
ِن استضعفوایالذ« مردم که بهۀ در آخرین دسته از این آیات نیز تود اند،   لقب گرفته»ُ

انـد، زبـان بـه اعتـراض گـشوده و   نامیده شده»برواکن استیالذ« در برابر خواصی که به
اما این نخبگـان نیـز از بـر دوش . )٣١ /سبأ( دانند ناشی از وجود آنان میگمراهی خود را 

شـما را از بیان که این ما نبودیم که این  با ؛نمایند می کشیدن خطای پیروان خویش حذر
.  بلکه شما خود گناهکار و مجرم بودید، بازداشتیم،مدآآنگاه که به سوی شما هدایت، 

مردم با این اسـتدالل کـه ایـن مکـر و ۀ و عامیابد  میدامه بعد نیز اۀ باز این مجادله در آی
داد،  روزی شما بود که ما را به کفـر الهـی و گـرایش بـه شـرک فرمـان مـی شبانهۀ دسیس

فرارسیدن عذاب الهـی، تأسـف ا  بنلیک. نمایند تا نخبگان را متهم جلوه دهند تالش می
ه ازای آنچـه هـر یـک از و ندامت هر دو گروه آشکار شده و غل و زنجیرهای عذاب بـ

: ١٣٧۴ طباطبـایی،؛ ٣٣ــ٣٢ /سـبأ( شـود مـی ، بـر گردنـشان افکنـدهانـد کافران مرتکب شده
  .)٢٠٩ ـ٢۵/٢٠٨: ١۴٢٠رازی، الدین فخر؛ ۵٧٨ ـ ١۶/۵٧٧

  عذاب امام و امت کفرپیشه. ٢ـ۵ـ۵
شـده   گمـراهِ هر دو گروه نخبگان و عـوامِقطعی عذابۀ گروهی دیگر از آیات، به وعد

آنـان ۀ بر عذاب قوم فرعون و غرق شدن هم ،آیات وحیکه در   چنانند؛ا ح نمودهتصری
کید    .)٩٠ /یونس ؛٧٩ ـ٧٨ /طه( است دهشتأ

موسـی را بـا آیـات و بـراهین «: انـد  هود که فرمـوده٩٩ تا ٩۶عبده با تکیه بر آیات 
 و در نهایتبه سوی فرعون و بزرگانش فرستادیم اما امت فرعون از امر او تبعیت کرده روشن 

بـه اعتقـاد . است  به نقش مأل فرعون اشاره کرده،»نیز با رهبری او به آتش داخل شدند
فرعون با حـضرت ۀ عبده، بزرگان دربار در امور دولتی جایگاه مشورتی داشته و در مقابل

که در صدور دسـتورات فرعـون در خـصوص مقابلـه  چنان.  یاریگر او بودندموسی
ن برگزاری مسابقه و فراخوانـدن سـاحران، قتـل سـاحران،  همچو، با حضرت موسی

 به مرگ، ساختن برج برای رقابت بـا خـدای یگانـه و تـشدید تهدید حضرت موسی
اسرائیل، با فرعون همنوا بودنـد و سـرانجام بـه سرپرسـتی وی داخـل در  فشارها علیه بنی
  .)١٢/١٢۴: ١٩٩٠ رضا، رشید( عذاب شدند
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کـه بـه حـق وی را بـه سـبب جبـروت و ـ فرعـون عـذاب خداونـد نـسبت بـه  وعدۀ
پرنفـوذترین ۀ توان در زمر ش میا نظیر خدایی کم گری فراوان و ادعای طغیانگری و حیله
بـود، در  دسـت گرفتـه افکارشان را بهۀ ای که رشت  و تودهـداد  قرارکننده نخبگان گمراه

 امتش که با حیلـت  از جمله آنکه خداوند از فرعون و؛است آیات دیگری نیز بیان شده
آمـوز  بود، انتقام گرفته و همه را به عذابی عبرت فکری کشانده آنان را فریفته و به رکود

کید شدهۀ که این معنا در سور چنان؛ )۵۶ــ ۵۴ /زخرف( مبتال نمود  از ایـن. است هود نیز تأ
هـای   را کـه بـا نـشانه دعوت توحیدی حـضرت موسـی،رو پس از آنکه قوم فرعون

فرعـون پیـروی ۀ از سوی خداونـد همـراه بـود، رهـا کـرده و از فرمـان سـفیهانآشکاری 
راه آنان کرد و فرعون را در حالی کـه قـوم ۀ نمودند، خداوند لعنت هر دو جهان را بدرق

 ؛ ۶١ــ ۶/۵٨: تـا بی طوسی،؛ ٩٩ ـ٩۶ /هود( نماید، توصیف نمود گمراه خود را به دوزخ وارد می
  .)١١٨ ـ٧/١١٧: ١٣٧٨ طیب،

قصص نیز پس از آنکه بر عذاب فرعون و امتش تصریح نمـوده،  ۴٠ و ٣٩ آیاتدر 
  :است یاور خوانده بیۀ شد فرعون را امام و پیشوای دوزخیان لعنت

 َوجعلن ْ َ َ َا أئمـة یـَ ً َّ ِ
َ ْ ْدعون إىل النـار وُ َ َ ِ َّ َْ

ِ َ َم القیُ ِ ْ َامـة الَ ِ َنـصرونُ یَ ُ َ َ وأتبعنـ٭ْ ْ َ ْ َ ِا ىفَ ْ َذه الـدنیَ هـُ ْ ُّ ِ ْا لعنـة وِ َ َ ً َ ْ َم القیَ ِ ْ َامـة  مـن َ ِ ْ ُ ِ َ
ِاملقبوح ُ ْ َ   .)۴٢ـ۴١ /قصص( َنيْ

غـافر حـائز ۀ سـورۀ دهند در آخرین حلقه از این زیرمجموعه نیز اشاره به آیات تکان
ایـن سـوره، آل فرعـون بـه شـدیدترین مرتبـت عـذاب  ۴۶ و ۴۵ در آیات. اهمیت است

  .شود ن عرضه میایشا دوزخ وارد گشته و آتش صبح و عصر بر
خطاکـاران شـامل در نهایت از بررسـی تمـامی آیـات عتـابی کـه در دنیـا و آخـرت 

کیـدات مکـرر قرآنـی ایـن مثـالۀ توان نتیجه گرفت که ذکر همـ ، میگردند می  ،هـا و تأ
بـه . منظور هوشیاری آدمی در استمداد از خردورزی و بینش روشن در فهم دین است به

 بـه ،امـام و امـت خطاکـارۀ اخـذٶ قرآنی بر عذاب و ماین تصریحاتۀ  هم،دیگر سخن
در چگـونگی کـسب را گـاه مـسئولیت خطیـر خـویش  جهت آن است که انـسان هـیچ

 رفـع ِاش فراموش ننماید و با تقلید فکری از دیگران دچار وهـم  راه و روش دینیِصحیح
َّوال : الهی در هدایت جهادگران راهشۀ بلکه به وعد. تکلیف از خود نگردد َین جِذَ ُاهدوا َ َ

َا لنھــدیَینــِف ِْ َ َ ســبلنَ َ ُ ُ ْ ُ اعتمــاد نمــوده و در جــستجوی حقیقــت برخیــزد و بــه  )۶٩ /عنکبــوت( ...اَّ
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 ،گونـاگونی و بـا بررسـی آرانمایـد یافتـه اقتـدا   هـدایتِاولوالبابۀ  قرآن به سیرفرمایش
 مـأمور شـد تـا بـه که رسول خـدا چنان؛ )٩/٢٧٩: ١٣٧٧ ، بنابیقرشی( برترین آن را برگزیند

گـاهی بـه سـوی حـق دعـوت ٶمشرکان اعالم نماید که خود و م منانش بـا بـصیرت و آ
الهـی نیـز ۀ طور که بندگان نمون همان. )١٠٨ /یوسـف( کنند  میو از شرک حذرنمایند  می
این افراد که در لسان قـرآن، . اند  هوشیاری معرفی شده به خردورزی و،فرقان ۶٣ۀ در آی

اند، حتی در پذیرش آیات الهـی مقلدانـه عمـل نکـرده و بـا  لقب گرفته »الرحمن عباد«
از . )١۵/٣٣٨: ١٣٧۴ طباطبـایی،؛ ٧٣ /فرقـان( دنـگزین چشمی باز راه هدایت خویش را برمی

 امـا ،رو طبرسی به مذمت دیندارانی پرداخته که حتی برخی قاریان قرآن نیـز هـستند این
 ،خـردورزی در مفـاهیم دینـی  را به سبب عـدمپذیرند، و آنان کورکورانه دین خود را می

  .)٧/٢٨۴: ؟؟؟١٣٧٢ طبرسی،( است شمار آورده  به»عباد الرحمن«خارج از گروه 

  گیری نتیجه
هـای مـردم از   تـودهِبا استناد به آیاتی کـه گذشـت، قـرآن کـریم از تبعیـت بـدون تعقـل

صـدد  درده و کـر شـدت انتقـاد های مرجع به ویژه پدران، حاکمان و عالمـان بـه گروه
جملـه آنکـه بـر   از؛اسـت موحـدان برآمـدهۀ اصالح این آسیب و ارتقـای بیـنش جامعـ

کید کرده، وی را به خردورزی مأمور ساخته و  مسئولیت پذیری انسان در قبال اعمالش تأ
هـای   بـر آمـوزه،در سـومین مرحلـه. است خردان در باورهای دینی را نکوهش کرده بی

کید  ،در چهـارمین اسـلوب. تـا بـه عقـل آدمـی جهـت بخـشندنمـوده  کتب آسمانی تأ
بـه عاقبـت نـسبت  و در نهایت با هشدار اند خردی نکوهش شده تقلیدگرایان به سبب بی

از . اسـت حذر داشـته سوء مقلدان و رهبران فاسد، مسلمانان را از تقلید در اعتقادات بر
 بیندیشد و از در چگونگی کسب دین خویشکه فی موظف است ّرو هر انسان مکل این

، همـه را شـنیده و بهتـرین را برگزینـد کـه ایـن از منظـر قـرآن، راه ونمیان اقوال گونـاگ
  .)١٨ /زمر( است یافته خردمندان هدایت
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  یشناس تابک
 نهـج شـرح ، عبدالحمید بن هبةاهللا بن محمد بن محمد مـدائنیابوحامد نیدعزال ، معتزلیدیالحد یاب ابن .١

  . ق١۴٠۴ ،ینجفی مرعش اهللاةیآ ۀکتابخانقم،  ،البالغه
ر، یـبیرکام  تهـران،ی،جنت احمد ترجمۀ ، الرسول آل عن العقول تحف ،یعل بن حسن ،یانّحر شعبه ابن .٢

  . ش١٣٨٢
یر و التنویرابن عاشور، محمد بن طاهر،  .٣   .تا بی، التاریخ العربیمٶسسة ، بیروت، التحر
 غـاتیتبل دفتـر قـم،هـارون،  محمـد عبدالسالمیق تحق، یس اللغهیمعجم مقا ،ابن فارس، ابوالحسین احمد .۴

  .ق ١۴٠۴ ،یاسالم
بیـروت، دار تحقیق محمد عبدالرحمن مرعـشلی، ، انوار التنزیل و اسرار التأویل بن عمر، اهللابیضاوی، عبد .۵

  . ق١۴١٨احیاء التراث العربی، 
محمـد ین الـد جمـال شـرح ،الکلـم درر و الحکـم غـررتـصنیف  محمـد، بـن عبدالواحـد ،یآمـد یمیتم .۶

  . ش١٣۶۶دانشگاه تهران، تهران، خوانساری، 
  . ش١٣٩١، قم، اسراء، تسنیم تفسیر قرآن کریم ،، عبداهللایآملی جواد .٧
  . ش١٣٧٨ قم، اسراء،، چاپ دوم، )قرآن در قرآن( تفسیر موضوعی قرآنهمو،  .٨
  . ق١۴١۶ بنیاد بعثت، تهران، ،البرهان فی تفسیر القرآنمان، یهاشم بن سلسید، یبحرانحسینی  .٩
  . ق١٣٨٣، هالعربی الکتب حیاء اقاهره، دارچاپ دوم، ، ثیالتفسیر الحد، ةعز ، محمدهدروز . ١٠
  . ش١٣٨٢دریا، ، تهران، البالغه شناسی دین و دینداری در نهج رهزنان دین؛ آسیبتهرانی، مصطفی،  دلشاد . ١١
  . ش١٣۴١ ، تهران، دانشگاه تهران،نامه دهخدا لغتاکبر،  دهخدا، علی .١٢
 ی،داوود عـدنان  صـفوان تـصحیح،نآالقـر الفـاظ مفرداتفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، راغب اص . ١٣
  . ق١۴١٢ ،القلم دار ، دمشق ـروتیب
  . م١٩٩٠مصر، الهیأة المصریة العامة للکتاب، ، القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار تفسیر محمد،رضا،  رشید .١۴
  . ش١٣٨٧ ، تهران، نی،منصور وثوقیترجمۀ ، اجتماعی تغییرات، روشه، گی .١۵
  .ق ١۴١٢ الشروق، دار ، ـ قاهرهروتیب هفدهم، چاپ، فی ظالل القرآن  بن ابراهیم شاذلی،قطببن سید  .١۶
  .ش١٣۶۵، چاپ دوم، قم، فرهنگ اسالمی، ّ بالقرآن و السنهالفرقان فی تفسیر القرآن  تهرانی، محمد،صادقی .١٧
چاپ دوم، ، عمالعمال و عقاب االثواب اال بابویه قمی،موسی بن صدوق، محمد بن علی بن حسین بن  .١٨

  . ق١۴٠۶، یف الرضیالشر دارقم، 
  ؟؟؟. ق١۴٠٣، حوزۀ علمیۀ قم  مدرسینۀ، قم، جامعمعانی االخبار، همو .١٩
چـاپ پـنجم، قـم،  ، همدانییموسو سیدمحمدباقرترجمۀ ، تفسیر المیزانمحمدحسین، سیدطباطبایی،  .٢٠

  . ش١٣٧۴ ، حوزۀ علمیۀ قمنیمدرسۀ جامع
 سـتوده، تهـران، رضا تصحیح ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع ،الدین ابوعلی فضل بن حسن امینی، طبرس .٢١

  . ش١٣۶٠، یفراهان
  .ق ١۴١٢ ،هالمعرف دار روت،یب، القرآنتفسیر جامع البیان فی ، محمد بن جریرابوجعفر طبری،  .٢٢
  .تا بی، ی التراث العرباءیاح داربیروت، ، التبیان فی تفسیر القرآنحسن،  بن محمدابوجعفر ، یطوس .٢٣
  . ش١٣٧٨ ،اسالم ،تهرانچاپ دوم،  ،اطیب البیان فی تفسیر القرآن ن،یعبدالحس دیس ب،یط .٢۴
  . ش١٣٨٩،  ۶۶ مارۀ، شبیناتفصلنامۀ ، »تقلید و تحقیق در منطق قرآن«عابدی، فخرالسادات،  .٢۵
، شف الـصدقّنهـج الحـق و کـمطهـر اسـدی،  بـن یوسف بن الدین حسن جمالابومنصور  حلی، عالمه .٢۶
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  . م١٩٨٢، یتاب اللبنانکال داربیروت، 
َ بن عیاش سلمی سمرقندی، محمد بن مسعودی،اشیع .٢٧ ، ی محالتیرسول سیدهاشم تحقیق ،کتاب التفسیر َ

  . ق١٣٨٠ ،هی علمۀچاپخان ،تهران
اپ چـ ،الغیـب مفـاتیح: التفسیر الکبیـر،  تمیمی بکری شافعیفخرالدین رازی، ابوعبداهللا محمد بن عمر .٢٨

  .ق ١۴٢٠، العربی التراث احیاء دار بیروت، ،ومس
  .ق ١۴١۵تبة الصدر، کمچاپ دوم، تهران، ، الصافی تفسیر، یمرتض  بن شاهمحسن، محمدیاشانکض یف .٢٩
  .ش ١٣٧٧اد بعثت، یتهران، بنچاپ سوم، ، الحدیث احسنتفسیر کبر، ا یعلید، س بنابییقرش .٣٠
  .تا یبفردوسی، تهران،  ، و التعجبالفوائد کنز ی بن عثمان،عل بن ، ابوالفتح محمدکی طرابلسیراجک . ٣١
  . ق١۴٢٩ ،ثیالحد دارقم، ، کافیالعقوب،  یبن محمدابوجعفر ،  رازیینیلک .٣٢
چـاپ چهـارم، غالمعباس توسـلی و رضـا فاضـل، ترجمه و اقتباس ، شناسی مبانی جامعهکوئن، بروس،  . ٣٣

  . ش١٣٧۵ تهران، سمت،
  . ش١٣۶٩ ها، تهران، روشنگران، کیومرث خواجوی ترجمۀ، ها شناسی توده روان، لوبون، گوستاو .٣۴
 ةسـسٶبیـروت، م، ،االطهار االئمة اخبار لدرر الجامعة االنوار بحار ، بن محمـدتقیمحمدباقر ،یمجلس .٣۵

  . ق١۴٠٣الوفاء، 
  .تا اء التراث العربی، بییاح ، بیروت، دارالمراغی تفسیر، ی، احمد مصطفیمراغ .٣۶
، تهـران، انتــشارات امــام )خالصــۀ کتــاب نبـرد حــق و باطــل (انـسان بــر آســتان دیـنمطهـری، مرتــضی،  .٣٧

  . ش١٣٨٠،  صادق
  . ش١٣٨٢صدرا،  ، تهران،ده گفتار، همو .٣٨
  . ش١٣٧٩ ، ـ سمت، التمهیدقم ـ تهران، قرآنی علوممعرفت، محمدهادی،  .٣٩
  . ق١۴٢۴ ،هیاالسالم الکتب دار تهران، ،الکاشف ریتفسال محمدجواد، ،هیمغن .۴٠
حسین درگـاهی، تحقیق ، تصحیح اعتقادات االمامیه،  عکبری بغدادین نعمانمحمد بن محمد ب، مفید .۴١

  . ق١۴١۴المفید،  بیروت، دار
  . ش١٣٧۴، هیسالمتب االکدار التهران، ، نمونه تفسیری، ناصر، رازیش ارمکم .۴٢
 ، طالب ابی بن  امام علیۀمدرسقم، داودی،   سعید وقدسی احمدتحقیق ، کلیات مفاتیح نوین، همو .۴٣

  . ش١٣٨۴
چـاپ ، یدامغـان یمهـدو محمـودترجمـۀ ،  های پیامبر  تاریخ جنگ؛مغازیعمر،  بن واقدی، محمد .۴۴

  . ش١٣۶٩، یز نشر دانشگاهکتهران، مردوم، 
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  ١٣٩٧  بهار ـ تابستان،٢٧ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

   سرقتّ حدۀواکاوی تفسیر آی
  ّأن المساجد هللا  ۀبه آی

  )نوان یکی از مستندات روایی روش تفسیری قرآن به قرآنبه ع(
    ١مهدی عبادی  
    ٢مرتضوی سیدمحمد  
    ٣ضمیر محمدابراهیم روشن  

  دهکیچ
ی تفسیر قـرآن، اسـتفاده از قـرآن در تفـسیر ها یکی از کارآمدترین و بهترین روش

وش اقامـه بر اعتبار و صحت ایـن رای  مفسران قرآن به قرآن ادله. باشد  میخودش
 )٣٨/ مائده( سرقت ۀآی. اند  دانستهMروش را برگرفته از سیرۀ معصومانکرده و این 

ی این سیره است که این مفسران بدان تمسک نمـوده و بـر ها از بارزترین مصداق
 Mتدر روایـات تفـسیری اهـل بیـرا  تعلیمی بودن ایـن سـیره ۀهمین اساس جنب

 روایـات تفـسیری ۀا باید توجه داشت که همام. اند  رسانده ظهور و اثباتۀمرحل به
 هـا آن تعلیمی نداشته و برخی وجوه دیگـر نیـز در ۀ جنبMت اهل بیِقرآن به قرآن
  .وجود دارد

                                                                 
 ١٠/۵/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/۴/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(mahdi.ebadi.mail@gmail.com)مشهد دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی دانشگاه فردوسی . ١
  .(mortazavi-m@um.ac.ir)) نویسندۀ مسئول(دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد . ٢
  .(roushan1344@yahoo.com)ضوی استادیار دانشگاه علوم اسالمی ر. ٣
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 )١٨/ جن(   المساجد هللاّنأ  ۀ سرقت به آیۀ آیu در روایت امام جوادهرچند      
له ئواکـاوی مـس اما و مقدار قطع دست دزد بر اساس آن تعیین شده است، ،تفسیر
 بـرای اسـکات ً تعلیمی ندارد و امـام صـرفاۀ این روایت هیچ جنب کهدهد  مینشان

، )١٨/ جـن(ویل و لوازم معنـای یـک آیـه أشده، از ت یید حکم تشریعأمخالف و ت
  .را فهمانده است)  سرقتۀآی(دیگر ای  آیه

ای  تبیـین ادلـه( سرقت و استناد به آیاتی دیگـر ۀی دیگر ذیل آیها وجود روایت      
ید ٶ، م»مساجد« و »ید« مذکور و نیز بررسی تفسیری واژگان ۀدر تفسیر آی) دیگر

 تفسیر قـرآن بـه ۀ طرفداران نظریً این مطالب، اصالۀعالوه بر هم. این مطلب است
  .اند خارج و جزء مستثنیات دانسته تفسیر قرآن به قرآن ۀقرآن، احکام فقهی را از دایر

 ّ جـن، مـساجد، حـدۀ سـور١٨ ۀ، آیـ)٣٨/ مائـده( سـرقت ۀآیـ :یدیلکواژگان 
  .سرقت، تفسیر قرآن به قرآن

  مقدمه
 سـبحانی(ی تفسیر قرآن، روش تفسیری قرآن بـه قـرآن اسـت ها یکی از کارآمدترین روش

 اش را به بلندای تـاریخ اسـالم  که برخی پیشینه)٣/٨٩: ١۴١٧؛ طباطبایی، ١٣٩: ١۴٢٢، تبریزی
پـردازی بـرای  نظریه در عصر حاضر، .)١/۴١: تـا ذهبی، بی؛ ٢/٢۵٣: ١٣٨٠سیوطی، (دانند  می

مبانی و قواعد این روش تفسیری، پیشرفت چشمگیر آن را در گرایشات مفسران به دنبال 
  ١. استفاده از این روش تفسیری کشانده استۀداشته و بسیاری را به عرص

باشد کـه از ایـن   می معصومان ۀ این روش تفسیری، تمسک به سیرۀیکی از ادل
 و )١/٧٠: ١٣٩٠جـوادی آملـی، (انـد  گرفتـه  مـیی خود از قـرآن کمـکها روش در برداشت

سـازند   مـیرهنمـونآن  و ما را بـه ندبینیم که بر این شیوه استوار  میبسیاری از روایات را
  .)١/١۵: ١۴١٧طباطبایی، (

ن به عنوان شاهدی  تفسیری قرآن به قرآۀترین آیاتی که طرفداران شیو یکی از معروف
 مائـده اسـت ۀ سـور٣٨ ۀآورنـد، آیـ  مـیبر درستی و اعتبار این روش نزد اهل بیـت

 سـارق کـه در ایـن ستروایات برای بیان و تفسیر حد قطع د .)١/۶٩: ١٣٩٠جوادی آملـی، (
 انـد داند، ارجاع داده  می جن که مالک مساجد را خداوندۀ سور١٨ ۀآیه ذکر شده، به آی

                                                                 
 ؛١١/۴٠ش: ١٣٨۴ حجتـی، :ک.ر ایـن روش تفـسیری، مبـانی و قواعـد آن، ۀبرای اطالع بیـشتر دربـار. ١

  .۶٠ش: ١٣٨١رضایی اصفهانی، ؛ ١٣۶ش: ١٣٨٨فتحی، ؛ ٨/٣٢٠: تا بیاسعدی، 
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 بـه انگـشتان تفـسیر شـده و لـذا »ید«ۀ  واژ،همین اساسبر . )١۴٢: ١۴٢٢، زی تبریسبحانی(
 ،شـود  نمیبنابراین حتی کف دست شامل حکم. شود  میفقط انگشتان دست دزد قطع

  . ... مرفق و، مچمثلچه رسد به سایر اجزا 
ۀ قطع دست  محدودۀ درباربین مذاهب اسالمیاختالفات گسترده وجود با توجه به 

  .ث از این آیه و تعیین مفهوم دست نیز از جهت فقهی دارای اهمیت است، بحسارق
 سـتقطـع دئلۀ ی جزئی فقهی، دیدگاه مشهور فقهـای شـیعه در مـسها فارغ از بحث

سارق، همان است که اشاره شد؛ یعنی دست دزد از کف و در واقع از مفاصل انگشتان 
  .ندما  میت باقیسد و انگشت ششو  میقطع

مطابق با   ـدست دزد، نه از مچمبنی بر اینکه  روایات زیادی است ،عهدلیل فقهای شی
قطع شود  باید ـ تسغیر از انگشت ش ـ بلکه از مفصل انگشتان ، ـ فتوای مشهور اهل سنت

محقــق ؛ ۵۵٩: ١۴٠۵، حلــی؛ هــذلی ١۴/۵٠٨ :١۴١٩، ؛ عــاملی جبعــی۴٨٢: ١۴١٠حلــی، ابــن ادریــس (
  .)١۴٢: ١۴٠۵، خوانساری؛ ١٣/۵٧٢: ١۴٢٢، ئری حاییطباطبا؛ ١٣/٢٣٨: ١۴١۶، ردبیلیا

 ایـن مـسیر را همـوار ،ال جدی مطرح است که چطور تفسیر قرآن به قـرآناما این سٶ
  نموده و مستند حکم را پیش روی مفسران و فقیهان قرار داده است؟

 ۀ از آیـسـازد کـه تفـسیر امـام جـواد  میمراجعه به منابع روایی و تفسیری روشن
ِأن املـساجد هللا  ۀکنار آیدر دادن آن سرقت و قرار  ِ َ ِ َ َ ْ َّ َ...  ،اسـتیدات این حکـمٶیکی از م  .

ّو در جواب جمعی از فقهای مذاهب که دربارۀ حد قطع معتصم   در مجلسامام جواد

ِأن املساجد هللا  ۀآیٶال کرده بودند، سارق سدست  ِ َ ِ َ َ ْ َّ َ... توای خود در ایـن ید فٶرا به عنوان م
 :١٣٨٠عیاشـی، ؛ ٧۶/١٩١ :١۴٠۴مجلـسی، ؛ ٢٨/٢۵٣ :١۴٠٩ عـاملی، ّحـر: ک.ر(  فرمـودبحث بیان

١/٣٢٠(.  

  طرح بحث
شـایان .  اسـتۀ معـصومان روش تفسیر قرآن به قرآن، سیرۀگفته شد که یکی از ادل

 مـستندات روایـی ایـن ۀرد یا نقد روش تفسیر قرآن به قرآن یا حتی نقد همذکر است که 
 ایـن جـستار تنهـا یـک روایـت را  وبیـرون اسـتجـستار  ایـن ۀل از حوص، تفسیریۀشیو
 ترین مستندات روایـی ایـن روش تفـسیری مـورد واکـاوی قـرار عنوان یکی از شاخص به



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٧

١٧٠  

 ۀگاه صحبت از تأیید روش تفسیر قرآن به قرآن در روایات یا سیر از آنجا که هر .دهد می
شـود   می سرقت استنادۀیذیل آدر   به روایت امام جوادً نوعا،شود  میمعصومان

ــایی، : ک.ر( ــی، ؛ ١/١۵: ١۴١٧طباطب ــوادی آمل ــزیســبحانی؛  ١/۶٩: ١٣٩٠ج ــه ،)١۴٢: ١۴٢٢،  تبری  ب
 تفسیری، مستند روایی دیگری غیـر از ایـن روایـت ۀکه گویا طرفداران این شیوای  گونه

ن ندارند یا بر این باورند که دیگر مستندات روایی بـه ایـن وضـوح و روشـنی نیـست، ایـ
  . اهمیتی بسیار داردـ  فقهیۀی گستردها جدای از بحث ـروایت 

 نگاه این است که بـا بررسـی ۀ یک زاوی.نگریستتوان به این روایت   میاز دو زاویه
رقت بـه  سـۀتـوان در تفـسیر آیـ  مـیآیـاکـه محتوایی و تفسیری این روایت روشن نماییم 

 نگاه دیگر این است که آیا ایـن ۀویزا  استنناد کرد یا نه؟روایت منسوب به امام جواد
توان به عنوان مستند روایی تفسیر قرآن به قرآن به شـمار آورد؟ گرچـه مـا از   میروایت را

عد از روایت، متوقف ُ اما روشن است که بررسی این ب،همین زاویه به روایت نگاه کردیم
  . نگاه اول استۀویابر بررسی ز

یید و صحت روش تفـسیر قـرآن بـه قـرآن، أی بر تاستناد به این روایت به عنوان شاهد
آیا نسبت  راستی چنین است؟ه اما آیا ب.  شمرده شده استناپذیرموضوعی مسلم و تردید

َّأن   ۀ به آیـ آیا استناد امام است؟فتنیتفسیری ادعایی بین این دو آیه، حقیقی و پذیر َ
ِاملـساجد هللا ِ َ ِ َ َ ْ  دست سـارق، از بـاب تفـسیر قـرآن بـه  قطع ۀ در آی»ید«قطع برای تعیین حد

  قرآن است؟
توانـد مـستند   مـیاست کـه آیـا ایـن روایـتآن اصلی این نوشتار ئلۀ پس در واقع مس

  . روش تفسیر قرآن به قرآن باشدِروایی

  ی آیۀ سرقتبررسی تفسیر
مفـسران ، به ویژه تر شدن بحث، به بررسی اجمالی تفسیر آیه از نگاه مفسران برای روشن

ُوالسارق  :فرماید  می شریفهۀآی .پردازیم  میه قرآنقرآن ب
ِ َّ ُوالـسارقة َ َ

ِ َّ ُفـاقطعوا َ َ ْ ما َ َأیـد ُ َ ِ ْ ًجـزاء َ َ َکـسبا َِمبـا َ َ َ 
ًاال َمن َنَک ُواهللا ِاهللا ِ ٌعزیز َ ِ انـد، دستـشان را  ردهکآنچه ] یسزا[و مرد و زن دزد را به ؛  َحِکٌمي َ

  .م استکیاوند توانا و حد و خدیُ از جانب خدا ببریفرکیبه عنوان 
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  شرح واژگان) الف
: ١٣٧١ ، بنــابیقرشـی؛ ١٠/١۵۵: ١۴١۴ ،ابـن منظـور(بـه معنـای دزدی کـردن اسـت  »تسـرق«
راغـب (صـورت پنهـانی بگیرنـد ه و بـ حـق بـدون یگـرید مال از را یزی یعنی چ؛)٣/٢۵٨

  .)۴٠٨ :١۴١٢ ،اصفهانی
 و )٨/١٠١ :١۴١٠ ،اهیـدیفر( همان دست معروف انـسانی  که گفته شده»دی«در مورد 

 را انگـشتان تـف تـا سـرکاز کـه اسـت  )٨٨٩ :١۴١٢ ،راغب اصفهانی(عضوی از بدن انسان 
اسـت  یزیـ همچنین در اصطالح عبارت از چ.)١۵/۴١٩ :١۴١۴ ،ابن منظور(شود   میشامل

 نیـا قیمصاد انسان از دست و ی،روحان ای باشد یماد خواه ؛شود عمل یجراا ۀلیوس هک
ــ ظــاهر در ســرقت چــون  و)٧/۶٨ :١٣٨٠ ،صطفویمــ(معناســت   صــورت دســت ۀلیوســه ب

 یریجلـوگ انـتیخ از تـا اسـت شـده خائن و نندهکتجاوز دست قطعه ب مکرد، حیگ یم
  .)٢/۶٧۵: ١۴٠۴ ،حسینی جرجانی(شود 

 ،فراهیـدی(آنچـه اقتـضای ثبـات و دوام دارد  برگـشتن از از ست اعبارت »ولکن«اما 
 )١١/۶٧٧ :١۴١۴ ،ابـن منظـور(دادن  تنگنا قرار در و ردنکزات با هدف مجا ،)٣٧١/۵: ١۴١٠

 عقـل یبه اقتضاکه است  یزیچ از ردنک رجوع به معنای ،وصکن به یکنزد امعن نیا و
  .)۴/١٨٩: ١٣٧۵ ،طریحی؛ ٧/١٠١: انهم(گردیده است  الزم شرع ای

  های تفسیری ظرافت) ب
  :ند ازا ی این آیه عبارتها برخی از ظرافت

دسـت و (قتل و قطع  هکـ  آیات قبلی سوره موضوع با مکح نیا تناسب  جهت)الف
،  ـبودـ شـده انیـب افساد و فساد ردنک نک شهیر به عنوان هک بود محارب افراد دیو تبع) پا

 آن هک است الزم رد،یصورت بگ دست چون یعضو با تنها افساد اگر هک شود یم اشاره
  .)٨/٣۴٨: ١٣۶۵، قی تهرانی؛ صاد٣/١۵١ :١٣٧۶جعفری، (رد ک قطع را عضو
  :به طور استعاره در چند معنا به کار رفته است ید در قرآن )ب
َأو ی : کار رفته اسـته همچنان که در این آیات ب ،اریقلمرو اخت. ١ ْ ِعفـوا الـذَ

َّ َ ُ َی بیـْ ُ عقـ ِ َ ْ ُ ِ ِ
َبی  و )٢٣٧/ بقره( ِاحِّلنَکا ريَكِدِ ُ ا ْ َ َّ إنْ َ َكِ ْل ُ کَ َ ِقدٍء ِّ   .)٢۶/ عمران آل( ٌیرَ

َوق  :بذل و بخشش و بخل و امساک. ٢ َالت الیَ ْ َ
َھود یِ ْد اهللا مغلولة غلت أیُُ َ ْ َّ ُُ ٌ َ ْ َ ِ َ ولعنوا مبِدُ ِ ُ ِ

ُ َ ْ ْالوا بل َا قِ َ ُ
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َاه مبـسوطتَدَی َ ُ ْ َ  زی قدرت و سلطه نی به معناهی آنی مغلوله در ادیمبسوطه و  دی .)۶۴/ مائده( ِانُ
  .شد باتواند یم

َال یَق : مباشرت. ٣ ِا إبلَ ْ َیس مِ َا منعُ َ د ملَكَ َ أن  ِ َ ُ ْ َت ْ َا خلقت بیـَ ِ ُ ْ َ َّدیَ َ
 )مباشـر خلقـت یعنی .)٧۵/ ص 

  . از قوت و قدرت باشدهیجا کنانی در ا»دی« دیاو خودم بودم و شا
ْواذرک : رویقدرت و ن. ۴ ُ ْ َ عبَ َادنـِ َا إبـرَ ْ َمي وإِاهِ ـ ْ

ِ َ َاق ویَ َ ِعقـوب أوىلَ
ُ َ ُ ْ األیـْ َ َی واألبـصِدْ ْ ََ  و )۴۵/ ص( ِارْ

 َ ْ ُفس ِان الذَ
َّ َی بیَ َملُک ِ َ ِ ُوت کِ ْل ُ َ ْء وإلیِّ َ ِ َ َه ترجعونٍ ُ َ ْ ُ ِ )٨٣/ سی(.  

  انگشتانرب اش تنها معنای ظاهری و مادی در »دی« سرقت، ۀاما باید گفت که در آی
 آن اول ۀنـد و مرتبـک یم صدق شانه تادست  ای مرفق، تادست  ای مچ، تا دست ای دست،
 لحـاظ نیـا از و ردیـگ یمـ صـورت هـا ۀ آنلیوسه ب هم یدزد ًمعموال هک استه انگشت

 یلک به نحو سارقه و سارق عنوان چون ،گرید جهت از .است شده ریتعب جمع صورت هب
 نیـا آوردن جمـع ق،یمـصاد اعتبـاره بـ پـس ، استنظر بودهّو جنس سارق مد شده رکذ
  .)۴/٢٠۴: ١٣۶۵ ،کاظمی(باشد   میتر مناسب لمهک

 با اینکه سـارق و سـارقه دو ،به صورت جمع آمده» ید «ۀعلت اینکه کلمالبته شاید 
 ِه هر دو دستکشد  ین معنا استفاده می ا،آمد یه میه اگر به صورت تثنکآن باشد  ،نفرند
) دسـت راسـت (هـا آن دسـت یـکست و فقـط ین نیه چنک ی در حال،ده شودی برها آن
 ۀن دربـاریـنـد و اک هـا آن دسـت یـکشود و لذا جمع بسته شد تا داللـت بـر  یمده یبر

 ؛ ٢/۶٧۵: ١۴٠۴، حسینی جرجانی( ماکما، بطونک مانند قلوب، استیز جاریبدن ن فرد یاعضا
کـه دزدی بیـشتر از اسـت سارق بر سارقه از آن جهـت تقدیم  و )۵/۵٣٩ :١۴١٧ ،طباطبایی
  .)٧/٢٩: ١٣٧٢ ،طبرسی؛ ٣/١٠٩۵ :١٩۶٧طیب، خ(زند تا از جنس زنان   میمردان سر

 برای روشن شدن ابعـاد و زوایـای بحـث، شایـسته ،چند بحث ما فقهی نیستهر) ج
م کـ ح،فهی شـرۀیـآ ١. مختصر به برخی نکات فقهی مرتبط اشاره کنـیمطوربه که است 

 در ایـن احکـام. واگذاشته استسنت ه  آن را بیام جزئکرده و احکان ی را بی دزدیلک
 ،حلـیهذلی  :ک.ربرای اطالع و تفصیل بیشتر ( اند ل مورد بحث قرار گرفتهی به تفصیب فقهتک

  .)٢/٣٨٠: ١۴٠۵ ،راونـدی؛ ٢/٣۵٠ :١۴١٩ ،؛ سـیوری حلـی٣۴٢: تـا ، بیموسوی گلپایگانی؛  ۶٠۵: ١۴٠۵
                                                                 

یـدن دسـت سـارق در قانون جمهوری اسالمی ایران نیز حکم حد برای سارق و برکه الزم به ذکر است . ١
  . قانون مجازات اسالمی، شرایط و حد سارق بیان شده است١٩٨ ۀ در ماد.وجود دارد
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ف دسـت و انگـشت ابهـام کـو شود  بریده میعه فقط چهار انگشت دزد ی نظر فقه شاز
 ،دلیل شیعه. شود یده میه دست دزد از ساعد برک اهل سنت معتقدند یول. ماند ی میباق
ه در محفـل کـاسـت  یت معـروف امـام جـوادروا به ویژه ن بارهیدر ا منقول اتیروا

رد و با استدالل ک محل قطع دست دزد مباحثه ۀ وقت درباریداود قاض یمعتصم با ابن اب
ِأن املساجد هللا ۀ یبه آ ِ َ ِ َ َ ْ َّ َ... ه فقـط کـرد کـداند، ثابت  یجده را مخصوص خدا مه محل سک

 ؛٧۶/١٩١ :١۴٠۴مجلـسی، ؛ ٢٨/٢۵٣ :١۴٠٩ عـاملی، ّحـر( شـود یده مـیـدزد بردسـت انگشتان 
 یه در دزدکـصـورت اسـت  نیدبـنیز ّ حد سرقت یت اجرایفکی. )١/٣٢٠ :١٣٨٠عیاشی، 

 ی پـا،ردکـ ی بـار دوم دزدیشود و اگر بـرا ی چهار انگشت دست راست او قطع م،اول
شـود و اگـر  یوم مـکشود و در نوبت سوم به حبس ابد مح یده می پا برکچپ او تا قوز

: ١۴٠۵ ،جـصاص؛ ٢/٣٨٠: ١۴٠۵ ،راونـدی( شـود یشته مک ،ندک یبار چهارم و در زندان دزد
  .)٣/٧١ :١۴٠۵ ،اسیّطبری کیاهر؛  ۴/۶٢

  سورۀ جن ١٨ ۀبررسی تفسیری آی
: ١٣٧۴مکارم شیرازی، (د یتوح یسو به گرانید دعوت هنگام به منٶمّجنیان  زبان از هیاین آ
َوأن املس  :دفرمای یم نیچن )١٢۵/٢۵ َ ْ َّ َ َاجد هللا فالَ َ ِ ِ َ ً تدعوا مع اهللا أحـدِ َْ َ

ِ َ َ ُ  اسـت،خد ِآن از مـساجد ؛ اَ
  .دینخوان خدا با را یاحد مساجد نیا درپس 

 یوحـ مـن بـه بگو :هاست ک نیبا در نظر گرفتن آیات سابقش ا هیآ توضیح اجمالی
 مخـتص مساجد هک شده یوح من به زین و ردندک چنان و نیچن یّجن نفر چند هک شده
د یـنکن غیر او را نخوانیـد و عبـادت و دینک او را عبادت تنها پس است، یتعال یخدا به
  .)٢٠/٧٨ :١۴١٧طباطبایی، (

ُأنه یۀ آ بر عطف هیآ نیا َّ َاستمع َ َ َ ْ )ۀ جملـ  وباشـد  مـی)١/ جـن َّأن َاملـس َ َ َاجدْ  ۀمنزلـ بـه ِِهللا ِ
 .»دیـنخوان و دینپرسـت را یاحد خدا با پس «:دیفرما یم هک است بعد ۀجمل یبرا لیتعل
؛ »هللا المـساجدّن أل رهیغ اًحدأ اهللا مع تدعوا ال «:است نیچن هیآ ریتقد ،قتیحق در پس
  .اوست مال تنها مساجد هکنیا یبرا د،یمخوان را او ریغ یاحد خدا با

 را دعـا و دعـا را عبـادت هم گرید یجا در  واست پرستش و عبادت »دعا «از رادم
َوقــال :  اســتفرمــوده  و)٢٠/٧٧ :همــان(خوانــده  عبــادت َ ُربــمکُ َ ُّ ِادعــوىن َ ُ ب ْ ْأ ِ

َ ْســ ُلکــْم َ َّإن َ َالــذین ِ ِ
َّ 
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َربون ُ ِ ْعن َْسَتْک ِعبادىت َ َ َ َسیدخلون ِ ُ ُ ْ َ َجھ َ َّ َ َداخـرین َ ِ ِ َ )دیبخوان مرا هک گفته روردگارتان؛ پ)۶٠ /مٶمن 
 یزود بـه ورزند، یم بارکاست من عبادت از هک یسانک چون ؛نمک استجابت را تانیدعا تا
  .شد خواهند جهنم داخل یخوار مالک در

  وجوه معنایی مساجد
 .شـده اسـت رکـذ یگوناگون یرهایتفس ،ستیچ نجایا در »مساجد «از منظور هکنیا در

قابـل ، ندتـر و مـشهورتر کـه از بقیـه مهـماصـلی  ۀده، در سه نظریـش  تفاسیر ارائهۀاما هم
  .بندی هستند دسته

  )مسجد(ن عبادت  مکا)الف
و  انـد دانـسته از مساجد را مـسجدالحرام و منظور است عبهک آن از  مراد،طبق نظر برخی

انـد   بـودههاکه در زمان نزول تنها مسجدهستند  یقصمسجداال و منظور مسجدالحرام یا
 هکـ اسـت ، آناسـت وارد قـول سه نیا به هک یالکاش .)١٠/١٩٧ :تا بی ،حقی بروسوی :ک.ر(
  .شود ینم منطبق مسجد دو یا یک رب و است جمع »مساجد«ۀ لمک

 ،)٢٩/٩١: ١۴١۵ ، بغـدادیآلوسـیحـسینی : ک.ر(اسـت  حرم ۀهم  کهاند گفته گرید یبعض
  .اما برای این نظریه هم دلیلی محکم و متقن ارائه نشده است

  و منظور)١٠/٣٧٢ :١٣٧٢ ،طبرسی: ک.ر(است  نیزم سطحۀ هم همچنین گفته شده که
 هکـ )١٠/١۵۶: تـا طوسـی، بـی: ک.ر(شود  یم سجده خدا یبرا آنجا در هک است ییها انکم

 ترش گسترده مصداق و مساجد، ریسا گرشید مصداق و مسجدالحرام، آن ملکا مصداق
 بـه و نـدک یم سجده خدا یبرا و خواند یم نماز آنجا در انسان هک است ییها انکم تمام
: ١۴٠٩  عاملی،ّحر( ١»ًوطهورا ًمسجدا األرض یل جعلت «: پیامبر معروف ثیحد مکح
 هـر در توانند یم اسالم امت هک دارد این معنا داللت .شود یم شامل را جا همه ،)٢/٩٧٠

 هودی شکی از آنچه خالف رب ،)٢٠/٧٨ :١۴١٧طباطبـایی، : ک.ر(بخوانند  نماز نیزم از نقطه
 بیـترت نیـا به شود و واقع سایلک و سهینک در دیبا تنها نمازشان هک است مشهور انصار و

 بودنـد ساخته دهکبت را عبهک ۀخان هک ها آن مانند و عرب انکمشر اعمال به است یپاسخ

                                                                 
  . استشده داده قرار من یبرا )ردنک ممیت( طهور ۀلیوس و گاه سجده ن،یزم یرو تمام. ١
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 نایخدا خود یساهایلک در و رفته »ثیتثل «سراغ به هک منحرف انیحیمس اعمال به نیز و
 معابد، نیا در و استخد مخصوص ْمعابد  تمام:دیگو یم قرآن .دندیپرست یم را گانه سه
مکـارم شـیرازی، : ک.ر(اسـت  ممنـوع او ریـغ پرستش و ردک توان ینم سجده خدا یبرا جز

 ،زمخـشری: ک.ر(منظور مسجد اسـت که اند  در هر صورت مشهور گفته. )١٢۵/٢۵ :١٣٧۴
١۴٠٧ :۴/۶٣٠(.  

  )سجده(د عبادت اق و نمو مصد)ب
 خـدا یبـرا دیـبا سـجده همـواره یعنی ؛است »سجود «همان »مساجد «از منظور هکنیا

  .)٢٩/١٩۶ :١٣۶۵صادقی تهرانی، (رد ک سجده توان ینم او ریغ یبرا و باشد
 خوانـده خـدا یبـرا جـز هکـ انـد گفتـه نمازهـا مساجد را از مراد ،در برخی تفسیرها

ـــ ـــود  ینم ـــدین رازی: ک.ر(ش ـــدی؛ ٣٠/١۶٢: ١۴٢٠ ،فخرال ـــی، ؛ ١/١١٠: ١۴٠۵ ،راون  :١٣٧٢طبرس
 سـجده همـان زیـن »دیـنخوان را خـدا ریـغ پـس «فرموده هک »دعاء «از  و مراد)٣٨٨/٢۵

 اسـت سجده همان نماز خصوص ای و عبادت قیمصاد و مظاهر نیتر روشن چون ؛است
: هک است نیا هیآ یمعنا شود و یم دهینام عبادت هک است سجده خاطر به نماز ًاصال و

 خـدا یبـرا پـس تنهـا اسـت، یتعـال یخدا به مختص سجده هک شده یوح من به بگو
  .)٢٠/٧٨: ١۴١٧طباطبایی، : ک.ر(د ینکن عبادت ای غیر او را سجده و دینکسجده 

 چـرا کـه بایـد اسـم مکـان را بـدون دلیـل از ؛این قول با قواعد عربی ناسازگار است
  . کنیم که تکلف داردمعنای ظاهری خودش به معنای دیگری حمل

  )ی سبعهاعضا( ابزار عبادت )ج
 نیزم بر دیبا خدا یبرا تنها را اعضا نیا .است سجده ۀهفتگان یاعضا مساجد، از منظور

 اسـت شده نقل جواد امام ثیحد در هک چنان ؛ستین زیجا او ریغ یبرا و گذاشت
 الٶسـ ،نـدبود جمـع آن در سـنت اهـل یفقهابرخی  هک یمجلس در یعباس ه معتصمک
 :تیمم آیۀ به و مچ، از: گفتند یبعض ؟ه شوددیبر دیبا قسمت دامک از دزد دست هک ردک
 جوهکَف وا  ُا ِ ُ ُ ِ ُ َ ْم وأیْم َ َ ُدیمکْْ

ِ )بـه و ،مرفـق از: گفتنـد گرید یبعض .ردندک  استدالل)۴٢/ نساء 
ُفاغسلوا  :وضو یۀآ ِ ْ ْوجوهکم َ ُ َ ُ ْ وأیُ َ َدیَ ِ إىل املرافقمُکِْ ِ َ َ ْ َ

ِ )ردنـد کـه در آن دسـتک استدالل )۶/ مائـده 
 ؛دیـبر بـازو و اعدسـ از را دسـت دیـبا :گفتنـد گرید یبعض. شده است اطالق  مرفقرب
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  .)٢۵/٣٨٨ :١٣٧٢طبرسی، (شود   میگفته عضو نیا ۀبه هم دست ًعرفا چون
او  از نخـست امـام جـواد .خواسـت حیتوض باره نیا در حضرت از معتصم

 ،گفتند ها آن آنچه :فرمود رد،ک اصرار چون و ندک نظر صرف ودخ الٶس از هکخواست 
 و دسـت فکـ و شـود دهیـبر انگشتان مفصل از انگشت چهار دیبا تنها ؛استخط همه

 المکـ بـه امـام شـد، لیـدل یایـجو معتصم هک یهنگام .بماند یباق شست انگشت
 ،باشد پاها و زانوها سر دو و دست دو و یشانیپ ِعضو هفت بر دیبا سجود هک امبریپ

 هکـ مانـد ینمـ یباق او یبرا یدست ،شود دهیبر مرفق ای مچ از اگر :افزود و کرد استدالل
َّوأن  :فرمود خداوند هک یحال در ند،ک سجده َ َاملـساجد َ ِ َ َ  گانـه هفت یاعضا نیا یعنی ؛ ِِهللا ْ

 اعجـاب ،سـخن نیـا .شـود قطع دینبا ،استخد مخصوص آنچه و استخد مخصوص
 مفصل از را دزد دست ،حضرت آن مکح طبق برکه  داد دستور و ختیبرانگ را معتصم
  .)١٨/۴٩٠ :١۴٠٩ عاملی، ّحر(ببرند  انگشت چهار

 .)۵/۴۴٠ :١۴١۵، عروسـی حـویزی( اسـت شـده نقـل مضمون نیا به زین یگرید ثیاحاد
 نیـا از. ف استیضع سند با ای و سند بدون ًغالبا ،شده نقلباره  نیا در هک یثیاحاد یول

 مـا یفقهـا انیم در ًمثال ؛ستین آسان ها آنبه  ییگو پاسخ هک دارد ینقض موارد ،گذشته
 یجـار او بـر حـد هکـآن از بعـد (نـدک یدزد دوم بار یبرا »سارق« اگر هک است مّمسل
 یحال در ،گذارند یم سالم را پا ۀپاشن و نندک یم قطع را او یپا جلو قسمت ،)باشد شده
 های مجازات از یکی همچنین .است سجدهگانۀ  هفت یاعضا زا زین پا بزرگ انگشت هک
  .)٢۵/١٢۶ :١٣٧۴مکارم شیرازی، (است پ و دست از یقسمت قطع »محارب«

  بندی وجوه تفسیری جمع
 ،)مـسجد بـه عنـوان مکـان( اول ریتفـس هکـ شود یم استفاده ،شد گفته آنچهمجموع  از

 ِبودن مخصوص و توحید مورد در عدب و قبل آیات با یاملک تناسب و ه استیآ ظاهر موافق
 آیـه مفهـوم در توسـعه قبیـل از اسـت ممکن دوم اگر چه تفسیر .دارد خدا برای عبادت
عـالوه بـر هـم  سـوم ریتفـس .اما باز خالف ظاهر و دارای تجـوز و تکلـف اسـتباشد، 
 روایت ً صرفا وندارد وجود آن یاز سیاق آیات برا ی ظاهر بودن و تکلف، شاهدخالف
  .)همان( اند اساس، این تفسیر را مطرح کرده بر آن داللت دارد و مفسران بر همین امام
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  اول برتری تفسیر مٶیدات
، بـا تفـسیر اول  یان با حضرت رسولّ جنۀسیاق آیات قبل و بعد در داستان مواجه. ١

به یان ّ زمانی که جن؛شود  میییدأ چه اینکه در سبب نزول آیه نیز این امر تاست؛ ترسازگار
چطور به مسجد بیاییم و حال آنکه از شما دور و بعیـد هـستیم؟ :  گفتندرسول اکرم

 ١نازل شدباشیم؟ پس این آیه   میجای آوریم در حالی که از شما دوره و چطور نماز را ب
  .)٨/٢۵٧: ١۴١٩،  دمشقیابن کثیر؛ ١٢/٢٧١ :١۴١٢طبری، (

، نمـاز یـا  حـضرت رسـولیـان و نیـز متبـادر ذهنـی ّ جنِال و مراد ذهنیٶمورد س
 متبـادر) مسجد به معنای مکان عبادت(سجده و یا اعضای سبعه نبوده، بلکه معنای اول 

  .شود می
:  چه اینکه فرمود؛سیاق درونی خود آیه نیز با معنای محل عبادت سازگارتر است. ٢

.  و این دعوت باید در مکانی صورت بگیرد و آن محل عبادت اسـت»ال تدعوا مع اهللا«
 کـسی دیگـر را ، یعنی همـراه بـا عبـادت بـرای خداونـد»مع اهللا«از طرفی دیگر فرمود؛ 
مصداق کامل دعوت که حال بر فرض .  باید برای خداوند باشدًنخوانید و عبادت صرفا

 اما این سجده باید در محل ،سجده و نماز بگیریم، اشکالی نداردرا ) عبادت خدا(خدا 
پس اینکه برخـی مفـسران معنـای . مان مساجد استمخصوص خودش واقع شود که ه

انـد، صـحیح نیـست و در واقـع ایـشان معنـای  مساجد را سجده یا اعضای سجده گرفته
انـد بـین آن دو تفکیـک مفهـومی و مـصداقی  دعوت را با مسجد یکی کرده و نتوانسته

  .انجام دهند
 خـدا ریـغ یراب دعوت محل دینبا مساجد کنیم که  میه استفادهیآ در هر صورت از

 ارکـ به) و سجده که مصداق اکمل آن است( Uخداوند عبادت یبرا جزنباید  و باشد
  .)١۶/۴٨۶ :١۴١٩ ،مدرسی(ها  نیا جز  ویحزب و یانتخاب های دعوت همچون ؛رود

 معنـای سـجده و اعـضای سـبعه را ،نا ذکر شد همچنـان کـه بـسیاری از مفـسرًقبال

                                                                 
 جبیر، بن دیسع عن محمود عن خالد یأب بن لیإسماع عن انیسف ثناّحد مهران، ثناّحد ،دیحم ابن ثناّحد«. ١

 نـشهد فکیـو ،كعنـ دونیـبعی  أون؟ٶنـا ونحن المسجد ینأت أن لنا فکی : rاهللا ّیلنب ّالجن قالت: قال
َّوأن  :فنزلت ؟كعن ونٶنا ونحن الصالة َ َاملساجد َ ِ َ َ َفـال ِِهللا ْ ُتـدعوا َ ْ َمـع َ ًأحـدا ِاهللا َ َ َ

 «) ؛ ١٢/٢٧١: ١۴١٢ ،یطبـر: ک.ر
  .)٨/٢۵٧: ١۴١٩ ،یر دمشقیثکابن 
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 ،اهللا فـضل(را صـحیح دانـسته بودنـد ) مـسجد(اول  برخی دیگر معنای ،اند  دانستهمحتمل
دانـستند   مـی و حتـی آن را نظـر مـشهور نیـز)١٠/١٩٧: تـا بـی ،حقی بروسـوی؛ ٢٣/١۶۴: ١۴١٩

  .)۴/۶٣٠ :١۴٠٧ ،زمخشری(
در بعـد ( مساجد در قرآن با استفاده از روش تفسیری قرآن به قرآن ۀبا بررسی کلم. ٣

 همیـشه بـه معنـای ،ساجد و مـسجد در قـرآن مـۀشود فهمید که کلم  می)لفظی خودش
 ایـن اصـطالح قرآنـی، در ایـن مـورد نیـز همـان معنـای ًمکان عبادت معنا شـده و طبعـا

 ۀواژ .اصطالح قرآنی خودش را خواهد داشت و بـه معنـای مکـان عبـادت خواهـد بـود
 ،١۴۵ /بقـره: ک.ر( مرتبه به صورت مفرد ٢٢ مرتبه تکرار شده که ٢٨مسجد در قرآن کریم 

ــده؛٢١٧  و١٩۶ ،١٩١ ،١۵١ ،١۵٠ ــه؛٣۴/  انفــال؛٣١ و ٢٩/  اعــراف؛٢/  مائ  ؛١ /اســراء؛ ٢۵/  حــج؛٧/  توب
 ؛١٨ ـ١٧ /توبه ؛١٨٧  و١۴/ بقره( مرتبه به صورت جمع ۶ و )٢٧ و ٢۵/  فتح؛٧/  عنکبوت؛٢١/ کهف
مکـان (، مـسجد اصـطالحی هـا آن موارد معنـای ۀکار رفته و در همه  ب)١٨ /جن ؛۴٠ /حج
  .باشد  می)ادتعب

 را از منظـر سـندی ای که روایت منسوب به امام جـواد نظر از نظریه با صرف. ۴
 ،)٢٣/١۶۴ :١۴١٩، اهللا فـضل( ١ دانـسته اسـتضعیف شمرده و استدالل به آن را خدشه دار

 و د کـه منظـور از مـساجد را اهـل بیـتنـ مساجد وجود دارۀروایات دیگری دربار
 این روایات هرچند .)۵/٢٣٧ :١۴١۵ ،فیض کاشانی؛ ١/۴٢ :١٣۶۵،  رازیکلینی( ٢اند اوصیا گرفته

 که بین مساجد که مکان اند  از این جهت قابل مالحظه،باشند  میاز باب جری و تطبیق
 کـه طریـق و شوند و ائمـه  میو طریقی برای عبادت و رسیدن به خداوند محسوب

یـد ایـن ٶک وجـود دارد و م، جهت مشترهستندمهبطی برای وصل شدن به باری تعالی 
و رسـیدن بـه ( همان مکان و محل عبادت ،نکته خواهد بود که منظور از مساجد در آیه

  .باشد  می)خداوند
 ست انیا مساجد دخول موقع در مستحبات از یکی  کهاند برخی از مفسران گفته. ۵

 همچنـین .)٢۵/٣٨٧ :١٣٧٢طبرسـی، ( »اًحـدأ اهللا مع دعوأ ال اهللا ّالإ لهإ ال« :شود گفته هک
                                                                 

  ).٢٣/١۶۴: ١۴١٩ ،اهللا فضل(» هایف ةّحج فال السند، فةیضع ةیالروا هذه نکلو«. ١
ّوالقمـی« ؛)١/۴٢: ١٣۶۵،  رازیکلینـی (»اءیاألوص هم المساجد ّأن ، اظمکال عن«. ٢  الرضـا عـن ّ

  .)۵/٢٣٧: ١۴١۵، یاشانکض یف (» ّاألئمة هم
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  :اند  تفسیر دیگری چنین فرمودهدر
 اهللا مـع أدعـو ال ،اهللا ّالإ إلـه ال: قـولی أن المـسجد دخـل إذا ةّالـسن من: الحسن قال«

  .)١٠/١۵۶ :تا طوسی، بی( »ةّیبالوحدان دعوهی أن جبی هّإن معناه: لیوق. ًأحدا

یـد ٶشـود، م  مـی جن استنادۀ سورۀاینکه برای مستحبات دخول به مسجد، به ذیل آی
  .این است که مراد از مساجد باید همان مسجد مصطلح به معنای مکان عبادت باشد

  ۀ حد سرقت با روش قرآن به قرآنسنجی تفسیر آیاعتبار
 ۀنـد کـه آیـا آن  طرفداران روش تفسیر قـرآن بـه قـرآن بـر،با توجه به نکاتی که گفته شد

است بـر اینکـه مـنهج تفـسیری اهـل ای   نشانهسرقت و روایت ذیل آن از امام جواد
چنینـی، نقـش تعلیمـی داشـته و  ، روش قرآن به قرآن بوده است و روایـات ایـن بیت
امـا بایـد  .انـد  قصد آموزش روش تفسیر قرآن به قرآن را داشـتهها آن از رهگذر ائمه

  :روست هروبزیر ی اساسی ها توجه داشت که صحت چنین تمسکی با چالش

  اوت روایات تفسیریی متفها ود گونهوج) الف
ی مختلفـی از هـا شـود کـه گونـه  مـی کـشفبا بررسی و تحلیل روایات اهل بیـت

بنـدی  دسـته را در اقسام و انـواعی چنـد ها آنروایات تفسیری وجود دارد و اندیشمندان 
 از  یکـی،در روایتی از جابر. )۵۵/٣۶ش: ١٣٨٩مهریزی، ؛ ١/١۶ش: ١٣٨٨، نژاد رستم(اند  کرده

را از امـام ای  خوانیم که دو بار تفسیر آیه می اصحاب بزرگوار امام باقر و امام صادق
 با شگفتی از امـام . دیگر فرق داشتۀ ولی هر بار جوابی شنید که با مرتب، پرسیدباقر

  : فرموداین تفاوت در گفتار ناشی از چیست؟ امام: پرسید
؛ قـرآن )٢/٢٠٠: ١٣٧١برقـی، (» ...للظهـر ظهـروا ولـه ظهـر ًللبطن بطنا وً للقرآن بطنّإن«

دارای بطن است و هر بطنی باز دارای بطنی است و نیز دارای ظهر اسـت و بـرای هـر 
  . ...ظاهری باز ظاهری دیگر

 برخـی مربـوط بـه ؛بر این اساس، روایات ناظر به دو سطح معنایی آیات قرآن هستند
  کلـیۀلـذا ایـن روایـات را بـه دو دسـت. باشـند  مـیویل قـرآنأتفسیر و برخی مربوط به ت

  ).بطنی(ویلی أ، ت)ظاهر( روایات تفسیری :تقسیم نمودتوان  می
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 ۀ دربـار امـام جـوادتیرواکه رسد   می به نظر، کردمی خواهانی توجه به آنچه ببا
  . استیلی تأواتی رواء سرقت، جزۀیآ

ن عالم اسـت  علوم ظاهری و باطنی قرآۀ به همباید توجه داشت که امام معصوم
بـسا در مـواردی اگـر از مقـام عـصمت،  چـه. دانـد  مـی نظیر و مفسر را به درسـتیۀو آی

ایـن موضـوع  گردید،  نمینقلدیگر  ۀآیه نسبت به آییک رهنمودی به عنوان مفسر بودن 
  .)٨۴/٢١ش: ١٣٨۶ایزدی مبارکه، (ماند   میهمواره مجهول باقی

  و تعلیلۀ سرقت در تفسیر اختالف روایات ذیل آی) ب
 حـد و چگـونگی ۀ دربـار و امام صـادقی متفاوت از امام علیها وجود روایت

 شده برای آن، نشان از حقیقی نبودن علت ارائهی متفاوت ها  تعلیلۀقطع دست سارق و ارائ
  .دارد

قطـع را دزد ت س کـف دسـت و شـایتی آمده است آنگاه کـه امـام علـیدر رو
  :فرمود، ۀ دست را قطع نکرد همال که چراٶاین سبه ، در پاسخ نکرد

ما :  یقول اهللاّٶ؛ ألنّ شیء یتوضّأین تاب فبإف« َوالسارق والسارقة فاقطعوا أیـد ُ َ ِ ْ َ ُ َ ْ ََ ُ
ِ َِّ ََّ ْفمـن تـاب مـن ... َُ ِ َ ََ ْ َ

ـوب علیـه إن اهللا غفـور رحـمي ٌبعد ظلمـه وأ فـإن اهللا  ِ َ ٌ ُ َ َ َ ََّ َِّ ِ ِْ َ َْ ُ ُ َ ِ
َ َ َ ْصـ َ َ ِ ُ ِ ْ« ) ،؛ مجلـسی،٢٨/٢۵۴ :١۴٠٩ّحـر عـاملی 

 با چـه چیـزی وضـو بگیـرد؟ زیـرا خداونـد فرمـوده ، اگر او توبه کند؛)٢٩/١۶ :١۴٠۴
پس هر کس بعد از ستمی کـه روا داشـته ... های مرد و زن دزد را ببرید دست: است

ونـد بـسیار آمرزنـده و  بـه یقـین خدا. خداوند بـه او بـاز آیـد،توبه کند و شایسته شود
  .مهربان است

  تمامی افراد مذکور در سلسلۀ سند،مرفوعه است، اما به خاطر اینکهن روایت چه ایاگر
. شـود  می تلقی به قبول شده و کالصحیح محسوب١،دنباش  مینایید رجالیأثقه و مورد ت

 و بـر مبنـای )۵۵۶: ١۴٠٩، طوسـی(عمیـر از اصـحاب اجمـاع بـوده  عالوه بر اینکه ابن ابی
  .استیید أمورد ت و راویان معتبر احادیث این گروه از ،برخی محدثان

                                                                 
در سلـسلۀ سـند ایـن روایـت، ن عبدالحمیـد عمیـر و ابـراهیم بـ محمد، ابن ابیبرای ابودر کتب رجالی، . ١

؛ ٢٩٠: ١٣۶۵نجاشـی، : ک.ربـرای ابومحمـد  (آمده است المذهب  صحیح و ثقه، امامیِوصف مشترک
 ؛٣٢٧: ١٣۶۵ ؛ نجاشــی،٣۶۵: ١٣٧٣طوســی،  :ک.رعمیــر   بــرای ابــن ابــی.١٢١: ١۴١١عالمــه حلــی، 

؛ عالمـه ٣٣٩: ١٣۶۵نجاشـی، : ک.ر برای ابـن عبدالحمیـد .۵٩٠: ١۴٠٩طوسی،  ؛۴٠۵: ١۴٢٠طوسی، 
  .)١۵۴ و ١١۶: ١۴١١ حلی،
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ِأن املـساجد هللا  ۀ سـرقت بـا آیـۀشود، در ایـن روایـت، آیـ  می طور که مالحظههمان ِ َ ِ َ َ ْ َّ َ
 

تفسیر نشده و علت دیگری برای علت واگذاشتن کف دسـت سـارق ذکـر شـده اسـت 
انـد   سـرقت نقـل کـردهۀ برخی مفسران نیز ایـن حـدیث را ذیـل آیـ.)٣٧٧: ١٣٩١صفوی، (
  .)١/٣١٩: ١٣٨٠عیاشی، ؛ ١/۴۴١ :١۴١۵فیض کاشانی، ؛ ١/۴٧٠ :١٣٧۴بحرانی، سینی ح(

  :کند  می حکایتق از امام صاد١در روایتی صحیح و مسند، ابوبصیر
 قطـع از وسـط ؛)٧/٢٢٢: ١٣۶۵،  رازیکلینی( »بهامال یقطع اإل وّالقطع من وسط الکف«

  .شود  میت واگذاشتهسکف دست است و انگشت ش

 کف دست از مساجد اسـت ،  است که بر اساس روایت امام جوادالیاین در ح
  .و نباید قطع شود

  » هللا المساجدّنأ« سرقت و ۀعدم وضوح ارتباط تفسیری دو آی) ج
 اصلی در کارکرد روش تفـسیر ۀچند ارتباط بین آیات از نظرگاه لفظ و محتوا، شاخصهر

 نظیـر در ایـن ِ جهت یـافتن آیـاتقرآن به قرآن عنوان شده است، هنوز هیچ روش علمی
روش تفسیری ارائه نشده است که با استفاده از آن به طور قطع و یقـین بتـوان نـسبت بـه 

گاه در این شیوه تفسیری ادعا شـود کـه میـان چنـد آیـه  هر.  اطمینان یافتارتباط آیات
 بـرای یابند، چه مالک و معیاری نمیارتباط هست، در حالی که دیگران آن ارتباط را در

بنـدد؟ تا اختالف از میان مفـسران رخـت برتشخیص و داوری در نظر گرفته شده است 
 ـ جز گفتار معصوم ـ سرقت نیز چه مالک و معیاری ۀدر آی. )٢١۵: ١٣٩٠ضمیر،  روشن(

چـه  آن بتوان یک احتمال را بـر دیگـری برتـری داد؟ و بـر اسـاس ۀوجود دارد که بر پای
  گردد؟ میطرف  برقواعدی اختالف میان مفسران

و استناد هر کدام به یـک آیـه، خـود » ید «ۀاختالف مفسران و مفتیان در تفسیر واژ
  .)٨۴/٢١ش: ١٣٨۶ایزدی مبارکه، (نشانگر این سرگردانی روشی است 

 اگر امام. زند  میدیگر پیوندای   آیهِرا به معنای پنهان و غیر ظاهرای   آیهامام
 کـرد و  نمـی هـیچ کـسی ارتبـاط ایـن دو آیـه را مطـرحکـرد،  نمـیبه این ارتبـاط اشـاره

                                                                 
؛ ٢٩٠ :١٣۶۵نجاشـی، : ک.ر (اسـتالحدیث شـمرده شـده   توثیق و صحیح،ایشان نیز در کتب رجالی. ١

  .)١٢١ :١۴١١ عالمه حلی،
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کرد،   میاین دو آیه اشاره  و اگر هم به ارتباط)٣۵/٢٢۴ش: ١٣٨۴معرفـت، : ک.ر( فهمید نمی
اد و اطمینـان  نه به عنوان تفـسیری کـه بتوانـد باعـث اعتمـ،تنها در حد یک احتمال بود

که در را پس هر چیزی  مساجد را مخصوص خداوند دانسته و سدر اینجا امام. شود
  سـبعه در سـجده، مخـصوص خداونـدیاعـضاماننـد  ،راه عبادت او وسیله قـرار گیـرد

 پس باید منحصر به او نیز باشد، آنگاه کـف ، عبادت اوستۀداند و از آنجا که وسیل می
  . چرا که با حکم انحصار در تضاد است؛داند  میرا از حد قطع خارج

تواند با ظرافـت بیـان کنـد و کـسی غیـر از او را  می ۀ ارتباط را تنها اماماین نحو
ضرب القرآن «اندازی به فهم آیات نیست؛ چه اینکه خطر تفسیر به رأی و  دستیارای چنین 

  .)١۴ش: ١٣٨۵ ،حجتی: ک.ربرای اطالع از بحث ضرب قرآن، (باشد   می در کمین مفسر»بالقرآن
 زیـرا ؛ن و آموزش روش تفسیر دانستتوان در مقام بیا نمیعالوه بر این هر روایتی را 
کلی را ای   علت منحصره نیست و یا قاعدهها آنشده در  چه بسیار روایاتی که تعلیل ارائه

کند که بتوان از آن در موارد مشابه استفاده نمود و این روایت نیز از همین سنخ   نمیبیان
کلـی ای  قاعـده جود ندارد که نشان دهد امام جوادهیچ شاهدی در روایت و. است

 بلکه همـان طـور کـه گفتـه . که در موارد مشابه کاربرد داشته باشدفرموده استرا بیان 
 دیگـر را ای ه آن، آیۀآنگاه با الزماست، تفسیر یا تأویل کرده  راای   امام در آغاز آیه،شد

  .استتفسیر کرده 

  برای اسکات خصم به امور اعتباری بیان حکم واقعی همراه با تمسک) د
از زند و مـچ قطـع دست  ؛محفوظ استدست ف ک : فرمودامام جوادبعد از اینکه 

چـون : حـضرت فرمـود؟ مانـد یف مـکـبه چه دلیـل  : گفتی معتصم عباس.شود ینم
شود؛ صورت، دو دست، دو سـر  سجدۀ نماز بر هفت عضو واقع می« : فرمودامبریپ

ا مرفـق ی دست از مچ اگرپس . ف استکگانه  هفت از آن مواضع یکی. »زانو، و دو پا
 در ،نـدکسـجده بـا آن ه او کد ْمان ی نمیدست، آنگاه  فتوا دادندفقهان یه اکشد  میقطع 
خداونـد  هـم ی سجده همان دسـت اسـت و از طرفـۀگان  از مواضع هفتیکیه ک یحال

َّوأن  :فرموده است َ َاملساجد َ ِ َ َ   .ِِهللا ْ
 ائمـه به خاطر تبعیـت از عهی شیتب فقهاک از یها در بعض گونه از استدالل نیا
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 ی هم قابل نقض است و هم قابل اعتماد برا،ی اعتباریها ن استداللین اک ل. استآمده
 بـه هـا آنه ک معاصر بود یات و افهام آن فقهاک اسین فقط برای ا.ستی نخود ائمه

  .)۶٩جلسۀ : ١٣٨٩جوادی آملی، ( ردندک ی مک تمسین وجوه اعتباریا
 لیـدل چـه بـه ،شـست آرنـج تـا دیبا را دست ،وضو ۀیآر اساس باگر در هر صورت 

 مـچ از دیبامسح  ،ممیت ۀیا اگر در آی ؟کرد یّتعد م سرقتکم وضو به حکشود از ح یم
گرچـه مـسح از مـچ شـروع  ــ  مقـدار ممـسوح تـا مـچ دسـت اسـت ودست شروع شود

  ؟ استیکیم یمل حد سرقت با حد تی به چه دل، ـشود یم
، بـه ایـن آیـه  ـ اقناع آشناینه براو  ـات خصم ک افهام و اس خاطربه امامدر واقع 

َّأن  ۀیـا آیـ باشـد ی برهان عقلـیکًه واقعا کنی نه ا،استتمسک کرده  َاملـساجد َ ِ َ َ در آن  ِِهللا ْ
َوأن املس  ۀآی .باشدداشته ظهور  َ ْ َّ َ َاجد هللا فالَ َ ِ ِ َ ً تدعوا مع اهللا أحدِ َْ َ

ِ َ َ ُ  انـسان هکـاسـت  ییجا به  ناظراَ
  در دزدــ  از مواضع سـبعهیکی ـ پا یها  هم انگشتیند و از طرفک ی خدا عبادت میبرا

بـه ویـژه  پا انانگشت  کهاند در بحث مواضع سجده گفته ، در حالی که فقهاشود یقطع م
در واقع این طور نبوده که حکم تشریع نشده باشـد،  .دنقرار بگیرن ی زمید رویت باسش

و حتــی اســت شــده   مــی قبــل بــه آن عمــلۀائمــدوران ه و در بلکــه حکــم وجــود داشــت
 ۀ سـور١٨ ۀگاه بـه آیـ  ولی هیچ،اند  نیز به حکم عمل کردهمٶمنان و امیر پیامبر

، بلکه در مقـام است نیز در مقام تشریع حکم نبوده امام جواد. اند نکردهجن استناد 
 دلیل جـو خاصـی کـه در آن و به ها آنّ دفع شر ی منتها برااست؛بوده  یم واقعکحبیان 

ه و بـا ردکـ اسـتناد ین وجـوه اعتبـاریـبه ازمان و بلکه در آن جلسه وجود داشته است، 
و اسـتحکام بخـشیده کـرده  تثبیت  وییدأ دیگر، حکم واقعی را تۀتعلیل یک آیه برای آی

  .)٢٢/١٣٨: ١٣٩٠، همو :ک.ربرای اطالع و تفصیل بیشتر ( است

  ن تفسیر قرآن به قرآۀحکام از شیواال استثنای تفسیر آیات) و
احکـام، ( دسـته از آیـات سـه  روش تفسیر قرآن به قرآن،ِترین مفسر بر ادعای شاخص بنا

 انحصار منبـع تفـسیر ،و در این موارداند   شده تفسیری استثناۀاز این شیو )معاد و قصص
 :١۴١٧، اطبـاییطب( بلکه برای فهم آیات باید به سنت مراجعه نمود ،به قرآن ضرورت ندارد

٣/٨٧(.  
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کـه االحکام نیست؟ پس ضرورت نـدارد   آیاتء سرقت جزۀ باید پرسید مگر آیحال
 .دیگر استناد کرد و از روش قرآن به قرآن سعی در فهـم آن داشـتای  در تفسیرش به آیه

پس استناد امام نیز همان طـور . حکم آن را خداوند از طریق سنت به ما خواهد آموخت
  .باشد  میشده و واقعی یید و تحکیم حکم تشریعأ تًرفاکه ذکر شد، ص

 تفـسیر قـرآن ۀ، از دایر ـ اش روایت توضیحیو به تبع آن  ـ دیگر اینکه اگر این آیه ۀنکت
  تعلیمـی داشـته باشـد وۀبه قرآن خارج باشد، الجرم یارای این را نخواهد داشت که جنب

از را  و تعلـیم روش نهـادرآن را بر آن توان بار سنگین آموزش و تعلیم روش قرآن به ق نمی
  .آن استنتاج کرد

  یگیر نتیجه
 سـرقت بـه ۀدر تفسیر آیـرا  ر قرآن به قرآن، روایت امام جواد طرفداران روش تفسی.١
ِأن املـساجد هللا  ۀآی ِ َ ِ َ َ ْ َّ َ

 )اعتبار روش تفـسیر قـرآن بـه قـرآنِ یکی از مستندات روایی،)١٨/ جن  
  .اند دانسته
 همـان  دارد و امام جوادت از بن انگشتان، ریشه در سنت پیامبر قطع دس.٢

  .فرموده استحکم قبلی را تأیید 
 ای، آیۀ دیگری آیه در این روایت، با لوازم تفسیر یا تأویل  از آنجا که امام جواد.٣

که اطالع از آن جز برای کـسانی کـه بـه منبـع الیـزال علـوم الهـی است را تفسیر کرده 
 ۀتوانـد جنبـ  نمـیبخـش نیـست، ایـن روایـت کم اطمینان ، ممکن یا دستمتصل هستند

  .تعلیمی داشته باشد
ای  تبیـین ادلـه( سـرقت و اسـتناد بـه آیـاتی دیگـر ۀی دیگر ذیل آیها  وجود روایت.۴
 شدۀ امام جواد بیان مذکور، نشان از عدم انحصار علت در تعلیل ۀدر تفسیر آی) دیگر
  .دارد
ران روش تفسیر قـرآن بـه قـرآن، احکـام و جزئیـات فقهـی را از  از آنجا که طرفدا.۵
 تواننـد ایـن روایـت را نمـی، انـد  دانـسته مستثنیاتء تفسیر قرآن به قرآن خارج و جزۀدایر

  .مستند این روش تفسیری به حساب آورند
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١٨۵  

  یشناس تابک
یـر الفتـاویالـسرائر،  بن احمدمحمد بن منصور ، حلیسیادر بنا .١  دفتـر قـم،دوم، چـاپ  ، الحـاوی لتحر

  .ق ١۴١٠،یاسالم انتشارات
، منشورات هیتب العلمک دار ال بیروت،،العظیم القرآن تفسیر عمر، بن لیاسماعابوالفداء  ، دمشقیریثک ابن .٢

  . ق١۴١٩ضون، ی بیمحمدعل
 دار روت،یـبچاپ سوم، ، العرب لسانالدین محمد بن مکرم،  قی مصری، ابوالفضل جمالابن منظور افری .٣

  .ق ١۴١۴ صادر،
یمدائرة ،»تفسیر قرآن به قرآن«اسعدی، محمد،  .۴   .تا ، بیمرکز فرهنگ و معارف قرآن، المعارف قرآن کر
مقـاالت و فـصلنامۀ ، »مالتی در میـزان کـارایی روش تفـسیر قـرآن بـه قـرآنأتـ«ایزدی مبارکـه، کـامران،  .۵

  . ش١٣٨۶، تابستان  ٨۴شمارۀ ، ها بررسی
  . ق١٣٧١ ،هیسالم االتبکال دار قم، دوم، چاپ ،نالمحاس خالد، بن محمد بن احمد ،یبرق .۶
  . ق١۴٠۵احیاء التراث العربی،   دار، بیروت،احکام القرآن  رازی،احمد بن علیابوبکر جصاص،  .٧
  . ش١٣٧۶، قم، هجرت، کوثر تفسیرعقوب، ی ،یجعفر .٨
یمتسنیم، جوادی آملی، عبداهللا .٩   . ش١٣٩٠اسراء،  قم، ، تفسیر قرآن کر
 ، قابل دستیابی در وبگـاه. ش١٣٨٩،  ۶٩ جلسه ، مائدهۀ مبارکۀتفسیر سور، تفسیرمجموعه دروس ، همو . ١٠

<www.portal.esra.ir>.  
 ۀ، شـمارپژوهش دینـیفصلنامۀ ، »ترین روش تفسیر قرآن در جستجوی مطلوب«باقر، حجتی، سیدمحمد . ١١

  . ش١٣٨۴، آبان ١١
ات ضرب ی آن با رواۀ رابطی بررسر قرآن به قرآن ویمنطق تفس«، یاحسان کیوانحجتی، سیدمحمدباقر و  .١٢

  . ش١٣٨۵زمستان ، ١۴ۀ شمار، پژوهش دینیفصلنامۀ ، »قرآن
یع مـسائل تحـصیلی لـا الـشیعة وسـائل تفـصیل ،محمد بـن حـسن ،یعاملّحر  . ١٣  آل مؤسـسة، قـم ،هالـشر

  . ق١۴٠٩ ، الحیاء التراثالبیت
م و الـسبع فسیر القـرآن العظـیفی تروح المعانی  ،الدین محمود بن عبداهللا ، شهاب بغدادیحسینی آلوسی .١۴

  . ق١۴١۵العلمیه،  الکتب داربیروت، ، هعطی علی عبدالباریتحقیق ، المثانی
  . ش١٣٧۴بعثه، ال ةسسٶمقم، ، البرهان فی تفسیر القرآنمان، یهاشم بن سلید، سیبحرانحسینی  .١۵
  .ق ١۴٠۴د، ی، تهران، نوحکاماال آیاتر ابوالفتوح، یدامی، سی جرجانینیحس .١۶
  .تا  بیروت، دار الفکر، بی،ن فی تفسیر القرآنالبیا روح،  بن مصطفیوی، اسماعیلَروسُبحقی  .١٧
  . م١٩۶٧ ،یر العربکالف قاهره، دار، للقرآن القرآنی التفسیرم، یرکعبدال ب،یخط .١٨
 مکتبـةتهـران،  دوم، چـاپ ،النـافع المختصر شرح فی المدارک جامع ، بن یوسـفاحمدسید ،یخوانسار .١٩

  .ق ١۴٠۵ الصدوق،
  .تا یب ،یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب ،المفسرون و التفسیر ن،یمحمدحس ،یذهب .٢٠
 ،یداوود عدنان صفوان قیتحق ،القرآن غریب فی المفرداتراغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد،  .٢١
  .ق ١۴١٢ ه،یالشام دارـ ال العلم دار ، ـ دمشقروتیب
 ،قـم دوم، چـاپ ، فـی شـرح آیـات االحکـامفقه القرآن، اهللاید بن هبةسعابوالحسین ن یالد ، قطبیراوند .٢٢

  . ق١۴٠۵ نجفی، مرعشی آیةاهللاکتابخانۀ 
، فـصلنامۀ تخصـصی تفـسیر، علـوم قـرآن و حـسنا، »شناسـی روایـات تفـسیری گونه«، مهدی، نژاد رستم .٢٣
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  . ش١٣٨٨، ١ ۀ، شمارحدیث
  . ش١٣٨١، آذر ۶٠ ۀ شمار،رفتمع ماهنامۀ ،»روشمند وحی با وحیر یتفس«علی، رضایی اصفهانی، محمد .٢۴
یانابراهیم، ضمیر، محمد روشن .٢۵   . ش١٣٩٠، تهران، سخن، بسندگی شناسی قرآن جر
 و عیـون االقاویـل فـی وجـوه الکشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل،  بن عمرمحمودجاراهللا زمخشری،  .٢۶

  . ق١۴٠٧، یتاب العربک دار ال،روتیبچاپ سوم، ، التأویل
یا، جعفر،  تبریزیسبحانی .٢٧   . ق١۴٢٢،  االمام الصادقٶسسة م، قم، ة فی علوم القرآنلمناهج التفسیر
، مجمـع  تهـران،کنز العرفان فـی فقـه القـرآن، اهللالدین مقداد بن عبد جمال، )فاضل مقداد(سیوری حلی  .٢٨

  .ق ١۴١٩، یب مذاهب اسالمی تقریجهان
  . ش١٣٨٠قم، الشریف الرضی، ، آناالتقان فی علوم القر، بکر  عبدالرحمن بن ابیالدین سیوطی، جالل .٢٩
 اسـالمی، فرهنـگ قـم، دوم، چـاپ ،هّالـسن و بـالقرآن القـرآن تفـسیر فی الفرقان محمد، ،یتهران یصادق .٣٠

  .ش ١٣۶۵
  . ش١٣٩١، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، بازخوانی مبانی تفسیر قرآنصفوی، سیدمحمدرضا،  . ٣١
  . ق١۴١٧، ی، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسالمقرآنالمیزان فی تفسیر الن، یحسیدمحمد س،ییطباطبا .٣٢
قـم، دفتـر انتـشارات  ،بالدالئل االحکام قیتحقی ف المسائل اضیر ،محمد بن یدعلیس ،یرئ حاییطباطبا . ٣٣

  . ق١۴٢٢ ،اسالمی
چـاپ سـوم، تهـران،  ،القـرآن تفـسیر فـی البیـان مجمـع ،الـدین ابـوعلی فـضل بـن حـسن امینطبرسی،  .٣۴

  . ش١٣٧٢ ،خسروناصر
 ،روت، دار المعرفـهیـب، )تفـسیر الطبـری(القـرآن تفسیر جامع البیان فی ، محمد بن جریرابوجعفر طبری،  .٣۵

  . ق١۴١٢
تـب کل اداربیـروت، ، چاپ دوم، القرآن احکام بن محمد، یابوالحسن علعمادالدین  ،یاسّاهرکی یطبر .٣۶

  . ق١۴٠۵ ،هیالعلم
یمجمـع البحـرین ،ن بن محمدیالدی، فخرحیطر .٣٧ ی فروشـ کتـاب تهـران، سـوم، چـاپ ،ن و مطلـع النیـر

  . ش١٣٧۵ ،یمرتضو
 ، مشهد، دانشگاه مـشهد،یّاختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکش ،حسن بن محمد ابوجعفر ،یطوس .٣٨

  . ق١۴٠٩
  .تا بی ،یالعرب التراث اءیاح دار، روتیب ،القرآن تفسیر فی التبیان ،همو .٣٩
  . ش١٣٧٣،  اسالمیقم، دفتر انتشارات، چاپ سوم، رجال الطوسی، همو .۴٠
  . ق١۴٢٠ستاره، قم، ، صولصحاب االاسماء المصنفین و اصولهم و افهرست کتب الشیعة و ، همو .۴١
سـسة المعـارف ٶمقـم،  ،سـالماال شـرائع حیتنقـی لـا فهـاماال مـسالک ،یعل بن نیالد نیز ،عاملی جبعی .۴٢

  . ق١۴١٩ ،هیسالماال
هاشـم رسـولی محالتـی، چـاپ سیدحقیـق ، تالثقلـین تفسیر نـورعلی بن جمعه،  عروسی حویزی، عبد .۴٣

  . ق١۴١۵، اسماعیلیان، چهارم، قم
 ةخالصـ (ی الحلـة العالمـرجـالمطهر اسـدی،  بن یوسف بن الدین حسن جمالابومنصور  حلی، عالمه .۴۴

  . ق١۴١١چاپ دوم، نجف اشرف، دار الذخائر،  ،) الرجالة معرفیاالقوال ف
َ بن عیاش سلمی سمرقندی، محمد بن مسعودی،اشیع .۴۵ ، ی محالتیرسول سیدهاشم تحقیق ،کتاب التفسیر َ

  . ق١٣٨٠یه، علمچاپخانۀ  ،تهران
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  . ش١٣٨٨، فروردین ١٣۶ ۀشمار ،معرفت ماهنامۀ، »ر قرآن به قرآنی تفسی قرآنیمبان«فتحی، علی،  .۴۶
 بیـروت، ،الغیـب مفاتیح: التفسیر الکبیر،  تمیمی بکری شافعیفخرالدین رازی، ابوعبداهللا محمد بن عمر .۴٧

  .ق ١۴٢٠،  العربیالتراث احیاء ردا
  . ق١۴١٠ هجرت،قم،  دوم، چاپ، العین کتابفراهیدی، خلیل بن احمد،  .۴٨
  .ق ١۴١٩، للطباعة و النشر کالمال بیروت، دار، من وحی القرآن تفسیرمحمدحسین، سید، اهللا فضل .۴٩
  .ق ١۴١۵در، تبة الصکمتهران، چاپ دوم، ، الصافی تفسیر، یمرتض  بن شاهمحسن، محمدیاشانکض یف .۵٠
  . ش١٣٧١ ،هیسالمتب االکچاپ ششم، تهران، دار ال ،قرآن قاموس بر،کا یدعلیس ، بنابییقرش .۵١
 ،یمرتـضو یفروش تاب، کتهران، دوم چاپ، حکاماال آیات الی فهاماال مسالک، دیسع بن جواد ،یاظمک .۵٢

  .ش ١٣۶۵
  . ش١٣۶۵ ،هیمسالتب االکال دارتهران، ، کافیالمحمد بن یعقوب، ابوجعفر ،  رازیینیلک .۵٣
سـسة ٶم بیـروت، ، االطهار االئمة اخبار لدرر الجامعة االنوار بحار ، بن محمـدتقیمحمدباقر ،یمجلس .۵۴

  . ق١۴٠۴ ،الوفاء
 قـم، ، الی احکام االیمـاناالذهان ارشاد شرحی ف البرهان و ةالفائد مجمع محمد، بن احمد ،یلیاردبمحقق  .۵۵
  . ق١۴١۶ ،یسالماال نشرال ةسسٶم
  .ق ١۴١٩،  نی الحسیّ، تهران، دار محبمن هدی القرآن، یحمدتقمید، سیمدرس .۵۶
  . ش١٣٨٠ ،تابکز نشر کمرتهران، ، تفسیر روشن حسن، ،یمصطفو .۵٧
 ۀ شـمار، کتاب نقدفصلنامۀ، »)پردازی گزارش کرسی نظریه(ویل قرآن أبطن و ت«دی، هامعرفت، محمد .۵٨

  . ش١٣٨۴تابستان ، ٣۵
  . ش١٣٧۴ ،هیسالمتب االکان، دار ال، تهرنمونه تفسیر ناصر، ،یرازیارم شکم .۵٩
یرات الحدود و ،رضاسیدمحمدگلپایگانی، موسوی  .۶٠   .تا نا، بی ، قم، بیالتعزیرات تقر
 ،۵۵ ۀشـمار، علوم حـدیثفصلنامۀ ، »شناسی و حجیت روایات تفسیری شیعه، گونه«، مهدی مهریزی، .۶١

  . ش١٣٨٩بهار 
، )هفهرست اسماء مـصنفی الـشیع (نجاشیلارجال حمد بن عباس، ا بن نجاشی، ابوالحسن احمد بن علی .۶٢

  . ش١٣۶۵، ی دفتر انتشارات اسالمقم،چاپ ششم، 
  . ق١۴٠۵ ،هیالعلم دالشهداءیس مؤسسة ، قم،للشرائع الجامع د،یسع بن ییحی ،یحلهذلی  .۶٣
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  ١٣٩٧  بهار ـ تابستان،٢٧ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  مدل قرآنی

  انسان گذاری ارزش معیار حیحتص یا نگرش تحول
  ١آباد بی حکیمه حسینی دولت   بی  
    ٢زاده حسن نقی  

  دهکیچ
بنـدد  ها به کار مـی گذاری پدیده هایی را در سنجش و ارزش انسان همواره مقیاس

گونـه  کـه هـرضمن آن. گردد ثیر عوامل گوناگون دستخوش تحول میأکه تحت ت
های تازه، بسته به نوع پردازش و تعامل  دیدهرویارویی و تماس فرد با اطالعات و پ

های سـابق وی  ها و ارزش  اندازهۀای تغییر در کلی سیستم ادراکی او، موجب گونه
های فرد، با مقیاس جدید بـازخوانی   نسبتۀتوان گفت هم گردد تا آنجا که می می

» اه نظام تصحیح نسبت«اما این جریان که در نوشتار حاضر به . شود و تصحیح می
» واقـع«و » حـق«اس فـرد بـا یـه مقکـیابد   ادامه میینامبردار شده است، تا زمان

یابـد، نـه  البته این تحول و نسبیت تنها در نفس انسان تحقق می. ابدیامل کانطباق 
  .در واقع خارجی و معرفت دینی

بــه اجمــال در  گــذاری آدمــی اصــل تحــول در نگــرش و مقیــاس ارزش      
                                                                 

 ٣١/۴/١٣٩۵: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/٧/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(dolatabad@quran.ac.ir)) نویسندۀ مسئول( مشهد استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم. ١
  .(naghizadeh@um.ac.ir) استاد دانشگاه فردوسی مشهد. ٢
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ً ولی غالبا سخنی در باب چگونگی این ، اخالق طرح شدهۀ و فلسفشناسی معرفت

این پژوهش ضمن واکاوی مضامین آیات قرآن، . نظام معرفتی به میان نیامده است
دهد که این تحـول راه   نشان می،ارکان و فرایندهایی برای این نظام استنتاج نموده

یطانی در آن کـه راهبردهـای رحمـانی و شـخود را از دو مسیر افزاینده و کاهنـده 
  .کند  طی می،تأثیرگذار است

 ، نظام معرفتـی، معرفت قرآنی،ها  تصحیح نسبت،گذاری ارزش :یدیلکواژگان 
  . مبدأ قیاس،معیار سنجش

  طرح مسئله
 معرفت بشریه یت و توجیه به ماهک فلسفه است ی اصلی از قلمروهایکی یشناس معرفت

شناسـان   امروزه روان.)٢۴/٢٣ش: ١٣٨۶ رکـی،شعبانی و؛ ١/١٣۵: ١٣٧٠مصباح یزدی، ( پردازد یم
 یز باورهـایـدر بـاب رونـد تحـول و ن ندهی فزاای گونهو متخصصان آموزش و پرورش به 

 ی هـستیدارهایه افراد چگونه پدکنیر ای نظ؛اند ها عالقه نشان داده  انسانیشناخت معرفت
ینکـه مفروضـات  یـا ا؟ستیـ دانـستن چۀ دربـارن آنـایها و باورها هی نظر؟شناسند را می

  ؟دنــگذار یر و اســتدالل اثــر مــکــ تفی شــناختینــدهای چگونــه بــر فرایشــناخت معرفــت
(Hofer, 2004) ،ه افـراد چگونـه کـتـه کن نیـفهـم ا  در١ی پـریهـا وششک در این راستا

 شناسی کنند، منجر به نظریۀ تحولی در حوزۀ معرفت تفسیر میثر را کتجارب گوناگون و مت
نـد ک یم مـیها را ترس تی از موقعیا رهی زنجی طرح پر.(Hofer, & Pintrich, 1997)ردید گ
 ْن اصـلیـابد و لذا ای یگر ارتقا می سطح به سطح دیک فرد از یه با ظهور مراحل انتقالک

ها دستخوش تحول  تی خود با گذر از موقعینیب ه فرد در جهانکم فرض شده است ّمسل
 ی طـرح رشـد باورهـای پـر،ن مطالعـهیـ ای بـر مبنـا.(Shabani Varaki, 2003) گـردد یم

ۀ تفـسیر وی تحول در شیر فرد را نوعکر در تفییتغوی . ردک یزیر هی را پای و عقلیاخالق
  .(Perry, 1995) داند می رامونشی پیایدن

کید بر اصل تحول ـرود  اسالمی به شمار میۀکه معلم ثانی در فلسفـ فارابی   نیز در تأ
» تـسدید«و » الرأی جودة« به اصطالحاتی چون )٧/٩٧ش: ١٣٨٧ ایمانی و بابایی،(ها  نگرش

ر کـد بـه فیـر باکـمـال تفکدن بـه ی رسـیبـراکـه وی معتقـد اسـت . اشاره نموده است

                                                                 
1. Perry. 
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 ی لـوازم قطعـۀ در نگرش افراد از جملیجاد دگرگونیا.  از امور بودی آدمی تلقدگرگونی
 امـور، یابیـ ارزۀر نحـوگـی و به عبـارت دیرا نوع تلقیهاست؛ ز ر رفتارها و اعمال آنییتغ

 فرد از خـود ینش و تلقینگرش همان ب. ثر بر نوع رفتارها و اعمال استٶ می از مبانیکی
  .)۵٩: ١٩٧١ فارابی،: ک.ر(  استیو اطراف خود و هست

گذاری و معرفتی انسان، هرگـز بـه معنـای  البته سخن از تغییر و تحول در نظام ارزش
 ۀهمـکـه گرایـان معرفتـی معتقدنـد  نـسبی. نیـستگرایی معرفتی  گردن نهادن به نسبیت

 جهـان وجـود ۀشـمولی دربـار اند و هیچ معرفت یا حقیقـت کلـی و جهـان حقایق نسبی
سو خـود  از نگاه ایشان، جهان در معرض تفسیرهای گوناگون است؛ زیرا از یک. ندارد

بـه ای از معیارهـای معرفتـی کـه   مجموعـه،های ذاتی است و از سوی دیگر فاقد ویژگی
: ١٣٨٨، شـمالی(  وجـود نـدارد،لحاظ مابعدالطبیعی بر سایر معیارهـا تـرجیح داشـته باشـد

 ۀح در همـیِار معرفت درست و انتخـاب صـحی مع، اسالمی اما در نظام ارزش.)۴٢/۵٧ش
قـت یبا حق زان انطباق آنیها، م گذاری آن  و ارزشی اخالقیها ژه در ارزشیو ها به نهیزم

: ١٣٨۴محمـدی، رزامی(  اسـتونـد آن بـه خدایننـدگک یـکان نزدزی خداوند و میعنیمطلق 
  .)۴۶ـ۴۵

ارتبــاط وثیــق و نقــش معــارف جدیــد در «ِبــه دیگــر ســخن، پــژوهش حاضــر اصــل 
 عزیمـت مـا از ۀرا پذیرفتـه اسـت؛ لـیکن نقطـ» های گذشته بازخوانی و تصحیح دانسته

ِچالش ناساز
ر درون و نفـس هـا د این است که این تغییـر و دگرگـونی» نسبیت مطلق «١
 مستمر و ،همچنین تغییرات.  نه در معرفت بشری و واقعیت خارجی،یابد افراد تحقق می

 یعنـی بـا ؛ ادامـه دارد،اسـت» ثابت و مطلق«که » حق« بلکه تا انطباق با ،انتها نبوده بی
چه با دستیابی به کمال معرفت در دنیا و چه با مرگ و (ّتشرف انسان به ساحت حقیقت 

ُفبصر : ّاو بینا و ادراکش تام خواهد شدۀ دید) م دیگردرک عوال َ َ َالیَك َ َومْ ٌحدید ْ ِ َ )٢٢ /ق(.  
 نقش اصلی را در پویـایی علـم ، یکی از پژوهشگران، فضاهای جدید فکریۀبه گفت
یـا جدیـد افـراد بـا قـرار گـرفتن در فـضاهای جدیـد فکـری، بـا مـسائل . کننـد ایفا مـی

                                                                 
 بـه طـور گـسترده رد ، بـود(incoherent) گرایی به جهت آنکـه دچـار مـشکل تهافـت روزگاری نسبیت. ١

: ١٣٨١ سـنکی،( دارنـدگرایانـه   وافـری بـه ادعاهـای نـسبیۀ عالقـ، اما برخـی فیلـسوفان معاصـر.شد می
  .)۶۶ـ ٩/۵۵ش
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هـا دگرگـون   منظـر و نـوع نگـاه آن،ننـد و بـه تبـع آنک  نوینی برخورد میهای حساسیت
ها نباید بـا ایـن تـصور انجـام   البته نقادی نسبت به آموخته.)١/١٩٩: ١٣٧۵، باقری( شود می

هـایی در علـوم مـا موجـود  شود که همه چیز در معرض تغییر است؛ زیـرا اگـر حقیقـت
دور نگـه داشـتن خـود از  ۀها بـه منزلـ ها ثابت است و دور انداختن آن باشد، آن حقیقت

 زیـرا بـرای تغییـر دادن بایـد ؛تـوان تغییـر داد عالوه، همه چیز را نیـز نمـی به. علم است
 بلکه کم و بیش ،گیرد تصوری از وضع مطلوب داشت و تصورهای فرد از خأل مایه نمی

  .)٣٣۶ـ٣٣٣: ١٣٨۶، جوادی آملی( های پیشین وی است  آموختهۀوامدار مجموع

  ها صر نظام تصحیح نسبتارکان و عنا. ١
شـود کـه هماهنـگ بـا هـم در  ای از عناصر و اجزا گفته مـی نظام یا سیستم به مجموعه

همین قاعده، ها نیز پیرو  نظام تصحیح نسبت. کنند راستای تحقق هدفی معین فعالیت می
این اسـت  فرض بر. دنده دارای عناصری است که موجودیت و هویت آن را تشکیل می

 مقیاس یا مبدأ قیاس انسان است که با قرارگیـری در ،این سیستمۀ  اولیۀ مادکه ورودی یا
. ای یا تضییقی شرکت داده شود توسعه) یا واکنش(آن ممکن است در یکی از دو مسیر 

نیز در هر دو مسیر، مقیاس جدیدی است کـه تمـام فعـل و  خروجی یا محصول سیستم
  .دهد ع قرار میالشعا  فرد را تحتِ ارزشی ـانفعاالت شناختی

  

  ) وجودیۀشرح صدر و سع( تر مقیاس معرفتی وسیع    
  
  
  
  
  
  

  )بینی َصغار و کوته( مقیاس معرفتی محدودتر    

  مبدأ قیاس. ١ـ١
ترین انـدازه و  های فرد است که به فراخور بزرگ  آغاز مقایسهۀمنظور از مبدأ قیاس، نقط

صور کنیـد کـه هنگـام تولـد، از نوزادی را تـ. گیرد شده برای او شکل می مفهوم شناخته
ًیقینـا در رحـم مـادر بـا . شـود محیط جنینی به اتاق کوچک بیمارستان انتقـال داده مـی

» جهـان«هـا را بـه نـسبت همـان محـیط و  هـا و مفـاهیمی تمـاس داشـت کـه آن پدیده
سنجید؛ مبدأ قیاس او همان ابعاد رحم مـادر بـود؛ کوچـک و بـزرگ، کـم و زیـاد،  می

برای او تعاریف و مـصادیقی داشـت کـه اکنـون بـه ... زشت و زیبا وشدید و ضعیف، 

نظام تصحیح مبدأ قیاس
  ها نسبت

 توسعه
ضییقت
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پس از این نیز با انتقال به منزل، حرکت و سیر در شهر، سـفر بـه .  تغییر کرده استکلی
گاه مقیاس هـای  ها و سنجه شهرهای دیگر و تغییراتی از این دست، در هر مرحله ناخودآ

هـا از یـاد  شین خـود را در مـورد پدیـدههای پیـ ها و اندازه متفاوتی کسب کرده و نسبت
َبرد می َ.  

 از شیب نامحسوسمثال دیگر در این باب، تصویر زیبا و روشنی است که قرآن کریم 
  :دهد آمیز وجود تکوینی انسان ارائه می اما تحول
 ُاعلموا َ ْ َأمنـا ِ َّ یـاة َ ُا َ َ َالـدنیا ْ ْ ٌلعـب ُّ ِ

ٌوهلـو َ ْ َ ٌوزینـة َ َ ِ اخر َ ٌو ُ ـ َ َ م َ ْیبـ َنُک ْ اثر َ ٌو ُ َتکـ َ ِاألمـوال ِىف َ َ ْ َ ِواألوالد ْ
َ ْ ََ ْ
 )؛ )٢٠/ حدیـد

 بـه شـما یفخرفروشـ و شیـآرا و یسـرگرم و یباز قت،یحق در ایدن یزندگ هک دیبدان
  .است فرزندان و اموال در ییجو فزون و گریدیک

گر عطـف شـده و یدیکـه بـه ین آیه در اک یری امر تصور شود پنج تعبید در بادیشا
گرنـد؛ یدیکا معـادل ینار هم ک در ی، همه به نوعاند یم نمودها را ترسی دنی از زندگیینما
فه، سـخن ی شـریۀه در آکشود   میها روشن ق آنین با تأمل در مفهوم واژگان و مصادیکل

ش یانه خـوکودک یها یا را در بازی دنی زندگکودک. ز استیمتماۀ از پنج مرحله و دور
نـت و ینـد؛ جـوان زک ی مـیرنـگ خـود زنـدگ رنگایهـا یابد؛ نوجـوان بـا سـرگرمی یم

ت یـ فعلۀ دوریابد؛ بزرگسالی یش می خوین اصل زندگیتر ا مهمین یتر  را بزرگیآراستگ
 یـی دارای شـمارش و فزونـۀشیـوسـته در اندیپنیـز  تفاخر اسـت؛ و سـالمندان یثرکحدا
  .اند شیخو

ود،  خـاص خـیگـروه سـن  از مراحل باال در سن و یکم، هریشیندی بیکچنانچه ن
معنـا و الاقـل  ی بـی سـنیهـا ر گـروهی سـایطور آرام و نامحـسوس فعـال شـده و بـرا هب
ا یـ امـوال ی بـه فزونـیتـین اهمیمتـرک است، یه مشغول بازک کیودک. ارزش است مک
 ییبای را صرف زیقیا دقایه ساعات ک یدهد؛ جوان  نمیشی خوۀ چهریباسازین و زییتز

 ی خـود ارزشـی نوجـوانیهـا یا سـرگرمی یباز اسباب یند، براک  میچهره و لباس خود
ی ش را سـپری از عمـر خـویریـگ ا بهـرهیـ ینیچ وهیه فصل مک یا سالمندیست؛ یقائل ن
  .نهد ی نمی چهره چندان وقعییبایند، به زک می

ه مبـدأ کها، بل  آنیمت خارجیا و ارزش و قیند، نه اشک  میریین مراحل تغیآنچه در ا
م ی فـرد تنظـیتی و شخصیرک هر دوره متناسب با رشد فه درک افراد است ینیوکاس تیق
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ا معـادل یـن مراحـل ی و آرام همـیجیمودن تـدریرسد پ  میبه نظر. ابدی  می و سامانشده
گاهانه و اراده ها ب آن  اسـت و یت انـسان ضـروریـت و عقالنیـ معنویز بـرایـ نیطور آ
 از مراحل یکیر تواند د  میند،ک  میسبکه ک ی و معنویس به فراخور رشد عقالنک هر
  .ندکا از آن گذر یادشده توقف نموده ی

 انـسان یهـا حات و انتخابیه ترجک ییها نشکها و  نشی بۀه مجموعک است یعیطب
هـا  دهیگذاری او نسبت به پد ار ارزشیاس و معی به مبدأ قیا د، همه به گونهنزن  میرا رقم

 ای الجملـه  عمـومی و فـیۀعد قا،البته نباید فراموش کرد که این مراحل. دنبازگشت دار
 ؛تواند در مواردی نقض شود و تلقی کلی و بالجملـه از آن صـحیح نیـست ست که میا

 شـاهد فراینـد دیگـری ویـژه اهـل بیـته  الهی بـیطور که در خواص و اولیا همان
  .بسیار متفاوت است...  آغاز، سرعت رشد وۀهستیم و نقط

  پردازشگر افزاینده. ٢ـ١
طـور ه ن، بـیگـذاری معـ اس ارزشیـتر مق جیر رایا به تعبیاس یا مبدأ ق بیه فردک یهنگام

گاهانه   از  یـکا با هـریرد یگ  مید قراری جدیها ا اثرگذار در معرض اطالعات و دادهیآ
ــر ــابع اثرگــذار نظــام آف ــیمن ــد، در صــورتک ینش تمــاس حاصــل م ــ ین ــل، ک ه آن عام

دهـد   مـیاس او رخینده در مقده  مثبت و توسعهینشکتگر باشد، وایننده و هداک تیتقو
  .مینک  میادینده یه از آن به عنوان پردازشگر افزاک

ند و در ارتبـاط بـا آن معنـا ین فرایتوان ناظر به ا  میم رایرکر شرح صدر در قرآن یتعب
گـاه خـود ارزشـمند و قابـل یه در جاکـ دارد یر متعـدد و متقـاربیشرح صدر تفاس. ردک

ز کـ مریعنـیاد ٶگـاه فـی روح، جایدر سـاختار وجـودن چنانچه صـدر را یکاعتناست؛ ل
 ــ ن استیًه قطعا چنکـ بدن انسان جسمانی در  ۀنیم و نه سیم بدانی و اراده و تصمکادرا

: ١٣٧۵داورپنـاه، : ک.ر(د یـنما  نمـیستهیـ چنـدان شای،ردن آن تنها به صبر و بردبـارکمعنا 
 متنـاظر بـا یا رابطهباید اد ٶ فان صدر ویگر سخن، میبه د. )١١/٣٠٢: ١٣٧٨ طیب، ؛١٣/١٨٧

 را ی و معرفتـکـی ادراید، نقشییه در صورت تأک وجود داشته باشد ،آنچه در بدن است
ب کی تریاربردهاکاق یه در سکابد ی ی قوت مین احتمال زمانیا. زند  می صدر رقمیبرا
  :مینکشه یدر قرآن اند» شرح صدر«
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 ْأفمــن َ َ َشــرح َ َ ُصــدره ُاهللا َ َ ْ َلإلســال َ ْ ِ
ْ
َفھــو ِمِ ُ َ َ ٍر َ ْمــن ُ ِربــه ِ ِّ ٌفویــل َ ْ َ ِللقاســیة َ َ ِ َ ْ ْقلــو ِ ُ ُ ُ ْمــن ُ ِذرک ِ

ْ
َأولئــك ِاهللا ِ ِ

َ ٍضــالل ِىف ُ
َ َ 

ٍمبني ِ ُ )در [و گشاده اسالم] رشیپذ [یبرا را اش نهیس خدا هک یسک ایآ پس؛ )٢٢/ زمر 
 دل یـکرتا فـرد هماننـد [،باشـد یمـ پروردگـارش جانـب از ینور از برخوردار] جهینت

 یگمراهـ در نـانیا .ننـدک ینمـ خـدا ادیـ ی،دلـ سخت از هک آنان بر یوا پس] ؟است
  .ارندکآش

 از جانـب ی و تسلط بر نوریمند جه و دستاورد شرح صدر را بهرهینتاین آیۀ شریفه، 
 بـا حلـم و یشتریـ بیت و همگـونی سـنخ، از نـوریمند حال بهره. خداوند دانسته است

گاهی دارد یبردبار گفـت توان  میح، ی صحیم تنها معناییًنا اگر نگویقی شناخت؟  ویا آ
گاه ی و جاک ادراۀد توسعه و فراخ نمودن پهنی باین مفهوم قرآنی این معنایتر حیصحکه 

 او را در یهـا ًه قطعا در درون فرد محقـق شـده و نـسبتک یریی باشد؛ تغیشناخت آدم
  .دینما ی مینیم مجدد و بازآفریش تنظیرامون خوی پِیرابطه با هست

   پردازشگر کاهنده.٣ـ١
گـر   انـسان را جلـوهکـی و مثبـت نظـام ادرایر صـعودیه سـکـن یشیـان پیـدر مقابل جر

 قابـل ـگرـین موجود مختار و انتخابا  ـ انسانیز برای نیگری دیر و مجرایساخت، مس یم
ج یق و تحـریی صدر سخن گفته است، تضۀه از شرح و توسعک یا هیهمان آ. فرض است

  :مان دانسته استیا یب افراد بی آن را نصیز در برابر آن نهاده و مرارت و گرفتاریرا نآن 
 ْفمن َ ِیرد َ ِ ْأن ُاهللا ُ ُدیه َ َ ِ ْ ْرح َ َ ُصدره َْش َ ْ ِلإلسالم َ

َ ْ ِ
ْ
ْومن ِ َ ْیرد َ ِ ْأن ُ ُله َ َّ

ِ ْعل ُ َ ْ ُصدره َ َ ْ ًضیقا َ ِّ ًحرجا َ َ َکأمنا َ َّ َ ُعـد َ َّ َّ ِالـسماء ِىف َ َ َّ 
َکـذ َلكَ ُعـل ِ َ ْ َالــرجس ُاهللا َ ْ ِّ َ َالـذین َ ِ

َمنــونْؤُی َال َّ ُ ِ )بخواهــد خــدا هکــ را یسکــ پــس )١٢۵/انعــام 
 نـد،ک گمـراه بخواهـد را هکـ هـر و دیگشا یم اسالم رشیپذ به را دلش د،ینما تیهدا
. رود یمـ بـاال آسـمان در زحمـت به ییگو هک چنان ،گرداند یم تنگ سخت را دلش

  .دهد یم قرار ،آورند ینم مانیا هک یسانک بر را یدیپل خدا گونه نیا

تـر  امـلکتـر و   را روشـنیاهنده و نزولـکان ین جری قبل، ایۀیاق و مرور آۀ سمالحظ
ۀ ب نمـوده و خـود را شایـستیذکـامبران را تیـ دعـوت پیها ه نشانهک یافراد. اندینما یم
 خواهنـد ک و انـدکوچـکح قـرآن یشمردند، به تصر یآنان میۀ پا افت رسالت و همیدر
  :شد

 َوإذا
ِ ْجاء َ ُ ْ َ ٌآیة َ ُقالوا َ ْلن َ َمنْؤُن َ َّحىت ِ َمثل َىتْؤُن َ ْ َأوىت َما ِ ِ

ُرسـل ُ ُ ُأعـمل ُاهللا ِاهللا ُ َ ْ ُحیـث َ ْ ُعـل َ َ ْ ُرسـالته َ َ َ َ ُسیـصیب ِ ِ ُ َالـذین َ ِ
َّ 
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ُأجرموا َ ْ ٌصغار َ َ َعند َ ْ ٌوعذاب ِاهللا ِ َ َ ٌشدید َ ِ ا َِمبا َ ُاک َميکرون َ ُ ُ ْ َ )د،یـایب شانیـبرا یتـیآ چـون ؛ و)١٢۴ /انعام 
 شـده داده خـدا فرسـتادگان بـه آنچه رینظ هکنیا تا میآور ینم مانیا هرگز«: ندیگو یم

 یزود بـه. دهـد قرار جاک را رسالتش داند یم بهتر خدا. »شود داده] زین [ما به ،است
 خدا شگاهیپ رد ردند،ک یم رنگین هکآن] یسزا [به شدند، گناه بکمرت هک را یسانک

  .دیرس خواهد سخت یا نجهکش و یخوار

: ١۴١٧، طباطبایی: ک.ر(ی به ذلت و خوار» صغار«ر مفهوم یج در تفسیلیکن دیدگاه را
ارتبـاط کـه رسـد   به نظـر مـی)٣/١٨۴: ١۴١٩،  مدرسـی؛١٠/٢۶۶: ١٣۶۵،  صادقی تهرانی؛٧/٣۴١
 ۀتـر بـر اسـاس آیـ  روشـنبـه تعبیـر. دهـد ق عقوبت با نوع جرم را به خوبی نشان نمییوث

 فـاحش شـده و ییش دچـار خطـای خـویهـا یریگ اس و اندازهین افراد در مقیشریفه، ا
ه یـه در آکن گناه ی اۀجینت. دندی دیکی را با خود یرندگان وحی فرستادگان خدا و پذۀرتب

 سنخیت میان عقوبـت و عمـل یـا معلـول و ۀان شده است، با مالحظیب» صغار«ر یبا تعب
  .ن افراد استیاس ای و مبدأ قک ادراۀ شدن گسترکوچکق و ییعلت، تض

 بـا وسـعت ییبـایل را نیـز بـه زیاسـرائ ی بنیپرست ات قرآن انحراف و بحران گوسالهیآ
 خواند؛ ظرفیتی قلوب می پیوند داده و زمینۀ مساعدکنندۀ آن را کوچکی و کمادراکی ایشان 

 رابیگانـه سـیت پروردگـار یـده جز بـه پرسـتش و عبوک ی آدمک ادراۀنیه س کچنان آن
ِه بـدان اشـراب گـردد و خـأل و کـ تـن داده، بلیا  جسد گوسالهیسارکشود، به خا نمی
  :ندک احساس نیخلل

 ا ُوأشر ِ
ْ ُ ُقلو ِىف َ ِ ِ

ُ ل ُ َا ْ ِ ْفر ْل ِ ِ
ْ ْقل ِبُک َبئسما ُ َ ْ ْیأمرمک ِ ُ ُ ُ ْ ِبه َ م ِ ْإميا ُنُک َ ْإن ِ ْکنمت ِ ُ ْ َمننيْؤُم ُ ِ ِ )اثـر بـر و؛ )٩٣ /بقره 

] هکـ دیـبدان [دیـمنٶم اگـر«: بگـو. شـد سرشـته دلـشان در گوسـاله] ِمهر [فرشان،ک
  .»دارد یوام یزیچ بد به را شما مانتانیا

 ۀاهنـدک ِن نظام و پردازشـگری با ایلکطور ه ز بی انسان نیی و قهقرایر مراتب نزولیس
 از قـوا و یا هه مجموعـکش ین خویه انسان از افق نخستک یهنگام. ن استییآن قابل تب

 یرویـست، نیـ ناشایاریـرون نهاده و به موجـب افعـال اختی متضاد است، گام بیروهاین
 کــیســازد، گــاه بــه افــق ادرا یرا مــیش را ســخت و ناپــذیخــو) قلــب( و تعقــل کادرا

  :رود  میافته و گاه از آن فروتریان نزول یچهارپا
 َأولئك ِ

َ ِاکألنعام ُ َ ْ َ ْ ْبل َ َ ْ ُّأضل ُ َ َأولئـك َ ِ
َ ُ ُ َالغـافلون ُ ُ ِ َ ْ

 )هکـبل انیـچهارپا هماننـد آنـان؛ )١٧٩/ اعـراف 
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١٩٧  

  .ندا ماندگان غافل همان ها آن] ی،آر. [ترند گمراه

ن و ک ممی ویِت نزول و سقوط را در وزان صعود برایه قابلک انسان ی وجودۀگستر
وان و نبـات محـدود نـشده و بـه جمـادات و یـمقدور ساخته است، در سیر نزولی، به ح

  :شود  میدهیشکز یتر از آن ن ستپ
 َّمث ْقست ُ َ ُقلوبمکْ َ ُ ُ ْمن ُ ِبعد ِ ْ َذلك َ ِ

َفھی َ ِ
ارة َ ِاک َ َ ِ

ْ ْأو َ ُّأشد َ َ ًقـسوة َ َ ْ َ
 )نیا از بعد شما یها دل سپس؛ )٧۴ /بقره 

  .آن از تر سخت ای سنگ همانند د،یگرد سخت] واقعه[

سخن رفته است، جز در محمـل رر که از آن مکها  رات و صعود و نزولیین تغیًنا ایقی
  .ت اوستیزه و هوی ممۀه شاخصکابد ی ی و معرفت انسان تحقق نمکادرا

  ها اصول و راهبردهای نظام تصحیح نسبت. ٢
ها و تأثیر  پس از آنکه با ارکان و خطوط کلی نظام آشنا شده و اصل وجود چنین واکنش

ت بـه راهبردهـا و فراینـدهایی َو تأثرهایی را در عالم ادراک آدمی پذیرفتیم، ضروری اسـ
 نیک بنگریم تا از موضع انفعال ند،شو ِکه در این دستگاه معرفتی دقیق به کار گرفته می

گاهانـۀِخبری تأثیرپذیری برون رفته و وجود خویش را تا پایـ و بی انتخـاب و ۀ  فعـال و آ
د انـسان را توانـ اندیشی در این راهبردها می چه اینکه شناخت و ژرف؛ تصمیم ارتقا دهیم

 نسبت به مصادیق و جزئیات آن در زندگی شخصی، دقیق و حساس نموده، به عملکـرد
کـه بیـان شـد، دو رویکـرد و  چنـان. و واکنش ثمربخش او در این راسـتا کمـک کنـد

ها فعال است که یکی به توسعه و گـسترش مقیـاس   مجزا در نظام تصحیح نسبتۀسامان
با این فرض که نیکی و رشـد و هـدایت را . شود یآدمی و دیگری به تضییق آن منتهی م

) و یـا نیـروی شـیطان بـه معنـای عـام(ّاز جانب خدا و شر و تنگنا و بال را از سوی خود 
راهبردهای مثبت و افزاینده را به خـدا منـسوب نمـوده و رحمـانی نـام نهـاده و  ١،بدانیم

  .خوانیم راهبردهای کاهنده را در مقابل، شیطانی می

                                                                 
َأصابك َما ۀ بر اساس آی. ١ َ َ ْمن َ ٍحسنة ِ َ َ َفمن َ ِ

َوما ِاهللا َ َأصابك َ َ َ ْمن َ ٍسیئة ِ َ ِّ ْفمن َ ِ
َسك َ ِ ْ َوأرسلناك َ َ ْ َ ْ َ ِللناس َ

َّ ًرسوال ِ ُ َوکىف َ َ ِباهللا َ ًشھیدا ِ ِ َ
 )؛)٧٩/ نساء 

 را تـو و توست خود از ،رسد یم تو به یبد از آنچه و خداست جانب از ،رسد یم تو به ها یخوب از چه هر
  .است بس خدا بودن گواه و میفرستاد مردم یبرا یامبریپ به
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   و راهبردهای رحمانی اصول.١ـ٢
 در شئون مختلف بندگان همـراه و مـالزم ی بالطبع با تصرفاتی الهۀوستیر پیت و تدبیربوب
 ی آدمـک ادراۀتوسـع هـا و ارتقـا و ح نـسبتیه بـه تـصحکن تصرفات ی از ایبرخ. است

 ییبانمـایا زیـن ییل؛ تـزیـ دلۀق بـا ارائـیانـدن حقـایا نماین ییتب: اند از  عبارت،دنانجام یم
ا یـسه یـقـت؛ و مقای نـسبت بـه حقیختن عواطف و شوق درونیا برانگیب یقت؛ تحبیقح
  .ها دهیر پدیقت نسبت به سای حقیها یژگیق ویتطب

   اصل تبیین.١ـ١ـ٢
 زیـ و ارسـال رسـل نیه مقـصود از نـزول وحـکـ ین راهبرد رحمـانیتر ن و پردامنهینخست
سر ی مین و روشنگرییه با تبک  انسان استۀشیت نظام تعقل و اندیریباشد، نفوذ و مد می
 بـه ًم اجمـاالیرکدر قرآن » انیب «ۀاربرد مادک ۀ به گسترینگاه میبا ن. گردد یسور میو م
  .میبر ی میت پیتاب هداکگاه آن نزد یجا

ها و توهمات  ه گمانهک است یات فراوانی، آین موهبت ربوبیق بارز ای مصادۀاز جمل
،  برای نمونـه؛زد نموده و اصالح فرموده است مختلف مردم را گوشیها اساس گروه یب

کردنـد مـصلح  ابطال فکر باطـل و تـوهم نابجـای منافقـان کـه گمـان مـی  وّقرآن در رد
کیدهای چندباشند می کید و تحقیق »ّإن« تنبیهی، ی»أال«اعم از (گانه ، با تأ  که برای تأ

 ۀ است و افادالم  که همراه با الف و»مفسدون« جمع ۀ، و واژ»هم «است، ضمیر فصل
  :فرماید می) دوام است  اسمیه که مفید ثبات وۀکند و نیز با تعبیر جمل عموم می
 َأال ْإ َ ُ َّ ِ ُ َاملفسدون ُ ُ ِ ْ ُ ن ْ ْو َلِک َعرون َال َ ُ ُ  نـد،ا فـسادگران آنان هک دیباش هوشه ب؛ )١٢ /بقره( َـْش
  .فهمند ینم نیکل

 عقل و ،از فهم معانی جزئیه باشد اگر ادراک عبارت . مرادف با ادراک استْشعور
نفـی از منافقـان را  شـعور و ادراک ، شـریفهۀ آیـ.اسـتتعقل عبارت از فهم معانی کلیه 
ها نیز داللت دارد؛ زیرا کسی که شـعور   بر عدم عقل آنانموده و به داللت التزام و فحو

  .)٣٨۵ ـ١/٣٨۴:  ١٣٧٨طیب، ( عقل هم خواهد بود به طریق اولی فاقد ،ادراک نداشته باشد و
های باطل   موجب این گمانه،ور شدن منافقان در گمراهی و ضاللت  غوطهًالبته یقینا

موسـوی (  بـه تـوبیخ آنـان پرداخـت،هـا شد و خداوند متعال با نفی شـعور و ادراک از آن
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  .)١/٩٢: ١۴٠٩سبزواری، 
کی و  به اعمال خود مباهات کرده و کردار خود را نهایت زیر،منافقان از روی جهل

کـه ها را به فساد کشاند؛ حال آن  همین اعمال و کردار، آن ودانستند فطانت و صالح می
  :پنداشتند  قبح را حسن می،هاشان افکنده شده بود ای که بر دل به خاطر نفاق و پرده

 َوإذا
ِ َقیــل َ ْهلــم ِ ُ ُآمنــوا َ َکمــا ِ َآمــن َ ُالنــاس َ ُقــالوا َّ ــ َ ُأن ُمنْؤَ َکمــا ِ َآمــن َ ُالــسفھاء َ َ َ َأال ُّ ْإ َ ُ َّ ِ ُ ُالــسفھاء ُ َ َ ن ُّ ْو ِلکــ

َ َیعلمــون َال َ ُ َ ْ َ 
 هـم شـما آوردنـد، مـانیا مردم هک گونه همان«: شود گفته آنان به چون و؛ )١٣ /بقره(
 مـانیا انـد، آورده مـانیا خـردان مکـ هکـ گونـه همان ایآ«: ندیگو یم ،»دیاوریب مانیا
  .دانند ینم یول ،ندا خردان مک همان آنان هک هشدار »م؟یاوریب

 سـفیه ،شک هر کس حیات جاودان را به خاطر زندگی فانی ایـن دنیـا رهـا کنـد بی
ای است که سعادت را از شـقاوت و   و این سفاهت به گونه)١/٢٨٢: تا ، بیابن عاشور(است 

  .دهد راه نجات را از طریق هالکت تمیز نمی
ساس این گروه از مردم را نفـی ا افکار بی» یشعرون ال«و » یعلمون ال«قرآن با تعابیر 

 آن هم جهلی از نوع مرکـب؛ چـرا کـه هـم ؛کرده و جهالت آنان را گوشزد نموده است
َذلـك بـأ قـوم ال یعقلـون  :ها نفی شده، هم علم و هم عقل شعور از آن ُ ِ ْ َ َ ٌ ْ َ ْ ُ َّ َ

ِ
َ ِ

َ
 )و هـم )١۴ /حـشر 

َفطبع  قلو فھم ال   :تفقه و اندیشه َ ْ ُ َ َْ ِ ِ
ُ ُ َ َ َ ِ

َقھـونُ ُ َ ْ
 )زده مهر شانیها دل بر جهینت در؛ )٣ /منافقون 

  .فهمند ینم] گرید [و شده
کیـد آیـات  اصل حاکمیت تعقل و تفکر بر نظام شخصیتی نوع بشر، همواره مورد تأ

کید بر .قرآن بوده است  از آیـات ،ارزش دنیـا کـم که انسان به خاطر منافع جزئـی واین تأ
، نیـز در همـین نـدارد و احکام و دستورات او دسـت بروشنهای ر  الهی و نشانهۀواضح
  :استراست

 َأولئـــك ِ
َ َالـــذین ُ ِ

ُاشـــرتوا َّ َ َ َالـــضاللة ْ َ َ َباهلـــدی َّ ُ ْ َفمـــا ِ ت َ ْر ـــَ ِ ْار َ ُ ُ َ ـــ َ َومـــا ِ ا َ ُاک َمھتـــدین َ ِْ َ ُ )نی همـــ؛)١۶ /بقـــره 
 به ی[سود دادوستدشان جهینت در دند،یخر تیهدا] یبها [به را یگمراه هک ندا سانک
  .نبودند افتهی تیهدا و اوردین ]بار

  ینی اصل تز.٢ـ١ـ٢
قـت برجـسته ی حقیهـا ییبـایند و زیر خوشـاین، گاه الزم است تصویینار راهبرد تبکدر 

دها را یـ و تردهـا ن امر، ابهـامیا.  نشان داده شودییها لیهات و تمثی تشبکمکشده و به 
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دارد و در  یان برمـی، از م یک هریقیگاه حقیها و ارزش و جا دهی پدی به چگونگنسبت
  .ار سودمند استی بسیر حسیژه در امور غیوه زه بیجاد شوق و انگیا

اند،  شدهر ک آخرت را متذی سرای و جاودانگی بهشتیها ه نعمتک را یات متعددیآ
بـا را ی زیرهاین تـصویـ از ایکـی انسان ۀ سور،نمونهرای  ب؛ن دسته قرار دادیتوان در ا می

  :م نموده استین ترسیهات دلنشیبهمراه با تش
 ُویطاف َ ُ ْعل َ

ِ
ْ َ ٍبآنیة َ َ ِ ْمن ِ ٍفضة ِ َّ ٍوأکواب ِ َ ْ َ ْاکنت َ َ َقواریرا٭ َ ِ َ َقواریر َ ِ َ ْمن َ ٍفضة ِ َّ َقـدروها ِ ُ َّ قون َ َدیرا٭ و ْ َ ُـْس َ ً ِ ـ ْ َفیھـا َ ًکأسـا ِ ْ َ 

َاکن َمزاجھــا َ ُ َ بــیال ِ ًز
ِ
َ ْ ً عینــا٭َ ْ َفیھــا َ َّمی ِ ًسلــسبیال ـُـَس

ِ َ ْ ُیطــوفَ٭ وَ ُ ْعلــ َ
ِ
ْ َ ٌولــدان َ َ ْ

َلــدون ِ ُ َّ َ َإذا ُ ْرأیــ ِ ُ َ ْ َ ْحــسب َ ُ َ ْ ِ ــْؤُل َ  اًؤُل
ًمنثورا٭ ُ ْ َوإذا َ

ِ َرأیت َ ْ َ َّمث َ َرأیت َ ْ َ َ ً ا َنِع ْملًکو ُ ْکبريا٭ عال َ ُ َ ِ َ ً ِ
ُثیاب َ َ ٍسـندس ِ

ُ ْ ٌخـضر ُ ْ ٌوإسـتربق ُ َ ْ َ ْ ِ ُّوحلـوا َ ُ َأسـاور َ ِ َ ْمـن َ ٍفـضة ِ َّ ِ 
ْوسقا ُ َ َ ْر َ ُ ُّ ًشرابا َ َ ًطھورا٭ َ ُ َّإن َ َهذا ِ َاکن َ ًجزاء َلُکْم َ َ َواکن َ َ ُسعیُکْم َ ْ ًمشکورا َ ُ ْ َ )ظروف ؛ و)٢٢ـ١۵ /انسان 
 درست هک میس از ییها جام ؛شود یم گردانده آنان رامونیپ ن،یبلور یها جام و نیمیس
 ۀزیـآم هکـ یجام از آنجا در و اند درآورده ارک از را ها آن] ظرافت مالک با و [اندازه به

 و شـود یمـ دهیـنام لیسلسب هک آنجا در یا چشمه از ،نوشانند یم آنان به ،دارد لیزنجب
 ییدهایـمروار هکـ ییگو ،ینیبب را ها آن چون. گردند یم یجاودان یپسران آنان ِگرد بر
. ینـیب یمـ پهنـاور یشورکـ و نعمت] از ینیسرزم [ی،نگر جا بدان چون و اند ندهکپرا
ــابر یهــا جامــه] را انیبهــشت[ ــاید و ســبز یشمی ــر در ســتبر یب ــۀرایپ و اســت َب ــان ی  آن

] پاداش [نیا. نوشاند یم آنان به کپا یا باده پروردگارشان و است نیمیس یدستبندها
  .است افتاده مقبول شما وششک و شماست یبرا

رده و فرمـوده کان یح و روشن بیطور صره ان را بین جری اصل ا، حجراتۀالبته سور
  :است

 ن َّو َلِک َحبـب َاهللا َ َّ م َ ُإ ْلـیُک َ َاإلميـان ِ َ ِ
ُوزینـه ْ َ ََّ ُقلـوبمکْ ِىف َ

ِ
ُ َورکه ُ َّ َ م َ ُإ ْلـیُک َ فـر ِ َا ْ َوالفـسوق ْلُک ُ ُ ْ َوالعـصیان َ َ ْ ِ

ْ َأولئـك َ ِ
َ ُ ُ ُ 

َالراشـدون ُ ِ َّ )را آن و دیـگردان یداشـتن دوسـت شما یبرا را مانیا خدا نیکل؛ )٧/حجرات 
 ندیناخوشــا نظرتــان در را یشکــسر و یارکدیــپل و فــرک و اراســتیب شــما یهــا دل در

  .اند یافتگان ره] اند نیچن هک [آنان. ساخت

 جـز آن اسـت، بـرای یزیا چی انسان ی همان فطرت اله،مان در قلوبین اییه تزکنیا
 نظـاممـان در ی اییبانمـای و زیبخش نتیه زکن اندازه یهم.  نداردیبحث ما چندان تفاوت

گـاهی و ۀیعنـی توسـع» رشد«ه به نام یل آیژه در ذیوه افته و بی یاهگیجاالهی  ِیتیهدا  آ
ب و دروغ همـراه یـن همـواره بـا فرییتـزکه دهد   میف شده است، نشانیشناخت توص
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ده یـ آن پدیقـی نشان دادن و توجه دادن به محاسن حقیتواند به معنا یه مک، بلشود نمی
  .»ّالمنا التبعوناکلناس محاسن لو علم ا«: ه معصوم فرموده است ک چنان؛ز باشدین

   اصل تحبیب.٣ـ١ـ٢
 یگـر راهبردهـاید، از دیـآ  مـیدسـته ن بـییشده در بحث تـزکر ذیۀه از آکگونه  همان
ن جلـب یا. شش محبت بندگان نسبت به حق استک خداوند رحمان، جذب و ِیتیهدا
چـشمه و ه سرک یزال الهی اول نسبت به وجود مطلق و الۀ در درجینیآفر  و عشقیدوست
  : از آن استییها ل نمونهیات ذی دنبال شده و آ،رات استیت خینها

ْقل ـ  ْإن ُ ْکنمت ِ ُ ْ َبون ُ ُّ ِ
ِفاتبعوىن َاهللا ُ ُ ِ َّ

ُم َ ِْبـبُکْ  دوسـت را خـدا اگـر«: بگـو؛ )٣١ /آل عمران( ُاهللا ُ
  .»بدارد دوستتان خدا تا دینک یرویپ من از د،یدار
َومن ـ  ِ ِالناس َ

ْمن َّ َ َّ ُذَی ْمن ِ ِدون ِ ًأندادا ِاهللا ُ َ ْ ْبو َ ُ َ ُّ ِ
ِّب ُ ُ َوالـذین ِاهللا َ ِ

َّ ُآمنـوا َ ُّأشـد َ َ ًّحبـا َ  ؛)١۶۵ /بقـره( ِِهللا ُ
 چـون را هـا آن کـه ننـدیگز یبرم] او یبرا [ییهمانندها خدا، برابر در مردم از یبرخ و

 یشتریـب محبـت خـدا بـه اند، آورده مانیا هک یسان کو دارند یم دوست خدا، یدوست
  .دارند

 قـرآن اسـت، اصـل ۀژیـه وکـ ی با بالغت منحصر به فـرد،اتیان آیرسد ب  میبه نظر
 گرفتـه، در یش را فرض حتمیدگار و پروردگار خویمحبت و عشق بندگان نسبت به آفر

ــۀآ ــازی ــه بارورس ــاری نخــست ب ــرات رفت ــه و در آی و ثم ــۀ آن پرداخت ــدد   دوم دری ص
 یعنـی یوهمند و اثرگـذار الهـکن نهاد شیا .رآمده است آن بیساز  و خالصییزدا کشر

 و یانیـم وحی تعـالۀار گرفته شده و مجموعـکمان به ی، سپس در مورد ایمحبت و دوست
 ِاین جریان با مکروه و ناپسند ساختن. خوانده است ی را محبوب آدمیق الهیاعتقاد به حقا

 سـبب ، شده و مجمـوع آنلیمکان تیفر و فسوق و عصک یعنیمان و موانع آن یاضداد ا
  :ده شده استیرشد نام

 ن َّو َلِک َحبـب َاهللا َ َّ م َ ُإ ْلـیُک َ َاإلميـان ِ َ ِ
ُوزینـه ْ َ ََّ ُقلـوبمکْ ِىف َ

ِ
ُ َورکه ُ َّ َ م َ ُإ ْلـیُک َ فـر ِ َا ْ َوالفـسوق ْلُک ُ ُ ْ َوالعـصیان َ ْ ِ

ْ َأولئـك َ ِ
َ ُ ُ ُ 

َالراشدون ُ ِ َّ )را آن و دیـگردان یداشـتن دوست شما یبرا را مانیا خدا نیکل؛ )٧ /حجـرات 
 ندیناخوشــا نظرتــان در را یشکــسر و یارکدیــپل و فــرک و اراســتیب شــما یهــا دل در

  .اند افتگانی ره] اند نیچن هک [آنان. ساخت

 در عالم مـاده دارد و یه پاک ی نهاد محبت در قلب انسانیساز نهیو نهادی گذار هیپا
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 از یه همنـوع و وجـودنات دمخور است، جـز بـا محبـت بـی با محسوسات و متعپیوسته
دگان یـ برگزیت را بـا معرفـرن ضرویم اکیخداوند ح. ش محقق نخواهد شدیجنس خو

  : درخور داده استیشان، پاسخی و التزام مسلمانان به محبت اینیچ نهیش و زمیخو
 ْقــل م َال ُ ْأســأ ُلُک َ ْ ِعلیــه َ ْ َ ًأجــرا َ ْ َّإال َ َاملــودة ِ َّ َ َ َالقــرىب ِىف ْ ْ ُ ْ

 )رســالت [آن یازا بــه«: بگــو؛ )٢٣ /شــوری [
  .»شاوندانیخو ۀدربار یدوست مگر ستم،ین خواستار شما از یپاداش

دن به خدا قلمـداد ی رسی برایا ق و واسطهین اجر رسالت را طریه اک یاتیت به آیعنا
ذ إىل ربه سبیال : ردهک م علیه من أجر إال من شاء أن  ًما أسأ

ِ َ ِْ ِِّ َْ َ
ِ ِ
َ ِ

َّ َی ْ َ َ ََ َ ْ َْ ََّ ُ
ٍ ِ ْ َ َ ْ لُک َتیـ و سود محبت اهل ب را 

م  :تنها متوجه خود دوستداران دانسته است م من أجر فھو  ْما سأ ُْ لکُ َلتک َْ ُ َْ
ٍ ْ َ

ِ ُ َ َ َ ن برداشت ی، گواه ا
 یهـا اسیـگـذاری و مق ه در ارزشک است ی، جلب محبت راهبردیبه هر رو. باشد یم

ت از دو ی مـدخلنیـا. ژه داردیـت وی، دخالت و مـدخلیرامونی پیها دهیفرد نسبت به پد
ش را در رأس ی محبـوب خـویلـکطـور ه ه انسان بکنخست آن: جهت قابل توجه است

 نمـوده اسـت، یه قرآن معرفک ییها ه محبتکدهد؛ دوم آن یش قرار میامور و جهان خو
ه اتـصال و کـ بل، نبـودهی وجـود خـاص فـردیـک بـه ی محبت شخـصیک یۀتنها در پا

هـا،   تازه با اندازهیه جهانک جامع است یرزش اۀ و مجموعی نظام معرفتیکانجذاب به 
  .نهد  می تازه در برابر فردیها اسیها و مق تعریف

   اصل مقایسه.۴ـ١ـ٢
م ی را در تنظـیانیـن اصل بیت ایگاه و اهمیسه در قرآن، جایاربرد مقاک ۀ به گسترینگاه
 افـراد را یاهـ م بارها قـضاوتیرکقرآن . اندینما ی می انسان به خوبیها ها و اندازه ارزش

ن یتـر د از جـذابیشـا.  و اصـالح نمـوده اسـتی گونـاگون نفـیهـا دهیدر رابطه با پد
ح و یه تـسبکـ آنجـا ؛نش آدم بـودیه نـسبت بـه آفـرکـ آن، پاسخ به پنـدار مالئیها نمونه
کـه را زمینـی  بعـد  پنداشـته وی الهـۀفـی هـدف خلیش را سـرآمد و منتهـایس خویتقد

  :اس نمودندیبا آن ق، ت آدم اسی بنیها یارکمقتضی زشت
 ْوإذ

ِ َقال َ َربك َ ُّ ة َ ِللمال ِئَک َ َ ْ ِّإىن ِ ٌجاعل ِ ِ ِاألرض ِىف َ ْ َ ًخلیفة ْ َ ِ ُقالوا َ عل َ ُأ َ ْ َ َفیھـا َ ْمـن ِ ُسد َ ِ ـ ْ َفیھـا ُ فك ِ ُو ِ َـْس َالـدماء َ َ ن ِّ ُو ْـ َ َ 
ُ ِّ َمدك َُس ِ ْ َ دس ِ ُو ِّ َ ُ َلك َ َقال َ ِّإىن َ ُأعمل ِ َ ْ َتعلمون َال َما َ ُ َ ْ َ )فرشـتگان بـه تو پروردگار چون و؛ )٣٠ /بقره 

 آن در ایـآ«: گفتنـد] فرشـتگان [،»گماشـت خـواهم ینیجانـش نیزم در من«: گفت
 شیسـتا بـا مـا هکآن حال و زدیبر ها خون و زدیانگ فساد آن در هک یگمار یم را یسک
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 شـما هک دانم یم یزیچ من«: فرمود» ؟میپرداز یم ستیتقد به و مینک یم تهیتنز ،تو
  .»دیدان ینم

) ا معرفـتیـ( اس را بـه علـمیـ قک، مـالی آزمـون عملـییز با برپایم نکیخداوند ح
  .ر دادییریافت آنان را تغد ۀجیبرگرداند و نت
ن یـ اۀها در حوصـل ۀ آنر همک چنان فراوان است که ذین راهبرد رحمانی ایها نمونه
  :شود  میشارهها ا ن موارد آنیتر  از برجستهین به برخیکست؛ لیمختصر ن

ه کـردنـد ک یریـ امیش تقاضایامبر خویل از پیاسرائ یه مأل و بزرگان بنک یهنگامـ 
ن انتخـاب یـ فرمـود، ای طالوت را معرفـ،امبر به امر پروردگارینند و پک او جهاد یۀدر سا
اس و یـر مقییـخداوند متعال بـا تغ. ش را سزاوارتر از او پنداشتندیسته را برنتافته و خویشا
 نمـود و یهـا را نفـ سه و پندار آنی، مقای بدنیرویشان از تبار و ثروت به علم و نی ازانیم
  :ن فرمودییش را تبی، انتصاب خوینوع به

 َوقال َ ْهلم َ ُ ْنب َ ُ ُّ ِ َّإن َ ْقد َاهللا ِ َبعث َ َ َطالوت َلُکْم َ ُ ِملًکا َ ُقالوا َ َّأىن َ ُون َ ُلـه َیُک ُامللـك َ ْ ُ َعلینـا ْ ْ َ ن َ ُو ْـ َ ُّأحـق َ َ ِبامللـك َ ْ ُ ْ ُمنـه ِ ْ ِ 
ْومل َ ًسعة َتْؤُی َ َ َمن َ ِاملال ِ َ َقال ْ َّإن َ ُاصطفاه َاهللا ِ َ َ ْعلیُکْم ْ َ ُوزاده َ َ َ ًطة َ َ ِالعمل ِىف َبْس

ْ ِ
سم ْ ِوا ْ ِ

ْ ُواهللا َ َملکـُه ِىتْؤُیـ َ ْ ْمـن ُ ُاء َ  َـَش
ُواهللا ٌواسع َ ِ ٌعلمي َ ِ َ )طـالوت نـدخداو قت،یحق در«: گفت آنان به امبرشانیپ و؛ )٢۴٧ /بقره 
 بـا ،باشـد یپادشـاه ما بر را او چگونه«: گفتند .»است گماشته یپادشاه به شما بر را
 نـشده داده یشیـگشا مـال، ثیـح از او بـه و میسـزاوارتر یو از یپادشـاه به ما هکآن

 دانش در را او و داده یبرتر شما بر را او خدا قت،یحق در«: گفت امبرشانیپ »است؟
 سکـ هـر بـه را خـود یپادشاه خداوند و است دهیبخش یبرتر شما بر بدن] یروین [و
  .»داناست شگریگشا خدا و دهد یم بخواهد هک

 یهـا یانـدن خـوردنی بـر رویل مبنـیاسـرائ ی بنـۀانیجو در پاسخ به درخواست بهانهـ 
  :دیفرما ی میاهیگ

 َقال تبدلون َ َأ ُ َ
ِ ْ َ ْس ِالذی َ

َهو َّ َأدىن ُ ْ ِبالذی َ
َّ
َهو ِ ٌخري ُ َ

 )زیـچ یجـا بـه ایآ«: گفت] یموس[؛ )۶١ /بقـره 
  »د؟یتر پست زیچ خواهان بهتر،

ه ازدواج بـا کد یانجام  مینیبسا بد ها چه سهیها و مقا یابی مردم در ارزیگمان ظاهرـ 
 .ازدواج با زن و مرد مٶمن بدانند بهتر از ، ـ باشدکگرچه مشرـ با و ثروتمند را یا مرد زیزن 

مان را ی اۀلفٶ باشد، میا لفهٶمتواند چند  میُر و حسنیه خک رکن تفی ایم با القایرکقرآن 
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ز یـنکان یـف نمـوده و میـ آزاد بـودن تعری و حتییبای زۀلفٶتر از م تر و بزرگ ی قوبسیار
  :بخشد  می ازدواج رجحانی را برای، اولکمن و زن آزاد مشرٶم

 َوال ُوا َ ِتن
ْ ِاملشراکت َ

َ
ِ

ْ ُ َّحىت ْ َّمنْؤُی َ ٌوألمة ِ َ َ َ ٌمنةْؤُم َ َ ٌخري ِ ْ ْمن َ ٍمشرکة ِ َ
ِ

ْ ْولو ُ َ م َ ْأ ْبتُکَ َ ْ َوال َ ُوا َ ِتن
ْ َاملشرکني ُ ِ ِ

ْ ُ َّحـىت ْ ُمنـواْؤُی َ ِ 
ٌولعبد ْ َ َ ٌمنْؤُم َ ٌخري ِ ْ ْمن َ ٍمـشرك ِ ِ

ْ ْولـو ُ َ م َ ْأ ـبُکَ َ ْ َ
 )تـا دیـنکم ازدواج کمـشر زنـان بـا و؛ )٢٢١ /بقـره 

 به را شما او] ییبایز [هرچند است، کمشر زن از بهتر مانیباا ِزینک ًقطعا. اورندیب مانیا
َآورد شگفت  از بهتـر مـانیباا ۀبـرد ًقطعا. اورندیب مانیا تا دیمده زن کمشر مردان به و َ

َآورد شگفت به را شما هرچند است، کمشر آزاد ِمرد َ.  

ه کـد نشکـ  مـیانیـ را به مییها د و فروشیها و خر ز موضوع مبادلهی نیاریات بسیآـ 
ت ی هـداید ضـاللت بـه بهـایـ خر؛ اسـتیگذاری و طرز تلق ها ارزش  آنیاصل اساس

ز یـ نفس و جـان انـسان نیۀ به سرماییاینت دنکد هر مقام و می خر.ستیهرگز سودآور ن
  :ن استیچن

 َأولئك ِ
َ َالذین ُ ِ

ُاشرتوا َّ َ َ َالـضاللة ْ َ َ َباهلـدی َّ ُ ْ َفمـا ِ ت َ ْر ـَ ِ ْار َ ُ ُ َ ـ َ َومـا ِ ا َ ُاک َمھتـدین َ ِْ َ ُ )نیهمـ؛ )٨۶ و ١۶ /قـرهب 
 به ی[سود دادوستدشان جهینت در دند،یخر تیهدا] یبها [به را یگمراه هک ندا سانک
  .نبودند افتهی تیهدا و اوردین] بار
 َولبئس ْ ِ

َ ْشـروا َمـا َ َ ِبـه َ سھم ِ ْأ ُ َ ـ ُ ْ ْلـو َ ا َ ُاک َیعلمـون َ ُ َ ْ َ )جـان بـه آنچـه بـود بـد چـه هکـ وه؛ )١٠٢ /بقـره 
  .نستنددا یم اگر ؛دندیخر

زال او ی از جانب خدا و از منبع الییاالکه با نقد جان، ک سودمند است یه تجارتکبل
  : شده باشدیداریخر

 َّإن َاشرتی َاهللا ِ َ َمن ْ ُامل ِ َمننيْؤْ ِ سھم ِ ْأ ُ َ ُ ْ ْوأمواهلم َ ُ َ َ ْ َ َّبأن َ َ
ُهلم ِ ُ نة َ َا َّ َ ُفاستبشروا... ْ ِ ْ َ ْ ُببیعمکُ َ

ِ ْ َ ِالـذی ِ
ْبـایعمت َّ ُ ْ َ ِبـه َ َوذلـك ِ ِ

َ َهـو َ ُالفـوز ُ ْ َ ْ 
ُالعظـمي ِ َ ْ )یبهـا [بـهخریـد،  را مالـشان و جان منانٶم از خدا قت،یحق در؛ )١١١ /توبه [

 دیباشـ شـادمان ،دیا ردهک او با هک یا معامله نیا به پس... باشد آنان یبرا بهشت هکنیا
  .است بزرگ یابیامک همان نیا و
 ْولو َ ْأ َ ُ َّ ُآمنوا َ وا َ ْوا َ َّ َمل َ ٌثوبةَ َ ْمن ُ ِعنـد ِ ْ ٌخـري ِاهللا ِ ْ ْلـو َ ا َ ُاک َیعلمـون َ ُ َ ْ َ )و دهیـگرو هـا آن اگـر؛ )١٠٣ /بقـره 

 اگـر ؛بـود بهتـر] افتندی یم [خدا جانب از] هک [یپاداش ًقطعا ،بودند ردهک یزگاریپره
  .دانستند یم

   اصول و راهبردهای شیطانی.٢ـ٢
افـت داشـته ی در،، خداوند رحمـانیهستر یانون تدبکه از ک ی اذنیز به مقتضایطان نیش
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 ۀعمـد. پـردازد  مـین خـود، انـسانیریه خصم دیسه علی، با تمام قوا به تالش و دساست
گذاری انسان دخالت  اس و نظام ارزشیم مقیه در تنظک یطانی شیها و راهبردها تیفعال

  .گردد ی میه به اجمال معرفکن است یی اغوا و تزۀویدارد، دو ش

  وا اصل اغ.١ـ٢ـ٢
 از ی و بـه جهـل ناشـ)٧/٢٨۵: ١٣۶٨مـصطفوی، ( مخالف رشد است» یغو «ۀشیاغوا از ر

، جهـل ی راغب اصفهانۀبنا به گفت. )۵/١٣١: ١٣٨۶،  بنابیقرشی( شود یاعتقاد غلط گفته م
ن اسـت بـه کـز ممیـباشد و ن) ح و چه غلطیچه صح( ن است به سبب عدم اعتقادکمم

  .)١/۶٢٠: ١٣۶٩(ند ی گو»ّیغ« نوع دوم را .سبب وجود اعتقاد فاسد و غلط باشد
 ۀنـکیفرزندان آدم را گمراه سازد و که  و رجم، سوگند خورد یشکطان هنگام سریش
  :ار سازدکشان آشیب ایش را با اغوا و فریخو

 َقال َفبعزتك َ ِ َّ ِ ِ
ْألغوی َ ُ َّ َ ِ

ْ ُ َأجخعني َ ِ َ ْ َ )هکـ سـوگند تعزتـ بـه پـس«: گفـت] طانیش[؛ )٨٢ /ص 
ًجدا را یهمگ   .»برم یم در به راه از ّ

ن رفتار را نخست بـه خداونـد متعـال نـسبت داده و او را بـه یه اکجالب توجه است 
  :سازد  میش متهمی خویاغوا و گمراه
 َقال ِّرب َ ىن َِمبا َ ِأغو َ

ْ َ ْ َّألزینن َ َِّ َ ُ ْهلم َ ُ ِاألرض ِىف َ ْ َ ْوألغوی ْ ُ َّ َ ِ
ْ ُ َ َأجخعني َ ِ َ ْ َ )بـه !دگـاراپرور«: گفت؛ )٣٩/حجر 

 همه و میآرا یم شانیبرا نیزم در] را گناهانشان هم [من ،یساخت گمراه مرا هکآن سبب
  .»ساخت خواهم گمراه را

 یال احتمالکه پاسخ به اشک یت الهیقت اراده و مشی و حقید افعالیالبته بحث توح
ن یـ این جـایکمطرح شـده اسـت؛ لـبه طور مفصل ر ی خود در تفاسیه است، در جایآ

ا همـان یـد؟ آیـش نامی خـویا اعتقاد را اغوایدام رفتار و کطان یه شک است یش باقپرس
  :ار بستکان آدم و خود به یگذاری م سه و ارزشیه در مقاکاس غلط نبود یمق

 َقال َأنا َ ٌخري َ ْ ُمنه َ ْ ِخلقتىن ِ َ
ْ َ ْمن َ ٍنار ِ ُوخلقته َ َ ْ َ َ ْمن َ ٍطني ِ ِ )از مـرا. بهتـرم او از مـن«: گفت؛ )١٢ /اعراف 

  .»یدیآفر ِگل از را او و یدیآفر یآتش

 ی،اغـوا بـه نـوعکـه تـوان گفـت   مـین مـاده،یـ ایاربرد قرآنـک و ی لغویبر معنا بنا
 یا تلقـی اعتقاد فاسد یریگ لکبه شمنجر ه کح جلوه دادن باطل است ینمایی و صح حق
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 مـورد بار در نخستینطان یار شکن راهیا. گردد یوس نسبت به حق و باطل مک معو نگاه
  : و همسرش حوا اجرا شدآدم

 َوعصی َ ُآدم َ ُربه َ َّ َفغوی َ َ َ
 )و دیورز انیعص خود پروردگار به آدم] گونه نیا [و؛ )١٢١ /طـه 

  .رفت راههیب

ه پـس از کـرا نـام بـرد » بلعـم«توان  ی میطانین راهبرد شی اۀان برجستیگر قربانیاز د
طان به ی شیها یریگی تقرب، با پیسب درجات عالک و یات الهینعمت آبرخورداری از 

  :ختین خورد و حق و باطل را به هم آمیزم
 ُواتل ْ ْعل َ

ِ
ْ َ َنبأ َ َ ِالذی َ

ناه َّ ُآ َ ْ َآیاتنا َ ِ َفا َ َ َْس َمنھا َ ْ ُفأتبعه ِ َ َ ْ َ ُالشیطان َ َ ْ َان َّ َمن َفَک َالغـاوین ِ ِ َ ْ
 )خبر و؛ )١٧۵ /اعراف 

 .گشت یعار آن از هک بخوان آنان یبرا ،میبود داده او به را خود اتیآ هک را سک آن
  .شد گمراهان از و ردک دنبال را او طان،یش آنگاه

ت و لطـف یـه با عناک رها نشده است؛ بلین عرصه تنها و بدون حامیالبته انسان در ا
  :ردیگ  میوسته مورد تفقد قراری پیحق تعال

 َإرکاه َال َ ْ
ِالدین ِىف ِ

ْقد ِّ َتبني َ َّ َ ُالرشد َ ْ َمن ُّ ِّالغی ِ َ ْ
 )از راه و ستیـن نیـد در یاجبـار چیه؛ )٢۵۶ /بقره 

  .است شده ارکآش یخوبه ب راههیب

 ِنگـاهیمکن یـه هرگـز در اکـز هـستند یـ نیسانکان فرزندان آدم یل در مین دلیبه هم
 بارۀه قرآن درکان است ی جهانۀ اسو،ن افرادیّمصداق اتم ا.  قرار نگرفتندک هولنایمعرفت

  :شان فرمودیا
 َّضل َما م َ ْصا ِحبُکُ َوما َ َغوی َ َ

 )مانـده  ینـادان در نـه و شـده گمـراه نـه شـما ار؛ یـ)٢ /نجم
  .است

  ینی اصل تز.٢ـ٢ـ٢
 خداوند رحمـان بـه منظـور جلـب و یه از سوکگونه  ها همان دهی پدییبانمایآراستن و ز

جـاد شـوق و ی ایز بـرایـطان نی شـیرد، از سـویپـذ یجذب قلوب به سمت حق انجام م
  :ه خود سوگند خورده است ک چنان؛ان داردیاذب نسبت به باطل جرک ۀزینگا

 َّألزیــنن َِّ َ ُ ْهلــم َ ُ ِاألرض ِىف َ ْ َ ْوألغــوی ْ ُ َّ َ ِ
ْ ُ َ َأجخعــني َ ِ َ ْ َ )نیزمــ در] را گناهانــشان هــم [مــن؛ )٣٩ /حجــر 

  .ساخت خواهم گمراه را همه و میآرا یم شانیبرا
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: ک.برای نمونـه ر( مورد اشاره قرار گرفته است یاریات بسیه در آک یطانی راهبرد شاین
 را ید قومیمان و توحی ایۀ سرمای گاه حت،)٢۴ /نمل؛ ٣٧ /توبه؛ ۴٨ /انفال؛ ۴٣ / انعام؛٢١٢ /بقره

  :شانده استک یپرست  گوسالهۀربوده و آنان را به ورط
 ُقالوا َأخلفنا َما َ ْ َ ْ َموعدك َ َ ِ ْ ْمبلِکَنا َ َ نا ِ َّو َلِک َمحلنا َ ْ ِّ ْأو ُ ًزاراَ ْمن َ ِزینة ِ َ ِالقوم ِ ْ َ َفقذفناها ْ َ ْ ََ َذلك َ ِ

َ َألىق َفَک ْ ُّالـسامری َ ِ ِ َّ )طه/ 
 قـوم، آالت نـتیز از یولـ م،یردکن وعده خالف تو با خود اریاخت به ما«: گفتند؛ )٨٧

 آالتش نتیز هم [یسامر] خود [و میندکاف را ها آن و میداشت دوش بر نیسنگ ییبارها
  .»ختندایب گونه نیهم] را

 و یقـیارزش، از مقاصد حق ی و بیافتنینا االت دستی را با آرزوها و خیو گاه گروه
  : بازداشته و به خود مشغول نموده استیمتعال

 َرج َ َ َ َ ِقومه َ ِ ْ ته ِىف َ ِز ِ َ َقـال ِ َالـذین َ ِ
َیریـدون َّ ُ ِ یـاة ُ َا َ َ َالـدنیا ْ ْ َلیـت َیـا ُّ ْ َلنـا َ َمثـل َ ْ ِأوىت َمـا ِ

ُقـارون ُ ُ ُنـهِإ َ ُلـذو َّ َ ٍّ ٍعظـمي َ ِ َ 
 خواسـتار هکـ یسانکـ .شد انینما قومش بر خود ۀبکوک با] قارون [پس؛ )٧٩ /قصص(

 داده] هـم [مـا به ،شده داده قارون به آنچه مثل اشک یا«: گفتند ،بودند ایدن یزندگ
  .»دارد] ثروت از [یبزرگ ۀبهر او ًواقعا ،شد یم

  واهی،به امیدهایو ن راهبرد ی اکمک را به یادی زۀخ، عدی از تارییها  در برههیحت
  :ت گرفتار ساخته استکخوانده و در دام هالفراز با حق یبه جنگ و ست
 ْوإذ

ِ َزیــن َ َّ ُهلــم َ ُ ُالــشیطان َ َ ْ ْأعمــاهلم َّ ُ َ َ ْ َوقــال َ َ َغالــب َال َ ِ
ُلکــُم َ َالیــوم َ ْ َ َمــن ْ ِالنــاس ِ

ِّوإىن َّ
ِ ٌجــار َ ُلکــْم َ َّفلمــا َ َ ِتــراءت َ َ َ َالفئتــ َ َ ِ

 ِانْ
َ َنَکَص ِعقبیه َ ْ َ ِ َوقال َ َ ِّإىن َ ٌبریء ِ ِ ْمنُکْم َ ِّإىن ِ َأری ِ َترون َال َما َ ْ َ ِّإىن َ ُأخاف ِ َ ُواهللا َاهللا َ ُشدید َ ِ ِالعقاب َ

َ ِ
ْ

 )انفـال/ 
 امـروز«: گفت و اراستیب شانیبرا را آنان اعمال طانیش هک یهنگام] نک ادی [و؛ )۴٨
 هکـ یهنگـام پس .»هستم شما پناه من و شد هدنخوا روزیپ شما بر مردم از سک چیه
 زارم،یـب شـما از من«: گفت و برگشت عقب به] طانیش [،دندید را گریدیک گروه، دو
 فـرکی سـخت خـدا و »مکمنـایب خـدا از مـن د،یـنیب ینم شما هک نمیب یم را یزیچ من

  .است
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  گیری نتیجه
 ،هـای پیرامـونی  پدیدهۀبار انسان درِهای شناختی ها و نسبت که دانستیم مقیاس هنگامی

پیوسته در تغییر و تحول اسـت و نیـز ایـن تغییـرات ممکـن اسـت بـسته بـه اطالعـات و 
شود، نظام شناختی او را به سمت توسعه و تعالی یا تـضییق و  فرایندهایی که عامل آن می
بخـش جهـت سـنجش و   ابـزاری یقینـی یـا اطمینـانِجـویی تسافل بکشاند، ضرورت پی

  .شود گر می ها جلوه پدیدهگذاری  ارزش
 اعطای همین ابزار محکم و بـصیرت وثیـق ،تردید یکی از اهداف تربیت اسالمی بی
َأومن اک  ۀ شریفۀمطابق آی. منان استٶبه م ْ َ َ ْن میَ َ ْحَیا فأًتَ َ َاه وجعلنَنَْ ْ َ َ َ رُ ًا له  ُ ُ ْا ميَ َىش به ىف الناس کَ

ِ
َّ ِ ِ ِ ِمن مثلـه ىف ِ ُ ُ َ َ ْ َ

ــ َالظلم ُ ــیُّ ْات ل َ
ــ َسِ َ

ــِ َارج منھ ْ ِ ٍ ــام( ١اِ ــسان ا، )١٢٢ /انع ــیشن ــ از آنپ ــت و ه ک ــداتربی ــیه  یت اله
ات محـروم اسـت و حـس و یـه از نعمـت حکـ اسـت یا ه مردهی شب،ندکاش  یریدستگ
ّمانش مرضی پروردگار قـرار گرفـت، یمان رسید و ای اۀه به رتبکپس از آن.  نداردیتکحر

ه کـه با آن نور هر جـا ک به او داده ی، نورردهکه خداوند او را زنده ک است یسکمانند 
 و نفعـش را از ،رش را از شـریبرود و در پرتو آن نور راه خود را از چاه، خاند بخواهد بتو
 افرکـخـالف   بـر.نـدکرد و از ضرر و شر احتراز یرات را بگیز دهد، منافع و خیضرر تم

ر را ی خیدر زندگ و  و مرگش و نیز عوالم پس از مرگش همه در ظلمت استی زندگکه
  .)٧/٣٣٧: ١۴١٧، طباطبایی( دهد یص نمیاز شر و نفع را از ضرر تشخ
هـا را  هـا و شـناخت توان ضرورت نقد و ارزیابی مداوم مقیـاس با توجه به این مبنا می

ها را همواره باز بگذارد و بلکـه  با نظر به این اصل، انسان باید باب نقد آموخته. دریافت
  .بدان اهتمام ورزد

تواند نتایج سودمندی در سـبک  ها و قواعد آن می عنایت به این نظام تصحیح نسبت
ت منطـق یـمکها؛ حا ح ارزشی صحیبند تیاولو:  از جمله؛زندگی انسان نیز داشته باشد

ج اخـالق و یها و تـرو یریگ می تصمیار متقن برای به معیابیها؛ دست قهیت بر سلیو عقالن
  .ی قرآنۀ در جامعهای فروتر ت به جای ارزشیمعنو

                                                                 
ان مردم راه خود را یم تا بدان در میراهش داشت  فرایم و نوریاش ساخت ه مرده بود و ما زندهکس کا آن یآ. ١

  ؟داند یشدن را نم نروی گرفتار است و راه بیکیه به تارک است یسکابد، همانند یب
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  ١٣٩٧  بهار ـ تابستان،٢٧ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  

  نزول ّتعدد و تکرار پدیدۀ در کاوشی
    ١منصور پهلوان  
    ٢محمدعلی حیدری مزرعه آخوند  
  ٣آباد رضا اشتری رکن  محمد  

  دهکیچ
ّنـام تکـرار و تعـدد نـزول بـا  بـهای   پدیـده،الی کتب علوم قرآنی و تفـسیر هدر الب

  خودنمایی»أخری بعد ةّمر نزلت «،»ّمرتین نزلت «،»نزوله ّتکرر ما«عباراتی نظیر 
ّ در آثار متقدمان نیز اثری از آن . روایی برخوردار نیستۀاز هیچ پشتوان که کند می

 ۀل سـور تفـسیرش در ذیـۀبار مقاتل بن سلیمان در حاشـی نخستین .شود  نمییافت
 سـپس بغـوی، . اسـتاز آن یـاد نمـوده» قیل« حجر با لفظ ۀ سور٨٧ ۀحمد و آی

کثیر، سیوطی، زرقانی و بسیاری از علمای معاصر اهـل سـنت در آثارشـان در  ابن
هـای  به جهـت جمـع بـین روایـت... اسراء و ٨۵ نحل، ١٢۶ توبه، ١١٣ذیل آیات 

به نقل از زرکشی بـرای آن بیـان هایی   آن را پرورانیده و فایده،سبب نزول متناقض
                                                                 

 ٣١/١/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١٠/١/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(pahlevan@ut.ac.ir) استاد دانشگاه تهران. ١
  .(heydari@yazd.ac.ir)) نویسندۀ مسئول( استادیار دانشگاه یزد. ٢
  .(mohammadreza.ashtari94@yahoo.com)البالغه  نهج پژوهشکدۀ حدیث وقرآن  دانشجوی دکتری علوم. ٣
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دی برای یبار زرکشی در قرن هشتم هجری با اجتهاد خویش فوا نخستین. اند کرده
 مورد ادعا و یادآوری به ۀ تعظیم و تشریف آیه و سور.ّتکرار و تعدد نزول بیان کرد

 د تکرار و تعدد نزول بیان شـدهیترین فوا پیامبر در اثر نسیان آن آیه و یا سوره، مهم
و » قیل« طباطبایی نیز بدون پذیرش قطعی آن، با ذکر لفظ هاست، طبرسی و عالم

 حمد با ۀو تطبیق سور»  من المثانیًسبعا« هیچ شرحی، جهت تفسیر عبارت بدون
 عـصمت به اعتقاد  مبانی پیدایش این پدیده که عدم.اند آن از این پدیده یاد کرده

های متناقض و   بین اسباب نزول، پذیرش عدالت صحابه، جمع و سازش Nپیامبر
  . با مبانی تفسیری و اعتقادی شیعه در تضاد است،باشد  میهای سبعه توجیه قرائت

 ، تکرار و تعدد نزول و نظر موافقان و مخالفـانۀدر این نوشتار ضمن بیان پدید      
هـای  الی آیـات و سـوره هشده از البـ تکرار نزول و استخراج مبانی یاددیبه نقد فوا

  .مدعای تکرار نزول پرداخته شده است
  .نزول اسباب نزول، تکرار نزول، تعدد ّ، مکی، مدنی، قرآن:یدیلکواژگان 
  طرح مسئله

 ،»ّمـرتین نزلـت «،»نزولـه ّتکرر ما «نظیر هایی عبارت ،قرآن علوم و تفسیر های کتاب در
 و آیـه ولنـز تعـدد و تکـرار بـر داللـت کـه شـود  مییافت... و »أخری بعد ةّمر نزلت«

 کنـار در نظـر یـک عنـوان بـه و کرده نقل را آن مفسران اکثر و دارد قرآن از هایی سوره
 :١۴١٣ ذهبی، ؛١٩/١۵٩ :١۴٢٠ رازی،فخرالدین  ؛٢/٢٢٢: ١۴٠٧ زمخشری،( اند پذیرفته نظرها دیگر

 ،کـرده نقـل را آن تنهـا نـه دیگرای  عده. )١۴۴: ١٣۶٨ صـالح، ؛١/١١٣: ١٣۶٢ زرقانی، ؛١/١٣۶
  .)۵/٣٣٧: ١٣٧١ میبدی،( اند دانسته مفید کریم قرآن آیات از بعضی تفسیر برای را آن لکهب

 مبنای و شود نازل قرآن ۀآی چند یا یک یا سوره یک که است آن نزول تعدد و تکرار
 بـار چنـد یـا یـک دیگـر، نزول اسباب و سبب دنبال به آنگاه .گیرد قرار قرآن در کتابت
 ؛٢/۴٨: ١۴١۶ ، دمـشقیکثیـر ابـن( گـردد ثبت شریف مصحف در کهآن ، بیشود نازل دیگر

 تعبیـر به .است تدریجی نزول اعتبار به تعدد این. )۴١: ١۴١٧ حکیم، ؛١/١۴٠: ١۴٢١ سیوطی،
: ١٣٧۴ ،شـیرازی مکـارم( نیـست) هـم بـا دو هر (تدریجی نزول و دفعی نزول اعتبار دیگر به

؛ یـک بـار شـود  مـیبرخـوردار نـزول رارتکـ از قـرآن ۀهمـ ،اعتبـار این به زیرا ؛)۴٣٣/١٩
 یک در که آیاتی مکرر، آیاتهمچنین  .صورت دفعی و بار دیگر به صورت تدریجی به

ِّفبـأی  ۀشـریف ۀآی مثل نیست؛ گردیده، کتابت و شده تکرار ًعینا قرآن سراسر در یا سوره َ
ِ
َ 
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ِآالء ما َ َر ِّبُک ِذبان َ َ ِّ َتکـ ُ )شـده کتابـت و تکـرار سوره نهما در دیگر بار ٣٠ که )٣٠ /رحمن 
َومـا  ۀآی یا و است م َ ْأسـأ ُلُک َ ْ ِعلیـه َ ْ َ ْمـن َ ٍأجـر ِ ْ ْإن َ َأجـری ِ ِ ْ َّإال َ ِّ رب ِ َ َ َالعـاملني َ ِ َ َ ْ )بـار ۴ کـه )١٢٧/ شـعراء 
ولون  نیز .دارد وجود سوره همان در ًعینا دیگر َو ُ ُ َ َمىت هذا َ َ َ ُالوعد َ ْ َ ْإن ْ ْکنمت ِ ُ ْ َصـادقني ُ ِ ِ َ )۴٨ /سیون( 
 )٢۵آیـۀ  (ملـک و )۴٨آیـۀ  (یـس ،)٧١آیـۀ  (نمل ،)٣٨آیۀ  (انبیاء های سوره در ًعینا که

بار در تفسیر مقاتل بن سلیمان در قرن دوم در ذیـل  نخستین این پدیده .است شده تکرار
 ۀو تطبیـق آن بـا سـور»  مـن المثـانیًسـبعا«حجر برای بیان معنای عبارت  ۀ سور٨٧ ۀآی

  .)١/٣۵: ١۴٢٠بلخی، ( تحمد بیان شده اس
 . تکـرار و تعـدد نـزول اسـتۀتحقیق حاضر به دنبال چرایی و چگونگی ظهور پدید

به جهت اهمیت ای  توان پذیرفت سوره یا آیه  میاست که آیاآن ال اصلی این پژوهش ٶس
بار یا بیشتر از طرف خداوند نازل شود و مبنـای  دو ، پیامبر دادن به آن و یا فراموشی

 قابل جمع است؟ مبـانی پیـدایش رار نگیرد؟ آیا این پدیده با عصمت پیامبرکتابت ق
  این پدیده چیست؟

د و مبـانی یـِمخالفان ایـن پدیـده و نقـد و بررسـی فوا نظر موافقان و طرح در ادامه با
  .شود  میبه بررسی این پدیده پرداخته پیدایش آن

  موافقان و مخالفان. ١
 مقاتل بن سـلیمان در تفـسیرش، موافقـان و مخالفـانی از زمان پیدایش این پدیده توسط

 ،)١/١٣۶: ١۴١٣(ذهبـی  ،)۴٣ــ۴٠: ١۴١۴ تیمیة الحرانـی، ابن( تیمیه برای آن به وجود آمد، ابن
 آلوسـی و )٢/٢٢٢: ١۴٠٧(  زمخشری،)١۴۴: ١٣۶٨( صالح صبحی ،)١/١١٣: ١٣۶٢( زرقانی

تکـرار و تعـدد نظریۀ ترین طرفداران  از مهم ،)٨/١۴۵ و ۵/٣٣٨: ١۴١۵حسینی آلوسی بغدادی، (
بـدون  نیـز شـیعه مفـسران برخـی ،سـنت اهـل محققان و مفسران بر  عالوه.نزول هستند

 طبرسـی .اند آن را در کنار دیگر نظرها ذکر کرده» قیل«پذیرش این پدیده، با ذکر لفظ 
 بیـان را نظـر ایـن ،حجر سورۀ ٨٧ ۀآی و حمد ۀسور تفسیر ذیل در البیان مجمع تفسیر در

 ۀآی و کوثر و حمد ۀسور تفسیر ذیل در طباطبایی هعالم .)۵٣٠ و ١/٧٨: ١٣٧٢( است کرده
 هـای آیـه توجیـه بـرای و ذکر کرده نظرها دیگر کنار در را نظر این ،عمران آل  سورۀ۶۴
 ،٣/٢۶٨: ١۴١٧( اسـت کـرده مطـرح را نـزول تکـرار احتمـال ،ضـحی ۀسور در شده نازل
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 بیــان و توحیــد ذکــر کــرده ۀســور ذیــل را در آن نیــز معرفــت هللاآیــةا .)٢٠/٣٧٠  و١٢/١٩٢
 و رسـد  نمینظر به بعید هم چندان ،اند کرده بیان محققان از بعضی که نظر این کند می
 جواب در ّمکه در مرتبه یک که زیرا ؛باشد  میپیامبر تنبه و تذکر برای دوم بار نزول
 بود تردید در پیامبر و پرسیدند نیز مدینه نیهودیا را سٶال همان و شد مشرکان نازل الٶس
 لحظه این در نه؟ یا بدهد مدینه یهودیان به ،است داده مشرکان به که جوابی همان آیا که
 مرتبه یکًقبال  اینکه  با،کرد نازل مدینه یهودیان جواب در را اخالص ۀسور وحی ۀفرشت
ی نیـز از احتمـال وجـود ی خـواهللاة آیـ.)١/١۶٣: ١۴١۵( بود کرده نازل مشرکان جواب در

چـه هـیچ دلیلـی بـرای آن ذکـر نـشده زول خبر داده و بیان نموده که گرتکرار و تعدد ن
  .)۴٢١: ١۴١٨موسوی خویی، ( توان آن را پذیرفت  می اما در حد یک احتمال،است

 کـه چنـان اسـت؛ داشـته وجود نظریه این ظهور ابتدای همان از باور این با مخالفت
 کـه اسـت داده نـسبت ١التنزیل بمعانی الکفیل کتاب صاحب به را خالفتم این سیوطی

 فایـده بـی و حاصـل تحـصیل ،نزول تکرار«: نزول گوید تکرار و تعدد رد جهت در وی
 غـازی آل مالحـویش  و)١۵۶: ١٣٧٧( ابوزیـد  نصر حامد.)١/١۴١: ١۴٢١ سیوطی،(» است
 عـالوه .دانند  میمتضاد حدیث دو نبی  جمعۀ تعدد نزول را زایید،المعانی بیان تفسیر در
حـسن  فـضل و )٩١: ١۴٢١( القـرآن علـوم فـی مباحث کتـاب در القطان مناع شیخ این بر

 نـزول تعـدد و تکـرار  مخالفـانۀاز جمل نیز القرآن علوم فی البرهان اتقان کتاب در عباس
  .)٣٠٧: ١٣٧۶( هستند

  د تکرار و تعدد نزولینقد و بررسی فوا. ٢
 تنهـا  واز قـرآن کـریم اسـتناد نجـستهای  دیده به هیچ نقل و روایت و یا آیهموافقان این پ
 مورد ادعا و تنبه و یادآوری به ۀ نظر خویش را تعظیم و تشریف آیه یا سورۀدلیل و پشتوان

 از بین موافقان تنها زرکشی در قرن هشتم .اند پیامبر در جهت عدم فراموشی قرآن دانسته
ّنزل الشیء مرتُقد ی«ت  با این عباراالبرهاندر   بـه عنـد حـدوث ً وتـذکیرا لشأنهًین تعظیماَّ
: ١۴١٠( تکـرار و تعـدد نـزول پرداختـه اسـت ۀد پدیـدیـبه بیـان فوا» خوف نسیانه وِسببه

                                                                 
 ٧۴١ت  (ینـدک کین مـالیر بن حسکب ابین بن یالحسابون یالدعماد ۀ نوشت، تفسیرۀکتابی است در زمین. ١

  . زرکشی است وی معاصر محمد بن عبداهللا.).ق
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 سـپس نورالـدین ،)١/١۴٠: ١۴٢١( االتقـان از وی سیوطی در قـرن دهـم در پس .)١/١٢٣
، غـازی )١/١١٣: ١٣۶٢( العرفان مناهلدر  ، زرقانی)۵١: ١۴١۶( علوم القرآن الکریمدر  عتر
: ١۴٢۵( بالرأی التفسیردر ، محمد حمد زغلول )٧۵: ١۴١١( اسباب النزول القرآنیه در عنای
، )١۵١: ١۴٢٣( المـدخل لدراسـه القـرآن الکـریمدر  معاصر ۀو محمد ابوشهبه در دور )٣١

د ایـن یـری از فوا اث، قبل از زرکشی در قرن هشتم هجری.اند سخن زرکشی را نقل کرده
توان نتیجـه گرفـت   میبنابراین. شود  نمیهای تفسیر و علوم قرآنی یافت پدیده در کتاب

 اسـتنباط و ،دیـگردد و ایـن فوا  مید تکرار و تعدد نزول به زرکشی بازی ذکر فواۀکه ریش
 ،اجتهادی است از جانب وی کـه ریـشه در هـیچ حـدیث و نقلـی نـدارد و بـه تبـع وی

 در ادامـه بـه بررسـی و .انـد های خویش ثبت نموده  نقل کرده و در کتابدیگران آن را
  .شود  میده پرداختهینقد این دو فا

 آیات ۀباید گفت که هم ) لشأنهًتعظیما(و بزرگ شمردن آیه و سوره در مورد اهمیت 
ای  توان یک آیه یـا سـوره  نمیهای قرآن کریم از شرافت و اهمیت برخوردارند و و سوره

 در قـرآن کـریم و روایـات نیـز .دیگر از جهت قرآن بودن ترجیح دادای  آیه و سورهرا بر 
ها بیان  خاص بر دیگر آیات و سورهای  هیچ سخنی مبنی بر شرافت و اهمیت آیه و سوره

 ۀ از لفظ کتاب و قرآن و یا کلماتی که دربردارنـد، و در هنگام بزرگ شمردن آن١نشده
ٌکتـاب :  ماننـد؛ده اسـت یاد شـ،هاست مجموع آیات و سوره َ ُأنزلنـاه ِ َ ْ َ ْ َإلیـك َ ْ َ ٌمبـارك ِ َ َ ُلیـدبروا ُ َّ َّ َ ِآیاتـه ِ ِ َ 

َولیتذرک َّ َ َ َ ِ ُأولوا َ ِاأللباب ُ َ ْ َ ْ
 )و )٢٩/ ص  ْقل ِلئن ُ ِ

ِاجتمعـت َ َ َ َ ُاإلنـس ْ ْ ِ
ن ْ ُّوا ـ ِ

ْ ْ أن َ َ َ ا َ ُیـأ ْ ِمبثـل َ
ْ ِ َهـذا ِ ِالقـرآن َ ْ ُ ن َال ْ َیـأ ُ ْ َ 

                                                                 
در  اسـت، نیـز آمده» فاضلهفی أفضل القرآن و«بحثی با عنوان  ،های علوم قرآنی الی کتاب هگرچه در الب. ١

 متفـاوت از ْها و آیات قـرآن کـریم بیـان شـده اسـت، ایـن سـخن ی برای بسیاری از سورهلی فضا،روایات
 زیرا در فرهنگ قرآن و حدیث بین فضیلت و کرامت تفـاوت ؛عبارتی است که زرکشی به کار برده است

بـر آیـه و یـا ای  توان پذیرفت که آیـه یـا سـوره  میو) ١٢٢ـ٢۴/١١١ش: ١٣٩۴کمالی، : ک.ر(دارد وجود 
 کـسانی .ی دادأ ریدیگـر برای  توان به کرامت و شرافت آیه یا سوره  نمی اما،دیگر فضیلت داردای  سوره

ْقل که عبارت  َهو ُ ٌأحد ُاهللا ُ َ َ
عبارت  را بر  َّْت َیدا َ ِأىب َ

ٍهلب َ َ َعلـت انـد کـه  گفتـه در توضـیح انـد،  تفـضیل داده
شـود   کـه در سـورۀ تبـت یافـت نمـییـد اسـت توحۀ اثبات صفت وحـدانیت خداونـد در سـور،فضیلت

 ۀ از جهـت روحیـ بر امـام حـسنم حسینتوان پذیرفت که اما نیز می). ٢/٣٧٣: ١۴٢١سیوطی، (
 بـر امـام توان پذیرفت که شرافت و کرامت امام حسین  نمی عاشورا فضیلت دارد، اماۀحماسی و واقع

 در کنار نور واحدی دیگر که  همه نور واحدی هستند که زیرا امامان معصوم؛ بیشتر استحسن
  .یابند  می معنا،آیات قرآن کریم است
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ِمبثله ِ ْ ِ ْولو ِ َ ْبعضھم َناَک َ ُ ُ ْ ٍلبعض َ ْ َ ًظھـريا ِ ِ َ
 )بـر شـرافت و ، بـر ایـن اگـر تکـرار نـزولعالوه. )٨٨/ اسراء 

هـای قـرآن   سـورهۀهمـکـه  شایسته بـود ،افزاید  میهای قرآن کریم ها و سوره اهمیت آیه
در گذر زمـان البته که (کریم از تکرار و تعدد نزول برخوردار باشند، نه تعدادی محدود 

  .؛ در حالی که چنین نیست)ها افزوده شده است کم بر تعداد آن جتهاد کمو بر اساس ا
توان گفـت کـه   می نیز»خوف نسیانه وا به عند حدوث سببهًتذکیر«در مورد عبارت 

و وی  زیـرا از نظـر ؛ت گرفتـه اسـتئ از مبنای فکری و اعتقادی زرکشی نـش،دهیاین فا
 امری طبیعی اسـت ر پیامبرفراموشی و خطا بعارض شدن  ،برخی علمای اهل سنت

َسنقرئك  ۀو برای توجیه نظر خویش به آی ُ ِ
ْ ُ َفال َ َتنىس٭ َ ْ َّإال َ َشـاء َمـا ِ ُإنـه ُاهللا َ َّ ُیعـمل ِ َ ْ ھـر َ َا ْ َ َومـا ْ َـىف َ ْ َ

 )اعلـی /
 فتنی اما این امر از نظر علمای شیعه پـذیر.اند  استناد جسته١»تأبیر النخل«و عبارت  )٧ــ ۶

 ریـشه در عـدم ، و یادآوری وی در اثر نسیانه نقد فراموشی پیامبرک  از آنجا.نیست
 بـه ، دارد، در قـسمت مبـانی پیـدایش تکـرار و تعـدد نـزولاعتقاد به عصمت پیامبر
  .شود  میتفصیل به آن پرداخته

  د نزولمبانی پیدایش و توجیه تکرار و تعد. ٣
  تکرار و تعدد نـزولۀیل پدیدهای تفسیر و علوم قرآنی در ذ الی کتاب هبا کنکاش در الب

ِتوان به مبانی پیدایش و توجیه این پدیده در طول تاریخ علـوم قـرآن و تفـسیر دسـت  می
توان به مبانی زیر اشاره   میهای مدعای این پدیده  در ادامه با بررسی آیات و سوره.یافت
  :کرد

   و پذیرش خطای پیامبر،عدم اعتقاد به عصمت. ١ـ٣
 میـان در به عـصمت پیـامبرباور  و خطای پیامبر و در نتیجه عدم فراموشیاعتقاد به 

وحـی  ابـالغ و دریافت در پیامبر ندانستن معصومناشی از  ،سنت اهل محققان از برخی
 که بینند نمی  اشکالی...زرقانی و سیوطی، زرکشی، مثل تسنن علمای از ای عده. است

؛ ١/١۴٠: ١۴٢١؛ سـیوطی، ١/١٢٣: ١۴١٠زرکـشی، ( باشـد داده دسـت هـم پیـامبر هفراموشی بـ

                                                                 
مـا « : بهـم فقـالّفمـر. اًصیـ فخـرج ش: قـال.»لو لـم تفعلـوا لـصلح« :فقال. لقحونی بقوم ّ مرrّیالنبّأن . ١

  ).٢/٨٧: ١۴٢۴قشیری نیشابوری، ( »مکایأنتم أعلم بأمر دن«: قال. ذاکذا وکقلت :  قالوا»م؟کلنخل
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آیـات برخـی توان در ذیل   میِ تفکر رایج در میان اهل سنت رااین .)١/١١٣: ١٣۶٢زرقـانی، 
 را بـا  و خطای پیـامبر)٧ـ ۶/ ؛ اعلی١٧ـ١۶/ ؛ قیامت٢٠ـ١٩/ ؛ نجم١١۴/ ؛ طه١٠۶/ بقره: ک.ر(

 روایتی را ،المنثور ّلدراسیوطی در تفسیر . به دست آورد» تأبیر النخل«استفاده از عبارت 
هـای قـرآن  کند که داللت بر فراموشی پیامبر نسبت بـه آیـه  می بقره ذکر١٠۶ ۀدر ذیل آی
  :کریم دارد

 مـن اهللا شـاء ومـا والسورة اآلیة یقرأ اهللا ّنبی وکان اآلیة تنسخ اآلیة کانت :قال ةقتاد عن
ْ َمـا  :هّنبی علی ّقصی اهللا فقال ،هَّنبی اهللا فینسیها ترفع ّثم السورة َ ْننـ ْمـن َ ٍآیـة ِ ْأو َ َننـسھا َ ِ ْ ِنـأت ُ

ْ ـٍْري َ َ ِ 
َمنھا ْ ْأو ِ َمثلھا َ ِ ْ ِ )١۴٠۴ :١/١٠۵(.  

له که آیـا فراموشـی و نـسیان آیـات بـرای ئ این مسۀ فوق دربارۀآلوسی نیز در ذیل آی
  تعبیـرهـا بـا  پذیرفتنی است یا نه؟ ضمن نقل دو نظر مخالف و استدالل بـه آنپیامبر

 به این نظر تمایل دارد که نسیان برای پیامبر هم ممکن بوده است» َینسی سبحان من ال«
انـصاری قرطبـی، ( الجـامع الحکـام القـرآنقرطبـی در . )١/٣۵١: ١۴١۵حسینی آلوسی بغدادی، (

اموش کـردن  نیز فر)١/٨٠: ١۴٠٨( انوار التنزیل و اسرار التأویل  و بیضاوی در)۶٨/٢: ١٣۶۴
  .اند  را پذیرفتهرآن توسط پیامبرآیات ق
و خطـا  نـسیان از مـصون  راپیـامبر و ندارنـد اعتقـادی چنـین علمای شـیعه ولی

َسـنقرئك  ۀجمل ندارد و معنا پیامبر ۀدربار فراموشی ، طباطباییهعالم نظر  به.دانند می ُ ِ
ْ ُ َفـال َ َ 

َتنـىس ْ َ
قرآن حفظ و قرآن به لمع اینکه رب مبنی پیامبرش به تعالی خدای از است ای  وعده 

باشـد  حافظ همواره ،شده نازل که طور آن را قرآن که طوری به بگذارد، اختیارش در را
: ١۴١٧طباطبـایی، ( کنـد قرائـت ،شـده نـازل کـه همان طور و نگردد نسیان دچار هرگز و
َّإال  ۀآی در استثنا .)٢٠/٢۶۶ َشـاء َمـا ِ  ۀآیـ ظیـرن اسـت، الهـی مطلـق قـدرت اثبـات برای ُاهللا َ
 َخالدین ِ ِ َفیھا َ ِدامت َما ِ َ ُالسموات َ َ َ ُواألرض َّ ْ َ ْ َّإال َ َشاء َما ِ َربك َ ُّ ًعطاء َ َ َغري َ ْ ٍذوذ َ ُ ـ ْ َ

 )١/٢۵۴: ؛ همـان١٠٨ /هود(. 
 کند خارج »تنسی ال« عموم از را نسیان مصادیق از بعضی خواهد نمی استثنا این در پس
 فرامـوش را قرآن از چیز هیچ که طوری به دهیم یم تو به را قرآن علم زودی به بفرماید و

 ،باشـد چنـین معنـا اگـرزیـرا  ؛کنـی فرامـوش اسـت خواسـته او که را آنچه مگر نکنی،
 ،محفوظی و هر چیزی هر از و طورند این مردم ۀهم ندارد، خدا رسول به اختصاص

 حفظ را یااش از مقداریهمواره  و باشد خواسته خدا که کنند می فراموش را مقداری آن
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 و جناب آن بین مشترک و عمومی ای عطیهبنابراین اگر  .نمایند می فراموش را مقداری و
  .)٢٠/٢۶۶: همان( نخواهد بود خدا رسول شخص بر منتی باشد، مردم عموم

ل آن توسـط  نیز از جهت و سند مخدوش است و احتمال جع»تأبیر النخل«حدیث 
توانـد  بنـابراین نمـیای مـردم وجـود دارد و سازی دیـن و دنیـحاکمان ستمگر برای جدا

  .)۵٢/١٠٨ش: ١٣٨٨رضایی اصفهانی، ( مدعای خطای پیامبر را به اثبات رساند
 و »تـأبیر النخـل«محققان اهل سـنت بـا مبنـای پـذیرش خطـای پیـامبر در حـدیث 

 تکرار ۀشده توسط زرکشی در ذیل پدیدۀ ذکردی به توجیه فا،فراموشی آیات توسط پیامبر
ساخته و آن را در ذیـل برخـی  مطرح را تعدد نزول و تکرار ۀنظری د نزول پرداخته وو تعد

در حالی که مفسران شیعه با نفی فراموشی پیامبر و پذیرش عـصمت . اند از آیات پذیرفته
های خـویش جـایی بـرای   در تفسیر،»تأبیر النخل«آن حضرت و جعلی دانستن حدیث 

 از این پدیده یـاد ،و یا محتمل دانستن آن» قیل«ر لفظ این پدیده قائل نشده و تنها با ذک
؛ ٢٠/٣٧٠  و١٢/١٩٢ ،٣/٢۶٨: ١۴١٧ ؛ طباطبــایی،۵٣٠ و ١/٧٨: ١٣٧٢ طبرســی،: ک.ر(انــد  کــرده
  .)۴٢١: ١۴١٨ی، یخوموسوی ؛ ١/١۶٣: ١۴١۵ معرفت،

  های نزول متناقض جمع و سازش بین سبب. ٢ـ٣
های نزول  عدد نزول، جمع و سازش میان سببپذیرش پدیدۀ تکرار و ت از دیگر مبانی و علل

 در جمع )١/١٣۶: ١۴١٣( و ذهبی )۴٣ـ۴٠: ١۴١۴ تیمیة الحرانی، ابن(تیمیه  ابن. متناقض است
 ،الی منـابع تفـسیری ه در البـ.انـد  تعـدد نـزول را برگزیـده،نزول متنـاقضهای  بین سبب

ررسـی هـر یـک چنـین های زیر نقل شده است که با ب های نزول متفاوتی برای آیه سبب
 تکـرار و تعـدد ۀ پدیـد،های نزول متناقض شود که به جهت جمع میان سبب  میاستنباط

  :نزول مطرح شده است
١.  َاکن َما ِّللنىب َ ِ

َّ َوالذین ِ ِ
َّ ُآمنوا َ ْأن َ ُتغفروا َ ِ ْ َ َللمشرکني َْس ِ ِ

ْ ُ ْ ْولو ِ َ ا َ ُاک ِأوىل َ
َقرىب ُ ْ ُ... )١١٣/ توبه(.  

 وفـات زمـان وقتـی  است کهشده روایت قرظی کعب بن محمد از :اول نزول سبب
 ،شـدبـالین وی حاضـر  بـر اکـرم رسـول ،رسـید فـرا اجلش و شد نزدیک طالبابو
 بـه اکـرم نبـی .بردنـد مـی سر به او نزدنیز  امیه ابی بن عبداهللا و ابوجهل که حالی در
 زبـان بر را »اهللا ّالإ هلإ ال «ۀکلم عمر، واپسین لحظات این در عمو،ای  :فرمود بوطالبا
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 بن عبداهللا و ابوجهل اثنا این در. کنم احتجاج متعال خداوند نزد تو نفع به من تا ساز جاری
 رویگردان عبدالمطلب ینیآ و دین از که داری آن ۀاراد آیا ابوطالب،ای  :گفتند امیه ابی

 لـهإ ال«ذکـر  گفتن از را او تا دادند ادامههمچنان  را ابوطالب با خود گفتگوی و شوی؟
 مـن که باشید مطمئن: گفت ابوطالب وشدند  موفق سرانجام و دننمایمنصرف  »اهللا ّالإ
. کـرد خواهم حفظ را خود پایداری ـ!پرستی بت مرام یعنی  ـعبدالمطلب ینیآ و کیش بر
 ،نمـود خـواهم مغفـرت طلـب ونـدخدا از تو برای من: فرمود ابوطالب به اکرم نبی

 َمـا ۀ آیـ جریـان، این از پس. نکند نهی تو برای استغفار از مرا متعال خداوند کهمادامی 
َاکن ِّللنىب َ ِ

َّ ِ... ٢۶٧: ١۴١١ ، نیشابوریواحدی( گردید نازل(.  
 بـه اکـرم نبی روزی  است کهشده روایت مسعود بن عبداهللا از :دوم نزول سبب
 بـا زمزمـه و مناجات به طوالنی مدتی و نشست قبرها از یکی کنار ووارد شد  یگورستان

 مـزار ،ام نشـسته آن کنار که قبری: فرمود و کرد آغاز گریستن آنگاه .شد سرگرم قبر آن
 اما کنم، استغفارو  دعا او برای که طلبیدم رخصت متعال خداوند از من. باشد می مادرم
َاکن َمـا آیۀ  و نداد من به را کاری چنین ۀاجاز وندخدا ِّللنـىب َ ِ

َّ ِ... ؛ ٢۶٨: همـان( کـرد نـازل را
  .)۴/٢٢٢: ١٣٧١ میبدی،

 بـرای مـردی شنیدم: فرمود کهاست  شده روایت علی امام از :سوم نزول سبب
 مغفـرت طلـب ونـدخدا  از،بودنـد رفتـه دنیـا از شرک حال در دو هر که مادرش و پدر
 عـرض! کنـی؟ مـی مغفـرت طلـب تمـشرک مادر و پدر برایآیا : گفتمبه وی  .کرد می
 و پـدر بـرای من چرا پس ؛نمود استغفار ـبود مشرک که  ـپدرش برای ابراهیم: ردک

 بـه کـه نمـودم بـازگو خدا رسول برای را جریان این من ؟نکنم استغفار مشرکم مادر
َاکن َما  ۀآی آن، دنبال ِّللنىب َ ِ

َّ ِ... و  َوما َاکن َ ُاستغفار َ َ ْ ِ َإبـراهمي ْ ِ َ ْ ِ... ؛ ٢/٢٧٠: ١۴١۵ بغـدادی،( گردید نازل
  .)١۶/٢٠٩: ١۴٢٠ رازی، الدینفخر؛ ۴/١٩۴: ١۴١٩ ، دمشقیکثیر ابن؛ ١١/٣٢: ١۴١٢ طبری،

توبه در زمان فوت ابوطالب  ١١٣ۀ شود که آی  میگیری از سبب نزول اول چنین نتیجه
شـده واقـع  بعثـت  دهم فوت ابوطالب در سال،ده و بر اساس شواهد تاریخیگردینازل 
 دهـمتوان نتیجه گرفـت کـه ایـن آیـه در سـال   می بنابراین.)١٩/٢۴: ١۴٠٣ مجلسی،( است

 ۀ توبه که آیۀ تاریخ نزول سور،که به اتفاق تمام مفسران  در حالی؛بعثت نازل شده است
 و )٩/١۴۴: ١۴١٧طباطبـایی، (  سـال نهـم هجـرت بـوده اسـت،گیـرد  مـی را نیز در بـر١١٣
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 شـده در مدینـه نـازلۀ  هفتمـین سـور مائده بیـست وۀ، سور ترتیب نزول روایاتاساس بر
 و رانسمف ازای  عده. )٣۴ـ٣٣: ١۴٠٨،  بجلی رازی؛ ابن ضریس٧/١۴٢۶٠: ١٩٨٠بیهقی، ( باشد می

 ،نـزول اسـباب روایات تعدد جهت به ،فوق ۀآی تفسیر در تسنن اهل قرآنی علوم محققان
: ١٣۶٨ صـالح،؛ ١/١٢۵: ١٣۶٢ زرقـانی،؛ ١/١٣٣: ١۴٢١ سـیوطی،( نـدا هپذیرفتـ را آیـه نزول تکرار
إذا کانت الروایـات غیـر « عنوانبحثی با  در ذیل ، نیز غازی عنایه جهت توجیه آن.)١۴۵

  :گوید» متقاربة فی الزمن
کانـت  وها علی األخرییلم نستطع ترجیح إحدها راجحة وّإذا کانت صیغ الروایات کل«

دة ّایات کأسباب متعدمتباعدة فی الزمن، ففی هذه الحالة ال نستطیع أن نجمع بین الرو
  .»د األسبابّتعد ود نزول اآلیةّهنا نحمل األمر علی تعد ولنزول آیة واحدة

 تحلیل و نقد به جای فوق مفسران. کند می  توبه را برای نمونه ذکر١١٣ ۀ آی،و در ادامه
 نـزول تکـرار و تعدد ۀنظری ذکر با و نموده ها جمع آن بین روایات متناقض اسباب نزول،

 نوعی به کدام هر نزول اسباب روایات که است این حقیقت اما. اند پرداخته آیه یرتفس به
  .نیست نزول تعدد و تکرار به نیازی و نشده نازل بیشتر مرتبه یک آیه و است نقد قابل

 سعید که حالی در ،است شده نقل نیز مسیب بن سعید طریق از اول روایت مضمون
 مازنـدرانی(دارد  شـهرت پیـامبر بیـت اهـل بـا منیدش به و شده تضعیف نارجالی طرف از

 کـه دارد قـرار عبیـده بـن موسـی ،اول  روایتِراویان سند سلسله  در.)١۴٧: ١۴١٩: حائری
 ،ایـن بـر عـالوه .)٢/٢٣۴: تـا بـی ،تمیمـی بـستی( اند کرده تضعیف را وی رجال علم علمای
 از فقـط ایـن یهشـب هـای روایـت و روایت این. است جدی نقد قابل نیز حدیث مضمون
 کـه انـد  نیـز بیـان کـرده.گردنـد منکر را ابوطالب ایمان تا شده روایت سنت اهل طریق
 او دوسـتی از آنکـه تـا داشـت  مـیدوست ،بود کافر که را ابوطالب عمویش خدا رسول
  : عالمه امینی در جواب چنین گوید.شد نهی

 پیونـد هرچنـد را فـرک داشـت، رحم ۀصل به نسبت که کیدیأت و اصرار ۀهم با پیغمبر
 ًعلنـا و گرفـت خشم ابولهب بر رو این از .دانست  میآن مانع ،باشد قوی خویشاوندی

بنـد  و کـرد اعـالم مـستقل ۀسـور یـک در او از را خـود بیزاری و جست بیزاری او از
 راآشکا آنان که وقتی مگر ،برنگرفت عقیل پسرعمویش و عباس عمویش از را اسارت
 همـسرش و بـود شـده مـسلمان کـه زینـب دختـرش میـان و دکردنـ اسـالم بـه تظاهر
 افکنـد ییجدا ،داد  میادامه خود کفر به او که تمام مدتی در ،بود کافر که العاص ابی
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 تنها اشخاص به پیغمبر محبت رو این  از.یافت سالمت و آورد اسالم نیز او که وقتی تا
به  نسبت پیغمبر دوستی و هبود قلبشان در حق ۀکلم رسوخ و آنان ثابت ایمان خاطر به

امینـی ( اسـت یقین و اخالص زیور به او آراستگی و او قلب در دین نفود ۀنشان ،کسی
  .)۵/٩۶٣: ١٣۴٠نجفی، 

 از ،کنـد حمایـت اکـرم نبـی از بتوانـد آنکه خاطر به ولی بود، مسلمان ابوطالب
 بـه ،نـاناطمی قابـل و صـحیح طـرق از کـه  اشعاری.نمود می خودداری اسالم به تظاهر

 پیـامبر نبـوت بـه نـسبت او تـصدیق و توحیـد و اسـالم بـه را مااست،  منسوب ابوطالب
 آخـرین ،توبـه ۀسـور اینکه دیگر و )٩/۴٠۶: ١۴١٧ طباطبـایی،( سازد  میرهنمون اسالم
 ١٠ سال در ابوطالب وفات که حالی در ،است شده نازل پیامبر بر که استای  سوره
 ٩ سـال در آیـه ایـن و )٨١٢: ١۴١١ طوسـی،؛ ١٩/٢۴: ١۴٠٣ ،مجلـسی( بـوده مکـه در و بعثت

 است بعید بسیار و باشد  میسال ١٣ به نزدیک ها آن بین ۀفاصل و است شده نازل هجرت
 شـرک مفسران از بسیاری ،این بر عالوه. افتد فاصله قدر اینش نزول سببآیه و  بین که

 بیـان روایـات از بسیاری در و )٢۶٨ ــ۵/٢۶۶: ١۴٠٨ رازی،ابوالفتوح ( اند کرده نفی را ابوطالب
 و شـرک نـه ،بـوده پرسـتی یگانـه و توحیـد عبـدالمطلب آیـین و کـیش کـه اسـت شده
 پـدران و مـٶمن را ابوطالب که دیگری روایات با فوق روایت مضمون و ،پرستی بت

 و )١۵/١٧۴: ١۴٠٣ مجلـسی،( دارد منافـات کـرده، معرفـی شـرک از مطهـر را خـدا رسول
  :استربارۀ خویش فرموده  دپیامبر

 و کـرد  مـیمنتقـل پـاک مادران ارحام به پاک مردان پشت از مرا تعالی خدای پیوسته
  .)٣۵/١۵۶: همان( نساخت آلوده جاهلیت پلیدی با مرا هرگز

 در هـانی بـن ایـوب و جریج ابن زیرا است؛ ضعیف سندی جهت از نیز دوم روایت
 نیز حدیث متن ،این بر عالوه .)٢۶٨: ١۴١١ ،ی نیـشابورواحدی( اند شده ضعیفت سند سلسله
 آلوده شرک به یک هیچ اکرم رسول اجداد و مادر و پدر زیرا ؛باشد  میخدشه قابل

 کفر، از پاکیزه های صلب در نوری او رفتند و می شمار به خداپرست موحدانی  ونبودند
چـرا کـه . )٢/٢٨۴: ١٣٧٩ ،االسـالم اصـفهانی فـیض( اسـت بـوده شرک به آلودگی از پاک و

 پیـامبر هکـ حـالی در، رفت می مادرش و پدر مزار دیدار به حضرت که آن دانیم می
 کـه اسـت آن تر معقول .است دهش منع فاسق و کافر های انسان زیارت از کریم قرآن در
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 بـه و تعدد نزول تکرار نفی طریق از بنابراین باشد، سوم نزول سبب همان ،آیه نزول سبب
  .مرسی  مینزول یک
٢ . ْوإن ِ ْعاقبمت َ ُ ْ َ ُفعاقبوا َ ِ َ ِمبثل َ

ْ ِ ْعوقبمت َما ِ ُ ْ ِ ِبه ُ ْولئن ِ ِ
َ ْصربمت َ ُ ْ َ َهلو َ ُ ٌخري َ ْ َللـصابرین َ ِ ِ َّ ِ )برای ایـن آیـه .)١٢۶/ نحل 

 شـده ذکـر متفـاوتی نـزول هـای سبب النزول، اسباب و قرآن علوم تفسیر، های کتاب در
 ،طریق این از و کند  میگیری نتیجه مدینه در هم و مکه در هم را آیه این نزول که است
 نـزول تعـدد و تکـرار بـه قائـل نـزول اسـباب های روایت بین جمع در محققان از بعضی
  .)١/١١٣: ١٣۶٢ زرقانی،؛ ١۴۴: ١٣۶٨ صالح،؛ ١/١۴٠: ١۴٢١ سیوطی،( اند شده

 حمـزه جـسد به احد روز در پیامبر که شده روایت هریرهابو از :اول نزول سبب
 کـه قـسم خدا به گفت و شد ناراحت بسیار .اند کرده مثله را او نامشرک که دید و درسی
 پیامبر و شد نازل فوق ۀآی هنگام این در .کرد خواهم مثله چنین این را شما از نفر ٧٠
  .)٢٩١: ١۴١١ ، نیشابوریواحدی( کرد صبر و پذیرفت پیامبر که کرد دعوت صبر به را

 خـود کتـاب در کعـب بـنّابـی  از را حـدیثی م،حـاک و ترمـذی :مدو نـزول سبب
  :گفت می که اند آورده

 شـهید و دیـده آسـیب نامهاجر از نفر ۶ و انصار از نفر ۶۴ داد، روی احد ۀواقع وقتی
 احـد یشهدا مشرکان،. بود مهاجران ۀجمل از اکرم رسول عموی حمزه که شدند

 آنـان بـر و شویم رو هروب ها آن با روزی چنین سان به اگر: گفتند انصار. کردند مثله را
 مجازاتـشان ایـن از تـر سـخت و دهـیم مـی کیفـر را هـا آن ایـن از تر فزون ،گردیم پیروز

ْوإن  ۀآی متعال خداوند ،رسید فرا مکه فتح روز که وقتی .کرد خواهیم ِ ْعاقبمت َ ُ ْ َ َ... نازل را 
  .)٢٧۴: ١۴١١ عنایه،( کرد

 در دوم روایـت بنا بـر و است شده نازل احد جنگ در مذکور ۀآی اول، روایت بر بنا
 به تکرار و تعدد نـزول ،از محققان برای توجیه و رفع این اختالفای  عده. مکه فتح روز

  : از جمله زرقانی گفته استاند؛ روی آورده
 آیـه کـه رسـد مـی نظر به بعید و است فاصله سال چندین مکه فتح و احد جنگ میان
 نزول تعدد آنکه جز نداریم ای چاره لذا. باشد شده نازل بار یک و واقعه دو هر از پس
 نـازل مکـه فـتح روز در دیگـر بـار و ُاحد در بار یک آیه: بگوییم پذیرفته، جانای در را

  .)١/١١٣: ١٣۶٢( است شده
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 حدیث سند ۀ در جهت رفع تناقض و نفی تکرار و تعدد نزول باید گفت که سلسلاما
 بـوده مـاجرا شـاهد خـود کـه دهد  میگزارش چنین ریرهابوه و رسد  میابوهریره به اول
 و داده رخ مدینـه در هجـری دوم سـال در احـد جنگ که است این حقیقت اما .است

 وارد مدینـه بـه ،احـد جنـگ وقـوع از پـس سال ۵ یعنی ،هجری هفتم سال در ابوهریره
 بـر الوهعـ .کـرد استناد اول حدیث به توان  نمیپس؛ )۴/٢۴٣: ١۴٠۵ سـعد، ابن( است شده
 را او سـنت اهل نارجالی که دارد وجود مری بشیر بن صالح ،حدیث سند سلسله در این

 عبـاس ابـن طریق از فوق نزول سبب. )١/٣۵٨: ١٩٣٧ ، عسقالنیحجر ابن( اند کرده تضعیف
 در واحـدی نظر از و دارند وجود ضعیف افراد آن سند سلسله در که است شده نقل نیز

 حـدیث آنکـهنخـست  ؛دارد وجـود آن در عیب سه و است ّللمع حدیثی النزول اسباب
َحکم که زیرا ؛است منقطع  ثبت حدیثی های کتاب در و شنیده مقسم از حدیث ۵ فقط َ
 سرقت به متهم تقریب در حمانی اینکه دیگر. نیست تا ۵ آن از حدیث این و است شده

 تـوان  مـیحـدیث یسـند نقـد بر عالوه .)٢٩١: ١۴١١ ، نیشابوریواحدی( است شده حدیث
 پیـامبر شخـصیتی هـای خـصوصیت و صـفت بـا نیـز حـدیث مفهـوم و معنـا کـه گفت

 بـه کـریم قـرآن جـای جای در و است پایداری و صبر ۀاسو پیامبر زیرا ؛ندارد سازگاری
 ١است شده داده نسبتبه حضرت  »عظیم خلق« صفت حتی و شده اشاره موضوع این
  .ندارد سازگاری عظیم خلق با گرفتن انتقام و

 آن نـزول اما ،باشد  میاحد روز در آیه ایجاد علت که دارد داللت این بر دوم حدیث
 ۀادامـ بـا و اسـت مضطرب حدیثی چنین محتوای .است افتاده خیرأت به مکه فتح روز تا

 پیـروزی امیـد پیامبر به و ٢کند  میصبر دعوت به آیات ۀادام زیرا ؛ندارد سازگاری آیات
است  انتقامزمان  یا روز آن و ندارند جایگاهی امید و صبر ،مکه فتح زمان در و دهد می
 در آیـه ایـن نزول بنابراین. بخشید را همه بلکه ،نگرفت انتقام تنها نه پیامبر که بخشش یا

 انـد داده احتمـال مفـسران از برخی و ندارد سازگاری آیات سیاق با مکه فتح و احد روز
 را آیـه نـزول سـبب آن، از دیگـران و کـرده ائـتقر »فنـزل «»فقـرأ «جـای بـه راوی که

 از قبل های سال ،مکه در آن نزول زمان اما. )١/١٢٨: ١۴٢١ سـیوطی،( اند کرده گیری نتیجه
                                                                 

١ . َّوإن ِ ٍلعلی خلق َكَ
ُ َُ َ ٍعظمي َ ِ َ )۴/ قلم(.  

٢ . ْواصرب ِ ْ َوما َ َصربك َ ُ ْ َّإال َ ِباهللا ِ َوال ِ ْزن َ َ ْ ْعل َ
ِ
ْ َ َوال َ ُتك َ ٍضیق ِىف َ ْ َّمما َ َميکرون ِ ُ ُ ْ َ) ١٢٧/ نحل.(  
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 آیـات سـیاق و اند بوده مشقت و سختی در یارانش و پیامبر که باشد  میزمانی و هجرت
 ها انسان که دهد  میفرمان برپیام به قبل های آیه زیرا ؛کند  میییدأت را موضوعی چنین نیز
 در اگـر و کـن مجادله ها آن با شکل بهترین به و کن دعوت هدایت و خداوند راه به را

 بـه و نکـن روی زیـاده و افـراط ،بـدهی را هـا آن جواب خواستی و کردند ظلمی تو حق
 از طبرسـی. بیـشتر نـه بگیریـد انتقـام توانیـد  مـی،ندکرد ستم شما به کهای  اندازه همان
 ،شـود مشرکان ۀهم با جنگبه  مأمور پیامبر آنکه از پیش آیه، این که کند  مینقل حسن
 او بـا کـه بجنگـد کـسانی بـا شـود مـی مـأمور فقـط آیـه ایـن درپیامبر . است شده نازل

 مکـه در را نحـل ۀسور نزول نیز نزول ترتیب روایات .)۶/۶٠۵: ١٣٧٢ طبرسی،(اند  جنگیده
 ایـن کـه شـود  مـیگیـری نتیجه چنین. )٣٣: ١۴٠٨ ،بجلی رازی ضریس ابن( اند کرده گزارش
 بـسیار سـختی زمان در و هجرت از قبل و مکه در نحل ۀسور آیات دیگر همراه به آیات

فته شود، پذیر آیه تفسیر عنوان به تواند  مینزول اسباب روایات و است شده نازل شدیدی
  . نزول آیه نیست بنابراین نیازی به پذیرش تکرار و تعدد.نه سبب نزول

٣ . ألونك َو َ ُ َ َْس ِعن َ
ِالروح َ ِقل ُّ

ُالروح ُ ُّ... )های نزول زیر بیان  سبب برای این آیه، .)٨۵/ اسـراء
  :شده است
  :گوید نحوی عبدالرحمن بن محمد :اول نزول سبب

 داده تکیـه نخلـی بـر حـضرت و بودم مدینه کشتزارهای از یکی در پیغمبر همراه
 یکی .بپرسیم او از روح به راجعکه  گفتند خود با و گذشتند ما بر دیهو از جمعی .بود

هـا   از آنیکـی پـس. نیایـد خـوش را شـما که شنوید می جوابی که نکنید سٶال گفت
 سپس و نداد جوابی حضرت گویی؟ چه روح ۀدربار القاسموابای  :گفت و آمد پیش
 دانـستم مـی کـه رفتمگـ را شا پیـشانی دسـت با من و داد دست وه اب اضطرابی حالت
: ١۴١١ ، نیـشابوریواحـدی( گردیـد نـازل جواب در بحث مورد ۀآی و شود می نازل وحی
١۵۵(.  

  :کند می روایت عباس ابن از عکرمه :دوم نزول سبب
 یهـود .بپرسـند پیغمبر از که دهند یادشان سٶالی کردند درخواست یهود از قریش
  .)همان( آمد فرود وابج در آیه و بپرسید او از روح به راجع گفتند

شـود کـه   میگیری فوق، چنین نتیجه ۀآی مورد در ذکرشده های نزول سبب اساس بر
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 یهودیـان جـواب در مدینـه در دیگرۀ مرتب و مشرکان جواب در مکه در مرتبه یک  آیهاین
  .است شده نازل

 را نـزول تعـدد ،فـوق آیـه نـزول سـبب هـای روایـت بـین جمع در مفسران ازای  عده
 ســیوطی،؛ ۵/١٠۵: ١۴١٩ ، دمــشقیکثیــر ابــن؛ ٨/١۴۵: ١۴١۵  بغــدادی،آلوســیحــسینی ( انــد فتــهپذیر
 ۀدهنـد و در سلـسل آشـتی و سـازش حـدیث دو بین نتوانستند آنجاکه از. )١/١۴٠: ١۴٢١

های ابن عباس و ابن مسعود هستند و بنا بر اعتقـاد   دو صحابی به نام،سند این دو روایت
 آوردنـد روی سـوره ایـن نـزول تعـدد و تکـرار بـه هـستند، صحابه عادل ۀاهل سنت هم

  .)٧۴: ١۴١١ عنایه،؛ ١/١٢۴: ١۴١٠ زرکشی،(
 ّرد در و مکه در آیه این که اعتقادند این بر، نپذیرفته را نزول تعدد محققان ازای  عده
 آیـه نـزول سـبب عنـوان بـه را مـسعود ابـن سـخنان و اسـت شـده نـازل مشرکان جواب
 آیـه ایـن نیز مفسران از یک هیچ و است شده نازل مکه در اسراء ۀورس زیرا ؛پذیرند نمی
 در معـراج و آمـده پیـامبر معراج داستان ،سوره این در .اند نیاورده امستثن های آیه جزء را

 بـه و شـده ذکر »ُظننت «لفظ مسعود ابن حدیث در و است شده انجام بعثت دهم سال
 نیز طباطبایی هعالم .)٢/۵۶١: ١٣٨٢ ،زیآل غـا( است دهشن بیان نزول سبب صریح صورت
 آیـه ایـن بـا مـسعود ابن روایت ناسازگاری دالیل از را آن سیاق اتحاد و سوره بودن مکی
 در اسـراء ۀسـور نیز نزول ترتیب های روایت در و )١٣/٢١٢: ١۴١٧ طباطبـایی،( است دانسته
 پنجاهمین یونس سورۀ از قبل و قصص سورۀ از پس که شمرده شده مکی های سوره ردیف
  .)٣٣: ١۴٠٨ ، بجلی رازیضریس ابن ؛١/٣٧: ١٣٩٨ ، بغدادیندیم ابن( است شده نازل سورۀ
 هـا آنبرخـی  از کـه اسـت شده هایی ذکر نزول سبب نیز؛ برای آن  اخالصۀسور. ۴
 اسـتنباط چنـین دیگـر سبب از و شده نازل مکه در سوره این که شود  میاستنباط چنین
  :ندا  آن دو سبب چنین.است شده نازل مدینه در که شود می

 :گفتنـد پیغمبـر بـه مـشرکان کـه شـده روایت کعب بن ّابی از :لاو نزول سبب
ْقل  آیات .بگو ما به را پروردگارت نسبت و صفت َهو ُ ٌأحد ُاهللا ُ َ َ

 بـه صـمد که گردید نازل 
 و ذارد،بگـ ارث ،بمیـرد کـه هر و میردب الجرم ،شد زاده کس هر چه نامیراست؛ یامعن
  .)۵٠١: ١۴١١ ، نیشابوریواحدی(ندارد  برابری و همانند یعنی ؛ندارد کفو خداوند نیز

 ،آمـده پیغمبـر نزد یانیهود از ای عده ضحاک و قتاده ۀگفت به :مدو نزول سبب
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ه کـرد بیـان را خود صفت تورات دراو  که کن، توصیف ما برای را پروردگارت :گفتند
 آیـا نقـره؟ یـا مـس یـا سـتطال ،اسـت جـنس چه از و دهآم وجود به چه از بگو است؛
 ۀسـور گـذارد؟ وامـی کـی بـرای و بـرده ارث بـه کـی از را دنیـا آشامد؟ می و خورد می

  .)۵٠٠: همان( گردید نازل ها جواب آن در ،استخد معرفی ۀسور که اخالص
 در مکـه در بار یک اخالص ۀسور که شود  میاستنباط چنین فوق نزول سبب دو از
 برخـی نیـز در .اسـت شـده نازل یهودیان جواب در مدینه در دیگر بار و مشرکان بجوا

: ١۴١٠زرکـشی، (انـد   تکرار و تعـدد نـزول را مطـرح کـرده،جهت جمع میان این دو سبب
  .)۴١: ١۴١٧؛ حکیم، ١/١۶٣: ١۴١۵؛ معرفت، ١/١٢۴

 در .نیـست نـزول سـبب حقیقـت در یاد شده، آیه نزول سبب عنوان به یهود از آنچه
ْقل  ۀآی ذیل البیان مجمع ْمن ُ َاکن َ ًّعدوا َ ُ َربیل َ ِ ْ ِ ُفإنه ِ َّ ِ

َنزله َ َّ َ... )عباس ابن که دهش  روایت)٩٧/ بقره 
 فـدک اهـل یهـود از جماعتی و صوریا ابن شد، مدینه وارد خدا رسول چون: گفت
 ۀدربـار مـا چـون اسـت؟ چگونـه تـو خـواب ،محمدای  :پرسیدند ،آمده جناب آن نزد

 خـوابه بـ دیـدگانم :فرمـود. ایم شنیده چیزی ،آید می زمانالآخر در که پیامبری خواب
کـه  ببینـیم بگـو حـال .محمـدای  گفتی درست :گفتند .است بیدار قلبم ولی رود، می

 مـرد از هـایش رگ و اعـصاب و هـا اسـتخوان امـا: فرمود مادر؟ از یا است پدر از فرزند
ای  گفتـی درسـت نیز را این: گفتند .زن از ویشم و ناخن و خون و گوشت اما و است
ه بـ ولـی ،شـود  مـیعموهـایش شـبیه فرزنـد کـه شـود  مـیچـه بدانیم بگو حال .محمد
 شباهتی هیچ دارد و شباهت هایش داییه ب فرزندی یا و کند نمی پیدا شباهت هایش دایی

 آن به رزندف کند، غلبه دیگری بر یک هر مرد و زن ۀنطف از: فرمود ندارد؟ عموهایشه ب
 از حـال گفتـی، درسـت نیـز را ایـن محمـدای  :گفتنـد .کنـد مـی پیـدا شـباهت طرف

 قمـی( کـرد نـازل را اخـالص ۀسـور سـبحان خـدای اینجا چیست؟ که بگو پروردگارت
  .)١/١٩٧: ١٣٧١ میبدی،؛ ١/٢٣١: ١۴١٧ طباطبایی،؛ ٢/٩١: ١٣۶٨ مشهدی،
 وجـود مـتن در اضـطراب ،انـد کـرده الٶسـ پیامبر از آن در یهود قوم که حدیثی در
 خـویش خدای نسب که خواستند پیامبر از ها آن که است شده بیان جایی در زیرا ؛دارد
 شـد نـازل اخـالص ۀسـور نهایـت در و نـداد جواب ها آن به روز سه پیامبر، کند بیان را
 چـه از خـدایت کـه اسـت شـده الٶسـ دیگـر بعضی در  و)٢/١۴٨٩: ١۴١٨ کاشانی، فیض(
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 آمده دیگر متنی در .)۵٠٠: ١۴١١ ، نیـشابوریواحدی( نقره؟ یا مس یا ستطال ،است جنسی
 ، بغـدادیآلوسیحسینی ( کردند الٶس پیامبر از خطبا بن یَّیُح و اشرف بن کعب که است
 هـای مـتن چنـدگانگی. کننـده اسـت الٶو در متن فوق ابـن صـوریا سـ )١۵/۵٠٨: ١۴١۵

  .باشد  میالص در مدینه اخۀنزول سور سبب نادرستی بر دلیلی ،موجود
 نـشده گـزارش آن کامـل سـندو  اسـت مرسل مدینه در اخالص ۀسور نزول حدیث

 جملـه از دیگـر راویـان از آن مـتنو  است مسند مکه در آن نزول های حدیث اما .است
 .)٢/۴۴٩: ١٣۶٧ قمـی،؛ ۵٠١: ١۴١١ ، نیـشابوریواحـدی( اسـت شده نقل نیز عباس ابن و جابر
 در اخـتالف و اسـت مکـی اخالص ۀسور که کند  میبیان خویش رتفسی در عاشور ابن
 الٶسـ خداوند مورد در مدینه در پیامبر از .گردد میباز آن نزول سبب در اختالف به آن

 بـه راوی ، وخواند ها آن برای را اخالص ۀسور پیامبر و کن معرفی را خدایت که کردند
 سـوره این که حالی در ،است شده نازل زمان آن در اخالص ۀسور که کرده بیان اشتباه
 از قبل و ناس ۀسور از بعد مکه در شده نازل های جزء سوره و دارد توحید اصل به اشاره
  اخالصۀسورکند   میبتاث که دیگری دلیل .)٣٠/۵٣۵: تـا بیابن عاشور، ( است نجم ۀسور
 و وممفهـ مدینـه، یهودیان نه است شده نازل مکه مشرکان الٶس جواب در و است مکی

 بـا و شـدهنفـی  پرسـتی بت و شرک ،آن ۀ نخستآی در که است اخالص ۀسور محتوای
ْقل  ذکر َهو ُ ٌأحد ُاهللا ُ َ َ

 دوم ۀآی در .استشده  کشیده مشرکان تفکر و شرک بر بطالن خط 
 بطـالن خـط ،بـود جاهلیت مشرکان تفکر که خداوند نیازمندی بر »صمد« ۀواژ با ذکر
مند نیاز آفرینش نظام ربوبیت امر در خداوند ن،آناباور  اساس برچه  ؛استشده  کشیده
 هـا آن در پرسـتی بت سپس و خداوندبرای  دختران به اعتقاد اصل کهیاور بود  و شریک

ْومل  عبارت و آمد وجوده ب َ ُله َیُکْن َ ًکفوا َ ُ ٌأحـد ُ َ َ
 بـرای شـدن قائـل شریک ِنفی حقیقت در 

. مدینه یهودیان تاداشت  بیشتری نمود مکه کانمشر میان در تفکرات این و است خداوند
 گذاری تاریخ در روایی منبع اعتمادترین قابل محققان برخی نظر به که نزول ترتیب روایات
 نـدیم ابـن(انـد  کرده ذکر مکه در را اخالص ۀسور نزول نیز ،هستند کریم قرآن های سوره
 در اخـالص ۀسور که است آن حقیقت. )١/١٣٧: ١۴١۴ ، اندلـسیدانی؛ ١/٣٧: ١٣٩٨ ،بغدادی
 ،اشـتباه بـه مفـسران از برخی که شد قرائت صوریا ابن جواب در سپس و شد نازل مکه

 ایـن رفـع بـرای دیگـر بعـضی و دانسته آن نزول سبب را صوریا ابن برای خواندن دوباره



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٧

٢٢٨  

  .اند کرده مطرح را نزول تعدد و تکرار ،تناقض

  های سبعه توجیه قرائت. ٣ـ٣
 سخاوی. های سبعه است  توجیه قرائت، تکرار و تعدد نزولۀی پیدایش پدیداز دیگر مبان

 های قرائت توجیه آن را حکمت و است نزول تکرار و تعدد به قائل ،حمد ۀسور مورد در
: ١۴١٩ سـخاوی،الـدین  علـم( دانـد  مـیحمـد ۀسور در »صراط و سراط« و» كمال ك ومل«
ِغلبـت  ۀآی یرتفس در آلوسی. )١/١۴١: ١۴٢١ سیوطی، ؛١/١٨۴ َ ِ ُالـروم ُ ُّ... )کلبی: گوید )٣/ روم 

ْمن  را آیه این ِبعد ِ ْ ْغلبھم َ ِ ِ
َ َ
 علی امام واست  کرده قرائت الم فتح با ابـن و عمـر ابـن و 

ْمن  ّقره بن ةمعاوی و خدری سعیدابو و عباس ِبعد ِ ْ ْغل َ ْبھمَ ِ ِ در .اند کرده قرائت الم سکون با 
 شـده نـازل بار دو آیات این که کنند  میبیان ها قرائت این توجیه یبراای  عده ،این میان

 قرائت بر بنا بدر روز در مدینه در دیگر بار و ،مشهور قرائت بر بنا مکه دربار  یکاست؛ 
  .)١١/٢١: ١۴١۵ ، بغدادیآلوسیحسینی ( مشهور غیر

و کمـال اء ّجمال القـرتا قبل از سخاوی در کتاب که در نقد سخنان فوق باید گفت 
 تکـرار نـزول از راه قرائـات مطـرح نبـود و ۀ هیچ سـخنی راجـع بـه توجیـه پدیـد،قراءاال

 و تنـاقض رفـع برای  دیگران،پس از وی تا اینکه بار وی این سخن را به کار برد نخستین
 ه،آورد روی کریم قرآن نزول تعدد و تکرار به کریم قرآن ۀگان هفت های قرائت بین جمع
 ندارد، وجود کریم قرآن نزول تعدد و تکرار برای مانعی هیچ که ستا آن حقیقت ندگفت
ِأنزل «حدیث از توان  میبلکه

ُ
 نتیجـه را نـزول تعـدد و تکـرار ،»أحرف سبعة علی القرآن 

 یـک بـر تنهـا و نـشد نـازل حـرف هفـت بر ،شد نازل که بارنخستین  قرآن زیرا گرفت؛
 تا شد اضافه حروف این به دیبع مراحل در سپس و شد نازل حرف هفت این از حرف

  .)١٢٣: ١۴٢۶ طیار،( رسید حرف هفت به
 طرفداران زیادی در میان اهل سنت دارد و در بسیاری از ،های سبعه اعتقاد به قرائت

ا این م ا.گیرند  میمواضع برای توجیه تفسیرهای اجتهادی و استنباطی خویش از آن بهره
هـا بـه هفـت   زیرا محـدود نمـودن قرائـت؛دله در میان محققان شیعه جایگاهی ندارئمس

 وی بـر اسـاس اجتهـاد و وبود  قرائت، اجتهادی از طرف مجاهد در قرن چهارم هجری
ِإن هذا القرآن أنزل علی سبعة«و تطبیق هفت قرائت با حدیث » أحرف«تفسیر نادرست 

ُ ّ 
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لی کـه  در حـا،وجود آورده گانه را ب های هفت  قرائت،)٣١/٢٠٨: ١۴٠٣مجلـسی، (» أحرف
 بـسیاری از بزرگـان شـیعه .از این قرائات تنها قرائت حفص از عاصم سند محکمی دارد

  : خوئی گویداهللاة از جمله آیاند؛ له را پذیرفتهئنیز این مس
 و بـوده اجتهـادی امری مختلف های قرائت ها باید گفت که در مورد جمع بین قرائت

  .)١٧٧: ١۴١٨ ی،یخوموسوی ( واحدند خبر حکم در

 ِیجـیء االخـتالف کـنلو واحـد عند من نزل ،واحد القرآن ّإن «حدیث به توجه باو 
َقبل من  قرائـت ایـن که دارد صحیح قرائت یک قرآن ،)٢/۶٣٠: ١۴٠٧ ، رازیکلینی( »الرواة ِ
 ، بنابراین با پذیرش قرائـت حفـص از عاصـم.گردد  میباز پیامبر به متواتر صورت به

 تکـرار و ۀای سبعه نیست تا از این طریـق بـا کمـک پدیـده دیگر نیازی به توجیه قرائت
  .تعدد نزول حل شود

 مکـه در شـده نازل ۀسور چهارمین و هشتاد روم ۀسور ،نزول ترتیب روایات اساس بر
 تثبیـت مکـه در آن را نزول نیز آیه نزول سبب و )٣٣: ١۴٠٨ ، بجلی رازیضریس ابن( باشد می
  :مفسران ۀگفت به. کند می

 رومیـان بـر او و داشت گسیل روم سوی به نامی شهریران سرکردگی به سپاهی کسری
 در کـه فرسـتاد مقابلـه بـه را یحـنس نـام بـه مردی قیصر. کرد ویرانی و کشتار ،تاخته

 ایرانیـان از و شـد رو روبـه شـهریران بـا ،بـود شام و عربستان مرز که صریُب و اذرعات
 گـران ایـشان بـر و رسـید مکه در اصحابش و پیغمبر به خبر این و خورد شکست

 امـا .آمـد نمـی خـوش را حـضرت ،کننـد غلبه رومی مسیحیان بر مجوس اینکه و آمد
 مسیحیان، و شما که زدند می زبان زخم مسلمین مالقات در و شدند خوشحال مکه کفار
 پیـروز شـما رومـی بـرادران بر ما ایرانی برادران که دیدید. هستیم ّامی ما و کتابید اهل
 نـازل مـشرکان جـواب در بحـث مـورد آیـات. کرد خواهیم غلبه شما بر نیز ما ،شدند
  .)١٨٣: ١۴١١ ، نیشابوریواحدی( شد خواهند غالب سال چند از بعد رومیان که گردید

 در سال چند از پس و بود بعثت هفتم سال با بقامط میالدی ۶١۶ سال در جنگ این
 شـدند، پیـروز مـشرکان بـر نانامـسلم کـه حدیبیـه صـلح با مقارنقولی  بر بنا و بدر روز

 مکـارم( آمدنـد شـگفت به) قرآن غیبی خبر از (مٶمنان و یافتند غلبه ایرانیان بر نیز رومیان
 بـر ،ایرانیان شکست و رومیان پیروزی پایان .)٣/۵۶٩: ١۴٢٠ بغوی،؛ ١٩/۴٣٣: ١٣٧۴ شیرازی،
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 نزول اسباب در. )١۶/٣٧٠: ١٣٧۴ شیرازی، مکارم( شود می منطبق هجرت ششم تا پنجم سال
 آیه نزول به و است شده بیان مسعود بن عبداهللا از معنا همین مضمون به نزدیک واحدی

 ازای  عده که )١٨٣: ١۴١١ ، نیشابوریواحدی( است نشدهای  اشارههیچ  بدر جنگ زمان در
: ١۴١۵ ، بغـدادیآلوسـیحـسینی ( دانـسته آیه نزول های سبب ۀجمل از را آن اشتباه به مفسران

 مطـرح را نـزول تعـدد ۀنظریـ ،قرائـت دو بـین جمـع جهت در خویش زعم به و )١١/٢١
 از قبـل مکـه پایـانی دوران در بـار یک روم ۀسور ابتدایی های آیه که حالی  در؛اند کرده

  .نیست مدینه در آن نزول تکرار به نیازی دیگر و است شده نازل هجرت

  تطبیق و تفسیر نادرست. ۴ـ٣
 تکرار و تعدد نزول، تطبیق و تفسیر نادرست برخـی از آیـات ۀپیدایش پدید از دیگر علل

 حجـر و تفـسیر ٨٧ ۀتـوان بـه تفـسیر آیـ  مـی در این زمینه.های قرآن کریم است و سوره
 در ادامه به تفصیل به  که حمد اشاره کردۀو تطبیقش با سور» ا من المثانیًسبع«عبارت 

  :شود  میآن پرداخته
 عبـاس، ابـن. دارد وجـود نظر اختالف مفسران بین حمد ۀسور زولن تاریخ تعیین در
 و مـدنی را آن زهـری و یـسار بن عطاء مجاهد، هریره،ابو و مکی را آن ابوالعالیه و قتاده

 و )١/١٨: ١۴١٩ ، دمـشقیکثیـر ابـن( دانـسته مدنی و مکی از تلفیقی را آن سمرقندی بولیثا
 بیـان و سـاخته مطـرح را نـزول تعـدد ،نظریـه دو ایـن بـین جمع جهت در دیگرای  عده
 و نمـاز تـشریع هنگام در مکه در بار یک ؛است شده نازل بار دو سوره این که اند کرده
  .)١/٢٩: ١۴١٠ زرکشی،؛ ١/١١: تا بی طنطاوی،(قبله  تحویل هنگام به مدینه در دیگر بار

 تفـسیر بـه و سـوره ایـن نزول مکان و زمان در روایات تعدد به زمینه این در اختالف
 ۀآیـ ذیـل در میبدی رشیدالدین. گردد می باز حجر ۀسور در »المثانی ا منًسبع« عبارت

  :است گفته »المثانی ا منًسبع« نزول سبب بیان در حجر ۀسور ٨٧
 در کـه رسـید نضیر بنی و قریظه بنی یهود برای اذرعات و بصری از تجاری ۀقافل هفت
 کـه کردند آرزو مسلمانان و بود دیگر کاالهای و جواهر و عطرها و ها پارچه انواع ،آن

 سـوره این خداوند که کردند می انفاق خدا راه در را آن تا بود آنان مال اموال آن کاش
 قافلـه هفـت آن از بهتـر آیـات ایـن کـه فرمود و کرد نازل آیه هفت با را ) حمدۀسور(

  .)۵/٣٣٧: ١٣٧١( است
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 دیگـر نزول اسباب با نزول سبب این نبی جمع جهت در مفسران از بسیاری نتیجه در
 که حالی در ؛اند شده نزول تعدد به قائل د،نکن  میاثبات مکه در را  حمدۀسور نزول که
 بـر خداوند نهادن منت و است شده نازل مکه در حجر ۀسور ،مفسران تمام نظر اتفاق به

) فاتحه ۀسور(یه آ ٧ آن که یابد  میمعنا زمانی »المثانی ا منًسبع« نزول جهت به رسولش
 در نـه یابـد  مـیمعنـا مکـه در فاتحه ۀسور نزول ،دلیل این به توجه با. باشد کرده نازل را

 ثعلبـی؛ ٢۴: ١۴١١ ، نیـشابوریواحـدی( نهـاد وقعـی نـزول سبب این به توان  نمیبنابراین. مدینه
 اسـت آمـده حمـد ۀسـور تفـسیر در علـی امام از روایتی در .)١/٩٠: ١۴٢٢ ،نیـشابوری

 بـن علـی از ایـن بـر عالوه .بود حمد ۀسور شد، نازل پیامبر بر کهای  سوره خستینن
  :فرمود که شده روایت طالب ابی

 نیـشابوری، واحـدی( گردیـد نـازل عـرش زیـر در گنجـی از مکه در الکتابةفاتح ۀسور
١۴٢٢: ١١(.  

 نظـر اتفـاق مفـسران اکثـر اسـت، حمـد ۀسـور »المثانی سبع« مصداق اینکه بیان در
 را اجتهـاد راه مفـسران ،اند خوانده »المثانی سبع« را فاتحه اینکه علت بیان در اما .دارند
 آن بـرای و نـدارد وجـود نظر اتفاق ها آن بین که اند کرده بیان را نظراتی و گرفته پیش در

  :شود  می که در ادامه به هر یک اشارهاند کرده بیان وجوهی
  ؛مدینه در دیگر ۀدفع و مکه در دفعه یک ،شده نازل مرتبه دو اینکه برای. ١
  ؛شود  میخوانده بار دو نمازها در اینکه برای .٢
 آن در »علیهم صراط، ،كاّیإ رحیم، رحمن، ،اهللا «مانند ّمکرر کلمات اینکه برای .٣
  ؛باشد می

  ؛استدع و ثنا بر مشتمل آنکه دیگر .۴
  ؛بندگان و خدا بین است قسمت دو آنکه دیگر. ۵
  ؛است استعانت و عبادت بر مشتمل آنکه دیگر. ۶
ا نـصار یعنـی »الضالین« و یهود، یعنی »علیهم المغضوب«به  را کفار آنکه دیگر. ٧

  .)١٢/١٩١: ١۴١٧طباطبایی، (تقسیم کرده است 
 در »ا مـن المثـانیًسـبع«نظرهای فوق اجتهادی از جانب مفسران در جهـت تفـسیر 

 و اسـت برخـوردار نقلـی ۀپـشتوان از نظرهـا نایـ از یکی ،میان این  در.است  حمدۀسور
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  :کند  میبیان را آن علت
ْولقـد   :اهللا عبـد أبـا سـألت: قـال الـرحمن، عبـد بن یونس عن َ َ نـاك َ َآ َ ْ ًسـبعا َ ْ َمـن َ ِاملثـاىن ِ َ َ ْ 

َوالقرآن ْ ُ ْ َالعظمي َ ِ َ ْ .منهـا آیـات سـبع وهـی الحمـد سورة هی«: فقال  ِالـرمحن ِاهللا ِبـْسِم
َ ْ ِحميَّالـر َّ ِ 

 بحرانـی،؛ حـسینی ٨٢/٢٠: ١۴٠٣ مجلسی،( »الرکعتین فی تثنی هاّألن المثانی یتّسم ماّوإن
١۴١۶ :١/٩٧(.  

 نـه ، در نماز است آنبار تکرار  دو، حمدۀ خواندن سور»سبع المثانی«بنابراین علت 
 را آن و دانـد  میبعید بسیار مدینه در را آن ۀدوبار نزول عاشور نیز ابن .دو بار نازل شدن

 را سـوره ایـن در نـزول تعدد ،خویش تفسیر در نیز مالحویش .)١/١٣٣: تا بی( کند  میرد
 بـه الکتابةفاتحـ خوانـدن »المثـانی سـبع« بنـابراین. )١/١١۴: ١٣٨٢آل غازی، ( پذیرد نمی

 مکـه در را حمد ۀسور نزول تاریخ باید و باشد پذیرش مورد تواند  نمی،نزول تعدد جهت
 بجلـی ضریس ابن( دانند  میمکه در را حمد سوره نزول نیز نزول ترتیب یاتروا .کرد تعیین
  .)٣٣: ١۴٠٨ ،رازی

  گیری نتیجه
  :آید  میدست به زیر نتایج گفته پیش مباحث مجموع از

 از یـک هیچ از و نیست برخوردار نقلی ۀپشتوان هیچ از ،نزول تکرار و تعدد ۀنظری. ١
  .است دهنش نقل نیز متقدمان و ناتابع و صحابه
 متنـاقض و ِهـای اسـباب نـزول پذیرش تعدد نـزول بـه جهـت جمـع بـین روایـت. ٢
  .وجود آمده استه های مختلف ب قرائت
 بـا عـصمت آن حـضرت در تـضاد ،پذیرش تعدد نزول به جهت فراموشی پیـامبر. ٣
گونـه خطـا و فراموشـی مـصون   زیرا پیامبر اسالم در دریافت و ابالغ وحی از هر؛است
  .است
 ،باشـد عقـل و قـرآن موافـق کـه هدفی و حکمت هیچ ،نزول تعدد و تکرار برای. ۴
  .ندارد وجود
 »المثـانی سـبع« به آن ه شدننامید علت و شد نازل مکه در بار یک حمد ۀسور. ۵
 اشـتباه بـه مفـسران ازای  عـده امـا. شود  میخوانده مرتبه دو نمازی هر در که است این
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  تفــسیر ســوره ایــن نشــد نــازل بــار دو را حمــد ۀســور خوانــدن »المثــانی ســبع« علــت
  .اند کرده
 قرائـت مدینـه در صـوریا ابن جواب در سپس و شد نازل مکه در اخالص ۀسور. ۶
 دانـسته آن نزول سبب را صوریا ابن برای خواندن دوباره اشتباه به نامفسر برخی که شد
  .اند دهکر مطرح را نزول تعدد و تکرار ،تناقض این رفع برای دیگر بعضی و
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  یشناس تابک
  . ق١٣٨٢ الترقی، ة، دمشق، مطبعبیان المعانی علی حسب ترتیب النزولدر مالحویش، عبدالقاسید، آل غازی .١
 ،التفـسیر اصـول فـی مقدمـة بن عبدالـسالم، عبدالحلیم بن احمدالدین ابوالعباس  تقی تیمیة الحرانی، ابن .٢

  .ق ١۴١۴، حزم ابن دار ،بیروت
، نولکـشور منـشیلکنهـو، چاپخانـۀ  ،تقریـب التهـذیب علی، بن احمدالدین  بشها عسقالنی، حجر ابن .٣

  .م ١٩٣٧
  .ق ١۴٠۵صادر، دار  بیروت، ،الکبری الطبقات  محمد،ابن سعد، ابوعبداهللا .۴
 و مـا ةّنزل من القرآن بمکافضائل القرآن و ما ، بن یحیی محمد بن ایوب عبداهللا، ابو بجلی رازیابن ضریس .۵

  .ق ١۴٠٨الفکر،  دمشق، دار، انزل بالمدینه
یر و التنویر ابن عاشور، محمد بن طاهر،  .۶   .تا ، بیالتاریخ ةمٶسس بیروت،، )تفسیر ابن عاشور(التحر
  .ق ١۴١٩ ه،یالعلم تبکال دار روت،یب ،العظیم القرآن تفسیر عمر، بن لیاسماعابوالفداء  ، دمشقیریثک ابن .٧
  . ق١٣٩٨المعرفه،  دار بیروت، ،الفهرست، ّ الوراقاسحاق یعقوب ابیمحمد بن ابوالفرج ،  بغدادیابن ندیم .٨
ی هـا پـژوهش ادیـبن مـشهد،، القرآن روح الجنان فی تفسیر روض الجنان و، حسین بن علی، ابوالفتوح رازی .٩

  .ق ١۴٠٨ ،یرضو قدس آستانی اسالم
 العربـی، افیالثقـ مرکـزال ، چاپ پنجم، بیـروت، دراسة فی علوم القرآن؛مفهوم النص حامد، د، نصریزابو . ١٠

  .ق ١٣٧٧
  . ق١۴٢٣، قاهره، مکتبة السنه، المدخل لدراسة القرآن الکریمابوشهبه، محمد بن محمد،  . ١١
تقی واحدی، تهـران، ، ترجمۀ محمدفی الکتاب و السنة و االدب الغدیرن احمد، یالحسی، عبد نجفینیام .١٢

  . ش١٣۴٠،  بزرگ اسالمیۀکتابخان
، ناصـر خـسرو، ، تهـرانالجامع الحکـام القـرآن، بکر حمد بن ابی، ابوعبداهللا محمد بن اقرطبیانصاری  . ١٣

  . ش١٣۶۴
 معـانی فـی التأویـل لبابالمسمی تفسیر الخازن ،  بن ابراهیممحمد بن علی عالءالدین ،)خازن (بغدادی .١۴

  .ق ١۴١۵، العلمیه الکتب دار بیروت، ،التنزیل
، بیـروت، دار احیـاء )تفـسیر البغـوی( معالم التنزیل فی تفسیر القـرآنبغوی، ابومحمد حسین بن مسعود،  .١۵

  . ق١۴٢٠التراث العربی، 
  . ق١۴٢٠ بیروت، دار احیاء التراث العربی، ،تفسیر مقاتل بن سلیمانبلخی، مقاتل بن سلیمان،  .١۶
بیـروت، دار تحقیق محمد عبدالرحمن مرعشلی، ، انوار التنزیل و اسرار التأویل بن عمر، اهللابیضاوی، عبد .١٧

  . ق١۴١٨ربی، احیاء التراث الع
یعهصاحب دالئل النبوة و معرفة احوال  ن،یحس بن احمدابوبکر  ،یهقیب .١٨ ، بیروت، دار الکتب العلمیه، الشر

  . م١٩٨٠
 و ءالـضعفا المجـروحین مـن المحـدثین وکتـاب  احمـد، حبـان بـن بـن محمـدابوحـاتم  ،تمیمی بستی .١٩

  .تا بی، دار الوعی، حلب د،ئزا ابراهیم محمود ، تحقیقالمتروکین
 التراث حیاء اداربیروت، ، الکشف و البیان عن تفسیر القرآنابراهیم،  بن احمدابواسحاق ،  نیشابوریثعلبی .٢٠

  . ق١۴٢٢العربی، 
م و الـسبع فسیر القـرآن العظـیروح المعانی فی ت ،الدین محمود بن عبداهللا ، شهاب بغدادیحسینی آلوسی .٢١

  . ق١۴١۵العلمیه،  لکتبا داربیروت، ، هعطی علی عبدالباریتحقیق ، المثانی
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  . ق١۴١۶بنیاد بعثت،  تهران، ،القرآن تفسیر فی البرهان، حسینی بحرانی، سیدهاشم بن سلیمان .٢٢
  .ق ١۴١٧، االسالمی الفکر مجمع قم، ،القرآن علوم سیدمحمدباقر، حکیم، .٢٣
 کویـت، الحمـد، قـدوری غانم تحقیق ،القرآنی ّعد آ فی البیان سعید، بن عثمان عمروابو ، اندلسیدانی .٢۴

  .ق ١۴١۴، النشر دار
تاریخ االسالم و وفیـات المـشاهیر و   بن عثمان بن قایماز،ن محمد بن احمدیالد شمسابوعبداهللا  ،یذهب .٢۵

  .ق ١۴١٣، العربی الکتاب دار ،بیروت ،اپ دومچ تدمری، عبدالسالم عمر تحقیق ،عالماال
 خطای علمی پیامبر در لقاح و زوجیتل ـ ادعای خالنبررسی حدیث تأبیر «علی، رضایی اصفهانی، محمد .٢۶

  . ش١٣٨٨تابستان ، ۵٢ ۀ، سال چهاردهم، شمارعلوم حدیثفصلنامۀ ، »گیاهان
  .ق ١٣۶٢، العربیه الکتب احیاء دار قاهره،، مناهل العرفان فی علوم القرآنالعظیم، عبد زرقانی، محمد .٢٧
  .ق ١۴١٠ ،هالمعرف دار وت،ریب، البرهان فی علوم القرآن،  بن عبداهللالدین محمدزرکشی، بدر .٢٨
  . ق١۴٢۵، دمشق، مکتبة فارابی، قواعده و ضوابطه و اعالمه؛ التفسیر بالرأیزغلول، محمد حمد،  .٢٩
 و عیـون االقاویـل فـی وجـوه الکشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل،  بن عمرمحمودجاراهللا زمخشری،  .٣٠

  .ق ١۴٠٧ب العربی، االکت بیروت، دارچاپ سوم، ، التأویل
 باالکتـ دار بیـروت، چـاپ دوم، ،االتقان فی علوم القرآن، بکر  عبدالرحمن بن ابیالدین  جاللسیوطی، . ٣١

  .ق ١۴٢١، العربی
  .ق ١۴٠۴، نجفی مرعشی اهللاةآی ۀکتابخان قم، ،المأثور التفسیر فی المنثور ّالدر، همو .٣٢
  .ش ١٣۶٨، الرضی منشورات قم، ، چاپ پنجم،القرآن علومی ف مباحث، یصبحصالح،  . ٣٣
  . ق١۴١٧اسالمی، دفتر انتشارات  قم، ،اپ پنجمچ ،القرآن تفسیر فی المیزان سیدمحمدحسین، اطبایی،طب .٣۴
 تهـران،چـاپ سـوم،  ،القـرآن تفـسیر فـی البیـان مجمـع ،الـدین ابـوعلی فـضل بـن حـسن امینطبرسی،  .٣۵

  .ش ١٣٧٢ ناصرخسرو،
  . ق١۴١٢ ،هالمعرف ردا روت،یب، القرآنتفسیر جامع البیان فی ، محمد بن جریرابوجعفر طبری،  .٣۶
  .تا نا، بی جا، بی  بی،التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، سید محمدطنطاوی،  .٣٧
  . ق١۴١١، هالشیع مؤسسة فقهروت، ی، ب و سالح المتعبددالمتهج  مصباح حسن، بن محمدابوجعفر  طوسی، .٣٨
، الجـوزی ابـن ردا ام،ّدمـ ،تیمیـه البـن التفـسیر اصول فی ةمقدم شرح ، بن ناصرسلیمان بن مساعد طیار، .٣٩

  .ق ١۴٢۶
  .ق ١٣٧۶، الفرقان دار عمان، ،القرآن علوم فی البرهان اتقان ، حسنفضل عباس، .۴٠
  . ق١۴١۶، دمشق، مطبعة الصباح، علوم القرآن الکریمعتر، نورالدین،  .۴١
 بیـروت، ،قـراءاال کمـال و اءّالقـر جمـالعبدالـصمد،  بـن محمـد بن علیابوالحسن  سخاوی،الدین  علم .۴٢

  .ق ١۴١٩، الثقافیه الکتب مٶسسة
  .ق ١۴١١، الجیل دار ، بیروت،القرآنی النزول اسباب غازی، عنایه، .۴٣
اپ چـ ،الغیـب مفـاتیح: التفسیر الکبیـر،  تمیمی بکری شافعیفخرالدین رازی، ابوعبداهللا محمد بن عمر .۴۴

  .ق ١۴٢٠، العربی التراث احیاء دار بیروت، ،سوم
، سـالماال فـیض تهـران، ،اپ دومچـ ،هالبالغـ نهـج شرح و ترجمه نقی، علیسید اصفهانی، االسالم فیض .۴۵

  . ش١٣٧٩
، قـم، دفتـر تبلیغـات اسـالمی، صفی فـی تفـسیر القـرآناال، مرتضی ، محمدمحسن بن شاهکاشانی فیض .۴۶

  .ق ١۴١٨
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 ،الفکـر دار بیـروت، ،صـحیح مـسلم ،بن ورد بن کوشاذ مسلم بن حجاجابوالحسین ، یشابورینقشیری  .۴٧
  ق ١۴٢۴

ّقطان، مناع .۴٨   . ق١۴٢١، الرسالهمٶسسة  بیروت، چاپ سوم، ،حث فی علوم القرآنمبا، ّ
قم، دار الکتاب، چاپ چهارم، ، یریجزا یموسو بیدطی، تحقیق سالقمی تفسیرم، یابراه بن یعل ،یقم .۴٩

  .ش ١٣۶٧
وزارت فرهنـگ و ارشـاد ، ، تهـرانالغرائب بحر الدقائق و تفسیر کنزبن محمدرضا،  قمی مشهدی، محمد .۵٠

  . ش١٣۶٨، اسالمی
  .ق ١۴٠٧، االسالمیه الکتب دار تهران، ،الکافیاسحاق،  بن یعقوب بن محمد ، رازیکلینی .۵١
ِّأىن اســرائیل در عبــارت  مقــصود از افــضلیت بنــی«کمــالی، علیرضــا،  .۵٢ ُفــضلتُکْم َ ْ َّ َ َ َالعــاملني َ ِ َ َ ْ« ،ۀفــصلنام 

  . ش١٣٩۴زمستان ، ٢۴ ۀ، سال ششم، شمارمطالعات تفسیری
 آلمٶسـسة  ،قـم ،منتهـی المقـال فـی احـوال الرجـال اسـماعیل، بـن محمـدابـوعلی  حائری، مازندرانی .۵٣

  .ق ١۴١٩، التراث الحیاء البیت
 ،، چـاپ دوم االطهـار ةاالئمـ اخبـار لـدرر ةالجامعـ نـواراال بحار ،تقیمحمد بن محمدباقر مجلسی، .۵۴

  .ق ١۴٠٣، العربی التراث حیاءا دار بیروت،
  .ق ١۴١۵، اسالمیدفتر انتشارات  قم، ،اپ دومچ ،القرآن علوم فی التمهید محمدهادی، معرفت، .۵۵
  .ش ١٣٧۴، االسالمیه الکتب دار تهران، ،نمونه تفسیر ناصر، شیرازی، مکارم .۵۶
  .ق ١۴١٨، الثقلین دار قم، ،القرآن تفسیر فی البیان ابوالقاسم،سید ی،یخوموسوی  .۵٧
، چـاپ پـنجم، تهـران،  االبـرارکـشف االسـرار و عـدةسـعد،  میبدی، ابوالفضل رشیدالدین احمد بن ابی .۵٨

  . ش١٣٧١امیرکبیر، 
تب ک دار ال، بیروت، زغلولیونیمال بسکق ی تحق،اسباب نزول القرآن ، بن احمدی، علیشابوری نیواحد .۵٩

  . ق١۴١١ یه،العلم
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  ١٣٩٧  بهار ـ تابستان،٢٧ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،قرآنی یها آموزه

  
  

  یکاف اصول» رصب «باب اتیروای قرآن مستندات
    ١انیسیرئ غالمرضا  
    ٢یآباد حکم اله حجت  

  دهکیچ
 داللـت فهـم کنـار در نامعـصوم از اتیـروا صـدور اصـل بـه یافتن نانیاطم
 مطـابق. اسـت بـوده هیـامام بزرگان و محدثان دیتأک و توجه مورد همواره، ثیحد

ی ارهـایمع نیتـر مهـم ازی یک ،استی سن و عهیش اتفاق مورد که »عرضه اتیروا«
 بـا نوشـتار نیـا لذا. است قرآن اتیآ بر ها آن قیتطب و عرضه، هدف نیا به دنیرس

 اتیـآی آور جمـع و یکـاف اصـول »صـبر «بـاب اتیرواۀ همی دالل نقد وی بررس
 جـهینت در و قرآن اتیآ با ها آن یسازگار وی هماهنگ زانیم نییتع دنباله بط، مربو

 و یلـیتحل وی فیتوصـی کـردیرو با وهشپژ نیا. ت اسuمعصوم از ها آن صدور
 منـابع گـرید وی ریتفس متون و قرآن اتیآ بر هیتک باای  کتابخانه وی اسناد روش با

ی هـا آمـوزه ازی یکـ عنـوان به صبر که دهد  مینشان ها یافته. دیرس انجام به معتبر
 بـوده اتیـروا و اتیـآ توجه مورد هک استی صفات و اتکمل نیتر بزرگ از ،ینید

                                                                 
 ٣١/١/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ۵/٣/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(raeisian@un.ac.ir)استادیار دانشگاه فردوسی مشهد . ١
  .(hojath49@gmail.com) )مسئول ۀسندینو (مشهدی فردوس دانشگاهحدیث   علوم قرآن وی دکتری دانشجو. ٢
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ً ظـاهرا که) ٢۵ تیروا (تیروا یک جز، تیروا ٢۵ مجموع از کهی طوره ب؛ است
 قـرآن اتیـآ بـاً کـامال بـاب نیـا اتیـروا گـرید، دارد اتیـآ بـای کمتری سازگار

  .سازگارندو  هماهنگ
  .ثیحدی دالل نقد، قرآن بر اتیروا ۀ عرض، صبر،یکاف اصول :یدیلکواژگان 

  مقدمه
 دری اساسـ نقـش دیـترد بـی، مطمـئن و ثرٶم، مکمل منبع عنوان به قرآن کنار در ثیحد
 کهی حوادث و اختالفات به توجه با نمود اذعان دیبا اما. است داشتهی نیدی ها آموزه فهم
 گرفت قوت ثیاحاد در ّدس و جعلی برای ادیزی ها زهیانگ، داد رخ مسلمانانمیان  در
از این رو  ١.شد آغاز اهللا رسول عهد از اتفاق نیا ، یعل امام ازی ثیحد اساس بر و

ی بـرا و لیـدل نیهمـ بـه. دانست منتسب معصوم به ورا صحیح  ها آن ۀهم توان نمی
» ثیحـد علـوم «ِیکلـ عنـوان تحـتی مختلف علوم ،میسق از حیصح ثیاحادیی شناسا
 نامعصوم گرید و اکرم امبریپ از دهیرس اتیروا طبق. گرفت شکل مسلمان نمیا
 و نیتـر مهـم و نینخـست، قـرآن بر ثیاحاد ۀعرض ،افتندی شهرت »عرضه« اتیروا به که

 معـصوم از هـا آن صـدور صـحتبرای اطمینـان از ی ثیالحد فقه اریمع نیتر یکاربرد
 ،آن ریـغ از معـصوم ثیحـدیی شناسـا مـالک و اریـمع ؛ برای نمونـه در حـدیثی،است

  : شمرده شده استخدا کتاب با موافقت
 ثیحد من یّعن مکجاء فمای، قبل انک من ّیعل ذبک ماک اذبک ّیعل ذبکَیس ّإنه«

،  قمـییریـحم( »یثیحـد مـن سیفلـ اهللا تـابک خالف ومای ثیحد فهو اهللا تابک وافق
١۴٩٢ :١٣(.  

 و »فخــذوه «عبــارات بــا مواقــع گونــه نیــا در را مــسلمانانۀ فــیوظ ،گــرید یثیحــد
  :است فرموده مشخص »فدعوه«

 ومـا فخـذوه اهللا تـابک وافـق فمـا، اًنـور صـواب ّلی کـوعل ًقةیحق ّحق ّلک یعل ّنإ«
  .)٢/۴٢: ١۴٠٢،  مالکیی قرطب؛ ١/۶٩: ١۴٠٧،  رازیینیکل( »فدعوه اهللا تابک خالف

                                                                 
 فمن ّذابةکال ّیعل رتُثَک قد الناس هاّیأ :فقال اًبیخط قام یّحت عهده یعل اهللا رسول یعل بِذُک وقد«. ١

ًمتعمد ّیعل ذبک : ١۴٠۵ ،یهاللـ؛ ١/١١٨: ١٣٧١، یبرق ؛١/۶٢: ١۴٠٧، ینیکل(» النار من مقعده ّتبوأیفل اّ
٢/۶٢١(.  
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٢٣٩  

 اتیروا مخالفت عدم «بر ها آن ازی برخ که دهد  مینشان اتیروا دسته نیا در تأمل
 از منظـور کـه آنجـا از. دانـ نموده دیتأک »قرآن با ها آن موافقت« بر زینی برخ و »قرآن با

 ،است آن عام نیقوان و قرآنی کل روح با آن انطباق وی هماهنگ، قرآن با ثیحد موافقت
 را »قـرآن بـا موافقـت« یاسـالم علوم دانشمندان، اتیآ نص و ظاهر با موافقت مطلق نه

، قـرآن بـر ثیحد ۀعرض از منظور که اند کرده دیتأک و نموده »مخالفت عدم« بر حمل
 ثیحد تیحج شرط، قرآن با ثیحد موافقت رایز؛ است قرآن با آن مخالفت عدم احراز

: ١۴١٩،  تبریـزییسـبحان( اسـت قـرآن بـا ثیحد مخالفت عدم، است شرط آنچه و ستین
 باشد مخالف و معارض قرآن ۀیآ با یطور واحد خبر هک است یصورت در مخالفت .)۵۵
 توقـف هـا آن یمعنـا کدر در نامخاطبـ ،شـد یمـ صـادر ندهیگو یک از دو هر اگر هک
» خـاص «واحد خبر مفهوم انیم در یول ،ردندک یم ییگو تناقض رب حمل ای نمودند یم
 یکـی هکـبل ،نـدارد وجـود یلـک تـصادم و مخالفـت نیچنـ تنهـا نـه» عام «ۀیآ مفهوم و

 گـاهیجا به توجه با .)۵٣١: ١٣٨٨، موسوی خـویی( است یگرید مفهوم ۀنندک انیب و روشنگر
 ّ حــر؛ ١/۶٩: ١۴٠٧،  رازیینــیکل؛ ١/٢٢١: ١٣٧١، یبرقـ( عهیشــی ثیحـد مجــامع در اتیــارو نیـا

: ١۴١٠صــدوق، ؛ ٢/٢٢۵: ١۴٠٣، یمجلــس؛ ۴۴ :١۴١٣،  قمــییریــ حم؛١٠، ح٢٧/١١١: ١۴٠٣، یعــامل
، یهنـدی متق( سنت اهل و )٢، ح ١/٨: ١۴٢١ ، سمرقندییاشی ع؛٢/۴۴٧: ١۴٠٣، یطبرس؛ ٣، ح٢٢١
،  مـالکییقرطبـ؛ ٣/٢۵٩: ١۴١١، یرازفخرالدین  ؛۵٢٩، ح١/١۴۶: تا یب، یرمدا؛ ٩٩۴، ح١/١٩۶: ١۴٠٩
، اتیـآ ازی شـواهد یـافتن و قـرآن بـر ثیـاحاد ۀعرض ضرورت و تیاهم ،)۴٢/٢: ١۴٠٢

 ازی منـد بهـره جملـه از؛ داشـت خواهـد همـراه بـه زیـن رای جینتـا و شده آشکار شتریب
 صیتـشخ و یابیـارز؛ یزنـدگ در ندارزشـم وی غنـ اریبس منبع نیا در موجودی ها آموزه
 فیتـصح و فیـتحر از دور هبی انیوح منبع یک عنوان به قرآن؛ میسق از حیصح اتیروا
 ایـو  یـک ایـ، بوده اتیآی کل روح موافق که بود خواهند مقبولی ثیاحاد؛ هست و بوده
  . ...و آحاد ثیاحاد یافتن تیحج؛ باشند داشته اتیآ از شاهد دو

 اصـول کبـر بـاب اتیـروای قرآنـ شـواهد«ی هـا نـامه ب زین مقاله دو ،راستا نیهم در
، هـا همـان( »قـرآن با سنجش دری کاف شکر باب« و )١٧ش: ١٣٩٢،  و خـدایییخرقان(» یکاف

  .است دهیرس چاپ به )٢٢ش: ١٣٩۴
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  ئلهمس طرح
 و یاخالقـی هـا یژگیو ازی اریبس ۀسرچشم و منشأ وی قرآن عام میمفاه ازی کی »صبر«

 و سـتوده را آن قرآن هک استی صفات و اتکمل نیتر بزرگ از و استی هال قرب موجب
 و )۵/٢۴٧: ١٣٧١، یبـدیم؛ ١/٣۴۴: ١۴١٧، ییطباطبـا( است نموده امر بدان مورد ٧٠ به بیقر
: ١٣٧۴ ی،رازیشـ مکـارم( دارد اختـصاص امبریـپ شـخص بـه زیـن آن از مورد ١٠ از شیب
 ،آمد خواهد که چنان، ممدوح صبر. اند دهکر میتقس مذموم  وممدوح به را صبر .)۵١٨/١

 اقتـضا شـرع و عقـل آنچـه دادن انجـام به است نفس حبس وی شتنداریخو« از عبارت
 و )١/۴٧۶: ١۴١٢، یاصـفهان راغـب( »کنـد  مـیینه شرع و عقل آنچه از بازداشتن و ندک می
 ،)١٧ /لـدب: ک.ر( یبندگ و اطاعت گونه هری اصل ۀشیری گاه زین اتیروا و قرآن اتیآ در
د، یـمف( منٶمـ سـربازان ریـام و اعمـال نیبهتـر ازی کی و )٢٢/ رعـد: ک.ر( خردمندان ۀنشان
 یتلقـ فـردی مـانیا بیۀ نشانی صبر  بیطرف آن از و است شده دانسته... و )١/٣٠: ١۴١٣
 دارد وجـودی انحراف دگاهید، صبر نوع نیا مقابل در .)۴۴۴: ١۴٠۴ ، حرانیشعبه ابن( شود می
 کنـد  مـیمعنـا »هـا یناگوار تحمل و مشکالت برابر در شدن میتسل «به فقط ار صبر که
 خـود انـسان هک ستین نیا صبر یمعنا« چون. ستین دهیپوش علم اهل بر آن اشکال که
 »بزنـد اش یلیسـ خواسـت سک هر تا ردیبگ را خود صورت ،نموده یبتیمص هر ۀآماد را
 ۀیـآ در کـه چنـان ،شـود  مـی»ارزش بـی« صبر زینی گاه البته .)۴/١٠۵: ١۴١٧، ییطباطبا(
 َسو ْعلی ٌاءَ َ َجزعن َأ اَنَ ْ ِ ْأم اَ َصربن َ ْ َ َلن اَم اَ ْمن اَ ٍیص ِ ِ

َ
 )امـتیق در آنان روانیپ و ظالمان قول از )٢١/ میابراه 

 راه، صـبر چـه و میکنـی تـاب  بـیچـه ؛است یکسان شما و مای برا طیشرا که است آمده
ی بـاب، یکاف فیشر کتاب جمله ازی ثیحد مجامع اغلب در. ندارد وجود مای برای نجات
 اتیـآ در آن گـاهیجا و آنی معناشناس و صبر ۀدربار اگرچه. است یافته اختصاص آن به
 خصوص در، شده نوشتهی مقاالت و ها کتابی اسالم شمندانیاندی سو از... و اتیروا و

 یـافتن ،نوشتار نیای اصل هدف لذا. است نشدهی تالش قرآن بر صبر باب اتیروا ۀعرض
 مـشخص قـرآن با اتیروا از دسته نیا موافقت عدم یا موافقت تا است اتیآ ازی شواهد
 تمـسک بـر ،اتیـآ بـا نامعـصوم از دهیرسـ اتیـروای هماهنگ نییتب ضمن و شده

  .شود دیتأک تیهدا منبع دو نیا به همزمان جستن
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٢۴١  

  صبر یمعناشناس
انـد  گرفتـه »حبس کـردن خویشتنداری و«طلق شناسان صبر را به معنای م واژه برخی از

 ابــن ؛۶/١٨١: ١٣۶٠مـصطفوی، ؛ ٧/٧٠: ١۴١۴زبیـدی، واســطی حـسینی ؛ ۴/۴٣٨: ١۴١۴، ابـن منظـور(
 فـی كاإلمـسا، الـصبر« :اند گفته و گروهی نیز آن را مقید دانسته و )۴/۴٣٨: ١۴٠۴فارس، 
َصـبرت الدابـة«. سـختی اسـت  دری صبر به معنای خویشتندار؛»ضیق ّ  حیـوان را در؛ »ُ
ِحبس النفس علی ، الصبر«. )١/۴٧۴: ١۴١٢راغب اصفهانی، (  بدون علف حبس کردمیجای

: ١٣٧۵طریحـی، (  بر آنچـه ناخوشـایند اسـتیخویشتندار عبارت است از  صبر؛»َالمکره
ــا تکیــه بــر معنــای  .)هذیــل واژ: ١٣٨٩، عمیــدذیــل واژه، : ١٣۴١دهخــدا، ؛ ٣/٣۵٧ گروهــی نیــز ب

حبس کردن نفس به هنگـام جـزع ، صبر«: اند گفته را ضد جزع دانسته وصبر ، مخالف
؛ ۴/۴٣٨: ١۴١۴، ابــن منظــور؛ ۴/۴٣٩: ١۴٠٧، جــوهری؛ ٧/١١۵: ١۴١٠، فراهیــدی(» کــردن اســت

کـه در اصـل بـه معنـای  جزع نیز به معنـای ناشـکیبایی بـوده« .)۶/١٨١: ١٣۶٠مصطفوی، 
: ١۴١٢،  اصـفهانیراغـب؛ ٢٩۶: ١٣٧۵ بـستانی،( »وسـط اسـت قطع کردن ریسمان از بریدن و

کید بر اینکه صبر دقیقا مقابـل جـزع  .)٢/٨١٩: ١٣۶٠مـصطفوی، ؛ ١/١٩۵ ًبرخی نیز ضمن تأ

 ،افتـد  مـیجزع ویژگی کسانی است که در برابر آنچه برایشان اتفـاق  که معتقدند،است
، وتـسوایز( شـوند  مـیاضـطراب و بالفاصله دسـتخوش هیجـان بردباری ندارند و تحمل و

 مفهــوم ،»صــبر« بــه هــا تــرین واژه شــبیه تــرین مفــاهیم و یکــی از نزدیــک .)٢٠٨: ١٣٧٨
؛ ١٢۵/ آل عمـران: ک.ر( که در برخی آیات آمده اسـت باشد  می»تمااستق«و » مقاومت«

 )شتن بـه صـبریـردن خوکـوادار (» اصطبار«گاهی نیز به صورت  .)١٣/ احقاف؛ ٢٨/ کهف
ُفاعب  : استعمال شده است ْ ُ ْ َواصطرب لعبَ ِ ِ ْ ِ

َ ْ ِادتهَ ِ َ )زیـن یاصـطالح یمعنـا بـاب در .)۶۵/ مـریم 
 و عقل آنچه دادن انجام به نفس حبس وی شتنداریخو از است عبارت صبر که اند گفته
: ١۴١٢،  اصـفهانیراغـب( کنـد  مـیینه شرع و عقل آنچه از بازداشتن و ندک  میاقتضا شرع

: ١۴٢٢ ی،آمل؛ ١٣/١۵۴: ١۴١٨، یلیزح: ک.ر زین؛ ١٨٩: ١٣٨٨ده، یپسند؛ ۵۵۶: ١٣٧٧ ی،النیگ؛ ۴٧۶/١
 آن و خورد  میچشم به صبر فیهمۀ تعار در مشترک تیماه و مفهوم ن یکیبنابرا .)۴٨٧/٢
 خاص طیشرا از منظور نکهیا در اما .»است خاصی طیشرا در نفس حبس و نگهداری«
 یا عده و »هوس وی هو با مقابله« یگروه و »مشکالت وی سخت «را آنی برخ ست؟یچ
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  .است دانسته »شرع و عقل یمقتضا« را آن راغب واند  دانسته »ندیناخوشا امور« نیز

  یکاف اصول »صبر« باب اتیروای قرآن مستندات
 آنجـا از .)٢/٨٧: ١۴٠٧کلینی رازی، ( است نمودهی آور جمع تیروا ٢۵ ،باب نیا دری نیکل
، اسـت گـسترده اریبـس »صبر« خصوص دری ریتفس مطالب و اتیروا و اتیآ شمار که
» صـبر« بـاب ِیقرآنـ شـواهد نیتـر مهـم ازی برخ به که است نیا بری سع نوشتار نیا در

ی بررسـ جهـت لـذا. شـود آورده ارجاعات بخش در مطالب ۀیبق و پرداخته یکاف اصول
 اسـتخراج رای نیعنـاو، ها آنی محتوا به توجه با  ویسند نقد بدون باب نیا اتیرواۀ هم

 اتیـروا کـدام هر لیذ و داده لیتشکیی معناۀ حوز پنج، اتیروا نشیچ رییتغ با و نموده
 قـرآن اتیـآ بـا را هـا آنی سـازگار عـدم ای یـسـازگار و ،یبررس را حوزه آن مخصوص
  .میا نموده مشخص

  صبر تیاهم و گاهیجا: اول ۀحوز
  :است طرح قابلی کل عنوان سه لیذ در که دارد وجود تیروا ٧ حوزه نیا در

  مانیا برای سربه منزلۀ  صبر .١
 »مـانیاإل رأس الصبر«: فرمود صادق امام که است شده نقل عفوری یِبا ِابن ازـ  الف

  است مانیا سر صبر ؛)١ح(
  :فرمود صادق امام که اند نموده نقل ساری ِبن ِلیفض زین و لیُفض بن عالءـ  ب

 كذلکـ ؛الجـسد ذهب ،أسالر ذهب فإذا ؛الجسد من الرأس بمنزلة مانیاإل من الصبر«
 به نسبت سر مانند مانیاه ب نسبت صبر ؛)٩ و ۵، ۴، ٢ح( »مانیاإل ذهب ،الصبر ذهب إذا
  .رود یم مانیا برود صبر اگر نیهمچن ؛رود یم هم تن ؛برود سر چون هک است تن

  منٶمۀ شیهم همراه صبر. ٢
  :فرمود که است شده نقل صادق امام اصحاببرخی  از

 ؛)٢٠ح(» فاصالـ یعل ضةیالب ّتتفطر ماک منٶالم ّفطرَلت البالء قبل قِلُخ رالصب ّأن ال لو«
 یرو مـرغ تخـم هکـ چنـان؛ دکیـتر  مـیمنٶمـ ،بود نشده دهیآفر بال از شیپ صبر اگر

  .دکتر  میخارا سنگ
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ی هـا آموزه در صبر نکهیا نخست: دیآ  میدسته ب ریز نکات اتیروا نیا در تأمل از
 نیهمـی ایـگو ،ثیـاحاد در شـده مطـرح هیتشب و است رخورداربیی باال گاهیجا از ینید

، اوسـت اعمـال و افکـار تیریمـد مرکـز و گاهیجا) مغز (انسان سر چون ؛است تیواقع
ی زندگی ها بینش و فراز در انسان کنترلی برا عامل نیبهتر، مانیا سر عنوان به زین صبر
 وجود ها آن نیب دوجانبهای  طهراب و بوده همۀ شیهم همراه مانیا و صبر نکهیا دوم. است
 در اعتقـاد شدن ریگ یجا از ست اعبارت که مانیای معنا به توجه با کهی طوره ب؛ دارد
 و ،)۵٣۶: ١٣۶٩، الهـدی ؛ شـریف مرتـضی علـم١/۴۶: ١۴١٧، ییطباطبا( دیترد و شک رفع و قلب
: ١۴١۴ ،غـهالبال نهـج ( اسـت صـبر، مـانیا ۀچهارگانـی ها هیپا ازی یک نکهیا بر دیتأک ضمن
 و شیآسا کسب و، یمانیا اتیاخالق به شدن متخلق که گفت توان  می،)٣١ حکمت، ۴٧٣
 چیهـ وگرنـه ؛باشـد آراسـته صـبر وریـز بـه که است سریمی زمان فقط انسانی برا تیامن

ی طرفـ از و کـرد نخواهـد کمـک کامل ِمانیا به دنیرس در را انسان، صبر مانندی صفت
 وجـود مـستلزم زیـن کنـد یمـ دور خداوند از را انسان کهی امور برابر در صبر وی داریپا
  .است مانیا

 اشـاره مـانیا و صـبر نیبـ رابطـه از نـوع نیـا بـه ،مختلف موارد در زین مهیکر اتیآ
 و اسـت صـبر صـفت بـهمٶمنان  ۀدیحم صفات ثبات و قوام که جهت نیا ازاند؛  نموده
َوملـ ۀ یـآ در جملـه از. اسـته عبـادتۀ همـۀ شیـر صبر َ َصـرب ْنَ َ َوغفـر َ َ َ َّإن َ ْملـن َكِلـَذ ِ ِ ِعـزم َ ْ ِاألمـور َ ُ ُ ْ

 
 ارک نباشد ییباکیش و صبر اگر هک چرا است؛ شده رکذ غفران از قبل صبر ،)۴٣/ یشـور(
 به ،هودۀ سور ١٠ و ٩ اتیآ در .)٢٠/۴٧٠: ١٣٧۴، یرازیش مکارم( شود ینم یمنته گذشت به
 دیشدی دینوم به شدن گرفتارنخست  ه است؛شد اشاره ها انسان مذموم صفت و عتیطب دو
 .افتنیـ تیـعاف و شـفا از بعدی فخرفروش وی شاد گرید و خدا رحمت شدن قطع از بعد
َّإال ۀ یآ اما َالذین ِ ِ

ُصربوا َّ َ ُوعملوا َ
ِ َ َالـصا َ ِ  عمـل و کننـد  مـیصـبر کـه رای کـسان )١١ /هـود( ِاتَّ

 ارکـه بـ را استقامت و صبر ،»مانیا«ۀ ملک یجاه ب و کرده استثنا ،دهند  میانجام صالح
، صـالح عمـل بـا صـبر هکـنیا بر است یداللت هیآ در چون ؛)٣۴ و ٩/٣٢: همان(برده است 

 صـالح اعمـال یدارا و صـابر، مـانیا  بـیفـردکه  ستین نکمم و ستین مانیا از کمنف
 ها یتارگرف و بالها نشیآفر بر مقدم، صبر نشیآفر پس .)١٠/١۵٨: ١۴١٧، ییطباطبا( باشد
/ عمـران آل: ک.ر( آمدنـد میدر پا از زودی لیخ ها انسان وگرنه ،است بوده ها نعمتی حت و
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 پـس .رسـد مـی) تیـامن (مـانیا بـه که است صبور انسان نکهیا و )٣/ عصر؛ ١٠ /زمر؛ ١٨۶
 تکیـمال بـه مـانیا، اتیآ به توجه با ،»است مانیا سر صبر «گفت توان  مینکهیا ضمن
 شـده دانسته صبر وجودی اصل علت زین ها انسانی زندگ وی، هست مامت بر خداوند مطلق
ر : است ِو َبـشِّ َالـصابرین َ ِ ِ َالـذین ٭َّ ِ

َإذ َّ َأصـ اِ ْابَ ُ ْ َمـصیبةق َ ٌ َ ِ َّإنـا ُالواُ َّوإنـا ِِهللا ِ ِ ْإلیـ َ َ َاجعـونَر ِهِ ُ ِ )بـا .)١۵۶ــ١۵۵/ بقـره 
 و ملکـات ازی اریبـس أشمنـ صـبر« نکـهیا بری مبن اتیآ از آمده دسته ب مفهوم در دقت
 سـر ،مـشکالت و هـا یگرفتـار برابـر در تیموفقی اصل دیکل ،یمانیا وی اخالق لیفضا
 اتیـآ ربـ منطبـق ًکامال فوق اتیروا که گفت توان ، می»است آن ۀکنند تیتقو و مانیا

  .است قرآن

  انیشوایپۀ هم سفارش ،حق بر صبر. ٣
 خود ۀنیسه ب ران م، دیرس فرا نیحس بن یعل وفات چون: فرمود باقر امامـ  الف
 بـه وفـاتش هنگـام پدرم هک نمک یم سفارش یزیچ به را تو، پسرجان :فرمود و دیچسبان
  :است فرموده تیوص آن به را او پدرشکه  گفت و ردک سفارش من

َبن ای«  اگرچـه ،نکـ صـبر حق بر پسرجانای ؛ )١٣ح( »اًّمر انک وإن ّالحق یعل ِاصبر ّیُ
  .باشد تلخ

 آمـده موافقـت و مطابقـت و، باطـل برابـر در ثبوت و وجوب یمعنا به لغت در حق
ئلۀ مس .)١٩/٧٣۶: ١٣۴١دهخدا، ؛ ١/٢۴۶: ١۴١٢ اصفهانی، راغب؛ ٣/٢۵۵: ١۴١۴منظور،  ابن( است
 فرزندان، آن به عمل ضمن مای نید انیشوایپ که استی موضوعات ۀجمل از زینیی گو حق
 اتیـروا گـرید و فوق تیروا در دقت از که طور نهما. فرمودند  میسفارش زین را خود

  :دیآ  میدسته ب
: ١۴١٠آمـدی، تمیمی ( » أن تنخدع لحالوة الباطلكاّیإّی مضض مرارة الحق وصبر علا«

 یتلخـ ؛)٨/١٢٣٣: ١٣٨٩شـهری،  محمـدی ری؛ ٢٩۶: ١۴٠۴،  حرانیابن شعبه: ک.نیز ر؛ ١۴٩
  .یبخور را باطل بودن نیریش بیفر هک مبادا و نک تحمل را حق

 مـورد ،ییگـو حق ریمس در استقامت و صبر و حق کتمان عدم، ییگو حق به دهیعق
 و کامـل طوره ب را حق خودش خداوند نکهیا جمله از؛ است گرفته قرار زین اتیآ دیتأک
ِإن  :فرماید  میمطرح قیدق ُْکا ِ َّإال ُمْ ُّصَ ِِهللا ِ ـ ق ُ َّا َـ َوهـو ْ ُ ُخـري َ ْ َالف َ َاصـلنيْ ِ ِ )مـردم از و )۵٧/ عـامان 
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َوال  :زنـدیامیدرن باطـل بـا و نکننـد کتمـان را حـق کـه خواهـد  میزین ُتلبـسوا َ ِ
ْ ق َ َّا َـ َبالب ْ ْ ِاطـلِ ِ 

َتْکو ُتمواَ ق ُ َّا َ ْ
 )یفطری امر رایی جو حق وی طلب حق چون ؛)٧١/ عمران آل؛ ١۴۶ و ۴٢/ بقره 

 نظـر بـه مـشکلیی گـو حق که آنجا از اام .)۵۵/ اءیانب؛ ٧١/ بقره: ک.ر( داند می انسانی برا
َو ۀ یآ جمله از؛ است دهش سفارش حق ریمس در صبر به اتیآی برخ در، رسد می َ ْاصـواَ َ 

ق ِّبا َ ْ
َو ِ َ ْاصواَ ِبالـصرب َ ْ َّ ِ )تحقـق یبرا یداریپا و وشش، کصبر به یتواص واقع در که )٣ /عصر 

ی بـاق وی داریـپا و حـقش ریپـذ امـا، اسـت سهل حق به دنیرس اگرچه رایز؛ است حق
 مقابل در ییباکیش و صبر به ،حق ۀلمک دنباله ب لذا. است لکمش و سخت آن بر ماندن

طالقـانی، ( ندینما عمل و صبر، حق شریپذ به راجع تا ندک یم اشارهحق  تحملش و ریپذ
ََأ اَی ۀ یآ درهمچنین . )٢/۴۵٧: ١۴٢٢عربی،  ابن؛ ٢۴٧/۴: ١٣۶٢ ِالـذ اُّ

اُکـ ُنـواَآم َنیَّ ِقـوام ُو َّ ِبالقـسط َنيَ ْ ِ ْ ِ 
َشھد َ ْولو ِهللا َاءُ َ َ َ سک َ ُأ ِ ُ ْ ِأو ْمَ

َالوالد َ ِ
، اسـت شده دیتأک حق به دادن شهادت بر ،)١٣۵/ نـساء( ِنْیْ

 یمعنـا و آمـده تیـغا یبـرا »هللا شـهداء« در الم. باشدش نیوالد ایفرد  ضرر ه بهرچند
 اظهـار خاطر به و ،حق یرویپ مصداق شهادت هک است نیا »شهادت بودن خدا یبرا«

  .)۵/١٠٨: ١۴١٧، ییطباطبا( باشد حق ردنک زنده و حق

  صبر اقسام: دوم ۀحوز
 یاسالم دانشمندان و اخالقی علمای سو ازی مختلفی ها یبند میتقس ،صبر اقسامۀ دربار

 زین را گونه هر دانسته وی نفسان وی جسمانۀ گون دوبه  را آنی برخ. است گرفته صورت
 میتقـس بـه یگـاه زیـن اتیـروا در .)١٠۵: ١٣۵١، یغزالـ(اند  کرده میتقس منفعل و فعال به

 هیـتجز وی میتقـس اتیروا بر هیتک با زینی برخ. است شده اشاره گانه سهی گاه و دوگانه
 میتقـس گـروه دو بـه صـبر ۀگان سهی ها تیموقع که رسند  میجهینت نیا به ها آن لیتحل و

 نیب لذا؛ )تیمعص(» ندیخوشا امور« و) بتیمص و طاعت(» ندیناخوشا رامو «:شوند می
 قرار دوگانه میتقس را خود کاری مبنا و دننیب  نمییمنافات دوگانه و گانه سه میتقس اتیروا
  .)١٨۵: ١٣٨٨ده، یپسند( دنده می

 عـدم یـا مطابقـت و داده قـراری بررسـ مـورد را تیـروا ٩ ،قیـتحق از بخـش نیا در
 صـبر انـواع بـه ها آن ازی برخ که حیتوض نیا با؛ میا نموده نییتب اتیآ با را ها آن مطابقت
  .اند نموده مطرح زین را آن تیفیکی برخ و داشته اشاره
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ـ اَیـ ۀ یآ ۀدربار صادق امام. ١ َأ ُّ َالـذین اَ ِ
ُآمنـوا َّ ُاصـربوا َ ِ َوصـ ْ ُابرواَ ِ )شـما( )٢٠٠/ عمـران آل 

 بـر ؛»المصائب یعل اصبروا«: فرمود ،)دییجو غلبه صبر با و دینک صبر ،دیدار مانیا هک
 یعلـ صـابروا«: فرمـود هکـ اسـتآمـده  عفـوری یاب ابن تیروا در. دینک صبر ها بتیمص

  .دینک غلبه ها بتیمص بر صبر با ؛)١٩ح( »المصائب
 بـوده زیـن اتیـآ دیتأک مورد ًمکررا ،شده سفارش تیروا نیا در که مصائب بر صبر
 انـسان خلقت از قبلً طبعا و نیزم خلقت از قبل ها بتیمص که است آمدهی گاه. است
َأصـ اَمـ  :مینـداری نقـش چیهـ هـا آن در ما و اند شده خلق محفوظ لوح در ْمـن َابَ ٍمـصیبة ِ َ ِ  ِىف ُ

ِاألرض ْ َ َوال ْ سک ِىف َ ُأ ِ ُ ْ َّإال ْمَ ْمن ٍابَتِک ِىف ِ ِقبل ِ ْ ْأن َ َنربأهـ َ َ َ ْ َّإن اَ َ َكِلـَذ ِ  ازی ا پـاره امـا .)٢٣/ دیـحد( ِسٌريَـ ِاهللا َ
َوم  :ماست کردار و رفتار خاطره ب ها بتیمص َأص اَ ُابمکَْ ْمن َ ٍمصیبة ِ َ ِ ُ َ ِ ْسبتَک َف َ ْأیـ َ ُدیمکَْ

َوی ِ ُعفـواَ ْعـن ْ ٍثـريَک َ ِ 
: ؛ از جملـهاست نموده سفارش ها بتیمص در صبر به اتیآ ازی برخ در لذا. )٣٠ /یشور(
 ر ِو َبشِّ ِالصاب َ َرینَّ َالذین ِ ِ

َإذ َّ َأص اِ ْابَ ُ ْ ٌمصیبة َ َ ِ َّإنا ُالواَق ُ َّوإنا ِِهللا ِ ِ ْإلی َ َ َاجعـونَر ِهِ ُ ِ... )ی گـاه البتـه .)١۵۶ــ١۵۵/ بقره
ۀ یـآ در کـه اسـت جنگ یسخت ای و یجسم انیز و یزندگ یسخت ،ها بتیمص از منظور
 . ..ِوالصابر ِ َّ َالبأس ِىف َینَ ْ َ ِوالضراء ِاءْ َّ َّ ِوح َ ِالبأس َنيَ

ْ َ ْ )گـریدی فـراز در و است شده مطرح )١٧٧/ بقـره 
، ییطباطبـا( اسـت خداونـد ینیوکت اذن به ها بتیمص نیاۀ هم که است فرموده دیتأک زین

١۴١٩/٣٠٣: ١٧(:  َأص اَم ْمن َابَ ٍمصیبة ِ َ ِ َّإال ُ ِبإذن ِ
ْ

ِ  ؛١٢/ میابـراه؛ ١٧/ لقمان: ک.ر زین؛ ١١/ تغابن( ...ِاهللا ِ
  .)١٢۶ و ١١ /نحل
  :فرمود که کرده تیروا یعل نیمنٶرالمیام از اصبغ. ٢

 ّحـرم ما عند الصبر ك،ذل من وأحسن ،لیجم حسن بةیالمص عند صبر ؛صبران برصال«
 عند اهللا رکذ ك،ذل من وأفضل ،بةیالمص عند Uاهللا رکذ ؛رانکذ رکوالذ .كیعل Uاهللا
 هکـ بتیمـص در صـبر: اسـت گونـه دو بر صبر ؛)١١ح( »اًحاجز ونیکف كیعل ّحرم ما
 تـو بـر را آن خدا هک ست ایزیچ از یخوددار و صبر آن از وتریکن و باستیز و ویکن

 آن از بهتـر و بتیمـص هنگـام خدا رکذ: است گونه دو بر زین رکذ و  استردهک حرام
  .شود تو مانع تا ردهک حرام تو بر آنچه در خداست ادی و رکذ

. تیمعص بر صبر و بتیمص بر صبر : استشده میتقس نوع دو به صبر تیروا نیا در
 تیمعـص بـر صـبر، صبر نوع نیبهتر .١: شود  میدهیفهم نکته دو تیروا نیا در دقت از

 امـا. آمد خواهد ادامه در اول ۀنکت حیتوض. دارد وجود ارتباط صبر و ذکر نیب .٢ ؛است
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 کـه اسـت شـده اختـهپرد زیـن ذکـری بند میتقس به، صبر میتقس تناسب به تیروا نیا در
 بـه لغـت در: انـد گفتـه ذکـری معنـا در لغـتی علما. استه آن نیب ارتباط ۀدهند نشان
ی زیـچ شدنی جار، است ردنک ادی آن از و یزیچ داشتن نگاه ،یزیچی ادآوریی معنا
 ضد را آنی برخ .)٢/١٢٨۶: ١۴٢٢ ی،ازهر؛ ١/۶٢۵: ١۴١٠، یدیفراه( استدع و نماز، زبان بر

ــستی فراموشــ ــد  هدان ــن؛  ٢/۶۶۵: ١۴٠٧، یجــوهر(ان : ١٣۶٠، یمــصطفو؛ ٢/٣۵٨: ١۴٠۴فــارس،  اب
 انـسانی زنـدگ در خـدا ادی زین قرآن در آن پرکاربرد وی اصطالحی معان ازی کی .)٣/٣١٨

 )١۵٢ /بقـره؛ ۴١ /احـزاب؛ ۴۵/ انفـال: ک.ر( اسـت مترتـب آن بری ادیز آثار و دیفوا که است
 )۴٧٨: ١۴١۴ ،البالغـه نهـج ( مـشابه ثیـاحاد و ثیحـد نیا در یعل امام نکهیا اما . ...و

 که استبه این علت ، است نموده میتقس قسم دو به ،صبر میتقس از تیتبع به زین را ذکر
 صـبر اسـتحکام باعـث ،تیمعـص و بتیمـص هنگـام در خداونـد بـای قلب ارتباط و ذکر
 آسـان انـسانای بر را گناهی ها نهیزم از فرار زین و مشکالت و ها یسخت تحمل و شود می
ی معـان ازی کـی، گذشـت که چنان. است بوده اتیآ توجه مورد زین معنا نیهم. کند می
ی هـا راه از کی زین قرآن. است جزع و اضطراب از شدن دور و نانیاطم به دنیرس ،صبر
َأال  :داند می» اهللا ذکر «را) صبر( یقلب نانیاطم به دنیرس ِبذرک َ

ْ
ِ ُّتطمئن ِاهللا ِ ِ َ ْ ُالقلوب َ ُ ُ ْ

 )؛)٢٨/ رعد 
، ذکـر ۀمرتبـ نیتـر مهم اما، استی لفظ ذکر مراتب از ،نماز رینظ یعبادات اگرچه نیبنابرا
 اسـت آمـده زین »نیمخبت« وصف در. باشد  میتیمعص از اجتناب یمعنا بهی عمل ذکر
 صـبر ،شـود  مـیوارد هـا آن بـر ها بتیمص از آنچه بر و ترسد  میشانیها دل خدا ادی با که
َلذینَا  :کنند می ِ

َإذ َّ َذرک اِ ِ ْوجلت ُهللا ُ َ
ِ ْقلو َ ُ ُ ُ َوالصابرین ُ ِ ِ َّ َ َ َأص اَ مَ ْاَ ُ َ

 )مطالـب به توجه با .)٣۵ /حج 
 همراه به را گناه از اجتناب در صبر و عبادت در صبر ،خدا ادی و ذکر که گفت توان یم

 انـسان نکـهیا بر عالوه زین یقلب نانیماط. بخشند یم یقلب نانیاطم انسان به دو نیا و دارد
 ریتـأث تحـت زیـن را او ییایدنی زندگ ،شود  میخدا ّیمرض و رساندهالهی  قرب مقام به را

 و غـصه  وغـم، اضـطراب، دلهـره از و نمـوده آرامـش و کامـل تیامن با توأم ،داده قرار
  .کند  میدور گناه و تیمعص ژهیو هب

  :فرمود باقر امام. ٣
 »المحـارم عـن الـورع نیالصبر وأفضل ،لیجم حسن البالء یعل صبر ؛نصبرا الصبر«
 دو نیـا نیبهتـر یول، وستیکن و خوب هک بال بر صبر: است گونه دو بر صبر ؛)١۴ح(
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  .است محرمات از زیپره ،صبر

 بـر صبر و بتیمص و بال بر صبر:  استشده میتقس نوع دو بر صبر زین تیروا نیا در
 شـود  مـیدهیـفهم نکتهاین ، صبری بند میتقس بر عالوه تیارو نیا در دقت از. تیمعص
 نکـهیا در دارنـد نظر اتفاق مفسران و نایلغو. است تیمعص بر صبر، صبر نوع نیبهتر که

 در و بـوده طاعـت ازروج خ و انیعصی معنا به و شده مشتق» یعص «ۀماد از تیمعص
 ؛۵/١٢: ١۴١٢،  بنـابیی قرش؛١/۵٧٠: ١۴١٢،  اصفهانیراغب( ردیگ یم قرار طاعت مقابل در واقع
ــزبواســطی ی نیحــس ــا؛ ١٩/۶٨٢: ١۴١۴ ی،دی ــرآن در» یعــص«ۀ واژ .)١/١٣٧: ١۴١٧ ی،یطباطب  ق
 و امـر بـا مخالفت زینی گاه  و)٣۶/ میابراه: ک.ر( خداست ازی رویپ عدمی معنا بهی گاه
  .)١٢١ /طه( استی ارشادی گاهی نه نیا البته .)٨ /مجادله؛  ۶٩ /کهف: ک.ر( خداستی نه

ی نفسان الیام کنترل، تیمعص بر صبر از منظور که گفت توان  مییبند جمع کی در
 بـه توجـه بـا. شود یم حاصل گناه ترک اثر بر که استه یسخت برابر در شدن تاب یب از
 در صبر از تر مشکل زین آن و است بتیمص در صبر از تر مشکل ،تیمعص در صبر نکهیا

 ابن( لغت کتب در ،»یالمعان ةادیزی عل ّتدلی المبان ةادیز«ۀ قاعد به توجه با و، عبادت
 منابع در زین و )٧/٧١: ١۴١۴، یدیزبواسطی ی نیحس؛ ٣۴۶: ١٩٧٩، یزمخشر؛ ۴/۴٣٩: ١۴١۴ ،منظور
 و ،»مـصابر «بتیمـص در صبر ۀدارند یبرا و، »ّمتصبر« تیمعص در صبر یبرا ،یثیحد
 در صـبر نکـهیا بـر باشدی شاهد تا ستا شده برده کاره ب »صابر «عبادت در صبر یبرا

ی محمـد؛  ۶٨/٨٣: ١۴٠۴، یمجلـس( اسـت تـر مـشکل عبـادت و بتیمص در صبر از تیمعص
 در کـه آنجـا تـا )١١٣: ١٣٧۶ واسـطی، لیثی؛ ١٨٨: ١۴١٠، یآمد؛ تمیمی ۵/٢۶۶: ١٣٨٩، یشهر یر

 ریـتعب خـدا راه در مجاهـد بـه، کنـد صبر گناهی ها نهیزم مقابل در کهی کس از، یتیروا
  .)١١/٢٨٧: ١۴٠٨طبرسی، ی نور( است شده

 کـه را آنی راهکارهـا و  کـردهاشـاره تیمعـصی ها نهیزم و ها صحنه نیا به زین قرآن
 نکـردن کـشمکش و رسولش و خدا از اطاعت. است نموده نیمع زین، است صبر همان

، اردد همـراه بـه را تیمعص و شود  میمهابت رفتن نیب از وی سست باعث که گریهمد با
ُوأطیعـوا  :اسـت اسـتقامت و صبر ازمندین که استی موارد ۀجمل از ِ

َ ُورسـوله َاهللا َ َ ُ َ َوال َ َتنـ َ ُازعواَ َ 
ُفتفشلوا َ ْ َ َوتذهب َ َ ْ َ ُُکر َ ُواصربوا ْمِ ِ ْ َّإن َ َمع َاهللا ِ َالـصابرین َ ِ ِ َّ )انـسان؛۵٩ ـ ۵٨/ عنکبوت: ک.؛ نیز ر۴۶/ انفال  /
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/  سجده؛ ۶۵/ می مر؛١٣٢/  طه؛٩۶/  نحل؛١٢۵/ عمران  آل؛٢٨/  کهف؛٢۵٠ـ٢۴٩/  بقره؛١١١/  توبه؛٢۴
 اجتنـابئلۀ مس به صراحت به زین اتیآ ازی بعض .)٢٠٠/ عمران  آل؛١١٠ / نحل؛۴٨ / طور؛٢۴
 وی جنـس الیـام و گنـاهی هـا شهیـر و ها نهیزم با مبارزه و صبر و ،محرمات وی معاص از
ُإنه  :اند پرداخته هوس وی هو َّ ْمن ِ َ َّ ْو ِقَ َ َّفإن ِْربَ ِ

ِ َال َاهللا َ َأجر ُیعُ ْ ِاحملـسن َ ِ ْ ُ ۀ یـآ در و )٩٠/ وسـفی( َنيْ
 َوجعلن ْ َ َ ُبعضک اَ َ ْ ٍلبعض ْمَ ْ َ ًفتنة ِ َ ْ َربون َأ ِ ُ ِ ْ َواک َ ُّربـ َنَ ًبـصري َكَ ِ  روابـط بـه زیـن )۴١ــ۴٠/ نازعـات ؛٢٠/ فرقـان( اَ

 رایـز ؛دیـنما فـراهم را گنـاهی هـا نـهیزم تواند  میخود که دهش اشاره افراد نیبی اجتماع
 ریـفق افـراد ایـ و نـدینما انیطغ و ندآور یجاه برا  نعمت شکر نتوانند ثروتمند افراد دیشا

  .ندینما تجاوز گرانید حقوق هب وکنند  غلبه فقری سخت بر نتوانند
  :است نموده تیروا اکرم امبریپ از یعل نیمنٶرالمیام. ۴

 یعل صبر فمن .ةیالمعص عن وصبر الطاعة یعل وصبر بةیالمص عند صبر ؛ثالثة الصبر«
 الدرجة یإل الدرجة نیب ما درجة ِمائةَثالث له اهللا تبک عزائها بحسن هاَّردَی یّحت بةیالمص

 نیبـ مـا درجـة ِمائةَّسـت له اهللا تبک الطاعة یعل صبر ومن ،األرض یإل السماء نیب ماک
 اهللا کتب المعصیة عن صبر ومن ،العرش یإل ألرضا خومُت نیب ماک الدرجة یإل الدرجة

 »العـرش منتهی إلی األرض خومُت نیب ماک الدرجة یإل الدرجة نیب ما درجة ِمائةَتسع له
 پـس .گناه از صبر و طاعت بر صبر و بتیمص در صبر: است قسم سه بر صبر ؛)١۵ح(

 درجـه ٣٠٠ شیابـر خـدا، نـدک رد یخوب یتسل با را آن تا ندک صبر بتیمص بر هک هر
 هـر و باشد نیزم و آسمان انیم ۀفاصل ۀاندازه ب گرید ۀدرج تا درجه هر انیم هک سدینو
 گرید ۀدرج تا درجه هر انیم هک سدینو درجه ۶٠٠ شیبرا خدا ،ندک صبر طاعت بر هک

 شیبـرا خـدا، نـدک صبر گناه از هک هر و باشد عرش تا نیزم قعر انیم ۀفاصلبه اندازۀ 
 عـرش انیـپا تـا نیزم قعر انیم ۀفاصلبه اندازۀ  درجه دو هر انیم هک دسینو درجه ٩٠٠
  .باشد

  :فرمود که کرده نقل صادق امام ازی ثمال ابوحمزه. ۵
 هـر ؛)١٧ح( »دیشـه ألـف أجـر ُمثـل لـه انک هیعل فصبر ببالء نیمنٶالم من َیِلُتْاب من«
  .باشد دیشه هزار اجر شیبرا، ندک صبر و شود گرفتاربه بالیی  نامنٶم از سک

  :فرمود خدا رسول از نقل به صادق امام. ۶
 بالغـصب ّإال یالغنـ وال ّوالتجبـر بالقتـل ّإال هیف ُكلُالم نالُی ال زمان الناس یعل یأتیس«

ُالمحبة وال والبخل  فـصبر الزمـان كذلـ كأدر فمـن .یالهـو ّواتباع نیالد باستخراج ّإال ّ
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 یعلـ وصـبر ّالمحبة یعل قدری وهو ةَغضِالب یعل وصبر یالغن یعل قدری وهو الفقر علی
 یزمـان ؛)١٢ح( »یب ّصدق ّممن اًیقّصد نیخمس ثواب اهللا آتاه ّالعز یعل قدری وهو ّلُّالذ
 و دیـاین دسـته بـ یسـتمگر و شتنکـ ۀلیوسـه بـ جز سلطنت هک دیآ شیپ مردم یبرا

 یرویـپ و نیـد بردن رونیب ۀلیوسه ب جز یدوست و نشود دایپ بخل و غصب با جز ثروت
 بـر هکـآن بـا، نـدک صبر فقر بر و برسد زمان آن به هک یسک پس .دیاین دسته ب هوس
 ،باشـد توانـا یدوسـت بـر هکـآن با ندک صبر مردم یدشمن بر و باشد داشته ییتوانا ثروت

 و ]ندکن یول، ندک یدوست جلب هوس یرویپ و نید دادن دست از راه از بتواند یعنی[
 نندگانک قیتصد از قیصد ۵٠ ثواب خدا، باشد توانا عزت بر هکنآ با، ندک صبر ذلت بر
  .دهد اوه ب ران م

ی مبنـا، صـبر نـوع کـه شـود  مـیدهیفهم مهم ۀنکتاین  زین تیروا سه نیا مجموع از
 از سـخنی عنـی ؛)ستیـن اعمالشان همسنگ صابران اجر (است صابران پاداش پرداخت

 نیـا از قـرآن اتیـآ. استه آن صبر نوع هب توجه با صابر منانٶم پاداش تیفیک و تیّکم
ْقـل  :انـد دانـسته حساب  بیرا صابران اجر و رفته فراتر هم َعبـ اَیـ ُ َالـذین ِادِ ِ

ُآمنـوا َّ وا َ ـا ُ ُربـمکْ َّ َّ َللـذین َ ِ
َّ ِ 

ُأحسنوا َ ْ ِهذه ِىف َ َالدنی ِ ْ ٌحسنة اُّ َ َ ُوأرض َ ْ َ ٌاسعةَو ِاهللا َ َ َإمن ِ َّ َ اِ َالصابرون َّىفُ ُ ِ َأجر َّ ْ َْ ِبغري ُ ْ َ
َحس ِ  رو نیا از. )١٠/ زمر( ٍابِ

 یدگیرسـ اعمالـشان حساب به ،مردم ریسا خالف بر صابران که ندا آن بر نامفسری برخ
 ستیـن اعمالـشان همـسنگ اجرشـان و گـردد ینمـ بـاز اعمالشان ۀنام ًاصال و شود ینم

ٍّ  به هیآ کی در .)١٧/٢۴۴: ١۴١٧، ییطباطبا( ٍعظمي َ ِ َ )شـده اشـاره آنـانی برا )٣۵ /فصلت 
 صـبر هـم چـون ؛داشـت خواهنـد اجـر بـار دو صـابران که آمده گریدای  هیآ در و است
َأول : نمودند دور ها یخوب با را ها یبد هم و کردند َنْؤُی َكِئُ ْ ْأجر َ ُ َ ْ ِمـرتني َ ْ َ َّ ُصـربوا اَِمبـ َ َ َویـ َ َدرَ  َنوُؤْ
سنة ِبا َ َ َ ْ

ِّالسی ِ َئةَّ َّومما َ ِ َرزقن َ ْ َ ْاَ َنفقونُی ُ ُ ِ ْ )دارد وجـود نـهیزم نیـا در کـهی گرید اتیآ و )۵۴/ قصص 
 / قــصص؛٩۶ و ۴٢ ،۴١ /نحــل؛ ١۴٨  و١۴۶، ١۵، ١۴/ عمــران آل؛ ٢۵١ و ٢۴٩ ،١۵۴ ،١۵٣ /بقــره: ک.ر(

 در صـبری گـاه بـاالخره و )٢۴ و ٢٢ /رعـد؛ ٧۶ و ٧۵/  فرقان؛۵٩ و ۵٨/ عنکبوت؛ ٣۵/ احزاب؛ ٩٠
 ناصـابر و شـود  مـیصـداقت وی راسـت مقام به دنیرس علت ها بتیمص و ها یسخت برابر
 تیـروا نیا مضمون. کنند  میافتیدر را خدا رسول نندگانک قیتصد از قیّصد ۵٠ ثواب

َوالصابرین ۀ یآ با ِ ِ َّ َالبأس ِىف َ ْ َ ِوالضراء ِاءْ َّ َّ َوحني َ ِ ِالبـأس َ
ْ َ َأول ْ َالـذین َكِئـُ ِ

ُصـدقوا َّ َ َوأول َ ُ ُ َكِئـَ َّاملت ُ ُ َقـونْ ُ
 )١٧٧ /بقـره( 

 قـرآن اتیـآ بـا ًکـامال زیـن اتیـروا از دسته نیا، جهینت در. است گرفته قرار دیتأک مورد
  .اند مطابق
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  :ردمک عرض باقر امام به دیگو جابر. ٧
 ؛)٢٣ح( »النـاس یإل یوکش هیف سیل صبر كذل :قال ؟لیالجم الصبر ما ،اهللا كرحمی«

  .نباشد مردم به تیاکش آنر د هک یصبر :فرمود ست؟یچ لیجم صبر

  :فرمود باقر امام. ٨
؛ ٢٢ح(» اإلعطـاء ّمـروة من ثرکأ یوالغن ّوالتعفف والفاقة الحاجة حال یف الصبر ّمروة«

، یازیـن  بـیوی آبـرودار و فقر و یازمندین حال در صبری مردانگ ؛)٣۵: ١٣٧٩، یطبرس
  .است بخششی مردانگ از شتریب

 یپ ،است »لیجم صبر «به مشهور که صبر از نوع کی به تیروا دو نیا در دقت از
 نـزد کردن شکوه یکل طوره ب باقر امام که دارد نیا از تیحکا اول تیروا. میبر می
ی برخـ ،لیـجم صبر فیتعر در. است فرمودهی ابیارز لیجم صبر با منافات در را مردم
، یغزالـ( باشـد گـرانید هیشـب و نـشود شـناخته بتیمص صاحب که استی صبر اند گفته
 آن در خلـق نـزد تیشـکا کـه اسـت آن لیـجم صـبر معتقدند زینی گروه .)١٢۶: ١٣۵١
ای  عده .)۵/٣٣۴: ١٣٧٢، یطبرسـ؛ ۴/٢٢٧: تا ، بییبروسوی حق( باشد خدای رضای برا و نباشد

 آن بـه یدینوم و سأ ی،باشد داشته تداوم هک دانند  مییاستقامت و صبر را لیجم صبر زین
 مکـارم؛  ٢٠/٨: ١۴١٧، ییطباطبا( نگردد ناله و آه و وهکش و جزع و یتاب یب با توأم و ابدین راه
، شــده گفتــه ِشــکوهی فارســ زبــان در کــه زیــنی شــکو. )٢۵/١٧ و ٩/٣۵١: ١٣٧۴، یرازیشــ
 بـه خود که )١/۴۶٣: ١۴١٢،  اصفهانیراغب( استی گرفتار فیتوص و اندوه اظهاری معنا به
  :است گونه دو

 یکـار کـه منٶمـ ریغ و کافر نزد شکوه ای و متعال خداوند از شکوه :مذموم) الف
  :است ناپسند

 بِصُیـ لـم مـای أصابن لقد َقولیو أحد به َلَبتُی لم بما ُتیِلُابت قد قولی أنی کوشال ّإنما«
  .)٣/١١۶: ١۴٠٧،  رازیینیکل( »ًأحدا

 در عقوبی حضرت که چنان ؛منٶم برادران ای خدا نزد نمودن شکوه :مباح) ب
َإمنـ : کـرد تیشکا وارده اندوه و غم از خداوند نزد فرزندش غفرا َّ ُأشـکوا اِ ْ ِّبثـ َ ِوحـزىنی َ ْ ُ َإىل َ  ِاهللا ِ

ُوأعمل َ ْ َ َمن َ َتعلمون َال اَم ِاهللا ِ ُ َ ْ َ )٨۶/ وسفی(.  
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ی جـوانمرد و مـروت. دارد» لیـجم صبر «به اشارهی نوع به زین دوم تیروا مضمون
 تـرکی امعنـ بـه زین »فّتعف«. شود  میکامل نسانا تیانسان کهی صفات از است عبارت

 از شـخص کـهی مردانگـی عنـی ؛)٨/١۴٣: ١۴١۴، یمجلس( آبروست حفظ و مردم از الٶس
 از، شود  میمتصف آن بهی آبرودار و فقری، ازمندینی ها حالت در استقامت و صبر نظر

کلینـی  ؛٢/٢٩۴: ١۴٢٩جیالنی، ( است شتریب ،گردد  میمتصف بخشش لیدله ب کهی مردانگ
 اشـاره» لیـجم صـبر «به مورد سه در زین قرآن در .)۴٢١: ١٣٧۶ ی،نراق؛ ٨/٢٧۵: ١٣٨٢، رازی
 ؛باشـد  میفرزندانش و عقوبی حضرتی گفتگو ۀدربار آن مورد دو که است شده

 به برادران یوسف هنگامی که به دروغ گفتند کـه فرمایش حضرت یعقوب ،نخست
َوج : است خورده را وسفی گرگ ٍوا  قمیصه بدم کذب ُؤاَ ِ

َ
ٍ َ ِ ِ ِ ِ

َ َ ْبل َالَقَ ْسولت َ َ َّ سک ْمَلُک َ ُأ ُ ُ ْ ًأمـر ْمَ ْ ٌفـصرب اَ ْ َ َ 
ٌجخیل ِ ُواهللا َ َاملستع َ َ ْ ُ َ ُانْ ُفـون اَ مَ ِ َ

 )فرزنـدان از نفـر دو مانـدن انیجر در گرید بار .)١٨/ وسفی 
 هـا آن بـه بخطـا کـه نـزد یعقـوب بـه برادران بازگشت سایر و مصر در عقوبی

ْبـل َالَقـ : دفرمای می ْسـولت َ َ َّ ُلکـ َ سک ْمَ ُأ ُ ـ ُ ْ ًأمـر ْمَ ْ ٌفـصرب اَ ْ َ ىن  جخیعـاٌیـلَِجخ َ ً عـىس اهللا أن یـأ ِ َ َْ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ ُ َ َ )٨٣/ وسـفی(. 

ْفاصربۀ یآ زین هیآ نیسوم ِ ْ ًصرب َ ْ ًیالَِجخ اَ
 )باکیشـ، ویکـن ییباکیش با پس ییعن ؛است )۵/ معارج 

  .باش
  :فرمود ادقص امام. ٩

 ؟مکمـن َأصـبر مکعتیشـ صـار فکیـ ك،فدا ُلتِعُج :قلت .ّمنا أصبر عتنایش و رُبُص ّإنا«
 و میبردبـار ما ؛)٢۵ح( »علمونی ال ما یعل صبرونی عتنایوش نعلم ما یعل نصبر ّألنا :قال
 انیعیشـ چگونـهفـدایت شـوم، : ردمک عرض ]:دیگو یراو[. بردبارتر ما از ما انیعیش

 بـر مـا انیعیشـ و مینک یم صبر میدان  میآنچه بر ما رایز: فرمود بردبارترند؟ شما از شما
  .نندک  میصبر دانند  نمیآنچه

  ؟ اطهار ۀائم صبر از باالتر انیعیش صبر
 و ١/٣۶۵ :١۴٠۴، یقمـ: ک.ر( اسـت آمـده زیـن عهیشـ معتبر کتب گرید در که ثیحد ظاهر

: ١۴٠۶، یکاشان ضیف؛ ۴/٢٧٣ و ٣/٢۵١: ١٣٧۴ ،یبحران؛ حسینی ۴/٩۵: ١۴١۵ ی،کاشان ضیف؛ ٢/١۴١
ــس؛ ٣۴٠/۴ ــحکا ،)٢/۴٩٧: ١۴١۵، یزیحــو؛ عروســی  ۶٨/٨٠: ١۴٠٣ ،یمجل ــر از تی  عهیشــی برت

 اصـول وی نیدی ها آموزه گرید با مطلب نیا که آنجا از اما. دارد تیب اهل به نسبت
 سـازگار، شروانیـپ برتری و فـضیلت امـام بـر بری مبنی عقلی ها هیما بن وی اخالق ّمسلم
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 شـده مطـرح آن ۀدربـار یاسـالمی علمـای سـو ازی مختلفـ هاتیتوج و نظرات، ستین
  :اند گفته آن شرح دری برخ جمله از ؛است

گـاه هـا آن ثـواب و هـا آن حکمـت ها، بتیمص آمدن زمان به امام چون ، داردی آ
گــاه از درجــه نیــا بــه انیعیشــ کــهی صــورت در ؛اســت گــواراتر هــا آنی بــرا صــبر  یآ
  .)٣/١۴٨: تا ، بیکلینی رازی( است دشوارتر ها آن یبرا تحملش رو نیا از، اند دهینرس

 سـه آنی معنـا در و )٨/١۴٣: ١۴٠۴(شـمرده  فیضـع را ثیحـد سند یمجلس عالمه
 کـه اسـت نیـا، است اظهر شانیا نظر به که اول وجه .١: دانسته است ممکن را احتمال

گاه، دنشو واقع است قرار که ییها بتیمص به، انیعیش خالف بر امام  در و داردی آ
نیـز  و ثواب کنه به ،انیعیش خالف بر امام .٢؛ شود  میکمتر بتیمصی نیسنگ جهینت

گاه، دیآ  میدست به ها آن تحمل با کهای  درجه و بائمص حکمت  جهینت در و داردی آ
 و هـا بتیمـص عاقبت هب ،انیعیش خالف بر امام .٣؛ شود  میکمتر بتیمصی نیسنگ
گـاه، افتـد  مـیبعـد کـهیی ها اتفاق به و ها آن کردن برطرف و شدن برطرف تیفیک ی آ

گاه با خدا که وسفی حضرتمانند ، دارد  بـه چـاه در نـدهیآ اتفاقـاتاز  او کردن آ
  .)۶٨/٨٠: ١۴٠٣، همو( داد تسالی و

 نمـوده مطـرح احتمـاالت نیـاۀ دربـار رای نکـات زیـن معاصری اسالمی علما ازی کی
 »الثـواب مـن نعلـم مـا یعلـ نـصبر« تیروا به استناد با دوم احتمال .١ :جمله از، است

 تیـروا نیا هیتوج یبرا یمجلس هک یوجه سه .٢ ؛است اظهر )١/۴٧٢: ١۴٠٧ ، رازیینیکل(
 تـصور دیـنبا .٣ ؛شـوند جمـع گریدیکـ با است نکمم و ستین مانعةالجمع، ردهک رکذ

 بر چون ،ندیاب میی برتر ائمه بر جهت نیا از ،است شتریب صبرشان انیعیش چون که شود
 یـک تیفـضلکه  شود یم موجب عوامل از یا مجموعه ،اتیروا و اتیآ نیمضام اساس
 و اخالص، معرفت، اعمال یبرتر کمال نیتر عمده .۴ ؛باشد گرید عمل از شتریب عمل

 ستیـن ائمـه صـبر از افـضل امـا ،است دشوارتر و تر سخت عهیش یبرا صبر. است مانیا
: ١۴٠۴ ی،مجلـس( بـودن فیضع به توجه با .)اعمال برتری ، مالک١٧جلسۀ : ١۴٣۴، یزدی مصباح(
؛ حسینی ١/٣۶۵: ١۴٠۴، یقم ؛ی پاورق،٣/٢۴٢: ١۴٢٩،  رازیینیکل( آن سند در اختالف و )٨/١۴٣

،  رازیینـیکل( هـست تیروا متن در کهی اندک اختالف وجود زین و )٣/٢۵١: ١٣٧۴، یبحرانـ
 ّمـسلم اصـول وی اعتقـادی مبـان بـای ناسـازگار و )٢٧۴: ١٣٨۵، ی طبرس؛٢۵، ح٢/٩٣: ١۴٠٧
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 بـودن الگـو و اسوه و ائمه شأن و لیفضا ۀدربار کهی اتیآ با مخالفت و ،یعقل و یاخالق
ی شتریـب اطیـاحت و درنـگ ۀستیشا، اتیآ بر آن قیتطب و کردن سازگار، است آمده ها آن

  .است

  صبرۀ اسو نیبهتر اکرم امبریپ: سوم ۀحوز
 زین اول ۀحوز اتیروا جزءد توان میکه البته  )٣ح( ردیگ  میقرار تیروا یک حوزه نیا در

 مطـرح اکـرم امبریـپی زنـدگ در را صـبر مختلف مراحل که آنجا از اما ،شود مطرح
 صـورته بـکـه  اسـت ستهیـشا،  استنموده استناد زین مربوطه اتیآ ازی برخ به و کرده
 و اتیـآ گـرید و کـرده میتقـس مرحلـه ۶ بـه را ثیحد متن نینابراب. شودی بررس مستقل

 صـادق امـام کـه شـده تیروا اثیغ بن حفص از. میشد متذکر را مربوطه اتیروا
  :فرمود
 هکـ هـر، حفـص ای ؛»ًالیقل عِجز عِجز من ّوإن ًالیقل َرَبَص َرَبَص من ّإن ُحفص ای«. ١
 عمر رایز(است  ردهک یتاب یب کیاند ،ندک یتاب یب هک هر و ردهک صبر کیاند، ندک صبر
 ّفـإن كأمـور عیـجم یفـ بالـصبر كیعل «:فرمود سپس). تر وتاهک باتیمص و ست اوتاهک
ًمحمد بعث Uاهللا  رایـز ؛مـده دست از را صبر یارک هر در ؛»والرفق بالصبر فأمره اّ
 شانیـا بـه و ردکـ مـدارا و صـبر بـه امـر را او و فرمـود مبعوث را محمد Uوندخدا
ْواصرب : فرمود ِ ْ َ َ َولـونَ اَ مَ ُ ر ُ ْوا ُ ْ ـ ُ ْ ـًر َ ْ ِوذرىن٭ ًیالَِجخـ اَ ْ َ ًقلـیال. ..َ ِ َ )فرمـود زیـن و )١١ــ١٠/ مزمـل :
 َوم َلقاهُی اَ َّ َّإال اَ َالذین ِ ِ

ُصرب َّ َ َوما واَ َّلقُی َ َّإال َهااَ ٍّ ُذو ِ ٍعظمي َ ِ َ )٣۵/ فصلت(.  
 Uاهللا فـأنزل صـدره فـضاق بهـا وهَورم بالعظائم نالوه یّحت اهللا رسول فصبر« .٢
 مـتهم و دادنـد نـسبت یبزرگـ امـور بـه را او تـا نمود صبر هم خدا رسول ؛»...هیعل
 نـازلرا  هیـآ نیا Uوندخدا و شد دلتنگ اوپس  .)ذبک و جنون و سحر مانند (ردندک

ْولقد : فرمود َ َ ُنعمل َ َ ْ َّأن َ ِ َكَ ُصدر ُیقَ ْ ُولَ اَِمب َكَ   .)٩٨/ حجر( َونُ
 مـتهمش و ردندک بشیذکت سپس ؛»Uاهللا فأنزل كلذل نِفحز وهَورم ّذبوهک ّثم« .٣
ْقد  :فرمود نازل Uوندخدا و شد نیغمگ رو آن از، نمودند ُنعمل َ َ ْ ُإنه َ َّ ِ َ ُزنَل ُ ِالذی َكْ

َولونَ َّ ُ ْفـإ ُ ُ َّ ِ
َ 

نَکُی َال َذ ُ َلو َكِّ َالظاملني َّنِکَ ِ ِ َبآی َّ َدونَ ِاهللا ِاتِ ُ َـ ْولقـد ْ َ َ ْذبتُکـ َ َ ٌرسـل ِّ ُ ْمـن ُ ِقبلـ ِ ْ ُفـصربوا َكَ َ َ َ َ اُکـ اَ مـَ ُذ ُوأوذوا ِّ ُ َ 
َّحىت َأت َ ْاَ َرن ُ ُ ْ   .)٣۵ ـ٣۴/ انعام( اَ
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 قـد :فقـال ،ّذبوهکـو یوتعـال كتبـار اهللا رکفذ واَّعدَفت َالصبر هَنفس ّیالنب فألزم« .۴
 را خـود غمبریپ پس ؛»یإله رکذ یعل یل صبر الو یوعرض یوأهل ینفس یف صبرت

 و آورد زبـانه بـ را یتعال و کتبار یخدا پس. ردندک تجاوز ها آن تا ساخت ملزم صبر به
، ردمکـ صـبر میآبرو و مخاندان و خودم ۀدربار: فرمود غمبریپ .ردندک بیذکت را او
ْولقد : فرمود نازل Uوندخدا .ندارم صبر معبودم به گفتن بد به نسبت یول َ َ َخلقنا َ ْ َ َالسم َ  ِاتَوَّ

َواألرض ْ َ ْ َوم َ ْیب اَ َنھمَ ُ ِستة ِىف اَ َّ َأی ِ َوم ٍامَ َمسن اَ َّ ْمن اَ ٍلغوب ِ
ُ ْفاصرب ُ ِ ْ َ َ َولونَ اَ مَ ُ ُ

 )٣٨ /ق(.  
 پس ؛»بالصبر واُفِصُوو ّباألئمة عترته یف َرِّشُب ّثم أحواله عیجم یف ّیالنب فصبر« .۵

 بـه را هـا آن و دادند مژده او به عترتش از امامان به تا ردک صبر والاح ۀهم در غمبریپ
َوجعلنـ : فرمـود خـدا و ردنـدک یمعرف صبر ْ َ َ ْمـ اَ ُ ْ ًأئمـة ِ َّ ِ

ـ َ ْ َدونَ َبأمرنـ ُ ِ ْ َ َّملـا اِ ُصـربوا َ َ َواک َ اَ َبآی ُ َاتنـِ َقنـونُ اِ ُ ِ 
  .»الجسد من الرأسک مانیاإل من الصبر«: فرمود غمبریپ هنگام نیا در .)٢۴/ سجده(

ْومتـت : فرمـود و ردکـ یرگزارکش او صبر از هم Uوندخدا پس .۶ َّ َ َلمـَک َ ِّربـ ُةِ سىن َكَ َا ْ ُـ ْ َ ِ بىنَ َإسر َ ْ َائیلِ ُصربوا اَِمب ِ َ َودمرن َ ْ َّ َ  .انتقـام و است بشارت نیا: فرمود غمبریپ .)١٣٧/ اعراف( اَ
ُفـاقتلوا  :داد او بـه را ناکمـشر شتارکـ و نبـرد ۀاجاز وندخدا پس ُ ْ ِاملـشرک َ ِ

ْ ُ ْحیـ َنيْ ْوجـدمتو ُثَ ُ ُ ُ ْ َ َ 
ْواقتلو  ؛)۵/ توبه( ُُ ُ ْ ْحی َ ْفتمو ُثَ ُُ ُ ْ ِ

َ
 )غمبـریپ دسـته بـ را هـا آن خـدا پس .)١٩١/ بقره و 

 رهیذخ شیبرا آخرت در آنچه بر عالوه ،داد قرار صبرش پاداش را آن و شتک دوستانش
 را چـشمش خـدا تـا نـرود ایـدن از، گـذارد خدا حساب به و ندک صبر هک هر پس .ردک

 ندک می رهیذخ شیبرا آخرت در آنچه بر عالوه، ندک روشن دشمنانش) یوبکسر (ۀدربار
  .)٣ ح، ٢/٨٧: ١۴٠٧،  رازیینیکل(

 نیـد بـه دعوتی روزها نیآغاز از که است قتیحق نیای ایگو تیروا نیا در تأمل
 کـه آنجـا تـا گرفـت قرار متعصب و لجوج مشرکان رآزا و تیاذ مورد امبریپ، اسالم
،  سروی مازندرانیآشوب شهر  ابن؛٣٩/۵۶: ١۴٠٣، یمجلس(» ُتیأوذ ما َمثل ّیِنب َیِأوذ ما«: فرمود
 قـرآن در خداونـد کـهای  ه گونـهب ؛گرفت قرار او کار ۀسرلوح صبر لذا و )٣/٢۴٧: ١٣٧٩
: ، از جمله)١٠/١٨٩: ١٣٨٣، یقرائتـ( نمود مقاومت و صبر به دعوت رای و مرتبه ٢٠ حدود
 هـا نسبت برابر در صبر ـ ج؛ یعباد فیوظا انجام در صبر ـ ب؛ غیتبل روش در صبر ـ الف
ی هـا بـشارت ـوـ؛ مـشرکان توسـط، دعـوت بیتکذ دربرابر صبر ـد؛ ناروای ها تهمت و

  .ادجه و انتقامی برا صبور امبریپ شدن مجاز ـ  ه؛  امبریپ صبر دنباله ب خداوند
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  یصبر یب و صبر آثار و ها پاداش: چهارم ۀحوز
  .است طرح قابلی مختلف نیعناو در که دارد وجود تیروا ۶، حوزه نیا در

  داردی پ در ریخ، آزادمردان صبر. ١
  :فرمود یم صادق امام دمیشنکه  دیگو ریابوبص

 لـم المـصائب هیعل تّکتدا وإن لها صبر نائبة نابته إن ،أحواله عیجم یعل ّحر ّالحر ّإن«
أ وإن رهِسکَت

ُ
 رُضرَیـ لـم نیاألم قیّالصد وسفی انک ماک اًعسر سریبال َلِبدُواست رِهُوق َرِس

وق دِعبُاست أن تهّیّحر
وأ رِهُ

ُ
 هیـعل اهللا َّنَمـ أن نالـه وما ووحشته ّبُالج ظلمة رهُضرَت ولم رِس

ًأمـة بـه مِحَرو هَلَفأرس اًکمال له انک إذ بعد اًعبد له یالعات ّالجبار فجعل  الـصبر كذلکـو ّ
  .)۶ح( »رواَتوج الصبر یعل مکأنفس ّووطنوا رواِبْفاص اًیرخ بِعقُی

 .»نـدک صـبر، دیآ شیپ شیبرا یگرفتار اگر ،است آزادمرد احوال ۀهم در آزادمرد«
 شـود  مـیترجمـه... و، یجـوانمرد ،یآزادگـ وی آزاد بـهی فارس زبان در که »تیّحر«
 برابـر دری گـاه ؛است شده استعمال معنا دو بهی قرآن فرهنگ رد ،)١/٨٣: ١٣۴١دهخدا، (

ر  :است رفته کار بهی حقوقی معنا در و بردهی معنا به عبد ُّا ُ ر ْ ِّبا ُ ْ
ُوالعبد ِ ْ َ ْ ِبالعبد َ ْ َ ْ ِ )١٧٨/ بقره(. 

 یخدا یبرا تیعبود جز به یتیعبود هر از و بند و دیق هر از یآزاد، آنی معنا زینی گاه
 اسـت یروحـ یآزاد داشـتن، ثیحـد نیـا در حـر از منظـور ،رو نیـا از. تاس سبحان

ی یعن ،دارد انسان در را ریتأث نیهم زین صبر و )٢/٧۶: تا ، بی؛ مجلسی۴/١١۶: ١۴١٧، ییطباطبا(
 نیـا در و بـوده حـر یمعنـا همان نیا که سازد  میمستقل سک همه و زیچ همه از را او

 اهللا كجعل وقد كریغ عبد نکت وال «:است رفتهگ قرار دیتأک مورد زین یعل شیفرما
ی بنــدگ در تنهــای واقعــی آزاد بــه دنیرســ کــه آنجــا از و )۴٠١: ١۴١۴ ،البالغــه نهــج (» اًّحــر

ِإنىن  :جمله از ،است بوده هم اتیآ دیتأک مورد مسئله نیا، شود  میممکن خداوند
َأنا َّ  ُاهللا َ

َأنا َّالِإ َهَلِإ َال ِفاعبدىن َ ْ ُ ْ َ
 )؛ )١۴/ طه َأنـا َّالِإ َهَلِإ َال ِفأعبـدون َ ُ ُ ْ ْ َ

 )؛)٢۵/ اءیـانب  َعبـ اَیـ َادیِ َالـذین ِ ِ
ُآمنـوا َّ َّإن َ ِأرضـی ِ ْ َ 

ٌاسعةَو َ َّفإی ِ ِ
ِفاعبدون َایَ ُ ُ ْ َ

 )؛ ۵۶/ اتیـ ذار؛١٠/ بلـد؛ ٣١/ انسان؛ ٢ /زمر؛ ٩٩/ حجر: ک.؛ نیز ر۵۶/ عنکبوت
 شهیـپ صـبر گـرانید فـشار و هـا وسوسه برابر در هاتن نه آزاد انسان نیبنابرا .)٧٩/ عمـران آل

 زیـن رو شیپ ی ها بتیمص برابر در بلکه، دهد  نمینشان خود ازی سست و ضعف و کرده
  .کند  میحفظ را خودی آزادگ و اریاخت
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٢۵٧  

 :اسـت پرداختـه مسئله نیا شتریب حیتوض به مصداق یک ذکر با تیروا ،دوم فراز در
 و گردد مغلوب و شود ریاس اگرچه، ندکن ستهکش را وا، زدیر سرش بر ها بتیمص واگر«

 اسـارت و تیـمغلوب و یبردگـ را وسـفی هک چنان ؛شود ششیآسا نیگزیجا یسخت
 و نـاگوار مداشیـپ، »بةیوالمـص ةیالداه«ی معنا به »النوب «مفرد »ةنائب «.»دینبخش انیز

 ۀجـینت خـود کـهی روحـی هـا شکـست که آنجا از و )٣/٩۶: ١۴١٣ ی،عامل( است بتیمص
 ژهیو هب ها انسان ازی برخ اگر حال، شود  مییظاهری ها شکستۀ مقدم، استی صبر بی
 شوند،  نمیمغلوب مشکالت برابر در و ابندی  میدستی ریناپذ شکستۀ یروح به امبرانیپ

ۀ ادامـ در .)١١/١٠۵: ١۴١٧، ییطباطبـا( است )٨٣ و ١٨ /وسفی( خدا بر توکل و صبرۀ یسا در
 ستمگر که است نیا یوسف حضرت بر خدای ها منت ازی کی «:است آمده تیروا
 بــر هیــتک و نمــودن صــبری آر .»بــود او کمالــ هکــآن از بعــد، ردکــ او ۀبنــد را شکســر

 بـر را انـسان، او بـر اعتمـاد عـدم و سـرکش سـتمگر از اجتنـاب و خـودی هـا یتوانمند
 صـراحت بـه نقـرآ ازی اتیـآ در زیـن نکتـه نیـا. کند  میحاکم گرانید و خود سرنوشت
َمــو َالَقــ  :اســت شــده مطــرح ِ لقومــهُ ِ ْ َ ُاســتعینوا ِ ِ َ ِبــاهللا ْ ُواصــربوا ِ ِ ْ َّإن َ َاألرض ِ ْ َ ــاُ ِِهللا ْ ُر ْمــن ِ ــ َ ْمــن ُاءَشَ َعبــ ِ ِادهِ ِ 

َوالع ْ ُاقبةَ َ َللمتقني ِ ِ َّ ُ ْ َأوذین ُالواَق ٭ِ ِ
ْمن اُ ِقبل ِ ْ ْأن َ َتأ َ ِ

ْ ْومن اَنَ ِ ِبعد َ ْ َن اَم َ َ ْجئ َعىس َالَق اِ ُ ربمکَْ ُّ ْأن َ َ ْ ْعـدومک َكِلُ ُ َّ ُ َـو َ َلفُکَ ِ
ْ َ  ِىف ْمْس

ِاألرض ْ َ َفی ْ َنظرَ ُ َتعملون َفْیَک ْ ُ َ ْ َ )یموس؛ )١٢٩ ــ١٢٨/ اعراف کمـک خدا از گفت خود قوم به 
 کهال را دشمنانتان پروردگارتان و... استخد به متعلق نیزم هک دیباش صبور و دییجو
؛ ٢۵٠ و ٢۴٩ ،١۵٣ ،۴۵ /بقـره: ک.ر زیـن( دیـنما ]ها آن[ نیجانش نیزمسر نیا در را شما و ندک
/ میابـراه؛ ١١۵ و ١١٣/ هـود؛  ۶۵ /انفـال؛ ١٣٧/ اعـراف؛ ٣۴ /انعـام؛ ١٨۶ و ١۴٨ ،١۴۶ ،١٢٠ /عمـران آل
  .)١۴ـ١١

  بهشت معبر ،ها یناگوار بر صبر. ٢
  :فرمود که کرده تیروا باقر محمد امام از مرانُح بن حمزة

 ،ّالجنـة دخـل ایالـدن یفـ ارهکـالم یعلـ صـبر فمـن ،والصبر ارهکبالم محفوفة ّالجنة«
ُوجهنم أ فمن ،والشهوات ّباللذات محفوفة ّ

َ
 ؛)٧ح( »النار دخل وشهوتها ّلذتها نفسه یعط

 صـبر هـا ینـاگوار بـر ایدن در هک هر پس، است ییباکیش و ها یناگوار انیم در بهشت
 و لـذت هـر هک هر پس، هاست شهوت و ها لذت انیم در دوزخ و رود بهشت به ،ندک

  .دیآ در دوزخ به ،رساند خوده ب خواهد دلش هک را یشهوت
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٢۵٨  

 بـر کـهی کـسان بـه بـشارت ؛است هشدار کی و بشارت یک ازی حاک، تیروا نیا
 همـان کـهرا یی کـوین سـرانجام و کننـد  مـیصـبر هـا اطاعت و ها تیمعص و ها یناگوار
َسال : آورند  میدسته ب ،است موعود بهشت َعلْی ٌمَ ْصربمت اَِمب ْمُکَ ُ ْ َ َفنعم َ ْ ِ َعقىب َ ْ ِالـدار ُ َّ

 )و )٢۴/ رعد 
 وی ویـدن لـذات و شـهوات در و بـوده خـود هـوس وی هـو عیمط کهی کسان به هشدار
ی خبـر یبـ و غفلت موجب، شدن میتسل و یصبر  بینیا که شوند  میغرق خودی نفسان
 کـرده محـروم خداونـد کمـک و تیـوال از را هـا آن و )٢٨/ کهف( شده خداوند از ها آن

 عـذاب هـا نیا ۀهم ۀجینتو  )۵٠/ قصص( کرد خواهدی گمراه نیبدتر دچار و )١٢٠ /بقره(
 از اجتناب و، اعتدال و قتیحقی مبنا بر عمل نیبنابرا. داشت خواهد همراه به را جهنم
. باشـد عادتسـ بهشت به ورودی برای مطمئن گذرگاه تواند  میافراط و انیطغ وی سرکش

 آنی ها نعمت از شدن متنعم و بهشت به ورودی برای معبر عنوان به صبرۀ دربار خداوند
ِّإىن : دیفرما می ْجزی ِ َ َُ ُ َالی ُ َومْ ُصـربوا اَِمبـ ْ َ ْأ َ ُ َّ َ ُ َالفـ ُ َائزونْ ُ ِ )کدر  هیـآ نیـا .)١١١/ منـونٶم  بـر دیـتأ
 ،گـرید ای هیـآ و ،اسـت خداوند ودخ طرف از صابران پاداش که دیفرما  میصبر تیاهم

 صـابرانیی باکیشـ برابر در دلچسب و دانیجاوی پاداش عنوان به را بهشت یعال درجات
َأول : فرماید میی معرف ْ َزونُ َكِئُ ْ َ َالغرفة ْ َ ْ ُ ُصربوا اَِمب ْ َ ُوی َ َلقونَ ْ َّ َفیھ َ َّی اِ ِ

َوسال ًةَ َ َالـدینَخ ٭اًمَ ِ َفیھـ ِ ْحـسنت اِ َ ُ ًّمـستقرا َ َ َ ْ ُ 
َومق ُ   .)١١ـ١٠ /هود؛ ١٢/ انسان؛ ١٢٨/ اعراف: ک.؛ نیز ر٧۶ـ٧۵/ فرقان( اًامَ

  برزخ عالم در انسانی حام، ّمجسم صبر. ٣
  :است شده تیرواچنین  صادق امام از

 هیـعل ٌّلِطُم ّوالبر سارهی عن اةکوالز نهیمی عن الصالة انتک ،قبره یف منٶالم دخل إذا«
 للـصالة الـصبر قال ،هَتَلَساءُم انیلی اللذان انکالمل هیعل دخل فإذا یةناح ُالصبر یّتنحیو

 داخـل منٶمـ چون؛ )٨ح( »هَدون فأنا ،عنه عجزتم فإن ،مکَصاحب مکَدون :ّوالبر اةکوالز
 نـدکاف هیسا سرش بر احسان و باشد چپش جانب تاکز و راست طرف نماز، شود قبر
 از الٶسـ یمتـصد هکـ یا هفرشـت دوپس هر گـاه  .باشد ها آن از دور یطرف در صبر و
، دیباش خود قیرف مواظب: دیگو احسان و تاکز و نماز به صبر، شوند وارد او بر ندیاو
  .حاضرم من دیشد درمانده اگر

 ؛٣/٢۵٩: ١۴٠٣، یمجلـس؛ ١/٢٢٨: ١٣٧١، یبرقـ: ک.ر( مشابه اتیروا و تیروا نیا در تأمل
 یه تـداعیلیتمث ۀاستعار صورته ب را عمل تجسم به دهیعق ِمهم بحث ،)٩/٩۵: ١۴٠۴، همو
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٢۵٩  

 کـه دارد اشـاره نکتـه نیـا بـه و )٨/١٣٣: ١۴٠۴، مجلسی؛ ٨/٢۶٨: ١٣٨٢، کلینی رازی( کند می
 عـالم در ،کننـد  مـیمحافظت منٶم انسان از ایدن در که طور همانی کین و تزکا، نماز
 جـسم و به شـکل«تجسم اعمال به معنای . ندیآ  میاو کمک به و شده مجسم زین برزخ
 افعال و آثار انسان اسـت، اخالق و اوصاف،  مانند عقاید»آمدن موجودات غیر مادیدر

 اتیـآ در صـراحت بـه اگرچـه عمل تجسم به دهیعق نیبنابرا .)۵/۴٧: ١٣٨١، یآملـی جواد(
 جزای  هیآ قرآن ۀهم در اگر مفسران از یبرخ ۀدیعق به. داردی قرآن ۀشیر، شود  نمیدهید
ْقد ۀ یآ َنـتُک َ ٍغفلـة ِىف ْ َ ْ ْمـن َ َفکـ اَذَهـ ِ َشفنَ ْ ْعنـ اَ َغطـ َكَ ُفبـصر َكَاءِ َ َ َالیـ َكَ َومْ ٌحدیـد ْ ِ َ )تجـسم ۀدربـار )٢٢ /ق 

 کـهی اتیـآ ،نیـا وجـود با .)١/٩٢: ١۴١٧، ییطباطبـا( بود یافک آن اثبات یبرا، نبود اعمال
ْ   آیۀجمله از ،ستندین کم ،شوند  میحاضر امتیق در انسان اعمال کنند  میدیتأک ـُد َمَ ِ

َ 
ْ ُّلُک ْعملت اَم ٍسَ َ

ِ ْمن َ ٍخري ِ ْ َ ْ ًراُ ْعملت اَمَو َ َ
ِ ْمن َ ُّد ٍوءُس ِ َ ْلو َ ْیب َّنَأ َ َنھَ ْیبَو اَ ُنهَ ًمدَأ َ ِبع اَ ۀ یـآ و )٣٠ /عمران آل( ًیداَ

 َوضعَو ِ ُجدَوَو... ُباَتِکْلا ُ ُعمل اَم واَ
ِ ًاضراَح واَ ِ )نکـهیا بر ارندد داللت کهی اتیآ زین و )۴٩ /کهـف 

 نیـا در اعمـال تجـسم بـاب در اتیآ نیتر حیصرۀ جمل از .ندیب  میرا خود اعمال انسان
ْفمن  ۀیآ نهیزم َ ْمث َملْعَی َ َّذر َالَقـِ ًخـري ٍةَ ْ ُرهَیـ اَ ْمـنَو٭ َ ْمـلْعَی َ ْمث َ َّذر َالَقـِ ُرهَیـ اًّرَشـ ٍةَ َ )شـیخ ( اسـت )٨ ــ٧ /زلـزال
  .)١۶/ لقمان؛ ٣٠ و ٢۵ /عمران آل؛ ٢٧٢ و ١٧۴، ١۶٧/  بقره؛١۴٧/ اعراف: ک.؛ نیز ر١٨٩: تا ی، بیئبها

  شود  میواقع گرانید ۀغبط مورد صابر. ۴
 عـن كحبـس ما«: فرمود منه ب)  یعل حضرت (١ابوالحسن: دیگو مهران بن سماعة
 یاریبـس یبـده، گـردم قربانت :ردمک عرض بازداشت؟ حج از را تو زیچ چه ؛»؟ّالحج

 است تر سخت مالم رفتن از شده رمیگردنگ هک یبده و رفت دست زا مالم و ردمک دایپ
 حـضرت. میـآ رونیـب توانـستم  نمـی،آورد ینمـ رونیـب خانـه از مرا میرفقا از یکی اگر و

  :فرمود
 رایبـ؛ نیـز ١٠ح(» اًکارهـ أم نـتک اًیراضـ ؛رهیمقـاد اهللا ِذِنفُی تصبر ّوإال طَبَغتُت تصبر إن«

 اگـر ؛)٢/۴۵٩: ١۴٠٧،  رازیینـیکل: ک.ر صادق امام ازی اور نیهم از مشابهی ثیحددیدن 
 کرشـ تـوه بـ مـردم هکـ ینک یم دایپ یخوش حال[ یریگ قرار غبطه مورد ،ینک صبر

                                                                 
 امـام و رضـا امـام، کاظمی موس امام، یعل امام: است» ابوالحسن« معصوم امامان از نفر چهارۀ یکن. ١

» اول ابوالحـسن «.اسـت یعلـ نامنٶم ریام منظور، شود گفته »ابوالحسن« ًصرفا گاه هر.  یهاد
  . استیهاد امام» ثالث ابوالحسن «و رضا امام» ینثا ابوالحسن «، کاظم امام
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  .یناراض ای یباش یراض تو چه ؛گردد یجار خدا مقدرات ،ینکن صبر اگر و ]برند می

 یکـین حـال در مرگ از پس یعنی: دیگو ثیحد یانیپا ۀجمل خصوص در یمجلس
 صـبر یتلخ و نندک را تو حال یآرزو و برند غبطه تو بر مردمان هک یطوره ب یریگ قرار
ی لیفـضا ۀجملـ از غبطـه .)۴/١٨٩: تـا ی، بـکلینـی رازی( ابدی انیپا و رفته رونیب امتک از هم

 حـالی معنـا بـه لغـت در و شـود  مـیانـسان در دیـام و حرکت، نشاط موجب که است
 آنچـه ِکـردن آرزوی معنـا بـه اصطالح در و )١٠/١٢: ١۴١۴، منظور ابن( کوستین و خوش

: تا ، بیینراق( باشد داشته او از زوال ۀاراد نکهیا بدون ،خودی برا استی گرید صالح ۀیما
 در، تفاوت نیا و )١/٢٣۴: ١۴١٢،  اصفهانیراغب( باشد  میحسادت مخالف و )١٩٩ و ٢/١٩٧

 دُحـسَی وال طِغـبَی منٶالمـ ّإن«: دخور  میچشم به هم نامعصوم از دهیرس ثیاحاد
 نیـا بـه زیـن اتیـآی برخـ در .)٧، ح٢/٣٠٧: ١۴٠٧ ، رازیینـیکل( »طِغبَی وال دُحسی والمنافق
َهن ۀ یآ جمله از ،است شده اشاره مفهوم َدعـ َكِالُ ِزرک اَ

َ ُربـه اَّیـَ َّ ِّرب َالَقـ َ ْهـب َ ْمـن ِىل َ ْلـدن ِ ُ َّذریـ َكَ ِّ ِّطی ًةُ ًبـةَ َ 
َّإن ُمسیـع َكِ ِ ِالـدعاء َ ُّ

 )ایـزکر حـضرت ۀغبطـدارد کـه  بیـان مـی )٣٨/ عمـران آل بـه نـسبت 
 شـود  مـیخـدا از حـضرت آن یفرزنـدخواه عامـل ، میمـر بـه شده داده یها نعمت

َطـوىب ۀ یآ ریتفس در ضحاک از نقل به یطبرس. )٣/١٧۵: ١۴١٧، ییطباطبا( ْ هلـمُ ُ ُوحـسن َ ْ ُ ٍمـآب َ َ 
 و« : اسـتگفتـه زجـاج از نقـل به و ،»است غبطه مورد نانیا یزندگ«: آورده )٢٩/ رعد(

  .)۶/۴۴٨: ١٣٧٢، یطبرس( »است شانیا یبرا خوش حال

  هاست بتیمصی برای ریاکس، صبر. ۵
 کـه کنـد  مـینقـل صـادق امـام از هَسماع که دارد وجود تیروا یک بخش نیا در

  :فرمود
 بالمـصائب ًقومـا یبتلـوا ًوبـاال همیعلـ فـصارت رواکشیـ فلم قوم یعل أنعم Uاهللا ّإن«

 هـا آن و داد نعمـت یمردمـ بـه Uوندخدا همانا ؛)١٨ح( »ًنعمة همیعل فصارت فصبروا
 بـر تا ردندک صبر و ردک مبتال ها بتیمص به را یمردم و، شد ها آن وبال تا ردندکن رکش
  .شد نعمت ها آن

 بتیمص و نقمت به را نعمت ،یارزشکرگ عدم .١: دارد اشاره نکته دو به تیروا نیا
 در. کنـد مـی لیتبـد نعمـت بـه را بتیمـص، ها بتیمص بر کردن صبر. ٢. کند می لیتبد
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 کـهیی هـا پـاداش و بتیمـص در صـبر گاهیجا و تیاهمبارۀ در یمطالب ،گذشته مباحث
 بـر صـبر بـودن ریاکـس تیخاص به تیروا نیا در. شد انیب، شده گرفته نظر در آنی برا
 بخواهـد چه انسان. است شده دیتأک نعمت به ها تبیمص رییتغ در آن نقش و ها بتیمص
ْقدَل  :است شده دهیآفری سخت و رنج در ،نخواهد چه و َخلقنا َ ْ َ َْساإل َ ِ

ٍکبد ِىف َانْ َ َ
 )حال ؛)۴ /بلد 

 و شـود  مـییانگریـطغ باعـث که باشد ها نعمت قالب در ها یسخت نیاکه  است ممکن
َّإن َّالَک  :است سخت زین زمان نیا در کردن صبر َْساإل ِ ِ

َلی َانْ َطغَ ْ أن٭یْ ُرآه َ َاستغىن َ ْ َ ْ )٧ــ ۶/ علـق( 
ْأمل  :شـود  مـیکفـر بـه لیتبد د،اورین جاه ب را آن شکر اگر و َ َتـر َ َإىل َ َالـذین ِ ِ

ُبـدلوا َّ َّ َنعمـ َ ْ ًفـرُک ِاهللا َةِ  اْ
ُّوأحلوا َ َ ْقومھم َ ُ َ ْ َالبو َارَد َ َ  ؛١١۴ و ٨٣/ نحـل؛ ٢٠ و ١١/ مائـده؛ ١٠٣/ عمـران آل: ک.؛ نیـز ر٢٨/ میابـراه( ِارْ
 بـری روزیـپ دیـکل که هاست یسخت و ها بتیمص قالب در ای )١۵/ احقاف؛ ١٩/ نمل؛ ٣/ فاطر
 ربـ صـراحت بـه زیـن اتیروا و اتیآ در. هاست آن بر صبر و خداوند به مانیا ًقطعا ها آن
 و ۴۵/ بقـره( اسـت شـدهی معرفـ هـا بتیمص شدن آسان ۀلیوس صبر و، دیتأک موضوع نیا

 ّحــر؛ ١٣ و ١١ ح، ۵/۶٠۴: ١۴١۵، یزیحـو؛ عروســی ١١ــ١٠/ هــود؛ ١٢٨ ــ١٢٧/ اعــراف؛ ٢۵ /نـساء؛ ١۵٣
 خواهد تمام و کامل طوره ب و حساب بدون را صابران اجر نکهیا و )١۵/٢۶٣: ١۴٠٣، یعامل
َ اََّمنِإ  :داد ُالصابر َّىفُ ِ ْجرَأ َونَّ ُ َ ِبغري ْ ْ َ

َحس ِ   .)١٠ /زمر( ٍابِ

  جزع ۀثمر، عجز.  ۶
  :فرمود که شده تیروا باقر امام ای صادق امام از

َّعدُی ال من« ْعجزَی الدهر لنوائب الصبر ِ  یهـا بتیمـص یبـرا را صـبر هک یسک ؛)٢۴ح(» ِ
  .گردد ناتوان، ندکن آماده روزگار

. کنـد  مـیو نـاتوان انـسان را عـاجز، صبری بی در این روایت آمده است که جزع و
ناتوانی و انتهای هر چیـزی ، درماندگی«: اند  معنای لغوی عجز گفتهۀبار درشناسان لغت
 مقابـل ۀبرخـی نیـز آن را نقطـ .)۴/٢٣١: ١۴٠۴، ابن فـارس؛ ۴/٢٨٧: ١۴١۴ابن منظور، ( »است

لـذا در  و )١/٢١۵: ١۴١٠فراهیـدی، ؛ ٢/۵۵٣: ١۴١٢،  اصـفهانیراغب( دانند یی میتوانا قدرت و
تـوان   مـیبـه عبـارت دیگـر.  ناتوانی در پیشبرد امور استحدیث فوق به معنای سستی و

اسـتقامت سـبب  صـبر و، اسـتشکست  صبری علت ناتوانی و  بیطور که همان گفت
َّا بىنَی ۀ ن در ذیل آیامفسر. شود میموفقیت در زندگی  قدرت و َ َ أقم الصالُ َّ ِ ِ

َة وأمر باملعروف وانـه َ ْ َ َِ ُ ْْ َ ْ ِ ُ ْ َ
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ْملنَکعن ا ُ ْ ِ
ْر واصربَ ِ ْ َ ِ َ َا أصَ مَ َ إن ذَكَابَ َّ ِ من عزم األمورَكِلِ ُِ ُ ْ ْ َ ْ ِ )كذلـ «ریـتعب  کـهاند آورده )١٧ /لقمان« 

 اسـت عبـارت ،گفته راغب هک یطور به »عزم«ۀ لمک و  استییباکیاشاره به صبر و ش
 نیا از، دانسته عزم از را صبر اگر وی، ارک به دادن صلهیف و گذراندن بر یقلب میتصم از

 بـر میتـصم هک یامر بر انسان، نشده باز و سست کهی زمان تا یقلب عقد هک است جهت
: ١۴١٧، ییطباطبـا( بـود خواهـد مـصمم و پابرجـا، است زده گره دل در و گرفته انجامش

 مـصمم سـبب، ایـدنی هـا بتیمـص بر صبر نیبنابرا .)١٧/۵٣: ١٣٧۴، یرازیش مکارم؛ ٢١٨/١۶
  .بود خواهدی ویدن امور شبردیپ در افتنیی یتوانا و شدن

  ینیدی ها آموزه گرید با صبرۀ رابط: پنجم ۀحوز

  اتقو )الف
 کـه حیتوضـ نیا با. ردیگ  مییجا یکاف صبر باب ثیاحاد از ثیحد کی ،فصل نیا در
 در کـه آنجا از اما ؛شدی بررس زین اول ۀحوز در ،آنی انیپا عبارات به توجه با تیروا نیا

 الزم، اند گرفته قرار هم ملزوم و الزم و همدوش صبر و اتقو مفهوم دو تیروا نیای ابتدا
. شـود بحـث مـستقل صورت به، اتیآ با انطباقشان و دو آن ارتباط نییتبی برا که میدید

کـه  دیـد را یمـرد مـسجد در .آمـد مسجد به نیمنٶرالمیام: فرمود صادق امام
 به !منانٶم ریامای  :ردک عرض شده؟ چه را تو: فرمود او به .است کغمنا و نیاندوهگ

 نیمنٶرالمـیام. نمکـ دق ترسـم  مـیو ام شـده گرفتار برادرم و] مادر و [پدر بتیمص
  :فرمود

 ،الجسد من الرأس بمنزلة األمور یف والصبر ،اًغد هیعل ْمَقدَت ،والصبر اهللا یبتقو كیعل«
  .)٩ح( »األمور فسدت ،األمور الصبر فارق وإذا الجسد فسد ،الجسد الرأس فارق فإذا

 در صـبر بـا فیـرد هـم و شاوندیـخو میمفاه از و پرتکراری اخالق یها آموزه ازی کی
 مـصدر از و» یوقـ «ۀشیـر از را آن شناسـان لغـت. اسـت »اتقو «مفهوم، اتیروا و قرآن

ی زیـچ از حفاظـت وی نگهـدار«: انـد گفتـه آنی معنا ِقتیحق در و اند دانسته »ةیوقا«
: ١۴٠۴ابـن فـارس، : ک.؛ نیـز ر ١/٨٨١: ١۴١٢،  اصفهانیاغبر( »رساند  میآزار و تیاذ که است

» یشتنداریـخو« ینـوع زین صبر مفهوم در که آنجا از .)١۵/۴٠١: ١۴١۴ابن منظور، ؛ ١٣٢/۶
، صبر مانند اتقو ،اتیروا ازی تعداد در. کرد برقرار ارتباط ها آن نیب توان ، میاست نهفته
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، گـریدی برخـ در و )٧۴/٧٣: ١۴٠٣، یلـسمج( است شدهی معرف امور رأس و کارها سرآمد
 عامـل ،)صـبر (انّسـک کـه معنـا نیا به ؛است شده هیتشب یشتک به تقوا و انّکس به صبر
 بـه زیـن قـرآن اتیـآ در معنا نیهم .)١/١۶: ١۴٠٧،  رازیینـیکل( است) تقوا (یکشتی بازدار
ْوإن ۀ یـآ در جملـه از ،اند گرفته قرار گرییکد مقارن تقوا و صبر و خورد  میچشم ِ ُـربوا َ ِ ْ َ 
ُوتتقوا َّ َ َّفإن َ ِ

ْمن َكِلَذ َ ِعزم ِ ْ ِاألمـور َ ُ ُ ْ
 )هکـ اسـت نیـا بـه اشـاره ایـگو، تقـارن نیا .)١٨۶/ عمران آل 

 یولـ، نندک یم باز تیاکش و یرکناش به زبانیی، باکیش و استقامت نیع در افراد یبعض
 .)٣/٢٠٣: ١٣٧۴، یرازیشـ مکـارم( ندزیآم یم اتقو با همواره را استقامت و صبر یواقع منانٶم
 شدهی معرف »نیمتق«ۀ زمر در افراد گرفتن قرار عامل »صبر«، اتیآ از گریدای  دسته در

َوالـصابرین  ۀیـآ ماننـد ،اسـت دهگردیـ دیتأک آن رب زین فوق ثیحد در که است ِ ِ َّ َالبأسـ ِىف َ ْ َ  ِاءْ
ِوالضراء َّ َّ َوحني َ ِ ِالبأس َ

ْ َ َأول ْ َالـذین َكِئـُ ِ
ُدقواَصـ َّ َوأول َ ُ ُ َكِئـَ َاملتقـون ُ ُ َّ ُ ْ )١٢٠/ عمـران آل: ک.ر زیـن؛ ١٧٧ /بقـره ،

  .)١٣٢ /طه؛ ١٢٨ ـ١٢۶/ نحل؛ ١٢٨/ اعراف؛ ٩٠/ وسفی؛ ۴٩/ هود؛ ١٨۶  و١٢۵

  قدر و قضا )ب
 مـرگ و روم لّمفـض نـزد هکـ فرمود امر من به صادق امام: دیگو عقوبی بن ونسی

  :بگو و برسان سالم لّمفض به: فرمود و میگو تیتسلرا به وی  لیاسماع
أ قد ّإنا«

ُ
 ّفسلمنا اًرأم Uاهللا وأراد اًرأم أردنا ّإنا .صبرنا ماک رِفاصب ،فصبرنا َلیبإسماع بناِص

 ما مانند هم تو ،میردک صبر و میشد مبتال لیاسماع بتیمص به ما ؛)١۶ح( »Uاهللا ألمر
 امـر میتـسل مـا پـس خواسـت یگرید زیچ Uوندخدا و میخواست یزیچ ما .نک صبر
  .میگشت Uوندخدا

نیـز دوسـت داشـت  امام صـادق که کند  میروشن تأمل در مضمون این روایت
قـدر خداونـد بـرای او  اما قضا و، در کنار پدر باشد بزرگ شود و فرزندش زنده بماند و

دات تـرین اعتقـا حساس ترین و  از مهمیلذا این روایت ما را به یک. دیگر بودای  به گونه
 راضی شـدن بـه قـضای الهـی عنی تسلیم شدن به امر خدا وی، ی دینیها آموزه کالمی و

 »بیان مقدار چیـزی اسـت، تقدیر قدر و«. سازد  میرهنمون) اعتقاد به قضا و قدر الهی(
ک اصل صـحیح کـه یقضا نیز در لغت عبارت است از « .)١/۶۵٧: ١۴١٢،  اصفهانیراغب(

 نیـا بـه اصـطالح در و )۵/٩٩: ١۴٠۴ابن فـارس، ( »کند می بر استحکام و استواری داللت



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٧

٢۶۴  

 پس که) قدر (است داده قرار مشخصی حدودی ا دهیپد هری برا خداوند که معناست
براین یکـی بنا) قضا. (ابدی یم تحقق یجیتدر عوامل ریتأث تحت ،مقدمات شدن فراهم از
 تحـویلی در بـدیل وصبر در زمان اجرای تقدیرات الهی است که ت، ی صبرها جایگاه از
 بــاب الرضــا ، ٢/۶٠: ١۴٠٧،  رازی کلینــی؛ ٨٨٢، ح٣١۶: تــا شــعیری، بــی( روایــات در. هــا نیــست آن

 از یانحطـاط آدمـموجـب  یصبر یآیات زیادی به این موضوع اشاره شده و ب و )بالقضاء
صورت صـبر بـه عنـوان یکـی از  امداد الهی در مندی از بهره بر و دانسته شده مقام رضا

کیـد  سنت ْولقـد  :از جملـه ،ده اسـتگردیـهای الهی تأ َ َ ْذبتُکـ َ َ ٌرسـل ِّ ُ ْمـن ُ ِقبلـ ِ ْ ُفـصربوا َكَ َ َ َ َ  اَ مـَ
اُکـ ُذ ِّ... )او یقـضا بـه هکـ را یسکـ متعـال خداوند که است آمدهی تیروا در .)٣۴/ انعام 

 .)۵/٩۵: ١۴٠٣، یمجلـس( اسـت ردهکـ مذمت ،ندک اعتراض یاله مقدرات به و کغضبنا
 :اسـت منطبـق زیـن دانسته میعظ زفو رای الهی قضا به رضاکه  اتیآ برخی با مفهوم نیا
 َرضی ِ ْع ُاهللا َ ُ ْ ُورضوا َ َ ُعنه َ ْ ُالفوز َكِلَذ َ ْ َ ُالعظمي ْ ِ َ ْ )١١٩ /مائده(.  

  گیری نتیجه
 از اتیـروا صـدور تیتثبی برا مهمی گام توان  مییقرآن شواهد و مستندات کمک با. ١

  .برداشت ها آن سقم و صحتی ابیارز و معصوم
 داده اختـصاص خـود بـه یثیحـد مجـامع در را مستقل یباب که ،آن انواع و صبر. ٢
 گرفتـه قـرار زیـن اتیـآ شیسـتا و توجه مورد و رفته شمار بهی قرآن عام میمفاه از ،است
  .است
 اتیـآ با ،شود هیتوج دیبا که تیروا یک جز ،یکاف اصول صبر باب اتیروا تمام. ٣

  .نددار کاملی هماهنگ وی سازگار رآنق
  ؛شـود  مـیاسـتناد اتیـآ ازای  مجموعـه به، تیروا یک صحت دییتأی برای گاه. ۴

  .ردیگ  میقرار دیتأک مورد زین تیروا اتیجزئ صحت کهی طوره ب
، تیـروا موضوعی برای قرآن شواهد کردن دایپ بر عالوه ،قرآن به اتیرواۀ عرض با. ۵
  .شود  مینییتب زینی قرآنی ها وزهآم گرید با آن ارتباط
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  یشناس تابک
  . ق١۴١۴ تحقیق صبحی صالح، قم، هجرت، ،، گردآوری سید رضیالبالغه نهج .١
، تهران ، فی تأویل کتاب اهللا العزیز المحکمّالخضم البحر و عظماال المحیط تفسیر ، بن علیدریدحیس ،یآمل .٢

  .ق ١۴٢٢ ،یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت
، قـم، دوم چـاپ ، الرسول آل عن العقول تحف ، بن حسینیعل بن حسنابومحمد  ،یانّحر شعبه ابن .٣

  .ق ١۴٠۴ ،نیمدرس ۀجامع
، قـم ، طالـب بـیا آل مناقـب ،یمحمد بن علـابوجعفر رشیدالدین ، یمازندرانسروی آشوب  ابن شهر .۴

  .ق ١٣٧٩، عالمه
 یمـصطف ریسـم قیـتحق ،عربی ابن رتفسی ، محمد بن علی الطائی الحـاتمیالدین یمحیابوبکر ، ابن عربی .۵

  .ق ١۴٢٢ ،یالعرب التراث اءیاح داربیروت، ، رباب
  .ق ١۴٠۴ ،یاسالم غاتیتبل دفتر قم،، یس اللغهئمعجم مقا ،بن فارس، ابوالحسین احمدا .۶
  .ق ١۴١۴ صادر، دار روت،یب، العرب لسان الدین محمد بن مکرم، ابوالفضل جمالی مصری، بن منظور افریقا .٧
  .ق ١۴٢٢ ،المعرفه بیروت، دار ،قاسم کیز اضیر قیتحق ،هاللغ  بیتهذ احمد، بن محمدومنصور اب ،یازهر .٨
  .ش ١٣٧٨، فروزان ،تهران، یا بدره دونیفر ترجمۀ ،قرآن دری نیدی اخالق میمفاه، کویهیتوش، تسووزیا .٩
 دار قـم، دوم، چاپ،  ارمویمحدث نیالد جاللتحقیق میر ،المحاسن خالد، بن محمد بن احمد ،یبرق . ١٠

  . ق١٣٧١ ،هیسالم االتبکال
ترجمـۀ رضـا  ،)ترجمۀ کامل المنجـد االبجـدی (عربی ـ فارسیالفبایی فرهنگ ابجدی   افرام،فؤاد، یبستان . ١١

  .ش ١٣٧۵ ،یاسالم ،تهرانمهیار، 
  .ش ١٣٨٨، سمت، تهران، حدیثی پژوهی اخالق، عباس، دهیپسند .١٢
، دومچـاپ ی، رجـائ یدمهدیسـ قیـحق ت،لمالک درر و الحکم غرر محمد، بن عبدالواحد ،یآمد یمیتم . ١٣

  .ق ١۴١٠ی، سالماال تابکال دار، قم
  .ش ١٣٨١، اسراء، قم، )معاد در قرآن(موضوعی قرآن  تفسیر، عبداهللا، جوادی آملی .١۴
، عطـار عبـدالغفور احمـد قیـتحق ،هالعربیـ صـحاح و اللغـة تاج ،الصحاح ،ادّحم بن لیاسماع ،یجوهر .١۵
  .ق ١۴٠٧، العلم دار، روتیب
یعة،  مٶمنمحمد بن محمد نیالد عیرفی، النیج .١۶ یعة حافظ لیا الذر  دار، قـم،  شـرح اصـول الکـافی؛الشر

  .ق ١۴٢٩ ،ثیالحد
یع مـسائل تحصیلی لا الشیعة وسائل تفصیل ،محمد بن حـسن ،یعاملّحر  .١٧  ،تهـران، شـشمچـاپ  ،هالـشر

  .ق ١۴٠٣، هیاالسالمالمکتبة 
  .ش ١٣٧۴، بعثهال ةسسٶم، قم ،فی تفسیر القرآنالبرهان مان، یهاشم بن سلسید، یبحرانحسینی  .١٨
 یعلـ تحقیـق، تاج العروس مـن جـواهر القـاموس،  بن محمدیمرتضمحمدسیدی، دیزبحسینی واسطی  .١٩

  .ق ١۴١۴ ،الفکر دار، روتیبی، ریش
  .تا ، بیرکالف دار، روتیب ،ن فی تفسیر القرآنالبیا روح،  بن مصطفیوی، اسماعیلَروسُبحقی  .٢٠
، یـاء التـراثح التیـسـسة آل البٶم، قـم، قرب االسـنادعباس عبداهللا بن جعفـر، حمیری قمی، ابوال .٢١

  . ق١۴١٣
، قرآنـی هـای آموزه، »شواهد قرآنی روایات باب کبر اصول کافی«خرقانی، حسن و سیدمهدی خدایی،  .٢٢

  . ش١٣٩٢، ١٧مشهد، دانشگاه علوم اسالمی، شمارۀ 
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، مـشهد، دانـشگاه علـوم اسـالمی هـای قرآنـی هآمـوز، »باب شکر کافی در سنجش بـا قـرآن«ها،  همان .٢٣
  . ش١٣٩۴، ٢٢رضوی، شمارۀ 

، روتیـب، یالـدارم سـنن،  بن فضل بن بهرام تمیمی سـمرقندیعبدالرحمن بن عبداهللابومحمد ، یدارم .٢۴
  .تا یب، هیالعلم الکتب دار

  .ش ١٣۴١، روسیس، تهران، دهخدا ۀنام لغت، اکبر یعل ،دهخدا .٢۵
 ،یداوود عدنان صفوان قیتحق ،القرآن غریب فی المفردات حسین بن محمد، راغب اصفهانی، ابوالقاسم .٢۶
  .ق ١۴١٢،  ـ الدار الشامیهالعلم دار،  ـ دمشقروتیب
یعة و المنهج، وهبه، یلیزح .٢٧   .ق ١۴١٨، المعاصر رکالف دار، روتیب، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشر
  .م ١٩٧٩، صادر دار، روتیب، البالغه اساسجاراهللا محمود بن عمر، ، یزمخشر .٢٨
  .ق ١۴١٩ ، الصادق االمام ةسسٶم، قم، هیالدرا و ةیاالرو نیبی النبو ثیالحد، جعفر،  تبریزییسبحان .٢٩
 داحمدیسـ تحقیق ،الکالم علم فی الذخیرة الهدی، علی بن حسین موسوی بغدادی، شریف مرتضی علم .٣٠

  .ش ١٣۶٩ ،یاسالم انتشارات دفتر ،قم ،یاشکوری نیحس
  .تا ، بیهیدریحال مطبعةال، نجف، خباراال جامع ،محمد بن محمدالدین  تاجی، ریشع . ٣١
تحقیق و  و ترجمه،  شیخ بهائیاربعینترجمه و متن کامل  ،یعامل نیحس بن محمدبهاءالدین  ،یبهائ خیش .٣٢

  .تا ، بیاسالم دینو، قمی، شیبخشاعقیقی  میعبدالرحتعلیق 
 ةسـسٶم، روتیـب، پـنجمچـاپ  ،مـالیاال ،ه قمـی بن حسین بن موسی بن بابوییعل بن محمدصدوق،  . ٣٣

  .ق ١۴١٠، یاالعلم
  .ش ١٣۶٢ انتشار، تهران، چهارم، چاپ ،قرآن از پرتوی دمحمود،یس ،یطالقان .٣۴
  .ق ١۴١٧، یاسالم انتشارات دفتر، قم، پنجمچاپ ،  فی تفسیر القرآنالمیزان، نیدمحمدحسیسیی، طباطبا .٣۵
 و هوشـمندی مهـد ۀترجمـ، خبـاراال غـرر فـی االنوار مشکاة، فضل بن حسن بن یعلابوالفضل ، یطبرس .٣۶

  .ش ١٣٧٩، نیالثقل دار، قمی، محمد عبداهللا
  .ق ١٣٨۵ ،هیدریالح تبةکالم، نجف، دومچاپ ، خباراال غرر فی االنوار مشکاة، همو .٣٧
  .ق ١۴٠٣، مرتضیمشهد، ،  علی اهل اللجاجاالحتجاج، طالب  احمد بن علی بن ابیابومنصور، طبرسی .٣٨
 ،یبالغـ محمـدجواد ۀمقدمـ ،القـرآن تفسیر فی البیان مجمع ،الدین ابوعلی فضل بن حسن امینطبرسی،  .٣٩

  .ش ١٣٧٢، ناصرخسرو، تهران، سومچاپ 
 سـوم، چـاپی، نیحس داحمدیس قیتحق ، و مطلع النیرینمجمع البحرین ،ن بن محمدیالدی، فخرحیطر .۴٠

  . ش١٣٧۵ ،یمرتضوی فروش کتاب تهران،
قـم، ی، محمـود کمال خیش قیتحق،  العزیزالوجیز فی تفسیر القرآن، جامع بی بن انی بن حسی، علیعامل .۴١

  .ق ١۴١٣م، یرکدار القرآن ال
هاشـم رسـولی محالتـی، چـاپ سید، تحقیـق الثقلـین تفسیر نـورعلی بن جمعه،  عروسی حویزی، عبد .۴٢

  . ق١۴١۵، اسماعیلیان، چهارم، قم
َاشجع ،رانته، زاده قربان فرهاد شیرایو، دیعم فرهنگ، حسن، دیعم .۴٣   .ش ١٣٨٩، َ
  .ق ١۴٢١، البعثه ةسسٶم ،قم ،العیاشی تفسیر ،مسعود بن محمد ، سمرقندیعیاشی .۴۴
 وی علم انتشارات، تهران، یخوارزم محمدترجمۀ ، حیاء علوم الدینا،  محمد بن محمدحامدی، ابوغزال .۴۵

  .ش ١٣۵١، یفرهنگ
، روتیـب، الغیب مفاتیحالتفسیر الکبیر؛ ،  تمیمی بکری شافعیفخرالدین رازی، ابوعبداهللا محمد بن عمر .۴۶
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  .ق ١۴١١، هیالعلم الکتب دار
  . ق١۴١٠ هجرت،قم،  دوم، چاپ، العین کتابفراهیدی، خلیل بن احمد،  .۴٧
، تهـران ،دومچـاپ ی، اعلم تحقیق حسین، الصافی تفسیر، یمرتض  بن شاهمحسن، محمدیاشانکض یف .۴٨
  .ق ١۴١۵ ،الصدر ةتبکم
  . ق١۴٠۶،  یعل نیمنٶرالمیما امام ۀتابخانک اصفهان، ،الوافیکتاب ، همو .۴٩
  .ش ١٣٨٣، قرآن از ییها درس یفرهنگ زکمر، تهران، ازدهمیچاپ ، نور تفسیر، محسنی، قرائت .۵٠
  .ق ١۴١٢، هیسالماال تبکال دار، تهران ،قرآن قاموس بر،کا یدعلیس ، بنابییقرش .۵١
َلنمـریّابوعمر یوسف بن عبداهللا بن محمد بن عبدالبر ا،  مالکییقرطب .۵٢ چـاپ ، فضله و العلم انیب جامع، َّ

  .ق ١۴٠٢ ،هیاالسالم الکتب دار، قاهره ،دوم
، تـابکال دار، قـم، سـوم چاپ ،یریجزا یموسو بیدطی، تحقیق سالقمی تفسیرم، یابراه بن یعل ،یقم .۵٣

  .ق ١۴٠۴
 ،تهـران، یمـصطفو دجوادیسـترجمـه و شـرح ، یکـاف اصـول یعقوب، بن محمدابوجعفر  ، رازیکلینی .۵۴

  .تا ، بیهیاسالم ۀیعلم یفروش ابتک
  . ق١۴٠٧، االسالمیه الکتب دار تهران،چاپ دوم،  ،الکافی، همو .۵۵
  . ق١۴٢٩، ثیدار الحد قم، ،الکافی، همو .۵۶
  . ش١٣٨٢، المکتبة االسالمیه، تهران،  مازندرانیمحمدصالح، شرح ؛ االصول و الروضهشرح الکافی، همو .۵٧
یعمــصباح اگیالنــی، عبــدالرزاق بــن محمدهاشــم،  .۵٨ منــسوب بــه امــام جعفــر  ( و مفتــاح الحقیقــهةلــشر

  .ش ١٣٧٧، حق امیپ، تهران، ) صادق
ث، ی، قـم، دار الحـد و ذخیـرة المعـتظ و الـواعظعیون الحکم و المـواعظ، ی بن محمد، علیواسطلیثی  .۵٩

  .ش ١٣٧۶
 ةصفولـا حیتـصح،  فی سنن االقـوال و االفعـالالّالعم کنز ،نیالـد  بن حسامین علیالدی، عالء هندیمتق .۶٠

  .ق ١۴٠٩الرساله، مٶسسة بیروت، ، السقاء
 ،دوم چـاپ ، االطهـار االئمـة اخبـار لـدرر الجامعـة االنـوار بحار ، بن محمدتقیمحمدباقر ،یمجلس .۶١
  .ق ١۴٠٣ ،یالعرب التراث اءیحا دار ،روتیب
  .تا ر، بیعص ّولی مسجد ۀتابخان، کتهران ،یهمدان یابوالحسن موسوترجمۀ سید، االنوار بحارترجمۀ  ،همو .۶٢
 دار، تهـران ،دومچـاپ ی، محالتـ یرسولتحقیق سیدهاشم  ،الرسول آل خبارا شرح فی العقول مرآة، همو .۶٣
  .ق ١۴٠۴، هیسالماال تبکال
  .ش ١٣٨٩ ،ثیالحد دار ،قم، یخیش درضایحمترجمۀ ، هالحکم میزان ، محمد،یشهر یرمحمدی  .۶۴
قابـل  ،.ق ١۴٣۴، ١٧ ۀجلـس، اعمـال برتـری رمضان، مـالک اخالق های درس، یمحمدتق، یزدی مصباح .۶۵

  .<http://www.mesbahyazdi.ir/node/4811> دستیابی در وبگاه
  .ش ١٣۶٠، کتاب نشر و ترجمه بنگاه، تهران ،الکریم القرآن کلماتی ف التحقیق ،حسن ،یمصطفو .۶۶
 ۀکنگـرقـم، ،  حجج اهللا علی العبـادةاالرشاد فی معرف،  عکبری بغدادیمحمد بن محمد بن نعمان، مفید .۶٧

  .ق ١۴١٣، مفید شیخجهانی هزارۀ 
  .ش ١٣٧۴ ،هیسالماال تبکال دار، تهران، نمونه تفسیر ،ناصر ،یرازیش ارمکم .۶٨
 و هاشـم ینجمـ محمدصـادقترجمـۀ ، قـرآنی کلـ مسائل و علوم در انیبموسوی خویی، سیدابوالقاسم،  .۶٩

  .ش ١٣٨٨، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، سومچاپ ، زاده هریسی هاشم
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، مـتکح اصـغر یعل قیتحق، کشف االسرار و عدة االبرارمیبدی، ابوالفضل رشیدالدین احمد بن محمد،  .٧٠
  .ش ١٣٧١، ریبکریام، تهران، پنجمچاپ 

مٶسـسة ، روتیـب، دومچـاپ ، کالنتـر محمدتصحیح ، جامع السعادات، ذر  بن ابییمهدی، محمدنراق .٧١
  .تا ، بیللمطبوعاتی االعلم

  .ش ١٣٧۶ ،حکمت، تهران ،یمجتبو نیالد دجاللیسترجمۀ  ،یاسالم اخالق علم، همو .٧٢
 البیت آل مٶسسة، بیروت ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، یتقین بن محمد، حس طبرسیینور .٧٣

  .ق ١۴٠٨ ،الحیاء التراث
، قـمی، نیخـوئ یزنجـان یانـصارباقر محمدتحقیق  ،الهاللی قیس بن کتاب سلیم ،سیق بن می، سلیهالل .٧۴

  .ق ١۴٠۵ی، الهاد
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  موجز المقاالت
 تفسیر القرآن ی قاعدة ترادف المفردات فیة مقارنة فّیدراسة تحلیل

  »التحریر والتنویر« و»المیزان« تفسیر یف ةّیمقاربة دالل
  
  
  
  
  
  

  طهران لجامعة التابع ّفارابیَّبمجمع  كستاذ مشارأ( راد ّی مهدوّیعل ّمحمد(  
  الحدیث القرآن وةالحدیث بجامع دکتوراه فی فرع علوم القرآن وةطالب(ّی اره یّ ألّیارّزهراء عم(  
ّ الرغم من أن المفسریعل ّنهم قـاموا کـر، لی التفسیّقواعد خاصة فین استفادوا من أسس وّ
ن یّوالدرسـات المتـوفرة بـ. تومةکر دون البوح بهذه القواعد المیان بالتفسی أغلب األحیف
ّبمجرد استخالص القواعد من بطون کتب علوم القرآن، وأصـول  یتفکنا بهذا الشأن تیدیأ

ط اسـتخالص یمینما یّر والکتب المتفرقة؛ بیّالفقه، واللغة والنحو، ومقدمات بعض التفاس
ا یـ ثناین المنتـشرة فـیّة للمفـسرّیری اآلراء التفسیر والبحث فیالقواعد من نصوص التفاس

ن یّ المفـسریّقدم إلـیح هذه القواعد، یتنق. عةی بدة، اللثام عن قواعد وفوائدّیات القرآنیاآل
 ر من خاللی انتظام علم التفسیّله متمثلة فک أیتٶومبادئه، وی یرًنا من قواعد التفسیًنزا ثمک

ّوأبعد عن الزلـة  ّفهم أدق، دکیبالتأ تلوهایر یقواعد التفس دة منیسد نةین مجموعة متیتدو

 وهذا المقال بصدد البحث عن القواعد.  میقرآن الکرات الی فهم المراد بآیوالعثار والخطأ ف
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 اآلراء یدة، فـیـة جدّیم بمقاربة داللی ترادف مفردات القرآن الکریَ المعتمدة فوالمبادئ
  .ّالطباطبائی وابن عاشورّ العالمة یرة؛ أی القرون األخیر فین من أعالم التفسیة الثنّیریالتفس

ّرادف، العالمة الطباطبـائی، ابـن عاشـور، علـم قواعد التفسیر، الت :رئیسةالمفردات ال ّ

  .الداللة

  ًات المتشابهة لفظای فهم اآلیاق فیلمات، والسکدور علم أصول ال
  
  
  
  
  
  

  اسوجیأستاذة مساعدة بجامعة ( ّی زینب حسینی بیب(  
  اسوجیأستاذ مساعد بجامعة  ( أصلّیحسین قائم(  
  ن والحدیثعلوم القرآفرع  ی فیرماجست (ّیکلثوم أفضل(  

ًة متماثلـة لفظـا ومعنـّیـًاآلیات المتـشابهة لفظـا، آیـات قرآن  ّیّ قـصة النبـیتهـا فـّیوأغلب. یً
 لـسورة ١٦٠ة یـ لـسورة البقـرة واآل٦٠ة یـّ واآلیات المتعلقة بـالیهود، ومنهـا اآلموسی

ًث نجد اختالفا واضـحا فـیاألعراف ح . »انبجـست«و» انفجـرت«ین  اسـتخدام الفعلـیً
ّ القرآن، أدلة شتیمتشابه فتب الکر کتذ ّنها ک استخدام المفردات؛ لی لهذا االختالف فیّ

سهم بـدور یـلمات أن کومن شأن علم أصول ال .ن الوثوق بهاکمیال تسلم من النقد، وال 
 یّات شتّیه هذا العلم من أدوات وآلکمتلیة لما ّی فهم دالالت المفردات القرآنیملحوظ ف

، واألصـل المـضاعف، ّیة، معرفة األصل اللغـوّیلغات السام الیمقارنة المفردات ف: مثل
. ًات المتشابهة لفظـایل اآلی تحلیع هذا العلم اإلسهام فیستطیما ک... ة، ّیخیوالداللة التار

ًثـر انـسجاما مـع الداللـة کة أّدة ألسباب االختالف وهذه األدلـیّهذا البحث أدلة جد أقام
 یفـکلمات و باالستعانة بأدوات علم أصول الكلات، وذیاق اآلیقة للمفردات ومع سیالدق

  .ة المعتبرةّیّاق، وهذان من أهم القرائن اللفظیات السیضوء معط
ًاآلیات المتشابهة لفظا، انفجار، انبجاس، علم أصـول الکلمـات،  :رئیسةالمفردات ال

  .السیاق

  م؛ اعتباره ورجحانهیرک للقرآن الّیاألنفس ریالتفس
  
  
  
  
  
  

  ّقم بجامعة أستاذ (بّدٶّسید رضا م(  
  ّقم بجامعة ثیوالحد القرآن علوم فرعی ف توراهکد طالب (ّیأصغر مهر(  
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 منهج فی تفسیر اآلیات واستکشاف مقاصدها للقرآن أمثل ّیر األنفسی التفس العرفاء باهللایری
ّة؛ إال أن هناّیالقرآن ة ّیریفـس مبـادئ تیر إلـی القائل بافتقار هذه التفاسی شواهد تدعم الرأكّ
ة، مـع نمـاذج ّیـر العرفانی التفاسـیة الخاطئـة فـّیریوجود بعض النماذج التفس: قة، منهایوث
 ی هـذا الـرأیّبدو أن السبب فـی. ةّی النفوس اإلنسانیة علّیة للتطبیقات القرآنّیهیطة وبدیبس
 هـذا البحـث یه، فقد سعیوعل. ومسارهّی ر األنفسیحة بالتفسی انعدام معرفة صحیعود إلی
د مخرجـات یـتف. ًضایـة أّیـر الظاهری التفاسی، وفضله علّیر األنفسیم اعتبار التفسیی تقیلإ

 نظـر یون التـکـة من حقـائق الّی، هو الواردات الشهودّیر األنفسیّالبحث أن المراد بالتفس
وتعـود جـذور المبـادئ . هـایة ومعانّیـات القرآنیها باعتبارها مراتب من بطون اآلیالعرفاء إل

ن مقارنـة کـمیث یـ، ح تیـات أهل البی روای، إلّیر األنفسیها العرفاء للتفسرک ذیالت
ئـة القلـب ی تهیساهم عامالن اثنان فی،  وجهة نظر العارف باهللایف. اتیرهم مع الروایتفاس

. ّقة خاصةیّاهتمام جاد بطهارة النفس، وتالوة القرآن بطر: ه، وهمای القرآن علیلنزول معان
  .ّیرید االهتمام بهذا المنهج التفسیاه ضرورة مزی ومزاّیر األنفسید وظائف التفسّیٶوت

ّالتفـسیر األنفـسی، المنـاهج التفـسیریة، روایـات عرفانیـة ألهـل :رئیـسةالمفردات ال ّ ّ 
  .ّ، اإللهام والشهود، العرفان اإلسالمیMالبیت

   للقرآن الکریمّیة التفسیر األنفسّیماه
  
  
  
  
  
  

  کرم حسین زاد   )ی فرع علوم القرآن والحدیثر فیماجست( ةأ
  مازندرانةستاذ مساعد بجامعأ(ّی د شریفّمحم (  

 اإلنسان من نشأة ّی رقیّتطلع إلی ّی آلیات القرآن الکریم، منهج تفسیرّیّإن التفسیر األنفس
 ّویسعی المفسر فی هذا المنهج. ّالروحانیة، والوصول إلی وحدة الوجود العوالم یالکثرات إل

  یفتح علی نفسه أبواب الغیبكلذل. ّویغرق فی العجائب النفسانیة، ّییر األنفسدخل السیأن 
 :ّ التحلیلیةـّهذه الدراسة الوصفیة أثبتت .  ة وروایات المعصومینّیًنا باآلیات اإللهیمستع

ّ، وأن موضوعه هو اإلنسان، والمبتغی هو قضیة وحدة هو اهللاّی التفسیر األنفسیّأن المحور ف ّ 
قـع یّل موضـوع کو. ًة تفسیرا لوجودهّیات اإللهیع اآلی، جمّیّعتبر المفسر األنفسی. الوجود

 النتیجـة، یوف. ّیاق التفسیر اآلفاقی سیندرج فی فهو ، بنفسهّیخارج نطاق العلم الحضور
ً مقدمة لسبر أغوار التفسیر األنفسّی التفسیر اآلفاقیأتی  ّین للتفسیر األنفـسیّإن المعارض. ّیّ
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وحـدة :  منهـاّیخـالفون بعـض مبـادئ التفـسیر األنفـسی العرفـان والفلـسفة، ید منتقأی
 یة فـّیـات القلبیـّشف والشهود واالنطباعـات والتلقکًمون وزنا للیقیّما أنهم ال ک. الوجود

 ی تفسیر القرآن، فـیًة فاشال فّین العقلیرون العقل والبراهیّعتدون بها، ویتفسیر القرآن، وال 
ًلها دورا أساسا فک یّدٶیلثالثة هذه، ّن أن العوامل ایح ً   . للقرآن الکریمّی التفسیر األنفسیُّ

ّالتفـسیر األنفـسی، التفـسیر اآلفـاقی، التفـسیر العرفـانی، معرفـة  :رئیـسةالمفردات ال ّ ّ
  .ّالنفس، معارضو التفسیر األنفسی

  )ّالحکومی(ّالوالئی ة للحکم ّی المستندات القرآنیة مقارنة فّیلیدراسة تحل
   والشهید الصدرّیة لإلمام الخمینّی ضوء اآلراء التفسیریف

  
  
  
  
  
  

  الطباطبائیةمّعالال ةبجامعّفی فرع تدریس المعارف اإلسالمیة طالب دکتوراه (ّکی مجید بی ّ(  
  الطباطبائیةمّعالال ة بجامعكستاذ مشارأ(ّی  بازوکّی کربالیّیعل ّ(  

) ّیالحکـوم (ّیة الحکـم الـوالئّیـّثبـات حج إی والشهید الـصدر فـّ الخمینیاستند اإلمام
ـا الـذین آمنـوا أطیعـوا اهللا وأطیعـوا الرسـول وأوىل َیـ : ك، همـان باالشـتراین اثنتیتی آیالهما علک ِا أ

ُ َ َ ََ َ ََ ُ َّ ُ ُِ ِ ُ َ َ ِ
َّ َ ُّ

َاأل مْ ْمر  ْمنُک ِ ِ ْ و َالنىب أوىل ْ َ ُّ ِ
ِ باملؤمنَّ ِ ْ ُ ْ سھمِ ْني من أ ِ ِ ـ ُ ْ َ ْ ِ َ ًضایات أیّ عدة آیستناد إل االی فّما استقالک ؛ .

ّ شأن النبی کمبلغ األحکام اإللهیة، ـ الف: ّون عدةٶ بشّیّتمتع النبی، ّی اإلمام الخمینی رأیف ّ ّ
  األکـرمّی شأن القضاء ومقام فصل الخطـاب، والنبــ ، جّی شأن الحاکم اإلسالمـ ب

ّباعتبار النبوة، مجرد مبلغ لألح ّ ّلهـا ک من تلقاء نفسه، وأقواله یهنیأمر أو یة، فال ّیام اإللهکّ
َأطیعـوا اهللا وأطیعـوا الرسـول : ی اآلیـة فكة، لذلّیکاشفة عن األوامر اإلله ُ َّ ُ ُِ ِ

َ ََ َ الرسـول« إطاعـة« 
ّونظرا أن اإلمام الخم. ةّیصدر من أحکام حکومیما ی إطاعته فیه  ـ ّی خطابه الفقهی فّینیً
ع یستطیـ ّیم اإلسـالمکّات، فـإن الحـایل اآلیقوم بتحلیه المباشرة یومة الفقک لحّیاسیالس

َأوىل  :یبسبب قوله تعال ْ ِ بـاملؤمنَ ِ ْ ُ ْ ة، ّیام الـشرعکـ األحیة علـّیـّقدم األحکام الحکومی أن َنيِ
َولُسَّ الراوُیعِطَأَو : یوبسبب قوله تعال

ّإال أن الـشه. َّلفـون بالطاعـة لـهکمنین مٶّ فـإن المـ د یّ
 كّد السلطنة، نظریة منطقة الفـراغ، لـذلیلتحدّی اسی السّی الخطاب الفقهیالصدر طرح ف

ام، کـ األحیة فـّیـ إلزام مجـال اإلطاعـة ألوامـر اهللای فـَوا اهللاُیعـِطَأ  :یّقول بأن قوله تعـالی
َولُسـَّوا الرُیعِطَأ و

أسـاس شـأنه یعلـ» الرسـول«ّیـة إذ أصـدرها ر إلزامی مجال األوامر غی ف 
ن بـسبب قولـه یة للمـسلمّیـن إلزامیّشرع قـوانیـالحـاکم أن ان ک منظوره بإمیحاکم، وفک
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َأوىل : تعالی ْ ِ باملؤمنَ ِ ْ ُ ْ شـأن نـزول . یقافهـاة أو إّیل األحکـام الـشرعیـع تعطیستطیّنه لن ک لَنيِ
  .مقابل رأی الشهید الصدر ّخمینیال اإلمام یدعم رأیة، ّیّاآلراء والنظریات التفسیراآلیات و

ّ الحکومی، القرآن، أطیعوا الرسول، النبی أولی بـالمالحکم :رئیسةالمفردات ال منین، ٶّ
  .ّاإلمام الخمینی،الشهید الصدر

  ّیقرآن منظور من ةّینیالد المعتقدات یف دیالتقل ةّیالکإش دراسة
  
  
  
  
  
  

   صفهانأ بجامعة مساعد أستاذ (نجاد حمدأأمیر(  
  صفهانأ بجامعة ثیوالحد القرآن علومفی فرع  توراهکد طالب (ّی کلباسءزهرا(  

ّیفید بأن المجتمعات اإلنسانیة شهدت شریحة متمیزة بطاقاتهااة اإلنسان ی لحّیخیالسرد التار ّ ّ 
 هـذا ین، وفـیقـودون اآلخـریّة تـم اعتبارهـا نخبـة ّیاسیة أو الـسّیة والمذهبّیومواهبها المال

ًّون دورا هاما منقطع النظّینیرون الدّکّمثل العلماء والمفیاق یالس ّ لعامة ّینیجاه الدّ االتیر فیً
ّرس جهـده کـدة، ویش، وعالجه بأمثلة عدیم اعترف بهذا الواقع المعیرکالقرآن ال. الناس
ومـن . ّ التعقـلیّررة إلـکة عبر دعوات متّین الشرائح االجتماعیة بّیرکص الفجوة الفیلتقل

ولون عـن ٶع مـسیـ والجم،ّیف اإللهیلکن التّیینیّرفع اتباع النخبة الدی، ال ّیالمنظور القرآن
ِه، فقد دعیوعل. ةّینیمواقفهم الد  لیکون، یّ نص الوحیّالتدبر فّی التأمل وًع مرارا إلی الجمیُ

ّه، فـإن یـوعل. عـاءات النخبـةّ ادیف فـیـ من المزّیز األصلییًارا لتمی معّیتاب السماوکال

أمر یـة للنخبـة، وّیـرکفتهم الّیّ عامة الناس لتبعی بالالئمة علیلقیم یرک الّیالخطاب القرآن
 یقیمها یة التّینین الدی البراهیّ والتعقل فی الوعیّل الحق برفع مستویجدوا سبیع بأن یالجم

  .ةّیفوزوا بالسعادة األبدی أن یرة، عسی بصین علیّتبعوا النخبة الصالحیقادة المجتمع، و
ّمعرفة إشکالیة التقلید،العقائد الدینیة، التبعی :رئیسةالمفردات ال ّ   .ر، النخبةّکة، التفّ

ّة تحلیلیة فی تفسیر آیة حد السرقةدراس   ّأن المساجد هللا  ة یبآ ّ
  )ر القرآن بالقرآنیا لمنهج تفسًّیًبوصفها مستندا روائ(

  
  
  
  
  
  

  بمشهد ّیفردوس ةبجامع ةّیاالسالم المعارف سیتدر فرعی ف دکتوراه طالب( ّیعباد ّیمهد(  
  بمشهد ّیفردوس ةبجامع كمشار ذستاأ( ّیمرتضو دّمحم دّیس(  
  ةّیسالماإل للعلوم ةّیالرضو ةبالجامع مساعد ستاذأ( ریضم روشن میبراه إدّمحم(  
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وقد أقـام أنـصار . رهیم لتفسیرکف القرآن الی توظیة، فّیری أحد أمثل المناهج التفسّیتمثل
ًجا مستوحعتبرونه نهیّ اعتباره ووثاقته وصحته، ویّ أدلة علّیریهذا النهج التفس رة ی من سیً

ّوتعد اآل. نیالمعصوم َ ّمـن أبـرز محطـات هـذه ) ة الـسرقةیـآ( لـسورة المائـدة ٣٨ة یُ

ّ هـذا األسـاس بلـوروا وجـسدوا الجانـب یّالء المفـسرون، وعلـٶ بهـا هـكّرة، وتمسیالس
ب عـن یغیّ أال ینبغین کل. یتة ألهل البّیریات التفسی الروایرة فی لهذه السّیمیالتعل

ر القرآن بالقرآن الصادرة عن أهل ی نهج تفسیة القائمة علّیریات التفسیع الروایّأن جمالبال 
ً، بل إنها تحمل وجوها أخرّیمیبجانب تعل ّ ال تتمتعتیالب  الـرغم مـن یوعل .ًضای أیّ

 َّنَأ ّ لسورة الجن ١٨ة یرها باآلیّ، تم تفس ة اإلمام الجوادی حسب روایة السرقة علیّأن آ
َامل ِ هللاَدِجاَسْ ِ ّد السارق، إال أن دراسة تحلید مقدار قطع یّ أساسها تم تحدی، وعل ة ی اآلیة فّیلیّ

ّتوضح أن هذه الروا ل یـ اإلمام الضوء مـن خـالل تأویّا، وإنما ألقًّیمیًة ال تحمل جانبا تعلیّ
د ییتأّله إلفحام الخصم، وک كة السرقة، وذلی آیولوازم معناها، عل) ّ لسورة الجن١٨(ة یاآل
ة الـسرقة، یـل آیـورة ذک المـذیُات األخـریـَقـة الروایوتدعم هـذه الحق .ّیم الشرعکالح

ًضا دراسـة یـورة، وأکة المذیر اآلی تفسیف) یّن األدلة األخرییتب (یات أخریواالستشهاد بآ
ّإضافة إلی هـذه المواضـیع کلهـا، یـری أنـصار هـذا المـنهج . الید والمساجد: المفردتین

  .ّنطاق تفسیر القرآن بالقرآن، وعدوها من المستثنیات عن اًة خارجّیام الفقهکحاألّالتفسیری، 
ّ لـسورة الجـن، المـساجد، حـد ١٨، اآلیة ) المائدة٣٨(آیة السرقة  :رئیسةالمفردات ال ّ

  .السرقة، تفسیر القرآن بالقرآن

  م اإلنسانییار تقیل معیّ لتطور الموقف أو تعدّیالنمط القرآن
  
  
  
  
  
  

  مشهد بّیةجامعة العلوم والمعارف القرآنب ة مساعدةأستاذ(  دولت آبادّ حسینیةکیمبی بی ح(  
  مشهد بّیأستاذ بجامعة فردوس(ة  زادّیحسن نق(  
ًوظف اإلنسان دوما معـای رات بفعـل ییـهـا تغیمهـا، وتطـرأ علییاس الظـواهر وتقیـ قیر فـییّ

ات یـلمعلومـات والمعطّل تفاعل للشخص مـع اکّ، فإن ك ذلیإضافة إل. مختلف العوامل
 نـوع معالجـة نظامـه یًمه السابقة، بناءا علیسه وقییر مجموعة مقاّیغیّوالظواهر المستجدة، 

ّجوز القول بأنه تتم إعادة قراءة وتعدیّ وتفاعله؛ لدرجة أنه ّکیاإلدرا ع صالت الفرد یل جمیّ
َّن هذا األمر المعبر عنه فکل. دیاس الجدیونسبه مع المق ل ینظـام تعـد« ة بــ هذه الدراسیّ
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. »الواقـع«و» ّالحـق«ی اس الفـرد علـیـامـل لمقک حدوث انطبـاق یإل ّ، مستمر»النسب
ّتحقق هذا التحـول والنـسبیوبالطبع   ّی الواقـع الخـارجیس فـی نفـس اإلنـسان، ولـیة فـّیّ

علـم ی م اإلنـسان، مطـروح فـیـیاس تقیـة ومقیـٶ الریّأصل التحـول فـ  .ةّینیوالمعرفة الد
ِالمعرف

 أغلب األوقـات یث فیّتطرق الحدین لم ک، لّیل إجمالکوفلسفة األخالق بشات ّیَ
استخلصت هذه الدراسة أسـس ومـسار هـذا النظـام مـن . ّیة هذا النظام المعرفّیفکی یإل

ّة، وأثبتـت أن هـذا التحـول ّیخالل سبر أغوار اآلیات القرآن ن یقـه عبـر مـساریواصـل طریّ
  .ةّیطانیة والشّیالرحمانهما الخطط یّثر فٶی ّی وتناقصّیمکترا

 معیـار ،ّ النظـام المعرفـی،ّ المعرفـة القرآنیـة، تعدیل النسب،تقییم :رئیسةالمفردات ال
  . مبدأ القیاس،القیاس

  ّرار وتعدد النزولک ظاهرة التیبحث ف
  
  
  
  
  
  

  طهران بجامعة أستاذ (منصور بهلوان(  
  زدی بجامعة مساعد أستاذ ( مزرعة آخوندّی حیدرّیّمحمد عل(  
  البالغة نهج معهدفی فرع علوم القرآن والحدیث ب توراهکد طالب ( رکن آبادّیّمحمد رضا أشتر(  
ّرار وتعـدد النـزول، کـر، باسم التیات مصادر علوم القرآن والتفسّی طی ظاهرة الفتة فكهنا

ِّوقد عبرت عنها بتعاب  بعـد ّنزلت مـرة«، و»ّنزلت مرتین«، و»ّما تکرر نزوله«: مثل یّر شتیُ
َّلفــات ٶ میوجــد لهــا أثــر فــی وال ّید روائــی رصــّیّ، وال تتمتــع هــذه الظــاهرة بــأ»أخــری

ّضا، وأول من أثارها هو مقاتل بن سلیمان علین أیّالمتقدم  هامش تفسیره لسورة الحمـد، یً
، وابـن کثیـر، ّی حذا حذوه البغوّمث، »قیل«ر یرها بتعبکث ذی لسورة الحجر، ح٨٧واآلیة 
 :ةیَّلفاتهم ذیل اآلیات التالٶ مین فیّر من علماء السنة المعاصریثک، وّیلزرقان، واّیوالسیوط
 ین روایـات متـضاربة فـیث جمعـوا بـیح... و ٨٥ /، اإلسراء١٢٦ /، النحل١١٣ /التوبة

 فـتح هـذا ی الـذّیشکـًروا لها فوائد نقال عن الزرکّأسباب نزولها، وشرحوها ووسعوها، وذ
ّالباب أول مرة ف ر وفـق اسـتنباطه جملـة فوائـد للتکـرار کـذ ثیلثامن للهجرة؛ ح القرن ایّ

ّوتعدد النزول؛ ومن أهمها تعظیم اآل  عقـب نـسیان ّیر النبـکیة والسورة وتـشریفهما، وتـذیّ
ًضا هذه الظاهرة دون االعتـراف ی أّیّ والعالمة الطباطبائّیر الطبرسکوقد ذ. اآلیة أو السورة

ق، ومـن أجـل تفـسیر ی تعلّیدون أ» قیل«: ا بقولهماّث عبرا عنهیدها، حییح بها وتأیالصر



 

وزه
آم

 
آنی
 قر
ای
ه

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٧

 / 
رۀ 
شما

٢٧

٢٧۶  

َ املَنِا مًعْبَس  العبارة َاىنَثـْ ِ وهذه الظاهرة تنطلق من عدم االعتقاد . ، ومقارنتها مع سورة الحمد
ن أســباب النــزول یق بــیــ، االعتــراف بعدالــة الــصحابة، والجمــع والتوف ّیبعـصمة النبــ

. ةّیعیة الشّیة والعقدّیری تتناقض مع المبادئ التفسیر القراءات السبعة، وهیالمتضاربة، وتبر
 ن لهـایدّیـٶّرار وتعدد النزول، وتناولت آراء المک ظاهرة التیهذه الدراسة ألقت الضوء عل

ًن، ووجهت نقدا إلیوالمعارض ورة مـن ک فوائد تکرار النزول، واستخالص المبادئ المـذیّ
  .نزولکرار ال تیَستشهد بها علُی یاآلیات والسور الت
ّالقرآن، مکی، مدنی، تکرار النزول، تعدد النزول، أسباب النزول :رئیسةالمفردات ال ّ ّ ّ.  

  ّی أصول الکافیف» الصبر«ّیة لروایات باب المستندات القرآن
  
  
  
  
  
  

   مشهدب ّ فردوسیةستاذ مساعد بجامعأ(غالمرضا رئیسیان(  
  مشهدبّی بجامعة فردوسقرآن والحدیث فی فرع علوم التوراه کطالب د( ّیه حکم آبادّ الةّحج(  
 جانب فهم داللة الحدیث، من ی إلات عن المعصومینیّان التثبت من صدور الرواک

ّ استأثرت دوما باهتمام محدثیا التیالقضا  »العرضروایات « ـًوطبقا ل. ّیة وأعالمهم اإلمامیً
ّها شیعة وسنة، أحـد أهـم المعـایّالمتفق عل  عـرض یّتمثـل فـی ق هـذا الغـرض،یـر لتحقییّ

ع یـ داللة جمیوهذه المقالة عبر دراسة ونقد ف .ات القرآن ومقارنتها معهای آیات علیالروا
ة المرتبطـة بهـا، ّیـات القرآنیاآل ، وجمعّی باب الصبر ألصول الکافیورة فکات المذیالروا

.  صـدورها عـن المعـصومیة، وبالتـالّیـات القرآنیـ توافقها مـع اآلید مدی تحدیسعت إل
 والنصوصات القرآن ی، وآّیتبک المّیقی، المنهج التوثّیلی التحلّیعتمد هذا البحث الوصفا

م یّد نتائج البحـث بـأن الـصبر بوصـفه أحـد التعـالیتف. ة وسائر المصادر الموثوقةّیریالتفس
ع یـّث أن جمیـث، بحی بهـا القـرآن والحـدی اعتنـیات والصفات التکأعظم المل ة،ّینیالد
ة یـعـدا روا ًة تطـابق القـرآن تمامـا، مـایـ روا٢٥ هذا الباب والبالغة یة فورکات المذیالروا

ًها أقل مقارنة بغیواحدة تبدو نسبة التطابق ف   .اتیرها من الروایّ
ّالنقد الداللی ،  عرض الروایات علی القرآن، الصبر،أصول الکافی :رئیسةالمفردات ال

  .للحدیث
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The Quranic Proofs of the Hadiths of 

the Patience Chapter in Usul al-Kafi 
 Gholam Reza Raeisian (Assistant professor at Ferdowsi University) 

 Hojjatollah Hukmabadi (A PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 

eing assurance of the accuracy of the issuance of hadiths from the 

Infallibles (Ma'sūmūn) has constantly observed and emphasized 

by the muhadithin and the notable Imamiyyah persons; in addition to 

the perception of the indication of the hadith. According to the hadiths 

narrated by the holy prophet and the Infallibles which have been accepted 

by both Shii and Sunni, one of the most important criteria to achieve this 

goal is to examine and study whether these traditions are in harmony 

and accordance with the Quranic verses. Therefore, with the semantic 

examination and criticism of all hadiths of the patience chapter in Usul 

al-Kafi and collecting the related Quranic verses, this note is going to 

determine the amount of their accordance and harmony with the 

Quran verses and consequently the issuance of them from Infallibles. 

This research with the descriptive-analytic approach and with the 

documentary-library method and with relying on the Quran verses and 

the exegetical texts and other authentic sources has been shaped. The 

outcomes show that the patience as a religious teachings is of the greatest 

(most important) features and faculties which it has been considered 

by the Quran verses and hadiths, as only one tradition of the whole 25 

traditions has a little concord with the Quran verses, the other traditions 

of this chapter are in complete agreement with the Quran verses. 

 Keywords: Usul al-Kafi, Patience, The study and examination of the hadiths 

in conformity with the Quran verses, The semantic criticism of the hadiths. 
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Zarkeshi (the 8th century of Hijri Qamari) with his endeavor presented 

advantages for the repetition and replication of nuzul (revelation of the 

holy Quran). The reverence and honor for the mentioned Quran verse 

and chapter (ayah and surah) and reminding the holy prophet because 

of forgetting that Quran verse or chapter has been stated of the most 

important profits of the repetition and replication of nuzul. Without 

certain accepting it and only with telling the word “قیـل” (Is said 

without mentioning the teller) and without any interpretation, Allameh 

Tabatabaei and the great Sheikh Tabarsi have expressed this 

phenomenon for the interpretation the statement  َ املَنِا مـًعْبَسـ ِاىنَثـْ  (Surat al-

Fatihah is often called as “saba'ah al-mathani” meaning the “seven oft-

repeated verses”) and the compatibility of Surat al-Hamd with it. The 

basis of the origination of this phenomenon which is based on the lack 

of belief to the infallibility of the holy prophet (peace be upon him), 

accepting the justice of the prophet's companions, acting and creating 

harmony between the contradictory occasions or circumstances of the 

revelation and the justification of the seven qira'at (the seven reciters 

of the noble Quran) is in contrast with the Shiite interpretive and 

ideological basis. Meanwhile presenting the phenomenon of the 

repetition and variety of nuzul and the opinions of the proponents and 

opponents, this note has criticized the benefits of repeating the 

revelation and extracted the mentioned bases from the Quran verses 

and chapters which have been claimed the repetition of the revelation. 

 Keywords: The noble Quran, Makkī (ّمکي ), Madanī (مدني), The phenomenon 

of the nuzul, The variety of nuzul, Asbab al-nuzul (Occasions and circumstances 

of the revelation). 
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two ways progressive and unprogressive which it is affected by the 

divine and satanic strategies. 

 Keywords: Valuation, The correction of ratios, The Quranic knowledge, 

Epistemology system, Measure, Analogy. 

A Research on the Phenomenon of 

the Repetition and Varity of Nuzul 
 Mansoor Pahlavan (Full professor at University of Tehran) 
 M. Ali Heidari Mazraeh Akhond (Assistant professor at University of Yazd) 

 M. Reza Ashtari Roknabad (A PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 

n the Quranic sciences books and the tafsir books, the phenomenon 

of the repetition and replication of nuzul (revelation of the holy 

Quran) has been seen with these statements: “ ر نزولـهّمـا تکـر ” (What has 

been repeated its revelation), “ تینّنزلـت مـر ” (It has been revealed two 

times), “ خـریأ بعـد ةّنزلـت مـر ” (It has been revealed one time after the 

other time) which they are not supported by hadiths. In the writings of 

the antecedents, it is not seen. For the first time, it has been presented 

in Maqatel Ibn Suleyman in the margin of his tafsir for the exegesis of 

Sūrat al-Fātiḥah and the exegesis of 87th verse of Surat al-Hijr with the 

word “قیـل” (Is said without mentioning the teller). Then, for acting 

according to the hadiths with contradicting occasions or circumstances 

of the revelation, Al-Baghawī, Ibn Kathir, Al-Suyūṭī, Al-Zarqani and 

many Sunni contemporary scholars in their writings in the exegesis of 

the 113th verse of Surat al-Taubah, 126th verse of Surat Al-Nahl, 85th 

verse of Sūrat al-Isrāʼ and etc. have investigated it and have counted 

benefits which they have been stated by Zarkeshi. For the first time, 
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inclusion of the Quran exegesis through the Quran and are of exceptions. 

 Keywords: The holy Quran verse about stealing (Surat Al-Ma'idah/38), 

Surat al-Jinn/18, Mosques, The hadd punishment for theft, The exegesis of the 

holy Quran through the noble Quran. 

The Quranic Model of Changing the Attitude 

or Correcting the Human Valuation 
 B.H. Husseini  Dolatabad (Assistant prof.  at Univ. of the Noble Quran Sciences) 

 Hasan Naqizadeh (Full professor at Ferdowsi University) 

an constantly applies measures for the evaluation and 

valuation of the phenomena. The measures change under the 

effect of the different factors. Meanwhile, every person's facing and 

contact with the information and new phenomena relating to the 

process type and his conceptual system interaction causes a type of 

change in all his previous measures and values. It can be said that all 

person's relationship (ratios) has been reinvestigated and corrected by 

the new scale. But this current which is named the correction system 

of ratios in this paper is lasted till the person's scale completely 

coincides with the truth and reality. Of course, this conversion and 

relativity only occurs in the human nafs (self) ant not in the outward 

reality and the religious knowledge. The basis of changing the attitude 

and the scale of the man's valuation has been generally studied in the 

epistemology and ethics (or moral philosophy). But mostly it has not 

been mentioned how the epistemological system is. While investigating 

the contents of the Quran verse, This research has deduced the pillars and 

process for this system  and  shows  that  this  conversion  moves  through 
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ne of the most efficient and best methods of the Quran Exegesis 

is to use the noble Quran for its exegesis. The exegetes of the 

noble Quran through the Quran have advanced proofs for the 

authenticity and validity of this method and they have believed this 

method is taken from the manner of the infallibles. The holy Quran 

verse about stealing (Surat Al-Ma'idah/38) is of the most prominent 

instances of this manner which has been taken by the exegetes and 

according to this, the didactic aspect of this manner in the exegetical 

traditions of Ahl al-Bayt has been reached to the stage of emergence 

and proving by them. But it should be considered that all the Quran 

exegetical traditions through the Quran have not had the didactic 

aspect and there are some other faces in them. Although in the 

tradition of Imam Javad (peace be upon him), the stealing verse has 

been interpreted through the verse ِأن املـساجد هللا ِ َ ِ َ َ ْ َّ َ
 (Surat al-Jinn/18) and 

the amount of cutting off hands are determined according to it. But the 

study shows that this hadith has no the didactic aspect and for 

silencing the opponents and proving the legislated hukm, Imam has 

merely caused to be understood the meaning of the Quran stealing 

verse through the interpretation and requirements of meaning of one 

verse (Surat al-Jinn/18). The other hadiths for the interpreting this verse 

for the interpretation of the Quran stealing verse and by adducing the 

other verses (determining the other evidences) for the exegesis of the 

mentioned verse and also the exegetical examination of the terms “ دیـ ” 

(hand) and “مـساجد” (mosques) support this issue. In addition to these 

subjects, really, the components of the theory of the exegesis of the holy 

Quran through the holy Quran believe that fiqhi ordinances are out of the 
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people. The role of the religious scholars and intellects in the 

orientation of common people are important and unique. The holy 

Quran also with welcoming this outward reality with mentioning 

different samples has pathologized it and has tried to reduce the social 

thought gap by the repeated request for thinking. From the view of the 

Quran, following religious elites does not cause to eliminate 

responsibility in the presence and watching of God and all people are 

responsible for their adopted religious approach (acts). For this, all 

people repeatedly have been invited to rationality and thinking over 

the revelation texts, beside the consciousness of the religious 

concepts, the divine book is the criterion for recognizing truth from 

untruth in the elites' claims. In the Quran reasoning, intellectual 

dependence of the common people on the elites is fault and 

disagreeable and it is the duty of all people to advance their 

consciousness and rationality in the religious proofs being presented 

by the community leaders in order to set themselves on the right path 

and follow the pious elites consciously to the eternal welfare. 

 Keywords: Taqlid pathology, The religious beliefs, Obedience, Rationality, 

Elites. 

The Analysis of the Exegesis of 

the Quran Verse of Hadd Punishment for Theft 

through the Verse “ َّأن
َ

َ المساجد
ِ
َ َ ِ للهْ

ّٰ
ِ ” 

 Mahdi Ebadi (A PhD student of Islamic Doctrinal Thought Teacher Training) 

 Sayyed Muhammad Mortazavi (Associate professor at Ferdowsi University) 

 Muhammad Ebrahim Roshanzamir (Assistant professor at Razavi University) 
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(the legal rules -hukm or ahkam al-shari`ah-) and for َوأطیعـوا الرسـول ُ َّ ُ ِ
َ َ  the 

believers must obey him. But Shahid Sadr in the fiqhi and political 

discourses of the restriction of the ruler (ruling) has introduced 

Mantaqat al-Faraq (the area of separation; the area of the permissible 

for people). َأطیعـوا اهللا ُ ِ
َ
 obey Allah is in the area of orders which are 

binding and َأطیعـوا الرسـول ُ َّ ُ ِ
َ
 the obedience of the holy prophet is in the 

area of orders which are not binding which the holy prophet has 

ordered based his great position ruling. In his attitude, because of 

 ُأوىل بـامل ْ ِ
َ َمننيْؤَ ِ ِ  (Surely the Prophet has more superior over the believers), 

the ruler can make mandatory laws for Muslims. But it is impossible 

to draw to a close and stop legal rulings (the legal rules -hukm or 

ahkam al-shari`ah-). Attention to shan-e-nuzool (meaning occasions or 

circumstances of the revelation) of the verses and the exegetical 

attitudes and opinions makes the opinion of Imam Khomeini 

strengthen against the attitudes of Shahid Sadr. 

 Keywords: The noble Quran, The ruling ordinances established by the 

supreme leader, “أطیعوا الرسول” (Obey the Messenger), “ منینٶولی بالمأ ّیالنب ” (Surely 

the Prophet has more superior over the believers), Imam Khomeini, Shahid Sadr. 

The Examination of Taqlid Pathology in the 

Religious Beliefs from the View of the Holy Quran 
 Amir Ahmad Nejad (Assistant professor at University of Isfahan) 

 Zahra Kalbasi (A PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 

he narrative of history of human social life indicates that in 

all human communities, a group with the economic, religious 

and political skills is believed that they are elite and they guide the other 
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 Keywords: Anfosi (inward) exegesis, Afaqi (signs in the outer world) 

exegesis, Self-knowledge or Self-awareness, The opponents of anfosi (inward) 

exegesis. 

The Analysis and Examination of the Quranic 

Proofs of the Ruling Ordinances Established by 

the Supreme Leader in the Exegetical Opinions of 

Imam Khomeini and Shahid Sadr 
 Majid Beigi (A PhD student of Islamic Doctrinal Thought Teacher Training) 

 Ali Karbalaei Pazouki (Associate professor at Allameh Tabataba'i University) 

mam Khomeini and shahid sadr both have adduced two 

Quran verses:  ــ ــا ا َی َأ ُّ ــَ َّذین آمنــوا أطیعــوا اهللا وأطیعــوا الرَّال ُ ُِ ِ
َ ََ َ ُ َ َ مِ ْســول وأويل األمــر  ْمــنُک ِ ِ ْ َ ْ

ِ
ُ َ َ ُ  and 

 ُّىبَّلنا َ أوىل باملؤمنني من أِ َْ ِ َِ ِْ ُ ْ ِ
َ ْسھمْْ ِ ِ ُ
 and specifically some verses for the authenticity 

of the ruling ordinances established by the supreme leader. In the 

thought of Imam Khomeini, the holy prophet has several significant 

positions: 1. The significance position of the strengthen messenger of 

God's Ahkam (ordinances). 2. The great position of judgment and 

judiciary. The holy prophet because of the great position of the 

prophecy, he is only the messenger of God's ordinances and he 

himself has no command and forbidding and all his sayings 

indicate (present) God's orders and commands. Therefore, in the verse 

َأطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول ُ َّ ُ ُِ ِ
َ ََ َ , the obedience of the holy prophet is the obedience 

of his ruling obedience. With considering that imam Khomeini in his 

fiqhi and political discourses of the direct faqih involvement in the 

government (direct faqih ruling) has studied the verses, the Islamic 

ruler or governor can priories the ruling ordinances over the legal rulings 
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The Quiddity of 

the Anfosi Exegesis of the Holy Quran 
 Akram Husseinzadeh (An M.A in Quran Sciences & Hadith) 

 Muhammad Sharifi (Assistant professor at University of Mazandaran) 

he gnostic (irfani) exegesis of the holy Quran is a type of the 

exegeses in ijtehadi method which has different types, itself. Anfosi 

(inward) exegesis with the gnostic method interprets the divine verses 

which in the trend of human perfection after passing from the practical 

gnosis (al-'irfan al-'amali), it has entered the theoretical gnosis and 

with presenting the intellectual and reasoning proofs, it tries to prove 

the rationality of the irfani unveiling (kashf) and witnessing (shuhūd). 

Findings of this paper which have been adopted based on the descriptive-

analytic method indicate that the pivot in anfosi (inward) exegesis is God 

and its subject is man and its goal is waḥdat al-wujūd (oneness of being 

or unity of existence). The anfosi exegete believe that all divine verses are 

the commentary of his own (self). All things which are out of man's 

'ilm al-huzuri (experiential knowledge) to his own (self) are of the 

“afaqi” (signs in the outer world) exegesis. Therefore, afaqi tafsir is an 

introductory for entrance of anfosi (inward) exegesis. The opponents 

of anfosi (inward) exegesis meaning those who criticize irfan and 

philosophy do not agree some bases of anfosi exegesis such as waḥdat 

al-wujūd (oneness of being or unity of existence). They do not value the 

irfani unveiling (kashf) and witnessing (shuhūd) and the esoteric (batin) 

perceptions in the exegesis of the holy Quran and they believe that the 

intellect (aql) and intellectual arguments are ineffective whereas all of 

these three factors have an important role in anfosi exegesis. 
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and understanding the Quranic meanings. But because of some untrue 

exegetical samples in the gnostic exegeses accompanying with the 

simple and obvious samples of the Quranic correspondences with the 

human soul (nafs), it has followed the thought of the lack of the 

accurate exegetical bases in the gnostics' exegeses. It seems that this 

has been originated from the lack of the true knowledge of the Anfosi 

exegesis and the process of its creation. Based on this, this paper has 

attempted to pay attention to the priority of the Anfosi exegesis over 

the exoteric (zahir) exegesis while studying the validity of it. Findings 

indicate that the meaning of Anfosi tafsir is the inner vision -witnessed- 

(shuhūdi) understandings of the cosmic realities which the Islamic 

gnostics have accepted them as the stages of the meanings and the 

esoteric (batin) parts of the Quran verses. The mentioned bases of the 

gnostics for the Anfosi exegesis are taken from the traditions of Ahl 

al-Bayt. The samples of their Quran exegeses can be accorded with 

hadiths. From the view of the gnostic, the serious endeavor for the 

purification of nafs (soul, self) and also qira'at (the method of 

recitation of the holy Quran) in a specific way provides the 

background for the revelation of the Quran meaning (nuzul al-Quran) 

in the heart. The functions and advantages of the Anfosi (inward) 

exegesis of the holy Quran also emphasize the necessity of the more 

attention of the exegetes to this type of the Quran exegesis. 

 Keywords: Anfosi (inward) exegesis of the holy Quran, The methods of the 

Quran exegesis, The gnostic traditions of Ahl al-Bayt, Inspiration (ilham) and 

witnessing (shuhud), Islamic mysticism. 
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al-Baqarah (Cow) and 160th verse of Surat al-A'araf (The Heights) 

which there is obvious difference in the application of two terms 

 In the books of the .(gushed out) ”انبجـست“ and (gushed out) ”انفجـرت“

justification of the verses with the verbal similarity, different reasons 

have been implied for this variety in the application of these verses 

with the verbal similarity. But the reasons can be criticized and cannot 

be trusted. The etymology science with different tools such as the 

comparison of terms between the Semitic languages, knowing the 

verbal originality, the principle of twofold or threefold meaning 

linguists believe that every Arabic terms at the beginning has a 

principle of twofold or threefold, the historical semantic, etc. can 

greatly help to understand the Quran terms and the justification of the 

verses with the verbal similarity. In this paper with using the tools of 

the etymology science and with considering the siaq (context) of the 

Quran verses which both are authentic verbal indications (qarineh), it 

is mentioned a new justification for this variety which has more 

congruence with the exact meaning of terms and also the verses siaq. 

 Keywords: The Quran verses which are similar from the verbal and 

semantic point, انفجار (Gushing out), انبجاس (Gushing out), Etymology, Siaq. 

The Validity and Superiority of 

the Anfosi Exegesis of the Noble Quran 
 Sayyed Reza Moadab (Full professor at University of Qom) 

 Asghar Mehri (A PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 

n the belief of the Islamic gnostics, the Anfosi (inward) exegesis of 

the holy Quran is the best method for the exegesis of the Quran verses I 
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  exegesis and different books, while the extraction of the rules from the 

text of the exegeses (tafasir) and examining the exegetical opinions of 

the exegetes through the Quran verses reveals new points and rules. 

Extracting these rules provide a precious treasury of the exegesis rules 

and its backbones for the exegetes. The consequence of this attempt is 

to systematize the exegesis science through writing down an accurate 

collection of the exegesis rules. Which it follows more precise 

understanding which is far from fault and mistake in the perception of 

the Quran verses. This note is going to study the constructions which 

are used in the Synonymy of the holy Quran with the modern semantic 

approach among the two exegetical opinions of the two effective 

exegetes Allameh Tabataba'i and Ibn `Āshūr in the recent centuries. 

 Keywords: The rules of the Quran exegesis, Synonymy, Allameh Tabataba'i, 

Ibn `Āshūr, Semantic. 

The Role of Etymology and Siaq 

in the Perception of the Quran Verses 

with the Verbal Similarity 
 Bibi Zeinab Husseini (Assistant professor at Yasouj University) 

 Hussein Ghaemi Asl (Assistant professor at Yasouj University) 

 Kulthoom Afzali (An M.A in the Quran Sciences & Hadith) 

he Quran verses (ayat) with the verbal similarity are those of the 

Quran verses which are similar from the verbal and semantic 

point. Most of the Verses with verbal similarity are in the story of 

Mûsâ ibn 'Imran (Moses in the Hebrew Bible) and the verses relating 

the Jewish people. Two of these cases are 60th verse of Surat
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Abstracts  
The Comparative Analysis of the Principle of 

Synonymy in the Exegesis of the Noble Quran 

with the Semantic Approach to 

“al-Mizan” and “al-Tahrir wa al-Tanwir” 
 M.  A. Mahdavi  Rad  (Associate professor at Univ. of Tehran, College of Farabi) 

 Zahra Ammari Allahyari (A PhD student of the Quran Sciences & Hadith) 

lthough the exegetes have applied the specific rules and 

principles in the exegesis (tafsir) of the holy Quran, but without 

determining these unwritten and unreported rules, they have 

interpreted the holy Quran. The available researches about this have 

merely paid the extraction of these principles from the sciences of the 

holy Quran (ʿulūm al-Qurʾān), theory of the roots of jurisprudence 

(uṣūl al-fiqh), the Arabic rules and lexicon, some introductions for the
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