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 مقاله راهنمای تهیه و تنظیم

برای نشر معارف قرآن و حدیث و فرهنگ اسالمی از مقاالت استتااان  مشکوة ترویجی –فصلنامه علمی 
 .  کندو محققان حوزه و اانشگاه با رعایت نکات ذیل استقبال می

 ی محتواییهاویژگی
  یا ، روش و ابزاری نو، ی تازهامسئله، ای جدیدبرخورااری از نظریه یا فرضیه) مقالهار نوآوری

 . رهیافت و قرائتی جدید(
 هتای ها و اولویتمحوری پتووه  و رترب بایستتهمستئله) ثمربخشی و کاربرای بوان مقالته

 . تحقیق و پرهیز از کارهای موازی(
 بتا ، ساختار منطقی و انستجا  محتتوایی، تحلیلی –برخورااری از صبغه تحقیقی ) کارایی مقاله

 . گویی و نثر خطابی(گویا و اجتناب از کلی قلمی روان و
 ماننتد مطالعتات تتاریخی، آوراهتای متنتود ار تحقیتقابزارهتا و روی، هامندی از روشبهره ،

ای با توجه به چند بُعتدی بتوان رشتهمطالعات میانویوه بهشناسی روان، شناسیجامعه، تطبیقی
 . مباحث اینی

 مستتند و ، روزآمتد، واضح و متمایز، اقیق، صااق، کامل برخورااری مقاله از ارالعات کافی و
 . مستدل و جملگی مرتبط با مسئله تحقیق

 متناسب با توان محقتق و ، قابل سنج  و استرسی، مفید، برخورااری مقاله از هدفی مشخص
 . قابل اجرا

 نحوة تنظیم مقاله
، بدنته اصتلی، مقدمته، نکلیتدواگگا، چکیتده، مشخصات نویسنده، مقاله اارای عنوانشایسته است 

 ی ذیل باشد:هاویوگینتیجه و فهرست منابع با 
 جذاب و نتارر بته محتتوای مقالته و بته اور از ، جامع و مانع، گویا، : عنوان مقاله کوتاهعنوان

 . لقاگری باشداِ
 گروه علمی، رشته، مدرک تحصیلی، رتبه علمی، نا  خانوااگی، : شامل نا مشخصات نویسنده ،

 . ته و نشانی الکترونیکی باشدمؤسسة وابس
 کلمته  111بایسته است حداکثر . باشدتصار میخمطالب مقاله به ا ترینمهماربراارنده : چکیده

های روش و چگونگی پتووه  و یافتته، ضرورت و قلمرو تحقیق، هدف، بیان مسئلهو شامل 
از اشتتباهات ، هار چکیدآنها  معرفی موضود و ررب فهرست مباحث یا مرور بر. مهم آن باشد

 . رایج است
 حداکثر هفت واگة کلیتدی بتا ترکیبتی از واگگتان عتا  و ختا ، بایسته است: کلید واژگان ،
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 . تر باشدمتناسب با موضود اصلی مقاله انتخاب شوا تا بازیابی مقاله آسان
 پیشینه و روش پووه  با تفصیل بیشتتر ، ضرورت، هدف، باید مسئله تحقیقمقدمه : ار مقدمه

  .مند به مطالعه کندتا ذهن خواننده را آمااه و عالقه ان شوابی
 ار بدنه اصلی مقاله بایسته است اهمیت و ابعتاا مستئله و نیتز آرار اربتارة آن بته بدنه اصلی :

با تبیین و توجیته ، و نویسنده پس از ارزیابیِ ایگر نظریات، خوبی بیان و تجزیه و تحلیل شوا
 . یدایدگاه  را ارائه نما، کافی

 های مرتبط بتا پتووه  توصیه به موضود، آثار و کاربراهای آن، های تحقیق: شامل یافتهنتیجه
، از ذکتر االته. پاسخ و نکات مبهم قابل پووه  استتیااکرا سؤاالت بی، برای کارهای بعدی

 . خواااری شوا، بندی مباحث مقدماتی ار نتیجهمسئله پووه  و جمع، مستندات
 CD وفچینی شده ار محیط حاوی مقاله حرWord  صفحه بته نشتانی افتتر  11با حجم حداکثر

 . مجله یا فایل آن از رریق پست الکترونیک نشریه ارسال شوا

 :فهرست منابع در پایان مقاله بر اساس حروف الفبا و ارجاعات در پانوشت به ترتیب ذیل تنظیم شود

 منابع
، نوبتت چتا ، ناشتر، نشرمحلّ ، مصحح یا محقق، نا  مترجم، نا  کتاب، نا ، : نا  خانوااگیکتاب

 . تاریخ انتشار
 . زمان انتشار، شماره، سال / اوره، نا  نشریه، «عنوان مقاله»، نا ، : نا  خانوااگیمقاله

 ارجاعات
 . صفحه، جلد، نا  کتاب، نا ، : نا  خانوااگیکتاب
 . شمارة صفحه، زمان انتشار، شماره، سال/اوره، نا  نشریه، «عنوان مقاله»نا  ، : نا  خانوااگیمقاله

 فرایند ارزیابی مقاالت
مقاالت ارسالی که با توجه به راهنمای نگارش مجله تدوین شده باشند با گذر از مراحل زیر اجازه 

 یابند:نشر می
لیه با مقایسه تطبیقی با ایگتر مقتاالت نمایته شتده ار اریافت و اعال  وصول مقاله و ارزیابی اوّ -1

 . رسانی و تشکیل پرونده علمیهای ارالدهپایگا
اصالحی توسط نویستنده یتا افتتر  نظراتارسال برای کارشناسان جهت ارزیابی نهایی و اعمال  -2

 . مجله
 . بررسی و تصویب نهایی مقاله و آمااه شدن برای چا ، ررب ار هیئت تحریریه -1
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 آیات قرآنپذیری شمول ةمبانی نظری

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1تهمینه پارسایی  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

 
 

اسوت کوه بوه  يریروش تفسو ینووع انگریب الفاظ قرآن ییشمول معنا ةینظر

کوه در ایون اي به گونوهانجامد، می میمند الفاظ قرآن کرضابطه يریپذتوسعه

مو  و تودبر در أو بوا ت، دیگر معنا پنهان شده اسوت ةروش هر معنا در زیر الی

این معوانی . گردندمی به شک  پلکانی هویدا ،توسعه یافته انیمع، مفهوم آیات

بوا نوام ، شووندمی جري و تطبیق معرفی، وی أت، تفاسیر با عناوین بطن که در

قلمرو این روش در آیوات صوفات  .طولی معانی الفاظ نیز نامبردار است ةتوسع

بور  هیرنظ نیا .اجتماعی دارند الهی و همچنین آیاتی است که مضامین علمی و

 شووند و درموی زیربناي فکري بحث محسوب استوار است کهو اصولی  یمبان

 یمبوان نیوا. انتخاب و گزینش روش و گرایش تفسیر نقوش بسوزایی دارنود

، التزام به فرهنگ عصر نزول، عدم انحصار فهم به عصر مخاطبان :از نداعبارت

 ــــــــــ
آزاا استالمی. و عضتو هیئتت علمتی اانشتگاه  واحتد علتو  و تحقیقتات تهتراناانشجوی اکتری .  1

ptahminaa@yahoo.com . 

mailto:ptahminaa@yahoo.com
mailto:ptahminaa@yahoo.com
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مقالوه  نیدر ا. معنا و استعمال الفاظ براي روح، وجود معانی کلی در قرآن کریم

 گردد.  نیین تبآ یاساس یمبانیادشده،  هینظر حن است تا ضمن شرآبر  یسع
 

 .روح معنا، فرهنگ قوم، معانی کلی، مخاطبان قرآن، ییشمول معنا ها:واژه دیکل

 مقدمه

از ها عصرها و نسلة ن ار همآ یتگریقرآن و لزو  تداو  نق  هدا یجاواانگ
و  شبهات، هاشدن پرس  داریو پد یر جوامع بشرسو و تحوالت شگرف ا کی
ساخته  ریناپذاجتناب یرا امر یعصر ریبه تفاس ازین ،گریا یاز سو دیجدهای ازین

را  دیتبه مستائل جد ییپاسخگو تیقابلذو بطون بوان سبب به  میقرآن کر .است
 یامتر زیتکه کاشف از بطون قترآن باشتد ن نو یروشة ار هر زمان ارائ یل، واارا

 یورآبوان و نتو میق ییتوانا میقرآن کر ،صدر دیشهة تا به فرموا ،است یضرور
  1.گذارا  یو ابداد خوا را به نما

دون  زمارن      هل اجعه یه م  ها یو تعار  كتبار  للاه  ان  » :فرموانتد چنان که امتا  صتااق

 وم  یا یا ا ّ  غا  قاوم   کال    و عناده  د  یاجد زمارن   کل    یفهو ف، نرس   دونه  نرس  وال     زمرن  

 2«.ةرمیا ق

از استرار و بطتون قترآن را هتایی تواند پراهمی یهر زمان هم ار دیجد مسائل
نارر بته  زین «الزمان رهفسّیالقرآن » :فرمواعباس که ابنة مانیکنار زند و سخن حک

ة بشتر و رشتد و توستع یزنتدگة تحوالت گستراه ار صحن .است قتیحق نیهم
 را دیتجد یریتفاستبرهته، ار هتر ، قرآن دیجد رو کشف اسراها شهیو اند فکارا

 یرولة توسع ای ییزمان باشد و روش شمول معنا یازهاین یکه پاسخگو رلبدمی
 .مهم است امر نینموان ا یعملای برای شیوه ،الفاظ قرآن

 ییشمول معنا فیتعر

 ــــــــــ
 .21،  پیرامون تفسیر قرآنصدر، سید موسی، .  1

 .78،  1، جعیون اخبار الرضاابن بابویه،  محمد بن علی )شیخ صدوق(، .  2
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رابطه  ینوع ییمنظور از شمول معنا :گفته شده است ییشمول معنا فیتعر ار
برخوراار ای گسترهاز آنها از چنان  یکی یاکه معن یابه گونه ،است واگه او انیم

شتامل  ییمعنتا «اکل»ة مثال واگ یبرا 1اربرگیرا؛ زیرا ن گریاة واگ یباشد که معنا
 ریتز ،توسط آت  و خوران اموال بارتل ز یشدن هخوراه، اارا که خوران رعا 
  2د.نشومی شمول آن محسوب

شتمول  ریبا قلب ز دنیبا چشم و ا دنیاارا که ا شامل ییمعنا« بصر»ة واگ ای
 1آن هستند.

ار  .مفهومی فراتتر از علتم معناشناستی اارا ،ریتفس رشمول معنایی ا تعریف
بته  ،بخشی به معانی الفتاظ قترآن کتریم استتمقصوا نوعی توسعهتفسیر  بحث
نتین از معنای اصلی و اولیة لفت  باشتد و همچ که معنای جدید مرتبط باای گونه

آن لف  ررفیت پذیرش معنای جدیتد را ااشتته باشتد و اگتر ار ، نظر لغت عرب
ای الیتل و قرینته ،شتوامتی تأویتل، عراض و برخالف راهرجایی از راهر لف  اِ

ضتمن آنکته ار شتمول معنتایی از تکلتف و تحمیتل ، آن اقامته شتوا محکم بر
اف اصتلی قترآن معانی حتاا  بتا مقاصتد و اهتد پرهیز شده،ذوقی های وتطبیق

را به عنوان معنای نهتایی  یدباشد و نهایتاً مفسر مفهو  جدمی سازگار و هماهنگ
ن ابلکه این معنا به عنوان احتمالی ار کنار احتماالت پیشتین مفستر ،کندبیان نمی

 4گراا.می مطرب

ررفیت پتذیرش  ،که برخی از واگگان از آغازیاا کرا این مطلب باید شرب  ار
گوناگون از معنا هستند های مراتب گوناگون اارند و به بیانی اارای الیهمعنا را با 

امتا ، مورا توجه و فهتم واقتع شتده استتآن  که ار عصر نزول تنها یک جنبه از

 ــــــــــ
 .111،  شناسیگفتارهایی در زبانصفوی، کورش، .  1

 .114،  لتحقیق فی کلمات القرآنامصطفوی، حسن، .  2

 همان..  1

 .681،  پذیری معنا در قرآن کریمشمولایازی، سید محمد علی، .  4
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ولتی بته الیتل محتدوا  ،توانسته از کال  فهمیده شوامی ایگر معنا همهای جنبه
ر ار آیات یتا حتتی تتأثیر یا به لحاظ رشد نیافتگی یا عد  تدب، بوان اان  بشری

که ار حتوزة علتو  ربیعتی و اجتمتاعی هایی های خا  فرهنگی یا تلقیذهنیت
آن ، و امروز با تأمل ار آیاتاند سطحی از این آیات نمواههای برااشت، اندااشته
گراا و یا معانی می شوا یا اصالبمی م و قطعی تخطئهمسلّهای اولیه با قرینه فهم

  .آیداست می، بهاندآنان گفته آنچه افزون بر

ر ف   أه هم  ته ه أهن  للاه خوانیم: : ار قرآن مینمونه ا    یسهخ  ه  هكُم م  ا  فُل كه تهج  ه     وه  یاْل 

ِ ن  للاه  یف   ْ ن اه   ِ ال  ب ِ  ه      رء أهن تهقهعه عهلها  اْل  ُك ا س مه س  یُم  ه  وه هم    وٌف ب ر ن ارس   ها ه ُ  ا  بهح    ب أ

یمٌ  ح     (61/حج)ر شما گراانید و آیا ندیدی که هرآنچه ار زمین است خدا مسخّ ؛
زمتین  اارا کته بترمتی را او نگه آسمانکند و می کشتی به فرمان او ار اریا سیر

 مهربان است. همانا خداوند به مرا  بسیار رئوف و .نیفتد مگر به اذن او

، زمین افتد اارا تا مبااا برمی ن را نگاهفرماید: خداوند آسماار این آیه می اگر
زمین ار مفهو  مرا  عصر نزول چه بواه است و امتروزه مترا   افتاان آسمان بر

باشد کته ختدا بواه است فهم آنان این  ممکن ؟اانندمی افتاان آسمان را چه چیز
ایتن فهتم . تا بر زمین ستقو  نکننتد، نگه ااشته استها ستاره آسمان را با ماه و

وجوا نیروی جاذبه برای ، و فهم ایگر از نگاه ااشتن آسمان، سااه و ابتدایی است
باشد که بته می فهمی که تفصیلی از ررب سااه امساک ؛مهار کران سیارات است

نتزول بیتان شتده و  علمی عصرهای صورت اجمالی و سااه و مناسب با اریافت
 اهد.می فصیلایگر توضیح و تای گونهه را ب نامروز مفسر علمی آ

اینجا واگه امساک ار نظر مفسران علمی چنان ررفیت معنتایی را اارا کته  ار
هرچند که این توسعه ار عصر نتزول قترآن ، آمیز هم بشواشامل نگهداری جاذبه
 .1قابل فهم نبواه باشد

قابتل  میقرآن کتر یو اجتماع یعلم اتیار آ شتریالفاظ ب ی معانیرولة توسع 

 ــــــــــ
 همان..  1
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ایتن  زیتپراازا نمی یصفات اله فیکه به توص یکالم اتیآ ار یول ،تصور است
عالمه رباربائی ار تفسیر آیات صفات الهی از ایتن . کاربرا ااراای به گونهشیوه 

نیست کته ای که ار قرآن هیچ لف  یا آیه است ایشان معتقد. شیوه بهره براه است
وان متدخلی عنته عالمه ایتن اصتل را بت .1باشدارااه شده معنای خالف راهرش 

بیتان  2کراه است.مطرب  المیزانشناختی برای وروا به تفسیر قرآن ار مقدمه معنا
گتاه بترای مصتداق یتا مصتاایق ست که از نظر ایشان وضع لف  هیچا له آنئمس

و  ابلکه لفت  بترای روب و غایتت معنت، خا  با تشخص و ممیزات ویوه نیست
ییرخصوصتیات متدلول و و به همتین الیتل استت کته تغ شواوضع می، مصداق
مانع از االلت مطابقی و حقیقی لف  ار ، ابه شر  بقای روب و غایت معن، مصداق

، استتوار بتر عترش سناا الفاظ و عباراتی همچون:اِ، بنابراین معنای جدید نیست.
سناا حقیقی است و کال  و الفاظ متشابه بر خداوند همگی اِ، وجه، ید، بصر، سمع

اما انس ما با مصاایق محسوس آنها باعث این ، استاه شده ارامعانی راهری آنها 
مجاز ، معنای ایگره این الفاظ ار مصاایق غیرمحسوس ب کاربراشوا که توهم می

ار حالی کته متدلول حقیقتی ایتن الفتاظ همتان روب و ، و بر خالف راهر است
و مفستر بایتد  حقیقتی است که ار مصداق محسوس و غیرمحسوس وجوا اارا

بدین ترتیب عالمه از مصاایق ماای و محسوس آیات به  ال کشف آن باشد.انبهب
ار . کنتدمتی شوا و نوعی توسعه ار معنا را ایجتاامی منتقلآنها  مصاایق معنوی

 .شوامی تری به این موضود پرااختهبعدی به شکل مبسو های بحث

 ییشمول معنا ةینظردر  یکل یمبان

نی و مدلول آیات قترآن کتریم اختالفتات میان مفسران ار مورا کشف معا ار
اصتولی استت کته  فراوانی وجوا اارا که این اختالفات نشأت گرفته از مبانی و

 ــــــــــ
 .47-17،  1، جالمیزانرباربائی، سید محمدحسین، .  1
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آنان ار تفسیر قرآن کریم متدنظر اارنتد. چنانچته مفستری ار گتزین  مبتانی و 
و هتا رویکتجبرااری صحیح از قواعد تفسیری اقتت نظتر ااشتته باشتد از بهره

هدایتگر مفسر ار نیتل  ،ماند. مبانی منقح و سنجیدهمی به اور ریار تفس انحرافات
  به مقصوا کال  الهی است. ار تعریف مبانی تفسیری گفته شده است:

یعنی مباای تصوری و تصتدیقی تفستیر کته آگتاهی از آنهتا و ، تفسیر مبانی»
برای مفسر الز  است که شتامل ، قبل از تفسیر، تعریف انتخاب مبنا ار مورا آنها

، شتترایط مفستتر، منتتابع، بطتتن، ویتتلأت، شناستتی تفستتیرمفهتتو  مبتتاحثی همچتتون
  .1«شوامی ها و ضوابط تفسیر معتبرفرضپی 

اصول موضتوعه ، هافرضبه آن استه از پی »  :آمده استایگری ار تعریف 
، شتوامتی ثیرگذار ار روشأو باورهای اعتقاای و علمی که به صورت مستقیم ت

  .2«گویندمی مبانی

هر مفسری ناگزیر است که با تکیه بتر یتک سلستله مبتاای  ،عبارت ایگر به
ای کته از مبانی ؛خا  اقدا  به تفسیر کند یهافرضپی  و علمی یا مبانی نظری

 ینتد تفستیر اخیتلارا ار فرسرچشتمه گرفتته، آن  یتعالیم علمتی و اعتقتاای و
  ااند.می

روه تنظیم نموا: مبانی عتا  توان ار او گمی تفسیری را یبحث حاضر مبان ار
تر پایته فکتری بحتث آن استه از مبانی هستند که بیش، عا مبانی  .و مبانی خا 

 کته ضترورت تفستیر را ایجتاب ار واقع همان اصولی هستتند آیند ومی شماربه
جامعیت قرآن کریم و لزو  پاستخگویی آن بته نیازهتای عصتر و : مانند ؛کنندمی

ن استه آ یاساس ایخا   یاما مبان، و اعجاز بیانی آنرواهر قرآن  تیحج وزمان 
 هتاپیکره بحث بتر آن ارتبا  اارند و قیموضود تحق با ماًیهستند که مستق یاز مبان

 یبررست لیتفصت همقاله موضود بحث ماست و الز  است ب نیار ا مبتنی است و

 ــــــــــ
 .18،  1، جمنطق تفسیر قرآنرضائی اصفهانی، محمد علی، .  1
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  .شوا

 از این قرارند: ییشمول معنا ةیخا  نظر یمبان

 ؛فهم به عصر مخاربان منحصر نبوان - الف

 ؛مندی قرآن(تاریخ) التزا  به فرهنگ عصر نزول - ب

 ؛کلی بوان معانی قرآن - ج

 .روب معنا یاستعمال الفاظ برا - ا

 منحصر نبودن فهم به عصر مخاطبان - الف

مشخص گتراا شتناخت و  دیبا کریم قرآن ریکه ار تفس یاز مسائل مهم یکی
 شوند:می به چند گروه تقسیمزمینه ن ار این محققا .مخاربان قرآن است نییتع

قرآن را تنها  ،ای خطابات قرآنی را تنها منحصر به مرا  عصر نزول اانستهعده
معتارف ، اانند. ایتن گتروهمی به بستر نزول و فضای فرهنگی اجتماعی آن متعلق

 احکا  قرآنی را تنهتا، قرآنی را بازگوکننده تصورات عمومی مرا  آن زمان شمراه
با تحول شترایط و ، ایگرهای اورهکه ار ، اانندمی پاسخگوی نیاز مرا  آن عصر

قترآن بتا ، بنتابراین ایتدگاهاستت،  نیازمنتد اجتهتاا مجتدا و تجدیتدنظر، نیازها
بسیاری از باورهای موجوا ار ، کاربران زبان عرف رایج ار میان اعراب جاهلیبه

 پذیرفته و بتر، آور و حامل آن بواه که الفاظ و عبارات پیارا نیز،  فرهنگ جاهلی
لذا احکا  آن محدوا و منحصر به همتان عصتر و اوره . ید زاه استأیمهر تآنها 

. این ایدگاه با اصل جاواانگی قترآن ار تضتاا استت و اکثتر محققتان و 1است 
 .اندکراهمفسران اسالمی با آن مخالفت 

، معتقدنتد قترآن رغتم پتذیرش جتاواانگی معتارف و احکتا به ای ایگرعده
که همتراه بتا ااوات و الفتاری ، و سنت( ار آیات احکا ) خطابات مشافهی قرآن

یتا ایهتا »ماننتد ؛ است که وضع لغوی و عرفی آنها برای مخاربه با حاضران است
 ــــــــــ
 .48،  نقدی بر قرائت رسمی از دینمجتهد شبستری، محمد، .  1
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یتا ) ار حقیقت به همان حاضران زمان نزول آیتات «یا ایها الذین آمنوا»و  «الناس
و تعمیم محتوای خطابات به ایگتر مترا  و همته اختصا  ااشته  (صدور اخبار

، البته بتا وجتوا ایتن. متکی به االه ایگر است، منان و مکلفان ار اعصار ایگرؤم
بته ، اشتراک احکا  را به ضرورت ثابتت اانستته و بته برکتت آن، محققان مزبور

گونه ایگر این رویکرا ایتدگاه کستانی استت کته  اند.عمومیت احکا  قائل بواه
بته استباب ای اعم از خطابات مشافهی یا ایگر بیاناتی که به گونته) قرآن رازبان 

اانند که جز با تکیه بر االه ایگتر می خا  نزول و قراین حالیه تعلق اارا( چنان
هم ار بیترون متتن  که معموالً) قراین حالیه، به ارستی فهمیدنی نبواه و ار واقع

و ربعاً امکتان  1شوامی م آیات تلقیگاه اساسی فهشوا( تکیهمی جووقرآن جست
با تکیه بر االلتت قترآن ممکتن نخواهتد بتوا. ایتن  تنهاتعمیم محتوای آیات نیز 

اصالت جاواانگی و گستره آن ، ایدگاه نیز ار عین اعتقاا به اصل جاواانگی قرآن
 .کندمی ااررا خدشه

کته  معتقدنتدو ، انتدایدگاه ایگر آن است که قرآن را متنی فرا زمانی اانستته
صتحیح  و تفسیر، قرآن کریم ار شرایط خا  تاریخی و جغرافیایی نازل گرایده

ولی از آنجا که قرآن خطتابی ، شناخت آن شرایط میسر و مقدور نیستبا آن جز 
نباید آن را ار فهم عصتری اشتخا  ار یتک ، هانسل عصرها و همةاست برای 

مخاربان اولیه را مورا توجته  ن حال که فهمهماخا  محدوا نموا. لذا ار ة بره
عتد   فهتم نستل اول و توقتف ار برابترگیریم، ناایده نمیاهیم و آن را می قرار

 مستائل آن نداان نگرش قرآن را نوعی جموا نسبت بته قترآن وتسری حرکت و
 .2اانیم می

: از جملته آیته؛ ار اثبات این ایدگاه به آیاتی از قرآن کریم استناا شده استت
َی  ِ  ه  یه أُوح  و  ُ ان بهلها ه هْها ا  ق آن ال  مه كُم ب ه  وه ْ  ه  یقرآن به من وحت نیو ا؛ (11انعا /) ن

 ــــــــــ
 .11-8،  گذاری قرآندرآمدی بر تاریخنکونا ، جعفر، .  1
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 .هشدار اهم قرآن به او برسد نیکه ارا شده تا بدان شما و هرکس 
پیتامبر گرامتی استال  بته  ند از:امخاربان قرآن کریم عبارت هیآ نیبر اساس ا

 ار مکته و مدینته کته از تعبیتر رعنوان اولین مخارب و سپس مرا  عصر پیتامب
رسد کته می پس از آن هرکسی که پیا  قرآن به او شوا ومی استنبا  «النذرکم به»

ار آیات ایگر نیز همتین مضتمون متورا . یاا شده است اناز آن «ن بلغمَ» با تعبیر
 :مانند؛ کید واقع شده استأید و تأیت

 ینه ل عهار هم       ٌ ك   ْ ِ ال    .ستتین انیجهان یبرا یقرآن جز پند نیا؛  ( /78)ِ ن  هُوه 
ینه  رورنیو هم ل عهار هم  اةل     مه ح  ِ ال   ه ال نهركه  سه ر أه   مه  یتتو را جتز رحمتت؛ (118/اریتانب) وه

 .مینفرستاا انیجهان یبرا
که قرآن به قو  شوند یااآور میمضمون  نیبا ا گریفراوان ا اتیو آ اتیآ نیا

قترآن از . استتجهان مرا  ة و خطاب آن به هم نداراویوه اختصا   یو گروه
قترآن ار  دیتگونمی و، کندنمی اای مخاربانعنوان ه ب نیّمعای هلیقب ایقو  خا  

 یتیهتا هستتند و محتدواانستانة قرآن هم اربانمخ .آن قو  است ای نیا انحصار
 1 .ستین یزمان چیکس ار هچیه یبرا

و  نیزمتة پهنت اعصار استت وة همها ار انسانة هم تیکتاب هدا میکر قرآن»
قترآن  تینور هدا. هماره تابان قرآن است دیخورش ینورافشانة زمان حوزة گستر

قلمترو رستالت  نیتیتب ستبحان ار خداونتد تابد.می است تینجا که مرز بشرآتا 
لن ارس   :دیفرمایم اکر  امبریپ ِ ال  كهرف ةل     ل نهركه  سه ر أه   مه را جتز  و متا تتو ؛(72/أستب) وه

شمول و کتاب او و جهان یلذا رسالت آن حضرت ابد .میمرا  نفرستااة هم یبرا
از مترا   ینته گروهت و افتراا بشتر هستتندة همت زیو جاواانه و قو  او ن یجهان
 .2«ازحج

نقل شده است که بر منحصتر  نیز نیاز معصوم یاتیروا مزبور،عالوه بر آیات 
 ــــــــــ
 .41-41،  1، جآشنایی با قرآنمطهری، مرتضی، .  1

 .11،  1، جتسنیمجواای آملی، عبداهلل، .  2
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 .کندمی دیکأل تنبوان مخاربان قرآن به مرا  عصر نزو

و  جاواانته اارنتد اتیتآن ح اتیتقرآن و آ» :نقل است که فرموا اما  باقر از
بتا  ،بتوامتی یمنحصر ار اقوا  خاص اتیاگر نزول آ رایز ؛رندیپذنمی گاه فناچیه

 نیاز بت زیتصورت قترآن ن نیرفت که ار امی نیاز ب زین اتینابوا شدن آنان آن آ
استت ار  یگذشتتگان جتار حتقّگونه که ار همانکه قرآن  یار صورت ،رفتمی
 نیبتا همت یگتریا اتیتو روا. 1«خواهتد بتوا یجار زین ندگانیحاضران و آ حقّ

و . 2مخارب قترآن هستتند یبعد هم همگهای کند مرا  نسلمی انیکه ب نیمضام
 یاست که رهور اولت نیبعد ار اهای نزول با نسل مرا  عصر ازیتنها تفاوت و امت

مطابق با زبان و فهم آنان بواه است بدون آنکه بته آنتان  میقرآن کر اتیو آ فاظال
 .منحصر باشد

آن خواهد بوا که زبان قترآن ، مخاربانة به گستر ینگرش قرآن نیچن استاورا
ربقات از هر رنتگ و  یمخاربان خوا ار تمام همة یبرا ،یچند سطح یزبان دیبا

 ستتین ستطحی از معنتا را ارککته مخاربتان نخای به گونته، نواا و صنف باشد
 .نمایندمی معنا را کشف و ارک کراند و مخاربان بعدی سطوب ایگر ازمی

 (مندی قرآن کریمتاریخ) التزام به فرهنگ عصر نزول - ب

نتازل شتده ای که قرآن کریم ار موقعیت تاریخی و جغرافیایی ویتوه نکتهاین 
متات مناستب عصتر ختوا است و مخاربان اولیه آن ار شرایط خا  و بتا معلو

از سوی ایگر این امر نیز محرز استت  مورا تراید هیچ مفسری نیست و، اندبواه
که برای ارک صحیح آیات قرآن کریم ابتدا باید به فرهنگ عصتر نتزول مراجعته 
نموا و با آااب و رسو  و عقاید و اوضاد و احوال فرهنگی و اجتماعی آن زمتان 

مندی شوا این است که آیا اعتقاا به تاریخمی طربالی که ار اینجا مؤس. آشنا شد

 ــــــــــ
 .111،  1، جالکافیکلینی، محمد بن یعقوب، .  1
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ه یتا بت قترار گیترا،پذیری معتانی الفتاظ تواند به عنوان مبنایی ار توسعهمی قرآن
ار تبیین ایتن  ؟توسعه مفهومی آیات است همندی قرآن مانعی ار راتاریخ ،عکس

 :مسئله توجه به او عنصرحائز اهمیت است
فرهنگ عصر نزول وحی ، مندی قرآن کریمخیکی از عناصر مهم ار بحث تاری

و امکان خطاب و به کار رفته است و عنصر ایگر الفاری است که ار لسان وحی 
 .تفهیم و تفاهم را برای مخاربان اولیه فراهم آوراه است

از ای گونه؛ شوامی مندی به استناا این او عامل به او گونه تبیینمفهو  تاریخ
قرآن محصول فرهنگتی زمتان : اارامی که ابوزید ارهار مندی بدان معناستتاریخ

و بایتد بته آن بته ، باشتدمی محیط آن زمان حجاز ةخوا است و ساخته و پرااخت
 ةقترآن تجربت ،بر اساس این ایتدگاه .بشری نگریسته شوا عنوان یک متن اابی و

لی هتدف اصت 1گراا.می شوا و احکا  ثابت و ازلی آن نفیمی اینی پیامبر قلمداا
کته بتا پتذیرش ای گونتهبته ، ابوزید مطالعه علمی و تاریخی نصو  اینی است

بوان متن اینی به این باور برسیم که معنتای اصتلی متتن اینتی بشری و تاریخی
از ایتن رو خصتلت ، معطوف به واقعیات فرهنگی و اجتماعی عصر نتزول استت

 .خوی  استتتاریخی اارا و محصور ار حصار واقعیات فرهنگی و زبانی عصر 
بنابراین ار عصر حاضر که واقعیات فرهنگی و اجتماعی متفاوت با عصتر نتزول 

الز  است متن اینی را با واقعیات فرهنگی و اجتماعی عصر ختوا تطبیتق ، است
مغتز ) به انبال فحتوا، کران به معنای اصلی و تاریخی متناهیم و به جای بسنده

  2متن به فحوای آن برسیم.های ویل مجازی از نشانهأکال ( باشیم و با ت
تفصیالتی که ار قترآن  ،زیرا ربق این تحلیل ؛ید ما نیستأیاین ایدگاه مورا ت

از زبان و کال  بشری پیتامبر کته ار بطتن تحتوالت اجتمتاعی و ای آمیخته ،آمده
لتذا بشتری و تتاریخی . باشتد، میحواا  تاریخی عصر نزول شکل گرفته است

 ــــــــــ
 .16،  ویلأالت ةفلسفابوزید، نصر حامد، .  1

 .218،  نقد الخطاب الدینیهمو، .  2
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است که عقتل و آشکاری اارای محذورات کالمی  ؛وزیداانستن وحی به تقریر اب
لزو  راه یتافتن امتور بارتل و ترین آنها اهد و مهمگواهی مینقل بر ناصوابی آن 

ار حالی که به عقیده ما قرآن کریم تنها اریافت الهی از  .ناروا ار قرآن کریم است
ر آن نداشتته پیامبر و شرایط اجتماعی هیچ نقشی اهای پیامبر است و بین  سوی
متن وحیانی قترآن کتریم از ستویی نتارر بته حتواا  و واقعیتات  ماًمسلّ .است

هدایت و ارشاا و تربیت الهی  برایزیرا ؛ باشدمی فرهنگی و اجتماعی عصر نزول
ارتبا  با مسائل و موقعیت فرهنگی و تواند بینمی پس، مخاربان نازل شده است

امتا مستئله آن ، آنتان باشتد هدایتگراید و گو نمواجتماعی مخاربان با آنان گفت
نیست که قرآن بته یتک ای است که این توجه به مسائل عینی عصر نزول به گونه
ار حصار تنگ اقتضائات آن  محصول فرهنگی و متن تاریخی تبدیل شوا که اوالً

عصر و زمانه محصور و محدوا گراا و برای اعصار ایگر غیرقابل توجه باشتد و 
ماندگی فرهنتگ آن زمتان ین بارل و ناصواب برخاسته از جهل و عقبمضام ثانیاً

بلکه قرآن ار عین توجه بته مستائل و حتواا   ،مایه وحیانی آن راه یابدار ارون
عصر نبوی هرگز ار برابر عناصر بارل فرهنگی و اجتماعی آن عصر منفعل نبواه 

ل آن ار پتی  و با برخورای فعال رویکرای اصالحی را ار مقابل مضتامین بارت
  .گرفته است

مندی بدان معناست که کال  الهتی ار یتک زمتان و مکتان تحلیل ایگر تاریخ
خا  به زبان عربی بر پیامبر نازل شده است و برخی مباحث فرهنگی و اعتقاای 

صتحیح از غیرصتحیح هتای این راستا آموزه جاهلیت نیز ار آن مطرب شده تا ار
تفسیر شوا و تحلیل اجتماعی و تاریخی از شرایط لذا این متن باید ، شناخته شوا

خواهد پیا  اصیل قرآن را می بنابراین کسی که. آن زمان برای فهم قرآن الز  است
و ها باید به موقعیت تاریخی واگه، لفظی و غیرلفظیهای ارک کند افزون بر نشانه

برگرفتته توان نمی ن راآاز سوی ایگر تما  فرهنگ قر. توجه نمایدآنها نیز  االلت
ترین زیرا با نزول قرآن و رهور اسال  یکی از عمیتق؛ از فرهنگ جاهلیت اانست



 1111 تابستان 111شمارة  16

 ،قترآن. عرب عصتر جتاهلی پدیتد آمتد ةتحوالت فرهنگی و اجتماعی ار جامع
، هتای نتوین اخالقتیو ارزش، ارتبا  انسان بتا ختدا، حیات، بینشی نو از هستی

کته ، ایتج زبتان عربتی ارائته اااار قالتب واگگتان ررا عباای و آااب اجتمتاعی 
 .فکری و مفاهیم فرهنگی آن جامعه را به کلی اگرگون ساختهای بنیاا

کته متا بته زبتان وحتی روستت  منتدی ار اینجتا از آناهمیت گفتمان تاریخ
ار ایتن ، آشتنا شتویمها تر شویم و به گذشته نگتاه کنتیم و بتا سرچشتمهنزایک

اما ار عین حال کته فهتم عصتر  ،گیرامی صورت فهم صحیح وحی بهتر صورت
توقف ار برابر فهتم گیریم، ناایده نمیاهیم و آن را می پیشین را مورا توجه قرار

نداان نگرش قرآن را نتوعی جمتوا نستبت بته عد  حرکت و تسری نسل اول و
هتای چرا که فهم مخاربان قرون اولیته ار حوزه 1؛اانیممی قرآن و مسائل اسالمی

پووهتان اجتماعی پایان همه چیز نیست و اندیشتمندان و قترآنمتعدا اعتقاای و 
 اند.برانگیزی را ار این موضوعات ارائه کراهملأات بسیار اقیق و تیمعاصر نظر

 لذا، و نوااهاها از آنجا که قرآن گفتمانی فرازمانی است و خطابی به همه نسل
ذکتر استت کته  نشایاالبته کنیم. توانیم آن را ار فهم عصری اشخا  حبس نمی

با تدبر ار مباحتث  .باشدمی این حرکت و پویایی نیازمند ضوابط و قواعد خاصی
ای شوا که گرچه بسیاری از آیات نارر به موقعیت ویتوهمی مندی مشخصتاریخ

کند می برااریاالت خوا بهرهؤبرای پاسخ به سآنها  فقیه و مفسر از ولی ،باشدمی
اگر ار موارای احکتامی . ااندنمی رفشان سپری شدهرا آیاتی که تاریخ مصآنها  و

 ؛مند هستندو به اصطالب احکا  تاریخ مورای اارندة صبغ شوا که صرفاًمی ایده
ایتن احکتا  نیتز برخاستته از  ،اخترکشتیو  لعتان، رهار، ااریمانند احکا  براه

زیرا رسالت قرآن بتدون پترااختن بته مستائل ؛ اهدافی الهی و جهان شمول است
کشتیدن رفتارهتا و مند عصر بعثت و فرهنگ زمانه و به انبال آن به چتال تاریخ

 ــــــــــ
 .111،  نگرشی نو در فهم قرآنغزالی، .  1
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رسالتی ناقص و نارساست کته تصتور آن ، باورهای ناارست جاهالنه و متعصبانه
 1.ارباره قرآن کریم که کتابی جامع و کامل است ناارست است

؛ باشتدتوجته جاهلی عصر بعثت بیهای تواند نسبت به برنامهنمی قرآن کریم
 اگر مرا  عصر بعثت که مخاربان اولیته قترآن هستتند متورا هتدایت قترار زیرا
ار حقیقت قرآن . توانست به صورت جهانی هدایتگر باشدنمی اسال ، گرفتندنمی

لتذا  .کندمی را نیز متحولها و تمدنها نسل ایگر، کریم از ورای تحول نسل اول
ثیر بستزا و أبلکته تت، گی آن منافاتی نتداراجاواان مند قرآن نه تنها بامسائل تاریخ

 .کندمی شگرفی ار جاواانگی قرآن ایفا

 کلی بودن معانی قرآن - ج

بر معانی بستیاری االلتت اارا و ار مقایسته ، قرآن کریم با الفاظ کمگمان بی
انبیای پیشین از حجم کم و ایجاز بیشتری برخوراار است. های میان قرآن و کتاب

بیشتتر استت و و از روش ایجازی استفااه کتراه بواه بسیار کلی  بیان قرآن ةشیو
بته همتین  .است تا ذکر خصوصیات و جزئیات کلیارائه اصول و قواعد  صداار

ار ، استت فتراوانالقات و پذیرش مصاایق رالیل الفاری که مشتمل بر عمو  و ا
ولی و پیدای  تفستیرهای رتزمینة شوا و همین شیوه می ایده به وفوراین کتاب 

 معانی گوناگون الیه به الیه را فراهم ساخته است. 

قوانین چنان عمتل  ئةگذاری و ار ارااگر نصی ار بیان معارف و قانون بنابراین
ار  ،کرا که ار متن قانون بیشتر به کلیات تکیه کند و کمتر به جزئیات وارا شتوا

ج جزئیتات را بته معانی فراهم ساخته و تدوین و استخرا ةبرای توسعرا راه عمل 
 است.سپراه کاوشگران نص ار ری زمان 

کریم چنین ویوگی را اارا و کسی ار این باره ترایتد نکتراه استت. بته  قرآن
پووهتان بترای ایتن مجموعته از نصتو  قترآن کتریم همین الیل برخی از قرآن

 ــــــــــ
 .11،  قرآن و فرهنگ زمانهایازی، محمدعلی، .  1
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که ار چنتین متوارای متا حتق اند کید کراهأقواعدی وضع کراه و به صراحت ت
مگتر  نیممعانی کلی را بر خصوصیات و جزئیات محدوا و محصور ک نداریم این

 .بطلبداینکه سیاق آیه چنین محدوایتی را 

پتذیری ررفیتت، بیان نموا عبتارت ازتوان می نص قرآن ةکه اربار رایگ ةنکت
 معانی احتمالی ار قرآن است که بستر تعدا مترااات و متدلوالت را فتراهم ةاایر
هتای بیتان شتده کته پتذیرش فهمای که قرآن بته گونته اهدمی سازا و نشانمی

 سازا.می میسّرگوناگون را 

هاروت و ماروت و  ةبقره ارباره قص ةسور 112 ةرباربایی ار تفسیر آی عالمه
معتانی محتمتل ایتن آیته را یتک ، ریاضتی ةفرض و احتماالت آن با یک محاسب

 گوید: می شمارا ومیلیون و اویست و شصت هزار معنا می

اش بتا کته یتک آیته، این مطلب از عجائب نظم قترآن استت سوگندبه خدا »
انگیز و محیرالعقول است. و ار سازا که عداش حیرتمیهایی مذاهب و احتمال

 :فرمایتدمتی سپس .1«حسن و زیبایی خوا متکی است عین حال کال  همچنان بر
زند کته می ان احتمالباشد که سر به هزارمی 18 ةآی ،هوا ةمشابه این آیه ار سور

 برخی صحیح و برخی ناصحیح است.

سبب پتذیرش وجتوه متعتدا و ار نتیجته بوان معانی قرآن کریم کلی بنابراین
  .گراامی پذیری معناتوسعه

 ال الفاظ برای روح معنااستعم - د

استعمال الفتاظ بترای روب ، معناییشمول ةمبنا از مبانی خا  نظری نیچهارم
اهد که  یاز معنا را ار خوا جاهایی تواند الیهمی نظریه هر واگه ار این .معناست

استتعمال  ار ، شوامی هر یک از آنها چون یکی از مصاایق این مفهو  محسوب
 آن معنا مطابق وضع حقیقی خواهد بوا.

 ــــــــــ
 .28،  2، جالمیزانباربائی، محمدحسین، ر.  1
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آن ار معانی محسوس و های مفسران عرفانی ار تبیین جمالتی که واگهبیشتر 
 انتد:ی کال  را از راهر به امور ایگتر توستعه اااه و گفتتهمعان، عاای به کار رفته

زیرا این الفاظ ار رول االلت  ؛توان آیات قرآن را فراتر از فهم عرفی پی  برامی
همان معانی رتاهری و ستااه و ابتتدایی  هاترین آناارند که نزایکای خوا معانی

 شوا.می ار حالی که معانی ایگر برای کال  الهی فرض، است

از  یاریوضتع بست یشناستمفهو  شناسانه است کهزبان لیتحل نیاساس هم بر

، نآة جتیو ار نت رایپذمی ارااه صورتو  علم ،اتیح ،قدرت ،واگگان چون تکلم

و  یاعتم از حصتول ،نآ قیمصتاا یبتر تمتام یمفهو  علم به اشتراک معنتو مثالً

 ن صتدقآ اقمصتد ترینیمرتبته تتا عتالترین نییاز پا یو اکتساب یذات ،یحضور

 کند.می

 یمالصدرا، کندمی کسی که به این مبنا ار میان عالمان شیعه تصریح نخستین

 اایت «روب معنتا»لفت  بتا معنتا بتا عنتوان ة از رابط یو .ق(است1111 ) یرازیش

 نیتا نیقیراسخان ار علم و ة قیرر :سدینومی «یکرس»ة واگ ریاو ار تفس .کندمی

، ار معنتا نکننتد یتصترف و رنتدگذا یآن باق یقیحق یاست که واگگان را بر معنا

 یمعتان دیتنمواه و به تجر یمعان نیا قتیار حق قیلکن تما  توان را صرف تحق

از  یبعضتة غلبتة بته واستط کته از روب معنتاچنتان، پراازندمی آنها از امور زائد

 1مانند.نمی محجوب ،که نفس به آن عاات کراه اتیخصوص

رب روایات رهر و بطن که ار مقدمه چهتار  و هشتتم ار ش زیفیض کاشانی ن

عد حقیقی یا روب و صورت یا قالتب هر معنایی اارای او بُ :گویدمی آوراه است

شوند می های متعدای برای یک حقیقت استعمالها و قالباست و گاهی صورت

کته  «قلتم» لفت  مثل ؛اندو الفاظ فقط برای حقایق و روب معانی خوا وضع شده

 ــــــــــ
 .111، ترجمه محمد خواجوی،   مفاتیح الغیببنگرید به: صدر المتألهین شیرازی، محمد، .  1
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های چوبی یتا وسیله ارج مطلب ار الواب وضع شده است و ار آن ویوگی برای

که همین کتال  ار متورا آهنی یا حتی جسمانی بوان آن لحاظ نشده است. چنان

میزان بر هر چیزی که وسیله سنج  مقتاایر باشتد ، لوب و میزان هم جاری بواه

برای سنج  خواه جسمانی و اارای او کفه و خواه روحانی و ، وضع شده است

اعمال و یا هر چیتز ایگتری باشتد و ستپس راهیتابی بته روب معتانی را ستبب 

 1کند.می شدن ابواب ملکوت معرفیگشواه

بته ، نی است که معتقد است واضتع ار وضتع الفتاظانیز از مفسر خمینی اما 

را کلیتد کلیتدهای معرفتت و اصتل  نکتهایشان این  .روب معنا توجه ااشته است

 فرماید:می ،رازهای قرآن شمراهاصول فهمیدن 

ایتن معنتا را بته استت  -رضتی اهلل عتنهم  -ها و کلمات عرفتا از اشارت آیا»

وضع شده است؟ و آیتا ار ایتن آنها  که الفاظ برای روب معنا و حقیقتای آوراه

از ، به جان ختوا  ستوگندك کته ار ایتن مطلتب اندیشتیدن ای؟مطلب تدبر کراه

کلید کلیدهای معرفت و اصل اصول فهم ، زیرا آن ؛عباات شصت سال بهتر است

 .2«رازهای قرآن است

 مثالً است؛از این روش ار تفسیر آیاتی از قرآن نیز استفااه نمواه  اما  خمینی

ل ار تفسیر آیه  ب ینار ل مُّ نهر  هكه فهت حر ]چه[  ،ما تو را پیروزى بخشیدیم؛ (1/الفتح) ِ ن ر فهتهح 

ن أشت ضتمن شترب، مفسران ار تفسیر آیتهبیشتر لی که ار حا .پیروزى ارخشانى

نماینتد و اغلتب فتتح را بته معنتای متی نزول آیه احتماالت گوناگونی را مطترب

پیامبر ار برابر اشمنان ار جریان فتح مکه یا ار صلح حدیبیه یا حتی ار  پیروزی

 ــــــــــ
 .11-28،  1، جالصافیبنگرید به: فیض کاشانی، مال محسن، .  1

 .71، ترجمه احمد فهری،  مصباح الهدایه، روب اهلل، اما  خمینی.  2
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 از صتحابه و تتابعین یتااآوررا و اقتوال متعتدای  1نماینتدمی جنگ خیبر تفسیر

فتح را مطلق ، با استناا به قانون وضع الفاظ برای روب معنا اما  خمینی، شوندمی

 گشای  ار امور ماای و معنوی معنا نمواه و برای آن مصاایق و مراتتب رتولی

آیه را فتتح ابتواب قلتب ار سته  حتی مراا و قائل است (اعم از ماای و معنوی)

 2معنای حقیقی آن نیز نخواهد بوا. مرتبه عرفانی تفسیر نمواه که البته بر خالف

ی است که به ایتن اصتل معتقتد بتواه و ار اناهلل جواای آملی نیز از مفسرةآی

 1.استبراه تفسیر خوا از این شیوه بهره 

بشر نخست بتا  این است کهآید، است میبهمل ار کال  این بزرگان أآنچه با ت

نها و بته آلفاظ را ار برابر محسوس و ملموس ار ارتبا  بواه و ا قیو حقا یمعان

 ینقشت مصداق اتیخصوص چون اما، است وضع نمواهنها به ذهن آمنظور انتقال 

و  یفکترة و توستع رشتدبتا ، قلمرو معنا و مفهو  الفاظ ندارا دیو تحد نیار تع

 یار معتان یهمتان الفتاظ بتا مناستبات خاصت ،یانتزاع یمعان  یدایو پ یفرهنگ

 ایتار معنتا ة ما شاهد توسع سبب نیبد شوا.میبراه ر به کا زیو معقول ن یانتزاع

 .میلف  هست کی قیمصااة گستر

 گیریبندی و نتیجهجمع

آمیز است و خداوند حکتیم پیتا  از آنجا که قرآن کریم متنی مکتوب و اعجاز

 ستانایتن الفتاظ به هدایت خوی  را ار قالب الفاظ برای انسان فترو فرستتااه و

و از سویی واگگان بشری توان هستند، یم و معارف متعالی رروفی برای بیان مفاه

 ــــــــــ
 .112،  21، جتفسیر مجمع البیانبن حسن، ربرسی، فضل .  1

 .141،  شرح چهل حدیثاما  خمینی، روب اهلل، .  2

 .227،  1، جتسنیمبنگرید به: جواای آملی، عبداهلل، .  1
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نتاگزیر نتوعی تصترف و ، انتقال حقائق مربو  به عالم غیب و ماورائی را نتدارا

تتا قابلیتت انتقتال آن مفتاهیم متعتالی را ، گیرامی توسعه ار معانی الفاظ صورت

الفتاظ روش شمول معنایی به عنوان راهکتاری ار استتخراج معتانی . ااشته باشد

مند ایتن که بر اساس اصول و مبانی ضابطه، باشدمی تبیین کال  الهی مطرببرای 

 .سازامی امر را میسر

وی تعالیم علمتی و اعتقتاای  ازمفسر با تکیه بر مبانی و اصولی خا  که  هر

چنانچته مبتانی پراازا و ار ایتن میتان، می به تفسیر قرآن کریم، سرچشمه گرفته

یده باشد هدایتگر مفستر ار نیتل بته متراا و مقصتوا کتال  منقح و سنجیااشده 

 فکری بتاز رافاتها و انحرویو به منزله میزانی است که مفسر را از کج، خداوند

 اارا. می

 از این مبانی که پایه و اساس فکری بحث و زمینته ستاز بحتث اصتلی برخی

یتر مستتقیم بتا شوا که به صورت غمی باشد با عنوان مبانی عا  ار نظر گرفتهمی

را بته عنتوان آنها  توانمی و، نمایدمی بحث مرتبط است و کلیات بحث را مطرب

با موضتود  ایگر از مبانی که مستقیماً ةاست. پی  فرض مسئله نیز محسوب نموا

شتوا مبتانی متی مورا نظر ساخته و پرااخته یدگاهبحث ارتبا  اارا و ار پرتو ا

مبنا متورا بررستی چهار لفاظ قرآن کریم ار بحث شمول معنایی ا .خا  هستند

 ،مندی قترآنتاریخ ،قرار گرفته است که شامل:عد  انحصار فهم به عصر مخاربان

هر یک از ایتن مبتانی بواه،  بوان معانی قرآنکلی واستعمال لف  برای روب معنا 

ثر و ؤتفستیر قترآن کتریم بستیار مت رار تبیین لزو  کاربرا روش شمول معنایی ا

 ؛ار نظتر گرفتت ایدگاهتوان برای این می البته مبانی ایگری را نیز است.کارآمد 

لزو  پاسخگویی قرآن به نیازهای عصر و زمان و پویایی قرآن کریم کته ار  مانند

 را ارآنهتا  تتوانمتی روایات نیز به آن اشاره شده است و اعجاز بیانی قترآن کته
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 مطرب کرا.ضمن مبانی عا  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 .اهلل ناصر مکار  شیرازیةآيرجمه ت ،قرآن کریم .1

  .1171، اارالتنویر، بیروت، ویلأالت ةفلسف، نصر حامد، ابوزید .2

  .1112، سینا للنشر، قاهره، نقد الخطاب الدینیتتتتتتتتتت ،  .1

 ش.1187، کتاب مبین، رشت، قرآن و فرهنگ زمانه، سید محمدعلی، ایازی .4

مجموعههه مقههاالت ، «پتتذیری معنتتا ار قتترآن کتتریمشتتمول»تتتتتتتتتتتت ،  .1
انتشارات مؤسسه معارف اسالمی ، قم، اهلل میرزاعلی فلسفی ةآيبزرگداشت 

 ش. ،1176اما  رضا

، اانشتگاه آزاا استالمی، تهتران، قرآن های تفسیرمبانی و روشتتتتتتتتتت ،  .6

 ش. 1177، واحد علو  و تحقیقات

، استرارمرکتز نشتر ، قتم، چتا  او : تفسیر تسهنیم، عبتداهلل، جواای آملی .8

 ش.1171

 ترجمته احمتد، و الوالیهه ةالخدف الی  ةالهداايمصباح ، روب اهلل، خمینی .7

 ش. 1161، پیا  آزاای، فهری

 ش.1166، انتشارات ره، قزوین، شرح چهل حدیثتتتتتتتتتت ،  .1

المصتطفی  ةمعجا ، قتم، (1) منطق تفسیر قرآن، محمدعلی، رضایی اصفهانی .11

 ش. 1178، العالمیه

، بیّنهات، حسین رحمانی ةترجم، «پیرامون تفسیر قرآن»، سید موسی، صدر .11

 ش.1171بهار 

، ترجمته محمتد خواجتوی، مفهاتیح الغیهب، محمتد، صدرالدین شتیرازی .12
 ش.1161، سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیؤم

تصحیح سید ، الرضا عیون اخبار)شیخ صدوق(، محمد بن علی بابویه، ابن .11

 ش.1182، جهان انتشارات، تهران، مهدی حسینی الجورای

 ش.1171، هرمس، تهران، گفتارهایی در زبان شناسی، کورش، صفوی .14
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، سسه مطبوعاتی اسماعیلیانؤم، جابی، المیزان، محمدحسین، سید رباربایی .11

 ق.1111

علمتی األ ةؤسا م، بیتروت، تفسیر مجمع البیهان، فضل بن حسن، ربرسی .16

 ق.1411، للمطبوعات

، ا نتاروبیوترجمته ااو، فهم قرآن رد نگرشی نو، ابوحامد بن محمد، غزالی .18
 ش.1171، نشر احسان، تهران

علمتتی األ ةؤساا م، بیتتروت، صههافیالتفسههیر ، محستتن، فتتیض کاشتتانی .17

 ق 1111، لمطبوعاتل

، چتا  ستو : غفتاری اکبرتصحیح علی، الکافی، بن یعقوب محمد، کلینی .11
 .تابی، اارالکتب االسالمیه ،تهران

، رترب نتو، تهتران، دین رسمی از نقدی بر قرائت، محمد، مجتهد شبستری .21

 ش.1181

، وزارت فرهنتگ و ارشتاا التحقیق فهی کلمهات القهرآن، حسن، مصطفوی .21

 اسالمی.

 .ش1161، انتشارات صدرا، تهران، آشنایی با قرآن، مرتضی، مطهری .22

 .ش1171، نماهستی نشر، قم، گذاری قرآندرآمدی بر تاریخ، جعفر، نکونا  .21
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اهلل معرفت در  آیةنقد و بررسی دیدگاه 

 (11)مجادله/ نسخ نشدن آیه نجوی

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1زادهسید عبدالرسول حسینی  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 11/4/1191تاریخ پذیرش:  – 7/1/1191تاریخ دریافت: 

 
 

 
 

. گروهوی از نظور وجوود داردیه نجوي از آیاتی است که در نسخ آن اخوتال  آ

در  از کسانی اسوت کوه استاد معرفت دانند.نمی معاصران حکم آیه را منسوخ

اتش نسخ آیه را منکر شده و معتقد است حکم آیه حکم حکومتی یآخرین نظر

، شوودموی شخص خاص و زمان خاص تشوری ، است که براي شرایط خاص

قانون شریعت نیست که تغییر نکند. و آیه نجوي داراي پیامی همیشوگی و پوا 

تا مراجعه به سران مسئول در مسائ  کوالن و ارزشومند کشووري و  ،برجاست

سیاق آیات و قرائن  . با این حال،ارزشنه در مسائ  ریز و کم، دینی بوده باشد

 نسوخ آیوه  را تاییود ،روایات فراوان و اجماع علما، ستآنها و شواهدي که در

 تنها علی ،داللت دارد بعد از نزول آیه مذکور يروایات متعدد و معتبر کند.می

 ،علمواي فوریقیننظور ه اتفواق این آیوه بو .گاه نسخ شدد و آنکربه آن عم  

فضیلتی براي آن حضرت است. این مقاله به  نقد و بررسی دیودگاه اسوتاد در 

نسخ آیوه را اببوات ، حکام  آیه نجوي پرداخته و با دالئ  متقن به ویژه روایاتاِ

را ( علیخود ) که خداوند این آیه را فرو فرستاد تا ولیّ -این حقیقت   نموده و

 ــــــــــ
 قم. استاایار اانشکده تفسیر و معارف قرآن.  1
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به  - جدا نماید انآن که براي دیگر اولیائش قرار نداده است ازبه سبب فضیلتی 

 نماید.می خوبی تبیین
 

فضوائ  ، نسوخ حکوم، آیوه اشوفاق، آیوه نجووي، حکوام، اِنسوخ ها:کلید واژه

 منینؤامیرالم

 

 مقدمه

هر چند آیه . شده آیه نجوی است وگوگفتیکی از آیاتی که ار باره  نسخ آن 
ست که کمتر کسی ار باره نسخ آن تراید کتراه استت و یااشده از جمله آیاتی ا

ولی ار زمتان ، اندگذشتهآن و بدون تفصیل از کنار اانسته م نسخ آن را مسلّ غالباً
نبوا آیه منسوخه ار قترآن یتا بته  ةبه سبب پذیرفتن فرضیگروهی بیشتر  ،معاصر

با وجوا آنکته ار  اهلل معرفت ةآیاستاا  اند.نسخ آن را انکار نمواه ، االئلی ایگر
بعتد هتای ولی ار پووه اند، نسخ آیه را پذیرفته علوم قرآنیو  التمهیداو کتاب 

اهمیت بحث ار باره این آیه شتریفه از . اندنسخ ار آیه مذکور را منکر شدهخوا، 
بیتانگر فضتیلتی بتزرر بترای امیتر ، ست که نسخ آن با توجته بته روایتاتروآن
این مقاله ار صدا نقد و بررسی ایدگاه استتاا ار بتاره باشد. ما ار می منینؤالم
به اختصتار اصتطالب نستخ را  ،قبل از وروا به بحث باشیم.می حکا  آیه یااشدهاِ

 پراازیم:می گاه به اصل موضودآن ،تعریف نمواه

 معنای لغوی نسخ

 اند.واگه شناسان برای نسخ او معنا یاا کراه
اتُم   گوینتد:نستخ متى همان گونه که به کتابتت ،نقل -1 اُم مار كُن  تهن س  ِ ن ار كُن ار نهس 

لُونه   کرایم.برااری مىاااید نسخهما آنچه شما انجا  مى (؛21)جاثیه/ تهع مه
خورشتید ستایه را از بتین  یعنتى؛ الظلَّ الشمسُ نسخت»مانند ؛ رفع و ازاله -
ل کران حکمی بار؛ زیرا برااشتن حکمى با حکم ایگر نسخ است، ؛ بنابراین«برا

ایگر به جاى آن است؛ مانند آمدن نتور خورشتید بته  یو جایگزین نموان حکم
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 1.«جاى سایه

 معنای اصطالحی نسخ

برااشتن قانون سابق کته بته حستب رتاهر  :نسخ ار اصطالب عبارت است از
 رورى که اجتمتاد آن او بتا هتم ذاتتاًهب ،اقتضاى اوا  اارا به وسیله قانون بعدى

از قبیل اجماد و نصّ ) افى بین آن او آشکار باشد( یا به الیل خاصىزمانى که تن)
 2.«صریح( ممکن نباشد

، گفتنی است نسخ ار کلمات پیشینیان افزون بر معنای مذکور شامل تخصیص
همتان  ،ولی متراا از نستخ ار ایتن مقالته، شوامی تبیین و حتّى استثنار نیز، تقیید

ست نسخ اارای اقسامی است که مقصوا ما گفتنی ا باشد.می معنای اصطالحی آن
 4.باشدمی 1نسخ حکم با بقاى تالوت ،از نسخ ار این آیه

 طرح بحث

ِ ْا آیه نجوی ار شمار آیات منسوخه آوراه شتده استت:  نُاوا  ینه آمه  ْ ار ا  ا یار أهیُّهه

ُموا بهی نه یهاده  سُوله فهقهد   ی تُُم ا    ی ا ٌ  ی  نرجه اكه خه ادهقهةل ْ   َه اواكُم   اُ  فها نهج  هه  ْ ادُوا ِ   هكُام  وه أه ن  هام  تهج 
یمٌ  ن للاه ِ  فه  ح  خواهید که( ) اید چونکه ایمان آوراهاى کسانى ؛(21/)مجااله غهفُوٌ   ه

اى بدهید این براى شتما بهتتر و با پیامبر راز گویید پی  از راز گفتن خوا صدقه
 مهربان است. اى( نیافتید همانا خدا آمرزگار وصدقه) پس اگر ؛تر استپاک

یعنی آیته اشتفاق نستخ  ،بسیاری از مفسران معتقدند آیه یااشده با آیه بعدش

 ــــــــــ
بتن یعقتوب،  متدمح، فیروزآبتااى؛ 212،  4، جکتاب العینخلیل بن احمد، بنگرید به: فراهیدی، .  1

 .11-12  ،1ج ،بصائر ذوى التمییز فى کتاب اللّه العزیز

 .284،  2ج ،التمهید فى علوم القرآن ،معرفت، محمد هااى.  2

 اى که مشتمل بر حکم شرعى است حکم آن نسخ شوا، ولى تالوت آن ار قرآن باقى باشد.یعنى آیه .1
، 2ج، القهرآنالبرهان فی علوم مد بن عبداهلل، محزرکشی، بنگرید به: )برای ایدن اقسا  مختلف نسخ 

 24-26) 

 .26-24 ، 2ج، البرهان فی علوم القرآن بن عبداهلل،محمد زرکشی، .  4



 1111 تابستان 111شمارة  27

 .1شده است
 اافهق تُم  اه ُموا بهاای نه یهااده أه أهش  ْ   هاام  تهف عهلُااوا وه تاار ه للاُ  ی  ن تُقهااد   َ  فهااِ  اادهقر َه ااواكُم   لهاای كُم  نهج   عه

ااال  َ هق یُموا ا  كاااو  فهاااأ ْ  و  ةه وه آتُاااوا ا ز  سُاااو ههُ وه للاُ  یعُاااوا للاه ةه وه أه لُاااونه  وه  ه ب یاااٌ  ب مااار تهع مه  خه

بدهیتد؟ك پتس  ییهتاآیا ترسیدید که پی  از راز گفتن خوا صتدقه ؛(11/)مجااله
پس نمتاز را برپتا ااریتد و زکتات  ،چون نکراید و خداوند توبه شما را پذیرفت

 آگاه است.کنید چه مىبه آنبدهید و خدا و پیامبرش را اراعت کنید و خدا 
، سدى، حسن بصرى، عکرمه، مجاهد، عطار خراسانى، ن عباسباین قول از ا 

 2.گزارش شده استجز اینان و ، ابن ابى نجیح، ابن حبیب
اهلل معرفت   ةآیبرخی از قدما و جمعی از معاصران از جمله استاا  ،حالبا این

 پراازیم:می گاه ایشانجا به نقد و بررسی ایداند که ما ار ایننسخ آیه را منکر شده

 دیدگاه استاد معرفت

نکار نمواه است که نسخ آیه نجوی را اهایی از جمله شخصیت معرفتاستاا 
 نسخ ار آیه نجوی را از اقسا  نستخ نتارر، التمهیدکه ار ایشان با وجوا آن است.

کند که هیچ کس ار آن می ااند و تصریحمی آیه ناسخ نارر به آیه منسوخ است()
نسخ ار آیه متذکور را متراوا  ،اما پس از مدتی تغییر عقیده اااه 1.الفی ندارااخت

، حکم آیه نجوی حکم حکومتی است که برای شترایط ختا » گوید:اانسته می
قتانون شتریعت نیستت کته تغییتر ، شوامی شخص خا  و زمان خا  تشریع

ار  ستید قطتب» گویتد:کتراه، متیسپس به سخن سید قطب اشاره ایشان  .«نکند
برای القای  ایجاا کندای خواسته صحنهمی اینجا حرف خوبی اارا و آن اینکه آیه

 ــــــــــ
 .812،  2ج ،فی علوم القرآن االتقانجالل الدین، سیوری، بنگرید به: .  1

بتن ابتی رالتب، مکتی  ؛21-28،  27، ج14مجلد، جامع البیانمحمد بن جریر، ربری، بنگرید به: .  2
 ؛111-121  ،ن و منسهوخهآناسهخ القهرابتن جتوزی،  ؛428،  ن ومنسهوخهآاالیضاح لناسخ القر

 .71 - 71  ،7ج ،المنثور الدرالدین، جاللسیوری، 

 .111 ، 2، جنآالتمهید فی علوم القرمحمدهاای، معرفت، .  1
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آن زمتان های عرب .شوامی وقتی این پیا  رسانده شد از صحنه برچیده، یک پیا 
مثل انستان معمتولی بتا آن حضترت  ،قبل از بعثت به خارر اخالق خوب پیامبر

 ،ایشان نیز این روش را ااامه اهنتدخواستند زمان زعامت می ااشتند و وگوگفت
اما با توجه به مسئولیت سنگین زعامت آن حضرت ایگر امکان ندارا آحاا مترا  

، ایتن آیته آمتد و بتا ایتن پیتا  .به صحبت بنشتینند به صورت انفراای با پیامبر
 نته اینکته از، آن را گرفتند و ایگر مزاحم نشدندها ایجاا کرا که عربای صحنه

 1.«بخل بورزند ااان صدقه
تتا مراجعته بته  ،این پیا  همیشه پا برجاست» نویسد:می ار جایی ایگر ایشان

نه ار مسائل ، سران مسئول ار مسائل کالن و ارزشمند کشوری و اینی بواه باشد
 2«ارزش.ریز و کم

قبل از اینکه به نقد و بررسی ایدگاه استاا بپتراازیم توجته بته او نکتته الز  
 :است
ضمن ایدگاهشان به کال  سید قطب ار تفسیر آیه نجوی اشتاره  ار ایشان -1

گفتنی است سید قطب مطلب یااشده را بته عنتوان ارس  .نمایدمی ییدأو آن را ت
معنای به عنوان نه شوا، یااآور مین نااخالقی و پیا  آیه نجوی و اشفاق  به مسلما

اقت ار کال  ایشان ، عکسرب ،ار صدا انکار نسخ آیه نیست مطابقی آن و اصوالً
به ایتن  کند فقط علیمی تصریح ؛ زیرا ایشاننمایدمی ییدأرهور آیه ار نسخ را ت

، آن حضرت یک اینتار ااشتتند ،آیه عمل نمواه است و آن گونه که روایت شده
یتک ارهتم  نتدنجتوی نموا آن را به چند ارهم فروختند و هر بار که با پیتامبر

مسلمانان سخت بوا و ار ضمن مستلمانان بتا  ار برولی چون این ک ،صدقه اااند
گرانبها بتوان وقتت پیتامبر و ارزش خلتوت بتا آن حضترت را ارک  ،این فرمان

آنهتا  تخفیتف ااا و ایتن تکلیتف را از انآنت خداوند با نزول آیه بعد بر ،نمواند

 ــــــــــ
 .68،  24، شماره بیّنات، «ها و نظرات جدیدنوآوری»معرفت، محمدهاای، .  1

 .114،  44، شماره بیّنات« هاترین ایدگاهنسخ ار قرآن ار تازه»همو، .  2
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 1.برااشت
گر نکته او  اینکه پیشتر مشابه ایدگاه یااشده ار خصو  آیه نجوی از ای -2

 :شوامی اشارهآنها  ن نیز بیان شده است که به برخی ازآمنکران نسخ ار قر
مصطفی ابراهیم: به بتاور وی حکتم آیته نجتوی تتا زمتانی کته جهتان  -الف
آیه منبعی شرعی برای وضع قیوا ار هر زمتان و مکتان  زیرا؛ باقی است، برپاست

، اااری، کتز سیاستیمسئول مرا) نن است؛ چرا که مسئوالبرای مراجعه به مسئوال
پتس سپری کننتد، آن را به الخواه اجتماعی و...( مالک وقت خویشتن نیستند که 

واجتب  -مگتر ار امتور مهتم -وضع قیوا معقول برای مراجعه به افراا مستئول 
اینی و انیوی را حکومت که  خداوند خواسته برای مراجعه مرا  به پیامبر است.

ای ایشان را گرفته و ار مناسبات مختلتف بته به عهده ااشته و مرا  وقت گرانبه
 2.قید وجوب صدقه را قرار اهد، کراندایشان رجود می

عبد المتعال جبری نیز از کسانی است که منسوخ بوان آیته را بته ستبب  -ب
 شوا و ار پایان چنتین نتیجتهمی ن او آیه نجوی و اشفاق  منکرمیانبوا تعارض 

ار این آیات ما را به آن ملتز   ، رسول خدا  اابی که خداوند نسبت به :گیرامی
برجسته و رهبرانشان های وریفه اجتماعی امت مسلمان با شخصیت، نمواه است

 1.باشدمی برای حف  مصالح این و جامعه مسلمان

 نقد دیدگاه استاد

شتده مزبور یااآیات همیشگی برای به عنوان یک حکم آنچه  رسد می به نظر
از آیته شتریفه  ،ن نزول و روایتاتأباشد که با توجه به شمی اخالقی یپیام ،است

و ایتن مطلتب هتیچ منافتاتی بتا ، نه متدلول مطتابقی آن ،شوامی نجوی برااشت

 ــــــــــ
 .1111،  6، جنآفی ظالل القرسید قطب، .  1

 .418،  النسخ فی القرآن الکریممصطفی زید، .  2

 .141،  ال نسخ فی القرآن؛ لماذاجبری، عبدالمقال، .  1
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بخ  چنتین ایتدگاهی از این رو سید قطب که خوا الها ؛ منسوخ بوان آن ندارا
عبتاس  روایتی که ربری و ایگران از ابن 1.بواه با نسخ آیه مخالفتی ننمواه است

مستلمانان ستؤاالت »گویتد: ابن عبتاس متى ید این معناست.ؤنیز ماند نقل نمواه
کراند که نوعاً فایده چندانى نداشت و سبب ضایع شتدن مى بسیارى را از پیامبر

خداونتد بتراى . انتداختشد و آن حضرت را به زحمت مىوقت آن حضرت مى
را نتازل کترا و بتر کستانى کته آیه فتوق  ،براارا اینکه این زحمت را از پیامبر

خواهند با آن حضرت نجوا کنند صدقه توانایى مالى ااشتند واجب کرا هرگاه مى
بیشتر مرا  از عمل به این آیه سرباز زاند و از سؤال از آن حضرت پرهیز . بدهند
 2.«آیه چهاراه همین سوره نازل شد و این حکم را نسخ کرا .کراند

 توجه به ستیاق آیتات و قترائن و شتواهدی کته ار بدون تراید مطلب یااشده با
تواند مدلول مطابقی آیته شتریفه باشتد؛ چترا کته آید، نمیاالئل موافقان نسخ آیه می

مدلول مطابقی آیه با توجه به االلت صیغه امر بر وجوب، بر وجوب پرااخت صتدقه 
فتزون بتر ا 1.انتدااللت اارا و جمهور مفسران نیز از این آیه وجوب برااشتت نمواه

دُوا فهر  فهر  اینکه جمله  یمٌ  ن  ن  هم  تهج  ح  توانیتد بتدون ای نیافتیتد می؛ اگر صدقهللاه غهفُوٌ   ه
کند که ااان صتدقه فقتط بترای تتوانگران واجتب بتواه صدقه راز گویید، االلت می

باشتد، بتا پووهتان میگونه که باور مشهور مفسران و قرآنو این وجوب همان 4.است
 پراازیم: متعدا نسخ شده است که به بررسی االئل یااشده می االئل

 شواهد موجود در آیه ل:  قرائن ودلیل اوّ

 ــــــــــ
 .1111،  6، جفی ظالل القرآنبنگرید به: سیدقطب، .  1

 .71،  7، جالدرّ المنثورالدین، ؛ سیوری، جالل27،  27، ججامع البیانربری، محمد بن جریر، .  2

التحریر ؛ ابن عاشور، محمدراهر، 416،  21، جالتفسیر الکبیربنگرید به: فخر رازی، محمد بن عمر، .  1
 .41،  27، جوالتنویر

، 11، جالمیهزان؛ رباربتایی، محمدحستین، 416،  21ج، التفسیر الکبیرفخر رازی، محمد بن عمر، .  4
 .41،  27، جالتحریر والتنویر؛ ابن عاشور، محمدراهر، 171 
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وجوا اارا ایدگاه مشهور مبنی بر آنها  سیاق او آیه و قرائن و شواهدی که ار
 اشتارهآنها  جا به اختصار بهکه ما ار این نمایدمی ییدأمنسوخ بوان آیه نجوی را ت

 :کنیممی
موا( ار آیه نجوی االلت بر وجوب اارا و الیلتی نتداریم دقَ) غه امرصی  -1

 1.انتدآن گونه که برخی تصور کراه ،شده استارااه که از آن استحباب 
و ار  -و اخبار متضافری که بر نسخ این آیه با آیه بعد از آن االلت اارا 

 2.ییدی بر این برااشت استأخوا ت - پراازیممی مباحث بعدی به آن

ار ااامه آیه که وجوب پرااخت صدقه را از کستانی فرن  م تجدوا جمله -2
اارا شاهد ایگری بر وجوبی بوان این حکتم می که واجد آن نیستند بر

 است.

افهق تُم   لحن توبیخ ار آیه اشفاق که از استتفها  تتوبیخی ار -1  و تعبیتر أه أهش 
 ُهم  تهف عهلُوا وه تار ه للا   ْ لهای كُم   فهِ  شتاهد ایگتری بتر  ،شتوامتی برااشتت عه

 وجوبی بوان صدقه ار آیه پیشین است. 

لهای كُم   تر ه للاُ  تعبیر  -4 اشفاق شاهد ایگری بر وجوبی بوان حکم  ةار آی عه
حکم استحبابی گناهی نیست تا بته توبته ار ترک زیرا ؛ آیه پیشین است

 .ااشته باشدنیاز 

 دلیل دوم: روایات

تنهتا کستی  یه نجوی االلت اارا و اینکه امیرالمتؤمنینروایات بسیاری بر نسخ آ
 نویستد:التدین میبوا که به این آیه عمل کرا و بعد از آن نسخ شتد. مرحتو  شترف

محمدبن العباس ار تفسیرش هفتاا روایت از شتیعه و ستنی نقتل کتراه استت کته »
قه، بتا تنها شخصی بوا که بتا ااان صتد مضمون همه آنها این است که امیرالمؤمنین

 ــــــــــ
 .818،  14، جالتفسیر القرآنی للقرآنبنگرید به: خطیب، عبدالکریم، .  1

 .41،  27، جالتحریر والتنویربنگرید به: ابن عاشور، محمدراهر، .  2
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 1.«ن نسخ شدآنجوی و به این آیه شریفه عمل نموا و بعد از  پیامبر
ار حتد  فراوان و، معتبر، این روایات که از رریق شیعه و سنى نقل شده است

نازل شد کسى بته جتز  نجوی() وقتی این آیه، کندمی و تصریح 2.استفاضه است
ااشتت آن را بته اه آن حضترت یتک اینتار  .به آن عمل نکرا امیر مؤمنان على

ربری ذیتل آیته نجتوی و  1.نجوی کرا ارهم تبدیل کرا و با آن اه بار با پیامبر
اارا و االلتت  کند که همگی بر نستخ آیته نجتویمی اشفاق چهاراه روایت نقل
کند تنها کسی که به این آیه شریفه عمتل نمتوا امیتر می چهار روایت آن تصریح

توستط افتراا بیشتتر آنهتا ش  روایت کته ، آیهسیوری نیز ذیل  4.بوا منینؤالم
االلت اارا تنهتا آنها  که همگیآورا می ،زیاای از بزرگان حدیث نقل شده است

بحرانی از مفسران شیعه نیز ذیل آیه یااشتده هشتت  1.به این آیه عمل کرا علی
تنها شخصیتی بتوا کته  مختلف گزارش نمواه است که علیهای روایت با سند

روایتات ار ایتن  :نویستدمتی و ار پایتان ل نموا و ستپس نستخ شتد.به آیه عم
زیترا ؛ کنتیممتی خصو  از شیعه و سنی فراوان است که از نقل آن صرف نظتر

هفتت روایتت بته همتین مضتمون ، حویزی نیز ذیل آیه 6.شوامی کتاب روالنی
 8.گزارش نمواه است

از جملته نتد؛ ابسیاری از مفسران اهل سنت روایت متذکور را گتزارش نمواه
بغتوی ار ، ن العظهیمآتفسهیر القهربتی حتاتم رازی ار اابن ، جامع البیانربری ار 

 ــــــــــ
، البیان فی تفسیر القهرآن؛ خویی، ابوالقاسم، 121،  1، جهان فی تفسیر القرآنالبربحرانی، سیدهاشم، .  1

 187. 

 .671،  2، جعلوم القرآن عند المفسرینمرکز فرهنگ و معارف قرآن، .  2

، 7، جالهدرّ المنثهورالتدین، ؛ ستیوری، جالل21-28،  27، ججامع البیهانربری، محمد بن جریر، .  1
 .471-471،  8، جالبرهان فی تفسیر القرآن؛ بحرانی، سیدهاشم، 71-71 

 .21-21،  12، ججامع البیانربری، محمد بن جریر، .  4

 .281-282،  6، جالدرّ المنثورالدین، سیوری، جالل.  1

 .441-412،  1، جالبرهان فی تفسیر القرآنبحرانی، سید هاشم، .  6

 .261-264 ، 1، جتفسیر نور الثقلینحویزی، شیخ عبدعلی بن جمعه، .  8
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، المحیط بحرأبو حیّان أندلستی ار ، تفسیر الخازنخازن بغداای ار ، التفسیر البغوی
ن آالقهر تفسهیرابن کثیتر ار ، تفسیر الکبیرفخر رازی ار ، أسباب النزولواحدی ار 

شوکانی ار ، تفسیر الجامع الحکام القرآنقرربی ار ، افالکشزمخشری ار ، العظیم
 آلوستی، المنثهور الدرسیوری ار ، تفسیر البیضاویبیضاوی ار ، تفسیر الفتح القدیر

 1.و جز اینان، روح المعانیار 
 نماییم:می برخی از این روایات را  از جهت سند و االلت بررسیاینجا  ما ار

انتد کته نقتل کتراه علی را از امیرالمؤمنین بسیارى از مفسران این روایت -1
اى ار کتاب خدا وجوا اارا که کسى پی  از من به آن عمتل نکتراه آیه»فرموا: 

است و کسى هم بعد از من به آن عمل نخواهد نموا. یک اینتار ااشتتم و آن را 
کترا  یتک ارهتم صتدقه متی نجتوی به اه ارهم فروختم و هر وقت با پیتامبر

 2.«س آن آیه نسخ شد و کسى بدان عمل نکراسپ، ااا مى
نویسد: این روایت از نظر ستند بتا می حاکم نیشابوری بعد از نقل این روایت

البته این  .1اندار حالی که آن را روایت ننمواه ،شر  مسلم و بخاری صحیح است
ایگر و عبارتی متفاوت نیز گزارش شده است که ابتن حجتر ار  یروایت با سند

باشند. ابن عاشور از  ابتن الفترس می مرسل و راویان  ثقه گوید:می شباره سند
 4.اندثان این روایت را صحیح  اانستهکند که محدمی نقل

اارا و ار تضعیف روایتات فضتائل  که به اهل البیتعناای ابن تیمیه با همه 
ار ستند ایتن روایتت خدشته  ،کنتدنمتی هیچ کوششی را فروگذار امیرالمؤمنین

ار االلتت  ،باشدمی گونه که عاات هر چند همان ؛مواه و آن  را پذیرفته استنن

 ــــــــــ
 مجااله. 11و  12بنگرید به: تفاسیر یااشده، ذیل آیه .  1

، 7، جالهدرّ المنثهورالتدین، ؛ ستیوری، جالل21-28،  27، ججامع البیهانربری، محمد بن جریر، .  2
 .471-471،  8ج البرهان فی تفسیر القرآن،؛ بحرانی، سید هاشم، 71-71 

 .472،  2، جنالمستدرک علی الصحیحیحاکم نیشابوری، .  1

 .41،  27، جالتحریر والتنویرابن عاشور، محمدراهر، .  4
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 1.آن بر فضیلت آن حضرت  تشکیک نمواه است

 2.«کسی به این آیه عمل ننموا بنا به مشهور غیر از علی» نویسد:می آلوسی
به آیه منسوخه قبل از نسخ  به باور مصطفی زید روایات اجماد اارا که علی

 1.اه استعمل نمو
مال حوی  اختصا  آن حضرت به عمل به این آیه را فضیلتی بتزرر بترای 

 آن وقتود صتحت نشان از واقعه این از مکرر هاینقل ،به هر رو 4.ااندایشان می
 . باشند ااشته اختالف هم با جزئیات برخی ار گرچه؛ اارا

 البیتکه نسبت به اهل ای برخی به سبب تعصبات خا  و کینهاین با وجوا 
 .ابن العربی از ایتن افتراا استتاند. ار صحت این روایات تراید نمواهاند، ااشته

این آیه از جمله آیتاتی » گوید:می و ،ابن العربی نسخ آیه را پذیرفتهشگفت اینکه 
ولتی بته ستبب  ،«است که قبل از اینکه زمان عمل به آن برسد نسخ شتده استت

معرفتی نمتواه کتراه تنها کسی که بته آن  را به عنوان تعصب  روایاتی که علی
 ،کنتدمتی گونه که مصتطفی زیتد تصتریحار حالی که همان، 1شوامی است منکر

راهر آیه او  به صحت این روایات و بارل بوان نظریه نستخ قبتل از تمکتن از 
را به سبب ترس از تقدیم صدقه قبتل مؤمنان زیرا آیه او  ؛ اهدمی عمل شهاات

سپس بعد از تصریح به انجتا  نتداان آن از پتذیرش  ،نمایدمی از نجوی سرزن 
سرزن  و  ،ار صورتی که اگر نسخ قبل از تمکن عمل بوا ،اهدمی خبرآنها  توبه

آیا توبه : این آیه آمده است ةار بار از امیرالمؤمنین 6.نداشتمعنایی پذیرش توبه 

 ــــــــــ
 .1118،  8، ج11،  1، جالنبویه ةالسنّ منهاج ابن تیمیه، .  1

 .226،  14، جروح المعانیآلوسی، محموا، .  2

 .171،  1، جالنسخ فی القرآن الکریممصطفی زید، .  1

 .211،  6، جنیبیان المعامالحوی  آل غازی، عبدالقاار، .  4

 .1814،  4، جاحکام القرآنابن العربی، ابوبکر محمد بن عبداهلل، .  1

 .174،  1، جالنسخ فی القرآن الکریممصطفی زید، .  6
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 1شوا؟بدون گناه مى
بتی اروایتتی استت کته ابتن  ،نمایدیم ییدأروایت ایگری که نسخ آیه را ت -2
 و، ابتن المنتذر و، وابتن جریتر، بتو یعلتىا و، ترمتذی و، عبد بن حمید وه، شیب

: ن حضرت فرمتواآکه اند نمواهنقل بی رالب اابن مراویه از علیّ بن  و، النحاس
ِ ْها نرجیتم ا  سول فهقهد ُموا  بهای نه یهاده که آیه  زمانی نُوا   ر ا ْین ءامه هیُّهه ادهقهةل یأ َه  ى  نجاواكم 

نازل شد آن حضرت فرموا: نظرت  ار بتاره یتک اینتار بترای هتر بتار نجتوی 
توان آن  :تمفنصف اینار؟ گ :آن حضرت فرموا .توان آن را ندارند :تمفگ؟ چیست

بته انتدازه ) به اندازه شعیره :گفتم ؟پس چقدر باشد :آن حضرت فرموا .را ندارند
فرموا: تو مال  باشد( پیامبرمی یک هفتاا او  ایناروزن شعیرة از رال که برابر با 

أأشافقتم ان تُقهاد ُموا  بهای نه پس آیه  ؛و به حسب حال خوا پیشنهاا ااایااری اندکی 

 نازل شد و خداوند به سبب من از این امت تخفیف ااا. یهدهى  نجواكم َدقرَ
نیکتو ترمتذی  ،ررق مختلف گتزارش شتدهرا که از روایت این گفتنی است 

 2.شمراه و ابن حبان آن را صحیح اانسته است
سومین روایتی که به نسخ آیه اشاره اارا و بسیاری از اانشتمندان شتیعه و  -1

نقتل  از عبد اهلل بن عمتراند، جمعی از اانشمندان اهل سنت آن را گزارش نمواه
سه فضیلت ااشت که اگتر یکى از آنها براى متن بتوا  شده که گفته است: على
ار پرچمداری سپاه اسال   - ،2ازاواج با فارمه -1: موىبهتر بوا از شتران سرخ

 1.آیه نجوى -1، روز خیبر
 4.اندگفتنی است بسیاری از مفسران روایت مذکور را گزارش نمواه

 ــــــــــ
 .124،  1، جالبرهان فی تفسیر القرآنبحرانی، سید هاشم، .  1

 .111،  11، جصحیح ابن حبان، ابن حبان، 71،  1، جسنن الترمذیترمذی، .  2

 .461،  1، ججمال القراء و کمال اإلقراءسخاوی، علی بن محمد،   .1

، 1، جمجمهع البیهان؛ ربرسی، فضتل بتن حستن، 414،  4، جالکشافزمخشری، محمد بن عمر، .  4
، 17، جالجامع ألحکام القرآن؛ قرربی، محمد بن احمد، 18،  11، جکشف األسرار؛ میبدی، 181 
 .262،  1، جشف والبیان عن تفسیر القرآنالک؛ ثعلبی، احمد بن ابراهیم، 112 
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 دلیل سوم: اجماع

ااعا اور این رسد می که به نظراند عده زیاای بر نسخ آیه ااعای اجماد نمواه

نسخ آیه را انکار اصفهانی زیرا ار میان قدما کسی جز ابومسلم ؛ نیستاز حقیقت 

جمعی از معاصران به تبع انکتار نستخ  ،گونه که اشاره شدهمان نکراه است. البته

ویتوه بتا بته ،که به اجمتاد یااشتدهاند نسخ آیه مذکور را نیز منکر شده، نآار قر

 رساند.نمی ضرری ،از اجماد شده است تفسیری که ار مکتب اهل بیت

عبتد  1.«علما اتفاق اارند کته ایتن آیته منستوخ استت» نویسد:می ابن عاشور

کند که مفستران تقریبتا بتر می الکریم خطیب  نیز با وجوا انکار نسخ آیه اعتراف

 2نسخ آیه اجماد اارند.

به باور  1.«بیشتر علما معتقد به نسخ این آیه هستند»نویسند: نحاس و مکى مى 

 4.نسخ شده است ، عربى آیه نجوى با آیه بعد از آنابن ال

آیه تراید کتراه این کند کمتر کسى از مفسران ار نسخ می مال حوی  تصریح

 1.است

 ،اانتدن را مراوا مىآنسخ ار قرهمة ااعاها اربارة اهلل خوئى که  ةآيمرحو   

ولى این  ،اى جز پذیرفتن نسخ این آیه نیستچاره»گوید: ارباره نسخ این آیه مى

نسخ از قبیل نسخ نارر است که آیه ناسخ االلت بر سپرى شدن مدت حکتم آیته 

 6.«منسوخ اارا

 ــــــــــ
 .41،  27، جالتحریر والتنویرابن عاشور، محمدراهر، .  1

 . 716،  14، جالتفسیر القرآنی للقرآنخطیب،عبدالکریم، .  2

 .426،  االیضاح لناسخ القرآن و منسوخه؛ مکی، 11،  1، جالناسخ والمنسوخ فی کتابنحاس، .  1

 .211،  والمنسوخ فی القران الکریمالناسخ ابن العربی، .  4

 .211،  6، جبیان المعانیمالحوی  آل غازی، عبدالقاار، .  1

 .286،  البیان فی تفسیر القرآنخویی، ابوالقاسم، .  6
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 دیدگاه برگزیده

نسخ آیه وجوا اارا  الیل کافی بر، رسدمی گفته به نظرتوجه به مطالب پی  با

رور که پیشتر نیز بیان شد و بیشتر مفسران همان و صدقه قبل از نجوای با پیامبر

قتدموا( ار وجتوب و ) رهور صیغه امر. واجب بواه است، اندز برااشت نمواهنی

را بته  نکتتهایتن  ،باشتدآنها متی ( و قرائن و شواهدی که ار11-12) سیاق آیات

اشتاره شتد آنهتا  نماید. اخبار فراوانی کته پیشتتر بته بخشتی ازمی خوبی آشکار

نسخ شده است. افتزون  (آیه اشفاق)صراحت اارا که آیه نجوی با آیه بعد از آن 

نماید و آنچته برختی از می ییدأرا ت ایدگاهفریقین نیز این  یبر اینکه اجماد علما

پیتا  یتا  از آن بته عنتوان حکتم حکتومتی عالمان از جمله استاا عالمه معرفتت

بلکه ارس و پیا  اخالقی است  ،مدلول مطابقی آیات نیست، همیشگی یاا نمواند

 شوا.می ااشتکه از او آیه یااشده بر

 علت تشریع صدقه قبل از نجوی 

الی ار میان مفسران مطرب شده است که چرا قبتل از نجتوای بتا ؤاز ایرباز س

ارباره علت وجوب ایتن مفسران  صدقه واجب شد و سپس نسخ گراید. پیامبر

 پراازیم:آنها می که به بررسیاند صدقه االئلی را بیان نمواه

 ارزشتی بته رستول ختداهر امر بتا ارزش  و بتی از آنجا که مرا  ار -الف 

این استور صاار شتد تتا ، کراند و این امر بر آن حضرت سنگین آمدمی مراجعه

ارزش پرهیز نمایند و فقتط ار مرا  از مراجعه و نجوی با آن حضرت ار امور بی

نماید مسلمانان زیاا از می ابن عباس نقل امور مهم به آن حضرت مراجعه نمایند.

خداونتد  .کته بتر آن حضترت ستخت گرایتد روریبه ،نمواندمی الؤس یامبرپ
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وجوب این  ،بنابراین 1.این آیات را فرو فرستاا ؛خواست بر رسول  تخفیف اهد

مراغی بر این بتاور استت  2.بواه است صدقه برای بیان اهمیت وقت رسول خدا

بته بتاور ابتن  1.یکی از اسباب تشریع این حکم بواه است که بزرگداشت پیامبر

، انتدعاشور روایاتی که قرربی و ابن الفرس ار سبب نتزول آیته گتزارش نمتواه

االلت اارا خداوند این حکم را واجب نموا تا اصناف مرا  که بته ستبب امتور 

 4.نمواند از آن حضرت بازاارامی بیهواه به رسول خدا مراجعه

زیترا ؛ ستلمانان بتوااین فرمان برای بر ررف نموان نگرانی برختی از م -ب 

 ایگتران تصتور ،نموانتدمی ار خلوت نجوی از مسلمانان با رسول خداای عده

لذا این استور ، شدندمی است و ناراحتآنان ار مذمت ها کراند این رازگوییمی

 1.آمد تا این سور تفاهم را برررف نماید

ان یتا تمییتز منافقت 6خلتصخلص از غیر مُجدایی مُ، علت وجوب صدقه -ج 

 8.منان واقعی اوستدار آخرت بواه استؤانیااوست و م

را بته ستبب فضتیلتی کته  ولیّ خوا، علیتا خداوند این فرمان را ااا -ا 

برای ایگر اولیائ  قرار ندااه است از آنها جدا نماید. سخاوی بعد از بیان این 

موایم، که پیشتر آن را از منابع فریقین گزارش ن نکته به حدیث عبداهلل بن عمر

 ــــــــــ
، التحریر والتنهویر؛ ابن عاشور، محمدراهر، 21،  6، جبیان المعانیمالحوی  آل غازی، عبدالقاار، .  1

 .11،  27ج

 .1111،  6، جفی ظالل القرآن سید قطب،.  2

 .11،  27، جتفسیر المراغیمراغی، احمد مصطفی، .  1

اند؛ به ذیل ربری، بغوی، خازن، زمخشری، ربرسی و ایگر مفسران نیز این روایت را گزارش نمواه.  4
 آیه ار تفاسیر یااشده مراجعه شوا.

 .112،  17، جالجامع ألحکام القرآنقرربی، محمد بن احمد، .  1

 .77،  14، جبیان السعادهجنابذه، سلطان محمد، .  6

 .11،  27، جتفسیر المراغیمراغی، احمد مصطفی، .  8
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 کند.استناا می

خداوند برای اینکه روزانه به فقرا نفع برساند این صدقه را  ،به باور برخی - ه

بستیاری از  .چرا که فقرا ار آن زمتان ار شتهر مدینته زیتاا بوانتد ؛واجب نموا

مهاجران و اصحاب صفه فقیر بواند و ارهر ایتن استت کته ایتن صتدقه بعتد از 

چتون زکتات ستاالنه  ؛نیتاز نمایتدنه فقرا را بتیوجوب زکات واجب شد تا روزا

ولتی ، نموانتدمتی شد. چه بسا قبل از رسیدن سال فقترا آن را تمتا می پرااخت

 1صدقه قبل از نجوی برای بر ررف کران نیاز روزانه فقیران بوا.

 چرا که تقریباً ؛تواند علت تشریع این حکم باشدنکته نمیرسد این می به نظر

 ابتن عاشتور اارند که ایتن حکتم زمتان کوتتاهی ااامته ااشتت. همه علما اتفاق

نویسد: اخبار متعدا با ستندهای مختلتف االلتت اارا کته ایتن حکتم متدت می

ار برخی از این اخبار آمتده استت کته فقتط اه روز ااامته  .کوتاهی ااامه ااشت

یک اینتار ااشتتم حضرت فرموا نقل شد که  منینؤملروایتی که از امیرا 2.ااشت

شعار بر این اِ، نجوی نموا  آن را به اه ارهم فروختم و اه مرتبه با رسول خداو

ار روایات آمده استت  ،رور که پیشتر گزارش شدهمانحال، مطلب اارا.  به هر 

بوا و اگر برررف نموان نیاز فقرا  علیحضرت تنها کسی به این آیه عمل نموا 

 ست به این زوای نسخ گراا.باینمی رور قطعبه ،علت تشریع این حکم بوا

 بدیل برای علیآیه نجوی فضیلتی بی

باشتد و متی ستو  و چهتار  نکتته ،به نظر ما علت اصلی تشتریع ایتن حکتم

و روا شتمار متیبه منینؤتراید این آیه شریفه فضیلتی بتزرر بترای امیرالمتبی

 ــــــــــ
 .11،  27، جالتحریر والتنویرابن عاشور، محمدراهر، .  1

 .41،  27همان، ج.  2
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هرچنتد برختی متعصتبان ار  ؛حدیث ابن عمر بهترین گواه بر این حقیقت استت

و ابن العربی نیشابوری بعد از گزارش سخنان  1.اندصدا نفی این حقیقت بر آمده

 2.«این سخنان خالی از تعصب نیست» گوید:می فخر رازی

 گیرینتیجه

 آیه نجوی از آیاتی است که به رور قطع نسخ شده است. -1

، برای شرایط ختا بواه و این ایدگاه که مفاا آیه نجوی حکم حکومتی  -2

بلکته ستیاق  ،آن نیست الیلی بر ،ا  و زمان خا  تشریع شده استشخص خ

 و روایات با این سخن سازگار نیست. اجماد علما، آیات

زیرا ار این آیات ؛ نجوی با آیه اشفاق نسخ نشده استآیه که  -این سخن  -1

اابی است که خداوند خواسته ما را به آن ملز  نمایتد و وریفته اجتمتاعی امتت 

برای حف  مصالح این و جامعه را برجسته و رهبرانشان های خصیتمسلمان با ش

پیا  اخالقتی از آن، اگر منظور ؛ البته مسلمان بیان نماید و این پیا  جاواانی است

ولتی ، سخنی متتین استت - شوا نه مدلول مطابقی آنمی باشد که از آیه برااشت

بخت  ب که ختوا الهتا از این رو سید قط، هیچ منافاتی با منسوخ بوان آن ندارا

 .چنین ایدگاهی بواه با نسخ آیه مخالفتی ننمواه است

به نظر الیل کافی بر نسخ آیه وجوا اارا و صتدقه قبتل از نجتوای بتا  -4

موا( ار وجوب و ستیاق آیتات واجب بواه است، رهور صیغه امر )قد پیامبر

را بته ختوبی باشد، ایتن ایتدگاه ( و قرائن و شواهدی که ار آنها می12-11)

نماید. روایات مستفیض و معتبر صراحت اارا که آیه نجوی با آیته آشکار می

 ــــــــــ
سهیر التف؛ فخر رازی، محمد بن عمر، 281،  6، جالمستدرک علی الصحیحینبنگرید به: نیشابوری، .  1

 .41،  21، جالکبیر

 .281،  6، جالمستدرک علی الصحیحیننیشابوری، .  2
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تنها شخصیتی بوا که بته ایتن  بعد از آن )آیه اشفاق( نسخ شده است و علی

آیه عمل نموا، افزون بر اینکه اجماد علمای فریقین نیز این ایتدگاه را تأییتد 

 نماید.می

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

   قرآن کریم .1

 تحقیتق، روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم والسهبع المثهانى، محموا، آلوسى .2

 . 1118، اارالفکر، بیروت، محمدحسین عرب

، بیتروت، چتا  اول، القرآن العظیم تفسیر، عبدالرحمن بن محمد، ابن ابى حاتم .1

  . 1111، ةصريعال ةتبمكال

علتى محمتد تحقیتق ، القهرآن احکهام، ابوبکر محمتد بتن عبداللَّتهابن العربی،  .4

 .الترا  العربى اار احیار، بیروت، اوىبجال

عواصم و القواصم فی تحقیق مواقهف الصهحابه بعهد ال، قاضی ابوبکر، ابن العربی .1

 تا.، بیمکتبه السنه، قاهره، وفاه النبی

 ةيد شالفی نقض کهالم  ةيوالند  ةالسدنمنهاج ، احمد بن عبدالحلیم، ابن تیمیه .6

اإلمتا  محمتد بتن ستعوا  معةجا ، ستعوای، لمتحقیق محمد رشاا ستا، ةالقدايي

 . 1176 - ق1416ه، اإلسالمی

تحقیق حستین ستلیم ، ناسخ القرآن و منسوخه، عبدالرحمن بن على، ابن جوزى .8

  . 1111، العربیه ةارالثق فد، بیروت، اسد

: او ، چتتا  تحقیتتق شتتعیب األرنتتؤو ، صههحیح ابههن حبههان، ابتتن حبتتان .7

  .1111/ق1414

 فهتح البهاری، ی بن حجر أبو الفضل العسقالنی الشافعیأحمد بن عل، ابن حجر .1

 .(1181، بیروت - ةرفمعالاار ، شرح صحیح البخاری

اار إحیتار التترا  ، بیتروت، بن خلدونامقدمة ) تاریخ ابن خلدون، ابن خلدون .11

 چهار . ، العربی

 .نر  افزار جامع التفاسیر(، )التحریر و التنویر، محمد راهر، ابن عاشور .11
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 نشر اارالمعرفه.، بیروت، القرآن العظیم تفسیر، اسماعیل، ابن کثیر .12

  . 1112 ،اارالفکر، بیروت، التفسیر المحیط فى البحر، محمدبن یوسف، ابوحیان .11
، تحقیتق گروهتى از محققتان، القهرآن البرهان فهى تفسهیر، سید هاشم، بحرانى .14

  . 1111، موسسة اعلمى، بیروت

  . 1111، اعلمى، بیروت، یضاوىتفسیر الب، عبداللَّه بن عمر، بیضاوى .11
اار الفکتر ، تصحیح عبدالرحمن محمتد عثمتان تحقیق و، سنن الترمذی، ترمذی .16

 . 1171 - 1411 ،بیروت، والنشر والتوزیع عةللطب 

، بیتروت، الکشف و البیان عن تفسیر القهرآنثعلبی نیشابوری، احمد بن ابراهیم،  .18

 .ق1422، ر احیار الترا  العربیاا

  . 1171 ،وهبه ةتبمك، قاهره، ال نسخ فى القرآن لماذا، لمتعالعبدا، جبرى .17

األعلمتی  ةؤسا م، بیتروت، چتا  او : بیهان السهعاده، سلطان محمد، جنابذه .11

 .ق1417، للمطبوعات

تحقیق سید هاشم رستولى ، الثقلین تفسیر نور، شیخ عبدعلى بن جمعه ، حویزى .21
 ش. 1181، اسماعیلیان، قم: چا  چهار ، محالتى

تصتحیح محمتد علتى ، لباب التاویل فى معهانى التنزیهل، على بن محمد، نخاز .21
  . 1111 ،اارالکتب العلمیه ،بیروت، شاهین

 اارالفکر العربى.، قاهره، التفسیر القرآنى للقرآن، عبدالکریم، خطیب .22

 ،اارالزهترار، بیتروت، چتا  پتنجم، القهرآن البیان فى تفسهیر ،ابوالقاسم، ىیخو .21
1178 .  

، محمتد ابوالفضتل ابتراهیم، البرهان فی علوم القرآن، مد بن عبداهللمح، زرکشی .24

 ق.1421، العصریه ةتبمكال، بیروت

ااب ، قتم، التنزیهلض حقهائق غهوامالکشهاف عهن، بن عمر محموا، زمخشرى .21
 ق.1414ه، الحوز

، بیتروت، جمال القراء و کمال اإلقراء، على بن محمد بن عبد الصمد، السخاوى .26

  .1111/ق1411، افیهالکتب الثق ةؤس م

تحقیتق محمتدعلى ( بحرالعلتو ) السمرقندى تفسیر، محمتد بن نصر، سمرقندى .28
  .1111، اارالکتب العلمیه، بیروت، معوّض
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، اارالشتروق، قاهره -بیروت، فى ظالل القرآن ،سید بن قطب بن ابراهیمشاذلی،  .27

 .ق1412
، اارالمعرفته، بیتروت، المنثهور فهى تفسهیر المهأ ور الدر، جالل الدین ،سیورى .21

1112.  

: چا  او ، تحقیق اکتر مصطفى ایب البغا، االتقان فى علوم القرآنتتتتتتتتتت ،  .11
  . 1111، کثیربنا اار، بیروت

 .هاارالمعرف، بیروت، فتح القدیر، بن على بن محمد محمد ، شوکانى .11

 ،لیاناستماعی، قم :چا  پنجم، المیزان فى تفسیر القرآن، محمد حسین، رباربایى .12

 ق.1412

، اارالمعرفته، بیتروت، البیان فى تفسیر القهرآن مجمع، فضل بن الحسن، ربرسى .11
1176 . 

، بیتروت، تحقیتق صتدقى جمیتل عطتار، جامع البیهان، بن جریر محمد، ربرى .14
  .1111 ،اارالفکر

، بیتروت، چا  ستو : التفسیر الکبیر، ابوعبداهلل محمد بن عمر ،فخرالدین رازى .11

 .ق1421، العربىاار احیار الترا  

، قتم، محمد حستن بکتایی اعداا، ترتیب کتاب العین، خلیل بن احمد، فراهیدی .16

 . 1414، النشر االسالمی ةؤس م

، بیتروت، بصائر ذوى التمییز فى کتاب اللّه العزیز، بن یعقوب محمد، فیروزآبااى .18

 العلمیه. ةتبمكال

اارالکتب ، بیروت، چا  پنجم، الجامع ألحکام القرآن، بن احمد محمد ، قرربى .17
  .1114، العلمیه

ااراحیتارالترا  ، بیتروت: چتا  او ، تفسهیرالمراغى، احمتد مصتطفى، مراغى .11

  .1171، العربى
 .اارالفکر، بیروت، النسخ فى القرآن الکریم، مصطفى زید .41

مرکتز متدیریت ، قتم، چتا  او ، التمهید فى علوم القرآن، محمدهااى، معرفت .41
 ق. 1417، حوزه

 .68 ، 44ش ،اتبینّ ،«و نظرات جدیدها نوآوری»، تتتتتتتتتت  .42
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ستال ، 44شتماره، اتبینّه، «هاترین ایتدگاهنسخ ار قرآن ار تتازه»تتتتتتتتتت ،  .41

 .11 -118،  یازاهم
تحقیق ، الناسخ والمنسوخ فى القرآن الکریم، ابوبکر محمد بن عبداللَّه، عربىالابن  .44

  . 1118، اارالکتب العلمیه، بیروت، زکریا عمیرات

یوستف  تحقیتق، المستدرک علی الصحیحین، محمد بن محمد، حاکم نیشابوری .41
 ق.1416، اارالمعرفه، بیروت، مرعشی

افتتر تبلیغتات ، قتم، ن عنهد المفسهرینآعلوم القر ،کز فرهنگ و معارف قرآنرم .46

 ش.1181، اسالمی

تحقیق احمد حستن ، القرآن و منسوخه االیضاح لناسخ، یرالب قیسبن ابى مکى .48

  .1176، اارالمناره، هجد، تفرحا

 .ق1172، الترقى عةطبم، امشق، المعانى بیان، عبدالقاار، غازى آل مالحوی  .47

بته کوشت  علتى ، االبهرار ةعدااالسرار و  کشف، رشید الدین ابوالفضل، میبدى .41

 ش.1186، انتشارات اانشگاه، تهران، چا  ششم، اصغر حکمت
تحقیق سلیمان ، اللّه عزّوجلّکتابالناسخ والمنسوخ فى ، احمد بن محمد، نحاس .11

  .1111، ةالرس ل ةؤس م، بیروت، بن ابراهیما
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 های او در علوم قرآنیروش تفسیرکیوان قزوینی و دیدگاه

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2دکتر محمدحسن رستمی  - 1محسن رجبی قدسی  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 14/4/1191تاریخ پذیرش:  – 7/1/1191تاریخ دریافت: 

 
 

 

ش( مؤلف سه دوره تفسیر است. 1117-1541شیخ عباسعلی کیوان قزوینی )

 اصوالح. 1: اوست زندگیمهم  گرایش و محور سه بازتاب و برآیند کیوان تفسیر

 راهبورد با، جهان مردم مشکالت به ساماندهی هد  با قرآن فهم در رویکردها

 و اخوالق تهوذیب بوراي عرفوانی سولو . 5 توحیدي ادیان و مذاهب تقریب

. 1 عارفان و صوفیان سنّت و میراث در زاندیشیبا همراه عرفانی قرآن شناخت

 تعصّوب هرگونوه از دور بوه آنان به قرآنی معار  آسان تعلیم و مردم مراوده با

توان به تبیین قورآن بوا هاي روش تفسیري او میترین ویژگیاز مهم. مذهبی

شوقوق گونواگون ، مدلول لفظی قرآن با در نظر گرفتن همة وجوه معنایی لغات

اعتموادي جایگاه کلمات و تناسب و پیوند آنها با یکدیگر و بی، نحويصرفی و 

علت احتمال جعلی بودن یا خاص و محدود بودن مخاطب و روایات به برخیبه 

تفسیري و علوم قرآنوی او ، گاهی آراي فقهی، مفهوم آنها اشاره کرد. از این رو

 نماید.جدید و  شگفت می
 

کیتوان ، هتای تفستیری تصتوفوشر، تفاسیر عرفانی ها:کلید واژه

 رکوعات قرآنی. ، قرائت و کتابت قرآن، علو  قرآنی، قزوینی

 ــــــــــ
 فراوستی اانشتگاه اکتتری و اانشتجوی (المعارف ةائاردگروه ) بنیاا پووهشهای اسالمی پووهشگر.  1

 . Email: rajabiqodsi@yahoo.com مشهد

 . Email: rostami@um.ac.irمشهد   فراوسی استاایار اانشگاه.  2

mailto:rajabiqodsi@yahoo.com
mailto:rostami@um.ac.ir
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 نامه مفسّرزندگی

ار قزوین ایده به جهان گشتوا. ، ش(1118-1241) شیخ عباسعلی کیوان قزوینی
ق راهی تهتران 1111ار  1اابی ار مدرسه التفاتیّه قزوین پس از فراگیری قرآن و علو 

نجف اشرف  ارق 1112تا ق 1116را ار این شهر آموخت. از   کال شد و حکمت و
اهلل اهلل رشتی و موال لطتفمیرزا حبیب ،میرزای شیرازیو سامرار نزا فقیهانی همچون 

. وی پنهانی نزا اخباریین نیز اانت  فقه و اصول را فرا گرفتنوری اسکی مازندرانی 
و اصولی ارجه اجتهاا گرفتت و  ق از هر او گروه اخباری1112تا اینکه ار  ،آموخت

 2.ای منتشر کرای فقهی خوی  را ار رسالهافتاو
 نویسد:کیوان قزوینی ار شرب احوال خوا می

شترود بته  ،آنکه اعوی اجتهاا کتنمپس از اجتهاا ار اصول و فرود این بی»
ناگاه برخورا  به خطتری ، عمل عاجزانه نموا  تا شاید ااای ورایف بندگی شوا

، آن است که حشر همه با شکل صفت خواهد بتوا، العالج و آنصعببزرر ]و[ 
، رواز ایتن 1.«و من نتدار ، اخالق فاضله راسخه الز  است برای رستگاری کامل

ق عاز  خراسان شد و ار بیدخت گناباا به سلسله صتوفیان و اراویت  1111ار 
 تفسیر صاحب( جنابذی) گناباای محمد نعمت اللهی پیوست و از مریدان سلطان

 مقتا  و رتی پتنج شاقه شد. کیوان پس از ریاضت ةالعباد مقامات فی ةالسعاد بیان
را به ارشاا اهل رلتب  به ارجه آخر یعنی قطبیّت هم رسید و هفده سال، تصوف

امتا » را استگیری کترا. مرید هزار او گذراند و و تبلیغ اقطاب و مشایخ گناباای
فهمید... که  ن به کُنهِ مقصوا مدّعیانپس از خوض ار بطون متون تصوف و رسید

باشند و ار ااعای ختوا راجتع بته تبتدیل عاجز از تصرّف ار نفوس می، اقطاب

 ــــــــــ
ش، 1111، فتروراین وحیهد، «شرب حال کیوان قزوینی بته قلتم ختواش»کیوان قزوینی، عباسعلی، .  1

 .21،  111شماره 

-1461،  74 ش، شماره1141، آذر وحید، («1ی کیوان قزوینی )لحاج مال عباسع»سمیعی، کیوان، .  2
1461. 

 .12،  1، جتفسیر کیوان قزوینیکیوان قزوینی، عباسعلی، .  1
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 پتس از رتی، رواز ایتن 1.«اخالق مرید به وسیله تلقین ذکر و فکر صااق نیستند
و ار آثتار ختوا بته  سلسله از آنتان روی گراانتد این پیشوایان از پیروی سال11

او  1.ااشتتو ایگران را از آنتان برحتذر متی 2.ضد صوفیان پرااختافشاگری بر 
تصوف ]حقیقی[ علتت غاییته »تصوف را به او نود حقیقی و رسمی تقسیم کرا: 

همه اایان و ار ری لسان همه پیامبران است؛ اصطالب و الفتاظ و اعمتال خاصته 
، ستتبران غضبات و تحمتل شتداید واراه ا ترک مشتهیات و فرو، پنهانی ندارا

و جتز آن ، خواهد نه مریدی و مراای؛ این تصوف حقیقی استتتصفیه نفس می
 4.«تصوف رسمی است
 ایده سالگی هشتاا ار 1118 شعبان 11برابر با  1118مهر  22 وی سرانجا  ار

بته ختاک  رشت شهر نزایک «ااراب -سلیمان»گورستان  ار و فروبست جهان از
 1.سپراه شد

 آثار مفسّر

ترین تألیفات رسد؛ مهمتألیف و شرب به بی  از چهل عنوان می آثار او اعم از
 6.او پس از جدایی از صوفیان گناباای به منصة رهور رسید

تتا  1112هتای است. این تفسیر ار سال تفسیر کیوانترین اثر او شک مهمبی
 آقتای جعفتر پتوو  به اهتما  مؤلف ار پنج مجلد به چتا  رستید. اخیتراً 1111

 ــــــــــ
 .21،  1همان، ج.  1

، 117، شتماره 1186، ای کیههان فرهنگهی، «شناسی قترن ختاموش شتدصوفی»ناصرزااه، محموا، .  2
 16. 

 .1121،  71ه ، شمار1141، شهریور وحید، «(1حاج مال عباسعلی کیوان قزوینی )»سمیعی، کیوان، .  1

 .21،  1، جتفسیرکیوان، .  4

؛ نیز بنگریتد بته: کیتوان قزوینتی، 1481-1461  ،«(1حاج مال عباسعلی کیوان قزوینی )»سمیعی، .  1
گفتارههای ؛ همتو، 141،  111، شماره 1111ارایبهشت  ،وحید، «چند پرس  و پاسخ»عباسعلی، 
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چاپی  اهلل محمدی گیالنی این تفسیر را با سه نسخه ةآیتوصیه اکید  سعیدی( به)
آن را ار سته مجلتد شتامل  1174مقابله و تصحیح کراه و نشتر ستایه ار ستال 

صفحه  1711سوره توبه( به قطع وزیری ار  11حمد تا آیه ) سوره آغازین قرآنهنُ
 تفسهیر: ن شتاملخطی تفسیر کیوا از نسخه ششم به زیور ربع آراسته است. جلد

 121ار  1178نیز ار سال  اسراء() اسرائیلبنی، نحل، حجر، ابراهیم، رعد هایسوره
 جحهد، ههای کهو رتفسهیر سهوره .صفحه از سوی نشر آفرین  چا  شده است

او اثتر ایگتر  ،الفرایهد و کنهوز ةاالحید ةيمثنیز ار ضتمن  نصر و فجر، کافرون()
 1.کیوان قزوینی آمده است

 او ...نوشتته تفستیر اوره سته تتاکنون» کته استت کتراه اشاره نیقزوی کیوان
 کته التفاسهیر جهامع یکتی و استت[ کیتوان تفستیر] همتین یکی فارسی[ تفسیر]

او ار سته مجلتد  عربهی تفسیر 2؛«عربی[ تفسیر] یک و هست کربال ار اشنسخه
است تا عامه مرا  توانایی فهم متراا  و مختصر شامل کل قرآن به صورت مزجی

 1.مریدان از خوا  را اقناد کند ،را ااشته باشند و اشارات آن آن
ایگر آثار اوست؛ کیوان قزوینی ار شرب  از ترجمه فارسی قرآنو  یوسف قصه

 ربتع نسخه هزار چندین کراه فارسی را قرآن»نوشت خوا گفته است:  حال خوا
اراهی ار ای از این ترجمه ار است نیست؛ نورالدین چهولی نسخه 4،«ااا نشر و

ترجمهه ، ش به چتا  رستیده 1161( که به سال 22 ) گفتارهای کیوانمقدمه 
 یا جبرکتب چا  نشده کیوان برشمراه است. ار ایگر آثار او مانند  ررا جز قرآن

 نیز مباحث تفسیری و قرآنی وجوا اارا. اختیار و گفتارهای کیوان

 ــــــــــ
 .114،  2، جتفسیرکیوان، .  1

 .11،  1همان، ج.  2

 .114-111،  2؛ ج42،  1همان، ج.  1

 111،  1، جتفسهیر؛ نیز بنگرید به: همو، 11،  «ششرب حال کیوان قزوینی به قلم خوا»کیوان، .  4
 .114-111،  2؛ ج826و 
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تان قتدس موجوا ار بخت  نستخ خطتی کتابخانته آست) الحمد ةيوس تفسیر
از آثتار خطتی او ار  ةالعبدادفی مقامهات ةالسدعاد تفسیر بیان حواشی برو رضوی( 

نسخه خطتی حواشتی ار  نورالدین چهاراهی آقای گفته به زمینه تفسیر است؛ بنا
 1.اهلل آخوند همدان موجوا استةآیکتابخانه 

 شناسی مفسّرقرآن

لتین نی خوا کته اوّقرآن ار مبدأ روحی و بارافضل کتب آسمانی: ، قرآن( 1
تعیّن وجوای را ار آنجا یافته و از آنجا متنازالً لبتاس صتوت و حترف و نقت  

فوق همه کتب آسمانی و مقدّ  بر همه منابع استالمی و ار رتول ، کتابت پوشیده
همه آنهاست. اسرار معارف عالیّه و حقایق الهیّه که ار قرآن ذکر شده ار کتتب و 

ا به روشنی سبک و اسلوب بیتانی قترآن نیامتده صحف ایگر یا هیچ ذکر نشده ی
 2.ترین آنهاستپس نزا خدا قرآن افضل کتب و محبوب، است

، تنهتا کتتاب استال قرآن را نته، کیوانقرآن: بودن جاودانگی و فرازمانی ( 1
موجتب ، فهمانه عوا  مسلمین به قترآنااند. چسبندگی بیبلکه کتاب انسانیّت می

رج اسال  شده که به نظر سطحی بلکه به نظر رقابت ار عصبیّت ار اانشمندان خا
گمتان ، نگرند؛ اگر آنان مدالیل آیات را به شیوه و بیان تفسیر کیوان ببینندقرآن می

روا که نظرشان ارباره قرآن تغییر یابد و قرآن را کتابی که موضوع  اختالق می
فی ]این موضود[ به ببینند؛ و اگر بعضی آیات  منا، انسانی و لواز  زندگانی است

زیرا عالج اخالق فاسده آنتان  ؛ها[ مخصو  عصر نزول بواه]روش آن، نظر آید

 ــــــــــ
 18،  1ج، تفسهیر، کیتوان): بنگرید بهار چاپی او ایگر آثبرای . 11،  گفتارهای کیوانهمو، .  1

، همتتو؛ 22-11 ، کیههوان گفتارهههای، همتتو ؛128و  121-111،  2ج ؛118،  1ج ؛811و

 .(147 ، «چند پرس  و پاسخ»، ؛ همو27-28، «کیوان... حال شرب»
 .112،  1، جتفسیرکیوان، .  2
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اوره و زمتانی و ، ای]از ورتن[ بتواه استت. هتر آیته منحصر بته قتتل و اجتالر
 1.موضوعی اارا که باید شناخت و تمیز ااا و همه آیات را به یک چشم ندید

ر ما آن بوا که مرا  قرآن بخواننتد و همه مقصوا پیغمب مردم: کتاب، قرآن( 1
همه حاجات خوا را از قرآن بخواهند و معارف و احکا  و اخالق را هم از قرآن 

اعبتد النتاس »بجویند و به غیر آن اعتنا ننمایند. از پیامبر اکر  روایت شده استت: 
، نا  قرآن اشاره به آن است که همه مقصوا خدا و رستول 2.«للقرآن وةتاااکثرهم 

، مرا  چه زن و چته مترا، ار قرون اولیّه اسال  1.اهلل استرائت اائمی این کتابق
ار گفتار و نوشتار و برای هرکاری استدالل و زینت ستخن ختوا را منحصتر بته 

بایتد همتاره  4.هم به رور اقتباس و هم به گونه نقتل کامتل ،کراندآیات قرآن می
شوا و عامتل احکتا  آن؛ یعنتی قرآن همراه بدن هر مسلمان باشد که حامل قرآن 

 1.گفتار و کراار و اندیشه هر مسلمانی قرآنی گراا با تالوت و تدبّر قرآن

که پر از حقایق انیاپستند  -کیوان علت زمین خوران مسلمانان با وجوا قرآن 
، هتاشهرت، هارا عصبیّت -و عمل به آن موجب نظم و آسای  اجتماد بشر است

پس بایستته استت کته  6.ااندنحوله و اخبار مجعوله میآرای م، های منقولهاجماد
به پناه  ارآییم و خوا را به زیتور فهتم  ،فکر و ذهن خوا را صرف قرآن نمواه

آن به قدر امکان بیاراییم و نزا اشمنان اقرار به جهل نکنیم و نگوییم: که سند متا 
لماستت و اما بیان سندیّت و فهم آن منحصر به اما  غایتب و نتود ع، قرآن است

کنند بر ضد االفرااند و هم عدیم االتحاا و هر یک تفسیری می این نود هم عزیز

 ــــــــــ
 .117،  1همان، ج.  1

 .88،  1همان، ج.  2

 .118،  1همان، ج.  1

 .111و  11،  1همان، ج.  4

 .118،  1همان، ج.  1

 .11،  1همان، ج.  6
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 1.گویند مراا خدا این است و غیر این نیستایگری و می

: برخی قرآن را از سنخ عقل اانند و گویند همه جامع عقل و عشق، قرآن( 4
عشتق بته ختدا شده و آنان که قترآن را از ستنخ  احکا  عقل و قانون ار آن ذکر

اانند بر این باورند که بیانات قرآن همه آااب و رسو  عشق به خداست. قرآن می
یا به رور ترکیب یا اندماج یا تقسیم یا راهر و بارن یا سترّ و  ،او است جامع هر

 2.عَلَن؛ یعنی ار هر حکمی سرّ عشق پنهان است

 تفسیری کیوان شیوة

شناسی های سورهه معرفی برخی شاخصهکیوان ار آغاز تفسیر هر سوره ابتدا ب
، تعداا آیات، جایگاه سوره ار ترتیب تالوت، همچون نا  سوره و وجه تسمیه آن

انعکتاس آن ار فرهنتگ و ، فضتیلت ستوره، مکی و متدنی، حروف و کلمات آن
 1و شناسایی کلمات و اصطالحات کلیدی و بسامد آنها ار قترآن، سیره مسلمانان

ار ، آورافسیر هر آیه را به شکل مزجی و بته زبتان عربتی متیگاه تپراازا. آنمی
کند یا یکسره به شترب و تفستیر آن بته ااامه برخی آیات را به فارسی ترجمه می

های منظّم اهمیّت بندی مطالب و ارائه آن ار بخ آورا. به تقسیمفارسی روی می
هر آیته استت. از راهر کلمات و فرازهای ، ترین منبع او ار تفسیراهد. بزررمی
کنتد و بتا نگری و با کمک مباحث بالغی و لغوی ار آنها تدبّر میبا گرف، رواین

 همتة گترفتن نظتر ار رستاند. وی بتاسؤال و استنطاق قرآن به فهم خوا مدا می
 و تناسب و کلمات جایگاه، نحوی و صرفی گوناگون شقوق، لغات معنایی وجوه
 بیشتتر یازا. از آنجتا کته بتهمی ای بدیع استهیکدیگر به برااشت با آنها پیوند

 ــــــــــ
 .71،  1همان، ج.  1

 .111،  1همان، ج.  2

که از یتک را فهرست کلماتی ، ل نیز هستوی ار پایان تفسیر سوره بقره که انجا  مجلد اوّ.  1
ار جتدولی  ،انتدبار بته کتار رفتتهمااه به یک صیغه و یک حالت اِعرابی ار قرآن فقط یک

 با شماره سوره و آیه آنها آوراه است.  ههمرا
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 مفهتو  و مخارتب آنها اعتمتاای نتدارا یتا بوان جعلی احتمال علت به روایات
کنتد. استناا و آوران آنها خواااری متی از، ااندمی محدوا و بیشتر آنها را خا 

ارا تعصّب مذهبی و قومی و ملّی نتد  1.گیرالیات را با بیان قرآن به نقد مییاسرائ
تفستیر را بتا رویکترای ، بینتد؛ از ایتن روو مخارب خوا را قاربه ابنای بشر می

هتای بترا. از نقتد و را آرار و ایتدگاهکاربرای برای سعاات بشر بته پتی  متی
، بالغتی، نکتات اابتی، از ایتن رو 2.ای نتداراگرچه فقهی باشتد واهمته، مشهور
 گر است.ر او جلوهفقهی و گاه کالمی جدید و بدیعی ار تفسی، عرفانی

اللهتی و ساله و فعّال کیتوان ار استتگاه صتوفیان نعمتت 12با توجه به حضور 
بیان ق( صاحب تفسیر 1128 ) مراواه و مناررات علمی او با سلطان محمد گناباای

روش  -آخرین تفاستیر عرفتانی ستنّتی استت رکه جز - ةالعبدادفی مقامات  ةالسعاد
ولی او روش تفسیری عرفانی سنّتی را به ، نی اانستتوان عرفاتفسیری کیوان را می

تأویالت ار تفاسیر عرفانی ارتبتاری ولتو ضتعیف بتا  بیشترگیرا و از اینکه نقد می
بته انبتال »او  تفسیر کیوانار ، رواز این 1.کندشکوه می، مدلوالت لفظی آیات ندارا

ظ نتتوعی بازاندیشتتی ار تفستتیر عرفتتانی هتتم بتته لحتتاظ روش و هتتم بتته لحتتا
کنتد؛ از با این حال او ار این تفسیر اهداف ایگری را نیز انبال متی 4.ست«هاآموزه

لزو  فهم عمیتق ، ر منابع معارف اسالمیایگجمله تبیین جایگاه و امتیازات قرآن بر 
ها و اعتقااات تقلیدی که بتا روب و فلستفه و اقیق قرآن با تدبر ار آن و نفی شیوه

های جامع قترآن ار اصتالب یی آموزهاو  توجه به کارنزول قرآن ار تضاا است؛ لز
 های مشترک اایان و تقریب مذاهب اسالمی.  امور زندگی بشر بر پایه ایدگاه

تتوان رویکرا تفستیری او را متی، شناختی تفسیر کیوانبا توجه به مبانی روش

 ــــــــــ
 .448،  2، جتفسیرکیوان، .  1

 .112-111و  416،  2همان، ج.  2

 .111،  1همان، ج . 1

 .814،  11، جالمعارف بزرگ اسالمی ةدائر، «تفسیر»پاکتچی، احمد،  . 4
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التدین های اصالحگرای اینی اانست؛ بتر استاس بتاور جمتالتحت تأثیر جریان
قترآن منبعتی »، گترااگذار این جریان محسوب میق( که بنیان1114 ) باایاسدآ

مقدس و اربراارنده تمامی حقیقتت و همتة نیازهتای زنتدگی بشتری استت. ار 
توان اریافت کته مضتامین آن کتامالً بتا می، صورتی که قرآن به ارستی فهم شوا
قرآن بایتد متحتوّل  او معتقد بوا که تفسیر، عقل انطباق اارا. با تکیه بر این اصل

ار ، های اان  بشری هماهنگ گراا تا بتواند ار زندگی جدیدشوا و با پیشرفت
به انسان کمک کند تا زندگی این جهانی خوا را نیتز ، کنار تأمین نیازهای معنوی

ق( 1121 ) ار رویکرا اصالب اینی و ار رأس آنان شیخ محمد عبده 1.«پی  برا
بازگشتت بته قترآن و کنتار نهتاان ، الص ایتنتنها راه برای فهتم ارستت و خت

  2.تفسیرهای تقلیدی اانسته شد

 شناختی مفسّرمبانی روش

: مبنای استناا و استدالل کیوان ار تفستیر تبیین قرآن با مدلول لفظی قرآن( 1
بلکه فقط بر مبنای متدلول لفظتی ، نه حدیث است و نه مطالب حکمی و عرفانی

ل ـا ن  ا ق آنه یُفهس   »ایشان قاعده مشهور  1؛آیه است را ار هر ستخن و «   بعُضهُ بعضار
بلکته تترک آن و ، تنها بدعت نبتواهاین قاعده نه، روااند. از اینکالمی جاری می

  4.های ایگر بدعت استها و شیوهاخذ روش

ها را از خوا اور کنتیم و خداست؛ پس باید همه عصبیّت، متکلّم واقعی قرآن
یک سازیم و قریحه عبارت فهمی را بتدون هتیچ آالیت  و ررفی مطلق نزابه بی

ها و فرازهتای قترآن کته بته منزلته ای به کار اندازیم و ببینیم که از جملهمالحظه

 ــــــــــ
 .811همان،   . 1

تفسهیر ی ار روش تفسیری عبده بنگرید به: رشید رضا، ؛ برای مطالعه محورهای اصل816همان،   . 2
 .21-21،  1، جالمنار

 .61،  1، جتفسیرکیوان،  . 1

 .71،  1همان، ج . 4
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آید؛ ار این میان هتیچ ای است نه کتاب منظم منسق مرتب چه برمیکلمات قضیه
هتم  نتدهیم و اجمتاد اهتل متذهب خوامتان راآنها  مدای از اخبار و تفاسیر به

را از ختارج آنها  را و مطلقاتِ عامهآنها  نسازیم و مجمالتِ مبهماتآنها  ضمیمه
لف  خواش مبیّن و مقیّد خا  ننماییم و مدلول سیاق آنها را بته قرینته خارجته 
خواپسند تغییر ندهیم؛ چراکه اخبتار منقولته را کته هتزاران احتمتال ار جعتل و 

همچنین ائمه به مقتضای  1.بخ  شماریمتوانیم سند آرا نمی ،روامیآنها  تحریف
، انتد. از ایتن روسخنان و رفتارهای متضاا ااشته، العقیدهمقا  و مخاربان مختلف

 2.تواند برای خواش الیلی ار اخبار بیابدهرکسی می
نه تفسیر قرآن ، اندار تفاسیر نیز مفسّران ار واقع تفسیر هنرهای خوا را نمواه

نه مجمل قترآن مبتیّن و نته مبیّتن   ،الحانن تفسیر خوشرا؛ زیرا با وجوا هزارا
البته  1،نه عام  از خا  ممتاز و نه خاص  از عا  جدا شده است، مبرهن گشته

بلکه معتقد است: حدیث به منزله شرب ، کندنمیاو نق  حدیث را ار تفسیر نفی 
 4.نباید مخالف قرآن باشد، و تفسیر قرآن است. از این رو

ااند؛ یعنی آنچه ار تفسیر را مستدرکی برای تفاسیر گذشته می وی تفسیر خوا
ها و لغات و لتواز  کیوان آمده ار تفاسیر ایگر نیست مگر اِعراب و ترکیب جمله

مشترکی که هیچ تفسیری برکنار از آن نیست و اگتر بته مطلبتی از تفاستیر ایگتر 
 1.برای نشان ااان عیب و کاستی آن بواه است ،اشاره شده

: کیوان علت مخالفت مطالتب مفسترّان ار شترب مندی از علم تاریخهرهب( 1
رقصّه ن از علتم تتاریخ و اهای گذشته قرآن با کتب علمیّه تاریخ را ناآگاهی مفستّ

 ــــــــــ
 .71،  1همان، ج . 1

 .811،  1همان، ج . 2

 .77-78،  1همان، ج . 1

 .117،  1همان، ج . 4

 .61،  1همان، ج . 1
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اانتد؛ یعنتی نگتاه عقیتدتی بته نقل تاریخ از رؤسای اسال  به عنتوان عقیتده متی
ررف زمتانی ختوا  های تاریخی سبب تعصّب و عد  تحلیل واقعی آنها ارگزاره
های شدیدی کته اارنتد موجتب کاستتی ار نتیجه این تفاسیر با اختالف .شوامی

های غیرمعتبتر گراند و قرآن را ار رایف یکی از کتاباعتبار و سندیّت قرآن می
 1.اهدقرار می

های قترآن ن تما  قصهابرخی از مفسرهای قرآن: پرهیز از رمزگرایی در قصّه( 1
ل آنکته اند برای اسرار نفس نارقه بشر. این کتار چنتد عیتب اارا: اوّاهرا رمز قرار اا

وجتوا گراا؛ زیرا ایتن احتمتال را بتهموجب سلب ارمینان از همه جمالت قرآن می
جویی نفس حتی احکا  عملیّه؛ و این سبب بهانه، ورا که شاید آنها نیز رمز باشندآمی

ی رمتان و امعنت ،شوا. او  اینکه رمز بوانامّاره برای اراعت نکران از راهر قرآن می
 2.ار حالی که حکم خدا قول جز  و فصل است ،اهدافسانه بوان را می

کیوان بتا اشتاره بته روش تفستیری عرفتا گرایی افراطی: دوری از تأویل( 4
انتد و بته آنان نیز برای اثبات اصطالب یا اسرار ختوا تفستیر نوشتته :آوراه است

ولتی ، انتداند استتدالل کتراهکه به میل خواشان فهمیده ایکلمات قرآن و معانی
تأویل به »به گمان آنکه  ؛اندمدرکی برهانی ندارند و نا  آن اشارات را تأویل نهااه

عیب اارا؛ اگر بنای پیدا کتران اشتارات « تفسیر به رأی»عیب ندارا و فقط « رأی
نته آنکته ، شته باشتدالدالله از لف  ااکم یک مدرک ضعیفقرآن باشد باید است

فقط میل خوا آن مفسّر و تصدیق پیروان او که خوا را ممتتاز از ستایر مستلمین 
اانند باشد؛ ار غیر این صورت مایه رعن بر اسالمیان گراا و گویند کته همته می

مطالب مسلمین خواپسند و مصنود است و مدرکی از اساس خوا اسال  که قرآن 
 1.رهانی انیاپسنداست ندارا تا چه رسد به اساس ب

 ــــــــــ
 .112،  1، جتفسیرکیوان،  . 1

 .111 ، 1همان، ج . 2

 .111،  1همان، ج . 1
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: علم تفستیر بته های تفسیریشناسی روشآسیب بر پایهبازخوانی قرآن ( 5
مرور قرون عمرش اشکال متجداه متبااله به خوا گرفته و الحان مختلفه متخالفته 

قرآن را میدان جنگ ساخته و چوگان رأی و نظر ، به روری که برخی ،یافته است
ای که قرآن ارامندانته گویتد: متن مصتنّف گونهبه ، اندخوا را به هر سو انداخته

اانم کته متن یتک کتتاب ا ك نمیاصلی خوا  را ار اثر هیاهوی مفسران گم کراه
می لَّمنصور حالج و ستُ  گویی...اسالمی هستم یا کتاب عرفانی یا فالگیری و غیب

چه حق تصرف ار معنایم اارند کته بگوینتد ستابقین آنهاینتد کته  ...یری وو قشَ
ند و خدا آنها را اوست ااراك... اینها کجا بواند آن ا  که متن بته لفت  ابمجذو
 ارآمد  و او خوا ار من تصرف ننموا؟ك محمد

فکرتتر اقتدامی کته تتر هوستی و بتیری است و خا تر تهوُّبزرر، تفسیر قرآن
علم منتا  ، مبیّن وحی آسمانی شوا و است به مراا خدا زند. ار امر این، ایبیگانه
ت؛ شرب هر کتاب منو  به اجازه مصنّف است. کیوان با استناا به آیتاتی نظیتر: نیس
 اهفهال یهتهدهب ُ ونه ا قُا آنه ،فراز به فراز برای یاری  ،هدف تفسیر را بیان نکات لف  آیات

باقی ، ر فهمنده و راه فهم قرآن را به او نشان ااان استبُّکران به فکر خواننده و تد
قیم ختوا فهمیتد وجهته و قبلته او تنهاان تا آنچه به فکر صائب مس را به اختیار او

 1.نه آنکه ایگران را هم اعوت به فهم خا  غیرعاای خوا کند، گراا

 های کیوان در علوم قرآنیدیدگاه

نظیری و یگانه بوان قرآن را فقط و فقط تدبّر او شر  ارک بی در اعجاز:( 1
را از وجتوه ا و استشفای هر مرضی بته قترآن و افع بالها 2.ااندو تفکّر ار آن می
گیری از اغلب علمای کال  و مفسّرین که گمان وی با خراه 1.اانداعجاز قرآن می

 ــــــــــ
 .214-211،  1، جتفسیرکیوان،  . 1

 .117-118،  1همان، ج . 2

 .111-112،  1همان، ج . 1
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به ایتن نکتته اساستی ، کنند کثرت محسّنات لفظیّه و معنویه سبب اعجاز استمی
 ای پیدا کند که فرق میان کال  بشر و کال  اهللکند که شخص باید قریحهاشاره می

بوانِ قرآن برای آن الِ باذوقی است که یتک را ارک نماید؛ یعنی حقیقتِ معجزه
نته بترای ، آن لطیفه معجزه خواهد بتوا بترای آن ال، ای از قرآن حس کندلطیفه

افق خواش از همان راهی کته ختواش ایگران؛ مگر آنکه توان اثبات آن را بر هم
 1.الی ثابت نخواهد شدفکر کراه ااشته باشد. پس اعجاز قرآن بر هر 

ار پایان سورة آل عمران به ررب او ستؤال ذیتل : وی در محکم و متشابه( 1
  پراازا:می

متشابه آمده؟ اگتر تشتابه ، : چرا ار مقابل محکم که باید متزلزل آیدلسؤال اوّ
واضتح گفتته ، پتس بایتد بته جتای محکتم، مقابل  اتضاب است، از اشتباه باشد

باید مقابل  معیّن باشد؟ و اگتر اجمتال ، ابها  است، تشابه شد؟ و اگر مراا ازمی
باید مقابل  ، باید مقابل  مفصّل باشد؟ و اگر عقد و به هم پیچیدگی است، است

شتد؟ و اگتر مُصَرَّب گفته می، باید ار مقابل، منحل باشد؟ و اگر مراا تأویل است
 ابه ضد محکم نیست.بنابراین، متش آمد؟ار مقابل  باید راهر می، منظور خفاست
: آیتتا خداونتتد معنتتای لغتتوی آنهتتا را ارااه کتتراه یتتا لفظتتی از سههؤال دوم

الحکتم الفاظ]اصطالحات[ قرآن است که بایتد تفستیر شتوا؟ اگتر محکتم ثابتت
 2. شوا...و متشابه منسوخ باشد با بحث ناسخ و منسوخ یکی می، نسخبی

استت نتیجته همتین ستوره فتت ه آل عمران که ار سیاق آیه هاو با توجه به آیه نُ
نازل ساختن متشابهات همان وزیدن بااهای تفرقه و پرانیدن مرا  از آشتیانه  ،گیرامی

وحدت است. هرکسی هم احکا  محکمه اارا که با ایگران ار آنها شتریک استت و 
 1.ااشته باشدرا هم احکا  متشابهه خاصه اارا که باید انتظار بیان آنها 

 ــــــــــ
 .111،  1همان، ج . 1

 .111-121،  2همان، ج.  2

 .22همان،  .  1
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خط قرآن به غیتر رنتگ ستیاه مرستو  نیستت و  ف:المصحدر علم رسم( 1
کنند که قرآن باید بته غیتر ستیاهی نوشتته بعضی حدیثی هم ار این باب نقل می

، عباس متروک شتد. یکتی از عالیتم رهتورخط کوفی به حکم اولت بنی 1نشوا.
شوا که پس از رهور اما  حکم می 2.مرسو  شدن خط کوفی ار آخر الزمان است

 1.نامندکوفی بنویسند و آن را خط قرآنی میقرآن را به خط 

اهد که رسم الخط برخی کلمات کته مینشان  کنوزالفرائد 41کیوان ار فریده 
 4.شوا ار قرآن صحیح استغلط محسوب می، ار غیر قرآن

قاری و شنوندگان قرآن هنگا  قرائت باید خوا را ماننتد در آداب قرائت: ( 4
عوا  هه و سوره اعراف:  211نمازگزار بدانند و به حکم آیه  ئه ا ق آُن فهرستهم  و ها ْا قُ  

توا  هعهل کُم تُفل حون  َ انه و آیه صد  سوره نحل: ، اهن ِ  م  ْ ب ار َه ا قا آنه فهرساتهع  أ فهر ْا قها ه

جیم  از همه کارهای لغتو و هتر عملتی کته منتافی اصتغا و انصتات ا شایْرن  ا ا  
کیتوان از ، از ایتن رو 1.شتد پرهیتز کننتدسکوت با الِ حاضر بترای شتنیدن( با)

ان شایعهت نر»سوربرااشت قرّار و بیشتر فقها از حدیث  ان  هام یهاتهَّهن  ب ار ق آن  فهلهایسه م   6«مه
پندارند ارهار شگفتی که آن را الیل جواز بلکه استحباب غنا ار خواندن قرآن می

 8.کندمی

 ــــــــــ
 بتا را ختوی  مصحف سوره آخرین ورّاق بن محمد: »621 ، 2ج، اصول کافى، کلینى: بنگرید به.  1

 بتا جز قرآن ندار  خوش: فرموا اما  و کرا عرضه صااق اما  به را آن، بوا نگاشته یىرال رنگ
 .«شوا نوشته -شد کتابت سیاه رنگ با مرتبه لیناوّ که رور همان -سیاه رنگ

 ق.1122[، ]الکوفیاحیاء الخط  ةيسالالعابدین، بنگرید به: صفوی، زین.  2

 .86-81،  1، جتفسیرکیوان، .  1

 .11،  1ن، جهما.  4

 .168،  1؛ نیز بنگرید به: همان، ج87-88،  1همان، ج.  1

ن ار  ایس»ی به نقل از رسول خدا به این صورت آمده است: یاین حدیث ار منابع روا.  6 ان م   یهاتهَّن    هام مه

. برای مطالعه معنای تغنتی 164،  1ج، ابوداود طیالسی؛ 471،  2ج، عبدالرزاق مصنّف) «ب ار ق آن
 .(611-616 ، «تغنّی»، : غفاریبهبنگرید 

 .148،  2، جتفسیرکیوان، .  8
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تقستیم قترآن بته  قدما بته حزب(:) هفت سبع -الف  در تقسیمات قرآن:( 5
کیوان یک قرآن چا  هند را ایده کته ار آن  1اااند.اسباد سبعه خیلی اهمیّت می

سنّت تعیین هفت ، کشورهای اسالمیایگر برخالف  2.ها مشخص بواه استسبع
های شبه قتاره و رکوعات قرآنی هنوز ار چا  قرآن« هفت منزل»حزب با عنوان 

  هند مرسو  است. 

کیوان یکی از شواهد اهتما  مسلمین به قرائت قرآن را  ،رکوعات قرآنی -ب
خورا که شتیعه ایتران اکنتون افسوس میاو  1ااند؛ها به رکوعات میتقسیم سوره

 4.این رسم را عموماً به سه الیل ندارند
کیوان قرائت هر یک از قاریان سبعه را برای مسلمانان ستند و در قرائات: ( 6

ااند نته تغییتر را بیان معنای آیه می ائت اهل بیتاو هدف از قر 1.ااندحجت می
الفاظ قرآن. بنابراین اِتّباد از آن قرائات به عنوان لف  قرآن جایز نیست و ائمه این 

او فلسفه پیدای  قرائات را  6.اندگونه قرائات را به عنوان احد القرّار مطرب نکراه

 ــــــــــ
و قرآن بته  یافته پایان هجری نهم سال ار تقریباً قرآن تدوین و کتابت و نزول، معتبر روایات پایه بر.  1

 ةديدنمالتهاریخ ، شتبه ابتن ؛171،  4ج، ةیوالند  ةالسیر، هشا  ابن) بواهفت حزب تقسیم شده 
 ستوره پتنج ل؛اوّ حتزب، [نستار و عمتران آل، بقره] لاوّ سوره سه .(111و 111،  2ج، ةيونمال

 ستوره یتازاه چهتار ؛ حتزب، بعتدى ستوره هنُ سو ؛ حزب، بعدى سوره هفت او ؛ حزب، بعدى
ل حتزب» و ششم حزب، بعدى سوره سیزاه پنجم؛ حزب، بعدى  «نتاس» تتا «ق  » ستوره از «مفصتّ

 (.211،  4، جتفسیر القرآن العظیم، کثیرابن) است قرآن هفتم حزب( سوره 61 شامل)

 .826-821،  1، جتفسیرکیوان، .  2

: متراای زنجتانی و بنگریتد بتهواحد موضوعی)رکوعات(  111برای مطالعه جدول تقسیم قرآن به .  1
 ستوره هتر موضتوعی . واحدهای64-11،  روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، لسانی فشارکی

نیتز  حافظتان و قاریتان. استت آیات سیاق و سوره آن موضوعی رمحو تشخیص برای مهمی مبنای
 آمیز بهرة الز  را ببرند.بندی اعجازتوانند ار تالوت و حف  قرآن از این تقسیممی

، 1، جنهور ملکهوت قهرآن؛ نیز بنگرید به: حسین رهرانتی، محمدحستین، 11،  1، جتفسیرکیوان، .  4
 .128و  121، 117 

 .87  ،1، جتفسیرکیوان، .  1

 .111،  1همان، ج.  6
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ا منحصر به لهجته قتری  ااند؛ زیرا اگر رسول خدا قرائت روسعت ار قرائت می
الز  بوا همه قبایل بیایند و لهجه قری  را فرابگیرنتد و ایتن سته عیتب ، کرامی

شد؛ او  آنکه همه بر بوا و موجب فوت وقت و مقصوا آنان میالً زمانااشت: اوّ
شدند؛ سو  اینکه رقابت و عصبیّت که ار عرب ویوه کواکان و پیران موفق نمیبه

مانع یااگیری و قبول ایتن از ستوی غیرقریشتیان ، ای بشر استبیشتر از ایگر ابن
رنا القترآن »ای نمانتد: شد. بنابراین پیغمبر کار را آسان نموا تا بهانهمی ولقتد یستّ

 1.(41و12، 22، 18 /قمر) «للذکر

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

، بیتروت، تحقیق محمد عبتد القتاار عطتار، الطبقات الکبرى، محمد، ابن سعد .1
  . 1118، اارالکتب العلمیّه

يونمالّةدينمالتاریخ ، عمر، ابن شبّه .2  تحقیق فهیم محمد شلتوت.، ةّ 

 ق.1412، اارالمعرفه، بیروت، العظیم القرآن تفسیر، اسماعیل، کثیر بنا .1

، به کوش  عمتر عبدالسّتال  تَتدرمُرى، ةيوالن ّةالسیر، عبدالملک، ابن هشا  .4
  . 1116ق/ 1416، اارالکتاب العربى، بیروت

، ترکی عبدالمحسن بن محمد تحقیق، مسند، ااوا بن سلیمان، ریالسی ابوااوا .1
  .1111ق/1411، والنشر عةللطب  هجر

چهاپی  ها و تفسهیرهایکتابشناسی جهانی ترجمه، خالد، ارن و عصمت، بینارق .6
ترجمته و نگتارش محمدآصتف ،  ( 1171-1111) زبهان 65قرآن مجید به 

 ش.1181، ان قدس رضویبنیاا پووهشهای اسالمی آست، مشهد، فکرت

، تهتتران، 11ج، المعههارف بههزرگ اسههالمی ةدائددر، «تفستتیر»، احمتتد، پتتاکتچی .8
 .ش1178

 عالمته انتشتارات، مشتهد، قهرآن ملکوت نور، محمدحستین، رهرانی حسینی .7
 .رباربائی

 اارالمعرفه.، بیروت، تفسیر المنار، محمدرشید، رضا .1

 ــــــــــ
 .117-118،  1همان، ج.  1
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 شتهریور، وحیهد، («1) قزوینتی کیتوان عباستعلی مال حاج»، کیوان، سمیعی .11
 .71شماره، 1141

، 1141 مهتر، وحیهد، («2) قزوینتی کیتوان عباستعلی مال حاج»، تتتتتتتتتت  .11
 .72شماره

، 1141آذر، وحیهد، («1) قزوینتی کیتوان عباستعلی متال حتاج»تتتتتتتتتت ،  .12
 .74 شماره

، بیتروت، األعظمتی الترحمنحبیتب تحقیتق، مصهنّف، عبتدالرزاق، صنعانی .11
 ق. 1411، اإلسالمی المکتب

 ق.1122، ]الکوفى[ احیاء الخط ةيسال، العابدین زین، صفوى .14

، تهتتران، 11ج، میالمعههارف بههزرگ اسههال ةدائددر، «تغنّتتی»، مهتتدی، غفتتاری .11
 ش.1178

، اکبتر غفتاریتصتحیح علی، االصول مهن الکهافی، یعقوب محمد بن، کلینی .16
 ق. 1171، الصدوق ةتبمك، تهران

 ش.1174، سایه، تهران، قزوینیتفسیر کیوان ، عباسعلی، کیوان قزوینی .18

 نشتر، چهتاراهی مسعوارضا مدرستی به کوش ، یوسف قصهتتتتتتتتتت ،  .17
 ش.1181، آفرین 

با مقدمه و حواشی نورالدین ، ار هفت رساله() گفتارهای کیوانتتتتتتتتتت ،  .11
 ش.  1161، فتحی، تهران، چهاراهی

، وحیههد، «ختتواش قلتتمه بتت قزوینتتی کیتتوان حتتال شتترب»تتتتتتتتتتتت ،  .21
 .11-28 ، 111شماره، 1111فروراین

، 111شتماره، 1111ارایبهشتت، وحیهد، «پاسخ و پرس  چند»تتتتتتتتتت ،  .21
 147-116. 

موضوعى  روش تحقیق، محمدعلى، لسانى فشارکىو  حسین، مرااى زنجانى .22
 ش.1171، قلممهر، زنجان، در قرآن کریم

، گهیفرهن کیههان، «شتد ختاموش قترن شتناسصتوفی»، محمتوا، ناصرزااه .21
 .18-14 ، 117 شماره، 1186ای

، پساسهاختارگرایی فلسهفه سهاختارگرایی و، ابرساختارگرایی، ریچارا، هارلند .24
، حتوزة هنتری ستازمان تبلیغتات استالمی، تهتران، ترجمه فرزان ستجوای
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 سورة بقره 57قرآن و تحریف تورات با توجه به آیه 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1الهه سلیمی - 1دکترسید محمد مرتضوی  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 26/4/1111تاریخ پذیرش:  – 21/2/1111اریخ اریافت: ت

 
 

 
 

وقووع آن پرداختوه بیوان طی برخی آیوات بوه قرآن کریم یکی از حقایقی که 

  ،اي از مفسران تحریف لفظی توورات را پذیرفتوه. عدهاست تورات تحریف در

نیز به تحریف معنوي تورات معتقدند. تبیوین انوواع تحریوف لفظوی و شماري 

این مقاله است که بعد از  موضوع، سوره بقره 72ورات با محوریت آیه معنوي ت

بوه ، آیات قرآن کریمدیگر بررسی آراي مفسران ذی  این آیه و در نظر گرفتن 

دانشومندان یهوود  سووياین نتیجه رسیده است که تحریف معنوي تورات از 

سووره  72کید بور آیوه أولی اببات تحریف لفظی تورات با ت ،است ناپذیرانکار

جو ورا باید در مقالوه جسوتباشد که شرح ادله و مستندات آنبقره ممکن نمی

 کرد. 
 

 81، آیته تحریف معنوی، تحریف لفظی، تورات، قرآنها: کلید واژه

 .سورة بقره
 

 ــــــــــ
 عضو هیئت علمی اانشگاه فراوسی مشهد..  1

 .salimi11124@yahoo.com  کارشناسی ارشد مبانی نظری اسال .  2
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 مقدمه

و  1کرانه و کنار شتیر استت، جانب، به معنای ررف« حَررف» ةتحریف از ماا
دن و میل ااان چیزی به یک جانب و کنار زان مصدر تفعیل آن به معنای برگراان

 نویستد:راغتب متی .1تغییتر و تبتدیل آن استت 2،چیزی از جایگاه اصتلی ختوا
 مثل تحریف قلم ؛را به یک سو و جهت میل اهندتحریف شیر این است که آن»
را بر یکی از حمل آن ،اهند( و تحریف کال به یک سو میل می، را تراشیدهکه آن)

 4.«است او احتمال
تحریف الکال  و »تحریف کال  با عباراتی چون ، ار قرآن کریم ار چهار مورا

  1به کار رفته است.« تحریف الکتاب
 6تحریف ار اصطالب به هفت معنا آمده است:

ای کته لفت  بتا بته گونته ،تحریف ار االلت کال : یعنی تفسیر و تأویل ناروا
 8هنگ نباشد.ماه، شواتفسیری که از آن می

ای بر خالف ترتیتب زمتان نتزول  بیتان تحریف موضعی: به این معنا که آیه
 7گراا.

ن عمو  تلفت  میاای را بر خالف قرائت متداول تحریف ار قرائت: یعنی کلمه
 1نموا.

 ــــــــــ
 .227 ، المفردات فی غریب القرآن، حسین بن محمد، راغب اصفهانی.  1

 .41 ، 1ج، لسان العرب، محمد بن مکر ، ابن منظور.  2

و  ةاللد تهاج ، استماعیل بتن حمتاا، ؛ جتوهری118 ، 21ج، تاج العروس، محمد مرتضی، زبیدی.  1
 .1141 ، 4ج، صحاح العربیه

 .227 ، المفردات فی غریب القرآن، حسین بن محمد، راغب اصفهانی.  4
 .41مائده/ ؛11مائده/ ؛46نسار/ ؛81/بقره :بنگرید به.  1

 .11-16 ، القرآن من التحریف ةصیان، اایمحمد ه، : معرفتبنگرید به.  6

 .87آل عمران/.  8

 .46/نسار.  7

 .46نسار/.  1
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را اف آنالفظتی متترااف یتا غیتر متتر ،که لفظی را برااشته: اینتبدیل کلمات
  1جایگزین اجزای کال  کنیم.

ی کته اگونهبه  ،کال  به هنگا  تکلم ةکلمات: تغییر ااان لهجتحریف ار ااای 
 2معنای ایگری از آن فهمیده شوا.

افزوان بر مطلب: افزوان یک حرف یا یک کلمه به عنتوان تفستیر ار ختالل 

 . 1تر گرااتا مراا آن روشن ،آیه

 ،کاستن از مطلب: بخشی از کتاب از روی سهو و اشتباه و یا به عمد کم شتوا

  4این کاستن ار قرائت باشد و خواه ار کتابت. خواه

ستوره بقتره  81آیه  ،از جمله آیاتی که به وقود تحریف ار تورات اشاره اارا

عُونه كهاالمه للا   أه : است مه ن ُهم  یهس  نُوا  هكُم  وه قهد  كرنه فه یٌق م  م  عُونه أهن  یُ   مه  ْ فُونهاهُ  فهته ثُام  یُحه   

ن  بهع د  مر عهقهلُو لهُماونه م  [ به شما ایمتان بیاورنتد؟ آیا رمع اارید که ]اینان ؛هُ وه هُم  یهع 

را بعتد از فهمیتدن  ستپس آن، شنیدندبا آنکه گروهى از آنان سخنان خدا را مى

 اانستند.و خواشان هم مى، کراندتحریف مى

ار ایتن آیته تبیتین کنتیم. را ار این مقاله قصد ااریم نود تحریف مورا نظتر 

 نماید.مفراات آیه ضرور میاربارة تبیینی  نخست

پی است که معنای مفهومی را ارصداهای پی، ار اصل لغت. این واگه «کال » -

فرماید: قرآن می کهچنان 1؛رساند و ار حقیقت همان معنای قائم به نفس استمی

انفساهم ییقو ون ف6.  کتال »ایگر معتقدند: مراا از ارالق لفت   گروهیآمدی و» 
 ــــــــــ
 .211بقره/.  1
 .46/نسار.  2

 .81بقره/.  1

 .21آل عمران/.  4

 .187 ، 6ج، مجمع البحرین، فخرالدین، رریحی.  1

 .7/مجااله.  6
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، امر و نهتی ایگتران  هنگا  راآن معنای قائم به نفس که انسان چیزی نیست مگر

  1کند.بیان می با عبارات و اشاراتنان به آ ااانیا خبر

پتذیرش  ةکه آماانیز نیرویی به  2.فهم و معرفت است، به معنای ارک« عقل» -

، یتن نیتروکه انسان بته وستیله ابه علمی که ؛ چنانشواگفته میعقل علمی است 

 1.شواگفته میعقل  آورامی به است راآن

 آیه شأن نزول

 برای این آیه چند سبب نزول متفاوت نقل شده است:

را انتخاب کرا آنان که حضرت موسی است ار شأن هفتاا نفری نازل شده. 1

ها نایدار خداوند بروند؛ ایشان برای شنیدن کال  خدا رفتند و خداوند آ هتا با او ب

، هنگامی که به سوی قتو  ختوا بازگشتتند مر به معروف و نهی از منکر کرا.را ا

متا »گفتنتد: آنتان ای از ولتی عتده، شنیده بواند بازگو کراند را راستگویان آنچه

شنیدیم که خدا ار خالل بیان خوا گفت اگر توانایی انجا  ایتن کارهتا را ااریتد 

 4«.ناهی بر شما نیستکه گ، خواهید انجا  ندهیدانجا  اهید و اگر نمی

برختی احکتا  و معتارف  ه استت کتهن عالمان و احبار یهوای نازل شدأار ش .2

 1را تغییر اااند. تورات چون حکم سنگسار شدن فرا زناکار و صفات پیامبراسال 

امیدوار بواند بتا ایمتان  ه است. ایشانمسلمانان نازل گرایدبرخی ن أار ش. 1

 ــــــــــ
 .122 ، مصباح المنیر، بن محمد احمد، فیومی.  1
 .27 ، 1ج، قاموس القرآن، علی اکبرسید ، قرشی.  2
 .188 ، فی غریب القرآن مفرداتال، ن محمدبحسین ، راغب اصفهانی.  1
 التبیهان فهی، بن حسن محمد، روسی؛ 21 ، لعلوم التنزیلتسهیل کتاب ال، محمد بن احمد، غرنارى.  4

 .142 ، 1ج، مجمع البیان، فضل بن حسن، ربرسی؛ 111 ، 1ج، تفسیر القرآن
 جهامع البیهان فهی تفسهیر، بن جریتر محمد، ربری ؛ 11 ، 1ج، تفسیر قمی، علی بن ابراهیم، میق.  1

 .11،  لباب النقول فی اسباب النزولالدین، ؛ سیوری، جالل211 ، 1ج، القرآن
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 یهوایتانایگر ، کراندرا حرا  وحرا  راحالل میحالل  آوران عالمان یهوای که

 1.ایمان بیاورند ،کراهها اقتدا نبه آ نیز

 مفسرانهای دیدگاه

اانشمندان از سوی کال  خداوند  اشاره مستقیمی به تحریفسوره بقره  81آیه 

اما ار چگونگی این ، اجماد اارند اصل تحریف همه مفسران بر وقود .اارا یهوا

متفتاوتی را عرضته هتای ایتدگاه، چه چیز تحریف شتده استت تحریف و اینکه

 :پراازیماند که ار ااامه به آنها میکراه

 تحریف اوامر خداوند در کوه طور 

 ار خشتکی و نتدو بنی اسرائیل از اریا نجتات یافت پس از اینکه حضرت موسی

 آن ةبته وستیلارخواستت نمتوا تتا  کتتابی از خداوند ساکن شدند حضرت موسی

نواهی الهی را مراعات نمایند. خداوند به حضرت  و اوامر وشوند اسرائیل هدایت یبن

 کتتاب برای تکلم با ختدا و گترفتن، گرفتن استور ااا بعد از سی روز روزه موسی

برای مالقات خداونتد و اریافتت کتتاب  حضرت موسی هدایت به رور سینا بروا.

به همتراه التواب هتدایت کته پنتد و  چهل روزگذشت بعد از  گاه رفت.به وعده الهی

 امتتا آنهتتارا 2.بتتوا بازگشتتت، آن ار اهتتانتتدرز بنتتی استترائیل و همتته احتیاجتتات آن

به ایشتان حضرت خواستند خدا را  آن بنی اسرائیل از، ار نهایت .یافتپرست گوساله

تا به او ایمان آورند. حضرت هم  هفتاا نفر از میان قو  خوا برگزیتد و بتا  نشان اهد

را  اوامر خداوند و حضرت موستی، اما آنها چنان که گذشت 1به کوه رور برا. خوا

 ــــــــــ
 .417 ، 1ج، فی التفسیر المحیط بحرال، بن یوسف محمد ، ابوحیان اندلسی.  1
 .211-211 ، ترجمه مصطفی زمانی، قرآنهای قصه، نویسندگان محمد ابوالفضل و گروه، ابراهیم.  2

 .624 ، اعالم قرآن، محمد، خزائلی بنگرید به:.  1
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 تحریف کراند.، که ار کوه رور به آنها ابالغ شده بوا

همتان ، «کتال  اللّته»برخی مفسران بر این باورند که مقصوا از ، بر این اساس

نازل شد. همراهان آن حضترت  کلماتی است که ار کوه رور به حضرت موسی

 1پس از بازگشت به تغییر و تحریف آن پرااختند. ولی ،را شنیدندآن

متا شتنیدیم کته ختدا ار » اریافت بی واسطه این افراا استت: ةاین خبر نشان

واستطه کتال  الهتی مستتلز  حتال آنکته اریافتت بتی ،«...خالل بیان خوا گفت

 حضترت موستیتنهتا که  روستاز این -های خاصی ار مخارب است. ویوگی

، و با توجه به عملکرا این افراا ار بازگشت از رور - نداهبوا« کلیم اهلل»ب به ملق

قبول ایتن نظتر ، چنین ررفیتی ار این افراا وجوا نداشته است. توجه به این نکته

 نماید.می را اشوار

از ستوی کسانی که معتقدند مقصوا از تحریف ار این آیه تحریفی است کته 

انجا  گرفته است ختوا ار چگتونگی آن  ر سیناار رو همراهان حضرت موسی

برخی و 2بواه استتحریف لفظی  برخی معتقدند این تحریف .اختالف نظر اارند

  1.اندرا تحریف لفظی اانستهآن ایگر

 تحریف در تورات

 ــــــــــ
عهن  افکشّال، محموا، زمخشری ؛111 ، 1ج، البرهان فی تفسیر القرآن، مسید هاش، بحرانی حسینی.  1

، 1ج، القرآن فی  تفسیر آالء الرحمن، محمد جواا، بالغی نجفی ؛118  ،1ج، تنزیلالحقائق غوامض 
االصهفی ، محستنمال ، فیض کاشانی ؛ 428 ، 1ج، تاریخ طبری، بن جریر محمد، ربری ؛112 

 .46 ، 1ج، فی تفسیر القرآن
 .12  ،فی تفسیر ابن  عباس اسبتنویر المق، محمد بن یعقوب، فیروزآباای.  2
تفسهیر ، محمتد، رشتید رضتا ؛111 ، 1ج، تنزیلالعن حقائق غوامض  کشافال، محمتوا، زمخشری.  1

، 1ج، الجدول فی اعراب القهرآن، بن عبدالرحیم محموا، صافی ؛ 111 ، 1ج، )المنار( القرآن العظیم
 617. 
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همان تورات استت کته « کال  اللّه»که مقصوا از  معتقدند، گروهی از مفسّران

کته  ؛ چترااا کرانتدجتایتغییر و تبدیل ار آن   رعالمان یهوای معاصر پیامبر اک

، گیترامی را ار بر که معاصران پیامبر اکر « منواؤان ی»به « منهم» ار« هم» ضمیر

عصتر یهوایتان هتم ار بیان نتود تحریتف نیز این ایدگاهمعتقدان به  گراا.میازب

به ، ویل بارلأت ه وسیلهبرخی بر این باورند که یهوا ب د:ناختالف نظر اار پیامبر

  1زاند.می است تحریف معنوی تورات

راهر عبارات برخی ایگر با اعتقاا به تحریف لفظی تورات ستازگارتر استت. 

برخی احکتا   یا اگرگونی چون صفات پیامبرهم امور عقیدتیتغییر برخی اینان 

مصاایق چنین تحریفی  از جملهرا حکم سنگسارشدن زناکار  مانند ،فقهی تورات

یهوایتان زمتان پیتامبر ، آیته این : مراااست روایت شده اما  باقر از 2.اندهشمرا

، کنندرا تحریف میشنوند و آنیهوایان معاصر تورات را مى ییعن ؛باشدمی اکر 

تاویتل و را بر وفتق میتل ختوا یا آن، رجم حکم و خداوند مانند تحریف صفات

 1تفسیر کنند.

 بایستهقرائن لفظی موجوا ار آیه  ةمالحظ، قبل از انتخاب یکی از این او نظر

 است: 

عُاونه »فایی که بر سر فعل  -1 مه  ْ ری استت برای عطف به امر مقتد، آمده« ...أهفهته

 ــــــــــ
، بتن حستن محمد، روسی ؛217 ، 1ج، فی تفسیر القرآن العظیم روح المعانی، سیدمحموا، آلوسی.  1

 ابتن کثیتر ؛11 ، 1ج، کاشهفالتفسیر ، امحمد جوا، مغنیه؛ 111 ، 1ج، ، التبیان فی تفسیر القرآن
 .212 ، 1ج، تفسیر القرآن العظیم، اسماعیل بن عمر، امشقی

، محمتد حستین، رباربتایی؛ 118 ، 1ج، التنزیهل ضعن حقائق غهوام کشافال، محموا، زمخشری.  2
، 1ج، نفهی تفسهیر القهرآ جامع البیان، بن جریر محمد، ربری ؛211 ، 1ج، فی تفسیر القرآن المیزان

حستین بتن ، بغتوی ؛71  ،1ج،  ورأالمنثور فهی تفسهیر المه الدرّ، جالل الدین، سیوری ؛211 
 .111و  61 ، 1ج، فی تفسیر القرآن التنزیل معالم، مسعوا

 .187  ،1ج، تفسیر ا نا عشری، حسین بن احمد، حسینی شاه عبدالعظیمی.  1
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اتسمعون اخبار هم و »است: گویا فرمواه  کهای گونه؛ به رلبدمیرا که سیاق آیه آن

احوال آنان آگاهید و ار شنوید و از را می؛ آیا اخبار آنان«تعلمون احوا هم فتْمعون

آیا به ایمان آوران کسانی  ،عین حال انتظار اارید که ایمان بیاورند؟ به تعبیر ایگر

اانید که آنها ار قستاوت رمع اارید که به خوبی از اوضاد آنها ارالد اارید و می

آن همته آیتات و  با وجوااز نسل کسانی هستند که کال  خدا را ، و عد  انعطاف

، برانتدمتی پتیشتنیدند و بته حقانیتت آن می از زبان حضرت موسیبینات که 

 1.اندار پی  گرفته موضع اجداا خوا را نیز نانای ند؛کرامی تحریف

ن  بهع د  مر عهقهلُوهُ وه هُم  یهع لهُمونه »قید  -2 کننتدگان اهتد کته تحریتفنشتان متی« م 

اند. و با توجه به اینکه کراهرا اگرگون میآن، با علم به حقیقت کال  خدا، تورات

جز کنندگان این تحریف، متن مکتوب تورات تنها ار اختیار احبار یهوا بواه است

 ةاحبار یهوا نخواهند بوا؛ حال این تحریف یا ار حین انتقتال الفتاظ و ار مرحلت

کند و یا تنهتا ار انتقتال مفتاهیم لف  بواه است که به تبع معنا را نیز اگرگون می

 2.است صورت گرفته

تتورات  ،تحریتف شتدهآنچته  اهتدنشان می« یسمعون»آمدن واگه اگرچه  -1

رخ  زبتان حضترت موستی استماد تورات ازتحریف ار مرحله  ومکتوب نبواه 

ار آیته « کتال  اهلل»ال که مراا از ؤبرای یافتن پاسخ صحیح این سولی ، اااه است

او راه ، شوامی ا را شاملمور یا هر او همان تورات است یا سخنان پیامبر اکر 

 1وجوا اارا:

 ــــــــــ
سید ، ؛ آلوسی141 ، (لی مزایا الکتاب الکریمارشاا ا) تفسیر ابو السعود، محمد بن محمد، ابو سعوا.  1

 .166 ، 1ج، فی تفسیر القرآن العظیم روح المعانی، محموا
 .114 ، 1ج، التفسیر الکبیر، محمد بن عمر، فخررازی.  2
 1177معرفتت ، تحریف تهورات و انجیهل از نگهاه قهرآن، محمد حسین، فاریاببه: بنگرید .  1

 .178-171 ، 141شماره 

http://www.ensani.ir/fa/13266/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/13266/magazine.aspx
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بته  برای گرفتن الواب تتورات تنها یک بار اینکه بگوییم حضرت موسی ل:اوّ

 ای از قتو  ختوا را بته همتراه ااشتتهمیقات خداوند رفته و ار همان میقات عده

شتنیده بوانتد آنچته  ،ی پس از بازگشت به سوی قو  خو، و آن همراهان است

 تحریف کراند.

که هتم بتر التواب تتورات و هتم بتر ) ار این آیه« کال  اللّه»: مراا از دوم

شوا( با وجوا تعدا میقات ار میقات او  ارالق می کلمات خداوند با موسی

را آن، از میقتات بعتد از بازگشتت همان تورات باشد که قو  حضرت موسی

  1تحریف کراند.

 ستویو چته از  2باشد قو  بنی اسرائیل سویچه تقاضای رویت خداوند از 

سیر مجمود آیات و روایات ، 1بواند همراه حضرت موسی هفتاا نفری باشد که

، ل ختواار میقتات اوّ که حضترت موستی با تعدا میقات سازگارتر است؛ چرا

پرستتی قتو  کند و پس از بازگشتت و ایتدن گوسالهالواب تورات را اریافت می

جتا قتو  او روند که ار آنه میقات او  میبه همراه هفتاا نفر از قو  خوا ب، خوا

نستبت شتنیداری ، «کال  اهلل»بنابراین نسبت تحریف به  4کنند.تقاضای رویت می

 است نه اینکه ار متن اصلی آن تغییری رخ اااه باشد.

و اینکه تحریف به کال  و به « کتاب»با « کال »و تفاوت  نکاتاین با توجه به 

 ــــــــــ
 نعمتت اهلل، ؛ نخجوانی 216 ، 1ج، االبرار ةعاو  کشف االسرار، احمدبن ابی سعد، میبدی.  1

 .17 ، 1ج، و المفاتح الغیبیه ةااللهيالفواتح ، بن محموا
 .161 ، 1ج ،بالغرائ و بحر الدقائق کنز، بن محمد رضا محمد، قمی مشهدی.  2
 .184 ، 7ج ،روح الجنان فی تفسیر القرآن، حسین بن علی، ابو الفتوب رازی.  1
 و ةالبدااي، اسماعیل بن عمتر، ابن کثیر ؛428 ، 1ج، تاریخ االمم و الملوک، محمد بن جریر، ربری.  4

 .116 ، 1ج، ةالنهاي
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رستد متراا از بته نظتر متی 1، ه نه به کتاب خداصورت شنیداری نسبت اااه شد

چراکه یهوا کتال  ختدا را ارک  تحریف باشد؛ معنای لغوی، تحریف ار آیه فوق

روی گراان ، اما از معنای حقیقی و االلت ربیعی آن ،فهمیدندرا میکراند و آنمی

 اند. کرخوا تفسیر و معنا می ةو کال  خدا را مطابق خواست ندبوا

 نتیجه

رور مستقیم بته تحریتف توستط احبتار یهتوا که به، ر استناا به رواهر آیهبناب

 .نیستچیزی جز تحریف معنوی تورات قابل اثبات  ،اشاره اارا

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 . قرآن کریم .1

اار ، بیتروت، روح المعانى فى تفسیر القهرآن العظهیم، سید محمتوا، آلوسى .2

 ق.1411، احیار الترا  العربی
چتا  ، ترجمته مصتطفی زمتانی، قرآنهای قصه، لمحمد ابوالفض، ابراهیم .1

 ش.1181، الزهرا ةمف طانتشارات ، قمچهار : 

، بیتروت، کتاب التسهیل لعلوم التنزیل، محمد بن احمد، غرنارى ،ابن جزی .4

 ق.1416، شرکت ااراالرقم بن ابی االرقم

اارالکتتب ، بیتروت، تفسهیر القهرآن العظهیم، استماعیل بتن عمتر کثیر ابن .1

 ق.1411، ةيملعال

  .1166، المعارف ةتبمك، بیروت، ةالنهايو  ةالبااي، تتتتتتتتتت  .6

 ق.1414، اار صاار، بیروت، لسان العرب، بن مکر  محمد، ابن منظور .8

 ارشاد الی مزایها اوتفسیر ابی السعود ، بن محمد العماری محمد، السعوا واب .7
 ق.172، اارالفکر، بیروت، الکتاب الکریم

 ــــــــــ
 .24 ، فاتیح الغیبم ،محمد بن ابراهیمصدرالدین ، شیرازی )مالصدرا( بنگرید به:.  1
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، بیتروت، فهی التفسهیر المحهیط بحهرال، بن یوسف مدابوحیان مح، اندلسی .1

 ق.1421، اارالفکر

اار احیتار ، بیروت، معالم التنزیل فى تفسیر القرآن، حسین بن مسعوا، بغوی .11

 ق.1421، الترا  العربی

، بنیاا بعثتت، قم، القرآن آالء الرحمن فی  تفسیر، محمد جواا، بالغی نجفی .11

 ق.1421

 عةطابمال، جتابی، و صحاح العربیه ةاللد  تاج، اسماعیل بن حماا، جوهری .12

 .ق1212، الکبری

، بنیتاا بعثتت، تهتران، البرهان فی تفسیر القرآن، سید هاشم، حسینی بحرانی .11

 ق.1411

، میقات، تهران، ا ناعشریتفسیر  ،حسین بن احمد، حسینی شاه عبدالعظیمی .14

 ش.1161

 .تابی، اارالفکر، بیروت، روح البیان، اسماعیل، حقی بروسوی .11

، انتشتارات  امیرکبیتر، جتابتیچتا  او : ، اعهالم قهرآن، محمتد، خزائلی .16

 ش.1111

، قتاهره، اار احیتار الکتتب العربیته، تفسهیر الحهدیثاروزه، محمد عزت،  .18

 ق.1171

روض الجنان و روح الجنان فهی تفسهیر الدین حسین بن علی، رازی، جمال .17

 ، القرآن

 ،اارالعلتم، ب القهرآنالمفردات فی غریه، ن محمدبحسین ، راغب اصفهانی .11

 ق.1412، هالشامیالدار 

 تا.بی، اارالفکر، بیروت، المنار تفسیر، محمد، رشید رضا .21

 تا.بی، ةالحي  ةتبمك، بیروت، تاج العروس، محمد مرتضی، زبیدی .21

اارالکتتب ، بیروت، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، محموا، زمخشری .22

 ق.1418، العربی

، الجدید فی تفسهیر القهرآن المجیهدبیتب اهلل، سبزواری نجفی، محمد بن ح .21
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 ق.1416بیروت، اارالتعارف، 

اهلل  ةآيکتابخانه ، قم، المنثور فى تفسیر المأ ور الدرّ ، جالل الدین، سیورى .24

 ق.1414، مرعشی

 تا.جا، اارالکتب العلمیه، بیبی، النقول فی اسباب النزول بلباتتتتتتتتتت ،  .21

، بیتروت -امشق ، الجدول فی اعراب القرآن، محموا بن عبدالرحیم، صافی .26

 ق.1417، االیمان ةس ؤم -اارالرشید 

افتر انتشارات حوزه ، قم، فی تفسیر القرآنالمیزان ، محمد حسین، رباربایی .28

 ق.1418، علمیه قم

تهتران، انتشتارات ناصتر خسترو، ، مجمع البیهانربرسی، فضل بن حستن،  .27

 ش.1182

، اارالمعرفته، بیتروت، فی تفسیر القرآن جامع البیان، بن جریر محمد، ربری .21

 ق.1412

، اارالمعتارف مصتر، قتاهره چا  او :، تاریخ االمم و الملوک، تتتتتتتتتت  .11

 .تابی

، بتی جتا، تحقیق سید احمد حستینی، مجمع البحرین، فخر الدین، رریحى .11

 ق.1417، هاالسالمی ةالثق فمکتب نشر 

 تا.بی، اارالفکر، بیروت، الجواهر فی تفسیر القرآن، رنطاوی جوهری .12

اار احیار الترا  ، بیروت، التبیان فی تفسیر القرآن، بن حسن محمد، روسی .11

 تا.بی، العربی

 ةكرش، بیتروت، التنزیهل لعلهوم تسهیلکتاب ال، بن احمد محمد، غرناری .14

 ق.1416، ااراالرقم بن ابی االرقم

، ترا  العربتیاار احیار ال، بیروت، مفاتیح الغیب، محمد بن عمر، فخررازی .11

 ق.1421

 ق.14121، اار احیار الترا  االسالمی، بیروت، التفسیر الکبیر، تتتتتتتتتتت  .16

  .1111بیروت، اارالملک، ، تفسیر من وحی القرآنفضل اهلل، محمدحسین،  .18

تفسهیر ابهن  فهیاس بهتنهویر المق، یعقوبمحمد بن راهر ابی، فیروزآباای .17
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 تا.بی، اارالفکر، بیروت، عباس

مرکتز انتشتارات ، قتم، االصفی فی تفسیر القرآن، محسنمال ، شانیفیض کا .11

 ق.1417، تبلیغات اسالمی

 تا.بی، نابی، جابی، مصباح المنیر، بن محمد احمد، فیومی .41

، واحتد تحقیقتات استالمی، تهتران، احسن الحدیث، سید علی اکبر، قرشی .41

 ش.1166

 .ش1188، بنیاا بعثت، تهران، قاموس القرآن، تتتتتتتتتت  .42

 ق.1421، بیروت، اارالفکر، الجامع الحکام القرآنقرربی، محمد بن احمد،  .41

، تهتران، کنز الهدقائق و بحهر الغرائهبقمی مشهدی، محمد بن محمدرضا،  .44

 ش.1166وزارت فرهنگ و ارشاا اسالمی، 

، و النشر ةعللطبا اارالکتب  ةس ؤم، قم، تفسیر القمی، علی بن ابراهیم، قمی .41

 ش.1168

سسته فرهنگتی ؤم، قتم، القرآن من التحریف ةصدیان، اایمحمد ه، معرفت .46

 .ش1171، انتشاراتی التمهید

 ق.1424، هاارالکتب االسالمی، تهران، کاشفالتفسیر ، محمد جواا، مغنیه .48

 ش.1188، تهران، امیرکبیر، االبرار ةعاکشف االسرار و میبدی، رشیدالدین،  .47

، تهتران، تیح الغیهبمفها، شیرازی )مالصدرا( صدرالدین محمد بن ابراهیم .41

 ش.1161، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

، مصتر، و المفاتح الغیبیهه ةااللهديالفواتح ، نعمت اهلل بن محموا، نخجوانی .11

  .1111، اار رکابی للنشر
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 1رویکرد اسالمی ایرانی با علوم بندیطبقه
 جدید( 2پارااایم)ضرورت شناسایی الزامات و مختصات 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3اللیج غالمرضا  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

 
 

مبتنوی بور  و ریشه در دو منب  وحی و عق  دارد علوم در مناب  کهن بنديطبقه

شناسووی، هستیاز  ثی و منبعوومتجربووه ذهنووی و عینووی اندیشوومندان اسووال

در نتیجه  ؛استاستوار برگرفته از نگاه توحیدي  شناسیِشناسی و روشمعرفت

، علووم طبیعویویژه بوه شمختلوف دانوهاي پویا میان اسالم و گونه ايرابطه

 ــــــــــ
 -مدرله العتالی  -تولید علو  انسانیِ اسالمی، رویکرای برخاسته از رهنمواهای مقا  معظم رهبری .  1

المللتی ها، نخستتین کنگتره بیناست. مراکزی چند پا به این عرصه خطیر گذاشته، ار نخستین گا 
اند. بنیتاا پووهشتهای استالمی بته علو  انسانیِ اسال  را، ار ارایبهشت ماه سال جاری برگزار نمو

ی ار برگزاری این کنگره ااشتت و بندی علو ، مشارکتی جداار بخشی از کار ار ربقهعنوان عهده
های ششتگانه بندی علو  از کمیستیوناین مقاله، نخستین اثری بوا که ار کمیسیون تخصصی ربقه

 کنگره ارائه شد.

نوان برابر نهااه پارااایم استفااه شده است. هرچند ابعاا موسع و ار این نوشتار نظریه یا ایدگاه به ع.  2
 مفهو  چندوجهی پارااایم را بیانگر نیست.

 مدیر گروه تراجم و انساب. –بنیاا پووهشهای اسالمی .  1
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  .ریاضی و انسانی در تمدن اسالمی شک  گرفته است

هوا دانش بنوديموضووع طبقهشرایط کنونی هر چند ما موض  روشونی در  در

 تقسیم علووم شوود. مواگیري شک تواند سرآغاز می ولی نقد تاریخی، نداریم

بوه م توانسوت نخواهی، نوین نداشته باشیم نظریه )پارادایم(دانیم اگر یک می

آن بحران پیش  در پیدرنتیجه ابتدا آشفتگی و  ؛دهیمپاسخ جدید هاي پرسش

خواهد آمد و بحران به انقالب خواهد انجامید. در ایران معاصر از یک سوو هور 

روز بیشتر  و جامعه علمی هر، کندمی ظهور پیدا آبار نوگرا مناب  و، هاروز رشته

مو  در أدهود و از سووي دیگور تمی ش نشانخود را در تولید دانهاي توانایی

 کوه موا شوودیوادآور می موا بوهاین واقعیوت را ، تقسیم علم در مناب  اسالمی

در ایون  .مدست یوابینوین با توجه به مقتضیات کنونی  نظریهتوانیم به یک می

ابزارهواي ، هااختال  و اشترا  دانش، اجزا، آنهاي ماهیت علم و دادهنظریه، 

 نی  به حقیقت و امورهاي روش آن وگیري شک بیرگذار در أم  تشناخت و عوا

  .استیافتنی ، دستواق 
 

شناسووی، ها، هستی، نظریووهتقسوویم علووومبنوودي علوووم، طبقه هووا:کلیوود واژه

 .شناسیروش، شناسیمعرفت

 

 درآمد

مرکزیتت و قتاار بته زایت  اارای تمدن اسالمی وقتی تولد خواهد یافت که 
زنتدگی را های و شتیوهها فلستفه، علتو ، هنتر، باشد که ایتنای معنوی منظومه

 .علو  است بندی، ربقهتمدن اسالمیمهم ار مباحث یکی از گیرا.  سان اربریک

از مفاهیم اساسی ار زندگی مدنی انسان است و بته تعبیتر  (بندی)ربقه تقسیم
ار فلسفه  1.شوندمعانی و الفاظ زااه نمی، اگر تقسیم نباشد، شیخ محمدرضا مظفر

 مبهم رشوا که قیدهای گوناگونی را بر یک شیمی صدرایی تقسم به روشی گفته
 اقسا ( آن رای )اجزا توزیع و خواهای را ار گوناگونی یرمقسم( اضافه و آن ش)

 ــــــــــ
 .116،  المنطقشیخ محمدرضا، مظفر، .  1
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 بته وجتوا، مقسم خوا را که یک واحتد متبهم استت، این اقسا  1.شناسایی کنیم
  .آورامی

 «جتنس»و مقستم  «عترض ذاتتی»یتا  و «فصل» کنندهعامل تقسیم، ار تقسیم
شر  اساسی تقسیم است و باید بااقت رعایتت شتوا و ، عنصر وحدت و 2است

اگر آن را مراعات نکنیم تقسیم کامل و ارست نخواهد بوا. این وحتدت بایتد از 
 ةاز سوی ایگتر وحتدت مقستم بته نحتو و 1اقسا  خوا باشد متجانس با سویک

گتاهی صتناعی و گتاهی ، یعنتی گتاهی ربیعتی استت ؛هستی اقسا  بستگی اارا
 پتذیرن امکتانتنها براساس یتک ایتدگاه معتیّ بندیربقه پس تقسیم و 4.اعتباری

  .ن استمعیّ( مقسم) شوا و این ایدگاه برآمده از موضودمی
یتابیم و ار تقستیم متی رسم استت قسمت است که ما به حد و با استفااه از

بلکته تنهتا از راه تقستیم ، بتریممتی ز از تقسیم بهترهنیها و فلسفهها علو  و هنر
 یک علم به ابواب و مسائل و احکا  است که ساختار علمی بته ختواهای بخ 

کته گفتنتی استت  .کننتدمی تکثر پیدا تقسیمنیز از راه ها چنان که اان  ؛گیرامی
بتاین چنان که الز  است اقسا  نسبت به یکدیگر ت، نتیجه ااشته باشدباید تقسیم 

بایتد یگانته و از جامعیتت و ، رور که اشاره شداساس تقسم همان و ااشته باشند
 1مانعیت برخوراار باشد.

ریشته اارا و اسالمی ار او منبع وحی و عقتل  علو  ار منابع کهن بندیربقه

 ــــــــــ
 .18ی،  ، ترجمه اکتر مهدی حائری یزاتصور و تصدیقصدرالمتألهین، شیرازی، .  1
 .11همان،  .  2
مفهو  متجانس بوان به این معنی است که اگر اقسا  از اجناس باشد، وحدت مقسمی ایتن تقستیم .  1

« وحدت نتوعی»باشد و اگر این اقسا  از انواد باشد وحدت مورا نظر « وحدت جنسی»بندی باید 
باشد. همتان، «  شخصی واحد»و اگر این اقسا  از نود واحدهای شخصی باشد، واحد مقسمی باید 

 21-24. 
 .21همان،  .  4
 .111-117،  المنطقمظفر، .  1
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شناستتی، هستیاز  ثبتتر تجربتته ذهنتتی و عینتتی اندیشتتمندان استتالمی و منبعتت
ار نتیجته  ؛استتاستتوار رفته از نگاه توحیدی برگ شناسیروششناسی و معرفت
های بندی اندیشمندان مسلمان میان فلسفه استالمی و گونتههقپویا ار رب ایرابطه

شترایط  ریاضی و انسانی وجتوا اارا. امتا ار، علو  ربیعیویوه به مختلف اان 
ما برای استیابی به ، آیین و حکمت بومی کنونی با توجه به گسست میان اان  و

 نیازمند تعیین وضعیت ار برابر سه مسئله اصلی هستیم:، گوپاسخ بندیربقهیک 

 نقد تاریخی -1
پیشین و منابع تاریخی است. اتفاقی کته های ثیر ایدگاهأتقسیم اان  تحت ت 

نقتد  .مسیرستنت یتابی استت و نقتد آنهتا ارها فهم این نظریته ،الز  است بیفتد
مباای و مستائل اانت  ، مبانی، تقسیم علو گیری شکلتواند سرآغاز می تاریخی

خطا ار تطبیق معانی واصطالحات و کندوکاو منابع اصتلی و فرعتی علتو  و ، ها
  ها باشد.تبیین چگونگی تکامل این اان 

 را ، پیامتدهای ذیتلختوا ثیرگتذارأنقت  ت نقد تاریخی با توجه به جایگتاه و
 :تواند ااشته باشدمی

 ربیعی به منزله عامل ارااه الهی عمتلهای پدیده، شناسی اسالمیار جهان -1
 .کثرت استت مانند ارتبا  میان وحدت و، جهان کنند و ارتبا  میان خداوند ومی

اارای حد و مترز از مستائل و  اییک رشته علمی چیزی جز مجموعه از آنجا که
علمی را ار جامعته کهتن های سنتها حلارائه شده نیست و این راههای حلراه
رو ختواهیم شتد هعلمی روبهای ار نقد تاریخی نیز ما با سنت، آورندمی وجواهب

که ار تمدن اسالمی شکل گرفته و بستیاری از آنهتا امتروزه از میتان متا رختت 
 از عوامل انحطا  جوامع علمی ما است.ها، و نبوا این سنت اندبربسته
ار ، نخستتین استالمی ما ار کندوکاو ار آثار نوشتاری باقی مانده از قرون -2

بنتدی علتو  برحستب با راه، کنار نوعی روحیه تحقیق و ابداد ار میان اهل علم
نویستد: می (ق411 ) ابوالفرج عبداهلل بن الطیب .هستیم روهواقعیت و عینیت روب
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، رو پدید آمدند و گسترش یافتند که مبتکتر اصتلیو فنون مختلف از آنها حرفه
کرا. این جانشین کار او را با نگرشی نقتدآمیز می منتقلکار خوا را به جانشین  

 .افتزوامی ااا و تا آنجا که برای  مقدور بوا چیزهایی بدانمی مورا بررسی قرار
 رستید. او یتااآورمتی یافت تا آن حرفه به حتد کمتالمی قدر ااامهاین فرایند آن

هتا نهاایم و رنتجخوا ما پا ار جای پای پیشینیان خوی  ، ار مطالعات» شوا:می
و چه بسا کته ار ، برایم تا توانستیم به ارک و فهم ارست کارهای آنها نایل آییم

متبهم آنتان بته کشتف های و توضتیحها ضمن تالش برای ارک بعضی از گفتته
 1.«رفتمی هایی توفیق یافتیم که از آنچه آنان گفته بواند بسی فراترمفاهیم و نکته

یتن تمتدن استالمی ار همته یتایی ار عصتر زرّاین نگاه از یک حرکتت و پو
 .ااراحکایت بندی آن از جمله ار حوزه تولید علم و راهها حوزه

علتو  ار تمتدن استالمی الز  استت  بندیربقهبرای ارک مفهو  عینی بوان 
ااختل  تقسیم علتم را ،برخی از حکمای اسالمی از جمله حکیم مالصدرا، بدانیم

ایتن  2.د نه قرارااای و اعتباری ونه تقستیم مصتنوعیاانمی ربیعیهای ار انقسا 
ذهن  یعنی نحوه حصول عینی آنها ار ند؛اقسا  از واقعیت نفس االمری برخوراار

 1شوند.می قدرت و لذت که حاالت حقیقی نفسانی  شمراه، مثل ارااه، است
تاریخ کالسیک علو  ار جهان استال  و ، اهمیت تدوین تاریخ علم رغمبه -1
 هتایاورهبته  پراکنتده نیتزهای ویااااشتها تدوین نشده است و ار کتاب ایران

چون هایی ایگری اشارتی نشده و پیوند اوره برآنها ثیر هر یک از أتاریخ علم و ت
رنسانس اسالمی عصر ایالمه و تحوالت علمی اوره صفوی بتا تفکترات شتیعی 

ای باشتد کته از گونتهه تدوین تاریخ علتم بایتد بت .تفسیر نشده باقی مانده است

 ــــــــــ
ترجمته اکتتر ناصتر  ،تاریخ مصور تکنولوژی اسالمیلررهبیل، اانا،  –حسن، احمدیوسف : بنگرید به.  1

 .21-21،  موفقیان
 .28،  تصور و تصدیقصدرالمتألهین شیرازی، .  2
 .21همان،  .  1
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مستعد بازیابی و کشف اوباره چیزهایی باشد که علم امتروزین آن ، سو انسانیک
را از نظر اور ااشته است و از سوی ایگر بخشی از ورایف خوا را ار بازسازی 

 .هویت نوین به عهده گیرا
، رور کامل ار جهان اسال  وقتی رشد یافت که آثتار یونتانیهنهال اان  ب -4
علم به عنتوان بخشتی از ، ترجمه شد. ار این منابعبه زبان عربی فارسی  و یهند

یعنی ماهیت علم مستبوق بته ماهیتت معرفتت  ؛معرفت فلسفی معرفی شده است
به همین الیل تقسیم علم نیز ار منابع فلسفی و به تبع فلستفه انجتا   .فلسفی شد

ختوا  بنتدیربقهاهد کته حکمتای استالمی ار می یافت. کندوکاو تاریخی نشان
و بیشتر ار حتوزه الهیتات بته اند ثیر ارسطو و حکمای یونانی بواهأبیشتر تحت ت
فلستفه نظتری و حکمتت عملتی کمتتر وارا های و ار شتاخه 1اندبحث پرااخته

اند. این ار حالی است که بیشتر علو  ریشه ار خوا زندگی اارند و به همین شده
، مثل تاریخ، آورندمی وجواهجدیدی را بهای گذارند و اان می ثیرأهم ت برالیل 
گیتری از با بهره ایگر بایسته است بار .هنر و موسیقی، شعر، این، حقوق، اقتصاا
جهتت نیتاز  برآورنتد و ار عینیت زندگی ستر ازها اان ، اسالمی شناسیهستی

 .بندی شوندعصر حاضر عمل کنند و راه

 ایران گزارش وضعیت کنونی علم در -1
تبیین وضعیت موجوا است. متا بتا توجته بته ، بعدی پس از نقد تاریخی گا 

های تحوالت تند و پرشتابی که تولید اان  ار ایران معاصر اارا و هر روز رشتته
روز  و جامعته علمتی هتر، کندمی بروز پیدا نوین و منابع وآثار نوگرایانه رهور و

جتامع و  گزارشتیبته ، هتدامتی خوا را ار تولید اان  نشانهای بیشتر توانایی
 .به بیان ایگر الز  است علو  عینیت یابند .روشن ار بحث تولید اان  نیاز ااریم

 ــــــــــ
تدبیر منزل و سیاست( بته ، )اخالقی ربیعی و مابعدالطبیعه( و عملی، )ریاضی ظریتقسیم علو  به ن.  1

 گراا.ارسطو و مکتب او برمی
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اغلب این ، بسیارهای عینیت علمی همان سنت انتقاای است که با وجوا مقاومت
، ال قترار اااهؤمورا ست وجوا آوراه است که یک جز  مسلط را بتوانهامکان را ب

بلکته ، عینیت علم یک موضود فرای مربتو  بته علمتا نیستت. رااز آن انتقاا ک
اجتماعی و تابع بسیاری از روابتط اجتمتاعی و سیاستی استت کته امتر ای مسئله

 سازا. می انتقاای را ممکن

 جدیدنظریه  -1
نظریته ارائته یتک الگتو و هتا بندی اان گا  سو  ار بحث تقسیم علم و راه

بینی است کته ستنت بنیاای یا جهانهای نظامی از باورااشت نظریه، .جدید است
، کند و پووهشتگر را نته تنهتا ار انتختاب روشمی پووهشی منسجمی را معرفی

رهنمتون  شتناختیهستیشناختی و معرفتهای بنیاای ار حوزههای بلکه به شیوه
های ار نظریتههتا الگوی پذیرفته شده ار علتو  و شتامل رهیافتنظریه  شوا.می

های پرس به نتواند  نظریهرفتاری است و اگر یک  ی یاناب عقالمختلفی از انتخ
آن بحران پی  خواهد آمد و بحتران بته ار پی ابتدا آشفتگی و ، اهدپاسخ جدید 

 نظریتهتر با یتک قدیمی نظریهیک  یک انقالب خواهد انجامید و ار پی آن الزاماً
ت که ممکن استت شوا. باید توجه ااشمی نوین به رور کلی یا تقریبی جایگزین

 زمان وجوا ااشته باشند. این امررقیب ار ارون علو  نابالغ به رور همهای نظریه
کتم و بتی  بته ، شوندمی ار علو  انسانی که ار شمار علو  نابالغ شمراهویوه به

 1خورا.می چشم
، گترا(غایت) هنجاری نظریهمثل  ؛مختلفی ااریمهای نظریهما ار علو  انسانی 

 نظریتهو  2انتقتاای ، نظریهتفسیری یا تفهیمی ، نظریهگرا(علت) گرایعترب نظریه

 ــــــــــ
احمد محمدپور به نحو مطلتوب  تألیف آقای روش در روشبرای مطالعات بیشتر می توان از کتاب .  1

 بهره برا.
اارای بارنی استت و واقعیتت  ،راهر جزه یعنی ب ؛انتقاای معتقد است واقعیت او الیه استایدگاه .  2

← 
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بته ستبب بدینپست مدرن که انسان واقعیتتی را ختارج از فترا قبتول نتدارا و 
  1شناسی نیازی نیست.معرفت

ی را مشتتمل بتر عناصتر انظریتهبه تقسیم علو  ابتدا الز  است  استیابیبرای 
بته ایتن  .شناختی بازشناسی کنیماختی و روشمعرفت شنشناختی، هستیگانه سه

 سه حالت ار پی  ااریم: منظور ما
 ؛گانهپنجهای نظریهگیری از نظریات موجوا ار یکی از بهره - الف
 ؛استفااه از نظریات تلفیقی و ترکیبی - ب
 .جدید نظریهایجاا یک  - ج

از منتابع  گیتریاسالمی و بهره -تمدن ایرانی های به منظور بازگشت به سنت
متدهای امعرفتی پذیرفته شده ار این حوزه و نیز برای اوری جستن از آثتار و پی

الز  استت حالتت ستو  را ار پتی  گیتریم ، تلفیقی و ترکیبیهای نظریهمخرب 
 -گستراه فلسفه ایرانی های آوراه تجربیات و ااراکات اینی و، نصو های واااه

  .همیت ندانیماگذشته را کمهای خالل سده اسالمی ار
خواجه نصیرالدین روسی و مالصدرا ، اقت ار تقسیم علم ار فلسفه ابن سینا

 .رو هستتیمهاسالمی روب نظریهکند که ما با یک می این واقعیت را برای ما روشن
هتای گونتاگون معیار 2،هتااجزای اان ، آنهای ماهیت علم و اااه نظریهار این 

اختتتالف و اشتتتراک میتتزان ، یموضتتوع و یغتتای، یروشتتمثتتل معیار بنتتدی؛ربقه
نیل های آن وروشگیری شکلثیرگذار ار أابزارهای شناخت و عوامل ت 1،هااان 

→ ______________________________________________________  
از راه مشاهده ممکن نیست و  ها قرار اارا و آشکارکران آن صرفاًها و فریبعینی ار پشت افسانه

ار ساختارهای  ها و تضااهای عمیق رابحران زا تا مناسبی کنارنظریه سطح قابل مشاهده را باید با 
ار  ،گویدمی ایدگاهررف نیستند. این ها بینظریه ه،ایدگااز نظر ررفداران این  .پنهان مشاهده نموا

 انتقتاای وبته انبتال تغییتر ایدگاهانتقاای است. فمینیسم و مارکسیسم پیرو  ،روش ،شناسیمعرفت
 جهان هستند.

 ش.1111پراازی، پووهشگاه فرهنگ اسالمی، تهران، فروراین گیری از کارگاه تئوریبا بهره.  1
 .118، تصحیح استاا شهید مرتضی مطهری،  التحصیل بهمنیار بن مرزبان،.  2
 .211همان،  .  1



 71 1111 تابستان 111شمارة    

تتتوانیم حضتتور متتی توضتتیح اااه شتتده استتت و متتا، واقتتع بتته حقیقتتت و امتتر
مبتاحثی کته ار  اریابیم؛ای را ویوه شناسیروشمعرفت شناسی و شناسی، هستی

  .استقرار گرفته می معاصر مورا غفلت جدی تقسیم علو  ار فلسفه اسال

 نظام موضوعات() شناسیهستی  -1
استت کته  نظریهبخ  اصلی یک ، موضوعات یا نظا  حاکم بر شناسیهستی 

الیل توجه  .مرتبط است، با حقیقت وجوا اعم از ذهنی یا خارجی یا نفس االمری
بیتان  از وعات( رانظا  موضت) بندی علو  به بحث وجواار راه، حکمای اسالمی

تتوان بته استت متی اخالق ناصهریار  (ق682-118) خواجه نصیرالدین روسی
 تعریف 1«چنان که هستندها یزچاانستن همه »رور کلی حکمت را هایشان ب .آورا
التدین یعنی نوعی وحدت میان هستتی و اانت  را اذعتان اارا و غیتا ؛ کندمی

براین باور است ، گذاران مکتب شیرازاز پایه (111پی  از - 766) منصور اشتکی
پتذیر آن امکان پس از علم به وجوا - از جمله علو  -جوی هرچیزی وکه جست

( فلستفه اولتی) ها را به علتم الهتیکه بازگشت همه اان ایشان ضمن این 2.است
هتا ریشته ار تمتایز موضتود آنهتا اارا و کند که تمایز اانت می روشن، ااندمی

 .عینی است وجوای و ک امریها موضود اان 
تقستیم علتو  هرگاه اهد که می اشتکی به روشنی توضیح الدین منصورغیا 

تواند امتری وضتعی و ، نمیااشته باشدریشه واقع  ار موضوعات آنها یعنی امور
 ؛اانتدنمتی اشتکی غایات علو  را موجب تمتایز آنهتا 1باشد.( ااایرقرا) جعلی

ایتن  ار حصتول ختوا، اانت  الهتی ها بجتزچون از نظر وی غایات همه اان 

 ــــــــــ
علیرضتا حیتدری،  -، تصتحیح و تنقتیح مجتبتی مینتوی اخالق ناصهریروسی، خواجه نصیرالدین، .  1

 17. 
، تصحیح و تحقیتق االجسام القلوب وتجوهر شفاءالدین منصور بن صدرالدین محمد، اشتکی، غیا .  2

 .6علی اوجبی،  
 همان..  1
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 1.ها نهفته استاان 
و به این الیتل  2علم مساوق هم و یکی هستند وجوا و ار فلسفه صدرایی نیز

 ایشتان ار جتای ایگتر 1وجوا ار همه موجواات حتتی جمتااات ستریان اارا.
صورت علمی بدون تراید صورت و وجوا ذهنی همان شیئی است که : »گویدمی

 .4«نی ااراهستی عی
توانتد نظریته متیهر چند یتک ) گراستواقع شناسی، هستیاسالمی نظریهار 

ها ترکیبی از واقع گرایی و ایدئالیسم باشد( و براین فرض استوار است که پدیتده
استالمی و نیتز  شناستیهستی .به رور عا  مستقل هستتندها انسانهای از فعالیت

اهتمتا  ه بت، پی  از انقالب استالمی، متناسب آن شناسیروشمعرفت شناسی و 
ه و روش فاصول فلسعالمه رباربایی و همکاری شهید مرتضی مطهری ار کتتاب 

 1شناسانده شده است. رئالیسم

اسالمی میان امر واقع و نفس االمر تمتایز وجتوا اارا. واقتع  شناسیهستیار 
 ولتی ااراکتات حستی مبتکتر، شتوامتی چیزی است که با حواس انسانی ااراک

وراهای ااراکات نفس االمری نیستند و منظور از امور نفس االمتری امتوری ااست
ای است که لیهامر واقع مثل شناخت اوّ .حس باشدهای است که فراسوی اریافت

گیتری اما با بهتره، کنیممی نسبت به جهان خارج و موجواات پیدا راه حس ما از
 اگرگتونپیوسته حسی ما ی هاابزارهایی چون میکروسکو  یا تلسکو  اریافت

 .شتوامی این اریافت متغیر ار فلسفه اسالمی امور نفس االمری خوانده .شوامی
انسان از حقیقتی کته وجتوا آن  نتزا خداستت حستب مراتتب اانت  ختوا ار 

 ــــــــــ
 .11همان،  .  1
 .216و 211، 161، 11،  6ج ،اربعه اسفارصدرالمتألهین شیرازی، .  2
 .111و111،  6و ج 72،  2همان، ج.  1
 .14،  تصور و تصدیقصدرالمتألهین شیرازی، .  4
، جلدهای اوّل تتا اصول فلسفه وروش رئالیسممطهری، مرتضی،  –بنگرید به: رباربایی، محمدحسین .  1

 سو .
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 کند.می اندکی را اریافتبرهه، هر
توانیم بگوییم که نفس االمر چیزی است کته ار علتم الهتی وجتوا می پس ما

از  یکتیهتر روز ار ، کنتیممتی عتالم واقتع ااراک اارا و آنچه ما از راه حس از
هتای اخالقتی و اجتمتاعی بر این اساس ارزش .مراحل استکمالی خوا قرار اارا

ن سروکار واقعیتی که انسان با آ ؛ضرورت اارا که به واقعیت معاش نزایک باشد
ار نظتر گترفتن ایتن نکتات  کنتد. بتامتی اارا نه با آنچه او از نفس االمر ااراک

 معرفت ما از واقع و از نفس االمر متغیر خواهد بوا.شناختی، هستی
را ار تبیین  خوبی نق  نامحسوس این قضایاه مل ار قضایای نفس االمری بأت

اساستی هتای ایتن نق  رااهد و ضرورت اامی بندی آن نشانماهیت علم و راه
 .صورت مستقل مورا کندوکاو اانشوران قرار گیراه خوا ب

جای آن است که با بهتره گیتری از ، گراید یاابا توجه به نکات توضیحی که 
 .اسالمی را ار تقسیم علو  انبال کنتیم شناسیهستیتاریخ فلسفه اسالمی جایگاه 

تتوان از اند میو  اخالت اااهتقسیم عل را ار شناسیهستیاز نخستین کسانی که 
( نا  برا. فلسفه کنتدی تحتت ق217 -171) ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی

بندی کلی موجواات را به او ابتدا ار یک تقسیم .ثیر ررب وجواشناختی اوستأت
کنتد. ستپس موجتواات غیرمتاای را بته متی او استه ماای و غیرمتاای تقستیم

مانند اشکال هندستی و ، ند اما خوا ماای نیستندموجوااتی که مالز  با مااه هست
 1تقسیم کراه است.، و نه با مااه ارتبا  اارند مانند نفساند موجوااتی که نه ماای

 آنها را به اله و خلق تقستیم، بندی اوتایی ایگری  از موجوااتوی ار تقسیم
ستو   ار تقستیمکتراه، ارتبتا  ایجتاا ، کند و میان تقسیم فوق و این تقستیممی

کنتد و موجتواات متی موجواات را به او استه متحرک و غیتر متحترک تقستیم
موجتواات ثابتت را بتا موجتواات  متحرک را با موجتواات متاای و فیزیکتی و

 ــــــــــ
، ترجمته ستید محمتوا یوستف ثتانی، مجموعه رسائل فلسهفی، ابویوسف یعقوب بن اسحاقکندی، .  1

 2-4. 
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توانتد معیتار متی گانهسههای بندیاین تقسیم هر یک از ااند.می غیرماای یکسان
و  ربیعتی بته مثابته ریاضیات و علت، وجواشناختی را برای پذیرش مابعدالطبیعه

 فلسفه نظری فراهم آورا.های شاخهترین اصلی
ثیر گذاشتت و آنتان أو ابتن ستینا تت 1فارابی محمد ندی روی ابونصرروش کِ

واسطه بوان ریاضیات میان مابعدالطبیعه و علو  ربیعی را بیشتتر متورا پتووه  
و ابن ستینا قرار اااند. فارابی بحث رابطه علم و وجوا را ار فلسفه خوا تحکیم 

متتوفی ) بعد ابوعلی حستن سلماستیهای آن را تبیین کرا. ار میان حکمای سده
 ةالرسددالار ، ( بته پیتتروی از استالف ختتوا ولتی بانگتتاهی متمتایزق624بعتد از 

از قاعتده اشترفیت و ، هتابندی اان برای راه فی تقاسیم العلوم الیقینیه ةیقيشال
 2.ه استگیری کرانافع علو  بهره رتبه وجوای و

خواجه نصیرالدین روسی موجواات را به وجوای که هستتی او موقتوف بته 
، ارااه انسان نیست و وجوای که تحقق آن منو  به ارااه و تصرف انستان باشتد

ل حکمتت علم به قسم اوّ .ااندمی را اوشاخه هاکند و به تبع آن اان می تقسیم
 1.شوامی نظری و علم به قسم او  حکمت عملی نامیده

اگر چته ربیعتت  زیرا ؛از تقدس برخوراار است شناسیهستیربیعت ار این 
واستطه اما ار رابطه بی، شوانمی هرگز به منزله تصویر مستقیم وجوا الهی تفسیر

ارااه الهی و هدف غایی او قراراارا. تفکر اینی به محتویات ربیعت نه به منزله  با
به قلمترو  رو آنها رااین نگرا و ازمی بلکه به عنوان عوامل فرهنگی، عوامل ماای

کشاند. ار این مقا  است که این قلمرو هستی شایسته شناخت می بینی اینیجهان
 شوا.می و احترا 

 ــــــــــ
 ش.1164، ترجمه حسین خدیوجم، احصاءالعلومابونصر محمد، فارابی، .  1
 -نتواا، تصحیح حمیتده نتورانیفی تقاسیم العلوم الیقینیه ةيقدیشال ةالرسدالابوعلی حسن، سلماسی، .  2

 به بعد. 78جانی اصل،  محمد کریمی زن
 .17،  اخالق ناصریروسی، خواجه نصیرالدین، .  1
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علتم را بتا ، برجسته محقق روستی ( شاگراق811-611) الدین شیرازیقطب
ن  یا رسد که اامی و به این نتیجه، توجه به واقعیت عینی و ملموس تقسیم کراه

 یا اگرگون، مثل علم هیئت و حساب؛ شوابا توجه به زمان و مکان اگرگون نمی
 ل را حکمت و برتترین نتود اانت ایشان اان  نود اوّ .لغت مثل فقه و ؛شوامی
نویستد: متی و کنتدمتی حکمت را به او شاخه علتم و عمتل تقستیم او 1ااندمی
تصور حقایق موجواات و علم را  و 2«حکمت اانستن چیزهاست چنان که باشد»

 1کنتد.متی معرفتی، چنان که ار نفس االمتر هستتندآنها  لواحق تصدیق احکا  و
 علو  ربیعی() علم اسفل و ریاضیات() علم اوسط مابعدالطبیعه() ایشان علم اعلی

 تدبیر، ااند و حکمت عملی را به سیاست مدنمی حکمت نظریهای را از شاخه
 4کند.یم منزل و تهذیب اخالق تقسیم

به او شاخه علتم ، الدین علو  اینی را مستقل از حکمت و متغیر خواندهقطب
افعتال الهتی و  صتفات و، معرفتت ذات کنتد.می میفرود این تقس اصول این و

، وقتوف، قرائت) علم اصول و علم کتابهای از شاخه رسالت را معرفت نبوت و
، استتنبا  معتانی، قصتص، ویتلأت، منستوخ ناسخ و، اسباب نزول، عراباِ، لغات
از  اصول فقته و فقته را، بیان( و نیز علم اخبار، ارشاا - هاخوا  ترکیب - معانی

، عتروض، بیتان، معانی، اعراب، اشتقاق، تصریف، علومی چون لغت علم فرود و
 1خواند.می توابع علم فرود از رات راضمحا خط و، نظم، انشار، قافیه

بهره  شناسیهستیار تقسیم علو  از  نیز یادهو مصباح الس ةالسعادمفتاح مؤلف 
با توجه به این چهار  و ااندمی او اشیا را اارای چهار مرتبه وجوای .جسته است

 ــــــــــ
 .81، تصحیح سیدمحمد مشکوه،  تاجلا ةديّ قطب الدین شیرازی، .  1
 .82همان،  .  2
 همان..  1
 .81-82همان،  .  4
 .17همان،  .  1
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 1.پرااخته استها بندی اان ذهنی و عینی به راه، لفظی، مرتبه یعنی وجوا کتبی
گذشتته ااشتته های مناسب است نگاهی نیز به کارآمدی تقسیم علو  ار سده

هتا اشیم و از خوا بپرسیم آیا این تقسیم با نیازهای عینی از جمله توستعه اان ب
ثیری نداشته است؟ آیا هیچ ارتباری میتان تقستیم أنبوا آن ت تطبیق ااشته یا بوا و

 ؟ختورامتی علو  و ایدگاه توحیدی قرآن ار تتاریخ فلستفه استالمی بته چشتم
ار حتدی بتواه استت کته نظریته ثیر أآیا این ت، ن ایدگاهتای ثیرأبراساس فرض ت

تقسیم علو  ار جهان اسال  را از تقسیم علتو  ار فلستفه یونتانی متمتایز کتراه 
 ؟باشد

کم تا عصر خواجه نصیرالدین روستی بندی علو  استترایدی نیست که راه
توان با کندوکاو می ااعایی که -پاسخگوی نیازهای علمی آن روزگاران بواه است

  .بندی ار آن اوره حکایت اارااین امر از کارآمدی این راه و -آن را اثبات کرا
یااآوری است که نظا  توحیدی نظا  کثرت ار شایان ار پاسخ به پرس  او  

هتا و ابداد ار عین عبوایت است و براساس این نظا  تمتایز اان ، عین وحدت
ز ار حدی نیست که به بیگانگی علو  از یکدیگر منتهی شتوا. بته همتین الیتل ا

نتافع های گذشته چنین بینشی ار میان مسلمانان وجوا ااشته است که همه اان 
سو این را به جای فلسفه سر چشتمه ار نوشتارهای اینی وجوا اارا. این از یک

ن ویوگی تفکر توحیدی بواه استت. بتا ایتن قرار اااه و از سویی نیز مبیّ هااان 
 اند.ز نظا  توحیدی غافل ماندهن مسلمان ار تقسیم علو  اابیشتر متفکر، حال

 نظام ادراکات() شناسیمعرفت -1

نظا  ااراکات( که حکمای اسالمی شناخت را بذر مشتاهده ) ار حوزه معرفتی

 ــــــــــ
فهی  ةالسدیادمصهباح  و ةالسدعادمفتهاح زااه(، بنگرید به: احمد بن مصطفی )مشهور بته رتاش کبتری.  1

 .موضوعات العلوم
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معمول متا قتاار نیستتند کتالف سترارگم های شناخت 1،اانندمی ار جهان غیب
، گشتاییجتای راهه شکن غرب نیتز بتشالواه فالسفهِ .اذهان سرگشته را باز کنند

سرکوب قطعی عقل ستبب شتد  گذارند.می سالب تخریب و ویرانی ار اختیار ما
ی  از بتفسیلی و ابزاری شده آن ار میان ما برجای بمانتد و متا های تنها صورت
 شیطانی خوا شدیم.پندارهای اچار اوها  و ، حد متعارف

معرفتت اانستته شتده هتا، اان ویوه بته ار حکمت اسالمی اساس همه چیز
تواند بته معرفتت از جهتان می کند انسان چگونهمی شناسی روشنمعرفت 2.است

، معرفت اعم از صتدقهای لفهؤم، نداانواد شناخت کدا ، ارراف خوا است یابد
چگونته شتناخت متا را بته حقیقتت  (مبناگرایی وانستجا  گرایتی) توجیه و باور

تا به ذات چیزهتا  ،نندکمی و سازگاری منطقی محتوی باورها را ممکن پذیرامکان
تضتااهای موجتوا و بترزخ صتور ذهنتی فاصتله  و از، چنان که هستند برگرایم

 .گیریم
شناستی ار معرفتت .شناسی نیازمند استتعلو  به معرفت بندیربقهتقسیم و 

الز  است حدوا شناسایی روشن شده و ار محدواه آن نظتامی از علتو  ترتیتب 
های و شتیوهها یف باید بررسی کند که روششناسی ار کنار این وراااا. معرفت

 توانند ااشته باشند.می این علو  چه تمایزی نسبت به یکدیگر
ممکتن معرفتت بته رستمیت شتناخته شتده و عمتو  هتای ار اسال  همه راه
معرفت مثتل های این اساس همه روش بر به آنها باور اارند.اندیشمندان مسلمان 

حلیل ریاضی و تحلیل عقلی ار تفکتر استالمی ت، تفکر منطقی، آزمای ، مشاهده
 .پذیرفته شده است

حستی و تمتایز آن بتا هتای بحث ار انفعتالی بتوان حتواس و اهمیتت اااه 

 ــــــــــ
 .118 ، س زنوزیمعاد از دیدگاه حکیم مدرّابراهیمی اینانی، غالمحسین، .  1
مراجعه کرا. خواجه ار این کتاب  اخالق ناصریتوان به کتاب برای بررسی ارتبا  علم وشناخت می.  2

 (.41-17،  ق ناصریاخالااند. )گیری هر اانشی را معرفت به اصول کلی آن میسرآغاز شکل
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بازتاب یافته است. شهید مطهری تقد  ااراکات  منابع فلسفی ما ار 1عقلهای اااه
مورا تصورات بتدیهی عقلتی را بته  ااراکات کلی عقلی حتی ار ی حسی برئجز

ااراکتات ، شرح اشاراتار  محقق روسی نیز 2حکمای اسالمی نسبت اااه است.
مالصتدرا علتم بته  1اانتد.می یکدیگر وهمی و عقلی را مترتب بر، خیالی، حسی

 4بدیهیات و حتی اولیات را مبتنی بر محسوسات اانسته است.
کنتد کته ار می کندوکاو ار منابع فلسفه اسالمی این نکته را برای ما مشخص

 از ابتزار، ابزار حستی ار کنار گذاری شده است وابزار شناخت ارزش ،این منابع
تعقلی و ابزار شهوای سخن به میان آمده است. با ایتن همته ار فلستفه استالمی 

جتایی کته  تا ،مورا غفلت قرار گرفته استای صورت گستراهه مباحث معرفتی ب
منابع فلسفی به سراغ منابع  کنارما اگر بخواهیم این مباحث را انبال کنیم باید ار 

 .عرفانی و کالمی برویم
الز  استت ، بنتدی علتو گیتری از آن ار راهبه شناخت و بهره استیابیبرای 

شناستایی و ، مجموعه مفاهیم اساسی علو  انستانی و الهتی ار فرهنتگ استالمی
ارست و ناارست و عامل قتوت های این مفاهیم سرچشمه اندیشه .معرفی شوند

اارنتده  ف و روزنه اگرگونی ار ترکیب فکری است. چتون مفتاهیم اربترو ضع
های محصتول تجربته معرفت و احیانتاًهای و نظریات و فلسفهها خالصه اندیشه

نیستتند ای یک اسم یا کلمته ،عملی است. مفاهیم مانند الفاظ و حتی اصطالحات
بایتد ار ستاختار  لتین گتامی کته متاکه بتوان آنها را با مراافشان تعریف کرا. اوّ

وقتتی مفتاهیم اارای متدلول  .مفتاهیم هستتند، شناختی و فرهنگی خوا بترااریم
ایگر بته های و از پیچیدگی برخوراار باشند یا از فرهنگ، روشن و شفاف نباشند

 ــــــــــ
 .414-412یحیی مهدوی، ،   -، تصحیح مجتبی مینوی مصنفاتالدین محمد، مرقی کاشانی، افضل.  1
 .182،  1، جاصول فلسفه و روش رئالیسمرباربایی، سیدمحمدحسین و مطهری، مرتضی، .  2
 .124،  2، جاالشارات و التنبیهاتابن سینا و الطوسی، .  1
 .211،  فی المناهج السلوکیه ةبیوالربالشواهد شیرازی، صدر المتألهین .  4
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کنتد و متی راه پیتداها ناتوانی به اایره علو  و اندیشته، دنعاریت گرفته شده باش
فروپاشی شبکه علمی ما و ذهنیت منبعتث از هویتت آن تواند به می ااامه این راه

ه از بت یاثر تخریبتی بیشتتر ،ایگرهای . به عاریه گرفتن مفاهیم از فرهنگبینجامد
ربیعتی و تجربتی وابستته بته ، کارگیری اصطالحات معرفتی رایج ار علو  عقلی

  .اارا ایگرهای فرهنگ
شناستی توجته م و معنینسبت و هندسه مفاهی ، شناسیما الز  است به مفهو 

ثیر گذشت زمان أجایگاه وحی را به عنوان منبع اصلی شناسایی و ت ااشته باشیم و
 متنود از یک مفهو  را انبال کنیم.های و سیاق تاریخی ار برااشت

اهد ما تا به نظریة کتاملی ار متورا شتناخت نیازهای اشاره شده نشان می
ی ار تقسیم علو  ااشته باشیم، چون توانیم موضع قابل افاعاست نیابیم، نمی
ها و ابزار شناسایی از عوامل تمایز علتو  هستتند؛ چنتان کته ماهیت شناخت

های ایتن او حتوزه های متمتایز شتناختتمایز علو  ربیعی از الهی به روش
 شوا.مربو  می

 موضوعات( نظام تطبیق ادراکات باشناسی )روش -1
یعنتی ؛ ارتقا یابد شناسید به سطح روشما بای نظا  ااراکات() معرفت شناسی

یا نظتا   شناسیروش .از یک نگاه بیرونی و مرتبط با جهان خارج برخوراار باشد
به اتقان یک اانت  استت و بترای  استیابیوسیله ، موضوعات تطبیق ااراکات با

های هر علم روش .شواتطبیق نظا  ااراکات با نظا  موضوعات از آنها استفااه می
هتای روش .و پذیرفته آن علم برای شناخت هنجارها و قواعتد آن استتمناسب 

چترا کته اجترای ؛ متمایز اانستتآنها  ها و فنون اجراییشناخت را باید از روش
روش استتنتاجی یتا استتدالل . گرااهرقاعده پس از شناخت آن قاعده ممکن می

استدالل که نتوعی یند ااصول علمی را از رریق فر ،قیاسی یا استنتاج از راه تمثیل
 کند. کشف می، روش منطقی است

ن امنتقتد که از ایتد برختی از روش استقرایی قرار اارا، ار کنار روش قیاسی
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روش قیاسی رجحان اارا. یکی از آخرین متدافعان ایتن روش شتهید  مسلمان بر
را به افاد از این  لالستقراء ةنطقیمالسس الُاایشان کتاب  .صدر بوا سیدمحمدباقر

المنطهق ستی نیتز ار کتتاب عالمته محمتدتقی مدرّ .ش اختصا  اااه استترو
 کتم و بتی  روش پیشتنهاای شتهید صتدر را انبتال مناهجه اصوله و ؛االسالمی

  1.کندمی
روش  ار کنار ؛ها نداریمار شرایط کنونی موضع روشنی ار برابر این روش ما

نیاز کنونی کشتور بترای  با توجه به، شوامی کار براهه یااشده که برای استدالل ب
 و یک نگتاه نتو. اختیار نداریم مشخصی را ار، روش تطبیق احکا  با موضوعات

 کند.  علو  هموار بندیربقه تواند راه ما را ار امرشناسی میروشجامع ار بحث 

 نتیجه

بر  علو  ار منابع اسالمی ار او منبع وحی و عقل ریشه اارا و بندیربقه -1
نظتتا  شناستتی )هستیاز  ثنتتی اندیشتتمندان استتالمی و منبعتتتجربتته ذهنتتی و عی

نظتا   نظا  تطبیق اوشناسی )روشنظا  ااراکات( و ) شناسیمعرفت، موضوعات(
ار نتیجته ؛ استاستوار ااراکات( برگرفته از نگاه توحیدی  موضوعات و حاکم بر

علتو  ه ویوبته مختلف اان های پویا میان آیین و فلسفه اسالمی و گونه ایرابطه
 ریاضی و انسانی وجوا اارا.، ربیعی
، آیین و حکمت بتومی شرایط کنونی با توجه به گسست میان اان  و ار -2
الز  است ار کنار نقد تاریخی از علتو   پاسخگو بندیربقهبه یک  استیابیبرای 

ایگتر استالمی های سترزمین وضعیت کنونی آن را ار ایران و، تمدن اسالمی ار
تاریخ کالسیک علتو  ار جهتان  ضرورت اارا مهمبرای نیل به این . بررسی کنیم

 اسال  تدوین شوا.
ار ، مانده از قترون نخستتین استالمیما ار کندوکاو ار آثار نوشتاری باقی -1

 ــــــــــ
 .مناهجه المنطق االسالمی اصوله وبنگرید به: مدرّسی، محمدتقی، .  1
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بنتدی علتو  برحستب با راه، کنار نوعی روحیه تحقیق و ابداد ار میان اهل علم
نظا  ) شناسیموضوعات(و معرفتنظا  شناسی )هستیواقعیت و عینیت برآمده از 

( یکدیگر ااراکات با نظا  موضوعات و نظا  تطبیق اوشناسی )روشااراکات( و 
 .هستیم روهبراساس حکمت اسالمی روب

مناستب آیتین و فلستفه  نظریهبندی جامع باید به ریزی یک راهبرای پایه -4
 ینتتی وتجربیتتات و ااراکتتات ا، نصتتو هتتای اااه بتتومی خوامتتان برگتترایم و

اهمیت گذشته را کمهای خالل سده اسالمی ار -گستراه فلسفه ایرانی های آوراه
نظا   توانیم حضور نظا  موضوعات و نظا  ااراکات و نظا  تطبیق اومی ما .ندانیم

نکاتی بیابیم؛ یکدیگر را ار آثار اینی و حکمی مسلمانان  ااراکات و موضوعات با
  .استقرار گرفته غفلت جدی که ار تقسیم علو  معاصر مورا 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

، تهتران، س زنهوزیمعاد از دیدگاه حکیم مدرّ ،غالمحسین، ابراهیمی اینانی .1
 ش.1167، انتشارات حکمت

 .االشارات و التنبیهات، ابن سینا و الطوسی .2

و مصهباح  ةالسدعادمفتهاح ، زااهیرتاش کبتراحمد بن مصطفی مشهور به  .1
 .تابی، اارالکتب العلمیه، تبیرو، فی موضوعات العلوم ةالسیاد

، چتا  شهید مرتضی مطهتری تصحیح استاا، التحصیل، بن مرزبان بهمنیار .4
 ش.1181، انتشارات اانشگاه تهراناو : 

 ،اسهالمیتهاریخ مصهور تکنولهوژی لررهبیل، اانتا،  –حسن، احمد یوسف  .1
 ش.1181، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ترجمه اکتر ناصر موفقیان

 تجهوهر القلهوب و شفاء ،بن صدرالدین محمد الدین منصورغیا ، اشتکی .6
متوزه و مرکتز ، کتابخانته، تهتران، علی اوجبتیو تحقیق تصحیح ، االجسام

 ش.1111، اسناا مجلس شورای اسالمی
، فهی تقاسهیم العلهوم الیقینیهه ةيقدیشال ةالرسدال ،ابوعلی حسن، سلماسی .8

سلستله ، تهتران، اصل محمد کریمی زنجانی - تصحیح حمیده نورانی نواا
 ش. 1171، المللی قرربه و اصفهانانتشارات همای  بین
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ترجمته اکتتر مهتدی حتائری ، تصور و تصهدیق، لهینأصتدرالمتشیرازی،  .7
 ش. 1161، انجمن اسالمی حکمت و فلسفه ایران، تهران، یزای

، چتا  او : تصتحیح ستیدمحمد مشتکوه، تاجلا ةدي ،الدینقطب، شیرازی .1
 ش.1161، حکمت انتشاراتتهران، 

، بیتروت، مناهجهه المنطق االسالمی اصوله وشیرازی، مدرّسی، محمتدتقی،  .11
 ق.1118، اارالجیل

 .اربعه اسفار، لهین شیرازیأصدرالمت .11

اصههول فلسههفه و روش مطهتتری، مرتضتتی،  - سیدمحمدحستتین، رباربتتایی .12
 .افتر انتشارات اسالمی، قم، رئالیسم

 صحیح و تنقیح مجتبی مینتویت، اخالق ناصری ،خواجه نصیرالدین، روسی .11

 ش.1161، انتشارات خوارزمی، تهران، علیرضا حیدری -

، چتا  او : ترجمه حسین خدیوجم، احصاءالعلوم ،ابونصر محمد، فارابی .14
 ش.1164، انتشارات علمی و فرهنگیتهران، 

ترجمته ، مجموعهه رسهائل فلسهفی، ابویوسف یعقوب بتن استحاق، کندی .11
 ش.1178، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، سیدمحموا یوسف ثانی

، ارباره ساخت معرفت ار علو  انسانی() روش در روش ، احمد،محمدپور .16
 ش.1171، شناسانجامعهتهران، 

یحیی  -تصحیح مجتبی مینوی ، مصنفات ،الدین محمدافضل، مرقی کاشانی .18
 ش.1166، انتشارات خوارزمی، چا  او : تهران، مهدوی

 ق.1417، انتشارات فیروزآباایم، ، قالمنطق ،محمدرضا، مظفر .17
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 چرایی عدم پذیرش خالفت از سوی امام رضا

  _____________________  1دوسترضا وطن  _____________________ 

 
 

 
 

، از اهمیتی خواص یکی از رخدادهاي تاریخی که در زندگی سیاسی امام رضا

برخوردار بوده و قاب  توجه است، پذیرش دعوت مأمون در آمدن به ایران و در 

 به جاي خالفت است. اما اینکوه چورا اموام رضوانهایت پذیرش والیتعهدي 

خالفت را وا نهاد و به جاي آن، به والیتعهدي مأمون رضایت داد، خود رازهایی 

 پنهان و نکاتی تاریخی دارد.

اطوالع کم اطالع یا بی کسانی که از تاریخ و شرایط موجود در عصر امام رضا 

به شرایط سیاسی حواکم  آنکهبی ،زده قضاوت کردهباشند، ممکن است شتاب

 توجه کنند بگویند: با اینکه مأمون خالفت را به امام رضوا بر عصر امام رضا

از آن فرصت  امامچرا  ،کردآن ملزم را به پذیرش  ایشانپیشنهاد داد و حتی 

طالیی استفاده نکرد و خالفوت را نذوذیرفت و قودرت سیاسوی را بوه دسوت 

 بوه شوک موردم، و سیاسوت و دیون، وض  دولت و پذیرفت نگرفت؟ اگر می

زده نبایود شوتاب چنین مواردياما حق این است که در  ؟خورددیگري رقم می

هواي ، شرایط سیاسی، اوضاع مملکت، انگیزهآنکرد، بلکه باید پیش از  داوري

در عودم پوذیرش آن را  رضاهاي امام مأمون در تفویض خالفت و نیز انگیزه

 مورد مداقه قرار داد.

سوامان یافتوه  چرایی عدم پذیرش خالفت از سوي امام رضاجستار که با عنوان این 

 ــــــــــ
 .س حوزه و اانشگاه و پووهشگر بنیاا پووهشهای اسالمی آستان قدس رضویمدرّ . 1
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پاسخی بوه چرایوی عودم پوذیرش  یکهرکه هایی را نکتهکوشد تا است، می

 است، ارائه نماید. پیشنهاد مأمون مبنی بر تفویض خالفت به امام رضا
 

   هاي شیطانی.، سیاست الهی، رد خالفت، مأمون، نقشه: امام رضاهاواژهکلید 

 

 مقدمه

مقتتدر و  ی، بته عنتوان حتاکمق117مأمون پس از قتل براارش امین، از سال 
بتا حتال  همتانار ولتی  ،کترابالمنازد، ار کشور بتزرر استالمی حکومتت می

او از  نتاتوانیرو بوا؛ نخستین مشکل متأمون، هبی روحکومت های خا اشواری
زیرا گروهی از مرا  کته  ؛زبان بوا ویوه مرا  عرببیعت مرا  مسلمان به گرفتن

ن عباسی، از بیعت با آنان از جملته متأمون اشیعه بواند، به الیل مخالفت با خاند
، و اگر ررفدار حکومت عباسی بواند، به الیل ارتکاب مأمون کراندخواااری می

 زاند.میبه قتل براارش امین، از او انزجار ااشتند و از بیعت با او سر باز 
های پراکنتده گر از مشکالتی که مأمون را به ستوه آوراه بوا، نا آرامییکی ای

 و کوچک و بزرر ار منارق مختلف کشور اسالمی آن روزگار بوا. 
همتواره از آن نگتران بتوا، وجتوا  و ااامشکل سومی که مأمون را رنتج متی
بتوا کته ستخت از وجتوا آن حضترت  شخصیت محبوب و بی نظیر اما  رضا

 .کرامیاحساس خطر 
مأمون که با مشکالت یاا شده مواجه بوا، سیاستی پیچیتده و ررحتی مرمتوز 

از مدینه به خراستان و وارا کتران آن  ارانداخت و آن، ررب فراخوان اما  رضا
یتا بته  کنتدتا بتواند مشکالت حکومتی را حتل  ،حضرت به استگاه خالفت بوا

 حداقل برساند. 
بوا که پیشنهاا او از او حال بیرون نبوا، یتا رو مرموز بوان نقشة مأمون از آن

بدیهی بوا اما  هتر رترف را  .کراپذیرفت و یا را میپیشنهاا او را می اما  رضا
ار صتورت پتذیرش چراکته  ؛کتراه میاستتفااستور گرفت، متأمون از آن که می
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رفت و به انیا رلبی متهم زیر سؤال می ایشانخالفت از سوی اما ، هم شخصیت 
کته  یافتو هم ار نگاه عمو ، حکومت عباسیان مشروعیت و قداست مید شمی

را را و آن ااااما اگر اما  به پیشنهاا مأمون تن نمتی .برای مأمون هدفی عالی بوا
ار برابر علویان و هواااران زیرا او  ؛رسیدبه هدف  میتا حدوای هم  کرا بازمی

بترای انتقتال قتدرت و تفتویض  که منمعلو  شد بگوید:  توانستمی اما  رضا
ولتی او چتون مترا سیاستت  ،آمااگی خوا را اعال  کرا  حکومت به اما  رضا

نداشتت، از پتذیرش آمتااگی برای وروا به مباحث سیاستی و متدیریت و نبوا، 
ندار  که خوا سیاست و مدیریت مملکت را ای خالفت سر باز زا، و اکنون چاره

 بر عهده بگیر .
 زمتانیبه ایران و استقرار آن حضرت ار مرو، متأمون  ا  رضابعد از آمدن ام

ولتی سترانجا   ،ار حدوا او ماه تالش کرا تا خالفت را به آن حضرت بقبوالند
اما ، از پذیرفتن خالفت خواااری کترا و بته جتای آن، بته والیتعهتدی متأمون 

  1رضایت ااا.
آیتد. ای میاننتده، او ستؤال بته ذهتن هتر خوبا توجه به این اقدا  اما  رضا

آمده، به پیشنهاا مأمون مبنی بر ی پی یبا فرصت رال نخست آنکه چرا اما  رضا
 تفویض خالفت تن نداا و از پذیرش آن سر باز زا؟ و ایگر آنکه چرا اما  رضا

 اار این مقا  شد؟عهده به والیتعهدی مأمون رضایت ااا و رسماً
 ،رلبدپاسخ خا  خوا را می یکهر هایی مهم و اساسی هستند کهسؤالاینها 

اما سوگمندانه از این او سؤال تنها بته ستؤال او ، آن هتم بته صتورت پراکنتده 
منبعتی کته استتوار، یتا ل، پاستخی ستؤال اوّو اربارة  ،هایی اااه شده استپاسخ

متکفل پاسخگویی به آن سؤال باشد ایده نشده و حد اقل به نظر نگارنده نرسیده 

 ــــــــــ
وت، مؤسسة اعلمی، ، بیراعیون اخبار الرض صدوق(،شیخ ابو جعفر محمدبن علی )ابن بابویه قمی،  . 1

 .141،   2جق، 1414
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ک یتتوان، نکتاتی ارائته گتراا کته هتر  قدربه شوا تا تالش می رواست. از این
 .باشدا شده میایسؤال به پاسخی 

 دالئل عدم پذیرش خالفت از سوی امام رضا

از  ایشانبه خراسان و پیشنهاا خالفت به  سیاست مأمون ار اعوت اما  رضا
کته ار اذعان کترا پختگی خاصی برخوراار بوا، اما باید ای حساب شده و نقشه

هتای و برختوراار از سیاستتمعنتوی سوی ایگر این سیاست، وجوا شخصیتی 
های الهی آن تدبیر و سیاستقرار ااشت. بر این اساس،  الهی، همچون اما  رضا

های پر انجا  شده قرار ااا که ار اندیشه و نقشه کاریمأمون را ار برابر  ،حضرت
هتای أمون معلتول سیاستتهتای مت. خنثی سازی شیطنتنداشت یفریب او جای

و  هارغتم شتیطنتبتهصورت گرفت و  رانة چندی بوا که از سوی اما  رضامدبّ
ار اینتک های او را نق  بر آب ستاخت. و نقشه هاحیلههمة های مأمون، زیرکی

 .شویماین مجال، برخی از االئل اما  بر را پیشنهاا مأمون را یااآور می

 تقدر واگذاری. تفویض خالفت نه 2

 گونتهاصرار ااشتت، این مأمون که ار راهر، بر تفویض خالفت به اما  رضا
را به رور کامتل بته آن حضترت نبوا که بخواهد از قدرت کناره گیری کند و آن

ا و هر رور که اما  بخواهد و صالب بداند عمل نماید، بلکته ار صتورت گذاروا
ن قدرت و برختورااری قبول اما ، خالفت جنبة تشریفاتی و پایگاهی صوری بدو

د و شتاار مقتا  والیتعهتدی میخواِ مأمون عهدهکرا و از نیروی اجرایی پیدا می
ین وسیله اولتی ار سایه تشکیل دو ب کرا،خوا را جانشین آن حضرت معرفی می

گرفتت و تتا هروقتت کته صتالب تما  اختیارات را به استت میخوا، ااا و می
از تثبیت قدرت و اثبتات مشتروعیت  پسااا. و به این وضع ااامه می ،اانستمی

؛ زیترا بترای متأمون کته ار پستت ااشتتخالفت، اما  را از ستر راه ختوا برمی
والیتعهدی بوا و تما  قدرت ار اختیار ااشت، بسیار آسان بوا بدون اینکه کسی 
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تتا حکومتت بته  ،د، اما  را از سر راه ختوا بتراارایآگاه شوا و تشنجی پی  بیا
ویوه آنکه پدرش، این ارس را بته به 1ونی و مرامی به قبضة او ارآید.صورت قان

یعنتی اینکته حکومتت، نته عارفته « ملتک عقتیم استت»او ایکته کراه بوا کته 
تا جایی که او ار پاسخ به سؤال مأمون کته  ،فرزندنه براار و  و نه پدر ،شناسدمی

تر از ختوا و را شایستهپرسید: با آنکه شما برای موسی بن جعفر احترا  قائلی و ا
 گفت:  ،کنیوی واگذار نمیبه حکومت را اانی، چرا ار امر حکومت می

َُ ا ااْی فیااه عیناار» ااْ خه َه هااْ اْلماا  ْله عتهنی أناا ؛ 2«عقاایمٌ  كه ، فااِن  ا ُملااكوللا   ااو ناارزه
به خدا اگر ار امر حکومت بتا متن بته ستتیز برخیتزی، آنچته را کته او  سوگند

اار ؛ چراکته ملتک و پااشتاهی عقتیم از تنت برمی ار آن است )سر( توچشمان 
 است.

ار مقایسه شهدای  اندازا کهاین جمله ما را به یاا سخنان موسی بن عیسی می
 گفت: زورگومظلو  فخ با خوا و ایگر زمامداران 

اا و للا عنااد مُ أكاا ه  وللا   مهُاا»  أنّ لتتو و ،عقاایم لااكا مُ   كاان و ر،ن اام   أیاادینر یفاا بماار قُّ أحه
؛ سوگند بته ختدا 1«بر سیف هومخیشُ  بنر ه ضه  لكا مُ  نرعه نرزه  )پیامبر اکر (لقبرا صاحبَ

تر از متا بته ااشتتن آنچته ار ترین مرا  ار پیشگاه خدا و شایستهکه اینان گرامی
بته رتوری کته اگتر  ،ملک و پااشتاهی عقتیم استت باشند، ولیاست ماست می

پیکار کند، بینتی او را بتا ، بر سر حکومت با ما صاحب این قبر یعنی رسول خدا
 .زایم هشمشیر خوا

 ــــــــــ
چتا  او ، ، قتم، جامعتة مدرستین، لالمام الرضا ةالسیاسدی ةالحیاجعفر مرتضی، عاملی، : بنگرید به. 1

 .217ق،  1411

تستتری، ؛  117،  6ق، ج1411، قم، مؤسسة معارف استالمی، المعاجز ةديدنمسید هاشم، بحرانی،  . 2
 .161،  12ق، ج1421قم، جامعة مدرسین، ، قاموس الرجالمحمد تقی، 

؛ 111ق،  1171الحیدریته، چتا  او ،  ةتبمك، نجف اشرف، مقاتل الطالبیینابو الفرج، اصفهانی، . 1
، 1ق، ج1171الحیدریته، چتا  پتنجم،  ةتابمك، نجف اشرف، شجرة طوبیمحمد مهدی، حائری، 

 161. 
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 . تعارض با نظریة انتصاب 1

مانند امامت آن حضرت، منصبی مشرود و الهی  خالفت اما  رضاکه رو از آن
. به که از سوی مأمون به آن حضرت تفویض شده بوا نرفت یبوا، زیر بار خالفت

جتدى افتزون بتر  را خالفت توسط آن حضرت به این الیل بوا کته ایگر سخن
 رضتاکه اما  الهی با نظریه انتصاب اقدا  او مون ار اصل پیشنهاا خوا، أنبوان م

بوا  معنااین به تفویضی پذیرفتن خالفت  زیرا ؛آن اعتقاا ااشت ار تعارض بوا به
حضرت منتت آن از حق خوا گذشته است و بر او بواه و مون أحق م که خالفت

است. بدیهی است که این فراینتد بتا نظریته اه وانها ایشاننهااه و حق خوا را به 
انتصاب ار تعارض است و هرگز اما  به آن رضایت نخواهتد ااا. ستخنان امتا  

بر این مطلب است کته  گواهیتفویضی،  خالفت شعد  پذیرار بیان الیل  رضا
 به صورت یک قضیة منفصله فرموا: 

ل خلهان ته أك  ه  جوزُ ك، فالیه هر  ه له عه جه  ك و للاُ  ه  ا خالفةُ  ن كرنَ هْه  ِ» ا به أ ع  برسار  ه للاُ كه سه

َ  ِك و یاا   َّه ه    لهاجعه و ته  ماار  اایس  یل  ااجعهاان ته أك یجااوز  هاا ك فاال یسااَ  هاا ا خالفااةُ  ن كرناا
تتو قرار اااه است، برای  تورا برای ست و خدا آنتو اگر این خالفت از آنِ 1؛«ك ها

به ایگری  ،ز تن خوی  کندهکه خدا بر تن تو آراسته است، ارا نیست لباسی  روا
وا نهی، و اگر نسبت به خالفت هیچ حقی نداشته باشی، مجاز نخواهی بوا آنچته 

 تو نیست به من واگذار کنی. از آنِ
از نظریته  ،به صراحتشریف،  ار این حدیثاما   ،شوارور که مالحظه میهمان

، کتراها واگذار خو ةرا به برخى بندگان شایست حق حاکمیتانتصاب و اینکه خداوند 
را به صورت سؤال و یک قضیة منفصله مطرب کراه آناما ه است، آوراسخن به میان 

آن یا ختوا  مون استأماوست،  ِِاز آن که حق حاکمیتشایسته  فرااین آیا فرماید: می
این واقعیت و پاسخ سؤال بر هیچ کس پوشیده نیست، ولتی امتا  هر چند  حضرت؟

 ــــــــــ
باقر،  محمد؛ مجلسی، 482،  1ق، ج1186، ، نجف، الحیدریهمناقب آل ابی طالبابن شهر آشوب،  . 1

 .121،  41جق، 1411ر الترا  العربی، چا  سو ، بیروت، اار احیا، بحار األنوار
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 .  است تصریح نکراهو به پاسخ آن  به صورت کنایه مطرب کراه

 با گفتار . تناقض رفتار 3

این حقیقت تلخ غیر قابل انکار است که مأمون برای قبضه کتران قتدرت، تتا 
آنجا پی  رفت که برخی وزرا و فرمانتدهان ختوا و حتتی بتراارش را بته قتتل 

ستت چگونه قابل تصور ا فرایرسانید و شهرها را به ویرانی کشانید، برای چنین 
را بتا اصترار و ختواه  بته براارا و آناست سااگی از خالفت و قدرت ه که ب

کسی وا نهد که نه ار خویشاوندی مانند فرزند و براار به او نزایک بوا، و نه ار 
رسید. این رفتارهای متناقض مأمون ارمینان به او، به پای وزرا و فرماندهان  می
نداشتته تمایتل  الفت به اما  رضاگواهی روشن است که او هرگز به تفویض خ

 است.
کند، تالش مأمون برای از جمله موارای که تناقض ار رفتار مأمون را ثابت می

ک سو والیتعهتدی را بته آن او از ی .های مختلف استاز راهمنکوب ساختن اما  
با این کار، بزرگی و بلنتدی مرتبته  خواهدراهر می کند و بهحضرت تفویض می

او را منکتوب  ،کند به هتر صتورت ممکتندك و از ایگر سو تالش میببخشاو  به
 ساخته از چشم مرا  ساقط گرااند:

ا یمتكل   مُ  نم   ا  ضر یلع  ُ جل  یه  ا مأمون كرن»  ل  كُا ةضال  ا مُ  اْلهاواء أهال   و ق ه ا ف 

اا اا نمه ل  ه حه  بااه عم  سه ااا حُ  عاان   ا  ضاار انقْاار  علاا  َاار ؛ متتأمون 1«ماانهم واحااد مااع ةج 
های گمراه که نامشان را شنیده بوا، های گوناگون و صاحبان اندیشهمتکلمان فرقه

کشاند، زیرا او مشتاق بوا که آن حضترت استت کتم ار برابتر به محضر اما  می
 باز ماند. صحبت کران ازیکی از آنها 

این خبر است کته  ،کنداز ایگر موارای که تناقض ار رفتار مأمون را تأیید می

 ــــــــــ
؛ 414تتا،  ، قم، جامعة مدرستین، بتیالتوحیدشیخ صدوق(، ابن بابویه، ابوجعفر محمد بن علی، ) . 1

 .211ق،  1418، قم، جامعة مدرسین، نوار البهیهاألحاج شیخ عباس، قمی، 
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شناس بوا، برای اینکه هدف متأمون را ار ایتن که ستاره نقل شده، فضل نوبختی
احکا  نجو  االلت اارا بر اینکه »ای به این مضمون به او نوشت: اقدا  بداند، نامه

ار این وقت میمنتتی نتدارا، و کتاری استت کته ناتمتا   عقد بیعت با اما  رضا
تی و مصتیبت کسی که با او عقد بیعت بسته شده، بتدبخ خواهد ماند، و سرانجا ِ

 . 1«است
اگر راهر و بارن مأمون یکی بتوا، و ار ایتن اقتدا  ختوا اختال  ااشتت، 

را بته زمتانی بهتتر موکتول شک اقدا  به این کار را ار چنین موقعی رها، و آنبی
 اما ار پاسخ او نوشت: ؛کرامی

و از اجرای استوری که به وی محتول شوا مبااا ذوالریاستین از این خبر آگاه 
منصرف گراا. مأمون او را بیم ااا و گفت: اگر فضل بن سهل از ایتن خبتر  شده

نتوبختی خواهتد  ةرا از ناحیآگاه گراا و مأموریت خوی  را اجرا نکند، سبب آن
اانست، و نوشت که این نامه را پس از خواندن بازگرااند، تا کسی بر مضمون آن 

 آگاه نشوا. 
نامناستب بتوان وقتت از سهل نیتز که فضل بن اریافت پس از آنکه نوبختی 

برای بیعت آگاه شده است، بیمناک شد که مبااا انصراف فضل بتن ستهل، بته او 
رو بی وی را به قتل رساند، از اینافتااه، نسبت اااه شوا، و بهانه به است مأمون 

ارنگ بر مرکب سوار شد و خوا را به فضل بتن ستهل رستانید و بتا استتفااه از 
و وی را قانع ساخت تتا مراستم بیعتت ار  نموارا بر او مشتبه اان  نجو ، واقع 

 2اجرا گراا. ا،همان روزی که تصمیم گرفته بو

 ــــــــــ
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 اغراض سیاسىعدم صداقت مأمون و داشتن  .4

عتد   نهاای متأمون،پیشتخالفتت نپتذیرفتن بترای  از جمله االیل اما  رضا
نیتز تاریخى  شواهد .و ااشتن اغراض سیاسی بواموضود صداقت مأمون ار این 

مخصو  بته ار پیشنهاا خوا، به انبال اغراض سیاسى حاکی از این است که او 
و ختوا کنتار  حکومت را به اما  تسلیم کند خواستوجه نمى و به هیچخوا بوا 

به اهتداف استگاه خالفت،  ارونبه  آوران اما  رضابا تصمیم ااشت ، بلکه روا
های مرامی، تثبیت حکومت خوا قیا  ندنفرو نشاجلب نظر ایرانیان،  ،برسدخوا 

الیتل وروا بته اما  ترور شخصیت تر، ماز همه مهو آن مشروعیت بخشیدن به و 
 .از جمله اهداف مأمون بوا حکومت،به قدرت سیاسی و 

، مأمون ار تفویض خالفت بته امتا  رضتانداشتن اینک برای اثبات صداقت 
 :شویمیااآور میبرخی موارا را 

مون ار تصمیم خوا مبنی بتر تفتویض خالفتت صتااق بتوا، الیتل ( اگر مأ1
بته مدینته توانست نداشت برای این کار، اما  را به خراسان فراخواند، بلکه او می

ار حضور ایگران، ری مراسمی ویوه، خالفت را بته آن حضترت تفتویض  ،رفته
متت تا هرجا که آن حضرت صالب بداند استقرار یابد و زعامت سیاستی ا ،نماید

 .کندف خوا عمل یاست بگیرا و به وراار اسالمی را 
خواست حکومت و قدرت ( اگر مأمون ار تفویض خالفت صااق بوا و می2

سیاسی را به اما  وا نهد و آن حضرت را بر مسند خالفت مسلمانان بنشاند، چترا 
ااه خوا که مأموریت ااشتند اما  را از مدینه به مرو آورند، استور اکارگزاران به 

از میان شهرهای بصره، اهواز و فارس عبور اهنتد و از عبتور بوا، آن حضرت را 
رو بتوا این از آن 1ااان شهرهای والیتمدار کوفه، قم و قزوین بر حذر ااشته بوا.

اانست، مرا  ار این شهرها استقبال خوبی از اما  به عمل به خوبی می مأمونکه 

 ــــــــــ
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ه آن حضرت اوچندان خواهد شتد. ار خواهند آورا و خلو  و شیفتگی مرا  ب
حالی که اگر بناست اما ، وارا عرصه حکومت و قدرت سیاسی گراا، باید است 

و هتر مستیری را کته  کنتداو را باز گذاشت تا هر آنچه را که صالب بداند عمل 
  بخواهد بپیماید.

ا مأمون رصداقتی بی، ( از قراینی که ار جریان پیشنهاا خالفت به اما  رضا1
خالفتت از استفااه نکران او از سالب تهدید ار صورت نپتذیرفتن ، کندثابت می

با تهدید، مقا  والیتعهتدی را بته امتا  مأمون توانست است. اگر  سوی اما  رضا
بقبوالند، چرا او ار قبوالندن خالفت، از قدرت خوا استفااه نکترا و امتا  را بته 

 نکرا؟كمجبور پذیرش خالفت 
اار خالفتت گتراا یتا ار مقتا  صداقت ااشت کته امتا  عهتده( اگر مأمون 4

به امامت آن حضرت جلتوگیری نماز عید اقامة والیتعهدی ماندگار بماند، چرا از 
کترا آن از خوانتدن نمتاز توستط امتا  احستاس خطتر نمیکه ؟ او تا زمانی کرا

، یتدعبتا اقامتة نمتاز  ،اریافتولی همین که  ،کرااین کار میحضرت را وااار به 
ارنتگ آن های خالفت  متزلتزل خواهتد گشتت، بتیپایه ،هااافتآیندة او به خطر 

حضرت را از رفتن به جایگاه نماز باز ااشت و خوا وی امامت نمتاز عیتد را بتر 
 عهده گرفتك

 با امامنکردن مردم و همراهی نپذیرفتن . 7

، زما  ، افزون بر زعامت معنوی جامعهبسیار بدیهی است که اگر اما  رضا
بته عنتوان رهبتری باید گرفت میمی خالفت و قدرت سیاسی را نیز بر عهده
کترا و احکتا  و استتورات الهتی را راستین، حکومت حق و عدل را برپا می

، ولی به الیل ساختاجرا می مرتضی و پدرش علی مانند جدش رسول خدا
ا  بتا انحراف حکومت از مسیر شریعت و نپتذیرفتن و همراهتی نکتران متر

از پتذیرش پیشتنهاا متأمون، مبنتی بتر قبتول  حکومت عدل الهی، اما  رضا
 خالفت سر باز زا. 
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مرا ، به لحاظ عوارف و احساسات همراه اهل بیت بواند، بسیاری از هرچند 
ها ار رول حکومت امویان و عباستیان، رتوری تربیتت به الیل انحراف حکومت

و به راحتتی زیتر تند عدالت را نداشبرپایی حق و حکومت شده بواند که تحمل 
، مرا  هنوز، با آنکه زمان اما  علیکه ار چنان 1.رفتندبار اجرای احکا  الهی نمی

ستال  21فاصلة چندانی از عصر پیامبر نگرفته بواند و حکومت عدل الهتی تنهتا 
کنار گذاشته شده بوا، مرا  ار این مدت کوتاه رتوری تربیتت شتده بوانتد کته 

ساله،  پنجرا بعد از گذشت زمان کوتاه و آنرا برنتابیدند  اما  علی حکومت عدل
 از است خاندان عصمت بیرون آوراندك

پرستید سرنوشتت حکومتت ار های انحرافی، بایتد گونه زمینهبا توجه به این
ار حالی که مترا  حتدوا او قترن از عصتر  ،چگونه خواهد بوا زمان اما  رضا

هتا هتای حکومتتها سال بتوا کته بتا کتوی و انحترافپیامبر فاصله گرفته و اه
خوگرفته بواند بدیهی است که با این وضعیت، نه امیدی به پتذیرش و همراهتی 

 مرا  بوا و نه به آیندة حکومت. 

 ها و مخالفت دیگران. کارشکنی6

هتا و بر اثتر انحرافتات فکتری و سیاستی، ولنگتاریکه عمو  مرا  جدای از 
و  ار میان مترا  ،نداشتندرا پذیرش حکومت حقة اسالمی تبلیغات سور، آمااگی 

کارشکنی  خالفت اما  رضا ار مقابلعباسی، افراای بواند که سخت  مرااناولت
نزایکتان و فرمانتدهان ار ارون حکومتت  ،عباسی ار بغتداا ان. مخالفکراندمی

بواند افراای  همانند عیسی بن یزید جَلُّوای، علی بن عمران و ابن مونس از جمل
 . آمدندکه تهدیدی جدی علیه اما  و خالفت او به شمار می

عناصر ایگری نیز ار ارون حکومت وجوا ااشتند که با بیرون رفتن خالفتت 

 ــــــــــ
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ولی چتون توانتایی  ،ندااز خاندان عباسی و وروا آن به خاندان علوی مخالف بو
 هتایضدیت با حکومت را نداشتتند، بتر ختالف تمتایالت بتارنی، بتا سیاستت

کلتی ختاموش و آرا  ه توانستتند بتبا این حال نمتی .کراندحکومت همراهی می
 کراند.باشند، بلکه ناخشنوای و التنگی خوا را ار قبال این عمل ارهار می

را نیز بیفزاییم که پذیرش خالفتت، نته تنهتا مخالفتت عباستیان را ار پتی این
کته  وافق نبوانتد؛ چترانیز با آن م ااشت که برخی از اصحاب و یاران اما  رضا

د کته اانستتنپذیرش خالفت از سوی اما  را نوعی تمایل آن حضرت به انیتا می
 .شدانحراف تلقی می ایگونه

آیا آن حضرت مانند ایگر حاکمان ستم پیشه که بترای قبضته کتران قتدرت 
برای  ،رسانندبه قتل میو مخالفان خوی  را  زنندسیاسی، است به هر جنایتی می

آیا اما  با این  مخالفان خوا را قتل عا  کند؟ك توانستگرفتن قدرت، می به است
هتای بلنتد و اهتداف و آرمتان گیرابتوانست حکومت را ار است ها میمخالفت

آیا به قدر کافی نیترو  ،پذیرفتخوی  را عملی سازا؟ك و اگر اما  حکومت را می
 ند؟كشوااشت تا جایگزین عوامل عباسی 

توانست خالفت نمی ، اما  رضاا این همه مشکالت و مخالفانبدیهی بوا که ب
توانست کاری از پی  ببترا و بته اهتداف ختوا پذیرفت، نمیبپذیرا و اگر می ار

 نایل آید.
 رضتانمایتد کته چترا امتا  پاسخ به این سؤال ضرور مىار پایان این بحث، 

؟ نکراتعهدى را را ، پیشنهاا والینپذیرفتگونه که پیشنهاا اصل حکومت را همان
مون را به رسمیت نشتناخت؟ پاستخ تفصتیلى أآیا اما  با این کار خوا، خالفت م

 شوا:جا به سه نکته اشاره مىید ار جاى ایگر یافت، اما ار ایناین مطلب را با
 امتا همان رور که پیشتر یااآور شدیم و تاریخ نیز گواه این مطلب است، ( 1 
مأمون تهدید نشد، ار صورتی که برای پذیرش  نسبت به خالفت، از سوی رضا

 .والیتعهدی تهدید شد که ار نتیجه ناگزیر از پذیرش آن بوا
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حکومت نسبت به همکاری با  براى نشان ااان نارضایتى خوا (  اما  رضا2 
و عتزل و حکتومتى  امتورار نکتران را به مداخلته  والیتعهدی، پذیرفتن عباسی
بتوان والیتعهتدى را و تشریفاتی سان، صورى دینتا ب ،نمواافراا مشرو  نصب 

 نشان اهد.
گوناگون، ضمن اشاره به حق و مشتروعیت الهتى  هایمناسبتاما  ار  (1 

لین گا ، پس از مثال ار اوّ؛ کرامون تالش مىأخوی ، ار خنثى کران هدف م
کننتدگان براى بیعتت مون از اما  خواستأحضرت، مآن مراسم بیعت مرا  با 

ار از اما  این توقع را ااشت تتا از وی مون أم. بدیهی است که انى کندسخنر
اما  ار یک اقدا  ستنجیده، بته جتاى اما حضور جمع، تعریف و تمجید کند. 

 فرمتوا: کهبوا نطق مشرود و روالنى، تنها به یک جمله بسنده کرا و آن این 
ُ د  أنتم أْا ِبه ف ینر حق  كم عله للا و  ه  ب سول   نر علیكم حق   ه » لینار عه   جه وه ینر ْ ك  ه ِم یت

 1«.كم  حقُ ا 
خالفتت را که سمت -اى به مامون گونه اشارهحضرت ار سخن خوی ، هیچ

نکرا، با وجوا اینکه ایتن کتار ار  -شد ااشت و حضرت ولیعهد او محسوب مى
شوا. ایشان ار این جمله کوتتاه، ختوا را عرف اولتى، نوعى اهانت محسوب مى

خواهتد است و مى کند که مصدر آن حقوق، رسول خدامعرفى مىصاحب حق 
 ةلئامامت و انتصابى بوان حکومت از رریق وحى اشاره کند و اینکه مس ةلئبه مس

 مون راهرى بی  نیست. أوالیتعهدى و استگاه م
ها( ار استتناا بته آنکه االه جدا انگاران این از حکومت )سکوالریستنتیجه 

مدعایشتان نیستت و  کننتدةاثباتبه هیچ وجه، وافتى و  هارمشى و سیره ائمه ار
استتوار و بالمعتارض چهتره  نانتصاب الهى حکومت معصتوما ةسان، نظریبدین

 ــــــــــ
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نماید. از وجوا و اثبات این نظریه، بحث والیت فقیه ار عصتر غیبتت نشتات مى
و توانند با تقریترات گونتاگون بته رترب گیرا و عالمان و اندیشوران این مىمى

بتاقى گونه مباحثها بپراازند. اما بنابر نظریه تفکیک، جایى براى اینتبیین ایدگاه
 .ماندنمى

 گیریبندی و نتیجهجمع

، با خالفت هتارون الرشتید و او امامت اما  رضا لةسااوران بیست از نیمی 
، اما ار این مدت، آنچه ار چند ستال پایتانی زمان بواهم فرزندش امین و مأمون

یعنی اوران حاکمیت مأمون، رخ ااا، امری بزرر بواه  ،و امامت آن حضرت عمر
چرایی را پیشنهاا متأمون مبنتی  .هایی چند و اساسی ار پی ااشته و ااراو سؤال

بر تفویض خالفت و چرایی پذیرش والیتعهدی مأمون از ستوی آن حضترت از 
 هاست. جملة این سؤال

خست سامان یافته است، با مراجعه به این تحقیق که به هدف پاسخ به سؤال ن
آنها را منابع معتبر، توانسته ار پاسخ به سؤال یاا شده، به نکاتی تازه است یابد و 

 پاسخی به این سؤال است. یکارائه نماید که هر
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ر  اسالم با تاریخ تشوی  و کوالم المعادایرةناآشنایی کام  برخی نویسندگان 

عشووري در ایوون هاي موورتبط بووا تشووی  ابنیموودخ  اسووالمی، سووبب ضووعف

هایی است که به از جمله مدخ  «الرضاعلیٌّ»المعار  گردیده است. مدخ  دایرة

دلی  تکیه بیش از حد نویسنده بر مناب  اه  سونت، از ضوعف یکسوونگري در 

وجب شده تا نقص منواب  غیرشویعی در معرفی آن حضرت برخوردار است و م

در این مدخ  نیز رسوخ کرده  سیاسی امام رضاهاي اجتماعیگزارش فعالیت

هاي مأمون بذردازد. از آنجوا کوه ایون و بیش از بیان زندگی ایشان، به فعالیت

عنوان یکی از مناب  اصلی در معرفی اسالم مطرح است، نقد و المعار  بهدایرة

آن، به رفو  نوواقص، اصوالح اشوتباهات و ارتقواي سوط   هايبررسی مدخ 

کند. این نوشوتار در راسوتاي اطالعات در زمینة تاریخ تشی  کمک شایانی می

اهدا  یادشوده، بوه روش تحلیلوی تواریخی، چهوار بخوش والدت و وفوات، 

 ها، والیتعهدي و مناب  این مدخ  را نقد و بررسی کرده است.فعالیت
 

 ــــــــــ
 استاایار پووهشکدة علو  و فرهنگ اسالمی.  .1

 اانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع اانشگاه فراوسی مشهد.  .2
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 و نقد. الرضا، بررسیاسالم، علی  ف ارلمعادایرةلوئیس،  ردبرنا ها:کلید واژه
 

 مقدمه
«Encyclopedia of Islam» عالةائردترین تخصصی ار موضود اسال  است  ارفم
های محققانة نویستندگان ، ختالی از اشتکال نیستت؛ از جملته رغم تالشکه به

عة های مترتبط بتا متذهب شتتیبرانگیز ار ایتن خصتو ، متتدخلعنتاوین بحتث
ها به االیل مختلف از جملته توجته بتی  از حتد امامی است. این مدخلاوازاه

نویسندگان آن به منابع اهل سنت، عالوه بر اشکاالت کالمی از ضتعف جامعیتت 
« الرضاعلی»رور مثال، مدخل های تاریخی نیز برخوراار است؛ بهار بررسی گزاره

 تصر بتر زنتدگانی امتا  رضتاار این کتاب، با گذر و نظری بسیار محدوا و مخ
ترین فرازهای زنتدگی آن حضترت، بتر هایی از مهمگرفتن بخ عالوه بر ناایده

ای بر این صورت حاشیهرا به های مأمون متمرکز شده و زندگانی اما  رضاتالش
ها عنوان نمواه است که خوا الیلی بر عد  تتبع کتافی نویستنده ار منتابع تالش

 باشد. ضود مدخل میمختلف و خروج از مو
مسلمان اربارة اسال  ترین منابع پووهشگران غیراز آنجا که کتاب مزبور از مهم

باشد، توجه به صحت مطالب و اصالب اشتکاالت آن وجهتة همتت محققتان می
های مربو  به امامان شیعه ار این بسیاری بواه و ار معرفی، نقد و بررسی مدخل

عالةائرد توان به صورت پذیرفته است که از جملة آن می های چندی، تالشارفم
نظتری بتر چنتد مقالته از »و  «المعارف استالمیهةائاردانعکاس شیعه ار »به مقالة 

عالةایرد عالةائردسخنی اربارة »، اثر محموا مهدوی اامغانی، «اسال  ارفم  ارفم
عالةائارد تشابه اسمی، تفاوت متاهوی، »، نوشتة عبدالهاای حائری، «اسال  ارفم

عالةایاردار  رالبابیة علی بننقدی بر مقال رضتا ، نوشتتة محمد«استال  ارفم
عالةایاردار  حستینآنچه خوا ااشت...: نقدی بر مقالتة اما »پناه، هدایت  ارفم
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بررسی و نقد مدخل ]اما [ حستن »، کاری از علی بیات و علیرضا عسکر، «اسال 
عالةایرد عسکری سعید راووستی عباس احمدوند و  ، نوشتة اکتر«اسال  ارفم

عالةایردامامان شیعه ار »مسرور،  علی آقایی ، اثر مهرااا عباسی و سید«اسال  ارفم
زیر نظر آقای محمتوا  ،اسالم عداي مالةدايرتصویر امامان شیعه در آقایی و کتاب 

  اشاره کرا.زااه ااوری تقی
ه پرااخته کت« الرضاعلی»از میان منابع یااشده، تنها آخرین منبع به نقد مدخل 

باشد؛ زیرا ار این نقد، ایدگاه کالمی بر ایدگاه تاریخی غلبه خالی از ضعف نمی
یافته است، غافل از اینکه نگارنده مسلمان نبواه و با تکیه بر منابع تاریخی مدخل 

های اعتقاای و کالمی را کنتار نهتااه و بته مستئله ااوریرا نگارش کراه و پی 
رو، تعهدی نسبت به می نگریسته است. از اینصرفاً از نگاه تاریخی و با روش عل

نتایج کالمی تحقیق خوا نداشته است. پس نقتد او نیتز بایتد بتر همتین استلوب 
شد. با توجه به این رراحی شده و از ررب اشکاالت کالمی مطالب خواااری می

نکات، ار مقاله حاضر سعی شده تا با تکیه بر منابع عمدتاً تتاریخی بته محتتوای 
ریسته شده، از این ایدگاه مورا نقد و بررسی قرار گیرا. این مقالته بتر مدخل نگ

تاریخی این مدخل را مورا نقد و آن است تا ضمن بررسی اسناا، با روش تحلیلی
 بررسی قرار اااه، ار پاالی  اشکاالت آن بکوشد.

 اسالم المعارفدایرة

عالةایرداین  عالةایرد لیناوّتوان را می ارفم  و اسال  اربارة جدید بکس به ارفم
 هتایشخصتیت به مربو  موضوعات به آن مقاالت. اانست اسال  جهان و اسال 

 و علمتی مکتتوب آثتار ،استال  جغرافیتای قلمترو ار موجوا هایمکان ،مسلمان
؛ گراابرمی  1712 سال به آن تألیف تاریخ .است یافته اختصا  اسالمی مفاهیم
 کتتابی چنتین تدوین ضرورت ،شناسیشرق المللیبین کنگرة اراسمیت  کهزمانی

عالةایرد. نخستین جلد این کرا مطرب را   نشر بریل ار لیدن 1111ار سال  ارفم
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لیدن هلنتد منتشتر کترا و ار بستیاری از جوامتع استالمی بته لطتف استتفااه از 
رو شتد و های بدیع ار کار علمی با استقبال گستراه و شیفتگی فراوان روبهروش

عالةایرد، پاکستان و افغانستان ترجمه گراید. این ار مصر، ترکیه، ایران  لیناوّ  ارفم

عالةائرد موضود ار جدی اقدا  لیناوّ  و است جهانی سطح ار اسال  نگاریارفم
 علمتی استتاوراهای ویتوهبته ،پیشتین تجتارب همتة از آن پشتتیبانی الیل به و

 یکشورها ار و شد روروبه جهانی استقبال با ،غرب شناسیاسال  و خاورشناسی
 .کرا باز جا اندیشمندان و پووهشگران نمیا ار مختلف،

عالةایارداگر چه اعتبار و اتقان علمی این  ورزی گاهی به شائبة غترض ارفم
آلواه شده و گاهی نیز به سبب رهور ارالعات جدید نقتض گرایتده استت، ار 

  به الیل اهمیت آن، تجدید چا  شد و ویراست او  آن ار نیمة راه قترار 1187
عالةایرد»ل رفت. عنوان کامل چا  اوّ گ شناسی اسال ، فرهنگ، جغرافیا، قو  ارفم

عالةایرداست. به تدریج این « شناسی و رجال مرا  مسلمانقو  همگا  بتا  ارفم
های اصلی تمدن اسالمی، یعنی عربی و ترکی و اراو، مورا اقتباس ترجمه به زبان

های پتس از جنتگ ار ستالهایی بر آن افزواه شد. ها و تعلیققرار گرفت و ذیل
عالةایردل جهانی او ، ضرورت بازنگری و بازنویسی مقاالت چا  اوّ اسال   ارفم

اندرکار تدارک و تدوین ربعی جدید از ایتن اسال  احساس شد و بانیان آن است
  از سوی انتشارات بریل 1161مجموعه شدند. نخستین جلد از ویراست او  ار 

صفحه عرضه گراید. کار تتدوین و  1111ار  Bو Aشهر لیدن هلند شامل حرف 
  1161رول انجامید. پتس از ستال سال بهانتشار کامل این مجموعه بی  از پنجاه

گرایتد و تدریج و ار فواصل مختلف جلتد جدیتدی آمتااه و روانتة بتازار میبه
صتفحه  181ار  Zتا  Vسرانجا  مجلد یازاهم و پایانی این ربع که شامل حروف 

منتشتتر شتتد. ار رتتی ایتتن ستتالیان، برختتی از سرویراستتتاران   2112بتتوا، ار 
عالةایرد نفر که عالوه بتر چهتاراسال  جای خوا را به ایگران اااند؛ چنان ارفم

گفته، نا  کسانی چون لویس، پالت، منتاگ، لکومتته، بتازورت، ون اونتزل و پی 
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استت خورند. گفتنی هاینری  ار میان سرویراستاران مجلدات بعدی به چشم می
عنوان ضمیمة این مجموعه انتشار   به1171نیز ار  i ات A مستدرکی شامل حروف

های بدیع پووهشتی و برختورااری از امکانتات کارگیری روشیافت. با وجوا به
های آنان امتروز ناارستت و ها و یافتهمناسب تحقیق، ممکن است برخی پووه 

هتای آشتکار میتان ر، تفاوتترین شواهد ایتن امتفاقد ارزش علمی باشد. از مهم
عالةایردل و او  چا  اوّ ها ار اگر چه برخی از این ضتعف 1.اسال  است ارفم
های محتتوایی آن بستیار های بعدی اصالب گراید، امتا همچنتان ضتعفویرای 

های مربو  به امامان شیعه، مدخل مرتبط با امتا  رور مثال ار مدخلنماید؛ بهمی
ترایتد متدخل امتا  کته بیستون استت، ار حالی ای اواار و اما  جواا صااق
مانندی که هم از ایدگاه شیعیان و هم اهل سنت، اارای شأن و جایگاه بی صااق

 هایی مانند اما  علیتوانست ار حد مدخلاست، جای کار بسیاری ااشت و می
 هاست. ترین مدخلقرار گیرا که پرستون و اما  حسین

 الرضاندة مدخل علیٌّبرنارد لوئیس، نویس

  ار لنتدن استت. 1116اه می سال م 11 و متولد یهوای االصلبرنارا لوئیس، 
ل ستاگرفتت و سته ار اانشگاه لندن  1116به سال تاریخ را  کارشناسی ارشداو 

عنتوان   1141ار ستال  بعد موفق به کسب مدرک اکترا ار همتین رشتته شتد و
لوئیس عضو بستیاری است آورا. انه بهمیپروفسوری را ار تاریخ خاور نزایک و 

نگاران ترک؛ آکاامی انگلیس؛ جامعه تاریخ با بوا و ها و مراکز پووهشیاز انجمن
ی ی هنر و علم؛ مدرسة مطالعات آسیایآکاامی آمریکای انجمن فیلسوفان آمریکایی؛

اکنون وی هماست. همکاری ااشته آسیایی پاریس  موسسة و آفریقایی ار لندن و
اننبرر برای تحقیقات یهوای است که کارش پیگیری و حمایتت  ئول موسسةمس

 ــــــــــ
و  84، شکتهاب مهاه دیهن، «ف استال ارمعالةایاردامامان شیعه ار »آقایی، سیدعلی،  -عباسی، مهرااا . 1

81  ،46. 
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 اسرائیل ارتبا  اارا. از تحقیقاتی است که به نوعی با یهوا و بنی
 ید کته وی تحقیقتات ختوا را ار اایترةآاست میاز تألیفات لوئیس چنین به

خالفتت  انه و نیتز اربتارةوسیعی از مباحث تاریخ اسال  تا تاریخ معاصر خاورمی
تمدن استالمی  ا ترکیه جدید توسعه اااه و اربارة بسیاری از مسائل مهمعثمانی ت
فهدائیان وان بته تتاو بته فارستی متی نظر نمواه است. از آثار ترجمه شتدةارهار 

، مقالتة ظهور ترکیة نهوین، تاریخ اسماعیلیان، نخستین مسلمانان در اروپا، اسماعیلی
، عرب در تاریخه کرا. ایگر تألیفات او عبارتند از: اشار« مفاهیم انقالب ار اسال »

، حافظة تاریخی کشهف و بازسهازی آن، اسالم در گذر تاریخ، تاریخ اسالم کمبریج
تفستیری از »، مقالتة «کمونیستم و استال »، مقالتة کشف اروپا توسهط مسهلمانان

ن منابع تاریخ حشاشهی، الدین و حشاشینصالح، اصول اسماعیلیه، «بازگشت اسال 
مالحظهاتی دربهاره ، هها در فهارسحشاشهین در سهوریه و اسهماعیلی، در سوریه

هتایی از ، کته تنهتا بخت گرایی در تهاریخ اسهالم، اسهالم و عهالم عربهیبدعت
 1.های علمی اوستنگارش

عالةایرداو عضو هیئت تحریریه چا  او    اسال  است که تا کنون یازاه ارفم
هتای ایتن ئیس ار نگارش بستیاری از متدخلمجلد آن نشر یافته است. برنارا لو

عالةایرد  مشارکت ااشته و اصوالً انتخاب او ار اینجا کمک زیاای به وجهة ارفم
الخطاب، علویان، باب، ایوب ابی ،عباسیان هایی مانند:مدخل .اش کراه استعلمی

اار، ، افتتر، افتترشناجرباشی ،شاکرجی پاشاصبری پاشا، بهجت مصطفی افندی، 
ایتتن  از جملتتة دخل امتتا  رضتتا و امتتا  هتتاایزبیتتده و او متت ،فتنتته ،نیهمتتایو
ل ار جلتد اوّ الرضتای اوهاست که ما ار اینجتا بته بررستی متدخل علتیمدخل
 پراازیم.می (111) 

 ــــــــــ
، 12، شآئینة پژوهشترجمه رسول جعفریان، « فهرست آثار برنارا لوئیس»مطبقاتی، مازن بن صالب،  . 1

 16. 
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 الرضاعلیٌّ

اما  هشتم شیعة اثناعشری است. وی ار مدینه و ار سال  الرضاموسیبنعلی»
نظران کته احتمتاالً ا بنابر قتول ستایر صتاحبقول صفدی( ی   )بنابر861ق/ 147
  )نوبختی، ابن خلکان، میرخواند( متولد شد. 881ق/111اند، ار سال تر بواهمطلع

  وفات یافتت. منتابع ار ستال وفتات او 717ق/211او ار شهر روس و ار سال 
اتفاق نظر اارند، اما اربارة روز و ماه آن اختالف نظر اارند. )آخر صتفر: ربتری، 

ذوالحجته: ابتن خلکتان( پتدر او  1ذی القعده یتا 11رمضان: صفدی؛ 21فدی، ص
بوا و متاارش یتک ا ّ ولتد اهتل نوبته بتوا کته نتا  او بته  الکارم]اما [ موسی

خلکتان؛ های مختلفی ذکر شده است. )شهد یا نجیته: نتوبختی؛ ستکینه: ابنشکل
فا نکرا، اما به جوزی( او ار بخ  عمدة حیات  هیچ نق  سیاسی ایخیزران: ابن

نقتل  ةارطا سبب علم و تقوای  معروف بوا. او از پدر ختوا و از عبیتداهلل بتن 
لین رهور وی بتر صتحنة ااا. اوّکرا و ار مسجدالنبی ار مدینه فتوا میحدیث می

که خلیفه مأمون او را به مرو فراخواند   بوا؛ هنگامی716ق/211سیاست ار سال 
به او ااا. منتابع متفقتاً « رضا»منصوب کرا و لقب و او را ار مقا  وار  خالفت 

تمایلی به پذیرش ایتن انتصتاب نداشتت و  الرضاموسیبناارند که علیبیان می
ها و رجال بزرر عباسی و علوی کته ار فقط تسلیم پافشاری خلیفه شد. شاهزااه

، رأس آنان پسر مأمون یعنی عباس بوا با وار  جدید که لباسی سبز به تن ااشت
هتتای هتتا و لباسبیعتتت کرانتتد. بتته استتتور خلیفتته ار سراستتر امپراتتتوری پرچم

رنتگ الشتکل ستیاههتای متحدهتا و لباسالشکل سبزرنگ جتایگزین پرچممتحد
رور ختا  بتا عباسی شد. بعید است که رنگ ستبز ار ایتن اوران نخستتین بته

قس. )و  است.مرتبط بواه باشد و معنای اقیق این تغییر رنگ نامعل خاندان علی
4 weil, ii, 216, n. 1; Gabrieli, 18 n. ) متن کامل سند انتصاب ثبتت و ضتبط شتده

جوزی، مرآت، پاریس، نسخه خطتی ؛ ابن166-162، 1، جصبحاست )قلقشندی، 
 Gabrieli؛ ترجمتته ار کتتتاب 111-141، نستتخة فرانستتوی،  1111عربتتی،  
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تری که میان اصولی بزرراهد که مأمون از مسئلة این سند نشان می (17-41 
وجتوا ااشتت، احتتراز کتراه و صترفاً  ااعاهای خاندان عباس و خاندان علتی

ترین شتخص، ]بته هتای فترای، مناستبرا به الیتل ویوگی الرضاموسیبنعلی
عبارت ایگر، به االیل سنی ] این کار را جانشینی خوا[ منصوب ساخته است؛ به

مزبور به مسئلة حساس جانشینی پس از ]اما [ انجا  ااا[ نه شیعی. همچنین سند 
هتتای شتتدید و متضتتاای کنتتد. ایتتن انتصتتاب، واکن ای نمیهتتیچ اشتتاره رضتتا

جعفر ار بصره، با وفتاااری  بن جز اسماعیلبرانگیخت. والیان مختلف عباسی، به
ها را اجرا کراه، به زور بترای وار  جدیتد بیعتت گرفتنتد. البتته شتیعیان فرمان

شناختن ااعایشان به این شکل رسمیتاحساس پیروزی بواند، گرچه بهسرشار از 
ناقص و محدوا، ابداً نظر موافق آنان را جلب نکرا، اما ار عراق ایتن مرحلته ار 
کنار انتقال مؤثر پایتخت از بغداا به مرو، خشم اهالی را برانگیخت و باعث قیتا  

یز به آنان پیوستتند و یکتی از علیه خلیفه شد. سربازان و امرای عباسی ار بغداا ن
خصتو  متوجته امرای عباسی را به خالفت برگزیدنتد. نفترت مترا  عتراق به

اااند. راهراً ختوا سهل بوا و همة مشکالت خوا را به آنان نسبت میبرااران ابن
بوا که خالی از حب و بغض، معنای واقعی قیا  عراق را برای خلیفه  ]اما [ رضا

تدریج سیاست خوی  ار نهایت موقعیت را ارک کرا، به فاش ساخت. مأمون که
  وی عاز  بغداا شد و ستال بعتد وارا آن ایتار 717ق/211را تغییر ااا. ار سال 

ارگذشتند؛ فضل ار سرخس  سهل و هم ]اما [ رضا بن گراید. ار راه هم فضل
پس از یک بیماری کوتاه، ار روس ارگذشت. مورختان  کشته شد و ]اما [ رضا

هشتا  بته وی  بن اانند که به است علیعه علت وفات او را انار مسمومی میشی
یا آب انار مسمومی که یکی از ارباریتان تهیته  (111،  2)یعقوبی، جاااه شد. 

. ربتری (186-166)مقاتتل،  کراه بوا و به است خوا خلیفه به او اااه شتد. 
مومی برای وی عتزاااری کند. خلیفه ار انظار عای به احتمال قتل نمیهیچ اشاره

الرشید افتن شتد و کرا و بر جنازة او نماز میت خواند. اما  ار کنار مقبره هارون
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تر رتوس نا  حرم  )مشهد( را بر آن شهر نهااند و این نا  جایگزین نا  قدیمی
  1.«شد. شیعیان ار آثار خوا معجزات فراوانی به وی نسبت می اهند

 بررسی و نقد

مربو  به جایگاه ایشان به عنوان هشتمین امتا   اما  رضا ترین چهرةبرجسته
های متعدا خوا که بتا عنتوان قیتا  علویتان ار شیعیان است. شیعیان به الیل قیا 

تاریخ مطرب گرایده، از جایگاه مهمی ار تاریخ اسال  برخوراارند. اهمیتت ایتن 
ه شتیعه بترای ها برای استگاه حاکمه سبب گرایده بوا تا نتود عملکترا ائمتقیا 

علی » آغاز مدخلزیر نظر باشند. با وجوا این، ار  استگاه حاکمه مهم بواه، اائماً
ای کوتاه به جایگاه اینی آن حضرت ار میان شیعیان گرایتده و تنها اشاره« الرضا

شتوا و نستبت بته احتمتال تا پایان آن به این بُعد از زندگی ایشان پرااختته نمی
های منشعب از شیعة امامیته بعتد از های علویان یا فرقهارتبا  آن حضرت با قیا 

و نحوة تثبیت جایگاه امامتت ایشتان ار میتان شتیعیان  الکارموفات اما  موسی
ل زندگی آن حضرت را که مربو  به پی  از گوید. نویسنده، بخ  اوّسخنی نمی

حرکت ایشان به مرو است، بخشتی آرا  و بتدون هتیچ فعالیتت سیاستی عنتوان 
عنوان ولیعهتدی اارا و الیل اعوت مأمون از ایشتان بته مترو و برگزیتدن بتهمی

ااند؛ نه جنبة معنوی و های فرای آن حضرت میخالفت را تنها مربو  به ویوگی
حقانیت ایشان نستبت بته جایگتاه خالفتت کته متأمون ختوا ار آغتاز پیشتنهاا 

لت اعوت اما  نکتراه عای به. نویسنده حتی اشاره2کندوالیتعهدی بدان اشاره می
تواند گزینشی ای که با این برهه از تاریخ اسال  آشنایی ندارا، میو برای خواننده

الیل یا حداقل بر اساس میل شخصی مأمون تلقی گراا. ار پایان مدخل، تنهتا بی
با بیان این نکته که شیعیان مدعی برخی معجزات نستبت بته مرقتد آن حضترت 

 ــــــــــ
 .141،  ف اسالمعايمالةدايرتصویر امامان شیعه در زااه ااوری، محموا، تقی . 1

 .111،  2، جاعیون أخبار الرضابن بابویه، محمد بن علی )شیخ صدوق(،  . 2
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 کند. می کوتاه بر ایدگاه شیعیان به اما  رضاای مجدا و هستند، اشاره
عنتوان ون ذکر ماه بهرا بد 111و  147های سالنویسنده، : و وفات والدت. 1
ی که نویستنده منابع .کراه است یااوالات آن حضرت اربارة های ااعا شده سال

وفیات نتوبختی و  فرق الشیعهاز آن ار خصو  این بخ  بهره براه است، کتاب 
ق را زمتان 211ستال او . باشتدمی میرخواند الصفای ةضويخلکان و ابن یانعاأل

مورا اتفاق همة مورخان ار وفات آن حضرت اانسته، اما نسبت به روز و ماه آن 
ها وفات ایشتان را ار که برخی نقلبه بیان اختالف نظرها پرااخته است، ار حالی

 21و  آخر صفرشان و صفدی را ماه وفات ای آخر صفراانند. ربری می 212سال 
 1القعتده و ذی11عنوان زمان احتمالی وفات ایشان عنتوان ااشتته و را به رمضان

نکتة مورا توجته ار ایتن بخت ، کامتل است. شده خلکان نقل از ابنالحجه ذی
 1،روز مانتده بته پایتان متاه رمضتانهای وفات ایشان است. هفتنبوان همة نقل

از ایگتر اقتوال  1،صتفر متاه18 4ل متاه صتفر،اوّ 1،حجهالآخر ذی  2،القعدهذی21
باشد که نویسنده به سبب عتد  تتبتع مندرج اربارة زمان شهاات آن حضرت می

خصو  منابع شیعی به همان اقوال گفته شده اکتفا نمواه است. کافی ار منابع، به
 باشد، به ارستی اشاره کراه است. می 211اینکه قول مشهور سال به البته 

خیزران، نجمته، ستمّان، تکتتم، رتاهره  شهد، سکینه، نجیّه، ،نا  ماار حضرت
ها فقتط )همان( آمده است که تکتم مشهورترین آنهاست. نویسنده از میان این نا 

خصتو  نتا  مشتهور تکتتم هتای ایگتر، بهل را ذکر کراه و بته نا چهار نا  اوّ
نتا  فرزنتدان ایشتان ستکوت کند. همچنین نسبت به بیان تعداا یتا ای نمیاشاره

 ــــــــــ
، األنهوار بحهارمجلستی،  ؛111 إعالم الهوری، ربرسی،  ؛11،  1، جالرضا عیون أخبارصدوق،  . 1

 .211،  41ج

 .121،  41، جاألنوار بحارمجلسی،  . 2

 .227،  ةصیوالإ بات مسعوای،  . 1

 .114،  التنبیه واالشرافمسعوای،  . 4

 .211،  األنوار بحارمجلسی،  . 1
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ای، شتک، بته الیتل پیونتدهای قتومی و قبیلتهگوید. بیاختیار کراه، سخنی نمی
باشتند، از اهندگان اصلی راه پتدران ختوا میفرزندان اشخا  معروف که  ااامه

جایگاه و اهمیت خاصی برخوراارند. به همتین ستبب، معمتوالً ار آغتاز چنتین 
شتوا. بتا توجته بته ای هرچند کوتتاه میان اشارههایی به تعداا این فرزندمدخل

ترین امامان شیعه ار تاریخ به عنوان یکی از مطرب جایگاه و اهمیتی که اما  رضا
اسال  ااشته و پس از شهااتشان مسئله جانشینی ایشان به الیتل کمتی ستنّ امتا  

ن حضرت از مسائل مهم شیعیان بواه است، اشاره به تعداا یا نا  فرزندان آ جواا
رسد؛ به خصو  که این مسئله ار تاریخ متورا اختتالف امری بایسته به نظر می

بواه و ار آن اقوال مختلفی وجتوا اارا. برختی یتک فرزنتد بترای ایشتان ذکتر 
، و حتتی برختی منتابع تتا هفتت 1، برخی ش  فرزند2، برخی او فرزند1اندکراه

 .4اندفرزند نیز برای آن حضرت برشمراه
هتای اجتمتاعی ایشتان اشتاره تترین فعالیتار ااامه وی به مهم ها:فعالیت. 1
کنتد. ار متورا بخ  قبل و بعد از والیتعهدی تقستیم می نماید و آن را ار اومی

ل آنکه ایشان تنها به آمتوزش و نماید: اوّل تنها به ذکر او نکته بسنده میبخ  اوّ
ان شخصیتی پرهیزکتار ار میتان عنوکراه و بهااان ار مسجد پیامبر بسنده میفتوا

مرا  شهره بواه است. او  آنکه آن حضرت روایتت  را از رریتق پتدرش امتا  
زمتان بتا حکومتت کراه است. این بخ  همنقل می ةارط  بن هللادبیعو  کارم

 هارون الرشید، خلیفة مقتدر عباسی و امین و مأمون، فرزندان او بواه است.
 ، غفلت نویسنده از ررب بحث امامتت ایشتان از موارا قابل ذکر ار این بخ

 ــــــــــ
 .261،  2ج، اإلرشادمفید، شیخ  ؛171،  مةاماإلالئل دربری،  . 1

، تهاریخ االئمههبته نقتل از  11،  منادی توحید و امامهت امام علی بن موسی الرضاترابی،  –معینی  . 2
 21. 

 .146 ، االتحاف بحبّ االشرافشبراوی،  ؛811 ، 2ج، الغمه کشفاربلی،  . 1

 .رشحات الفنوننقل از  به، 11،  امامتمنادی توحید و  امام علی بن موسی الرضاترابی،  -معینی  . 4
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فتراوان  الیل تمرکتزپس از شهاات پدر بزرگوارشان است. احتماالً این غفلت به 
 عبداهلل اشتعریبنسعد باشد. با توجه به مطالبی که میشیعی نویسنده بر منابع غیر

ن میان شتیعیا ار خصو  انشقاق بعد از شهاات اما  کارم المقاالت و الفرق ار
تتن از یتاران نزایتک امتا  های شیخ مفید از تالش اوازاهو گزارش 1ابراز ااشته

یقطتین و  بن ، علیعمار بن اسحاق بن ، محمدکثیر رقیاز جمله ااوا بن  کارم
توان چنتین نتیجته گرفتت کته می 2از امامت آن حضرتار افاد سنان  بن محمد

، از پویایی و تحرک مناستبی های مطرب زمان خواشیعیان به عنوان یکی از گروه
تحرکی که از گزارش ایتن اند که این پویایی و تحرک با تصویر بیبرخوراار بواه

به عنوان رهبر چنتین جریتانی بته ذهتن خواننتده  مدخل ار خصو  اما  رضا
رسد، قابل جمع نیست. سخن یحیی بتن خالتد بته هتارون الرشتید مبنتی بتر می

توانتد از می 1ل اعتوت مترا  بته امامتت ختوابته الیت پیشنهاا کشتن اما  رضا
 های سیاسی آن حضرت حکایت کند. تالش

عنوان شیخ روایت آن حضترت نیتز از ایگتر نکتات به ةارط ذکر عبیداهلل بن 
مهم ار این بخ  است. از ایدگاه کالمی شیعه، ائمه ار آموختن مطالب جتز بته 

. با توجه بته ایتن ایتدگاه، باشنداما  پی  از خوا، نیازمند به ایگر اشخا  نمی
باشد. از نگاه اَسناا نیز، این  توانسته شیخ روایت اما  رضانمی ةارطا عبیداهلل بن 

یتک از کتتب رجتالی و تتراجم شخص کامالً ناشناخته بواه و اثری از او ار هیچ
باشد. ار میان تراجم اهل سنت و شیعه و همچنین کتب رجالی آنان، نا  ایتن نمی

( تنها ار همین بخ ، یعنی ذکر مشایخ روایت امتا  ةارطا  بان هللادبیعشخص )
آمده است، و حتی ار زمرة افراا مجهول یا ضعیف نیز ذکر نشده استت. از  رضا

اشاره کراه و او را از زمره مشایخ روایتت  ةارط  بن جمله کتبی که به نا  عبیداهلل

 ــــــــــ
 .71،  المقاالت والفرقاشعری،  . 1

 .114 ، 2ج، اإلرشادمفید،  . 2

 .221،  ةصیوالإ بات مسعوای،  . 1



 1111 تابستان 111شمارة  124

تههذیب و   1اسهماء الرجهالتهذیب الکمال فهی توان به اند، مینا  براه اما  رضا
عجمتی  بتن محمد ررابلستی معتروف بته ستبط بن اشاره کرا. ابراهیم 1التهذیب

 بانبته نتا  عبیتداهلل  االصهول ةسد ّ ال ةاويالسؤل فی  ةنهدای نیز ار (ق741-811)

شوا، . چنان که مالحظه می1اشاره نکراه و با لف  و غیره آن را آوراه است ةارط 
را ار سلسله راویانی آوراه که اما  از  ةارط  بن هللادبیعه ترین منبع رجالی کقدیم

باشتد. البتته اینکته ق می842اند، مربو  به مزّی متوفتای از آنها نقل حدیث کراه
پی  از او اثری از چنین شخصیتی یافت نشده، االلت بر جعتل ایتن نتا  توستط 

خصیت نیاوراه ی ندارا، اما بدان سبب که خوا او نیز ار کتاب  نامی از این شمزّ
کند، احتمال ضتعف ستندی را ای به او نمیو ار بیان راویان احاایث، هیچ اشاره

 نماید. تر میی به استناا آن چنین گزارشی را آوراه، قویکه مزّ
از زمتانی ار همتة منتابع  اما  رضتا حرکت سیاسی ترینمهموالیتعهدی: . 1

عنتوان ولیعهتد و ار آنجتا بتهنده خوافرا به مرو ایشان را که مأمون  هآغاز گراید
نارضتایتی  ،منابعهمة  کند که ارمؤلف به این نکته اشاره می. کراه استمنسوب 

ذکر شده است و پذیرش آن از رترف ایشتان تنهتا بته ستبب انتساب اما  از این 
او بته همتین . بواه، اما الیل این اکراه و آن اصرار را نیتاوراه استتاصرار خلیفه 
کراه و مشخص ننمواه آیا ایتن اکتراه بته االیتل اخالقتی صتورت مقدار بسنده 

صورت خواه  بتواه پذیرفته یا به االیل سیاسی؟ اصرار مأمون بر والیتعهدی به
یا به اجبار و از روی قهر و فشار؟ برخی منتابع بتر ایتن نکتته تأکیتد اارنتد کته 

او  .4استتپیشنهاا والیتعهدی از روی اجبتار و همتراه بتا تهدیتد بته قتتل بتواه 
همچنین نسبت به هدف مأمون از این کار اشاره صریحی نکراه و تنها با ذکر این 

 ــــــــــ
 .417  ،11ج ،تهذیب الکمالالمزّی،  . 1

 .212 ، 4ج، تهذیب التهذیبعسقالنی،   . 2

 .1122  ،6ج، األصول ةس ّ لا ةاويالسئول فی  ةنهایبلسی، ارر . 1

 .161،  مقاتل الطالبیینالفرج اصفهانی،  واب . 4
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ار موضتود  نکته که مأمون با این عمل نسبت به اختالف خاندان عباس و علتی
خالفت اقدا  خوبی کراه و آنان را نستبت بته آینتده خوشتبین ستاخته و عامتل 

، اکتفا کراه است. ار حالی کته ایگتر اختالف میان او خانوااه را از میان برااشته
منابع سخنی بر خالف آن ذکر نمواه و اهداف ایگری را به نقل از ختوا متأمون 

هتای اند که از جمله آن، استفااة ابزاری از جایگاه اما  برای تحکیم پایتهبرشمراه
حکومت و تأیید عملکرا مأمون و مخدوش نموان چهترة آن حضترت ار میتان 

 .1پیروان  است
ای رریف به اعتقااات متأمون کتراه استت؛ او همچنین ار این موضود، اشاره

نزا برخی متهم   زیرا به الیل مناررات ثبت شده از مأمون ار اثبات خالفت علی
رو، نویسنده با اشتاره بته الیتل انتختاب . از این2های شیعی بواه استبه گرای 

به الیل خصوصیات شخصتیتی  ایشان که نه بر اساس اعتقااات شیعی بلکه کامالً
» خوا آن حضرت صورت گرفته، چنین احتمالی را مورا خدشه قرار اااه استت: 

های فرای عنوان شخصی منسوب کرا که به الیل ویوگیرا به ]مأمون[ اما  رضا
بهترین گزینه ]برای جانشینی[ بوا. این بدان معناست که ]انتخاب او[ بتر استاس 

 1«فته تا اعتقااات شیعی.های سنی صورت پذیرنگرش
این مطلب همچنین حاکی است که نویسنده به اختالف موجوا میان علویان و 

عنوان یکی از مدعیان مهتم ایتن به عباسیان ار مسئلة خالفت و وجوا اما  رضا
ای به این مسئله نکراه و جا از مقالة خوا اشارهامر آگاهی ااشته است، اما ار هیچ

ار این خصو  یا علویان را ار مورا ایشان بیتان ننمتواه  ایدگاه آن حضرت را
بوان یا تواند محسوب گراا؛ زیرا مدعیهای مقاله میاست که این خوا از ضعف

 ــــــــــ
 .171،  41، جاألنوار بحارمجلسی،  . 1

 .111  ،4، جمروج الذهبمسعوای،  . 2

1. " appointed ,Ali al- Rida as the person best fitted by his personal qualities – that is 

to say , on Sunni rather than Shii grounds ". 
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نبوان اما  رضا نسبت به خالفت و ایدگاه علویان نسبت به اما  ار این موضتود 
از مسافرت به های اما ، چه قبل و چه بعد تواند معانی مختلفی از فعالیتخوا می

پذیرش پیشنهاا مأمون برای پذیرش امتر خالفتت و ستپس مرو ایجاا نماید. عد 
های مختلفتی معنتا کترا و از هتر یتک، صورتتوان بهپذیرفتن والیتعهدی را می

است آورا که متأسفانه نویسنده از این بخ  غفلتت کتراه و از نتایج مختلفی به
 آن با سکوت گذشته است. 

از ایگر موارا قابل تأمل ار این نوشتار است.  به اما  رضا« ضار»اعطای لقب 
این مسئله ار کتب مختلف محل بحث و بررسی بواه استت. منتابع اهتل ستنت 
عموماً اعطای این لقب را به متأمون و پتس از پتذیرش والیتعهتدی از ستوی آن 

کرا کته  اشاره 1تاریخ طبریتوان به اند. از جمله این منابع میحضرت نسبت اااه
اهتد، کته شتواهد نشتان میباشتد، ارحالیترین کتب تاریخی موجوا میاز قدیم

 اند؛ از جمله ار نامة فضتلملقب بواه« رضا»ایشان پی  از حرکت به مرو نیز به 
که مربو  به قبل از حرکتت آن حضترت بته  سهل، وزیر مأمون به اما  رضا بن

 خوانده است: باشد، فضل ایشان را با لقب رضاسمت مرو می
 ا  یرساتین مر عزم ا مأمون علی تفاوی  ا عهاد ا یاه  ای ا ای ا  ضاری بساعی ْی»

 بااان  علااای. ا ااا حیم ا ااا حمن للا بسااام: ا  یرساااتینْو ا یاااه کتااا ... ساااهل بااان  فضااالا

از ایتن  .2...«ساهل بان ا فضال و یاه مان... ا مَاْفی للا  ساول ابان و ا  ضارموسی
پیشنهاا نشده و ایشان این  والیتعهدی به اما  رضا آید که هنوزنوشته کامالً برمی
 خواند.سهل ایشان را با این نا  می بن اند. با این حال، فضلسمت را نپذیرفته

فرزنتد ختوا را بتا ایتن نتا   الیل ایگر روایاتی است که ار آن، امتا  کتارم
راحت ااعای اعطای این لقب از سوی مأمون را بته صت ، یا اما  جواا1خوانندمی

 ــــــــــ
 .118 ، 1ج، تاریخ طبریربری،  . 1

 .  ،446لإلمام الرضا ةالسیاسی ةالحیاعاملی،  . 2

سهن  » . 1 یم  ا  حه ع فها    ی   عهن  عهب د  ا  عهظ  ف ا   قهارله كهارنه ُموسها  ب اُن جه رنه ب ان  حه ام    عهن  سُلهی مه ل  ییُسه وه هادههُ عهل ی ار
  

ر وه كهرنه یهقُ  ضه َُ   وه هاد   یه وه هد   یوُل اد عُوا    ا     ر وه قُل  ضه ار وه قهارله   ا یه ا     ضه ها  یه وه هاد   یا     ار وه ِْ  ضه ا    
← 
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 1کنند.را می
ار حاشتیه عملکترا  از ایگر نکات قابل ذکر ار این مدخل، معرفی اما  رضا

مأمون است. بیشترین حجم مدخل به جای پرااختن به عملکرا آن حضترت، بته 
عملکتترا متتأمون ار برابتتر ایشتتان اختصتتا  اارا. همتتة آنچتته اربتتارة گتتزارش 

ش ار مستجد النبتی، حرکتت بته های اما  عنوان گرایده، محدوا به آموزفعالیت
سمت مرو و عد  تمایل به پذیرش والیتعهدی است، اما نکتات مهمتی همچتون 

حضتور ار هتای علویتان قبتل و بعتد از والیتعهتدی، ارتبا  آن حضرت بتا قیا 
تشتکیل جلستات علمتی و منتارره بتا  آن حضترت،نیشابور و استقبال مترا  از 

 اسال  ار برابر ایگتر اایتان و مستئلةهای فکری و اینی ار معرفی حقانیت گروه
ه، ار زمتان والیتعهتدی ایشتان بتوا اتتترین اتفاقتمعروفاز جمله که  نماز عید

عشتری ار ار گسترش تشتیع اثنتیشان مزارو آن حضرت همچنین تأثیر حضور 
، امتا نویستنده از 2است که جای بحث و اشاره ااشته مهمی نکاتجمله از ، ایران

 کراه و گذشته است.پوشی بیان آنها چشم
این مسئله شاید به الیل عد  توجه نویسنده به منابع شیعی بواه است؛ زیرا او  

شتیخ صتدوق  یعیون اخبار الرضهاشیخ مفید و  ارشادار فهرست منابع خوا، به 
اهتد بتا منتابع شتیعی عنوان او منبع برای مطالعة بیشتر اشاره کراه و نشان میبه

او شاید به الیل اعتماا بی  از حد به منابع اهل سنت آشنایی ااشته و عد  توجه 

→ ______________________________________________________  
سهن   ْهبههُ قهرله یهر أهبهر ا  حه ر  .6ب ،4 ، 41ج، األنوار بحارمحمدباقر، . مجلسی، «خه

1.  «  ْ ن  هب   ی   عهن  ا  بهزه َُ ْل  د  ب ن   یقهرله قُل  م  ع فه   ُمحه عُُماونه أهن   ب ن  ُموسه  ی   عهل   جه ار  ف یكُم  یهز  ن  ُمخه ل م  مر ِ ن  قهو 

رهُ ا    ر سهم  ه  فهقهرله ـأهبهركه ِ ن مه د  یهة  عهه  اله یههُ   و  ض  ر  ه ر   مه ضه أ ُموُن ا     ُ وا بهل  للاُ  كهْهبُوا وه للا   :مه كه  وه فهجه تهبهر ه

ر ضه رهُ ب ر     وه تهعهر ه  سهم 
  ه ض  ْل  ل  ف   ِ   یه ن هُ كهرنه  ه ض   یعهز  وه جه رئ ه  وه  ه ادههُ  یه سهمه ة  بهع  هئ م  سُو  ه  وه اْل     ه

َُ للا   ا لهوه م  ف   َه ن  آبهرئ كه ا    یعهلهی ه  د  م  اح  َُ  ههُ أه  هم  یهكُن  كُلُّ وه ه  قهرله فهقُل  ض  ینه ـأه   رض  ض   مه عهاز   ِ   یه  ه
سُو    ل  وه    ه ة  بهع دههُ وه جه هئ م  ه  وه اْل 

    فهل مه سُم َُ ض   أهبُوكه  یه فهقهرله بهله  فهقُل  هن هُ  ه ر قهرله ْل  ضه ُم ا     ن  بهی ن ه   یه م 
اـ  ب ه  ا  ض  ر  ه دهائ ه  كهمه ن  أهع  ر  فُونه م  ان  آبه ـب اه  ا  ا یه ُمخه اد  م  هحه ان  أهو   یهرئ اه  وه  هام  یهكُان  ْه  اكه ْل  اف قُونه م   رئ اه  ُموه

ر یه فهل ْه  كه سُم    ضه ُم ا     ن  بهی ن ه   .1همان، ب .«م 
 .168 و 126  ،1ج، الرضا عیون أخبارصدوق،  . 2



 1111 تابستان 111شمارة  127

 بواه است. 
، هسمت بغداا همتراه کترارا با حرکت مأمون به او ااستان شهاات اما  رضا

های متعدا شتاهزااگان عباستی به الیل شورشسرانجا  مأمون اارا که عنوان می
گراانتدن ستمت بغتداا و بازگرفتن تصمیم سختی شد و آن حرکت بتهمجبور به 

عامل اختالف و شتورش، یعنتی  رول همین سفر، اوار  بوا. آن شهرپایتخت به 
 رضا از انیا رفتند. فضل ار سرخس کشته شد و اما  و اما  رضاسهل  بن فضل

بوان این او فوت که هم ار روس بر اثر بیماری فوت نموا. نویسنده به مشکوک
های تحت تستلط عباستیان سرزمینترین بهانة شاهزااگان شورشی ار هر او مهم
صورت امری عاای تلقتی نمتواه استت. البتته ار ای نکراه و آن را بهبواه، اشاره

کتراه و عنتوان  ااامه اشارة کوتاهی به ایدگاه شیعیان نسبت به فوت امتا  رضتا
 بتن اند؛ زهری که توسط علیبا زهر مسمو  شده ااشته که از نظر آنان اما  رضا

و ریخته شده یکی از ارباریان ار آب انار  به وسیلهشده یا  ااخلی هشا  ار انار
 . به آن حضرت خورانده شده است مأمون خوااست به 

هیچ عنوان مؤید این نقل نیست؛ به خصو  که ار ااامه اشتاره بیان مؤلف به
کند، ربری سخنی ار این مورا عنوان نداشته است. تأکید نویسنده بر عد  نقل می

تواند شاهدی بر اعتماا فراوان نویسنده بر منابع غیرشیعی باشد. ار ااامه ربری می
ستوگواری کتراه و بعتد از خوانتدن  خلیفه ار مرر اما  رضتاکند که اشاره می

 نمواه است.الرشید افن ، ایشان را نزایک قبر هارونآخرین نمازش
بنی بر قتل نتوانست بر ایدگاه علویان م حرکت مأمون ار سوگواری اما  رضا

آن حضرت توسط استگاه حاکمه تأثیر بگذارا. این نکته از مکاتبات میان متأمون 
ار پاستخ بته  موستی بتن کتامالً آشتکار استت. عبتداهلل و برخی خانتدان امتا 

اش، به صراحت، او را بته قتتل امتا  ارخواست مأمون برای پذیرفتن والیتعهدی
خواهی مرا گتول بزنتی؟ك بتدان یز میآیا به چه چ»گوید: کند و میمتهم می رضا

موسی انجا  ااای و او را با انگور مسمو  بته قتتل بنکاری که با ابوالحسن، علی
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رساندی؟ك به خدا سوگند اینکه من حاضر نیستم به نزا تو بیایم، به ستبب تترس 
را ار منطقته بته همتین میتزان  مؤلف تأثیر قبر اما  رضا .1«من از مرر نیست...

آن حضرت وس از یااها رفت و نا  مشهد به احترا  رنا  کند که بعدها مطرب می
، اما اینکه بعدها ایتن جایگتاه چته تتأثیری بتر جتذب و بر این شهر گذاشته شد

او همچنتین  .کندای نمیگسترش تشیع ار منطقه و حتی کل ایران گذاشت، اشاره
نمایتد و بتا مینسبت به معجزاتی که از قبر آن حضرت نقل شده اشاره کوتتاهی 

 برا. این جمله این مدخل را به پایان می
صورت ار پایان متدخل ذکتر منابع استفااه شده ار این مدخل بدین منابع:. 4

 ،خلکتان، ابتناثیترابتن ،یعقتوبی ،مستعوای ،مروج الهذهب، ربری گرایده است:
 روضات الصهفای ،ابوالمحاسن نجوم ،جوزیابن میراث الزمان، جهشیاری ،صفدی
بترای  .نیمقاتهل الطهالبینتوبختی و  فرق الشهیعه: ، بلعمی. منابع شتیعیانندوامیرخ

شتیخ مفیتد قابتل  االرشادبابویه قمی و ابن خبار الرضاأعیون مطالعه بیشتر کتاب 
 مراجعه است.

شوا، ار ایتن شتیوه از نگتارش منتابع، نتا  برختی از همچنان که مشاهده می
ا  نویسنده اکتفا شده است. ایتن مستئله ممکتن ها ذکر گرایده و بیشتر به نکتاب

است زمینة اشتباه خوانندگان را پدید آورا؛ چنان که برای متترجم محتتر  کتتاب 
اتفاق افتااه است؛ زیرا او بترای رفتع  اسالم عداي مالةدايرتصویر امامان شیعه در 

هتایی نمتواه کته نقیصه این مدخل ار بخ  منابع، اقدا  بته نگتارش نتا  کتاب
مقاتل ویسنده ذکر نکراه است. همین مسئله سبب شده تا ایشان به اشتباه، کتاب ن

کته ایتن کتتاب متعلتق بته . ار حالی2شهرآشتوب نستبت اهتدرا به ابن الطالبیین
 .1شهرآشوب چنین کتابی ذکر نگرایده استابوالفرج اصفهانی است و برای ابن

 ــــــــــ
 .627،  مقاتل الطالبییناصفهانی،  . 1

 .147،  ف اسالمعايمالةدايرتصویر امامان شیعه در ، زااه ااوریتقی . 2

 .268،  2، جةاعیلیمساإل - ةالزيای – ةیماماال ة يشالخی ؤرّمعجم معبدالحمید،  . 1
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ت چنتدی رخ نمتواه ار جداسازی نویسندگان شیعی از غیرشیعی نیز اشتکاال
است؛ زیرا او کسانی چون یعقوبی و مسعوای را ااخل ار نویسندگان غیرشتیعی 

و ابوالفرج اصفهانی  1اندکه یعقوبی و مسعوای شیعه بواهقرار اااه است، ار حالی
امتامی ار بخ  شیعیان آوراه شتده، شتیعة اوازاه مقاتل الطالبیینهم که با کتاب 

 . 2مذهب بواه استفعی و خوا او زیدینبواه، بلکه پدرش سنی شا

 نتیجه

های بستیاری اارا کته ، کاستتیاسالم  عايمالةدايرار « الرضاعلی». مدخل 1
ناشی از عد  توجه نویسنده به منابع شیعی و اعتماا بی  از حتد بته منتابع اهتل 

ار میان شیعیان، بُعتد مهمتی از  سنت است. او با ناایده گرفتن جایگاه اما  رضا
بعاا زندگی آن حضرت را رها کراه و با اشاره نکران به آن، ابهامات بستیاری را ا

 های آن حضرت ایجاا نمواه است.ار نقل فعالیت
روا، پاسخگوی تواند به میزانی که از آن انتظار مینمی اسالم عاي مالةدائر. 2

از جملته  مندند تا اربارة فرق مختلف استالمیشناسانی باشد که عالقهنیاز اسال 
عشری تحقیتق نماینتد؛ زیترا عتد  تستلط برختی از نویستندگان ایتن شیعه اثنی

عالةایرد امامی، بته بر منابع شیعی و کمی تحقیقات ار مورا شیعیان اوازاه  ارم
عد  معرفی کامل و گاهی ارائه برااشتی ناارست از موضود مورا بحث انجامیده 

هتا ار خصو  و افتزای  همکاری رو تالش نخبگان علمی ار ایناست، از این
 های تخصصی آن، موجبات رفع این مشکل را فراهم خواهد ساخت. زمینة مدخل

المللتی ار خصتو  رترب مبتانی نظتری و های بین. نیاز به برپایی همای 1
ای شیعه ار کشورهای مختلتف و تقویتت امتر ترجمته منتابع شتیعی بته اندیشه
امتامی بته مخاربتان ایی مناسب شتیعه اوازاههای زندة انیا ار راستای شناسزبان

 ــــــــــ
 .77و  71،  1همان، ج . 1

 .112،  6، جبزرگ اسالمی عاي مالةداير . 2
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توانتد عتالوه بتر افتزای  میتزان هایی است که میغیرمسلمان از جمله ضرورت
های مرتبط با شناخت این مذهب ار میان این استه از مخاربان، به اصالب مدخل

تشیع کمک کراه، ار معرفی کامل و ارست این متذهب گتامی متؤثر محستوب 
 گراا. 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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 ش.1161فرهنگی، 

 تا.بیروت، اارالمعرفه، بی، ینیمقاتل الطالباصفهانی، ابوالفرج،  .1

 ،، قتماسهالم عداي مالةدايدردر تصویر امامهان شهیعه زااه ااوری، محمتوا، تقی .4
 .ش1171شناسی، شیعه

بتتزرر استتالمی،  ارفمعالةایاارد، تهتتران، مرکتتز بههزرگ اسههالمی عدداي مالةدايددر .1
 ش.1168

الکتتاب االستالمی،  قم، اار ،االشراف باالتحاف بحمحمد،  بن شبراوی، عبداهلل .6
 ق.1421

ضتی، قتم، شتریف ر ،خبهار الرضهاأعیهون بابویه،  بن علی بن صدوق، محمد .8
 . ش1187

، بیتروت، اار المعرفته، اعهالم الهوری بهاعالم الههدیحسن،  بن ربرسی، فضل .7
 . ق1111

قتم، منشتورات رضتی، ، دالئهل االمامههرستتم،  بتن جریتر بن ربری، محمد .1
  ش.1161

 .ق1417 ،اارالکتب العلمیه ،بیروت ،تاریخ االمم و الملوک، تتتتتتتتتت  .11

 ،(رجهال الکشهی)معروف به رجال ال ةعر م اختیارحسن،  بن روسی، محمد .11
 ش.1172سازمان چا  و نشر وزارت فرهنگ و ارشاا اسالمی،  ،تهران

، قتم، جامعته مدرستین لالمام الرضا ةالسیاسدی ةالحیاعاملی، جعفر مرتضی،  .12



 1111 تابستان 111شمارة  112

 .ق1411حوزه علمیه قم، 
، «استال  ارفمعالةایاردامامتان شتیعه ار »آقتایی، ستیدعلی،  –عباسی، مهرااا  .11

 ش.1172، 81و  84، شنکتاب ماه دی

 - ةالزيدددای - ةیماماإل ةيددد شالخی ؤرّمههه معجهههمالحمیتتتد، صتتتائب،  عبتتتد .14
 ق.1424فقه اسالمی،  ارفمعالةایردقم، مؤسسه  ،ةاعیلیمساإل

 ،، بیتروتاالصهول ةسد ّ ال ةاويل فهی والس ةنهدایمحمد،  بن ابراهیمعجمی،  .11
 .ق1421اارالفکر، 

 .ق1418اارالمعرفه، بیروت،  ،تهذیب التهذیب ،حجر ابن عسقالنی، .16

 ق.1411احیار الترا  العربی،  بیروت، اار ،نواراأل بحارمجلسی، محمدباقر،  .18

 .ق1414بیروت، اارالفکر،  ،تهذیب الکمال فی اسماء الرجال ،ی،یوسفالمزّ .17

بیتروت، ، طالبلالمام علی بن ابی ةصدیوالا بات حسین،  بن مسعوای، علی .11
 ق.1411ااراالضوار، 

ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، بنگاه ترجمه و  ،تنبیه و االشرافالتتتتتتتتتت ،  .21
 ق.1141نشر کتاب، 

 ش.1171، قم، شریف رضی، مروج الذهب و معادن الجوهرتتتتتتتتتت ،  .21

ترجمته رستول « فهرستت آثتار برنتارا لتوئیس» ،صتالب بتن ، مازنمطبقانی .22
 ش.1188، 12، ش آئینه پژوهشجعفریان، 

الحیتار  آل البیتت ةؤسا مقتم،  ،االرشهادنعمان،  مفید، محمد بن محمد بن .21
 ق.1416الترا ، 

منادی توحیهد و  الرضاموسی بن امام علیترابی، احمد،  –معینی، محمدجواا  .24
 .ش1171مشهد، بنیاا پووهشهای اسالمی،  ،امامت

21. B.Lewis, ALI AL RIDA, Encyclopaedia of Islam, p.111. 

 
 
 



 111 1111 تابستان 111شمارة    

 
 
 
 

 1،آمریکاشیعیان در  نگاهی به کتاب

 نوشتة پروفسور لیاقت علی تاکیم
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2محمدحسین محمدپور  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

 مقدمه

قرن بیستم شاهد افزای  چشتمگیر مهتاجرت مستلمانان بته منتارق مختلتف 
آمریکا بوا. حضور و گسترش روزافزون مسلمانان ار آمریکا به این معنتی استت 

یا آستیای جنتوبی  ای صرفاً متعلق به خاورمیانهتوان اسال  را پدیدهنمیکه ایگر 
اانست. مطالعاتی که تاکنون اربتارة استال  ار آمریکتا صتورت گرفتته فقتط بتر 

اند. این تحلیل شایع و رایج اربارة مسلمانان ار مذهب تأکید ااشتهمسلمانان سنّی
های رریفی شده است که میان ربقتات مختلتف آمریکا منجر به غفلت از تفاوت
فهم تجربة اینی اقلیت مهمتی از ، چنین این نگاهمسلمانان آمریکا وجوا اارا. هم

الشعاد خوا قرار اااه است. نویستندة ایتن مسلمانان آمریکا یعنی شیعیان را تحت
اجتماعی و سیاسی کنتونی شتیعیان ، کتاب کوشیده است تاریخ و نیز اوضاد اینی

 ــــــــــ
 شناختی این کتاب به این شرب است:مشخصات کتاب.  1

Liyakat Ali Takim, Shi'ism in America,(New York University Press, 2111). 

 یان و مذاهب اسالمی.گروه اا –بنیاا پووهشهای اسالمی .  2
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ار آمریکا را مورا بررسی قرار اهتد. وی همچنتین بته بررستی مراکتز مختلتف 
 های آنها همّت گماشته است.اعضا و فعالیت ،شیعی

 تحقیقات اخیر غربیان دربارة شیعیان آمریکا

تاکنون هیچ تحقیق جامعی اربارة شیعیان آمریکا صورت نگرفته استت. جِتین 
را بته موضتود  2اسهالم در آمریکهاصفحات اندکی از کتاب خوا با نا   1اسمیت

دعهوت ار کتاب خوا با نتا   1نشیعیان آمریکا اختصا  اااه است. لَری پوستو
هتای تبلیغتاتی شتیعیان ار غترب به اختصار به مسئلة فعالیت 4اسالمی در غرب

آنکه امام را بینگارانة خوا با عنوان ار پووه  قو  1پرااخته است. لیندا والبریج
بته بررستی وضتعیت شتیعیان  6،فراموش کنیم: شیعیان لبنان در جامعة آمریکها

پرااخته است. مقاالت گوناگونی نیز به قلتم برختی از  8یربورنآمریکا ار منطقة ا
اانشمندان اربارة ابعاا مختلف تشیّع ار آمریکتا نوشتته شتده استت. عبتدالعزیز 

اقلیتی ار میان یک اقلیت: پووهشی اربارة شتیعیان »ساشااینا ار مقالة خوا با نا  
نته ختوا را بتا به این موضود پرااخته است کته شتیعیان چگو 7«آمریکای شمالی

هتای زنتدگی ار ایتن کشتور وفتق اوضاد و شرایط حاکم بر آمریکا و اشتواری

 ــــــــــ
1. Jane Smith 

2. Islam in America 

1. Larry Poston 

4. Islamic Dawah in the West 

1. Lynda Walbridge 

6. Without Forgetting the Imam: Lebanese Shi´ism in an American Community 

8. Dearborn 

 این مقاله ار کتابی با مشخصات زیر منتشر شده است:.  7
Yvonne Haddad and Jane Smith(eds), Muslim Communities in North America, 

(Albany: SUNY, 1114). 
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کربال به منزلة مکانی مقتدس ار »ار مقالة خوا با عنوان  1اند. ورنون اسکوبلاااه
هتای متذهبی شتیعیان خوجته بته بررستی آیتین 2«میان شیعیان آمریکای شتمالی

مجلس محرّ : نق  یک »ری با عنوان پرااخته است. اسکوبل همچنین ار مقالة ایگ
هتای محترّ  ار آمریکتای شتمالی را اهمیتت آیتین 1«آیین ار حف  هویت شیعیان

بررسی کراه است. پروفسور لیاقت علی تاکیم، نویسندة این کتاب، نیز ار او مقالته 
تتأثیرات ( »1های فراروی شیعیان آمریکا را بررسی کراه استت: معضالت و چال 

های چندگانه ار جهانی متکثتر: شتیعیان هویت( »2و  4«یان آمریکاارجی بر شیعخ
جامعة شیعیان آمریکا را بته تفصتیل  ،از این آثار یک. با این حال هیچ1«ار آمریکا

، متذهبی مهتمگتروه این شناسایی بیشتر تواند ار اند. این کتاب میبررسی نکراه
گانتة کتتاب های پتنجفصل به معرفی ،بیان این مقدمهنق  مؤثری ااشته باشد. با 

 پراازیم.می

 های شیعیان آمریکال: خاستگاهفصل اوّ

های شتیعیان ار آمریکتا و تجتارب نویسنده ار این فصل به بررسی سرچشمه
 ــــــــــ

1. Vernon Schubel 

 این مقاله ار کتابی با مشخصات زیر منتشر شده است:.  2
Barbara Metcalf, ed., Making Muslim Space in North America and Europe 

(Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1116). 

 این مقاله ار کتابی با مشخصات زیر منتشر شده است:.  1
E. Waugh, S. M. Abu-Laban, R. Qureshi, eds., Muslim Families in North America 

(Edmonton: University of Alberta Press, 1111). 

 زیر منتشر شده است: ای با مشخصاتاین مقاله ار نشریه.  4
The Muslim World, 11, (Fall,2111) 

 همچنین این مقاله با مشخصات زیر به فارسی برگراانده شده است:
، ترجمتة مصتطفی معلمتی،  «تشتیع آمریکتا و تأثیرپتذیری از عوامتل ختارجی»لیاقت علی تتاکیم، 

 .214-181،  1174، بهار 1، شمارةشناسیشیعه
 با مشخصات زیر منتشر شده است:  این مقاله ار کتابی.  1

Yvonne Haddad(ed), From Sojourners to Citizens: Muslim Diaspora in the West 
(Oxford University Press: New York, 2112) 
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اینی و فرهنگی نخستین مهاجران شیعه به آمریکا پرااخته است. وی بته مقایستة 
پتراازا و ار آمریکا می شیعیان لبنان ار نیمة نخست قرن بیستم با شیعیان موجوا

اانتد. های قومی و فرهنگی بسیار متفتاوت متیشیعیان آمریکا را متشکل از گروه
های مختلف شیعیان آمریکا از نویسنده هنگا  بحث اربارة قالبی که فرهنگ گروه

ار صدا است ثابت کند که جامعة شیعیان آمریکا فارغ ، اندرهگذر آن شکل گرفته
های قومی و فرهنگتی ترکیبی از گروه، ارچه و یکدست استاز اینکه گروهی یکپ

 اند.متفاوت است که ار آمریکا ساکن شده
های تشتیع ار این نکتة مهم تأکید شده است که باید خاستگاه رار این فصل ب

مذهب آمریکا تری از تجارب مسلمانان سنّیآمریکا را ار چارچوب و زمینة وسیع
ت که شیعیان و اهل سنّت ار بسیاری از موارا بتا بررسی کرا. این بدان سبب اس

هتا و تجتارب مشتترک فراوانتی ااشتتند و بتا چتال ، کراندیکدیگر عباات می
اند. ار واقع نویسنده بر این باور است که مشکالت مشابهی است به گریبان بواه

مستلمانان آمریکتا بتی  از هویتت  اینیهویت  ،های نخستین قرن بیستمار سال
ی آنان مطمح نظر بواه استت. از ایتن رو شتیعیان و اهتل ستنّت بتا وجتوا افرقه

ختوا ار آمریکتا  مشتکالت فتراروی مقابله بتابه  ،ای ار کنار هماختالفات فرقه
های شیعیان ار آمریکا مستلز  بررسی وضعیت روند. بنابراین بررسی خاستگاهمی

 مذهب ار این کشور است.مسلمانان سنّی

 و نهادهای شیعی در آمریکافصل دوم: مراکز 

هتایی به آمریکا مستتلز  تأستیس مراکتز و عبااتگتاهافزای  مهاجرت شیعیان 
تترین اهلل ختویی بتزرر ةآیرا برآوراه سازا. ایتن مستئله آنان است تا نیازهای 

مرجع معنوی شیعیان آن زمان را بر آن ااشت تا نهاای به نا  بنیاا خویی ار سال 
ای بتوا کته ار آن س کند. این موضود نشان از آغاز اوره  ار آمریکا تأسی1186

هدایت و راهنمایی شیعیان غترب ار فعاالنه نق  خوا را مرجعیت اینی شیعیان 
کراه بوا. جامعة شیعیان آمریکا از آن پس بته تتدریج مراکتز اینتی متعتدای ایفا 
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 ای کته هتم اکنتونبته گونته ،تا هویت اعضای خوا را حف  کنند ندتأسیس کرا
 مرکز شیعی ار آمریکا وجوا اارا. 211حدوا 

کنتد و مطترب میمسئلة تأسیس نخستین مراکز شیعی ار آمریکا را  ،این فصل
انتد پاستخگوی صدا پاسخ به این پرس  است که این مراکز چگونته توانستتهار

نیازهای جامعة شیعیان ار آمریکا باشتند. مهتاجرت روزافتزون شتیعیان از نقتا  
آمریکا باعث شده است شیعیان ایمان و اعتقااات اینی مشتترک مختلف جهان به 

چرا کته از منظتر  ؛قومیت و فرهنگ مشترک سازند، هاخوا را جایگزین خاستگاه
گیری اشتراکاتی است که بایتد بتا سازی مستلز  شکلنویسندة کتاب فرایند قومی

ارهتای هنج، های فرهنگی و قومی خاصی تعیین شوا. ااشتن زبان مشترکویوگی
 ،فرهنگی مشترک و تاریخ مشترک الزمتة چنتین فراینتدی استت. ار ایتن فصتل

بازتعریف فرهنگ بیگانه ، چگونگی رویارویی شیعیان آمریکا با مشکالت فرهنگی
هایی گوناگون برای وفق ااان خوا با اوضاد و شرایط حاکم بر آمریکا و یافتن راه

های قتومی استال  شتیعی یبررسی شده است. همچنین ثابت شده است که ویوگ
هتای قتومی ار ای کته اقلیتتبه گونه ،حکایت از محیط تکثرگرایانة آمریکا اارا

کننتد. گیری تکثر اجتمتاعی و اینتی ار آمریکتا نقت  بستزایی را ایفتا متیشکل
باب تشیع ار آمریکا بر پایة تحقیقات مراکز مختلف شتیعی  های نویسنده اریافته

 وار است.   است2111و  1118ار سال 
پاکستتان و ، لبنتان، عتراق، این فصل همچنین به مقایسة جوامع شتیعی ایتران

از  مهمشیعیان خوجه ار آمریکا پرااخته است. مقایسة تجارب گوناگون او گروه 
های ایگر این فصتل استت. یعنی شیعیان مهاجر و بومی از بخ  ،شیعیان آمریکا

های عمتدة یر پاسخ اهد: چال های زکوشد به پرس نویسنده ار این بخ  می
چگونه شیعیان عراق بترای مثتال بتا شتیعیان لبنتان  ها چیست؟فراروی این گروه

چگونه تجارب جامعة شیعة آمریکا با جامعة شیعیان پاکستان متفاوت  ند؟امتفاوت
 است؟
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 فصل سوم: تعامالت شیعیان و اهل سنت در آمریکا

همی از موجوایت شتیعه ار آمریکتا نویسندة کتاب بر این باور است که بُعد م
مسلمانان است. روابط میان شیعیان و اهل سنت  ایگرمرهون رابطة این جامعه با 

ار آمریکا متأثر از شرایط سیاسی حاکم بر خاور میانه بواه است. ایتن فصتل بته 
بررسی نحوة گسترش ایدئولوگی بنیااگرایانه ار جهان اسال  و تأثیر آن بر روابط 

پتراازا. همچنتین نویستنده ار ایتن فصتل بته ایتن مستئله ر آمریکا میای افرقه
پراازا که چگونه اختالفات سیاسی عربستان و ایران ار خاورمیانه بر مسلمانان می

آمریکا ار ابعاا مختلف تأثیر گذاشته و باعث پدید آمدن خصومت میان شیعیان و 
بات کتراه استت کته اهل سنت ار این کشور شده است. نویسنده ار این فصل اث
کار به آمریکتا بتی  از اواستگی میان جامعة مسلمانان با هجو  مهاجران محافظه

کاری پی  تشدید شده است. مهاجرت این عده از افراا به گسترش روب محافظه
و مناقشتاتی را  انجامیتدهای ار بسیاری از نهااها و برجسته کران تقسیمات فرقه

یخته است و آمریکا را به یک منطقة جنگی بترای میان این او مکتب فکری برانگ
 ای بدل کراه است.اختالفات فرقه

 فصل چهارم: اصالح قوانین اسالمی در آمریکا

تجارب شیعیان ار آمریکا به سبب تالشی که علمای شیعه برای تفسیر مجتدا 
بتا تجتارب اهتل ، اندمناسبات قوانین اسالمی با شرایط و اوضاد مدرن انجا  اااه

ت ار این کشور متفاوت است. فقهای شیعة ساکن ار منطقة خاورمیانه بی  از سن
پی  نیاز به برقراری پیوندهای نزایک با شیعیان ساکن ار آمریکتا را بته ختوبی 

اند. آنان ار کنار ساختن مراکز مختلف شتیعی بتا برقتراری ارتبتا  تشخیص اااه
یکا و مالقات با آنها بیشتر ار نزایک با پیروان خوا و فرستاان نمایندگانی به آمر

گیرند. ار این فصل تأثیر علمای شتیعه ار ستاختن جریان مشکالت آنها قرار می
مراکز شیعی و نیز تأثیری که ار بافت اجتماعی و فرهنگی جامعتة آمریکتا ااشتته 

های اخیتر نتود جدیتدی از متتون فقهتی بته نتا  شوا. ار سالبررسی می، است



 111 1111 تابستان 111شمارة    

علمیة قم و نجف پدید آمده استت. ایتن متتون فقهتی  هایمستحدثات ار حوزه
اهندة تالش گستراة فقهای شیعه برای پاسخگویی به مسائل مبتالبه شیعیان نشان

پتراازا کته ساکن ار غرب است. این فصل همچنین به بررستی ایتن مستئله متی
چگونه زندگی ار آمریکا فقهای شیعه را مجبور کراه است برای پاستخگویی بته 

ای از ایتن ار قوانین استالمی بتازنگری کننتد و تفستیر تتازه، ی مدرنیتههاچال 
الخطاب و پاسخ نهتایی قوانین به است اهند. تشخیص این فقها ار آمریکا فصل

روا. نویسنده ار این به مسائل شرعی و تنها تفسیر ممکن از شریعت به شمار می
بته ایتن موضتود  فصل با توجه به پیشینة تحتوالت قتوانین استالمی ار گذشتته

پرااخته است که چگونه زندگی ار آمریکا فقهای شیعة معاصر را ناگزیر کراه تتا 
 .های نوین هرمنوتیکی و تفسیری گوناگون متوسل شوندبه شیوه

 فصل پنجم: تشیع و ادیان دیگر در آمریکا

ار کنار مهاجران و شیعیان متولد شده ار آمریکا، جامعتة شتیعیان آمریکتا 
د تعتداا زیتاای از گرونتدگان آمریکایی/آفریقتایی و برختی از هرروزه شتاه

های تبلیغی شیعیان آمریکا های صوفیه است. این فصل به بررسی فعالیتفرقه
پراازا. بررسی االیل رشتد ستریع استال  و بته تبتع آن متذهب تشتیع ار می

آمریکا، موضود ایگر این فصل از کتاب است. نویسنده برای استیابی به یک 
های اعوت اهل سنت را نیز بررسی کتراه و ه تطبیقی ار این فصل فعالیتنگا

هتای تبلیغتی بر این باور است که این امر چتارچوبی بترای بررستی فعالیتت
سپتامبر باعث شده است  11شیعیان فراهم خواهد آورا. به نظر نویسنده وقایع 

آمریکا واقعیتی  تا مسلمانان آمریکا به این مسئله اذعان کنند که تکثر اینی ار
اجتماعی است و گریزی از آن نیست. هم مسلمانان و هم مسیحیان ار آمریکا 

وگو اند که به جای اینکه اربارة یکدیگر سخن بگویند با یکدیگر گفتاریافته
وگوی روزافزون و تعامل میان مسلمانان و مستیحیان باعتث شتده کنند. گفت

وگو بتا یکتدیگر یگر، بته گفتتاست تا به جای تالش برای تغییر کی  همتد



 1111 تابستان 111شمارة  141

بپراازند. بخ  ایگری از این فصل به بررسی نحوة واکن  شیعیان آمریکا به 
االایانی اختصا  یافته است. این نکته نیز از اید نویستنده وگوهای بینگفت

وگو میان مرامتانی بتا مغفول نمانده است که برای بسیاری از مسلمانان گفت
 ای کامالً جدید است.دهباورهای اینی متفاوت، پدی

 سخن پایانی

، مطالعتات فرهنگتی، تواند بترای پووهشتگران مطالعتات اایتاناین کتاب می
شناسی راهگشا باشد و بته آنتان بترای فهتم بهتتر و المللی و جامعهمطالعات بین

بیشتر این واقعیت که چگونه یک اقلیت مذهبی قتاار استت ختوا را بتا شترایط 
مدا رساند. از آنجا ، ار یک کشور بیگانه هماهنگ کندفرهنگی و سیاسی موجوا 

ایتن ، که ار تحقیقات جدید غربیان به موضود تشیع ار غرب توجه نشده استت
تواند فتح بابی برای تحقیقات بعتدی ار ایتن زمینته باشتد. ایتن کتتاب کتاب می

 ویوه نقشی کته استال ها ار آمریکا و بههمچنین به محققان ار فهم اهمیت اقلیت
 یاری خواهد رساند.، کندار زندگی مدنی آمریکا ایفا می
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Principles of the Holy Qur’ān’s Receptivity to Inclusiveness 
Tahmīna Pārsā’ī 

The theory of semantic inclusiveness of the Qur’ān’s words 
reflects a kind of exegetical method that results in the systematic 
expandability of the Holy Qur’ān’s words, and with some 
deliberation on the concept of the verses, the expanded meanings 
would appear to be in a staircase form. Introduced in interpretations 
under the titles of baṭn (inner core), ta’wīl (esoteric exegesis), and 
jar’y wa taṭbīq (applicability and comparison), these meanings are 
also named as the linear development of the words’ meanings. The 
realm of this method includes the Divine attributes as well as the 
verses consisting of scientific and social themes. This theory is based 
on the principles that are considered as the intellectual foundation of 
discourse and have a significant role in selection of the method and 
trend of the interpretation. These principles are: non-inclusiveness of 
understanding to the addressees; commitment to the culture of the 
Revelation age; existence of general meanings in the Holy Qur’ān; 
and application of words for the spirit of the meaning. It is 
attempted in this article to explain the above-mentioned theory 
while delineating its basic principles. 

Keywords: semantic inclusiveness, the addressees of the Qur‘ān, general 
meanings of the Qur’ān, the clan’s culture, spirit of the meaning. 
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A Critical Review of the Viewpoint of Ayatollah Ma‘rifat 
concerning the Non-Abrogation of the Verse of Najwā 
(Sūrat al-Mujādila, Verse 21) 

Sayyid ‘Abd al-Rasūl Ḥusaynī 
verse of najwā (secret talk) is among the verses that is 

controversial in its abrogation. Some of the contemporary scholars do 
not regard the ruling of this verse as abrogated. Ayatollah Ma‘rifat is 
among those who have denied the abrogation of the verse in his 
latest views, believing that the ruling in this verse is an administrative 
one that has been legislated for specific conditions, a specific person, 
and a specific time and that ruling is not legal law (shari‘ā) that shall 
not be altered. The verse of najwā contains a permanent and 
established message. This article, with firm evidence, especially from 
among traditions, proves the abrogation of the verse and well 
explains the fact that God revealed this verse in order to distinguish 
His walī, Imam ‘Alī (A.S.), from His other awliyā because of the 
excellence that He has granted to him. 
Keywords: abrogation, verse of najwā, verse of ishfāq, abrogation of a 
ruling, excellences of Imam ‘Alī (A.S.), Ayatollah Ma‘rifat. 

The Interpretation Methodology of Kayvān Qazvīnī and his 
Viewpoints in Qur’ānic Studies 
Muḥsin Rajabī Qudsī 
Dr. Muḥammad Ḥasan Rustamī 

The Kayvān’s (2121-2121 sh/2681-2316) interpretation is the 
resultant and representation of three important aspects and trends 
in his life: correction of approaches in understanding the Qur‘ān 
with the aim of settling the problems of the people of the world by 
reconciliation of the Monotheistic religions; mystical wayfaring for 
cultivation of morals and mystical gnosis of the Qur’ān; and 
interaction with people and easy instruction of the Qur’ānic 
knowledge to them apart from any religious bigotry. Of the most 
important features of his exegetical methodology to be mentioned 
are explanation of the Qur’ān with the verbal signification of the 
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Qur’ān and consideration of all semantic aspects of the words, 
various morphological and syntactic options, status of the words 
and their relation with one another. For this reason, sometimes his 
opinions concerning legal, exegetical, and Qur’ānic studies seem 
to be novel and astonishing. 
Keywords: mystical interpretations, exegetical methods of Sufism, Kayvan 
Qazvīnī, Qur’ānic studies, reading and writing of the Qur’ān, the Qur’ānic 
thematic units (rukū‘āt).. 

The Qur’ān and the Distortion of the Torah with respect to 
the Verse 17 of Sūrat al-Baqara 
Dr. Sayyid Muḥammad Murtaḍawī 
Ilāha Salimī 

The relation of a text with other texts (which is known as One 
of the facts that the Holy Qur’ān has dealt with in some verses is 
the incidence of distortion in the Torah. Some of the exegetes 
have admitted the verbal distortion of the Torah while others 
believe in its intellectual distortion. This article is intended to 
explicate various kinds of verbal and intellectual distortion of 
Torah based on the verse 17 of Sūrat al-Baqara. Having examined 
the opinions of the interpreters under this verse, it is included that 
the intellectual distortion of the Torah by the Jewish scholars is 
undeniable; however, proving the verbal distortion of the Torah 
according to the verse 17 of Sūrat al-Baqara is impossible. The 
details of the related evidences are to be found in the article. 
Keywords: the Qur’ān, the Torah, verbal distortion, intellectual distortion, 
verse 57 of Sūrat al-Baqara. 

Classification of Sciences with an Irano-Islamic Approach 
Ghulām Riḍā Jalālī 

Classification of sciences in ancient sources is rooted in the two 
sources of Revelation and intellect and is based on the objective 
and subjective experience of the Islamic thinkers, resulting from 
the ontology, epistemology, and methodology adopted from a 
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monotheistic viewpoint. Consequently, a dynamic relationship 
between Islam and various types of knowledge, particularly natural 
sciences, mathematics, humanities has developed in Islamic 
civilization. 

In present circumstances, although we have no clear standing 
about the classification of sciences, the historical criticism can be a 
beginning for the development of division of sciences. We know 
that if we do not have a modern paradigm, we will not be able to 
provide answers for the new questions; as a result, first chaos will 
ensue, then it will be followed by a crisis, and the crisis will result 
in a revolution. In the contemporary Iran, on the one hand, every 
day modern disciplines, sources, and works come into being and 
every day the scientific community shows more and more 
capabilities in production of knowledge. On the other hand, 
deliberation on division of sciences in Islamic sources reminds us 
of the reality that we can achieve a new paradigm with respect to 
the present exigencies. In this paradigm, the nature of science and 
its data, the components, differences, and similarities of different 
types of knowledge, the tools for cognition and the factors 
effective in its formation, and the methods for attaining truth and 
reality of the matter are achievable. 

Keywords: classification of Islamic sciences, ontology, epistemology, 
methodology.  

Why Imam al-Riḍā (A.S.) did not Accept Caliphate  
Riḍā Vaṭandūst 

One of the historical events that was of special significance in 
the life of Imam al-Riḍā (A.S.) and is noteworthy is the acceptance 
of Ma’mūn’s invitation for coming to Iran and ultimately 
accepting heir apparency instead of caliphate. However, why 
Imam al-Riḍā (A.S.) relinquished caliphate and gave his consent 
for heir apparency to Ma’mūn has its hidden mysteries and 
historical points. 
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In this writing, the writer tries to present some points that are 
regarded each as an answer to the question why Imam al-Riḍā 
(A.S.) did not accept Ma’mūn’s proposal for caliphate. 
Keywords: Imam al-Riḍā (A.S.), Divine Politics, rejection of caliphate, 
Ma’mūn, devilish plots. 

Critical Review of the Entry ‘Alī al-Riḍā in the Encyclopedia of 
Islam 
Dr. Muḥammad Bāghistānī 
Muḥammad Ṣādiqiyān Herāt 

Insufficient familiarity of some authors of the Encyclopedia of 
Islam with the history of Shī‘ism and Islamic theology (kalām) has 
caused the weakness of entries related to the Twelver Shī‘ism in 
the Encyclopedia of Islam. ‘Alī al-Riḍā is among the entries that 
due to the author’s over-reliance on the Sunnī sources suffers 
weakness of one-sidedness in introducing his holiness and has 
resulted in the infiltration of deficient non-Shī‘ī sources into the 
reports on Imam al-Riḍā’s (A.S.) socio-political activities in this 
entry, leading to dealing more with the Ma’mūn’s activities than 
addressing the Imam’s biography. As this encyclopedia is known 
to be one of the major sources in introducing Islam, critical review 
of its entries would make great contribution to the removal of 
deficiencies, correction of mistakes, and upgrading the level of 
information on the history of Shī‘ism. In line with the above 
objectives and with a historico-analytical method, the present 
article has critically reviewed this entry in its four sections of birth 
and demise, activities, heir apparency, and the sources 
(bibliography). 
Keywords: Bernard Lewis, Encyclopedia of Islam, ‘Alī al-Riḍā, critical 
review. 

 


