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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  151بایسته 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  15با 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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ت و دنيا ییکنا ویراتص زیباشناختی  البالغه نهجی هاهخطب در آخر
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 بوا کوه اسو  یمتنووع موضوعات در یاسالم فرهنگ از یالمعارفةدائرالبالغه نهج

 بوه را سوننوران و بوانیاد از یاریبس توجه ،موزون و بایز ریتصاو، یغن یمحتوا

 یمحووور و یاصوول موضوووعات جملووه از آخوورت و ایوودن .اسوو  نمووود  جلوو  خووود

 دادن نشوان بور عوالو ، آن از ییکنوا یریتصواو ارائوه بوا اموا  کوه اس البالغه نهج

 را شیخوو یسوننور هنر و فصاح ، ابتکار،  یخالق، آخرت و ایدن یاصل  یماه

 ودنیووا  ناپایووداری، کنووایی تعووابیر بووا حضوورت آن د.دهوومووی نشووان مناطوو  بووه نیوو 

 هن ووا  در اسوورار شوودن فووا  و موور  هن ووا  زود رسوویدن فوورا و تآخوور جوواودان ی

 صووتی تناسو  و هن ویآهم از خود کنایی تصاویر در ایشان کند.می بیان را قیام 

 بور ره ورر ایو  از و گیوردموی بهور  خوبی به بیرونی و درونی موسیقی و آوایی و

 اف اید.می خود تصاویر جرابی  و زیبایی

 البالغه.های نهجاویر کنایی دنیا و آخرت، خطبهتص، یعلها: کليدواژه

 ــــــــــ
 همدان.، سینا بوعلی اانشگاه عربی اابیات و زبان اانشیار .1
 همدان.، سینا بوعلی شگاهاان عربی اابیات و زبان استاایار .2
 .smm.basu@yahoo.com سینا بوعلی اانشگاه ارشد کارشناسی آموختة اان  .1

mailto:smm.basu@yahoo.com
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 مقدمه

ن َجعَلنا یالَذ   لله  الَحمد  » تَمس کينَ  مه المؤمنينَ  بهَواليةه  الم  ةه  وَ  أميره  .«األئهمَّ
 واقع ار و دهیرس کمال به یوجوا ابعااهمه  ار که است یتیشخص یعلاما  

 شتمندانیاند، بزرگتان ،بتانیاا، خیتتار رتول ار .ریاستار گونته بر است یقتیحق
 ریتتحر رشتته بته یاریبسهای کتاب هما  اما  نیااربارة  مسلمان ریغ و مسلمان
 یتیشخصت یواال ابعتاا حیتوض به و اندکراه مطرب را یاریبس سخنان و ارآوراه

 کامالً شانیا یااب جنبه بوان رنگکم، فاتیتوص نیا ار اقت با .اندپرااخته شانیا
 ؛استت شتانیا تیشخص بوان االضداا جامع بر یلیال اخو نیا و است محسوس

 اند.مانده عاجز یو تیشخص ابعاا ةهم به پرااختن از که چرا
 و مستائل بته، استت یاابت یبتایز ریتصاو از مشحون کهالبالغه نهج ار اما 

، تیانسان و کمال ةقل به دنیرس یبرا که است پرااخته یمهم و متنود موضوعات
 جملته از آخترت و ایتان موضتود .دیتنمامتی یضترور ا ام استورات به عمل

 به یخاص ررافت و اقت باآن حضرت  که است آن یمحور و یاصل موضوعات
، ایتان یداریتناپا، پرستتان ایتان و ایتان وصتف .پتراازامی مقوله او نیا فیتوص

، آخترت یجتاواانگ، ایتان بتا آن ستهیمقا و آخترت وصف، آن بیمعا و محاسن
 بتا خواننتده .باشتدمتی امتا  فاتیتوص جمله از ...و آخرت ابلمق ار ایان ارزش
 مورا ار بایز میمفاه ارک و قیاق شناخت بر عالوه ،اوصاف نیا ار تأمل و اقت
 .دیآمی یشگفت به اما  رینظبی اتیااب از، آخرت و ایان

 بته مخارتب ییراهنما، مختلف یااب ریتصاو کاربرا از اما  هدف که آنجا از
، هیتکنا جملته از، یاابت عیصتنا کتاربرا لیتاال از یکتی و استت کمال ةقل یسو

 صتنعت نیتا از هنرمندانته اما  ،باشدمی مخارب ار سخن شگرف یتأثیرگذار
ترین مهم از و الیخ صور انواد از هیکنا .رایگمی کمک  یخو هدف تحقق یبرا

 بتر کوین و بایز یلباس مْیمفاه، آن قالب ار که است یهنر یرپراازیتصو یابزارها
، ااب رعایتت تتوانآنهتا متی جمله از که است عللی را کنایه کاربرا. کنندمی تن



 1111 زمستان 111شمارة  6

 زیباستازی، اختصتار و مبالغته قصتد، زننده تعابیر و زشت الفاظ آوران از پرهیز
  برا. نا  را مخارب هوشیاری بر اعتماا و جمله

 کته بتوا هگونت نیتا عترب .گتراامتی بر یجاهل عصر به کنایه کاربرا پیشینة
 چنتان و کترامتی ریتتعب هیکنا با اانستنمی کوین را کران  ذکر که را ییزهایچ

 ار امتا 1.آورامتی هیتکنا گوسفند و مرغ تخم اسم با زن از که بوا مغرور و متکبر
، کنتدنمتی انیتب ابهتا  بدون وبه صراحت  را خوا سخن ندهیگو چرا که باره نیا

 که است نیا، حیتصر بر هیکناة لیوس به معنا تاثبا یبرتر لیال: »دیگومی یجرجان
 کته استت نیتا از تترمحکتم ااعا جهت از آن لیال اثباتة لیوس به صفت اثبات
 ااعا یوقت لیال و شاهد رایز ؛میکن اعال  تما  یسااگ با و عالمت بدون را صفت
 آن ار کته باشتدای گونه به و بواه شده شناخته و آشکار کامالً مطلب که شوامی
  2.«نشواتصوّر م ییمجازگو و خطا و وگمانشک

  هیکنا زیباشناسی

 برامی فرو فکر و تأمل به را مخارب که است نیا ار هیکنا یباشناختیز ارزش
 ارزشاینکه  ةاربار یفاضل محمد .برامی یپ ندهیگوة دیپوش یمعنا به سرانجا  و

، استت شتریب آن حیصر انیب از مواقع از یاریبس ار، گفتن سخن ییکنا و دهیپوش
 روش رایتز ؛ااننتدمتی رستاتر را هیتکنا اوقات از یاریبس ار ااب اهل»: دیگومی
 هیتکنا نکتهیا خالصته و است استدالل و برهان ینوع با همراه، مطلب انیب ییکنا
 ااامته ار او «.شتوامتی یتلقت جمالت و کلمات به دنیبخش وسعت یبرا یابزار
 و ندیناخوشتا الفتاظ تترک یبترا استتای لهیوست هیتکنا»: دیتگومی خوا سخن
ق َ »: مانند، دهیپسند الفاظ کران نیگزیجا  متر  از هیتکنا کته «الخبيقره  طيفه لَّ بقال لَحه
 و هاستعبارت و لغات ار تفنن و الفاظ گسترش یبراای لهیوس، هیکنا و باشدمی

 ــــــــــ
 ، با اندکی تصرف.225،  جواهر البالغههاشمی بک، احمد، .  1

 .115،  اسرار البالغهجرجانی، عبدالقاهر، .  2
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 1.«کند القا مخارب به مدب شکل به یعبارت ار را ذ  است قاار
 کته استت نیا هیکناهای یوگیو از» :است آمده الواضحه ةاااااا کتاب ار
 بترای خدشته نکتهیا بدون زا اشمن به را یاار ین سخن توانمی آن ةواسط به

 2.«ستا هیکنا انواد از و شوامی دهینام ضیتعر کار نیا .دیآ وارا ااب چهره
 و ییایتپو صامت و راکد میمفاه کنایه وسیله به، یااشدههای یوگیو بر عالوه
 اگتر، گریا یعبارت به .کندمی کمک بیاا به یهنر تجارب نقل ار ،هیافت حرکت
 بته تواندمی ،کند ارائه مخارب به را هیکنا میمفاه بتواند هنرمندانه و قیاق ندهیگو
 حاالت ونماید  منتقل مخارب به را ...و عالقه، نفرت، حزن، غضب، سرور یآسان
: دیگومی هیکنا ییایپو و تحرک ةاربار قیعت زیلعزعبدا .اهد قرار ریتأث تحت را او
 صتورت بته آن آوران ار و یمعان تجسم بر قدرت ثیح از استعاره مانند هیکنا»

  1«.است پویایی و اتیح از پر محسوس
 ار .استت نآ بوان بخ  لذت و یرگذاریتأث زانیم، هیکناهای یوگیو گریا از

 شتعر و ااب ار الیخ صور از یکی هیناک: »دیگومی یکدکن یعیشف استاا باره نیا
 ریتأث زانیم و هیکنا تیاهمة اربار منتقدان و ااب اهل، گذشته از و است یزبان هر
 استلوب و دهیپوشت انیتبهای صورت از یکی هیکنا .اندااشته تیعنا سخن ار آن
 لتذت میکنت ااا گفتتار یعاا منطق با اگر که را یمعان از یاریبس .است گفتار هنر

 بته تتوانمتی هیتکنا رهگتذر از، دیتنمامتی زشت و مستهجن گاه و ستین بخ 
 4«.کرا انیب مؤثر و الک  یاسلوب

 و ال بتر و اارا را ختوا ختا  ییبایز ،الیخ صور ازیک  هر نکهیا خالصه
 هیتکنا ار .کنتدمی صدق هم هیکنا بحث ار موضود نیا و ندینشمی شنونده جان

 ــــــــــ
 .212،  هامّه ةبالغیو نقد فی مسائل  ةدراسفاضلی، محمد، .  1
 .111،  الواضحه ةالبالغالجار ، علی و امین مصطفی، .  2
 .224،  العربیه ةالبالغفی تاریخ عتیق، عبدالعزیز، .  1
 .141،  صور خیال ار شعر فارسیشفیعی کدکنی، محمدرضا، .  4
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 یبترا خواننده ذهن ار و رایگمی قرار لفافه ار سندهینو ای ندهیگو یقیحق مقصوا
 تتا شوامی سبب ندیفرآ نیا که، رایپذمی انجا  یندیفرآ یقیحق یمعنا به دنیرس
  .ندیبنش او ال و قلب به بهتر یقیحق یمعنا

 البالغه نهجی هاهخطب در هیکنا

 بتا و شناستدمتی یختوب به را هیکنا ازاتیامت و گاهیجا و نق  یعل انیب ریام
 بهتره جتا بته و یخوب به اتیکنا انواد از رینظبی استعداا و حهیقر و سرشار ذوق
 هیکنا .است کراه استفااه ییکنا ریتعاب ازبارها البالغه نهجی هاهخطب ار او .برامی
 امتا  یتصتویرپرااز خدمت ار ...و یاسیس، یاجتماع، ینیا موضوعات همه ار

 البالغتهنهتج ار را آخترت و ایتان ضتودمو ار ییکنا ریتصاو میبخواه اگر .است
 .شد میخواه روهروب اتیکنا تنود با کثرت بر عالوه، میکن لیتحل و یبررس

، عبتارات و کلمات نیکمتر ار، آن جازیا ازیامت و هیکنا ابزار از استفااه با اما 
 ؛دیتنمامتی منتقتل مخارب به، اااه یجا را ینینش ال ریتصاو و ارزشمند میمفاه
ل معبتر، (کتو  منتزل) الظعن اار به ایان از، ثالم یبرا لعا  از و، (گتذرگاه) ةاج

ل اار بته آخرت اإا ل و (اقامتگتاه) قتا مُال اار و ی(متئاا اقامتگتاه) مةق  ةاآلج
 و (هستند منتظرش همگان که یبیغا) المنتظر الغائب به مر  از و (کینزا ندهیآ)

 (ستخت ةگران) کؤوا ةقبعو (کو  روز) رحیل یو  و (آبشخور) الموروا الورا
 جتاواانگی و انیتا ناپایتداری و پتذیریزوال رهگذر این از و 1.است نمواه ریتعب

 و استت پنهتان ایتدگان از کته را مرگتی و نمتواه گوشزا مخارب به را آخرت
 رتی را آن العبتورصتعب گرانتة و شتد خواهنتد آن آبشخور وارا روزی همگان
 ازهایی هنمونتت ذکتتر بتته ذیتتل ار حتتال استتت؛ نمتتواه یتتااآوری نمتتوا خواهنتتد

 : پراازیممی آخرت و انیا موضود ار البالغهنهجهای هکنای پربسامدترین

 ــــــــــ
 .146،  البالغههای نهجسیری ار زیباییقائمی، مرتضی، .  1



 1 1111 زمستان 111شمارة    

 آخرت جاودانگی و دنیا زودگذری از کنایه «آجل و عاجل» -1
 ار، کنتدمتی ستفارش یالهت یتقتوا بته را خوا ارانیاینکه  از پس یعل اما 
 یختوب بته خداونتد قبال ار را خوا فیورااینکه  و جهاا یبرا یآمااگ ضرورت
 حرکت خدا یسو به صورت هر ار و راهنک یکوتاه نهیزم نیا ار و ،اهند انجا 
َُّ وا »....: دیفرمامی ،کنند بَقادَ  للاَ  فَقات وا وَ  ِه للا عه قنَ  ِه لل ا إهلَق  فهقرو  فهق  اْمض قوا وَ  ِه لل ا مه

ققوا وَ  لَك قق ْ  نََهَجقق    الَّققذه  قق    بهك قق ْ  َعَصققبَ    بهَمققا ق وم  ن   فَعَله ك قق ْ  َضققامه ققً   لهفَْلجه ققو    لَقق ْ  إهنْ  آجه  ت ْمنَح 
  ً  1«.َعاجه
 اعمال تما  ةجینت آن ار یآام که است آخرت «آجالً» از نظورم ریتصو نیا ار

 بته که گذراست و ناپایدار یایان «عاجالً» از منظور و دیا خواهد را خوا کراار و
 یهنگتآهم و یمتواز سجع ،هیکنا بر عالوه ریتصو نیا ار .شوامی یسپر سرعت

 .است افزواه کال  ییایپو و ییبایز بر «عاجالً و آجالً» کلماتمیان  تناسب و
 نیتا بته مربتو  اتیکنا و میکن اقته البالغنهج آخرت و ایان موضود ار اگر
 بتا، گونتاگونی هاهخطبت ار کته میابیتمی ار، میاه قرار لیتحل مورا را موضود
 نیتا .استت شتده ریتتعب «آجتالً» به آخرت از و «عاجالً» به ایان زا مختلف ریتعاب
 عالوه که چرا ؛شوا چندان او، مخارب ار کال  نفوذ و اثر که شده باعث اتیکنا
ی هتاهخطب ار اتیکنا نود نیا .هستند نیز موزون و هنگآهم، آمیزکنایه معنای بر

 قَقدْ »: دیتفرمامتی انزاگت غفلت از نکوه  ار اما  جمله از ؛است آمده مختلف

ْكر   ق ل وبهك  ْ  َعنْ  َغابَ  ب   َحَضَرتْك  ْ  وَ  اْْلَجاله  ذه قنَ  بهك ق ْ  أَْملَق َ  الدوْنيَا فََصاَرته  اْْلَماله  َكَواذه  مه
َرةه  لَة   وَ  اْْلخه نَ  بهك  ْ  أَْذَهبَ  اْلعَاجه لَقة مه  و استت رفتته شتماهتا  ال از مر  یاا 2؛«اْْلجه

 ایتن و گرایتده مالکتتان آخترت از بی  انیا .گرفته ار آن جا  فریبنده آرزوها 
 .براه یااتان از را جهان آن، جهان
 متروان عبتدالملک یستتمکار از خبتر و گمراهتان شناستاندن ار یعلت اما 

 ــــــــــ
 .24، خطبه البالغهنهج . 1
 .111،  111همان، ترجمه سیدجعفر شهیدی، خطبه .  2
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وا »...: دیفرمامی ً   آثَر  وا وَ  َعاجه ر  ً   أَخَّ ً  تََرك وا وَ  آجه ب وا وَ  َصافهيا ً  َشره نا  أَْنظ قر   َكقََن ه ، آجه

هه ْ  لَقق إه  ُه قق بَ  قَققدْ  وَ  فَاسه ْنَكرَ ـاْلقق َصققحه فَقق    م  قق َ  وَ  فَََله  را زواگتتذر انیتتا  1؛«َوافََُقق    وَ  بهقق ه  بَسه
 و تیره آب از و واگذاراند را زالل ةچشم .نپسندیدند را جاواانه آخرت و گزیدند
 دانبِت ،همنشتین و استت یار منکر با بینممى را آنان فاسق گویى .نوشیدند ناگوار
 .قرین آن با و مأنوس
 و عقاج ً  آثقروا» اول قرینه اومیان  مرصع سجع، هیکنا بر عالوه عبارتاین  ار

رواأ  ییبتایز بتر (آجنتاً شتربوا و صافیاً ترکوا) او  فقره اومیان  مماثله و «آجق ً  خ 
 .است افزواه کال 
 تتا: دیتفرمامتی نمتواه سفارش یکوکارین به را مرا  اما  یگریا ریتصو ار
 و جاواان یسرا یبرا گذرا و یفان یایان از است باز توبه ارِ و دیازنده هک یزمان
ؤ   فََََخذَ  ....اْلبََُاءه  نَفَسه  فه  أَْنت  ْ  وَ  فَاْعَمل وا ....: »دیریبگ توشه خوا یاائم نْ  اْمر  ق ه  مه  نَْفسه

نْ  أََخذَ  وَ  لهنَْفسه ه  َمي هت   َح     مه نْ  وَ  له بَقا    فَقان   مه قنْ  وَ  له ق مه قدَائه    ب  ذَاهه  برخیزیتد کتار بته 2؛.«له
 از و توانتد تتا بکوشتد خوا برا  باید مرا پس......است ساز به زندگى که اکنون
 که چیز  از و است برقرار آنچه برا  نپاید آنچه از و ستاند سوا مراه برا  زنده
 .است پایدار که جایى برا  است رونده
 باشتدمتى آن متتاد و انیتا که انىف امر از ،«لباق فان من» جمله ریتصو نیا ار
 معنا  و بگیرا است آخرت ار همیشگى و اائمى ها نعمت که جاوید امر برا 
 کستب را جاویتد کمتال آن فناپتذیر متتاد و انیا از آامى که است آن گرفتن این
 و صتدقات و زکات ااان با پس ،شوامی متصل آخرت اائمى نعیم به که کندمى
 بته و آورامى است به را اخرو  کمال تعالى حق رضا  و خیر  هاهرا ار انفاق
 1.«لدائم ذاهب من» جمله معناست همین

 ــــــــــ
 .114،  144، خطبه البالغهنهج.  1
 .215،  211همان، خطبه .  2
 .555،  4، جالبالغهترجمه و شرب نهجبحرانی، ابن میثم، .  1
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 دنیا ناپایداری از کنایه «دار...» -2
 یمکتان و خانته عنتوان بته ایتان از ییکنا صورت به یمتعدا ریتصاو ار اما 
 و ننهروا خوارج حتینص و هشدار یبرا جمله از کراه است؛ اای گذرا و داریناپا
َحقتْ  قَقدْ  »...: دیتفرمامتی اشمن تیهدا یبرا تالش و آنان اشتباهات تذکر  بهك ق    َطوَّ

ُْدَار   اْحتَبَلَك     وَ  الدَّار    .گرفتار قضا اا  به و ایار و خانه ةآوار ؛1«اْلمه
 بهآنها   یگرا نکهیا از حضرت منظور و استیان از هیکنا «اار» عبارت نیا ار
 ینفستان بارل یهواها از یرویپ، است اانستهآنها  ینابوا و هالکت سبب را ایان

 افتزواه کال  ییبایز بر «المقدار» و «الدار» نیب مطرف جناس نیهمچن .است بواه
 .است
شتده،  ااآوریت را یالهت عتذاب و امتتیق اایت ضرورت اما  یبعد ریتصو ار
قنْ  َسقفَر   َعلَق  َسقبهيل   بَن قو أَْنقت  ْ  وَ  »...: دیفرمامی ك  ْ  لَْيَسقتْ  ر  دَا مه ْنقت  ْ  قَقدْ  وَ  بهقدَاره ْنَهقا أ وذه  مه

ْرتهَحاله  ْرت  ْ  وَ  بهااله اده  فهيَها أ مه  از کته را ا خانته و افتااه راه به، رهگذرانید شما ؛2«بهقالََّّ
 آن از انتدفرمتواه و واگذارید را خانه این اندگفته را شما .نهااه وا نیست شما آنِ

 .براارید توشه
 از هیتکنا «التزاا» و است زواگذر و یفان یایان از هیکنا «الدار» عبارت نیا ار
 .است آخرت سفر یبرا پیشگی تقوا

 از کوهشتِ  و امبریتپ بتا ال ارا و فارمته حضترت افتن هنگتا  به نیهمچن
عَته  فَلََُقده »: دیتفرمامتی امتت یستمکار يعَقة   اْسقت ْرجه قذَته  وَ  اْلَوده ينَقة   أ خه هه قا الرَّ َّْنهق  أَمَّ  ح 

ا وَ  َسْرَمد  فَ  َسهَّد   لَْيله  أَمَّ قي    بهَهقا أَْنتَ  الَّته  دَاَر َ  له  للا   يَْختَارَ  أَنْ  إهلَ  فَم  ُه  بتاز امانت ؛1«م 
 و تیمارخوار  و است اندوه ا همیشگى کار .رسید صاحب  به گروگان و گراید
 برایم ر بمى سر به آن ار تو که را ا خانه خداآنکه  تا ؛اار زنده شب هایمشب

 ــــــــــ
 .11،  16، ترجمه شهیدی، خطبه البالغهنهج.  1
 .115،  181همان، خطبه .  2
 .211،  212همان، خطبه .  1
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 .گزیند
 بهشتت یمعنتا بته (ةجن) کلمته یجتا به را «اقامت اار» کلمه عبارت نیا ار
 .است آوراه
 لَق ْ  َمقنْ  دَار   لَقنهْع َ  وَ  »...: استتآمتده  یفان یایان از هیکنا «اار»ایگری  ةخطب ار

ْنَها لَ ْ  َمنْ  َمَحلو  وَ  دَاراً  بهَها يَْرضَ   کته یمااام، ایان استای خانه خوب ؛1«َمَحقً   ي َوط ه
 ورتن را آن کته کتس آن یبترا است یمحل خوب و ندهند قرار امن خانه را آن
  .نکند انتخاب  یخو

 یمکتان و خانته یعنیخواند؛ می «الزاا منزل» را ایان، یعل اما جایی ایگر  ار
: کنتد فراهم توشه و زاا (ماندگار خانه) آخرت یبرا آن ار دیبا انسان که ناپایدار
ْجتهَهققاده  وَ  بهاْلَجققد ه  عَلَققْيك  ْ فَ  »... َهوققبه  وَ  االه ََّ ْسققتهْعدَاده  وَ  الت ده  وَ  االه َّققََّوو له  فهقق  الت اده  َمْنققَّه  و 2«الققََّّ

 .است یاله یتقوا، «زاا» از منظور
 رنتج و انیتا ناپایتداری از کنایتهای قرینه همراه به را «اار» کلمة اما  نیز گاه
 از وا شدن رانده و آا  حضرت ااستان ارکه نچنا برا؛می کار به آن اهل پیشگی
 را ایتان، نیزمت بته آمتدن فروا و آا  حضرت توبه رفتنیپذ تینها ار و بهشت
 یایتان از هیتکنا «اارالبلیّته» ریتصتو نیتا ار .ااندمی مشکالت وها  یآزما ةخان
 و مشتکالت وهتا  یآزمتا اچتار انسان که یمکان ؛ستبالیا و مصایب از آکنده
 ارآمتد  یپتها، یستخت وها  یآزما نیا ار شدن موفق که گرااهایی مییسخت
 لََُّقا    وَ  تَْوبَتهق ه  فهق  لَق    س قْبَحانَ    للا   بََسقطَ  ث ق َّ  »...: استت یابتد یگاهیجا و کوین یآخرت

َمةَ  يَّ  دَاره  إهلَ  أَْهبََط    وَ  َجنَّته ه  إهلَ  اْلَمَردَّ  َوَعدَ    وَ  َرْحَمته ه  َكله يَّقةه  تَنَاس له  وَ  ةه اْلبَله  سپس ؛1«الذور ه
 بتدو و نهتاا او زبان بر رحمت کلمه و گشاا او رو  به را توبه ارِ سبحان خدا 
 امتحان و رنج خانه که آورا فروا سرا  بدین را او و ااا جنّت به بازگشت وعده

 ــــــــــ
 .221، خطبه البالغهنهج.  1
 .211همان، خطبه .  2
 .5،  1همان، ترجمه شهیدی، خطبه.  1
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 .فرزندان زاان و است
 و «بلیّه»میان  جناس و هاهقرین ار یمتواز سجع، هیکنا بر عالوه عبارت نیا ار

 .است نمواه باتریز را کال  یقیموس و آهنگ «ذریّه»

 عمر فرصت اغتنام از کنایه «الخناقِ ضیقِ قبلَ» -1
 مترا  از، خداونتد ستپاس و تقتوا بته ستفارش از پتس امتا  ایخطبه ار ت
 اعمتال حساب به آنکه از قبل کنند رسیدگی خوا اعمال حساب به که دخواهمی
: بستنجند را ختوا اعمتال، متر  زمان دنیرس فرا از  یپ و، شوا یدگیرس انآن
بَققادَ »... ن ققوا ِه للا عه ققنْ  أَْنف َسققك  ْ  َّه ققب وَها وَ  ت وََّن ققوا أَنْ  قَْبققله  مه ققنْ  َحاسه  وَ  ت َحاَسققب وا أَنْ  قَْبققله  مه

ي ه  قَْبلَ  تَنَفَّس وا نَقا ه  ضه  نفتس دیتریگ قترار اعمتال سنج  موراآنکه  از  یپ؛ 1«اْلخه
 و اعمتال بته یدگیرست ،ایتان ار نفوس کران وزن از مقصوا .دیبسنج را  یخو
 ایتن «الخنتاق ضتیق» عبتارت از منظور .است عدالت یترازو برآنها  ااان قیتطب
 را کتار  انجا  امکان شما و بروا است از وقتآنکه  از پی  را فرصت که است
 .، غنیمت شمریدباشید نداشته

 رستاخیز از ایهکن «أجلَهُ الکتابُ بَلغَ» -4
 بَلَق َ  إهذَا َحتَّق »: دیتفرماهتا متیانستان اوباره حیات و زیرستاخ وصف ار اما 

تَققاب   يَر    اأْلَْمققر   وَ  أََجلَقق    اْلكه قق َ  وَ  َمَُققاده ققر   أ ْلحه قق ه  اْلَخْلقق ه  آخه له ققنْ  َجققاءَ  وَ  بهََوَّ  َمققا للاه  أَْمققره  مه
يد      به آفریدگان آخر و رسد ار الهى  قضا و رسد سر نهااه موعد آنکه تا ؛2....«ي ره
 نتو را خلتق کته خواهتد خدا ارااه و بربندا را همه تومار مر  و پیوندا آن آغاز

 .گرااند
 مر  از پس یآام سرانجا  به «اجله الکتاب بلغ اذا یحت» عبارت انیب با اما 

 ــــــــــ
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 نآ ار را انیآام همه که ینیّمع وقت دنیرس فرا از است عبارت وآن فرمواه اشاره
 .است زیرستاخ روز همان نیا و آورند گرا هنگا 

 مرگ رسیدن فرا از کنایه «هاپرده رفتن میان از» -5

 هشتدار مخارتب به که چرا ؛کندمی اشاره انیا اعتباریبی بهای خطبه ار اما 
 انیتب ار ایشان .شوامی آشکار زوای به و است پنهان مر  از پس اسرار اهدمی
 َعقايَنَ  قَقدْ  َمقا َعقايَْنت  ْ  قَقدْ  لَقوْ  فَقِهنَّك  ْ  »...: دیفرمامی مر  از پس اراسر بوان پنهان علل

ْنك  ْ  َماتَ  َمنْ  ْعت  ْ ، مه ْلت  ْ  وَ  لََجَّه ْعت  ْ  وَ  َوهه نْ  وَ  أََطْعت  ْ  وَ  َسمه  َعايَن وا قَدْ  َما َعْنك  ْ  َمْحج وب   لَكه
يب   وَ  َجاب   ي ْطَرح   َما قَره  بایناشک، دیدیامی شما اگر دندیا گانمرا که را آنچه ؛1«اْلحه
 مشتاهده آنتان آنچته یولت، دیتبرامی فرمان و دیدیشنمی و دیدیترسمی و دیبوا

  .افتد فرو هاهپرا که است کینزا و است دهیپوش شما بر کراند
ی بترا را ندانستتن کهی کسانیی جو بهانهی اعتباربی به استای اشاره اما  سخن
 امتا  ااامه ار. شوند دیتهدی اله عذاب به کهی آورند، زمانمی بهانه عمل اری کوتاه
يب   وَ : »... دیفرمامی َجقاب   ي ْطقَرح   َما قَره  فترا رستیدن متر  و از هیتکنا عبارت نیا .«اْلحه

جستم،  وی متاای ایتان حجتاب برااشتتن بتا کهاست  اتیمنو و اسرار شدن آشکار
 .شد خواهد آشکار انیجو هبهان بر زیرستاخ روزهای یسخت و امتیق احوال

 مرگ از کنایه «موعود» -6
 شانیا، مر  و آخرت و ایان بارةار اما  مختلفهای تعبیرها و کنایه برافزون 

 نتاگوار حتواا  و انانمسلم و اسال  بار تأسف ندهیآ از خبر از بعد، ایخطبه ار
 َهلَق َ  إهنََّما وَ  ...»: دیفرمامی یآموزعبرت و موعظه و پند مقا  ار ،شهااتشان از بعد

هه ْ  بهط وله  قَْبلَك  ْ  َكانَ  َمنْ  هه ْ  تَغَيوبه  وَ  آَماله ق    نَقََّلَ  َحتَّق ، آَجقاله  َعْنق    ت قَردو  الَّقذه  َمْوع ود  ـاْلق بههه
َرة  ـالْ  َّْوبَة   َعْن    ت ْرفَع   وَ  َمْعذه لو  وَ  الت َعة   َمعَ    تَح  َمقة   وَ  اْلَُاره ُْ  از پتی نکته اآن، همانتا ؛2«الن ه

 ــــــــــ
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 بتوان نهتان و ااشتتند ستر ار کته اراز آرزوها  خارر به ،شدند تباه بواند شما
 آمدن  با که ا وموع ؛ارآمد آنان بر موعوا تا ،ااشتندنمى باورشنکه اآن از مر 
 .گشاید بار سختى و بال آن همراه به و نگیرند حساب به را توبه و نپذیرند عذر 
 یعنتی کنتد؛می اای «موعوا» عنوان به مر  از ملتأ قابل و بایز یریتعب با اما 

 .دیرس خواهد فرا و است شده اااه وعده یانسان هر یبرا که یزیچ

 مرگ رسیدن فرا از کنایه «کوچ بانگ دادن سر» -1
 شانیا .شوند آمااه آخرت سفر یبرا تا اهدمی پند را خوا ارانی همواره اما 

وا»: دیتفرمامیجایی  ار يقله  فهقيك  ْ  ن قوده َ  فََُقدْ  للا   َمك ق   َرحه  تََجهَّقَّ  حه  اْلع ْرَجقةَ  أَقهلوقوا وَ  بهالرَّ

ب وا وَ  الدوْنيَا َعلَ  نَ  بهَحْضَرتهك  ْ  َما بهَصالهحه  اْنَُله اده  مه لَ  وَ  َكقؤوداً  َعَُبَقةً  أََماَمك  ْ  فَِهنَّ ، الََّّ  َمنَقاَّه
وفَةً   بته ال و ستراااند را کو  گبان که بیامرزاا خداتان، شوید آمااه ؛1«َمه ولَقة َمخ 
 با بسپارید راه و بازگراید و افتااند راه به کاروانیان که ،ببندید اندک انیا ار ماندن
 گذر اشوار است ا گرانه شما پیشاپی  که اارید استرس ار نیکو توشه از آنچه
 .آورهراس و ترسناکها  منزل و

 از مقصتوا نیهمچنت، استت آخترت ستفر، «کو : رحیل»ریتعب از اما  منظور
 کنتدمی سفارشااامه، حضرت  ار که باشدمی مر ، «سخت ةگران: وداً ؤَكق َعَُبَةً »
  .دیریبگ کمک یزکاریپره از، هاهمنزلگا نیا از گذر یبرا

 زمانیهای هکنای - 8
 یزبتان امکانتات از یمنتدبهتره و کال  رهیاا توسعه ،هیکنا یکاربراها از یکی
 و متعتارف عبتارات و اصتطالحات بتا ابدیمی امکان ندهیگو که یرور به ،است
 ریتتأث تحتت را مخارتبآنها  توسط و دینما خلق مبتکرانه و نو یعبارات، یتکرار
 و «یو » کلمه ازبارها  البالغهنهجی هاهخطب ار .کند جلب را او توجه و اهد قرار

 ــــــــــ
 .218  ،214همان، خطبه .  1



 1111 زمستان 111شمارة  16

ار ااامه  که هشد استفااه ی(زمان هیکنا یی)کنا صورت به آخرت و ایان یبرا «ایّا »
 : پراازیممی آن ازهایی هنمون به

 مرگ رسیدن فرا از کنایه «الرحیل یومَ». 8-1
 »...: دیتفرمامتی آمتوز پند امثال انیب و خدا بندگان احوال وصف ارحضرت 

َُّ وا يَّققةَ  للاَ  فَققات ُه عَ  َمققنْ  تَ يققَرةً  فَََفَققادَ  ...فََخَشققعَ  َسققمه يَرةً  أََطققابَ  وَ  ذَخه قق وَ  َسققره  وَ  َمعَققاداً  رَ َعمَّ
يَْو ه  ََّاداً  اْستَْظَهرَ  يله ه  له  کته بترستید کسى همچون خدا از، پس ؛1...«َسبهيله ه  َوْج ه  وَ  َرحه
 .بپرااختت آالی  از ارون و ساخت ذخیره را راعت سوا ...کرا فروتنى و شنید

 و اارا پتی  ار کته راهتى و کتو  روز بترا  و کرا آباا را جهان آن بازگشتگاه
 .آورا فراهم توشه ماند اروی  آن ار که جایى و افتد را او که نیاز 
 زمتان از هیکنا «رحیله یو » و صالح عمل و تقوا از هیکنا «زاا»، عبارت نیا ار
 باعتث کته اارنتد یمتتواز ستجع باهم او به او هاهنیقر نیهمچن .باشدمی مر 
 .است شده یالوصف دیزا ییبایز

 مرگ لحظۀ یدنرس فرا از کنایه «یومی جاء». 8-2
 للاه  فَقوَ »: دیتفرمامی اارند ابا خدا راه ار جهاا از که یانیکوف نکوه  ار اما 

قَنَّ  لَيََْتهيَن ه  وَ  يَومه  َجاءَ  لَئهنْ   ؛2«َكثهيقر َغْيقر   بهك ق ْ  وَ  قَقال   لهص ْحبَتهك  ْ  أَنَا وَ  ك  ْ بَْينَ  وَ  بَْينه  لَي فَر ه
 جتدایى شتما و متن میتان، آمد خواهد وقتم سر به و بیاید من مر  اگر، خدا به
 کته است چنان بوان شما با و اار نمى خوش را تانهمنشینى که حالى، اندازامى

 .ندار  یاور  گویى
 او انیم، رسد فرا - یو «مر » یعنی - او روز اگر که کندمی اای سوگند اما 

 نیتا ار کته آنهاستت یبترا یدیتتهد ستخن نیا و افکند خواهد ییجدا آنان و

 ــــــــــ
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 .شد خواهد پراکندهآنها  امور و شد خواهند اچار او فقدان به صورت

 عمر فرصت از کنایه «مَهل أیام». 8-1
 فَْليَْعَمقله  »...: دیتفرمامتی ارزشتمند ییپنتدها قالب ار یعل اما  ایخطبه ار ت

ل   ْنك  ْ  اْلعَامه ق ه فَ  فهق  وَ  أََجله  إهْرَها ه  قَْبلَ  َمَهله ه  أَيَّا ه  فه  مه  از پتس ؛1...«ش قغ له ه  أََوانه  قَْبقلَ  َراغه
، اارا فرصتى که روزهایى ار، بگزارا خوا وریفه، است کار پروا  که را شما آن
 و استت ختارر آسواه که روزهایى؛ نگذارا خوا حال به را او مر  آنکه از پی 
 .نرسیده او مشغولى ال زمان

، اارا کتران عمتل به قیتشو یبرا یشتریب جاذبه که یمهربان و نرم  با اما 
 متر آنکته  از قبتل و ندهنتد استت از را فرصتت کته ستازامی متوجه را مرا 
 و اهند انجا  ستهیشا یکارها، شوا سلبآنها  از عمل امکان و رایبگ را شانیگلو
، اما  کال  نیا ار .اهند قرار اقامتشان یسرا و خداوند یسو به سفر توشه را آن

 اوان» از منظور و ایان فرصت، «فراغ» از منظور، عمر فرصت، «مهله ایا » از منظور
 .است آخرت یگرفتار، «شغله

   قیامت از کنایه «السرائرُ فیه تُبلَی و الذخائرُ له تُذخَرُ یوم». 8-4
  یختو ارانیشده،  ااآوری را تیب اهلهای یوگیوای، خطبه ار یعل اما  ت
يَقْو    اْعَمل قوا »...: دیتفرمامتی متا ا خطبه نیا ار، اهدمی اندرز و پند را  لَق    ت قْذَخر   له

 2.«السََّرائهر   فهي ه  ت ْبلَ  وَ  الذََّخائهر  
 و اهتدمی استور نیواپس روز و مر  از پسی زندگی برا کوش  و کار به اما 
 انیتآام استرار و شتوامتی رهیذخ توشه و زاا کهی روز آنی برا مرا ای : دیفرمامی
 .است امتیقذخیره شدن زاا و توشه،  روز از منظور و دیکن عمل گراا،می فاش
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 قیامت روز از کنایه «األبصارُ فیه تَشخصُ یومَ». 8-5
قيك  ْ  ...: »دیفرمامیجایی  ار یعل اما  بَقادَ  أ وصه ُْقَو  للاه  عه َمقا    فَِهنََّهقا، للاه  بهتَ  وَ  الَّ ه

َوا    ُه  بته کنتدمتی ستفارش را ختدا بندگان شانیا 1«ار  اأْلَْبصَ  فهي ه  تَْشَخص   يَْو    .....اْل
 انسان یزکاریپره و تقوا نکهیا و است یاستوار هیما و کنترل عامل که یزکاریپره
 ار، رستاندمتی یمحکمی هاهپناهگا و عیوسی هاهگایجا و آرام  منزل سر به را
 منظتور .شتوامی کیتار انسان نظر ار جا همه و شوامی رهیخها چشم که یروز
  .است امتیق روز، «بصاراأل في  تشخص يو »: عبارت ار «یو » از اما 

 اخروی زندگی و دنیوی زندگی از کنایه «غد و یوم». 8-6
 بهقاأْلَْمسه  أَنَقا »...: فرمایتدمتی ختوا تیوصت از یبخشت ار شهاات از قبل اما 

ب ك  ْ  ْبَرة   اْليَْو َ  أَنَا وَ  َصاحه ق ك   َغداً  وَ  لَك  ْ  عه فَقاره  امتروز و بوا  شما یار ایروز من ؛2..«. م 
 .کنار به و جدا شما از فراا و اعتبار و پند مایه شما برا 

 بته را (نتدهیآ و حتال، گذشتته) مختلتفهای زمان، عبارت نیا ار یعل اما 
 اعتبار به را اتیکنا نیا اگر و است کراه میترس (غداً، الیو ، االمس) هیکنا صورت
 به را آخرت ااشتن  یپ ار و یماا یایان گذر، میریبگ نظر ار زین یقیحق یمعنا
 ار «غتد» از اما : نویسدمیباره  نیا ار میثم ابن .کندمیتر کینزا مخارب ذهن
 ستبب نیا به ،باشد کراه ارااه را یقیحق یمعنا است ممکن «مکفارقُمُ غداً» جمله
 نتدهیآ زمتان متراا نکتهیا ایت، رسدمی فراا او مر  که براه گمان حضرت آن که

 1.است ارست معنا نیا و باشد اورای ندهیآ هرچند، است
قعه »: دیتفرماها مییزاگ غفلت ارماناربارة  یعل اما  ؤ   فَْليَْنتَفه ق ه  اْمقر   فَِهنََّمقا، بهنَْفسه

ير   عَ  َمنْ  اْلبَصه ين   َكَما وَ  .....فَتَفَكَّرَ  َسمه قد   تَقََّْر    َكَمقا وَ  ت قدَان   تَده  اْليَقْو َ  قَقدَّْمتَ  َمقا وَ  تَْحص 
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ُْدَ     شتنید که است کسى بینا که، ببرا سوا خوا کار از باید کسى هر ؛1«َغقداً  َعلَْي ه  تَ
 .آیى ار آن بر فراا، فرستى امروز آنچه و نمایى ارو، کشتى آنچه ......اندیشید و

 را «غتد» و یویان یزندگ از هیکنا را «یو » «غدا ..متَقدَّ وما» عبارت ار اما 
 که ینفسان اتیفیک و حاالت رایز ؛ااندمی زیرستاخ روز و یاخرو یزندگ از هیکنا
 ایت ستعاات مستتوجبآنهتا  ستبب بته انسان که است یبد ای خوب اعمال ثمره

 .آیندپدید می ایان یزندگ رول ار، شوامی شقاوت
 را «یو » خوا جمالت ار همچنان اما  گذشته ریتصاو مثل ،یبعد ریتصو ار
 ار شتانیا .اانتدمتی اختروی زنتدگی از هیتکنا را «غد» و انیوی زندگی از هیکنا

 وَ  اْسقتَفَلَّه  ْ  قَقده  اْليَقْو َ  الشَّقْيَطانَ  إهنَّ  »...: دیفرمامی خوارج از خوراگان بیفر نکوه 

ئ   َغداً  ه وَ  تَبَر ه ْنه  ْ  م  تََخل    وَ  مه  و اکتر اعتوت تفرقه به راآنها  طانیش امروز ؛2«َعْنه  ْ  م 
 .کندمی رها راآنها  طانیش امتیق یفراا یعنی، دیجومی یزاریبآنها  از فراا

 فََسقابهُ وا »...: دیتفرماها مییکوکارین ار شتاب ضرورت انیب ار اما  نیهمچن

َمك     ك     إهلَ  للا   َرحه له ْرت  ْ  الَّته  َمنَاَّه وَها أَنْ  أ مه ر  نَ  َغداً  فَِهنَّ  ...تَْعم  يقب   اْليَْو ه  مه  بر پس ؛1«قَره
 آن کتران آبتاا را شتما که، تانهاهخان ار، بیامرزاا خدایتان گیرید پیشى ایگریک

 .است نزایک امروز به فراا که ...،.اندفرمواه
 هشتدار حستاب روز بتوان کیتنزا و امتتیق از را مرا ، اما  جمله نیا ار
، ستتین امروز و فراا ،آنها یقیحق یمعنا «الیو » و «غد» کلمات از مراا و اهدمی
 .است یزندگ اوران و عمر مدت «یو » از و امتیق یفراا «غد» از مقصوا بلکه

 یبترا انتدوزی توشته و یالهت یتقتوا بته ستفارش از سپای خطبه ار اما 
 و فراا نجات تقوا؛ 4«أَبَداً  َمْنَجاة  ـالْ  وَ  َغداً  النََّجاة   فَِهنََّها »...: دیفرمامی یاخرو یزندگان

 ــــــــــ
 .151،  151خطبه  ، ترجمه شهیدی،البالغهنهج.  1
 .181همان، خطبه .  2
 .215،  188همان، ترجمه شهیدی، خطبه .  1
 .161همان، خطبه .  4
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 .است زیرستاخ روز «غداً» کلمه از اما  منظور .است دانیجاو ییرها ةیما

 اخروی زندگی و دنیوی زندگی از کنایه «البقاء أیام و الفناء أیام». 8-1
 ایتا » بته را یاخترو یزندگ و «الفنار ایا » به را یویان یزندگجایی  ار اما 
قوا»: دیفرمامی یخواساز و تقوا ضرورت انیب ار و کندمی ریتعب «البقار بَقادَ  اْعلَم   عه

َُْو  أَنَّ ، للاه  َّ ْصن   دَار   الت يَّ   حه د وا ......َعَّه َيَّا ه  اْلفَنَاءه  أَيَّا ه  فه  فَتَََّوَّ    1.«اْلبََُاءه  أله

 دنیوی حیات از کنایه «اآلن». 8-8
ار  را مترا  ،استت انستان انتظتار ار کته ینتاگوار عواقتب به توجه با اما 

 انجتا  ختوا نجاتبارة ار توانندمی آنچه و ستهیشا یکارها جا ان زمانخصو  
 وبترا بته کتار می اتیتح زمتان از هیتکنا را «اآلن» کلمه واهد هشدار می، اهند
 ختدا یسو به را او ،گرفته را یانسان هر یگلو که است یمرگ «خناق» از مقصوا
بَقادَ  اْْلنَ »: دیفرمایم گذشتگان از یپندآموز انیب ار ایخطبه ار اما  لذا، برامی  عه

نَققا    وَ  للاه  ْهَمققل   اْلخه وح   وَ  م  ْرَسققل   القققرو ْرَشققاده  فَْينَققةه  فهققق  م   بَاَحقققةه  وَ  اأْلَْجَسققاده  َراَحقققةه  وَ  اْْله
ْحتهَشاده  يَّةه  َمَهله  وَ  االه ُه يَّةه ـالْ  أ ن فه  وَ  اْلبَ َّْوبَةه  إهْنَظاره  وَ  َمشه قْن ه  قَْبقلَ  اْلَحْوبَقةه  اْنفهَساحه  وَ  الت  وَ  الضَّ

ي ه ـالْ  ْو ه  وَ  َمضه ه و ه  وَ  الرَّ ْنتََظره ـالْ  اْلغَائهبه  ق د و ه  قَْبلَ  وَ  الَّو يقَّه  إهْخقذَةه  وَ  م  رـاْلق اْلعََّه ُْتَده  ؛2«م 
 و استت آزاا روان ،نیستت ستخت گلو بر مر  رناب که خدا بندگان اکنون هم
 و کوشت  و آمتدن گترا هنگا  و است آسای  ار هاتن، است باقى ارشاا وقت
 و توبتت بترا  فرصتت و کتران ارااه برا  مجالى و ماندن از اارید زمانى اندک
 بیم و بران سر به سختى ار و تنگى از پی  بکوشید، حاجت عرض برا  فراخى
 بته شتدن گرفتار و آنید رسیدن منتظر که غایبى ارآمدن از پی  و مران و ااشتن
 .نتوانید آن از گریختن که، توانا و بزر  خدا  خشم
 یعنتی ؛اوستت یویتان یزندگ از هیکنا انسان ااشتن مهلتیااشده  ریتصو ار

 ــــــــــ
 .151همان، خطبه .  1
 .65،  81همان، ترجمه شهیدی، خطبه .  2
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، روب بوان رها از منظور و است نشده بسته گرانتان به مر  سمانیر هنوز نکهیا
 و رود» از مقصوا و اارا کین عمل انجا  یبرا فرا هر که است یفرصت و مهلت
 .آیتدپدیتد می آن از بعتد لمراحت و مر  ترس از که است یبزرگ جزد، «زهوق

 غتافلگیر هجو  و مر  یناگهان دنیرس فرا از هیکنا، اما  کال  ار «منتظر غائب»
 .باشدمی آن کننده

 گيریجهينت

 یجینتا استآمده  آخرت و ایان موضود ار فقط کهیااشده  اتیکنا ار تأمل با
 : دیآمی است به شرب بدین
 ار هیتکنا شتگرف یرگتذاریتأث امتا   کال ار هیکنا کاربرا لیاال از یکی -1

 ار حتد نیا به تا، نبوا میمفاه و مطالب ییکنا انیب اگر شک بدون .است مخارب
 «آخترت و ایان» ییکنا مفهو  ار توانمی را آن مصداق .گذاشتنمی ریتأث شنونده
ل معبتر، (کتو  منزل) الظعن اار به ایان از اما ، مثال عنوان به ؛جست لعا  ةاج

ا اار بتته آختترت از و ...و (هگتتذرگا)  مقتتا  اار و ی(متتئاا اقامتگتتاه) مةاالق
 .کراه است ریتعب ...و (اقامتگاه)

 میابیتمی ار آخرت و ایان موضود ار یعلاما   اتیکنا یبررس و اقت با -2
 باعتث، هاهخطبت بخت  ار و موضتود نیا ار یمکان و یزمان اتیکنا کاربرا که
، «امروز: الیو » به ایان از مکرراً اما  .است شدهای اهالعافوق یتأثیرگذار و ییبایز
ای خانته: ....اارٌ»، «فتراا: غتد» بته آخترت از و «...و یفتان، یموقتای خانه: ...اارٌ»

 .کراه است اای «...و یابد، ماندگار
 برخوراار سرشار یذوق و فیلط یربع از ییکنا ریتصاو انیب ار یعلاما   -1
 هیکنا صورت به گوناگون اشکال به را میمفاه و یمعان یندهنرم کمال ار و است
 آنجتا تتا، برخوراارند خا  یررافت و اقت از شانیا ریتصاو، کشدمی ریتصو به
 .گتراامتی معنتا رییتتغ و خلل باعث، شانیا عبارات الفاظ از یلفظ ییجاجابه که
 ریتنظ کتم ییمتاهنرن با را آن از بعد خطرات و ایان نیا از رفتن بایز چقدر شانیا
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وا »...: فرمتتواه و کتتراه ینقاشتت ققَّ  َمك قق    تََجهَّ يققله  فهققيك  ْ  ن ققوده َ  فََُققدْ  للا   َرحه حه  أَقهلوققوا وَ  بهالرَّ

ب وا وَ  الدوْنيَا َعلَ  اْلع ْرَجةَ  نَ  َرتهك  ْ ـبهَحضْ  َما بهَصالهحه  اْنَُله اده  مه  َكقؤوداً  َعَُبَقةً  أََمقاَمك  ْ  فَقِهنَّ ، الََّّ
لَ  وَ  وفَةً  َمنَاَّه  و پنتد از آکنتده یانیتب، حضرت ییکنا انیب دیترا بدون ؛1«َمه ولَقة َمخ 

، یواقعت مفهتو  بته یالیتخ بتا همراه ...و عوارف، دینو، هشدار، حکمت و اندرز
 .معناست پر و صااق یعنی

 کتهاستت  مختلتف موضتوعات ار و گستتراه اریبست اما  اتیکنا تعداا -4
 کال  ار هنرمندانه چنان و اارا حضرت آن تیشخص بوان جانبه همه از تیحکا
 بلکته، کنتدنمتی جتاایا خواننتده یبترا یماللت تنها نه که است رفته کار به اما 
 و مفهتو  تتا ندارا یتصنع و تکلف که چرا ؛دینمامی چندان او را کال  تیجذاب
 .ستین ریتصو و لفظ گرو ار معنا و شوا آن یفدا ریتصو
 بته، کند قضاوت منصفانه و نماید تأمل یقدر یعل اما  کال  ةخوانند اگر -5
 انیتب یبترا ستتین  یبای لهیوس اما  کال  ار هیکنا که دیرس خواهد جهینت نیا

 ستعاات همتواره حضترت .استت آن انبال به اما  که ییواال اهداف و اغراض
 مقولته نیتا ار و ااشته نظر مورا را آخرت بار پر یزندگ به یابیاستبرای  انسان
 کتال  ستر سترتا ار نهایا بر عالوه است. پرااخته سفارش و حتینص به قانهمشف
 بتایز یلفظت کتاربرا یبترا را معنتا وقت چیه و معناست خدمت ار الفاظ ،شانیا

 .اار نکراه استخدشه
 .شواآشکار می تأمل یکم با کهای مبالغه ؛است مبالغه یحاو معموالً هیکنا -6
 تیتاهم، کتال  بتا متناستب و بایزای مبالغه با یعلاما   موضوعات از یبرخ ار

 ؛اهتدمی هشدار مخارب به مضاعف یدیتأک با و اهدمی جلوه شتریب را موضود
 القدوْنيَا َكقابو  أَنَقا »...: دیتفرمامتی آن از یاور و ایتان بتا برخورا انیب ار شانیا مثالً

َها وَ  اهَ هه لهَوجْ  ر  َها قَاده َها وَ  بهَُْدره ر   نگتاه بته استای اشاره عبارت نیا که 2«نهَهقابهعَيْ  نَاظه

 ــــــــــ
 .214، خطبه البالغهنهج.  1
 .128، خطبه البالغهنهج.  2
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 .شانیا لتیفض مرتبه و ایان به حضرت آن عالمانة
 تناستب وهتا یهنگآهم از هیتکنا جملته از الیخ صور انوادهمة  ار اما  -1
 زیتن یقیموس و رایگمی بهره یخوب به یرونیب و یارون یقیموس و ییآوا و یصوت
 : جمله از، کندمی ااا ییبایز هب الیخ صور قیتوف ار را خوا نق 
قْنك  ْ  َماتَ  َمنْ  َعايَنَ  قَدْ  َما َعايَْنت  ْ  قَدْ  لَوْ  فَِهنَّك  ْ  »... - ْعت  ْ ، مه ْلقت  ْ  وَ  لََجقَّه ْعت  ْ  وَ  َوهه  وَ  َسقمه

نْ  وَ  أََطْعت  ْ  يب   وَ  َعايَن وا قَدْ  َما َعْنك  ْ  َمْحج وب   لَكه َجاب   ي ْطَرح   َما قَره  (21 خطبه ) .«اْلحه
 (221 خطبه ) ....«دَاراً  بهَها يَْرضَ  لَ ْ  َمنْ  دَار   لَنهْع َ  وَ  »... -
يَْو    اْعَمل وا ...» -  (121 خطبه ) ....«السََّرائهر   فهي ه  ت ْبلَ  وَ  الذََّخائهر   لَ    ت ْذَخر   له
 آن ار تیخصوصت نیا یگاه اما، است استدالل ینوع یحاو هیکنا معموالً -8
 و منطتق امتا  کتال  سبک ازاتیامت از گریا یکی نکهیا به توجه اب .است بارزتر
 بته احتجاج و استدالل یبرا شانیا اتیکنا و بار پر سخنان از یبرخ، است برهان
 یزاگتغفلتت ارمتان یبترا شتانیا که یسفارش ار مثال عنوان به، است رفته کار
قعه  »...: دیفرمامی، اارا ؤ   فَْليَْنتَفه ق ه  اْمقر  قير   فَِهنََّمقا، بهنَْفسه عَ  َمقنْ  اْلبَصه  َكَمقا وَ  .....فَتَفَكَّقرَ  َسقمه

ين   ُْدَ    اْليَْو َ  قَدَّْمتَ  َما وَ  تَْحص د   تَََّْر    َكَما وَ  ت دَان   تَده  .1«َغداً  َعلَْي ه  تَ
 تتزرد کمتا) عبتارت نیموجزتر با و ممکن نحو نیبهتر به خطبه نیا ار اما 
 ؛کنتدمتی ارائته هیتکنا کیت قالب ار را دپسن محکمه و یمنطق یاستدالل (تحصد
  .کندنمی آن با یمخالفت چیه و رایپذمی را آن یعاقل هر که یاستدالل

  ______________________________ منابع  ___________ 

 کریم قرآن .1

 انتشتارات، تهتران، شتانزاهم چتا ، شهیدی جعفر سید ترجمه، البالغه نهج .2
 ش.1118، یفرهنگ یعلم

، بیتروت، میابراه ضلالف ابو محمد قیتحق، البالغه نهج شرب، دیالحد یاب ابن .1
  .ق1118، هیالعرب الکتب اریحإ اار

 ــــــــــ
 .151همان، خطبه .  1
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 یبتدو و یالحتوف احمتد حققته و قدمته، الستائر المثل، نیالد اریض، ریاث ابن .4
  . 1162، هنهضال ةتبمک، قاهره، هربان

، بیتروت، العترب لستان، مکتر  بن محمد نیالد جمال ابوالفضل، منظور ابن .5
  ق.1412، العربی خیالتار ةؤسسم
 یمحمتد یقربتانعل ترجمته، البالغته نهتج شرب و ترجمه، ثمیم ابن ،یبحران .6

 .ش1115، یرضو قدس آستاناسالمی  هایپووه  اایبن، مشهد، مقد 
 الصتااق ةؤسسم، هترانر، هالواضح ةاااااا، یمصطف امین و یعل، الجار  .1

ا ب لط  ش.1118، النشر و ةعل
 .اسرار البالغهجرجانی، عبدالقاهر،  .8
، تهتران، البالغته نهتج از مباحثی بازنویسی و خیصتل، یمهد محمد، یجعفر .1

 .ش1182، قلم اهل یفرهنگ مؤسسه نشر
 صتفوان تحقیتق، القترآن ألفتاظ مفتراات، حسین بن محمد، صفهانیراغب ا .11

  ق.1426، النور ةعطلی نشر، قم، ااوای عدنان
 انتشتارات، تهتران، یفارست شتعر ار الیخ صور، رضا محمد، یکدکن یعیشف .11

 .ش1181، آگه
نهض اار، بیتروت، هیتالعرب ةاااااا خیتتار فتی، زیتالعز عبتد، قیعت  .12  ةال

 .تابی، هالعربی
د، محمد، یفاضل  .11  انتشتارات، مشهد، ههامّ ةیاااا مسائل یف نقد و ةااا

 .ش1116، یفراوس اانشگاه
 یذو انتشتارات، قتم، البالغته نهتج هتایییبایز ار یریست، یمرتضت، قائمی  .14

 ش.1188، یالقرب

  .ش1188، اهلل ةّ یبق نشر، قم، چهار  چا ، اآلمال منتهی، اسعب خیش، قمی  .15
 ش.1111، کبیر امیر، تهران، او  چا ، قرآن ار اخالق، تقی محمد، مصباب  .16
، قتم، عیالبتد و انیتوالب یالمعتان یف ةاااااا جواهر، احمد، بک یالهاشم  .11

 .ش1111، یالمصطفو ةتبمک
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 الميزانتفسير  در مفسرانهای دیدگاه نقد و بررسی در طباطبایی عالمه معيارهای
 

  ___________ 2، امان اهلل ناصری کریموند1دکتر سهراب مروتی  ___________ 

 11/13/1191: پذیرش تاریخ - 13/1/1191: دریافت تاریخ

 

 
 معیارهووای، متعووا  خداونوود کووال  صووحی  تبیووی  و تفسوویر بوورای طباطبووایی عالمووه

 اس . پرداختهقرآن  یرتفس به معیارها همی  اساس بر و گرفته نظر در را منتلفی

یواد  را منتلوف مفسوران اتیونظرخوود،  گرانسونگ تفسویرتودوی   در المیو ان لفؤم

 برخوی بررسوی و نقود بوههایی هلفوؤم و مالک اساس برکتابش،  جایجای درکرد ، 

  کند.می اقدا  اتینظر آن از

 انمفسور اتیونظر نقود و بررسوی بوههوا آن به توجه با عالمه کههایی مالک از برخی

 نوو و  شوو ن، کووریمقوورآن  آیووات و کلمووات صووحی  قرائوو : از نووداعبارت پووردازدمووی

 و مفووردات مفهووو  و معنووا تعیووی ، عوور  ادبیووات قواعوود بووه دقیوو  توجووه عوود ، آیووات

 مرجوو  صووحی  تشوونی ، مشووارالیه و اشووار  تطبیوو  و تشوونی ، قوورآن واژگووان

 اعتقادات وها یداورپیش دخال ، آیات بودن مدنی یا مکی صحی  شناخ ، ضمایر

 تطبیووو ، کلموووات و حووورو  )نقوووش  اعووورا  صوووحی    تشووونی ، تفسووویر در مووورهبی

  . ... و تارینی جریانات بر آیات از برخی ناصوا 

 عالموههای مالک و مبانیتری  مهم، المی ان مجلداتة همه مطالع با نوشتار ای  در

هایی هنمونو کورذ بوا کنوونیة شویو بوه و اسوتنرا  نامفسر اتینظر نقد و بررسی در

 اس . شد  بندیدسته

های هلفووؤم و مبوانی، تفسویر المیو ان، نامفسوور اتیونظر نقود و بررسویها: هکليددواژ

 .نقد

 مقدمه

 تفستیری مختلف مصاار، المیزان گرانسنگ تفسیر تصنیف ار رباربایی عالمه

 ــــــــــ
 . sohrab_morovati@yahoo.com ایال  اانشگاه اانشیار .1
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 زا آیتدبرمتی المیتزان تفستیر مطالعه از که رور همان و اااه قرار مطالعه مورا را
 فراوانتی تفستیری منابع همچنین و و... تاریخ، روایت، لغت از اعم مختلف منابع
، ایتدگاه ختوی  نظتر ذکتر از بعد مختلفی موارا ار ایشان زیرا است؛براه  بهره
ایگتر  از بی  میان این ار، کندمی ذکر نیز را مفسران یا نالغویمحدثان،  از برخی
 نامفسر از گاه برخی که آنجا از و نمواه هتوج نامفسرنظریات  و تفاسیر به، منابع
 متوارا اراند، ااشتته متعتال خداونتد مراا کشف ار خطایی و لغزشای زمینه ار

 جوانتب از مفسترانهای های ایتدگاهکاستتی پیرامون بررسی و بحث به متعدای
 یتاری بته تتا است ارصدا مقاله این ار نویسنده بنابراین است. پرااخته مختلف
 و مبتانی چته بتا رباربتایی عالمته کته برستد مهم مطلب این به، عالمت خداوند

 ،اهد قرار را و نقد، بررسی مورا را مفسرها هانظریات  است توانستههایی هلفؤم
ة ارائت از نیز مخالفان واند نمواه تأیید و پذیرفته را وی آرای موافقان که روری به

 .اندبازمانده ایشاننظریات  مقابل ار جوابی

 تفسير الميزان در مفسران دیدگاه بررسی  و نقديارهای مع

 آرای نقتد و بررستی به بار( صدها از )بی  بسیاری موارا ار رباربایی عالمه
 را و نقتد رانظریتات آنتان  مختلفتیهای هگون به میان این ار و پرااختهمفسران 
. اارا اییمعیارهت وها مالک ،مفسران آرای نقد به پرااختن ارعالمه  است. نمواه
 ذیتل شترب بتهنظریتات مفستران  نقتد ار ایشتان معیارهای وها مالکترین مهم
 : باشدمی

 آیات و کلمات صحیح قرائت -1
ها و مبانی ترجمه و تفستیر قترآن، چگتونگی قرائتت آیتات یکی از مالک

هتای تتوان بتا قرائتکه می است. برخی از آیات قرآن آن چنان ررفیتی اارند
وافق یا مخالف مراا خداوند متعال را از آنها برااشت نمتوا. مختلف، معانی م

بر اساس اهمیت این بحث، عالمه ار تفسیرش ار برخی آیات به ایتن بحتث 
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متراا خداونتد  پرااخته و قرائتی را صحیح شمراه است که مطابق بتا ستیاق،
متعال را بیان کند. البته نزا شیعه مسلّم است که قرائتِ حق تنها یتک قرائتت 

رهتور امتا   هتا قبتل ازولی پافشاری بر قرائت حق و نفی ایگر قرائت ست،ا
هایی از ترجیح و تأییتد قرائتت ار ار ااامه، نمونه 1زمان )عج( صالب نیست.

 شوا: ذکر می المیزانتفسیر 
ن ق َ  إهنَّق    نَْعلَق    قَقدْ ة: آیت معنتای ار مفستران از برخی  ال فَقِهنَّه  ْ  يَُ ول قونَ  یالَّقذه  لَيَْحَّ 

ب ونَ َ  نَّ  وَ  ي َكذ ه ينَ  لكه مه انتد: کراه ذکتر را وجتوهی( 11)انعا / «يَْجَحد ونَ  للاه  بهآياته  الظَّاله
 معنتا بر استاس آن  که شده نقل 2نامفسر بیشتر از که است وجهىآنها،  از یکى
 بلکته ،نیستند خوا گفته به معتقد کنندمى تکذیب را تو اگر اینان: استچنین  آیه
 .کننتدمتى تکتذیب را تتو زبان به، تو راستگویى به اعتقاا عین ار و عناا رو  از
 تکتذیب مترا حقیقتت ار بلکته، کننتدنمى تکذیب را تو اینان که است این: او 
 .ا نشده تکذیب تنها تو و، است من تکذیب به تو تکذیب برگشت زیرا ؛کنندمى
  اند.نشنیده اروغ تو از و نشده تو اروغ با مصااف هرگز اینها اینکه: سو 

 نقتل نامفستربیشتتر  از که وجوهی، آیه سیاق به باتوجه: گویدمی عالمه ولی
 تشتدید بتا «یکتذبونک» کته استت صحیح صورتی ار و است اشکال اچار شده
 فَق ة آیت مثتلقترآن  آیات از ایگر برخی همانند آیه این سیاق زیرا؛ شوا قرائت

ْن َ  ونَ  ما    نَْعلَ  إهنَّا قَْول ه  ْ  يَْحَّ  رو  رستول بته تستلیت مفهو ( 16/يس  ) ي ْعلهن ون ما وَ  ي سه
 1 .کندمی افااه را خدا

 آیات نزول شأن -2
 خداونتد متراا تبیینار  مفسران برای مهمهای مؤلفهاز یکی آیات نزول شأن 

 ــــــــــ
 .111  ، 1ج، مکاتب تفسیری، اکبرعلیبابایی،  .1
 است. نمواه بیان «بعضهم یقول»عبارت  با بلکه، نکراه ذکر را خاصی رمفس نا  موارابیشتر  ار عالمه .2
 .81-88 ، 1ج، المیزان، محمدحسین، رباربایی .1



 1111 زمستان 111شمارة  28

 ار گتاهاینکته  بته توجه با ولی، باشدمی رویدااها و افراا بر آیات تطبیق و متعال
 توجته مهتم ایتن بته عالمه، است گرفته صورت اشتباهاتی و انحرافات امور این
 : کندمی را را مفسران، نظریات آیات سیاق از گیریبهره با موارای ار و کراه

ده  فََمنة آی ذیل المنثور الدرّ ار سیورى يَ    أَنْ  للا   ي ره ْسق  ه  َصقْدَر    يَْشَرحْ  يَْهده ْْله  وَ  له

دْ  َمنْ  ً  َصْدَر    يَْجعَلْ  لَّ   ي ضه  أَنْ  ي ره ً  َضي هُا قعَّد   َكََنَّمقا َحَرجا  للا   يَْجعَقل   َكقذله َ  السَّقماءه  یفهق يَصَّ
ْجسَ  ينَ  َعلَ  الر ه ن ونَ  ال الَّذه  که کراه نقل اسلم بن زید از: نویسدمی (125انعا /) ي ْؤمه
 زیتد و عبتاس ابن از ایگر  روایت و شده نازل یاسر بن عمار ارباره مزبور آیه
 هشتا  بتن جهلابى و خطاب بن عمر شأن ار آیهاند: گفته که کراه نقل اسلم بن
 ستیاق آنکته حال: نویسدمی سیورینظریات  ذکر از پس عالمه 1.است شده نازل
  2 .است شده نازل خاصى مورا ار گفت بتوان که نیست سیاقى آیه

 نحوی( قواعد از ناصواب )برداشت عرب ادبیات قواعد به دقیق توجه عدم -1
 اابیتات قواعتد و زبتان با آشنایی، قرآن آیات تفسیرار  مفسر کارترین ابتدایی

 علتو  از یکتی را عترب اابیتات قواعتد از آگتاهی ستبحانی اهللةآی، است عرب
، قترآن تفسیر برای پایه نخستین: نویسدمی و ااندمی مفسر نیاز موراة گانچهاراه
 تنهتا هنت ...باشتد آگتاه کامل رور به عربی زبان قواعد از باید مفسّر که است این

 زبتانی هتر بته کته کتابی هر از استفااه بلکه، اارا مبر  نیاز کلیدی چنین بهقرآن 
 فختر تفستیر ار ولتی 1.استت زبان آن قواعد از آگاهی گرو ار، باشد شده نوشته
 : جمله از؛ است گرفته صورت توجهیکم امر این به گاهی رازی

   حروف از استفاده و تشناخ در. 1-1
، اشتتباه بتههتا آن از استتفااه نتود و حتروف تشتخیص ار گتاهی رازی فخر

 ــــــــــ
 .41  ، 1ج، الدرالمنثورالدین، ، جاللسیوری .1
 .481 ، 1ج، المیزان، محمدحسین، رباربایی .2
 .11 ، روش صحیح تفسیر قرآن، جعفر، سبحانی .1



 21 1111 زمستان 111شمارة    

 )بتا صتورت ایتن بته و گرفته نظر ار حروف از برخی برای را غلطی کاربراهای
 از؛ بدهتد ارائته آیتات از ارستتی تفستیر است نتوانسته حروف( ناصواب تحلیل
 : جمله

س قل ه  ْ  قالَقتْ ة آیت ذیتل عالمه ره  َشق    للاه  یأَفهق ر   يَقْدع وك  ْ  اأْلَْرضه  وَ  اته السَّقمو   فقاطه

يَْغفهرَ  نْ  لَك  ْ  له َرك  ْ  وَ  ذ ن وبهك  ْ  مه َسقًم  أََجقل   إهل  ي َؤخ ه ثْل نقا بََشقر   إهالَّ  أَْنقت  ْ  إهنْ  ققال وا م  يقد ونَ  مه  ت ره
ا تَص دوونا أَنْ  نا يَْعب د   كانَ  َعمَّ بهين   بهس ْلطان   فََْت ونا آباؤ   : نویسدمی (11ابراهیم/) م 

 عنتوان به و، است زاید «ذُنُوبِکُمْ مِنْ» ار «مِنْ»ة کلماند: گفته مفسران از بعضى
 و، نیست آن ار «مِنْ»ة کلم کهاند آوراه را ذ ن وبَك  ْ  لَك  ْ  يَْغفهرْ ة آی، خوا گفتار تأیید
 معنتایى و استت زائد، هست ]مِنْ[ که هم آیه این ار شوامى معلو  پساند: گفته
 1 .کندنمى افااه

 جتواب متا را ایتن: نویستدمتی رازی فخرایدگاه  را و نقد ار المیزان مؤلف
 هم آن، مثبت کال  ار نه شوامى زائد، منفى کال  ار تنها «من» حرف که اهیممى
 گفتته متثالً ؛معرفته نته باشتد نکتره مدخول  که شررى بهاند گفته که رور  به
: شتوانمتى گفتته ولتى، «نیامتد من نزا مرا  هیچ: رجل من جارنی ما» :شوامى
 2.است معرفه «من» مدخول هم و، است مثبت کال  هم چون «ذنوبکم من لیغفر»

 قرآن  واژگان و مفردات مفهوم و معنا تعیین -4
 بته، اارنتد را نقت ترین اصلی کلمات و واگگان، قرآن آیات فهم و تفسیر ار
 آیه، معنای کنیم معنا اشحقیقی معنای خالف بر را آیه از کلمه یک اگر که روری

ا معنت اشتتباه را کلمتات مفستران کته موارای ار عالمه لذا، یابدمی تغییر کلی به
 : است کراه بیان را کلمات صحیح یامعن و پرااختهها آن نقد بهاند، کراه
ه  أَْرَسقْلنا َ  إهنَّقاة آی ذیل آلوسی  قيراً  بهقاْلَح   يراً  وَ  بَشه قنْ  إهنْ  وَ  نَقذه قة   مه  فهيهقا َخق  إهالَّ  أ مَّ

 ــــــــــ
 .11  ، 11 ج، ح الغیبمفاتی، راز  فخر .1
 .11،  12، جالمیزانرباربایی، محمدحسین،   .2
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ير    ؛کننتدمتى انذار را بشر که کراه تفسیر کسانى مطلق به را «نذیر» (24فارر/) نَقذه
 قترار نقتد متورا را ایشان نظر عالمه ولی 1علما. از عالمى چه وپیامبر باشند  چه
 کته آیتدبرمى سیاق اهرر از و ...است آیه راهر خالف تفسیر این: گوید، میاااه
 2.شوا مبعو  خداسوی  از که است، پیامبری «نذیر» از مراا

 مشارالیه و اشاره تطبیق و تشخیص -5
 ار آن مشتارالیه اارا احتمتال کته استت رفتته کار به اشارات برخیقرآن  ار 
 توانتدمی آیات به کلی تسلط و اشراف صورت ار مفسر و بواه بعد یا قبل آیات
 استت بته را آیات حقیقی معنای تا اهد ربطآنها  مشارالیه به را شاراتا گونهاین
ایتدگاه  عالمته کهاند ااشتههایی لغزش موارا این ار مفسران از برخی ولی، آورا
 تشتخیص آیتات ستیاق به توجه با را مشارالیه و اشاره ارتبا  وکراه  نقد را آنان
 . است اااه

يتَ  إهذا َربَّ َ  اْذك رْ  وَ  للا   يَشاءَ  أَنْ  إهالَّ  آیه ذیل عالمه يَنه  أَنْ  َعس  ق لْ  وَ  نَسه  یَرب ه  يَْهده

َْقَربَ  نْ  أله  آیتات ستیاق به آیه این اتصالة لئمس: نویسدمی( 24کهف/) َرَشداً  هذا مه
 «هتذا» کلمته بته اشتاره که کندمى اقتضا تکلیف سیاق ارآنها  با اشتراک  و قبل
 ار را «هتذا» کلمه که نىامفسرایدگاه  و باشد. شىفرامو از بعد خدا ذکر به اشاره
 کهرا  مفسری نظر همچنین و 1اندگرفته کهف اصحاب ااستان به اشاره شریفه آیه
 با توجه به آیات قبتل و بعتد را 4است،  شده فراموش به «هذا» اشاره: است گفته
  5.است شمراه ضعیف راآنها  ایدگاه و کراه

 ــــــــــ
 .188  ، 22ج، روب المعانی، سیّد محموا، آلوسی .1
 .52 ، 11ج، المیزان، محمدحسین، رباربایی .2
 .251 ، 15ج، روب المعانی، سیّد محموا، آلوسی ؛115 ، 2ج، کشاف، محموا، زمخشری .1
 .251 ، 15ج، المعانیروب ، سیّد محموا، آلوسی .4
 .181،  11، جالمیزانمحمدحسین، رباربایی، . 5
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 ضمایر مرجع صحیح تشخیص -6
 و مختلتف ضتمایر مراجتع و ضتمایر ،آیتات از برختی ار اینکته به توجه اب

 تشخیص گرو ار آیات گونه این صحیح معنای که آنجا از و اارا وجوا متعدای
 اچتار ضتمایر مرجع تشخیص ار مفسران از برخی ،است ضمایر مراجع صحیح
 با عالمه یول ،کنند بیان را آیات حقیقی و اصلیاند معنای نتوانسته و شده اشکال
 خالف بر کهرا  مفسرانیایدگاه  و اااه تشخیص را ضمایر مرجع ،سیاق به توجه
 : است کراه نقد و رااند کراه تفسیر را آیات خدا مراا

ينَ  َعلَقق  س قْلطان     إهنَّمققاة آیتت ذیتتل نامفستتر از بعضتتى ينَ  وَ  يَتََولَّْونَق    الَّققذه  بهقق ه  ه قق ْ  الَّققذه

ْشق ك ونَ ـم  ينَ  وَ ة جمل ار مفرا ضمیراند: فتهگ (111نحل/) ره ْشق بهق ه  ه ق ْ  الَّقذه ك ونَ ـم   ره
 بتر تنهتا شیطان سلطنت: کندمى چنین را آیه معنا  و، گراابرمىمتعال  خدا  به
 ختوا ولتىّ را شتیطان کته نىاموحتدایگتری  و انمشترک یکتى ؛است رایفه او
 1 .گیرندمى

 شتوامى باعث (مفسران نظر از آیه )تفسیر تفسیر این چون: گویدمی عالمه اما
 و «ستلطانه» ار ضتمیر یعنتى شتوا؛ مختلتف، مرجتع ار، ستیاق یک ضمیرها 

 کته چترا؛ استت متراوا لتذا برگتراا ختدا بته «به» ضمیر و، شیطان به «یتولونه»
  2.گراامىبر شیطان کلمه به گانه سه مفرا ضمیرها 

   آیات بودن مدنی یا مکی صحیح شناخت -1
 به توجهنظریات مفسران،  نقد و بررسیار  رباربایی عالمه هایمالک از یکی
ایتدگاه بعضتی  زمینته ایتن ار المیتزان لفؤم باشد.می آیاتن بوا مدنی یا مکی

 : است نمواه را و نقد را مفسران
ينَ  إهنَّ ة آی او، فاررمکی ة سورة مقدم ار ربرسیمرحو   تقابَ  يَتْل ونَ  الَّذه  ...للاه  كه

 ــــــــــ
 .211 ، 14ج، روب المعانی، سیّد محموا، آلوسی و؛ 614 ، 2ج، کشاف، محموا، زمخشری .1
 .411 ، 12ج، المیزان، محمدحسین، رباربایی .2
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تابَ  أَْوَرثْنَا ث  َّ  آیه و (21فارر/) ينَ  اْلكه  هستورایتن  ازرا  (12فتارر/) ...اْصقَطفَْينا الَّذه
  1است. شده نازل مدینه ار آیه او این: است گفته و کراه استثنار

 نتازل مکته ار (فارر) سوره این: گویدمی ربرسیایدگاه مرحو   را ار عالمه
 رهور  نیز آیه او همان سیاق و ،اارا االلت معنا این بر نیز آیات  سیاق و شده
 2.باشدمی مراوا و اشکال اچار نظرشان لذا، ندارا مذکور مفسر گفته ار

 تفسیر در مذهبی اعتقادات وها داوریپیش دخالت -8
 اخالتت از، نمتواه تفستیر به اقدا ، نیاز مورا علو گیری از بهره با باید مفسر
 گتاهی رازی فختر ولتی .هیتزابپر تفستیر ار ختواهتای ااوریپی  و اعتقااات
 اررا  وینظریتات  موارای ار عالمه کهاخالت اااه  تفسیر ار را خوا اعتقااات

 : جمله از، است اااه قرار نقد مورا زمینه این
ً  ن َكل هقف   ال وَ ة آی ذیل عالمه ْسقعَها إهالَّ  نَْفسقا تقاب   لَقدَْينا وَ  و  ق    كه ه  يَْنطه  ال ه ق ْ  وَ  بهقاْلَح  

 بته جتواب و اعمتال نامته وجوا فایده» عنوانبا  بحثیار  (62منون/ؤم) ي ْظلَم ونَ 
 ار راز  فختر: نویستد، متی«استت کراه ذکر باره این ار راز  فخر که  اههشب

 بتر اگتر چیست؟ کتاب این فایده: بگوید کسى اگر: گفته آیه این ذیل کبیر تفسیر
، نتدارا کتتاب بته حاجت که ااندمى محال خدا بر را اروغ که شوا عرضه کسى
 بتر اگتر و، نباشتد چته و باشد میان ار کتابى چه ؛کندمى قبول بگوید خدا هرچه
 کستى چنتین، اانتدمى جایز و ممکن خدا از را گفتن اروغ که شوا عرضه کسى
 نشده چه و باشد شده نوشته کتابى ار چه ،کندمى تکذیب بگوید خدا که را آنچه
 اروغ همچنتین است ممکن گفتن اروغ هک رور همان اروغگو برا  چون ؛باشد
 ار .نتدارا ا فایتده اعمتال نوشتتن ،تقتدیر او هر به پس .است جایز هم نوشتن
: شتوا گفته است ممکن آنچه ولى ،کندمى بخواهد چه هر خدا: گوییممى جواب

 ــــــــــ
 .111 ، 8ج، مجمع البیان، فضل بن حسن، ربرسی .1
 .5 ، 11ج، یزانالممحمدحسین، ، رباربایی .2
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  1باشد. مالئکه برا  مصلحتى کار این ار شاید که است این
 فعل ار که استاستوار  مسلکى بر اااه راز  فخر که پاسخى: گویدمی عالمه
 مصتلحت و غرض رو  از خدا افعال که است معتقد او چون ؛اارامتعال  خدا 
 .ااندمى جایز متعال خدا  از را خرافى عمل و نیست
 قیامتت همه شتئون ار بلکه، نیست اعمال نوشتن لهئمس ار تنها اشکال این و
 نشتر، شهوا اشهاا، جمع، حشر: مانند ؛است وارا اااه خبر آن از متعال خدا  که

 .حساب و میزان، صرا ، هاایوان و کتب
 ار متا کته را آنچه متعال خدا : که است این اینها همه از ترصحیح جواب و
 صتحنه یتک صتورت بته و، کتراه لممثّت متا برا  شویممى روروبه آن با قیامت

  2. است... نمواه مجسم، ااارسى و، اااخواهى و اااگاهى

   کلمات و حروف )نقش( عراباِ صحیح تشخیص -9
 قبل مفسر ،خداوند مراا فهم ار کلمات و حروف عراباِ مهم نق  به توجه با
 تشتخیص را کلمتات و حتروف اعتراب باید آیات تبیین و تفسیر به پرااختن از

 نتدااه تشخیص خوبی به را کلمات و حروف عراباِمفسران  از بعضی ولی، اهد
 را راهتا آن نظتر، ستیاق به توجه با عالمهاند؛ شده مشکل اچار آیات تفسیر ار و

 اااه استت بته را آیتات ارست معنای و اااه تشخیص را کلمات اعراب و کراه
 : است
 قتَّةه  یفه  بَْينَه ما ما وَ  اأْلَْرضَ  وَ  واته السَّم   َخلَ َ  یالَّذه  اْلعَقْر ه  َعلَق  اْسقتَو  ث ق َّ  أَيَّقا    سه

ْحمن      (.51فرقان/) َخبهيراً  به ه  لْ فَْسئَ  الرَّ
 از، متدب منظتور بته و استت مرفود اینجا ار رحمان کلمه: است گفته آلوسی
 جملتهو  مبتدا و ندارا را موصوف عراباِ ایگر سبب همین به شده قطع وصفیت

 ــــــــــ
 .118  ، 21 ج، مفاتیح الغیب، راز  فخر .1
 .44  ، 15 ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .2
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 صتدر ار «التذ » کلمه و است خبر: گویدمی الهیجی 1است. آن خبر «به فسئل»
 ار کته ضتمیر  از استت بدل: که اارا اذعان مخشریز و 2.است آن مبتدا ، آیه

 1.است مستتر «استو » جمله
 بیشتتر یتا مختلتف وجوه این همه: گویدمی اقوال اینة هم ذکر از پس عالمه

 ؛نتدامشترک آیدمىبر آن از آنچه و بحث مورا آیات سیاق با ناسازگار  ار آنها،
 کتران گووگفتتآنها  سقم و صحت سر بر و ایستاان جا  ایگر سبب همین به

 خبر «الرحمن»ة کلم که است این آیدمىبر کال  نظم و سیاق از آنچه ولی ،نیست
 جملته و باشتدمى «الرحمن هو» کال  تقدیر و، شده حذف که مبتدایى برا  باشد
 حترف .رستاندمى را گیر نتیجه و تفریع، «فار» چون؛ است آن بر متفرد «فسئل»
 و «فسئله»: نفرموا اگر و .است الز  فعل کران متعد  را بنیز  «به» کلمه ار «بار»

 بفهماند و بگنجاند سؤال ار را اعتنار معنا  که است این برا  ،آورا را بار حرف
 4.است ضمیر از حال «خبیراً» کلمه و، بپرس او از عنایت کمال با که

   تاریخی جریانات بر آیات از برخی ناصواب تطبیق -13
ً  إهالَّ  د ب َر    يَْوَمئهذ   ي َول ههه ْ  َوَمنآیة ذیل  المنارمؤلف  فا ُهتَال   م تََحر ه تََحي هقَّاً  أَوْ  ل ه  فََُقدْ  فهئَقة   إهلَق  م 

نَ  بهغََضب   بَاء ير   َوبهئْسَ  َجَهنَّ    َوَمََْوا    للاه  م ه َمصه  قرائنتى و نویسد: وجوهمی (16انفال/) اْلـق
 5بواه است. بدر جنگ به مخصو  گجن از فرار حرمت حکم اینکه بر اارا االلت

 آن از یکى زیرا ؛نیست صحیح برااشت این: گویدمی ویایدگاه  را ار عالمه
 کته بتوا ایتن ایگترة قرین و، بواه اسال  جنگ لیناوّ بدر جنگ که بوا این قرائن

 ــــــــــ
 .18  ، 11 ج، المعانى روبمحموا، سیّد ، آلوسی .1
 .241 ، 1ج، تفسیر الهیجی، محمد بن علی، الهیجى شریف .2
 .281 ، 1ج، کشاف، محموا، زمخشری .1
 .121 ، 15ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .4
 .618  ، 1 ج، تفسیر المنار، محمد، رضا رشید .5
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 حقیقتت حسب بر، آن مانند و قرائن این و، بواه حاضر جنگ آن ار خدا رسول
 همه زیرا ؛است حنین و خیبر، خندق، احد جنگ و بدر گجن میان مشترک مالک
نیتاز مبرمتی  قتد ثابت جنگى مراان به اسال  که شده واقع ایامى ار هاجنگ این

آنها  همه ار خداوند و، بواه حاضر هاجنگ اینة هم ار هم اکر  برامپی و ااشته
  1. ...است اااه نصرتة وعد را انانمسلم

   اتآی مقام و لحن تشخیص -11
 متورا متفاوتیهای لحن با راهایی هگرو و افراا کریم، قرآن آیات از برخی ار
 برخی لحن تشخیص ارمفسران  از برخی مواقع این ار کهاست  اااه قرار خطاب

، آیتات ستیاق و ستبک گرفتن نظر ار با عالمه ولیاند، شده اشتباه اچار آیات از
 : است کراه را رافسران م اشتباهنظریات  و اااه تشخیص را آیات لحن
 َنْ  يَْعب د ونَ  و لْ  لَ ْ  ما للاه  د ونه  مه ً  به ه  ي نََّ ه ْل    به ه  لَه  ْ  لَْيسَ  ما وَ  س ْلطانا ينَ  مقا وَ  عه مه  لهلظَّقاله
نْ  ير   مه  .(11حج/) نَصه

ينَ  ما وَ ة جمل خصو  ارمرحو  ربرسی  مه نْ  لهلظَّاله قير   مه  لحن :است گفته نَصه
 را آنها که ندارند یاور  نامشرک که است این مراا و است نارکمش تهدید آیه این
  2.نماید محافظت عذاب از

 ار متذکور جملته رتاهراً آیدمىبر سیاق از که رور  به: گویدمی عالمه ولى
، ندارند شرکائشان خدایى به علمى و برهان نامشرک که است این بر احتجاج مقا 
 ؛شتدمى ایشان یاور برهان آن، ااشتندمى ىعلم و حجتى چنین اگرکه ان بی این به

، ولتی مشترکان استت عتالم یتاور علتم و، است برهان صاحب یاور برهان چون
 هتم علمتى و برهتان الیتل همتین بته پس .نیست یاور  رالمان برا  و اندرالم

 ــــــــــ
 .11-18 ، 1 ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .1
 .1 ، 1ج، مجمع البیان، فضل بن حسن، ربرسی .2
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  1.است قرآنى احتجاجات ترینلطیف از این و ندارند

   آیات مخاطب تشخیص -12
هایی به کار رفتته و نتامی از افتراا بته میتان قرآن کریم خطابار برخی از آیات 

نیامده تا مشخص شوا که خطاب متوجه چه کسی است؟ لذا گاه برختی از مفستران 
که عالمه از فحتوای کتال  و ستیاق  اندار تشخیص مخارب آیات راهی خطا پیمواه

 آیات، مخارب آیه را تشخیص اااه و ایدگاه مفسران را را کراه است: 

ينَ  أَيوَها ياة آی ذیل المیزانمؤلف  ق َ  آَمن قوا الَّقذه ( 2صتف/) تَْفعَل قونَ  ال مقا تَُ ول قونَ  له
 اینکته ستبب بته را نامؤمنت خواهدمى ،است توبیخ زمینه ار آیه گفتار: نویسدمی

: استت گفتته ربرستیمرحو   اینکه و کند. توبیخ کنندنمى عمل گویندمى بدانچه
 ایتن شتریفه آیته و هستتند نامنافقت «ایدآوراه ایمان که انىکس ا » ةجمل از مراا
 2نتد.امحتر قترآن  نظتر از نامؤمنت زیترا، را نامؤمنت نه، کندمى سرزن  را رائفه
 بحتث مورا آیاتة زمین و سیاق زیرا ااا... فرا گوش آن به نباید و نیست ارست
 بته که بواند ااها پایدار  وعده جنگ از قبل نامؤمن از بعضى گویا که فهماندمى
 جنتگ برا  شدن بیرون از یا نگذارند فرار به پا و، نکنند پشت جنگ به وجههیچ
، ننمایند مضایقه ایگران و خوا برا  جنگ ابزار تهیه ار انفاق از یا، نورزند تثاقل
  1. ..اند.کراه وعده خلف عمل موقع ار ولى

   آیات متکلم تشخیص -11
 راسخنانی  ایگر افراای زبان از متعال خداوند مکریقرآن  از بسیاری آیات ار 
 بته. نیستت آشتکار ختوبی به االیلی به آنها، متکلم تشخیص گاه که کندمی بیان

 ــــــــــ
 .511 ، 14ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .1
 .218 ، 1ج، مجمع البیان، فضل بن حسن، ربرسی .2
 .421 ، 11 ج، المیزانمدحسین، مح، رباربایی .1
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 آیتات صتحیح تفسیرو  آیات حقیقی متکلم تشخیص ار مفسران، گاه الیل همین
 نظتر مورا متکلم ،سیاق بر تکیه با مواقع گونه این ار عالمه شوند.می خطا اچار
 : کندمی را را مخالف، نظریات اااه تشخیص را متعال داوندخ

قاة آی ذیل رازی فخر ْلفَقةً  َرأَْو    فَلَمَّ قيئَتْ  َّ  قو    سه ج  ينَ  و  وا الَّقذه  یالَّقذه  هقذَا قهيقلَ  وَ  َكفَقر 

 یکدیگر به که کفارند خوا کال  این گوینده: نویسدمی (21ملک/) تَدَّع ونَ  به ه  ك ْنت  ْ 
؛ باشتد ارستت تواندنمی قول این: گویدمی وی نظر را ار عالمه ولی 1گویند.مى
 کتال  ایتن گوینتده کته آیدبرمى سیاق راهر از و نیست سازگار آیه سیاق با زیرا

  2...کنند.مى خطاب اوزخ اهل به خدا امر به کهاند مالئکه

  جعلی روایات از گیریبهره و استناد -14
 گرفتن نظر ار مفسران، آرای تأیید یا را ار رباربایی عالمه معیارهای از یکی

، متوارا برخی ار. شوامی نقل آیات ذیل که است روایاتی کارگیری بهچگونگی 
 از استته ایتن المیتزانمؤلتف  کتهانتد کراه گیتریبهره جعلی روایات ازمفسران 
 : جمله از؛ است کراه را و نقد را روایات

ينَ  قَْوًمقا فهيَهقا إهنَّ  وَسق م   يَقا قَقال واة آی ذیل ار المنارمؤلف  لََها لَقن َوإهنَّقا َجبَّقاره  نَّقْدخ 

واْ  َحتَّ    ج  ْنَها يَْخر  واْ  فَِهن مه ج  ْنَها يَْخر  ل ونَ  فَِهنَّا مه  از متراا: نویستدمتی (22مائتده/) دَاخه
 زور مترا  بته و، باشتند نیترو و سطوت صاحب که است کسانى «جَبَّارِینَ»ة کلم

 پیرامتون روایتات از تعتداا  ار .کنند تحمیل مرا  به اهندبخو چه هر و بگویند
 ىانمرامت و عمالقته از سترزمین آن ستاکنان که آمده، بحث مورا جبارین وصف
 آنتان بلنتدقامتى و هیکلتىارشتکه اربارة چنان ؛بواند بلندقامت و هیکلارشت
 ذیتل رالمنتامؤلف  که روایاتی نقد ار عالمه 1.است شده وارا عجیبى ها ااستان

 ــــــــــ
 .15 ، 11ج، مفاتیح الغیب، راز  فخر .1
 .611 ، 11ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .2
 .111  ، 6ج، تفسیر المنار، محمد، رضا رشید .1
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 باستانى آثار ار و، بپذیرا راآنها  تواندنمى سلیم عقل: گوید، میکراه نقل آیه این
 نتاگزیر، نتدارا وجتوا کند تأیید را روایات این که چیز  نیز ربیعىها  بحث و

 1.ندارا اسیسه و جعل جز مأخذ  مذکور روایات که گفت باید

 قرآن صریح نص بامفسران  آرای مخالفت -15
ْحَصنَات  ـَواْلقة آیت ذیل لمنارامؤلف  قنَ  م  تَقابَ  أَْيَمقان ك  ْ  َملََكقتْ  َمقا إهالَّ  الن هَسقاء مه  للاه  كه

ققلَّ  َعلَققْيك  ْ  ققا لَك قق  َوأ حه ك قق ْ  َوَراء مَّ ك   تَْبتَغ ققواْ  أَن ذَله ققنهينَ  بهققََْمَواله ْحصه ينَ  َغْيققرَ  مو َسققافهحه  فََمققا م 
ْنه نَّ  به ه  اْستَْمتَْعت   وَره نَّ  فَآت وه نَّ  مه يَضةً  أ ج  نَاحَ  َوالَ  فَره قن به ه  تََراَضْيت   فهيَما َعلَْيك  ْ  ج   بَْعقده  مه
يَضةه  ً  َعلهيًما َكانَ  للاَ  إهنَّ  اْلفَره يمقا  قانونى و متعه تشریع که کراه اشکال (24نسار/) َحكه
 بتاز  تو  چون که سازامى مراان بازیچه را زن زیرا ؛است زن به توهینی بوان
 2بیفتد. کسى ستا ا  هر

 وارا او به اشکال این که کسى نخستین اینکه لاوّ: گویدمى پاسخ  ار عالمه
 تتا استال  صتدر ار را متعته شارد اینکه ار ؛ زیرااست اسال  شارد خوا شوامى

 ما جواب همان ااا شارد که جوابى هر، نیست حرفى هیچ بوا کراه تشریع مدتى
 بران لذت قبیل از، هست متعه ار که اغراضى آن ، همهاینکه او  بوا. خواهد نیز
 مرا ار (شدن بازیچه شما قول به و) محبت و انس و فرزند تولید، شهوت افع و
 مگتر، شوامى ملعبه زن فقط متعه ار بگویى ندارا معنا ایگر، است مشترک زن و

 حکمتی، کریمقرآن  صریح نص آیه این ار 1.کنى جدال و لجباز  بخواهى اینکه
 منتابع ار که روایاتیر ب تکیه با المنارمؤلف  ولی، فرمواه اعال  شرعی و لحال را
 بتر نظری، (باشندمی ساختگی و ضعیف که) آمده متعه تحریم بر مبنی سنت اهل

  است. نمواه ابرازقرآن  خالف

 ــــــــــ
 .211 ، 5 ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .1
 .11  ، 5 ج، تفسیر المنار، محمد، رشیدرضا .2
 .211-261 ، 4 ج، المیزانحسین، محمد، رباربایی .1
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 بایکدیگر بعد و قبل آیات ارتباط چگونگی -16
 و تفسیرکراه بعدشان و بلق آیات به توجه با را آیات بسیاری موارا ار عالمه
 معنای و کند ارک را آیات ارتبا  که کندمی کمک مفسر به سیاق که است معتقد
 غفلتت بحث این از که یمفسران ایدگاه موارای ار لذا اهد. تشخیص را حقیقی
 ارستت معنتای وانتد، نپذیرفتته کراه خطا هم با آیات ارتبا  تعیین ار یا و کراه
 : ستا نمواه بیان را آیات

ُْنَا ما وَ ة آی ذیل آلوسی ق َ  بقاطه ً  بَْينَه مقا مقا وَ  اأْلَْرضَ  وَ  السَّماءَ  َخلَ ينَ  َظقنو  ذله  الَّقذه

وا ينَ  فََوْيل   َكفَر  لَّذه وا له نَ  َكفَر   معنتا نظتر از بحث مورا آیه: گویدمی (72/ص  ) النَّاره  مه
 ستبب پیرو  نای چون ؛مکن هوا پیرو : فرمواه گویا و، ماقبل  بر است عطف
 پیترو  که - بارل برا  را عالم وندخدا اینکه سبب به نیز و .شوامى اتگمراهی

 کراه خلق شرد پیرو  و توحید برا  بلکه، نیافریده - است آن از مصداقى هو 

 کته بعتد  آیته ستیاق؛ زیترا نیستت ارستت تفستیر این: گویدمی عالمه 1.است
ينَ  نَْجعَل    أَ : فرمایدمى ل وا وَ  ن واآمَ  الَّذه الهحاته  َعمه ينَ ـَكالْ  الصَّ ده ْفسه  ایتن با اأْلَْرضه  یفه  م 
 2.نیست سازگار معنا

   موضوعی تفسیر به توجهیبی -11
نَافهُ ونَ ـالْ  يَْحذَر  ة آی ذیل المنار لَ  أَن م   ق قله  ق ل قوبههه  یفهق بهَمقا ت نَب هقئ ه  ْ  س قوَرة   َعلَقْيهه ْ  ت نَقََّّ

واْ  ؤ  ج   للاَ  إهنَّ  اْستَْهَّه ْخره ا م  ونَ  مَّ ؤ   ق قله »ة جمل از: نویسدمی (64توبه/) تَْحذَر   «اواْسقتَْهَّه
 تترس و حذر حالت ،استهزار عنوانه ب بلکه ،نبواه  جد ایشان حذر که آیدبرمى
  1اند.گرفتهمى خوا به

 کته بستیار  آیتات زیرا؛ نیست صحیح جواب این: گویدمی آن نقد ار عالمه

 ــــــــــ
 .188 ، 21ج، روب المعانی، سیّد محموا، آلوسی .1
 .221 ، 11ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .2
 .521 ، 11ج، تفسیر المنار، محمد، رشیدرضا .1
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 شتده نازل ایشان ارباره ایگر  هاهسور و نسار و بقره سوره ار اتآی این از قبل
 و حتذر اینکه بر اارند االلت همه بوا کراه فاش را آنان سور نیّات از بسیار  و

 . ...استهزار عنوانهب نه بواه جد  نامنافق ترس
 واقعتى تترس از همه که کراه تعبیراتى ایشان ارباره متعال وندخدا، عالوهه ب
 َعلَقْيهه ْ  َصقْيَحة   ك قلَّ  يَْحَسقب ونَ : فرمتواه منافقین سوره ار مثالً ؛کندمى حکایت آنان
 ستوره ار و آنهاستت علیته دنکنمى خیال و ترسندمى صدایى هر از( 4منافقون/)

قق ْ  یفهقق أَصققابهعَه  ْ  يَْجعَل ققونَ  :فرمتتواه و آوراه ایشتتان بتتاره ار لتتىثَمَ بقتتره ققنَ  آذانههه  مه

نهند می خوا هایگوش ار را خوا انگشتان؛ سر(11بقره/) َمْوته ـالْ  رَ َحذَ  الصَّواعه ه 
 1شوا.مى نازل ایشان بر که باشد عذابى مبااا که صاعقه ترس از

 نظریات مفسران  بودن استدالل بدون -18
واْ  الَ »ة آی ذیل رباربایی عالمه ر   َطآئهفَقة   َعقن نَّْعقف   إهن إهيَمقانهك  ْ  بَْعقدَ  َكفَقْرت   قَقدْ  تَْعتَقذه

نك  ْ  بْ  م ه ينَ  َكقان واْ  بهقََنَّه  ْ  َطآئهفَةً  ن عَذ ه مه ْجقره  نامفستر از یکتى: نویستدمتی (66توبته/) «م 
 ارتالق نیتز مترا  از تا  او و یکى بر رائفه کلمه که را قول این (المنارمؤلف )
 مبالغه قدر آن و، کراه تخطئه، شوامى ارالق باال به تا سه برچنان که هم شوامى
 ار و، نتدارا اشگفته بر الیلى هیچ آنکه حال 2است. خوانده غلط را آن که کراه
 ،چیتز هتر از قطعته یک بر ارالق  و نگرفته قرار نىمعیّ عدا هیچ کلمه اینة ماا
 1.شوامى استعمال یکى ار که است این مؤید خوا

   دینیهای هآموز نقض -19
قبَْعض   ض ك  ْ بَعْ  اْهبهط واْ  قَالَ ة آی ذیل المنارمؤلف  ْسقتََُر   األَْرضه  یفهق َولَك ق ْ  َعقد و   له  م 

 ــــــــــ
 .121-128 ، 1 ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .1
 .512 ، 11 ج، تفسیر المنار، محمد، رشیدرضا .2
 .111 ، 1 ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .1
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ين   إهلَ  َوَمتَا     نتوعى آا  ااستتان این ار آا  از مقصوا: نویسدمی (24اعراف/) حه
 از مقصتوا: گفتته همچنتین و 1استت. محض خیالى ااستان یک ااستان و ،است
 زمره از آا  اصالً و 2کند.مى اعوت فساا و شر به را آامى که است ا قوه ابلیس

 بعثتت از قبتل یتا نیستتند گنتاه از معصتو  رانبیتا کلى رور به یا و نبواه مبراناپی
  1بوا. نشده مبعو  کرا نافرمانى که موقع آن آا  و نیستند معصو 
 تنهتا اانستت بایتد: گویتدمتی المنتارنظریات مؤلف  نقد ار رباربایی عالمه 
 مباحث این ار مفسر که است این شدهور مزب مباحث اعتباریبى باعث که چیز 
 مستائل از را تکوینى مسائل و نگذاشته فرق اعتبار  جهات و حقیقى جهات بین

 اعتبتار  و قرارااا  اصول، نمواه برهم و ارهم را بحث و ،نکراه جدا تشریعى
 اخالتت تکتوینى امتور ار است مفید اجتماعى نظا  و تشریعیات برا  تنها که را
 4.استاااه  حکومت، ار آن و اااه

 قرآن  جمالت و آیات صحیح مفهوم و معنا تشخیص -23
 آیتات تفستیر بته ،آیات مختلف اجزای نظرگرفتن ار بدونمفسران  از برخی

 کته شتده باعتث آیتات( مختلتف اجزای از )غفلت عامل همین کهاند کراه اقدا 
 ار با و سیاق بر تکیه با عالمه ولی ،بدهند ارائه خداوند مقصوا برخالف تفسیری

 برختینظریتات  وکراه  بیانتری صحیح تفسیر، آیات مختلف اجزای گرفتن نظر
ً  م وسق    ه أ   ف ؤاد   أَْصبَحَ  وَ : است نمواه را رامفسران  غقا  لَقْوال بهق ه  یلَت ْبقده  كقادَتْ  إهنْ  فاره

تَك ونَ  قَْلبهها َعل  َربَْطنا أَنْ  نَ  له نهينَ ـالْ  مه ْؤمه  .(11قصص/) م 
 مفسر  آن مثل ؛اندآوراه را مطالبى آیه  هاهجمل تفسیر ار نامفسر از بعضى

 ــــــــــ
 .151  ، 8 ج و 282-261  ، 1 ج، تفسیر المنار، محمد، رشیدرضا .1
 .215-261  ، 1 ج، همان .2
 .118-111  ، 2 ج، مفاتیح الغیب، رازی فخربنگرید به:  همچنین. 154  ، 8 جهمان،  .1
 .18-16  ، 8 ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .4
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 وقتتى موستى ماار قلب یعنى»: گفته «فارِغاً مُوسىا   فُؤااُ أَصْبَحَ وَ»: جمله ار که
 ،«شد عقل از خالى، حیرت و ترس شدت از، افتااه فرعون اا  به پسرش شنید که
 شتد خالى آن یاا از و گشت فارغ شد او به که وحیى آن از موسى ماار قلب»: یا
 زیترا ؛استت ضتعیف احتماالت این همه: گویدمی عالمه 1.«کرا فراموش را آن و

 آیته معنتا  حاصتل پتس ؛شتوانمى استفااه آیه سیاق از نظریات این از یکهیچ
 شتدمى باعث که اندوهى و ترس از، وحى سبب به موسى ماار قلب: است چنین
  2شد. خالى ،گراا فاش فرزندش سرّ

   تفسیر جای به تطبیق و جری از استفاده -21
 کته کننتدمتی ذکتر را روایتاتی، آیتات ازبعضی  تفسیر برایمفسران  از برخی
 روایات آن تواننمی ولی، اارا وجوا روایت و آیه بینای طهتراب و شباهت گرچه
 روایتت و کندمی بیان را کلی مفهو  یک آیه زیرا؛ کرا بیان آیه تفسیر عنوان به را
 ایتن نقتد بته بستیاری متوارا ار المیزان ار عالمه پراازا.می مصداق یک بیان به

 کراه یاا تطبیق و جری عنوان با را روایات از استفااه نود این و پرااخته روایات
 : مثال؛ است
 آیتة ذیتل که کرا روایت عباس ابن از منذر ابن که است آمده المنثور الدرّ ار

 َّالسَّدَّْينه  بَْينَ  بَلَ َ  إهذا َحت... /و ارمینته کوه یکى که کوه او یعنى: گفت (11)کهف 
 1است. آذربایجان کوه یکى

 و استت جر  باب از روایت این: گویدمی سیوریایدگاه  را و نقد ار عالمه
  4.باشد آیه تفسیر تواندنمی

 ــــــــــ
 .41 ، 21ج، روب المعانی، سیّد محموا، وسیآل .1
 .15-14 ، 16ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .2
 .241 ، 4، جالمنثور الدرّالدین، ، جاللسیوری .1
 .115 ، 11ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .4
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 قرآن تحریف روایات به اعتقاد -22
ة آیت ار کتریمقرآن  خوا که است سلّمیم مباحث از یکی تحریف عد  بحث
 ستنت اهتل و شیعه علمای اجماد همچنین و کراه تضمین را آن حجرنهم سورة 

 تفاسیرشان ار را اساسبی روایات از یبعضمفسران  از برخی ولی است آن بر نیز
 و نقتد مورا را روایات ونظریات  آن، استدالل با رباربایی عالمه کهاند کراه نقل
  است. اااه قرار را

 جعلتی روایتات از، نمتواه ذکر آیات ذیل رازی فخر گاه که روایاتی از برخی
 رازی فخرنظریات  مواقع گونهاین ار عالمه .اارا االلتقرآن  تحریف بر و است
 : اهدمی قرار نقد مورا را

ْلنَقا نَْحقن   إهنَّاة: آی ذیل عالمه ْكرَ  نَََّّ  مطترب بتا (1حجتر/) لَحقافهظ ونَ  لَق    إهنَّقا وَ  القذ ه
 کتران مطترب از پس، «تحریف ازقرآن  مصونیت ار فصلی» عنوان با بحثی کران
اربتارة  کته مجعولی روایات نقد وآنها  به پاسخ وقرآن  تحریف پیرامون شبهاتی
 روایتات آن بته کته 1مفسران از برخی آرای ذکر و است شده واراقرآن  تحریف
 کته اارامی بیان، پرااخته مفسران از بسیارینظریات  نقد و را بهاند؛ کراه استناا

 قطعى االلت با بوان مخالف لحاظ به نیز سند صحت فرض بر تحریف روایات»
 ایتن بته و «.مراوانتد و بواه کذب اسناا و جعل مظنه ار، تحریف عد  برقرآن 

 تتتأثیر روایتتات آن از کتتهرا  مفستترانی آرای هتتم و واراه روایتتات هتتم صتتورت
 مفصتل رتور به میان این ار و 2است. کراه را و نقد مدرک و الیل بااند، پذیرفته

 و بحث آن ازای خالصه که است پرااخته زمینه این ار رازی فخرنظریات  نقد به
 : شوامی ذکرااامه  ار بررسی

 ــــــــــ
 ج، صتحیح بختار ، محمد بن اسماعیل، بخاری؛ 16   ،14 ج، روب المعانى، سیّد محموا، آلوسی .1

تفستیر ، مالمحستن، کاشتانی فیض؛ 411  ، 2 ج، تفسیر قمى، علی بن ابراهیم، قمی؛ 126 ، 1
 .414  ، 1 ج، صافى

 .116-111  ، 12 ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .2
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 کته رازی[ فختر جملته ]از ستنت اهل مفسران از برخیایدگاه  نقد ار عالمه
 تالوتت  و برا یااها از خدا راقرآن  از ا رهپا» گفته که حدیث یک از افاد برا 
انتد، شتده گم چطور و اندرفته کجا آیات آناینکه  اما: گویدمی 1،«کرا منسوخ را
 هتم شتما اگر و !.است؟ نگرفته را آیه هزار آن از یکى سراغ هم نفر یک حتى که

 یتاا از پرستیممتى، بتراه یااها از خدا بگویید و، اهید قرار سند را حدیث همان
 نستخ آیتا باشتد؟ تواندمى چه تالوت نسخ از مقصوا و اارا؟ معنا چه خدا بران
 آیتات چترا پتس شتده؟ منستوخ آیتات آن به عمل که بواه این خارر به تالوت
 کنون تا و نشد؟ التالوه منسوخ است کریمقرآن  ار اکنون هم که ایگر  منسوخه

 و، هعد آیه و، زانى و زانیه نکاب آیه و صدقه آیه مانند !مانده؟ باقى کریمقرآن  ار
، کننتدمتى قستم او را التالوهمنسوخ آیات 2آقایان که اینجاست جالب و آن؟ غیر
 کته آیتاتى آن ایگر قسم و، آن به عمل هم و شده نسخ تالوت  هم کهآنها  یکى
  .رجم آیه مانند ؛است شده نسخ تالوت  تنها
 ستبب بتدین و نبتواه ختدایى کتال  صتفات واجد که بواه این خارر به یا و

 پتس بوا چنین اگر .است براه یااهایشان از و، کشیدهآنها  بر بطالن خط خداوند
ل   يََْتهي ه  ال که عزیز کتاب و خدا کال  رجز حقیقت ار قنْ  اْلباطه قنْ  ال وَ  يَدَْيق ه  بَقْينه  مه  مه

ق ه   حتق سو  به هاا  و فصل قول، نبوا اختالف از منزه، نبواه( 42)فصّلت/ َخْلفه
 کوتتاه و.  ...و نمتوا تحد  آن با بتوان کها  معجزه و، مستقیم صرا  سو  به و

 نیز و، محفوظ لوب از شده نازل راقرآن  متعال خدا  زیرا؛ نبواهقرآن  بگو، سخن
 ار بارل قیامت قیا  تا بعد اعصار ار و نزول  عصر ار که خوانده عزیز  کتاب
 و معجتزه، بارل و حق میان فرقان، نور، هدایت، فصل قول را آن و، ندارا راه آن
  1است. نامیده ...

 ــــــــــ
 .211  ، 1 ج، مفاتیح الغیب، راز  فخر .1
 .24-22  ، 2 ج، االتقانالدین، ، جاللسیوری ؛211  ، 1 جهمان،  .2
 .111  ، 12 ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .1
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 قرآن  آیات از برخی با تاریخیهای بحث ناصواب تطبیق -21
هتای متالک از یکی و اارا جامع ایدگاهی مفسراننظریات  بررسی ار عالمه
 همتین بتر 1باشد.می تاریخیهای بحثة موازن و بررسی و تاریخ به توجهایشان، 
 اااه قترار نقتد متورا زمینته ایتن ار رانظریات مفسران  مختلفی موارا را اساس
 : جمله از؛ است
 َْن    َعلَْيك  ْ  َسََتْل وا ق لْ  اْلَُْرنَْينه  یذه  َعنْ  يَْسئَل ونَ َ  و ْكراً  مه  (.81)کهف/ ذه

 مشتهور هتازبان ار که است مقدونى اسکندر همان القرنینذواند: گفته بعضى
 بتر .هاستتزبتان سر بر همیشه که، شده لىثَمَ یک نظیر هم دراسکن سد و، است
 جعفتر بتن موسى از االسناا قرب ار که روایتى مانند، آمده هم روایاتى معنا این
 هر که منبه بن وهب روایت و، خدا رسول از عامر بن ةق ع روایت و، شده نقل
 ،تتابعین و صحابه از مفسران قدما  از بعضى 2.است شده نقل المنثور الدرّ ار او

 همتین نیز 4المنثور الدرّ نقل به قتااه و - 1البیان مجمع نقل به جبل بن معاذ مانند

 او کنتدمى وصف را مقدونى اسکندر وقتى هم سینا بوعلى. اندبرگزیده را ایدگاه
 ایتن بتر ختوا کبیر تفسیر ار هم راز  فخر. نامدمى القرنین ذو اسکندر نا  به را

: قترآن استت ایتن ،گفتته رازی فختر آنچه ةخالص .اارا پافشار  و اصرار نظریه
 جهتت و مشترق و مغرب نقا  اقصى تا مرا این سلطنت اینکه بر کندمى االلت
 مثتل و، استت زمین روز آن معموره همان حقیقت ار این و یافته گسترش شمال
 از ىسهم چنین که پااشاهى و ،بماند زمین ار جاواانه نام  باید پااشاهى چنین
 ....بس و است اسکندر همان ،باشد اارا شهرت

 ــــــــــ
 ار تفسیر المنثور الدرّ نقد و بررسی روایات، کریموند ناصری اهلل امان و فرزندوحی جمالبنگرید به:  .1

 .11 ، المیزان
 .حمیری قرب االسناا از نقل به، 211  ، 4 ج، المنثور الدرّالدین، ، جاللسیوری .2
 .111  ، 4 ج، ع البیانمجم، فضل بن حسن، ربرسی .1
 .242  ، 4 ج، المنثور الدرّالدین، ، جاللسیوری .4
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 القترنینذو کته شتده ثابتقرآن  ار وقتى، خوب: گویدمی ااامه ار رازی فخر
 کته کستى که رسید ثبوت به هم تاریخ ار و، شد مالک را زمینها  آباا  بیشتر
 کته مانتدنمتى بتاقى شتک جتا  ایگر، بواه اسکندر باشد ااشتها  نشانه چنین
  1است. مقدونى اسکندر همان قرنینالذو

 او آرای نقتد بته مستتدل االیلتی بتا رازی فخترنظریتات  ذکتر از پس عالمه
 : نویسدمی چنین و پراازامی

 پااشاهى»: گفت اینکه الًاوّ: که است اینایدگاه وجوا اارا  این ار که اشکالى
 قبتول «استت مقتدونى اسکندر تنها باشد شده مالک را زمینها  آباا  بیشتر که

 سراغ را ایگر  سالرین، تاریخ. نیست ممسلّ تاریخ ار ااعایى چنین زیرا؛ نداریم
 ثانیتاً .استت نبتواه هتم کمتر نبواه مقدونى ملک از بیشتر اگر ملک  که اهدمى

، اانتدنمتى ممستلّ اسکندر برا  تاریخ برشمراه القرنینذو برا قرآن  که اوصافى
 بته متؤمن مرا  القرنینذو» :فرمایدمى کریمقرآن  ثالًم ،کندمى انکار راآنها  بلکه
 مترا  استکندر کته حالى ار ،«ااشته توحید این خالصه و بواه جزا روز و خدا
 آن شتاهد ختوا، مشتتر  برا  کران  قربانى، چنان که بواهها صابئى از و وثنى
 .است
 و عدل به و بواه خدا صالح بندگان از یکى القرنینذو»: فرمواه کریمقرآن  نیز
 ار ثالثتاً .است نوشته را این خالف اسکندر برا  تاریخ ولی ،«کراهمى مدارا رفق
 و یتأجوج ستد نتا  بته سد  مقدونى اسکندر که نیامده آنان تواریخ از یک هیچ

  2.باشد ساخته ،فرمواه ذکرقرآن  که اوصافى آن به مأجوج

 گيرینتيجه

این نتیجه به است آمد کته عالمته  از مجموعه مباحث مطرب شده ار این نوشتار

 ــــــــــ
 .165  ، 21 ج، مفاتیح الغیب، راز  فخر .1
 .161  ، 11 ج، المیزانمحمدحسین، ، رباربایی .2
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 اقتدا  مفستران آرای نقتد و بررسی به مورا صدها ار المیزان تفسیر ار رباربایی
: جملته از الفتاظ از برختی بتا، المیتزان مختلتف مجلداتة مطالع با. است نمواه

 )برخی یقول منهم، (مفسران از )بعضین یمفسرال بعض، آنان( از )بعضی بعضهم»
 کته هستتیم مواجته «مفستران از برختی نا  ذکر با نیز گاهی و، ند(گویآنها می از

 پراازا.آنها می نقد و بررسی به، کراه نقل را مفسراننظریات  عالمه
 اارا.هایی مؤلفته و مبانی، مختلف مفسرانهای ایدگاه بررسی و نقد ار ایشان
 ستیریتف آرای خاصتی توجه و اقت با، قرآن فهم و تفسیر مراحلهمه  ارایشان 
هتای ضتعف و ضتعیفنظریتات  و اااه قترار مطالعته متورا را مختلف مفسران
 و استتدالل بتا و مختلفهای مالک و مبانی با وآشکار کراه  رامفسران  تفسیری
 است. اااه قرار نقد و بررسی مورا، آنها را قرآن فهم صحیح روش به استناا

  ______________________________ منابع  _____________ 

  ش.1186، تهران ،لاوّ چا ، ایقمشه الهیة ترجم، کریم قرآن .1
 اار، بیتروت، او  چتا ، المعتانی روب تفسیر، سیّد محموا، آلوسی یافند .2

 ق. 1414، العربی الترا ر احیا
 و حتوزه پووهشتگاه، تهتران، او  چتا ، تفسیری مکاتب، اکبرعلی، اباییب .1

 ش.1185، اانشگاه
 تا.، بیاارالمعرفه، بیروت، بخاری صحیح، اسماعیل بنمحمّد ، بخاری .4
 تا.، بیتهران، تفسیر مفاتیح الغیب، فخرالدین، رازی .5
، بیتروت، المنتار بتفستیر الشتهیر الحکتیم القرآن تفسیر، محمد، رضا رشید .6

 تا.، بیاارالمعرفه

، بیتروت، یتلالتنز غتوامض حقتائق عتن تفسیرالکشاف، محموا، زمخشری .1
 ق.1411، العربی اارالکتاب

، 21 ش، مجلة قبسات ،«روش صحیح تفسیر قرآن»، جعفر، تبریزی سبحانی .8
 ش.1182

 اارالکتتب، بیتروت، ثورأالمت تفستیر فتی المنثور الدرّ، الدینجالل، سیوری .1
 ق.1411، العلمیه
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 . 1161، قاهره، اول چا ، القرآن علو  فی االتقانتتتتتتتتتتتتتتت ،  .11
 نشتر افتتر تهران،، الهیجی شریف تفسیر، علی بن محمد، الهیجی شریف .11

  .ش1111 ،راا
 انتشتارات افتر، قم، القرآن تفسیر فی المیزان، حسین سیدمحمد، رباربایی .12

 ق.1411 ،قم علمیه حوزه مدرسین جامعه اسالمی

 ةسو مو، بیتروت، تفستیرالقرآن فی البیان مجمع، حسن بن فضل، ربرسی .11
 ق.1415، االعلمى

، االستالمی االعتال  مکتتب، قتم، (الغیب مفاتیح) الکبیر تفسیر، راز  فخر .14
  ق.1411

 ق.1415، مصدر انتشارات، تهران، صافی تفسیر، مالمحسن، اشانیک فیض .15
 .تا، قم، اارالکتاب، بیالقمی تفسیرم، ابراهی بن علی، قمی .16
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 طباطبایی عالمه دیدگاه از تأویل بر چند تأمالتی

 
  _________________ 1 محمدمهدی مسعودیدکتر   __________________ 

 2/11/1111: پذیرش تاریخ – 2/1/1111: اریافت تاریخ

 
 

 
وو كووه اسوو  مشوويل  طالحاتاصوو از ت ویوو   نظوور اخووتال  آنمعناشناسوو   در رانمفس 

 آ  سوور  7ة آیو در واژ  ایو  کواربرد بوهبوه طوور عمود  آنها  اتاختالف ةریش .دارند

 كنوار در «ت ویو » واژ  ،آیوه ایو  در كه اس  ای  هم آن دلی  .گرددم  باز 2عمران

 ارتبواط  در فسورانم از بسویار  و اسو  آمد  «متشابه» و «محيم» چون گانیواژ

 انود.پرداخته آن تعریوف بوه ،انودداد  ارائوه متشوابه و محيم از كه تعریف  با تن اتنگ

وو دیوودگا ، خصووو  ایوو  در نووو یها دیوودگا جملووه از  مووهعال  ، معاصوور بوو ر  رمفس 

 دیوودگا بوورآنیم  تحقیوو  ایو  در اسوو . متفوواوتهوا  دیوودگا دی وور بوا کووه اسوو  طباطبوایی

موضووو   در پیشوونهادی ال وووی ةارائوو بووا پایووان در، د کوور یووانب را طباطبووایی مووهعال  

 کنیم. مطرح را خود دیدگا  ،تفسیر و ت وی  قلمرو

 .متشابه و محکم، طباطباییت وی  در دیدگا  عالمه ، تفسیرها: کليدواژه

 ــــــــــ
 اقلید. واحد اسالمی آزاا اانشگاه استاایار .1

2.  ْنق   آيَق یه َو الَّذه تَاَب مه يَن فهقأَْنَََّل َعلَْيَ  اْلكه قا الَّقذه تََشقابهَهات  فَََمَّ تَقابه َوأ َخقر  م  ْحَكَمقات  ه قنَّ أ  و اْلكه  یات  م 

ي يله ه َوَما يَْعلَق   تََْوه ْن   اْبتهغَاَء اْلفهتْنَةه َواْبتهغَاَء تََْوه َّبهع وَن َما تََشابَ َ مه ْ  ََّْي   فَيَت وَن   للا  لَق   إهالَّ ق ل وبههه قخ  اسه َوالرَّ
لْ  یفه  ْنده َربه نَا َوَما يَذَّكَّر  إهال أ ول و األْلبَابه اْلعه ْن عه  . ه يَُ ول وَن آَمنَّا به ه ك ل  مه
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 مقدمه

 عصتر ار تفستیر رونتق اربزرگی  سهم رباربایی، عالّمه بزر مفسّر  شکبی
 کته استت آن ازتر آشتنا ما مرا  برای المیزان قدرگران رتفسی است. ااشته حاضر
 ،تفستیر ایتن مهتم ویوگتی گتوییم. سخن آن وجاهت از وجیزه این ار بخواهیم

 و نظیترکتم، ختوا نود ار حق به که استقرآن  بهقرآن  تفسیرروش  کارگیریهب
 ارک بترای آیات پراازش و چین  ار تنها ایشان روش است. شیعه مباهات ةمای
 کنتار ار نیتز را مشتترک و مشابههای موضود بلکه شوا؛نمی خالصه واگه عنایم
 و آرا از آکنتدهمایته، گران تفسیر این است.کراه  استخراج را آیه پیا  و چیده هم

 از ا.کتر اشتاره تأویل ةواگ معناشناسی به توانمی جمله از که است بدیع نظریات
 و صحابه رانمفسّ انمز از تأویل و تشابهم، محکم یمعنا ار هااختالف، م ع    نظر

 آنها از بیانی کمتر ؛است معتقد او .اارا ااامه حاضر زمان تا که شده شرود تابعین
 باعتث کتهرا  ایعمتده سبب وی 1باشد. نزایک ایشان تعریف به که شوامی پیدا

 ااندمی اشتباهی و مبحث خلط، شده واگه سه این معنای بیان ار نارمفسّ اختالف
 2.است اااه رخ تأویل و متشابه و محکم مورا ار بحث بین آنان سوی از که

 یک به یک و 1کراه اشاره مختلف ایدگاه 16 به ،متشابه و محکم بیان ار وی
 شتریفه ةآیت راهر آنچه که اارامی ارهار پایان ار و اااه قرار یااقن مورا را آنها
 .است گذشته اقوال تما  مخالف اارا؛ االلت آن بر (1: عمران )آل

 ،آیاتی هستتند کته ار االلتت بتر متدلول ختوا ،آیات محکم ؛معتقد است م ع   
افراا منحرف به منظور گمتراه کتران مترا  و  ار حالی که ؛دنگونه قصوری ندارهیچ
 ،پتس متشتابهات .کننتدانبال می ،أخذ کراه به تأویل قرآن، آیات متشابه را یابیاست

 ــــــــــ
 .11 ، 1ج، القرآن المیزان فی تفسیر، محمدحسین سید، رباربایی .1
 .12 ، 1ج، همان .2
 .همان .1
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روشتن  شتنوندهمصداق و متدلول واقعیشتان بترای ، ابتداییآیاتی هستند که ار نظر 
ار عتین بته عبتارت ایگتر،  1.دنشتومصاایق ایگر اشتباه می یعنی با معانی و ؛نیست

 نتد؛د، از نظر مقصد و معنا مورا شتبهه و ترایدناینکه بر مدلول لفظی خوا االلت اار
مأنوس نزا  هریقرا با چنان نیست که این تراید از لحاظ لفظ آن پی  آمده باشد ت اما
 ،شتده ارمتاند از قبیل ارجاد عا  به ختا  و برگراانتدن مطلتق بته مقیّت زبان اهل

از نظر سازگار نبوان با معنای  بلکه تراید و تشابهی است که ؛گراا برررفترایدش 
 2.پدید آمده است ،گونه شک و تراید نیستکه مورا هیچ یمحکم هآی

 بته کته زمتانی تتا مانتدمی باقی چنانهم متشابه آیات ار تشابه ،م ع    نظر از
 هآی ار مثال عنوان به .شوا روشنآنها  واقعی معانی و دنشو اااه ارجاد محکمات

 َّی  وتَ اْسق  ه رْ عَ الْ  یلَ عَ  نم  حْ الر قترار عترش ربت خداونتد کته شده حتصری (5/)ره 
 حقیقتی معنتای و شوامی حاصل تراید، وندهنش برای امر ابتدای ار .است گرفته
قثْ مه كَ  سَ يْ لَق هآی مانند به وقتی اما ؛نیست روشن آن  مراجعته (11/شتوری) یءَشق  ه له
 کته جستمانی استتقرار ماننتد عترش بر خداوند استقرار که شوامی معلو  ؛شوا
 1استت. ملتک بتر احارته و تسلط مراا بلکه ؛نبواه ،باشد مکان بر تکیه و اعتماا
آنهتا  مفسّر و روشنگر بتوان همان، محکمات وانب الکتاب  ّاُ از، مقصوا بنابراین
 آیتات تمتا  کته ااشت توجه باید اما ؛4ستآنها تشابه رفع و متشابهات به نسبت
 مخصتو  تأویتل ،رو ایتن از و 5نتداتأویل اارای متشابه و محکم از اعم قرآنی
 تأویتل بته رستیدن آیا که شویم مبحث این وارا باشد الز  تا نیست متشابه آیات
 ؟نه یا است ممکن بهاتمتشا

 ــــــــــ
 .21 ، همان .1
 .41و41 ، همان .2
 .21 ، همان .1
 .41 ، همان .4
 .همان .5
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 تأویل و طباطبایی عالمه

 تأویتل بته راجتع لیمفصتّ  بحث، عمران آل سوره 1 هیآ ذیل رباربایی مق ع   
 کرا: خالصه زیر بندهای ار توانمی را ایشان نظر ا.اار
 مرجعتی شابهتم تأویلِ ،ینابنابر ؛شده گرفته رجود معنی به «أول» از تأویل .1
 معارف که است مأخذی همقرآن  تأویلکه چنان ؛کندمی بازگشت آن به که است
  1است. گرفته سرچشمه آنجا ازقرآن 
 یختارج نتییع امتور از بلکه ؛2نیست لفظی مدالیل و مفاهیم سنخ از تأویل .2
 و گیرانمی قرار الفاظ شبکه ار ،بواه باالتر عمومی افها  افق از که حقیقتی ؛است

 شترب اذهتان بته حتدوای تتا کته است کشانده الفاظ قید ار را نآ متعال خداوند
 اارند را مثال حکمِ، متعالی حقیقتِ آن به نسبتقرآن  الفاظ ،ینابنابر .شوا نزایک

  1کنند. نزایک شنونده ذهن به را مطلب تا شده وراهآ که
 احکا  از اعم قرآنی بیانات مستند و گاهتکیه که است واقعی حقیقتِ، تأویل .1
 باشد.می بخ  متحک آیات و مواعظ و

 نته ؛استت ایگری خارجی امر لآم و مرجع که است خارجی امری ،تأویل .4
 تأویتل اینکته بته ختدا کتاب یاتآ توصیف ،بنابراین .خداوند کال  لآم و مرجع
 ،انشائیات ار که است آیات قمتعلَّ توصیف بلکه ؛نیست آیات خوا توصیفِ ؛اارا
 ،مثتال عنتوان به 4است. خارجی امور نهما ،یاتراخبا ار و نانامسلم عمل نهما
 بته مستتند کته است خارجی یامر، عذاب، اهدمی خبر عذاب ازای آیه ار وقتی
 بته امتر کتریمقرآن  ار اگر یا و باشدمی تأویل  آن که است ایگری خارجی امر
 ــــــــــ
 .21 ، مانه .1
 تبتاین را تفستیر و تأویتل بتین منطقتی رابطتة ایشتان که شوامی استفااه چنین مهعالّ بیانات این از .2

 ار عالمه نیست. الفاظ مدالیل و مفاهیم نود از تفسیر خالف بر تأویل است؛ معتقد که چرا، ااندمی
 آنهاستت. مضتمون و مقصتوا کشتف وقترآن  آیتات معتانی بیتان تفسیر: نویسدمی تفسیر تعریف

 .(4 ، 1 ج، )رباربایی
 .41 ، 1جرباربایی،  .1
 .25 ، همان .4
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 حقیقتت بته مستتند کته است خارجی یامر، است امر قمتعلَّ که نماز آمده؛ نماز
 1است. نماز أویلت، عینی حقیقت آن که است ایگر خارجی
 بته اما ؛اارا بازگشت آن به تأویل صاحب که است مرجعی، تأویل چند هر .5
 مثالً ؛است خاصی معنای به بازگشت این بلکه ؛شوانمی گفته تأویل بازگشتی هر

 او تأویتل رئتیس ؛کنتدمی مراجعه سیرئ به اااری امور ار اااره یک کارمند وقتی
آنهتا  تأویتلِ، یتک عتداِ ،اارنتد بازگشتت یتک بته که اعداا سلسله نیز و نیست

 .شوانمی محسوب
 بتا و 2کندمی استناا رضخ و موسی ااستان به مطلب بر استدالل ارعالّمه  .6
 گونتههمتان: نویسدمی ؛1اارند اشاره رضخ و موسی ااستان به که آیاتی به اشاره
 و صتورت به کاری هر برگشتِ ،تأویل از منظور ،شوامی استفااه آیات این از که

 زان و گراامیبر تأایب به کواک زان که گونههمان ؛است خوی  واقعی عنوان
 «آمتد زیتد» جمله ار ولی ؛کندبازگشت می معالجه غرض به گرفتن خون و ر 
 ار که آیاتی مورا ار یو 4است. خارج ار دزی آمدن ،آن تأویلِ که گفت تواننمی

 حتوااثی ار تأویتلة کلمت: گویتدمی یا(ؤر )تأویل آمده فیوس حضرت ااستان
 یتاؤر صاحب آنچه و شوامی منجر حواا  آن به یاؤر سرانجا  که شده استعمال

 آن میتان کته نسبتی پس ؛است  حواا آن از مثالی و صورت ،بیندمی خواب ار
 معنا که صورتی یعنی ،معناست و صورت میان نسبت ،است حواا  آن با یاهاؤر

 ــــــــــ
 حکایتت آن از معتانی و الفتاظ که ااندمی خارجی حقیقت را تأویل تیمیه ابن که است حال ار این .1

 آفتتاب رلتود همتان آن تأویل، او نظر از «الشمس رَلَعَت»: شوا گفته هرگاه، مثال عنوان به اارند.
التأویل فی مَختلف المذاهب ، هاای محمد، معرفتبنگرید به:  است. یافته تحقق خارج ار که است

 .11و 18،  و اآلرار
 .25 ، 1ج، رباربایی .2
1.  َعْ  لَق ْ  مقا بهتََْويقله  َسقَ نَب هئ  َ  بَْينهق َ  وَ  یبَْين فهرا    هذا قال قا (18/)کهتف َصقْبراً  َعلَْيق ه  تَْسقتَطه  السَّقفينَة   أَمَّ

ذ   َمله    َوراَءه  ْ  كانَ  وَ  أَعيبَها أَنْ  فََََرْدت   اْلبَْحره  یفه  يَْعَمل ونَ  لهَمساكينَ  تْ فَكانَ  ً  َسقفينَة   ك قلَّ  يََْخ   َغْصقبا
 .(11/کهف)
 .25 ، 1ج، فی تفسیر القرآن المیزان، محمدحسین سید، رباربایی .4
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 1.است لثمم با مثال میان نسبت ،ایگر عبارت به و کندمی جلوه صورت آن هب
 را آن، یرشت کته استت حقیقتی همان ،قرآن عرف ار تأویل: اینکه ایگر و .1
 همتان کته یتاؤر تأویتل مانند ؛است مبتنی آن بر و گراامی باز بدان و اارا اربر

 همتان کته فعل یلتأو و است حکم مالک همان که حکم تأویل و است تعبیرش
 تأویتل و استت یافتته تحقق آن خارر به فعل که است حقیقی تغای و مصلحت

، بنابراین 2است. شده واقعه وقود سبب که است آن یواقع علت همان، واقعه یک
 عینتی حقتایق یا حقیقت به مستند یاهاؤر و احکا ، افعال، اقوال از اعم چیزی هر

 .ستا ایگری چیزهر و یاؤر و محک، فعل، قول أمنش ،حقیقت آن که است
*** 

 آیتات از استته سته به ،خوا نظر بر استدالل ار مق ع    که شد روشن اینجا تا
 آیتات .2 .اارا قیامتت ارقترآن  تأویتل بته اشاره که آیاتی .1: استکراه  ناااست

 حضترت ااستتان بته مربو  آیات . 1خضر و موسی حضرت ااستان به مربو 
 1 و آیه 15 ار بار 11که  آنقر ار واگه این استعمال رامواة اربار سپس .یوسف
 ایگتری معنتای ار، معنتا این ار جز را تأویل قرآن کریم»: نویسدمی آمده، سوره
 1.«استکار نبراه به

 عالمه دیدگاه بر چند تأمالتی

 کته متوارای تمتا  ار ایشتان ؛گذشت م ع    ایدگاه بیان ارکه  گونههمان .1
 بته توجه ماااند؛ گرفته لیهإ لُوَّؤَیُ ما معنای به را آن ؛بوا کار رفتهبهقرآن  ار تأویل
 رؤیتا( و فعتل، )کتال  متوارا ةهمت ار لیتهإ لُوَّؤَیُت ما که است ضروری نکته این
، لغتت ار یتلوتأ چنتد هتر اینکته مطلتب توضیح نیست. نواختیک و سانیک

 ــــــــــ
 .26 ، همان .1
 .141 ، 11ج، همان .2
 .11 ، 1ج، همان .1
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 متفتاوت ،مختلتفهتای هحوز ار امعن این ایقامص اما ؛است اصل به بازگرااندن
 ،کتال  تأویتل امتا ؛استت آن اصتلی علتت بته آن بازگرااندن، فعل تأویلِ .است

 تأویل همچنین و آن اصلی علت به نه ،است آن اصلی معنای به کال  بازگرااندن
 کته شتوامتی ختم آن به رؤیا که ستا اینتیجه به، آن بازگرااندن معنای به یاؤر

 یاست.ؤر تفسیر و تعبیر همان
 مختلتفهتای هحوز ار نیتز الیته لُوَّؤَیُت ما تأویل؛ مصاایق اختالف با بنابراین
ای جداگانته معنتای کتدا  هتر ،رؤیتا و فعل و کال  مورا ار وشوند می متفاوت

 کته بتواه نکته این به توجه عد  شاید اانست. نود یک از راآنها  نباید و یابندمی
 أفعتال ار تأویل از که معنایی ایشان ست.ا دانستهن معنا جنس از را تأویل، مق ع   

 معنتا جتنس از نیتز را کال  تأویل واند اااه سرایت کال  حوزه به ،اندکراهتصوّر 
 کته م ع    استدالل روش ند.امتفاوت هم با حوزه او این که حالی اراند؛ ندانسته

 و موسی انااست به مربو  آیاتِ به عمران آل سوره 1ة آی ار تأویل معنایِ بیان ار
: نویسدمی ایشان است. مطلب این مؤید ؛کنندمی استناا یوسف ااستان و خضر
ت ار آیتات و از اقّت رجتوعی هر نه ،است خاصی رجود اینجا ار رجود از مراا

 1.فهمیداین رجود را  ةتوان نحومی مربو  به موسی و خضر
 پیتروی بترای انگیزه او ،قرآن خوانیم؛می عمران آل 1 هآی ار که گونههمان .2
قترآن  تأویتل ایگتری و انگیزی فتنه یکی است؛ کراه ذکر متشابهات از زیغ اهل
 مطترب ستئوال یک اینجا ار .(2ایگر قول )بنابر متشابه تأویل یا (مهعالّ نظر بنابر)

، قترآن تأویتل از منظتور ؛استت معتقتدعالّمه  که گونههمان اگر اینکه آن و است
 متدلول و معتانی ستنخ از و استت خارج عاای بشر رساست از که باشد حقیقتی
 انگیتزه به زیغ لاه چگونه ؛شوانمی شامل هم را متشابهات توجیه و نیست الفاظ
 ،انگیتزیفتنتهة انگیتز با ،ایگر عبارت به روند؟می متشابهات سراغ بهقرآن  تأویل

 ــــــــــ
 .25  ،همان .1
 .211  ، علو  قرآنی، هاای محمد، معرفتبنگرید به:  .2
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 ستراغ هبقرآن  تأویل ةانگیز با اما ؛است معلو  و صمشخّ ،رفتن متشابهات سراغ
 فرموا.می بیان را آنعالّمه  باید که اارانیاز  توضیح به رفتن متشابهات

 استت؛ قرآنتی بیانات مستند که خارجی حقایق به استرسی کهاین فرض بر 1
 اارا؟ای فایده چه حقایق این به علمِ اینکه آن و است مطرب سؤالی باشد؛ ممکن
 شوا؟می اانسته خداوند واقعی وامقص، حقایق این اانستن با که است این جز آیا

 
 آن با تفسیر ةالگوی پیشنهاای ار تبیین تأویل و رابط

 پيشنهادی الگوی تبيين

قترآن  ار واگه ایتن 1استت. آن نموان روشن و چیزی بیان ،لغت ار تفسیر. 1
ئْنَقاَ  بهقَوال يََْت ونَقَ  بهَمثَقل  إهال  : استتبه کار رفته  ،خوا لغوی معنای ار کریم اْلَح ه   جه

يًرا  .(11/)فرقان َوأَْحَسَن تَْفسه
 از برااریپراه خواه است؛ کال  از برااریپراه گونه هر، اصطالب ار تفسیر. 2
 و راهری معانی از برااریپراه خواه و باشد راهری معنای به رسیدن برای الفاظ
عترف  ار کته استت تعریفتی، تفستیر از تعریتف این گویا کال . بطن به رسیدن

 ــــــــــ
 .818 ، هغللامعجم مقاییس ، فارس ابن .1
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 : است نمواه تصریح آن به اصفهانی راغب که گونههمان بواه؛ رایج انشمندانا

 یکتون أن متن أعم، المراا بیان و القرآن معانی کشف فی عرف العلمار التفسیر
 1غیره. و الظاهر المعنی بحسب و غیره و المشکل اللفظ بحسب
 بتواه رایج بارن تفسیر و راهر تفسیر همچون اصطالحاتی، نزول عصر ار. 1
 تفستیر نتوعی هتم آیتات بتارنی معانی کشف اینکه بر است تأییدی، خوا این و

 : بنگرید را زیر روایت شوا.می محسوب

 ابتراهیم بته خطتاب که خداوند سخن ةاربار صااق اما  از سهل بن صالح
 هتر ستر بتر ستپس .کن قطعه قطعه ،خوا نزا راآنها  و بگیر پرنده چهار»: فرموا
 ابتراهیم: فرمتوا کته نمتواه روایتت .(261/)بقره «بده قرار را آن از جزئى کوهى
 جتدا را سرهایشان و برید سر راآنها  و گرفت را کالغ و راوس و جغد و هدهد
 هتا استخوان و هاگوشت و پرها و ااا قرار هاون ار راآنها  ها بدن سپس .کرا
 قترار کوه اه سر رب راآنها  و کرا قسمت اه راآنها  سپس .ارآمیخت هم بهرا آنها 
 انگشتتان  میان راآنها  منقارها  سپس، گذاشت اانه و آب خوا نزا آنگاه و ااا

 آن از برختى بتهآنهتا  از برختى پتس، بیایید خداوند اذن به: گفت پسس، گرفت
 قتبالً کته صتورت همتان به هابدن و کراند پرواز هااستخوان و پرها و هاگوشت
 ،استت آن بتر منقتار و ستر که خوا گران به و دآم بدنى هر و شد استوار ،بواند
 خوراند آب آن از و آمدند پس، کرا رها راآنها  منقارها  ابراهیم و گراید ملحق

 را تتو ختدا ،کترا  زنتده را ما ،خدا پیامبرا   :گفتند سپس، چیدند اانه آن از و
فستیر و ایتن استت ت میرانتدمى و کندمى زنده خدا بلکه: گفت ابراهیم .کند زنده

 اهتل کتهرا  کستانى از نفتر چهتاراین است که  ،تفسیر بارن آناما  راهر آن آیه.
 ستپس، بگتذار امانت به آنان نزا را خوا علم وکن  انتخاب، هستند سخن لتحمّ
 هرگتاه و بفرستت زمتین ارتراف بته مترا  بترهای خوا حجت عنوان به راآنها 

 ــــــــــ
 .اصفهانی راغب تفسیر از نقل به ؛146 ، 2 ج، فی علو  القرآن االتقان، الدین جالل، سیوری .1
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 نزا شتاب با خدا اذن به؛ بخوان خداوند بزر  نا  با را آنان، آیند تو نزا خواستی
 1آیند. تو

 یتا معنتا بته را راوی، آیته تفستیر از راوی پرس  ار ائمه هم موارای ار. 4
 اند: اااه ارجاد کال  بارنی مصداق

 نخست ۀنمون
 شتما از شتیعه، گترا  قربانت: کرا  عرض باقر اما  هب: گوید ثمالی ابوحمزة

قي النَّبَقِه  َعنه  يَتَساَءل ونَ  َع َّ : دنپرسمی را آیه این تفسیر  متن بتا اختیتار: فرموا  اْلعَظه
ولتى : فرمتوا سپس، گویمنمی ،خواهمن اگر و یمگومیآنها  هب خواهمب اگر، است

 آیته ایتن: فرمتوا يَتَسقاَءل ونَ  َعق َّ : کرا  عرض .گویممی تو برا  رامن تفسیرش 
 را ختدا: فرمتوامتی حضرت آن، است - علیه اللَّه صلوات - امیرالمؤمنینة اربار

 2نیست. من از تربزر  خبر  و من از تربزر  ا آیه

   دوم ۀنمون
 َسقلََكك  ْ  مقاتفسیر این آیه را پرسید :  ااریس بن عبد اللَّه گوید: از اما  صااق

نَ  نَ    لَ ْ  قال وا * َسَُرَ  یفه  َصل هينَ ـاْلق مه ست که: پیرو  نکترایم ا فرموا: مقصوا این 1م 
 َوالسَّقابهُ ونَ : ایشتان فرمتواه استت ةز امامانى که ختدا  تبتارک و تعتالى اربتارا

ب ونَ ـالْ  أ ولئه َ  * السَّابهُ ونَ  َُرَّ بینى که مرا  اسبى را که ار مگر نمى( 11و11ه/)واقع م 
ار آنجا که  ،مقصوا است ا،ى نامند؟ همین معنمصلِّ ؛مسابقه پشت سر سابق است

نَ     نَ  لَ ْ : فرمایدمی َصل هينَ ـالْ  مه  4.یعنى پیرو پیشروان نبوایم، م 

 ــــــــــ
 .265و264 ، 1ج، الخصال، بابویه بن علی بن محمد، صدوق .1
 .211 ، 1ج، الکافی، قوبیع بن محمد، کلینی .2
 .(41و42: رثّ)مد م.نبوای نمازگزاران از: گویند ؟ارآورا ]سَقَر[ آت  ار را شما چیز چه .1
 .411 ، 1ج، الکافی، یعقوب بن محمد، کلینی .4
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 بته استت. شده اااه نسبت بارن تفسیر ار کتابی ائمه اصحاب از . به برخی5
 رأیتت لته کتابتاً: گویدمی کثیر بن حسان بن علی مورا ار ااووا ابن، مثال عنوان
 1ال یتعلق من اإلسال  بسبب. تفسیر البارنسماه 
 متتکلم جتدی مراا و واقعی مقصوا به کال  ابتدایی ضمونم ارجاد، تأویل .6
 شتوا محسوب تأویل تواندنمی الفاظ معانی از برااریپراه، توصیف این با است.
 نیتز اینجا ار که چرا است؛ تأویل نیز کال  بارنی معنای به یابیاست، ررفی از و

 تتوانمی اتروای لسان ار را بسیاریهای هنمون است. گرفته صورت ارجاد نوعی
 : بنگرید است. شده ارااه متکلم مراا همان، کال  تأویل از کهاید 

 نخست ۀنمون
 بتر کشتتی کته هنگامی، بوا کشتی سوار نوب وقتی که شده نقل باقر اما  از
 یعنی آن تأویل، «اَتقِن رَهمان: »گفت و گرفت فرا ترس را او، نشست جوای کوه
 2«.اَحسِن ربِّ یا»

 دوم ۀنمون

 کنتت متن»: فرمتوا پیامبر آنکه از بعد، غدیر روز ار: گوید یمان بن ةفحوری
 ایتن تأویتل ختدا! رسولای : کرا عرض پیامبر به مرای، «مواله علیٌّ فهذا مواله
 1.«أمیره علیٌّ فهذا نبیّه کنت من»: فرموا حضرت چیست؟ سخن
، ختوا تفستیر بتر را تأویتل نتا  ربتری جملته از  متقتد رانمفسّ از برخی .1
انتد؛ بواه خداوند مراا به یابیاست پی ارآنها  که معناست این به این و 4اندنهااه

 ــــــــــ
 .481 ، رجال، الحلی ااووا ابن .1
 .111 ، 11ج، بحار االنوار، باقر محمد، مجلسی .2
 .114 ، 11ج، همان .1
 الطبتری جعفتر أبو جریر بن محمد، القرآن( آی تأویل عن البیان )جامع القرآن تأویل فی البیان معجا .4

طبه، لالرسا ةؤسسم، شاکر محمد أحمد: المحقق، ق(111 – 224)  .ق1421، األولى عةال
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 است. شدهمی محسوب نیز تفسیر نوعی بهآنها  کار هرچند

ار پایان نویسنده مقاله از هرگونه انتقاا و یا نکته اصالحی اربارة این مقاله  ●
 کند.استقبال می

 نتيجه

 واگگتان معنتای تبیتین خواه است؛ خداوند کال  از ریبرااپراه هرگونه تفسیر
 به رسیدن و راهر از عبور خواه باشد؛ آیات راهری مراا به رسیدن جهت مشکل
 متراا توانتدمتی که است آیات مراا به یافتن است تأویل اما آیات. بارنی معنای
 و تاس تفسیر نوعی، تأویل، ایگر عبارتی به شوا. شامل را آیات بارنی و راهری

 .است خا  و عا  رابطه، تأویل و تفسیر رابطه، رو این از

  ______________________________ منابع  ___________ 

 ش.1181، تهران اانشگاه انتشارات، رجال، حلی ااووا ابن .1
، بیتروت، العربتی التترا  إحیتار اار، معجم مقاییس اللغته، فارس بن احمد .1

 .ق1421
، القربتی ذوی، االتقان فتی علتو  القترآن، الرحمن عبد الدین جالل، سیوری .1

 .ق1421ه، الثانی عةالط 
، قتم، مدرستین جامعه انتشارات، الخصال، بابویه بن علی بن محمد، صدوق .1

 .ق1411
 .ق1111، بیروت، المیزان فی تفسیر القرآن، محمدحسین، رباربایی .1
، تهترانه، االستالمی اارالکتتب، تهتذیب االحکتا ، حستن بن محمد، روسی .1

 .ش1165
 .ق1181، تهران ،تفسیرالعیاشی، مسعوا بن محمد، عیاشی .1
 .ش1165، تهرانه، االسالمی اارالکتب، الکافی، یعقوب بن محمد، کلینی .1
، األرهتار مةاألئأخبتار لتدرر  ة مالجوانتوار بحتار األ، محمتدباقر، مجلسی .1

 .ق1414، بیروت
 جهتانی مجمتع، التأویل فی مختلف المذاهب و اآلرار، محمدهاای، معرفت .11

 .ق1421، اسالمی مذاهب تقریب
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 .ش1118، قم، التمهید انتشارات، علو  قرآنی، حمدهاایم، معرفت .11
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 قرآن در مجمل دربارة نو کاوشی
 

  ______________________ 1 موسوی فاطمه  ______________________ 

 11/1/1111: پذیرش تاریخ - 24/5/1111: اریافت تاریخ

 
 

 
 وجود مجم  کال قرآن  در معتقدند نیآقر پژوهش ران و اصولیون، مفسرانبیشتر 

 معرفوی مبوی  راقورآن  کوه آیواتی بوا ایو  سون ، رسوددر حالی که بوه نظور می ،دارد

  .ناسازگار اس  مناط  تفهیم اص  وقرآن  بالغ  با ،بود  تناقض در کرد 

 و شوواهد تطبیو  بوا اسواس، ایو  ربو. باشودموی تناقض ای  رف  صدد در پژوهش ای 

 نقود و تحلیو  بوه مجمو  اصوولی تعریوف بوا قورآن اجموا  مدعیان استناد مورد موارد

 بررسوی موورد نیو قرآن  روشن ری بر دا    آیات. شودمی پرداخته موارد و شواهد

  .شود مشن  آنقر روشن ری چ ون ی تا گرفته قرار

شود که قائ  به اجموا  در قورآن بوود ، اموا اجموالی میارائه دیدگاهی  سانبدی 

وجوود برخوی  همسویی ندارد. بر ای  اساس،که با تعاریف اصولیون از مجم  

در قورآن نوه تنهوا بوا فصواح  و بالغو  و اصو  تفواهم در تناطو   از مجمالت

 .شودشمرد  مینبود ، بلکه از فنون بالغی ناسازگار 

 .مبی ، اجما ، مجم ها: کليدواژه

 

 ــــــــــ
 .شیراز واحد آزاا اانشگاه وقتپاره مربیو  قم اانشگاه تطبیقی تفسیر اکتری اانشجوی .1

Famo.112@yahoo.com 
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 بيان مسئله

 بتار 16و 1«تبیتین» مصتدر از افعتالی و صفات بار سی از بی ، کریم قرآن ار
 ایتن بتر تکیته با. است آمده آن اتآی وقرآن  اربارة 2«تفصیل» مصدر از مشتقاتی
ة موضتوع اصتل همچنتین باشتد. نبایتدقرآن  ار اجمالی هیچ که گفت باید آیات

 زیترا ؛استتقرآن  ار مجمل وجوا پذیرش بر مانعی نیزقرآن  بالغت و فصاحت
 و فصتاحت مختلّ هتم ابهتا  و ااشتته پتی ار را ابها ، اجمال که نُمایدمی چنین
 ماننتد ،ستلف نظترانصتاحب از برخی ،مستنداتاین  بر تکیه با. باشدمی بالغت
 معنتایی اجمتال وجوا نیآقر معاصر پووهشگران از شمار اندکی و 1 راهری ااوا
 4اند.شدهرا منکر قرآن  ار

. استت کراه معرفیقرآن  نمبیّ را اهلل رسولخوا  کریم، قرآن ایگر منظری از
 و شتده گفتته احکتا  از برختی از کلیتاتی کتریمقترآن  ار همچنین (44)النحل/
 . است شده بیان تفصیل به سنت ار آن جزئیات
 وجتوا به نیآقر علو  پووهشگران و اصولیون، رانمفسّ بیشتر اساس همین بر
 اند. پذیرفته تراید بدون را آن و ااشته اعتقااقرآن  ار مجمل
 نقتد و مذکور ایدگاه او اصول و مبانی تفصیلی بررسی، پووه  موراة مسئل

 . است یابیم باره این ار مانع و جامعای نظریه به آن رهگذر از تا است، آن

 ــــــــــ
 و 15 و 81و 15/دةائما ، 118 و 111عمتتتران/آل، 266 و 221 و 211 و 181 و 118 و 11/ةالبقووور) .1

 2الشتعرار/، 61و و 51 و 58 و 14 و 1النور/، 12 و 16/الحج، 111النحل/، 1الحجر/، 15یونس/، 81
 .(11الطالق/، 11و 1الحدید/، 2الزخرف/، 61/يس  ، 41سبأ/، 2القصص/، 1النمل/، 115 و
، 1هوا/، 24 و 5یونس/، 11/ة وال ، 114و 52 و 12األعراف/، 55 و126 و 114 و 18 و 11)األنعا / .2

 .(44 و 1فصلت/، 28الرو /
 .41  ، 2 ج، فی علو  القرآن االتقان، الدین جالل، سیورى .1
 .112  ، نآارآمدی بر معناشناسی قرنکونا ، جعفر،  .4
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 پيشينه

 کته اریافت توانمی اسالمیة اولی اعصار از آمده استه ب تألیفات ار تتبعی با
 آیتات تفستیر و شترب ار اشاصتولی اصتطالب قالتب ار مجملة واگ از مفسران
 ابهتامی عبتارتی که نداهبرا کاره ب جایی ار را مجملة واگ بلکه ،اندنکراه استفااه
 1است. شده برررف ابها  اینای متصلهة قرینة واسطه ب که ااشته

 ،کرانتد نیآقر مباحث وارا را مجمل اصولی اصطالب اصولیون بار لیناوّ برای
 ار «مجمل بیان تأخیر» مانند ،مجملای حاشیه مباحث ابتدا همان از کهای گونه به

 ایتن جعتل از بعتد 2.شتوامتی مشاهده (ق141-261) رخیک چون عالمانی کال 
 و کلمتات از برختی بترای را مجمتلة واگ، مفستران از بستیاری اصولی اصطالب
قترآن  ار مجمتل وجوا مدعی و براه کاره ب خوا اصولی مفهو  بهقرآنی  عبارات
 بته ملقب األصبهانی خلف بن علی بن ااوا نا ه ب فرای سده همان ار اما؛ شدند
 4.شدقرآن  ار مجمل وجوا عد  مدعی 1(ق211-211) راهری
 کته شتواآشکار متی سلفیون تفسیری و اصولی آثار و کنونی آثار ار تتبعی با
 متوارا و مجمتل از اصتولی تعتاریف تنتافی بتهقرآن  مجمالت بیان ار کدا هیچ

 برختی ار ربارباییعالّمه مرحو   نمونه عنوان به ؛اندنکراه اشارهقرآن  ار مجمل
 بته ،مجمتل تعریتف ار امتا 5، کتراه اشاره گوییمجمل بر گوینده قصد به وارام

 ،بنتابراین 6.استت شده قائل گوینده مقصوا بوان مبهم بر مبنی آن اصولی تعریف
هتای هنمون تباین آن رهگذر از تا ،نگریسته موضود بهنو  منظری از حاضر تحقیق

 ــــــــــ
  .61  ، 2ج، معانی القرآن .1
 .152 ، 2 ج، األصول علم فی اراساتخویی، سید ابوالقاسم،  .2
 .411 ، 1 ج، والتعدیل الجرب، رازی، عبدالرحمان بن محمد حاتمابن ابی .1
 .41  ، 2 ج، فی علو  القرآن االتقان، الدین جالل، سیورى .4
 .211   1ج، نآفی تفسیر القر المیزانبنگرید به: رباربایی، سید محمدحسین،  .5
 .14  ، 1ج، همان .6
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 . شوا ثابت آن اصولی تعریف باقرآن  ار مجملة شد ااعا

 مسئله ضرورت

اما  1؛اصولیون معتقدند که هیچ ثمرة عملی بر مباحث مجمل مترتب نیست
زیرا اعتقاا  است؛ یبیان و بررسی این بحث بسیار ضرور، قرآن ار حوزة علو 

ناستازگاری اصل فصاحت و بالغت قرآن  با ،به وجوا مجمل اصولی ار قرآن
 . اارا
 و بررستی و ستویتک از مجمل حیاصطال و لغوی معنایای ریشه شناخت با
 تتوان، متیایگتر ستوی ازقرآنتی  عبارات و آیات ار اجمال اسباب و وجوه نقد
 استتاویز توانتدمتی کته مبتاحثی ؛زاوا اجمتال مباحث از را آمیزشبهههای هآرای

قرآن  بالغت و فصاحت اصل ار راهر به ،گشتهقرآنی  پراازانشبهه برای مناسبی
 . کند ایجاا اختالل

 شناسیواژه

 ایتدگاه آن رهگتذر از تتا پرااختته «مجمتل»ة واگ شتناخت به مبحث این ار
 .آشکار گرااقرآن  ار معنایی اجمال وجوا مدعیان
 کمتک آن ضتدّ معتانی از یتا ،مجمتل تعریتف بترای اصولیون و شناسانلغت
 . اارند هم افتراقی نقا  که انداانسته ایگر مفاهیم مشابه را آن یا ،اندگرفته

 اضداد کمک به مجمل تعریف. 1
 : است شده پرااخته تعریف مجمل به منظر او از بر این اساس،

 کلیتات بته و نبتواه آن ار تفصیلی که شوامی گفته کالمی به مجمل گاهی -

 ــــــــــ
، خمینتی ؛121 ، 1جتحقیق محسن عراقی و منتذر الحکتیم، ، مقاالت األصول، الدین ضیار، عراقی .1

 .225 ، 6ج، تحریرات فی األصول، مصطفى سید
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 معنتای از وجته این 1.بپراازا آن جزئیات بهآنکه  بدون، کراه اشاره موضود یک
  2.است مفصّل مقابل ار ،مجمل

 ،که روشن و رسا بیتان نشتده استمجمل کالمی مراا از ایگر،  ار وجه -

 4اراین وجه، مجمل ار مقابل مبیّن تعریف شده استت. 1االلت  واضح نباشد.
به این وجته اشتاره کتراه  «ة ّ لخمغیر  ةثیركأشیار  ة م » عبارتراغب با 
 5است.

   مشابه مفاهیم کمک به مجمل تعریف. 2
 شتبیه متؤول و متشتابه، مجهتول، عا ، مبهم هیممفا به را مجمل ،منظر این از
  ند.اهشد قائل آن برای مفترقاتی اما ؛انداانسته

 احتمتال او آن معنتای بترای کته گوینتد لفظی را مجمل اصولیون از بسیاری
متتکلم  که نماند ناگفته البته 6.ندارا رجحان ایگری بر یکی که شده اااه مساوی

 که است آن مجمل ،عبارتی به. است ارااه کراه را احتمال یک، احتمال او این از
گونته این مخارتب نتزا ولتی، استت مشخص و نمعیّ متکلم نزا خوا خوای به
 :شتوامتی گفته وقتی مثال عنوان به 1؛است لفظ جانب از تعیین عد  این و ستنی

 ــــــــــ
 .212  ، المفراات فی غریب القرآن، محمد بن حسین، اصفهانى راغب .1
 بتن محمتد التدین تقتی، فتوحی ؛111  ،2ج، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن، مصطفو  .2

 .411  ، 1 ج، المنیر شرب الکوکب، أحمد
 .41  ، 2ج، فی علو  القرآن االتقان، الدین جالل، سیورى .1
 .141  ، 5ج، مجمع البحرین، الدین فخر، رریحى .4
 .212  ، المفراات فی غریب القرآن، محمد بن حسین، اصفهانى راغب .5
 بن القاار عبد، امشقی ؛641   ،2ج، شرب مختصر الروضه، القوی عبد بن سلیمان، صرصری روفی .6

 ؛261  تحقیق عبداهلل بن عبدالمحسن الترکی، ، المدخل إلى مذهب اإلما  أحمد بن حنبل، بدران
، تحقیق احمد عزو عنایه، لإرشاا الفحول إلی تحقیق الحق من علم األصو، علی بن محمد، شوکانی
 . .و..12  ، 2 جزر

 .155 ، مباائ الوصول إلى علم االصول، یوسف بن حسن الدین جمال، حلی .1
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 1.است نبواه خاصی مرا، متکلم منظور زیرا ؛نیست آن ار اجمالی «رجالً اضرب»
  2.است ابها  اارای که شوامی گفته لفظی به مجمل، تعریف این اساس بر

 کته گفت باید اما. است متشابه همان مجمل که معتقدند نهاوندی مانند برخی
 ار ؛ نیستت فحتص از قبتل و ابتتدایی صتورته ب ولو رهوری هیچ مجمل برای
 هب را مجمل ،هرحال به 1است. متزلزل و مضطرب رهوری اارای متشابه که حالی
 4 شوا.نمی فهمیده که اانندمی متشابه مانند الیل این

 گتاهی ،ایگتر تعبیتر بهاند. کراه تعریف فعلی و کالمیة اامن او ار را مجمل
 5. است عمل و فعل ار گاهی و کال  و لفظ ار اجمال

 .کنتد مقیتد را مجمتل تعریتف تواندمی که شده بیان مجمل برای ییهاویوگی
 هتر زیرا ؛نیست احتمال او بین ترایدی، مخارب فهم را اختالف علت به گاهی

 و مجمتل کدا هیچ نزا صورت این ار. کندمی ااعا را احتمال یک رهور مخاربی
 6. است متفاوت هرکدا  نزا احتماالت رهور گرچه، نبواه مبهم

 یکی، تأمل از بعد زیرا ؛شوانمی گنجانده مجمل تعریف ار نیز ابتدایی اجمال
 «المسجد فی إال المسجد لجار ةصال ال» :روایت مانند ،یابدمی رهور احتماالت از

 إال ةصوال ال» روایتت کته حتالی ار ،کنتدمتی نفی را نماز کمال، تأمل از بعد که
 1اارا.اشاره  نماز صحت نفی به «الکتاب ةبفات 
 اجمتالة اایتر از را کتال  نیتز رتاهرة اراا بر االّ خارجیة قرین وجوا به علم

 ــــــــــ
، تحقیق احمد عزو عنایته، األصول إرشاا الفحول إلی تحقیق الحق من علم، علی بن محمد، شوکانی .1

 .12  ، 2 جزر
 .همان .2
 .21  ، 1 ج، فی علو  القرآن ةالتفسیر المناهج ، جعفر، سبحانی .1
 .1 ، 16 ج، علو  القرآن، رباق محمد، حکیم .4
 .115 ، قوانین االصول، ابوالقاسم میرزا، قمی .5
 .142 ، همان .6
 .115  ، همان .1
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  1.کندمی خارج
 : است چنین مجمل از یااشده تعاریف مشترک قدر

کنتد، ولتی مجمل لفظ یا عملی است که متکلم به قصد تفهیم مطلبی ارهار می»
ای االلت آن را واضتح قرینه ،مقصوا گوینده یا عامل برای مخارب ابها  ااشته

 «نکراه باشد.

 همچنین، نااربمخ نزا احتماالت از یک هر رهور و نامخارب فهم ار اختالف
 از را متوارا برخی که است قیوای از، کال  ار تأملة واسطه ب ابتدایی اجمال رفع

  کند.می خارج مجمل تعریف
های شایسته است ایدگاه، مجمل از نظرانصاحب تعریف تفصیلی بیان از بعد

 . شوا نقد و بررسی وحی کال  اجمال ارائه شده اربارة

 دیدگاه نخست

 قترآن ار مجمتل وجتوا بته قائتل پووهتانقترآن و اصتولیون مفسران،بیشتر 
 .شوامی پرااخته آنها شواهد نقد و شرب بهار ااامه  .باشندمی

 شواهد نقد و شرح

 تتوان، متینآقتر ار اجمتال وجوا مدعیمفسران  و اصولیون کتب ار عتتبّ با
 واوجت بتر حتاکیقرآنی  شاهد: کرا بیان عنوان سه نظر آنان را ذیل مورا شواهد
 .اجمال موارا اجمال؛ اسباب ؛قرآن ار اجمال

 قرآنی شاهد نقد و بررسی. 1
 : کنندذیل را به عنوان شاهد یاا می آیه، نآقر ار اجمال وجوا مدعیان

ت بَققق ْكَر له ب قققره َو أَنََّْلنَقققا إهلَْيقققَ  القققذ ه ققق نَ ي ه ـبهاْلبَي هنَقققاته َو الَّو ْ  َو لَعَلَّه  َل إهلَقققيهه لنَّقققاسه َمقققا ن قققَّ ه ْ  له
ونَ   .(44نحل/) يَتَفَكَّر 

 ــــــــــ
 .252  ،  وأل ا ةفا كآخوند خراسانی، محمدکارم بن حسین،  .1
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ت بَ  اربارة را ذیل احتماالت مفسران َل إهلَيهه ْ  نَ ي ه ـله لنَّاسه َما ن َّ ه  اند: کراه ذکر له

و از اند اانستته رستول توسطقرآن  مجمالت بیان را «تبیّن»مفسران،  بیشتر -

قترآن  ار کا اح از بسیاری که اندشمراه ااعا این بر شاهدی را مزبورة آیرو، این
 . است شده اجمال رفع اکر  رسول بیان با و آمده مبهم و مجمل صورته ب

شتده  نتازل آیتات ترتیب و تنظیمبه معنای ، اکر  رسول توسطقرآن  تبیّن -

  1.است آمده مجاهد از نقل به احتمال این. استآن حضرت  توسط

 2.است مرا  برقرآن  قرائت معنای به نتبیّ -

 شتده نتازلآنچه را که بتر او  اکر  پیامبر ، یعنیاست تعرّف نایمع به تبین -

 1.کند معرفی مرا  برای
 اند: آوراه را ذیل معانی «نتبیّ» و «بیان»های واگه برای نیز شناسانلغت

 ؛4اتضاب -

 ؛5للنفس المعنى إرهار -

 گفتن سخن و نطق از اعم، بیان. است چیزی از برااشتن پراه معنای به بیان -

  6.است اشاره و نوشتن، بیان ایگر هایشکل. باشدیم
 و آیتات ستیاق بته توجته بتا و هآمتد نحلة سور ار آیه اینکه یاا شد، چنان
 مکته ار استال  احکتا  از بسیاری اگرچه 1.است مکی قطعاً نظرانصاحب ایدگاه
 اًیقینت اما، آمدمی میان به سخن این اصول اثبات بارةار بیشتر و بوا نشده تشریع

 ــــــــــ
 ابتن ؛116 ، 1ج، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتتاب العزیتز، غالب بن عبدالحق، اندلسى عطیه ابن .1

 .421  ، 1ج، التسهیل لعلو  التنزیل، احمد بن محمد، ارىغرن جز 
 .215  ، 2 ج، بحر العلو ، محمد بن نصر، سمرقند  .2
 .1  ، 14ج، جامع البیان فی تفسیر القرآن، جریر بن محمد، ربر  .1
 .166  ، 1ج، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن، مصطفو  .4
 .218  ، 6ج، مجمع البحرین، الدین فخر، رریحى .5
 .156 ، المفراات فی غریب القرآن، محمد بن حسین، اصفهانىراغب  .6
 .115  ، 5ج، الحدیث التفسیر، عزت محمده، اروز .1



 1111 زمستان 111شمارة  11

 تتوانمتی بنابراین. بوا شده تشریع نماز خصوصاً، این فرعیات و احکا  از برخی
 احکتا  و فترود و اصتول از اعتم آیتاتة همت ار را اکر  پیامبر تبیین از منظور
 و اانسته فروعات و احکا  مجمالت ار را رسول خدا تبیین 1برخی اگر. اانست
 معطتوف معتاا و نبوت چون اصولی به سابق آیات به توجه با را تبیین این برخی
 متورای بته تبیتین خصوصیت برای قرینه هیچ زیرا ؛اندرفته خطا به ره ،2اندکراه
 ار تبیین چرا که اینجاست نکته اما. اارا اشارهقرآن  کل به و نداشته االلت خا 
 است؟! شده اااه قرار اصولی اجمال مقابل ،آیه این

 فهتم ستطح ار اختتالف بته توجته بتا را قترآن آیاتة هم پیامبر اکر  آری!
 فهتم نیازمنتداز مخاربتان  برختی. انتدکراه بیتان مختلتف هایگونه به نامخارب
 بته نیازمنتد، فهمتی کتج یتا اقتی کم به سبب برخی و بواه آیات بارنیهای هالی

 از برختی ار خداونتد همچنتینانتد. بتواهآن حضرت  توسط آیات رواهر تبیین
 متراا بنابراین است. ااشته را گوییاجمال قصد هاییحکمت و االیل بر بنا، آیات
 امتا ،بگیترا خوا به مختلف معانی و مصاایق، متفاوت آیات ار تواندمی تبیین از

 قترار مجمتل اصتولی تعریتف مقابتل ار ،معتانی و مصاایق، حاالت از کدا هیچ
 .گیرانمی

 قرآن  در اجمال اسباب .2
 ار کتهاند اانسته موارای از را بیان ار تکلمم قصور سبب به اجمال، اصولیون

 .ندارا راهیقرآن 
 آمااگی برای تمهیدی و 1اجمالی بیان ار مصلحتی وجوا، شنونده ااراک قوت

 ــــــــــ
 .21  ، 21ج، مفاتیح الغیب، عمر بن محمد، راز  فخر .1
 .تصرف و تلخیص با، 181-181  ، ارآمدی بر معنا شناسی قرآن، جعفر، نکونا  .2
، تحقیق علی حستین البتواب، إیضاب البیان عن معنى أ  القرآن، القوی عبد بن سلیمان، لیحنب روفی .1

 1. 
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 ذکراز اسباب اجمال ار قرآن  ،1 موضود تفصیلی بیان پذیرش تسهیل ار مخارب
 و گنجتدمتین اجمال اصولی تعریف ار یااشده موارا از کدا هیچ اما ؛است شده
 تفاهم چنین اجمالی به ،بنابراین. است شده بیان گوییاجمال مصالح عنوان به تنها
 .است ااشته گویی مجمل بر بنای خوا متکلم زیرا رساند؛آسیبی نمی تخارب ار

 آنها تفصیلی و اجمالی نقد وقرآن  در اجمال موارد .1
 ذکر قول ار اجمال و فعل ار اجمال وجه او ار اجمال مواراکه یاا شد چنان
  2است. شده

 ار اجمتال. است جمله باتترکی ار گاهی و مفراات ار گاهی قول ار اجمال
 اشتتراک ستبب بته استم ار اجمتال .باشدمی حرف و فعل، اسم از اعم ،مفراات
 ذکر 4لفظ غرابت و ضمیر مرجع ار اختالف، منقول قلب، 1معنوی اشتراک، لفظی
 . است شده

 6حتذف الیتل بته اجمتالو  5نق  ار اجمال چون جوهیو نیز حرفی اجمال
 .اارا

، 1مصتداق ار اجمال ات جمله،ترکیب ار اجمال برای شده ذکر وجوه ترینمهم
 8تتأخیر و تقدیم ار اجمال و حاضر حال ار استعمال کثرت عد  علت به اجمال

 ــــــــــ
 .11  ، 2 ج، الفصول فی األصول، علی بن حمدا، جصا  رازی .1
 .115 ، قوانین االصول، ابوالقاسم میرزا، قمی .2
 .همان .1
 .41  ، 2 ج ،فی علو  القرآن االتقان، الدین جالل، سیورى .4
تحقیتق عبتداهلل بتن ، المدخل إلتى متذهب اإلمتا  أحمتد بتن حنبتل، بدران بن القاار عبد، مشقیا .5

 .261  عبدالمحسن الترکی، 
 .41  ، 2 ج ،فی علو  القرآن االتقان، الدین جالل، سیورى .6
، الفصول فی االصول، علی بن أحمد، جصا  رازی ؛116  ، قوانین االصول، ابوالقاسم میرزا، قمی .1

 .12  ، 2ج
 .41  ، 2 ج ،فی علو  القرآن االتقان، الدین جالل، سیورى .8
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 .است
 نزا مجمل تعریف از که شوامی اشاره اصولی به ابتدا، مذکور موارا نقد یبرا

 متوارا نقتد و بررستی بترای مبنتایی اصتول این زیرا. گراامی استنبا  اصولیون
 .باشدمی یااشده

   مجمل تعریف از شده استنباط اصول یادآوری. الف
 اشتاره ذیتل اصتول بته توانمی ،شد ذکر تری پ که مجمل تعریف به توجه با
 : کرا

 تتواننمتی را متوارای چنتین. است ایجازگویی متکلم هدف گاهی اصل یک.
 تفهتیم متتکلم کته است آمده مجمل تعریف ار زیرا ؛گنجاند مجمل تعریف ذیل
 را آن مخارتب، لفتظ ار ابهتا  علتت بته ولتی، کراهقصد  مخارب به را اینکته

 1.است نفهمیده
 مراتتب ار اختالف علت به و ااشتهرا اربر احتمال چند که موارای اصل او.

 مجمتل تعریتف ذیل، شده است متفاوتآنها،  انز احتماالت رهور، نامخارب فهم
 . گنجدنمی

 ار، شتوامی برررف تأمل از پس و ااشته ابتدایی اجمال که موارای .اصل سه
 . شوانمی گنجانده مجمل تعریف

 قرآن  در اجمالهای هنمون نقد ب.
 بته آنچته که اریافت توانمی مجمل تعریف ار هشد مطرب اصول به استناا با
 قالتب ارذیتل  االیتل از یکتی بنتابر شتده بیانقرآن  ار اجمالهای هنمون عنوان
 : گیرانمی قرار مجمل تعریف

 ــــــــــ
 .151 ، مباائ الوصول إلى علم االصول، یوسف بن حسن الدین جمال، حلی .1
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 احتمال یک ظهور *
 .گنجدنمی مجمل تعریف ار بنابراین ؛اارا احتمال یک ار رهور، موارا برخی

 استته ایتن از ااعای اجمتالی شتده، آن مصداق ار که «قرر»ة واگ نمونه عنوان به
رباربتایی  مق ع    کتهچنان ؛شوامی ارالق پاکی زمان به امامیه بیان ار قرر. است
 جمتع رحتم ار ختون پتاکی زمتان ار زیترا 1،اارامی اذعان رهر ار را آن رهور
 اهل و ابوحنیفه مذهب ار ولی ،اندعقیده این بر نیز حجاز اهل و شافعی. شوامی

 از یتک هر نزا حتمالا یک رهور بنابراین 2.است حیض معنای بهاین واگه  ،عراق
 .کندمی خارج اجمال از را واگه، فِرَق

   جامع ایجاز *
 الفتاظ ولی ،کراهرا قصد  مطلبی تفهیم متکلم که است آمده مجمل تعریف ار
 را اجمتال متتکلمیااشده،  موارا از برخی ار ولی ،هستند مبهم، مفاهیم تفهیم ار

 از ،ایگتر تعبیتر بته. گنجاندب مختصری الفاظ ار را متعدای مفاهیم تا کراه قصد
قدَة  النه َكقاحه  یالَّذه  ار اجمال ااعای .است کراه استفااه جامع ایجاز صناعت ُْ  بهيَده ه ع 
 یتک رهتورار اینجتا مفسران  از بسیاریکه این با. است نمونه این از (211/ه)بقر

 ااعتا ایتن شاهد .اانست جامع ایجاز نود از را آن توان، می1اندپذیرفته را احتمال
ا اْلفَْضَل بَْينَك  ْ الَ  عبارت  اارا. تأکیتد احستان و فضل رعایت بر که باشدمی  تَْنَسو 
 شتمول. باشتد ولی سوی از هم و زوج سوی از هم تواندمی احسان و فضل این

عالّمته  کتهچنان ؛باشتدمی احسان و فضل ازتری کامل مصداق، او هر بر عبارت
 بتر خداوند تأکید و نیامده بر احتمال او این از یکی تاثبا صدا ار نیز رباربایی

 ــــــــــ
 .211 ، 2ج، فی تفسیر القرآن المیزان، محمدحسین سید، رباربایى .1
 .26  ، 5ج، قاموس قرآن، اکبرعلى سید، قرشى .2
، بن عمتر محموا، زمخشر  ؛511  ، 2ج، فی تفسیر القرآن مجمع البیان، نحس بن فضل، ربرسى .1

، 6ج، مفاتیح الغیتب، عمر بن محمد، راز  فخر ؛286 ، 1ج، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل
 . .و..481  
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  1.است نمواه معرفیتر پررنگ را احسان
 حالی ار ،است مجمل «الخیر» که شده ااعا نیز الخيرا وافعلوة قرآنی گزار ار
 از منقول روایتی. شوامی شامل را مصاایقة هم، جامع ایجاز صناعت با مطابق که

  2.ااعاست ینا بر شاهدی مجمع البیان

   آن بر غریبه احتماالت تحمیل و آیات از ناروا تفاسیر *
 آن ستیاق و آیتات نزول زمانی و مکانی موقعیت، کلمات چین  اوقات گاهی

 بته را الفاظ، نامربو  احتماالت چین  بامفسّر  اما ؛است احتمال یک بیانگر خوا
 ذکر احتماالتی نسارة ورس 24ة آی ذیل مثال عنوان به؛ اهدمی سوق ابها  و اجمال
 4.است کراه اذعان احتماالت این بوان عجیب به نیز عالمهمرحو   که 1است شده
ك ق ْ  ار شده ااعا اجمال 4.است لَّ لَك ْ  َمقا َوَراَء ذَله ة آیت بته توجته بتا (24)نسار/ أ حه

 کراه ذکر قبلة آی ار که را موارای نداشت وجهی زیرا پیشین آن پذیرفته نیست؛
ایتن  بیان ارصدا و بواه نخستة آیة تکمل ار او ة آی واقع ار. کند رارتک اوباره
 گفتته قبتلة آیت ار که زنانی آن مگر است حالل شما بر زنانة هم که استحکم 
 از نیتز هستتند یمتین ملک که شوهرااری زنان البته. اارند شوهر که زنانی و شد
 را آیته این شده گفته آیه این بارةار که احتماالتی و تفاسیر. مستثناست قاعده این
 .است خوا گویای خوا آیه اال   و، کراه مبهم اجمالی اچار

   شرعی حقایق از اجمال نفی *
قرار « حقایق شرعی»عنوان  ذیلاند کراه ذکر اجمال برای که موارای بیشترین

، نآقر ار الفاظ این که اعتقااند این بر، شرعی حقیقت وجوا مدعیان اما گیرا؛می

 ــــــــــ
 .245  ، 2ج، المیزان فی تفسیر القرآن، محمدحسین سید، رباربایى .1
 .154  ، 1ج، ن فی تفسیر القرآنمجمع البیا، حسن بن فضلربرسی،  .2
 .5  ، 1جبنگرید به: همان،  .1
 .268  ، 4ج، المیزان فی تفسیر القرآنمحمدحسین،  سید، رباربایى .4
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استت  نهفتته آن ار حقیقت ازهایی هنشان زیرا کند؛اچار مشکل نمی را انزب اهل
 لغوی معنای که «وةص » مانند ؛کندمی متباار ذهن به را آن اصطالحی معنای که
 همچنتین1. استت جمع قابل شالغوی معنای با آن شرعی اصطالب و اعاست آن

 غیتر ار زیترا ؛تاس ااشته وجوا اششرعی یا لغوی معنای وضع از قبل، موضود
 شرعیه حقایق ،ایگر عبارتی به2. گیرانمی صورت تخارب ار تفاهم صورت این
قرآنی،  نزول از قبل الفاظ این زیرا ؛بواه فهم قابل کامالً نزول عصر نامخارب برای
 الفتاظ آن از کریمته آیتات ستپس. استت شده واقع استفااه مورا ،پیامبر توسط
 تعریتف بتا منطبتق اجمتالی گونههیچ شرعی حقایق ار بنابراین 1.کندمی حکایت

ة آیت نزول از قبل ید قطع چگونگی مثال عنوان به ؛ندارا وجوا مجمل اصطالحی
يَه َما قَة  فَاْقَطع وا أَْيده  زیرا؛ است بواه روشن نزول عصر مرا  برای َوالسَّاره   َوالسَّاره
 از نقتل بتهکته چنان ،نتدبوا اااه قرار ید قطع را ازای مجازات پیشین شرایع ار

 کتراهمتی تعیین، سارق برای را مجازاتی چنین لبعبدالمطّ که است آمده یعقوبی
 صتحه آن بتر نیز خداوند و شدهمی اجرا جاهلیت ار مزبور حکم بنابراین 4.است
 ار «یتد»ة واگ معنتای ار اجمتال یتا ید قطع کیفیت سر بر اختالفات. است نهااه
 ایجاا شده است! نظرانصاحب و فقها سطتو نزول از بعد هایاوره

 مجمل از غریب تفکیک *
 کبرا جانب او از بیان این بر. است اانسته اجمال سبب را لفظ غربت سیوری

؛ گنجانتد اجمتال تعریف ار را غرابت تواننمی تعبیری به. است مسئله غرایص و
 احتمتالی چهتی، لفظ غرابت ار ولی ،است احتمال اوتراید میان ، اجمال ار زیرا

 ــــــــــ
 .164  ، مباائ الوصول إلى علم االصول، یوسف بن الحسن الدین جمال، حلی .1
 .همان .2
، مظفتر ؛151  حمتد استحاق فیتاض، تحقیق م، محاضرات فی أصول الفقه، بوالقاسمسید ا، ییخو .1

 .26  ، 1 ج، أصول الفقه، رضا محمد
 .11  ، 1 ج، التاریخ االسالمی ة وسمو، محمدهاای، غروی یوسفی .4
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 اجمتال تعریتف ار متوارای چنتین بنتابراین. استت نشتده ارااه، لفظ بیان برای
 . گنجدنمی

 .است «تعضلوهن فال»ة گزار اجمال مورا ار سیوری ااعای نیز مسئله صغرای
 آشتنا اصتطالب این با جاهلی عرب که اریافت توانمی جاهلی اشعار ار تتبعی با
کنتد نقتل می ازهریکه چنان ؛برامی کاره ب اراشو و سخت معنای به را آن و بوا
ل»عبارت  عرب کال  ار عَض ه   1.است کار رفتهبه «امرأَة م 

   متصلهۀ قرین وجود *
ة اایتر از، شوا احتمال یک رهور سبب که بیایدای قرینه همراه به لفظی هرگاه
 چنتد ا بتوان میتانمترا معنای به مجمل لفظ زیرا ؛شوامی خارج مجمل تعریف
 .است احتمال
 پاستخ ااا بایتد، باشدمی خوا خوای به لفظ اجمال، منظور که شوا گفته اگر
 فهتم بترای بلکه شوا،نظر نمی – نفسه فی - لفظ به تنها، معنا با کال  یک ار که

 کال  فهم برای است کال  ار که قرائنی عمالً بنابراین. نگرندمی کال  همة به کال 
 «عستعس» فعتل ار اجمتال ااعتای استاس همتین بر. راگیمی قرار استفااه مورا

 میتان لفظتی شتترکم» فعل این. پذیرفته نیست آن مانند موارای و (11 )التکویر/
 رهتور «اابتر» ار و الصقبح اذا تقنفس: بعدة آیة قرین به اما است،« اابر» و «اقبل»

 .اارا
 مجمتل ذیتل آنچته کته رستید نتیجته ایتن بته تتوانمی ،شد گفته آنچه بر بنا

را  آنهتا مجمتل اصتطالحی تعریتف و گرفته قرار ایگرهای قالب ار ،اندگنجانده
 ،ایگتر تعبیری به ندارا. وجواقرآن  ار اصطالحی مجمل بنابراین. گیرانمی اربر
 خلتل تخارتب ار تفاهم اصل ار و نرسانده را متکلم قصد که مبهم و گنگ کال 

 ــــــــــ
 .451  ، 11ج، لسان العرب، مکر  بن محمد، منظور ابن .1
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 آمتده اجمتالی بیانتات ابارهتقترآن  ار اما ؛ندارا راهیقرآن  ار، باشد کراه وارا
 بستزایی کمتک کتال  بالغت به بلکه، نبواه مبهم و گنگ تنها نه که بیاناتی ؛است
 و شتاخ و کشتیدمتی ارازا به سخن بوا این از غیر اگر کهای گونه به ،است کراه
 مستتور و مبهم، کال  بر  و شاخ زیر متکلم قصد و کال  اصل و گرفتمی بر 
 . ماندمی

   دوم یدگاهد

قترآن  ار مجمتل وجتوا عتد  متدعی ستلف نظترانصتاحب از شمار اندکی
. کترا ااعتایی چنین که بوا کسی اولین راهری اصفهانی خلف بن ااوا .باشندمی
 ستبب نیتز مبین با آن همراهی و نداراای فایده بیان بدون اجمال که بوا معتقد او

 معنایی اجمال» که معتقدند نیز رمعاص پووهانقرآن از برخی 1.شوامی کال  تطویل
 الجملهفی مصداق  جزئیات و اجزار که لفظی. ندارا وجوا قرآن ار ذاتی رور به

  2«.نیستقرآن  ار، نباشد مشخص

 آن نقد وقرآن  در مجمل وجود عدم شواهد
 : کرا خالصه ذیل موارا ار توانمی را او  ایدگاه االیل ترینمهم
 کتال  ،ایگتر تعبیر به. رساندآسیب می تخارب را تفاهم اصل به اجمال الف.
 1.نیست روا بنابراین ؛شوامی مخارب سرگراانی و حیرت سبب، مجمل
ل، مبتیِّن راقترآن  که ستهقرآن  از آیاتی ب. . نامتدمتی تبیتان و بیتان، مفصتِّ
 مصدر از افعالی و صفات بار سی از بی ، کریمقرآن  ار تر یاا شد،پی  کهچنان
 شتده ذکترقترآن  آیتات اربتارة «تفصیل» مصدر از مشتقاتی بار شانزاه و« تبیین»

 مجمتلقترآن  سورة نحل، 44ة آی با مطابق که شد مدعی تواننمی بنابراین ؛است

 ــــــــــ
 .255 ، 2ج، وأنبار أبنار الزمان وفیات األعیاناحمد بن محمد، ، خلکان بنا .1
 .112  ، نآارآمدی بر معناشناسی قر، جعفر، ا نکون .2
 .211 ، 1 جتحقیق ره جابر فیاض العلوانی، ، المحصول فی علم األصول، عمر بن محمد، رازی .1
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 1.اارانیاز  اکر  پیامبر بیان به و بواه
 : است توجه خور ار ذیل نکات مذکور االیل نقد ار
 یتاا شتد، اجمتال متوارا بتا آن تطبیتق و مجمتل تعریف ار آنچه با مطابق -

 مجمتل وجتوا استباب و اول ایتدگاه متدعیان ااعتای ار عمیق تتبع با همچنین
ار تخارتب  تفتاهم اصتل بتا راقترآن  ار مجمتل وجتوا انآنت که گفت توانمی

، نآقتر ار مجمتل وجتوا مدعیان از یک هیچ ،ایگر تعبیر به. اندناسازگار ندانسته
 بتا، وحتی کتال  اجمتال بته اعتقاا بنابراینند. انبواه آن اصطالحی تعریف پایبند
 . ناسازگاری نداراقرآن  بالغت

 تتوانمتی اند،اانستته نمبتیّ و لمفصتّ  راقترآن  کته آیاتی ار تأملی اندک با -

 اهتل، یقتین و علتم صاحب که دناار کسانی با سخن روی آیات این که اریافت
 تحلیتل از برااشت ابلقة نکت. هستند این کسب ار تالش و جهد و تفقه و تذکر
 نستبی امتری ختوا نامخاربت بترایقترآن  روشتنگری که است این فوق مفاهیم
 ستطح یتک ار راقترآن آیتات ة همت، نامخاربتة همت ،ایگتر تعبیتر بته. باشدمی
 ارقترآن  به نسبت یقین و باورمندی و تأمل، تفکر، علم چون عواملی. فهمندنمی

 اجمال، نامخارب نود به توجه با اساس همین بر. استقرآن تأثیرگذار  روشنگری
 ااعتای اثبات برای، مجمل وجوا نایمدع که موارای. است نسبی امری، قرآن ار
 ار اختتالف زیترا ؛استتقترآن  ار اجمال بوان نسبی بر شاهدیاند، آوراه خوا
 نتزا و بواه مجمل افراای نزا، الفاظ که شده سبب ایمان و تأمل، علم، فهم سطح
 چنتین نیتز نتزول عصتر نامخارب. باشد ااشته احتمال یک ار رهور ایگر برخی
 بتواه رستا و مبتین، بواند یقین و تعقل، تفکر، علم اهلکه آنان برای. قرآن بواند
 رستاند؛آسیبی نمی تخارب ار تفاهم اصل به، نآقر روشنگری بوان نسبی. است
 به بلکه ،نیست نامخارب از برخی برایقرآن  مطلق ابها  مفهو  به نسبیت این زیرا

 ــــــــــ
 .112  ، نآمعناشناسی قر ارآمدی بر، جعفر، نکونا  .1
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 ختواة مرتبت اقتضای به هرکس ولی، فهمیدندمی راقرآن  همگان که معناست این
 . رسیدمی فهم این به یقین و ایمان و تفقه و عقل و علم ار

 ؛پتذیرفت کامل رورهب راقرآن  ار مجمل وجوا عد ة نظری تواننمی سانبدین
 هتایگروه بترایقترآن  ریبیانگ تخصیص به قائل، ایدگاه اینقرآنی  شواهد زیرا
 . است شده نامخارب ازای ویوه

  سوم دیدگاه

 آنة بینانت واقتع شناخت و ایدگاه او هر ار گرفته صورت نقدهای بر تکیه با
 هایتدگااو  ار موجتوا نتواقص تتا ارائه کترا، مانع و جامع ایهنظری توانمی او

 نیتز مخارتب تفهتیم اصتل وقترآن  بالغتت هب ،برآن افزون، شده مزبور برررف
 . ای وارا نشواخدشه

 شتواهد از کتدا هتیچ، شد گفته نخستة نظری نقد و بررسی ار که گونههمان
 ار مجمتل تعریتف به بنا اما. گنجدنمی مجمل اصطالحی تعریف ار ایدگاه این
 قترآن بالغتت بتا کته اارا وجتوا اجمتالی بیانتات وحی کال  ار، لمفصّ مقابل

تتر یتاا که پی  االیلی به خوا، متکلم عنوان به داوندخ زیرا ؛باشدنمیناسازگار 
 .است کراهقصد  را کال  ار اجمالشد، 
همه  زیرا ؛شد قرآن ار مجمل وجوا مدعی توانمی نیز کال  ِِنامخارب منظر از
، تفکتر، علتمة ارجة انداز به هریک و نیستند مرتبه یک ار کال  فهم ار نامخارب
 فهتم این. برامی کال  ازای بهره، کال  به نسبت شاباورمندیة مرتب و تفقه، تأمل

 ارتبتاری باشتدمتی منطقی لواز  مستلز  که کال  معناییهای هالی ارک با متفاوت
 181ة آیت ار خداونتد مثتال عنتوان بته ؛است شناختی زبانة حیط ار بلکه، ندارا
 تعیتین یبترا آیته این ار. است پرااخته روزه احکا  از برخی تبیین به بقرهة سور
 : است آمده روزه آغاز و سحر
 َن اْلفَْجره َن اْلَخْيطه اأْلَْسَوده مه  .ك ل وا َو اْشَرب وا َحتَّ  يَتَبَيََّن لَك    اْلَخْيط  اأْلَْبيَض  مه

 بتن نتافع اشتعار از عبتاس ابنکه چنان ؛ فهمیدمی را ترکیبی قالب این عرب
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 : است آوراه شاهد آن برای ارزق
 یض ضتور الصتبح منفلتقالخیط األب

 
 1و الخیط األسوا لون اللیتل مکمتو 

 آیته از کلیتاتی ارک بته هتاعرب از شمار اندکی که نیست واقعیت از اور اما 
 از ابهتا  این. باشند ااشته ابها  کال  عبارات و الفاظ از برخی ار ولی ،شوند نائل
 و اقتت عتد  وآنهتا  پتایین ارک بتا مرتبط که بواه نامخارب از معدوای جانب
آستیبی  وستیع و عتا  سطح ار کال  بالغت به ،بنابراین. باشدمی آیه ار تأملشان
 برااشتت چنتین عبتارت ایتن از حاتم ابن، سیوری از نقل بهکه . چنانرساندنمی
 پیتامبر ولتی. استت روزه آغاز زمان، سیاه و سفید نخ او تشخیص زمان که کراه
 ارک بته عبتارت ایتنة وستیله بت تا نمواه «الفجر من» عبارت متوجه را او اکر 
 شتاهدی آیه خواِ از عبارتی به اکر  پیامبر ااان توجه 2.برسد آیه ارست معنای
 نامخاربت بیشتتر و نبتواه مجمل به خوای خوا عبارت این که است کال  این بر
 قترائن بته که شوندمی پیدا نامخارب میان از هم افراای اما ؛فهمیدندمی را آن هم
 ار و انتدنداشته علم عرفی اصطالحات از برخی به یا نکراه توجه آیه ار واموج
 روشتنگری خداونتد ،استاس همتین بتر .انجامیتده استت آیه فهمی بد به نهایت
 و بتاور بتا ،کراه تأمل و تعقل، تفکر آیات  ار که ااندمی کسانی ةبهر را کالم 
 .نگرندمی آیات به یااآوری و تذکر قصد با و یقین

 ن پایانیسخ

 کته بتواه ایتدگاهیة ارائ «مجمل» واگة از اصولیون تعاریف ار تعمق وراآره
 عنتوان بته خداونتد که اجمالی اما اارا؛ وجوا اجمال کریمقرآن  ار است مدعی
 ار اجمتالی چنتین. استت نبتواهناستازگار  بالغتت با و کراهقصد  را آن، متکلم
 شتواهد عنتوان به که موارای همة همچنین. شوانمی گنجانده آن اصولی تعریف

 ــــــــــ
 .11  ، 1ج، تفسیر المأثورالفی  المنثور الدرّ، الدین جالل، سیورى .1
 .همان .2
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 گرچته بنتابراین. است خارج اجمال اصولی تعریف از، شده بیانقرآن  ار مجمل
انتد، پرااخته ییهاهنمون ذکر به «مجمل» اصولی تعریف ذیل، نظران صاحب بیشتر
 ار تفتاهم اصتل بتا کته اجمتالی ؛انتدنبواه معترفقرآن  ار اصولی اجمال به اما

 وجتوا عتد  یتا وجوا مدعیان میان رآرا تناقض بنابراین. ، ناسازگار باشدتخارب
 بتر ره لفظتی اختتالف همتین امتا. است لفظی اختالفة مقول از ،قرآن ار مجمل
 ضرورت بنابراین. آالیدمی راقرآن  مبین کال  و گشواه الهی کال  ار پراازانشبهه
 ارون یلفظت اختالفتات، ستلف نظرانصاحب ایدگاه واکاوی و بازخوانی با اارا
 پتراازان شتبهه بر الهی کال  از سوراستفااه راه تا گراا، برررف و شناسایی اینی
 .شوا بسته

  ______________________________ منابع  ___________ 

آل  ةؤسو م ،قتماألصتول،  ةفوا كمحمدکارم بن حستین، خراسانى، آخوند  .1
 .ق1411البیت، 
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 ،، قتممباائ الوصول إلى علم االصتولالدین حسن بن یوسف، حلی، جمال .11
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اارالمنیر و اارالفارابى،  ،، امشقاعراب القرآن الکریماعاس، حمیدان قاسم،  .16

 ق.1425
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عةجا ،العلوانی، الریاض  تا.، بیهاإلما  محمد بن سعوا اإلسالمی م
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 ق. 1412الدار الشامیه،  ،اارالعلم
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 ق.  ،1422اإلما  الصااق ةؤس م
 تا.جا، بى، بیبحرالعلو محمد، بن  سمرقند ، نصر .24
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 آن نزول ترتيب روایات نقد و «اعراف» ةسور گذاریتاریخ

  _____________________ 1کوهی رضا علی  ______________________ 

 2/11/1111: پذیرش تاریخ – 1/8/1111: اریافت تاریخ

 

 
 بوور برخووی اسوو . نوو و  ترتیوو  لحووا  ازقوورآن  ةسووور نهمووی  و سووی اعوورا  ةسووور

آن  نو و  زموان، سوور  ایو  مضامی  به توجه بدون و، ن و  ترتی  روایات مبنای

 ایو  اسو . تنواقض در سوور  ایو  مضوامی  بوا البتوه کوه داننودمی بعثو  سوو  سا  را

 محسووو  مکوویهای  سووور از، اسوو  اختالفوویآن، کووه  از آیوواتی اسووتثنای بووه سووور 

 اسواس بور آن نو و  ترتیو  روایات بررسی و نقد، سور  ای  گراریتاریخ شود.می

 مودنی یوا مکوی، قورآن دی ور سوور بوا سوور  ایو  مضوامی  تطبیو  و سوور  مضامی 

 .اس  مقاله ای  موضو ، آن آیات ن و  اسبا  و سور  بودن

 .ن و  ترتی ، ن و  واحد، مدنی و کیم، گراریتاریخ، اعرا  سور ها: هکليدواژ

 

 . طرح مسئله1

 خاصتی مکتان و زمان قالب ار وباشد می مندزمان رویداایقرآن  که آنجا از
 بترای سوره هر نزول شرایط بررسی و آن نزول تاریخی بستر شناخت، شده نازل
 پی ار که است فرایندی ،قرآنی آیات گذاریتاریخ است. ضروری آن صحیح فهم
 است آن محتوای و معنا وقرآن  آیات نزولة اربار مهمی ارالعات به توانیم آن

 صتحیحة ستیر بته یتابیاست و کریم قرآن تفسیر ار فراوانی ثیرأت ،امر این یافت.
 .اراا روایات تصحیح نیز و اکر  رسول

 ــــــــــ
 .قم علمیه حوزه پووهشگر و قم اانشگاه حدیث وقرآن  علو د ارش کارشناس .1
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 که است آن کار روش پراازیم.می اعرافة سورگذاری تاریخ به نوشتار این ار
 و اسباب ،او   گا ار .گراا نمعیّ اعراف ةسور نزول واحدهای یا واحد نخست،
 کاوش به، بعد ةمرحل ار. کنیممی بررسی را سوره مضامین از برخاسته نزول زمان
، چهتار  ةمرحل پراازیم.می ایگرهای هسور با اعراف ةسورهای موضود تشابه ار

 ار استت. هاهستور ایگتر با اعراف ةسور میان مضمونی و سبکی تشابهات یافتن
 نتزول استباب روایتات، ششم بخ  ار و مدنی و مکیهای روایت، پنجم بخ 
 ایتن نتزول زمانی شرایط ار عتتبّ بهپایان هم  ار کنیم.می بررسی را اعراف ةسور
  پراازیم.می سیره روایات از استفااه با سوره

  اعراف ةسور نزول واحدهای شناخت. 2

 است. بواه مرکب آیه چند ازقرآن  نزول واحد ره که نیست روشن ارستی به
 چنتد یتا یک است ممکن نزول واحد هر که آیدمی بر چنین گوناگون روایات از
 فصتیحی جانتب از قترآن کتریم که آنجا از امّا 1باشد. بلند ةسور یک حتی یا آیه

 مواجته نقتض بتا متوارا از بسیاری ارها روایت این مفاا، است شده نازل حکیم
، اندشتده معرفتی مجتزّا نزولتی واحتدقرآن که  آیات از بسیاری که چرا ا؛شومی

 ایتن، بنتابراین اارنتد. ختوا بعتد و قبتل آیات با تامی انسجا  و پیوستگی اارای
جداگانته  نزولتی واحتد را آیات یا آیه آن توانمی چگونه که آیدمی پی پرس  
 کرا؟ فرض

 هتم بته ةمجموعت یتک کته شوامی آن از مانع قرآن کریم بالغت و فصاحت
عوامتل  بتدانیم. مجتزا نتزول واحدهای شامل را معنایی و لفظی لحاظ به پیوسته
 آیتات پیوستتگی عتد  یتا پیوستتگی شتناخت بته را ما توانندمی معنایی و لفظی

 روالنی ةسور یک بوان نزول واحد چند یا یک توانمی، نتیجه ار؛ باشند رهنمون
  کرا. کشف را

 ــــــــــ
 .264  ، گذاری قرآنارآمدی بر تاریخ، جعفر، نکونا  .1
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 میتان ار معنتایی و لفظتی پیوستگی، اعراف ةسورهای وضودم تنوّد رغمعلی
 ایتن واحتدهای تعتداا تعیتین برای را گیرینتیجه که است چنان سوره این آیاتِ
، ستوره ایتن آیتات پیوستگی عد  یا پیوستگی کشف برای ما کند.می آسان سوره
عوامتل  یتنا ایم.اااه قرارآن  انسجا  مالک، آیات یابیارتبا  ارعواملی را  وجوا
 آیته هتر اگتر که است آن ما کلی مالک شوند.می معنوی و لفظی استه او شامل
 پیوستگی ةنشان، باشد ااشته خوا ازپی   ةآی با معنایی یا لفظیای رابطهکم است
، نظتر مورا آیه که شوامی آن، ارتبا  این ةنتیج. است خوا از قبل آیات با آیه آن

 ارتبتاری چنتین ستوره یتک آیات تما  میان گرا و نیست نزول واحد یک ابتدای
 هیچ اگر اما است؛ بواه نزول واحد یک، سوره آن تما  که است آن از نشان باشد
 از، آیته آن کته یعنتی، نباشتد قتبل  آیات با آیه یک میان لفظی و معنایی ارتبا 
 از اینشتانه، انقطاد این که گرفت نتیجه چنین توانمی و است منقطع، خوا ماقبل
 قطتع رتور بته تتوانیمنمی متا چند هر .باشدمی قبل واحد از مستقل نزولی واحد
 اما است؛ افتااه اتفاق واقع ار که است همان، روش این از حاصل ةنتیج، بگوییم
 کرا حکم ایگریک از سوره یک هایبخ  موضوعی انقطاد به توانمیکم است
 نتزول واحتد یتک تشتکیل و آیته چنتد نتزول استقالل از اینشانه، خوا این که

 مجزاست.
، خوا ماقبل با اعراف سوره آیات یک به یک لفظی یا معنوی الیل بهذیل،  ار
 و ارتبا  به را ما تا است کافی لفظی یا معنوی ةرابط یکه، قاعدربق  پراازیم.می

 آیتات از بستیاری البتته. باشتد رهنمون آن ازپی   آیات یا آیه با آیه یک انسجا 
 ماقبتل بتا آیته ربط ةنشان، خوا این که اندشده آغاز عطف حرف با فاعرا ةسور
 ربتط نیتز ایتن کته اارنتد قرار ااستان یک نقل میان ار نیز آیات از برخی است.
 بته، اختصار جهت بهزیر،  جدول ار، بنابراین اهد.می نشان راپی   آیه با معنوی
 نشتده اشتارهاند، ااستتان یتک وسط یا و اندشده شرود عطف حرف با که آیاتی
 است.
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 اعراف ةجدول روابط معنوی یا لفظی آیات سور

شماره 

 آیه
 قبل ۀآیه با آی ۀدلیل رابط

شماره 

 آیه
 قبل ۀآیه با آی ۀدلیل رابط

 ابتدای سوره و ابتدای واحد نزول 2 ابتدای واحد نزول 1

 واو عطف 4 قبل است ةمای موصوله همان کتاب ار آی 1

 ضمیر هُم که مرجع  ار آیه قبل است 6 ار آیه قبل استضمیر هُم مرجع   5

 فاعل قال، اهلل ار آیه قبل است  12 ضمیر هُم مرجع  ار آیه قبل است 1

 فاعل قال، ار آیات قبل است 14 قال جواب آیه قبل است 11

 فاعل قال ار آیات قبل است 16 فاعل قال ار آیات قبل است 15

 فاعل قاال ار آیات قبل است 21 فاعل قال ار آیات قبل است 18

 فاعل قال، ار آیات قبل است 25 فاعل قال ار آیات قبل است 24

 تکرار یا بنی آا  که سبک آیه قبل است 21 همان ضمیر تحیون است« بنی آا »مرجع  26

 تشابه معنایی با آیه قبل 11 تکرار قل که ااامه مطلب قبلی است 21

 ااامه موضود زینت که ار آیه قبل است 12 آیات قبل است تکرار یا بنی آا  که سبک 11

 تکرار یا بنی آا  که سبک آیه قبل است 15 ااامه مطلب با تکرار قل 11

 إنّ صالحیت ابتدای مطلب ندارا 41 فاعل قال که ار آیه قبل است 18

 الذین صفت رالمین ار آیه قبل است 45 ضمیر هم 41

 الذین صفت کافرین است 51 ون استضمیر اقسمتم، ضمیر تستکبر 41

 دای مطلب نداراتإنّ صالحیت اب 54 مرجع ضمیر تأویله، کتاب است 51

 * 51 ضمیر کم که ار آیه قبل هست 55

 فاعل قال ار آیه قبل است 61 مرجع ضمیر قومه نوب ار آیه قبل است 61

 ل استمرجع ضمیر قومه، هوا ار آیه قب 66 فاعل ابلّغ ار آیه قبل است 62

 فاعل ابلّغ، هوا ار آیه قبل است 68 فاعل قال، هوا ار آیه قبل است 61

 فاعل قال، هو ار آیات قبل است 11 مرجع ضمیر قالوا، مأل ار آیه قبل است 11

 الذین، همان مأل ار آیه قبل است 16 مرجع ضمیر قومه، صالح ار قبل است 15

 گرااقومه که به قبل برمی ضمیر 82 گرااضمیر کم به آیات قبل برمی 81

 مأل ار آیه قبل است« نا»مرجع ضمیر  81 مرجع ضمیر قومه، شعیب ار قبل است 88

 الذین صفت جاثمین ار آیه قبل است 12 مرجع ضمیر قومه، شعیب ار قبل است 11

 ااامه مقول قال ار آیه قبل 115 تلک اسم اشاره به قبل است 111

 ااامه ااستان 111 ه قبل استفاعل قال، فرعون ار آی 116
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شماره 

 آیه
 قبل ۀآیه با آی ۀدلیل رابط

شماره 

 آیه
 قبل ۀآیه با آی ۀدلیل رابط

 ااامه موضود قبل 158 فاعل قال 114

 گیری آیات قبلنتیجه 118 گیری آیات قبلنتیجه 111

 * 181 ااامه آیات قبل 186

 مرجع ضمیر هو ار آیه قبل است 181 جواب استفها  آیه قبل 188

 فاعل یستطیعون ار آیه قبل است 112 تکرار یشرکون 111

 مرجع ضمیر هم ار آیه قبل است 115 حیت ابتدا نداراإنّ صال 114

 فاعل خذ ار آیه قبل است 111 إنّ صالحیت ابتدا ندارا 116

 انتهای واحد نزول 216 إنّ صالحیت ابتدا ندارا 211

 
 میتان کته آیتدمی است به چنین اعراف ةسور آیات میان یابیارتبا  و عتتبّ با
 اارا؛ وجوا لفظی یا معنایی ارتبا کم است رهسو این آیات اتفاق به قریب اغلب
، شتده اتختاذ مبانی ربق آن قبل ما با آیه میان منطقی ةرابط که چند آیاتی ار مگر
  نشد. یافت

 بتا ایرابطته کته آیات اینواقع، به آیا که است آن، عتتبّ این از حاصلپرس  
 مستتقل نزولتی دواح عنوان به و شده نازل خوا ماقبل از جدا، ندارند خواپی  
 ه،ستور نتزول واحتدهای تشتخیص بترای شتده اتختاذ مبتانی آنکه یا و اندبواه

 ربتق متاقبل  و 181 ةآیت و متاقبل  و 51 ةآی میان ندارا. را مهم این صالحیت
 را ارتبتا  عتد  ایتن اگر ندارا. وجوا معنوی یا لفظی ارتباری، شده اتخاذ مبانی
 سوره این بوان نزول واحد چند، نتیجه ار و سوره این آیات پیوستگی عد  نشان
 سته ار و زمتانی مقطع سه ار سوره این نزول فرایند که شوامی آن نتیجه، بدانیم
 صتورت به اعراف ةسور آیاتگوید، می اروزه عزت البته است. بواه نزول واحد

  1است. شده نازل منسجم و یکپارچه

 ــــــــــ
 .162  ، 2 ج، التفسیر الحدیث، عزت دمحم، اروزه .1
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 آن مضامين از هاستفاد با سوره نزول زمان و نزول اسباب بررسی. 3

اعراف با این اید که چه اسباب نزولی باعث نتزول آیتات  ةتتبّع ار مضامین سور
ای متفاوت از آنچه ار روایات ترتیب نزول ار مورا نتیجه ،گوناگون سوره شده است

اهد. بتا یتک مطالعته ار مضتامین کتلّ اعراف آمده، به است می ةترتیب نزول سور
رسد، ستبب نتزول اند که به نظر مییی از این سوره چنانهایابیم، موضودسوره ارمی
اند؛ زیرا چنانکه مشهوا است، ار این آیات که بته چنتد متورا از آن ار خا  ااشته
ای صریح یا ضمنی به موضوعی اارا که حتدو  آن ستبب شوا، اشارهذیل اشاره می

 184، 158و  151، 11، 11و  12و  11، 28های نزول آیه یا آیاتی شده است؛ مثالً آیه
 .214، 211، 211و  211، 111، 111و  181، 181، 185و 

، استت نزول ترتیب اساس برقرآن  تفسیر که التفسیر الحدیث ار اروزه عزت
 «ص  » ةسور او ااند.می نزول ترتیب اساس بر سوره نهمین و سی را اعراف ةسور
 آن. از پتس را «نجت» ةستور و اانتدمی اعتراف ةستور از قبل شده نازل ةسور را

 بته توجته با را اعراف ةسور نزول و اارند را عقیده همین نیز پووهشگران برخی
 آیتات مضامین به توجه با اما 1اانند.می بعثت سو  سال، نزول ترتیبهای تروای
 بعثت سو  سال رسدمی نظر به، آن ار شده ذکر تاریخیهای موضود و سوره این
 این ازهایی موضود و مضامین با که چرا، باشد رافاع سوره نزول سال تواندنمی
 : شوامی اشاره مذکور نظر نقد ار نکته چند به اینجا ار ندارا. خوانیهم سوره
، مسجد که بواه زمانی ار آیه نزول که اهدمی نشان آیه این ار اقت: 11 آیه ت
 ر اکت پیتامبر هجرت از پس مسجدنخستین  که اانیممی و ااشته خارجی وجوا
 ار را ستوره نزول که نظری با است تناقض ار این و است شده ساخته مدینه ار
 این نیز، بدانیم مسجدالحرا  را مسجد از منظور اگر حتی ااند.می بعثت سو  سال

 امتری مکته مترا  بته خداوند چطور، یپنهان اعوت زمان ار اارا. وجوا اشکال
 پیتامبر اعتوت بتوانپنهتانی  با، ینا اارا. آشکارا و اجتماعی ایجنبه که کندمی

 ــــــــــ
 .118، گذاری قرآنارآمدی بر تاریخ، جعفر، نکونا  .1
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 است. تضاا ار اسال 
 علنتی را ختوا اعتوت پیتامبر کته استت زمانی به مربو  آیه این: 184 آیه ت
 انتد.گرفته قرار ایشان بوان مجنون بر مبنی نامشرک هایتهمت مقابل ار و ساخته
 اعتوت کته هجترت ستو  سال از پس هاییتهمت چنین که است قطعی امر این
 آیته ایتن نزول تواننمی، بنابراین .گراید مطرب نامشرک جانب از، شد آغاز علنی
 اانست. بعثت سو  سال ار را

، پاستخ یهوا جانب ازهای ررب شده پرس  از یکی به آیه این ار: 181 آیه ت
 شتده نازل بعثت سو  سال ار اعراف ةسور اگر که اینجاست سؤال شوا.می اااه
 مقابله برای مکه مشرکان حتی هنوز و، علنی نه، بواهپنهانی  اعوت زمان که است
 عقیدتی و علمی ةمبارز وپرس   ررب به یهوا چطور، اندنیفتااه تکاپو به پیامبر با
 است. مطرب نیز 158 ةآی ةاربار امر همین 1اند؟برخاسته پیامبر با

 کته بعثتت ستو  ستالبه یقین  اعراف ةسور نزول زمان، شد ذکر آنچه به توجه با
، علنتی اعتوت زمتان ار ستوره این و، نیست اارند تأکید آن بر نزول ترتیب روایات
 است. شده نازل سو  سال از پس یعنی

  دیگرهای هسور با اعراف ةسور تاریخیهای موضوع تطبيق. 4

 ازپی   ةاست او بهاند، اشاره مورا اعراف سوره ار که را تاریخیهای موضود
 کنیم.می اشاره آن آیات به مجزا رور بهاه، کر تقسیمآن  از پس و بعثت

 بعثت ازپیش  به مربوط کلیهای موضوع. 4-1
 بعد به 151 آیات ار که آا  هبو  و ابلیس ةسجد عد  و آا  خلقت ااستان ت
 است.تکرار شده  نیز ره و کهف، اسرار، بقره :جمله از ایگر یهاهسور ار و آمده
 :جملته از ایگتر یهاهستور ار و آمده 64 تا 51های آیه ار که نوب ااستان ت

 ــــــــــ
 .151/اعراف .1
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 است.تکرار شده  نیز نوب و شعرار، هوا
 :جمله از ایگرهای هسور ار و آمده 12 تا 65های آیه ار که عاا قو  ااستان ت
 است.تکرار شده  نیز ذاریات و فصلت، شعرار، هوا

 :از جملتههای ایگتر آمده و ار سوره 11تا  11های ت ااستان قو  ثموا که ار آیه
 هوا، اسرار، شعرار، نمل، فصلت، ذاریات، قمر، حاقه و فجر نیز تکرار شده است.

 از ایگترهتای هستور ار و آمتده 84 تتا 81های آیته ار که لو  قو  ااستان ت
 است.شده تکرار  نیز انبیار و قمر، نمل، عنکبوت، شعرار، حجر، هوا :جمله
 :جملته از ایگرهای هسور ارو  مدهآ 11 تا 85های آیه ار که شعیب ااستان ت
 است.تکرار شده  نیز عنکبوت و شعرار، هوا
 از ایگترهای هستور ارو  آمتده 115 تتا 111های آیته ار که موسی ااستان ت
 و قصتص، نمتل، هوا، شعرار، ره، ابراهیم، یونس، انعا ، مائده، نسار، بقره :جمله
 است.تکرار شده  نیز غافر

 نزول عصر به ربوطم جزئیهای موضوع. 4-2
 ار فقط پیامبر بوان یامّ: پیامبر از یهواپرس   و یامّ پیامبر: 158 و 151 آیه ت
 اهتل بتوان یامّت به اماقرآن قرار گرفته،  اشاره مورا آیه او این ار و سوره همین
 بته، یتینامّ هم مورا سه ار 1است. شده اشاره نیز ایگر یهاهسور آیات ار کتاب
 ةهمت کته استت این توجه قابل ةنکت 2است. شده ارالق زولن مصر و عصر مرا 
 اند.مدنی، آیات این

 وها قتترآن، پرستت  نتتزول اوران ار: ةاعَ السَّقق نه َعقق  َ ونَ ل  ئَ ْسققيَ : 181 آیتته -

 پیتامبر به خطاب نناامسلم و نامشرک، کتاب اهل جانب از زیاای هایارخواست
انتد، و قرآن گرایده از آیاتی زولن سببآنها  از تعداای که، است شده ایراا اکر 

 ــــــــــ
 .81/بقره .1
 .15 و 21/عمران آل ؛2/جمعه .2
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  است. شده اااه خداوند جانب ازها پرس  پاسخ، آیات آن ضمن ار
 بر عالوهقرآن بازتاب یافته،  آیات ار که شده ذکر هایارخواست وها پرس 

 شتهر، انفتاق مصتداق، اَهلّه، اهللهای: موضود از نداعبارت اعراف ةسور 181 ةآی
، جبتال، القترنین ذی، روب، انفتال، حاللهتا، محتیض، ییتام، میسر و خمر، حرا 
 ایتن بته پاستخ مقتا  ار نیتز خداونتد .1عظیم نبأ، ساعه، القیامه یو ، واقع عذاب
  است. آمده برها پرس 

ن به پیتامبران اهای مشرک: پیامبر مجنون نیست...: یکی از اتها 185و  184ت آیات 
ار موارا زیاای از آیات قرآن به آن اشتاره  نسبت جنون بواه که ویوه پیامبر اسال به

اعراف ذکر گرایتده و آیتاتی ایگتر ار  185و  184شده است. این موضود ار آیات 
آیتاتی  ةنکته قابل توجه این است که هم 2های ایگر به این موضود اشاره اارند.سوره

اعتوت  اهد که ار همتان ابتتدایاند و نشان میکه به این موضود اشاره اارند، مکی
 اند.شد، نازل شدهها به پیامبر اکر  زاه میعلنی که انواد تهمت

های گوناگون قترآن هسور ار افترا موضود ...فمن اظل  ممن افتری: 11 آیه ت
  1است. آمدهقرآن  کل ار بار 51 حدوا مختلف فراوانی با

   دیگرهای هسور و اعراف ةسور ميان مضمونی و سبکیهای تشابه بررسی. 5

 سبکیهای . تشابه5-1
 فواصل و آیات ار متفاوت مضامین وها موضود ازقرآن که  بلندهای هسور ار
 میتان قطعی و مندضابطه تشابهی، سبکی لحاظ به نتوان شاید، شده بحث مختلف

 کته کترا ذکتر را متوارای تتوانمی نستبی رتور به اما یافت.ها هسور ایگر و آن

 ــــــــــ
 ؛222، 221، 211، 211، 215، 181، 186/بقتره: است شده ذکر زیر آیات ار ترتیب بهها موضود این .1

 .1/نبأ ؛42/نازعات ؛6/قیامت ؛1/معارج ؛115/ره ؛81/کهف ؛85/اسرار ؛1/انفال ؛4/مائده
 ؛21/رتور ؛52 و 11/ذاریتات ؛14/اختان ؛16/صافات ؛21/شعرار ؛6/حجر ؛46 و 8/سبأ ؛11/مؤمنون .2

 .22/تکویر ؛51 و 2/قلم ؛1/قمر
 .1/صف ؛11/یونس ؛24/شوری ؛68/عنکبوت ؛15/کهف ؛144/انعا : جمله از .1
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نخست  بخ ، رریق این به و کند بازگو را ورهس این کالمی و سبکی هایویوگی
 شوا. اااهپرس  ررب شده، پاسخ 

 تنهتا واند شتده آغاز مقطعه حروف با که استای سوره 21 وجز، سوره این ت
ق» بتا کهروا شمار میای بهسوره  نتود وآغتاز  ستبک از شتوا.می شترود «ص  م  ـال 
 مضمونی یابیشباهت هتج ارهایی برااشت بتوان شاید سوره این ةمقطع حروف
ران  از بعضتی کته رورهمان، آورا است به ایگرهای هسور با سوره این  ازمفستّ
  1اند.کراه چنین ربارباییعالّمه  جمله
 نته و اارنتد کوتاه آیات که اانست یهایهسورو جز توانمی نه را سوره این ت

 لحتاظ بته سوره این مختلف هایقسمت؛ زیرا هستند بلند آیات اارای کهآنهایی 
های یهآ میانسنج   ار توانمی را تفاوت این ند.امتفاوت آیات بلندی و کوتاهی

 و 125 تتا 115های یتهآ با بلندند که 161 و 151 و 141 و 111 و 85 و 54 و 51
قترآن  ایگر بلندهای هسور اریافت.، کوتاهند که سوره انتهاییهای هآی با همچنین

 هستند. متوسط و بلند، کوتاههای آیه شامل و دانچنین معموالً نیز
 سبکی اارایآنها،  اتفاق به قریب اکثریت ار اعراف سوره آیات آخر کلمات ت

، یعرشتون، یعملتون مثل جمع فعل با سوره این آیات اکثر .اندمشخص و همگون
 تنهتا د.نیابمی پایان 1راحمین، غافرین، مفلحون مثل مذکر جمع اسم یا و 2یعدلون

 رستند.متی اتمتا  بته 4مبتین و علتیم، عظتیم چون واگگانی با معدوای وارام ار
 اارند.ای شیوه چنین نیز انعا  و مائده جمله ازقرآن  از بسیاریهای هسور
 اقتوا  وپیتامبران  ااستتان نقل شامل سوره این ازای عمده بخ  که آنجا از ت

 بتتا همتتراه تهدیتتد را ستتوره ایتتن آیتتات کالمتتی ستتبک تتتوانمی، استتت گذشتتته

 ــــــــــ
 .4  ، 8 ج، المیزان ریسفت، نیسدحمحم، ییااربرب .1
 .151، 111، 118های آیه ار ترتیب به .2
 .151، 155، 8های آیه ار ترتیب به .1
 .142، 111، 51های آیه ار ترتیب به .4
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 اقوا  وگوناگون پیامبران  هایااستان که ییهاهسور نود کرا. قلمداا آموزیعبرت
، یوستف، هتوا چتون ییهاهسورنیز  اارند. سبکی چنین، کنندمی انبال را گذشته
 .اندشیوهبر همین  صافات و شعرار

 مضمونی یاهتشابه. 5-2
 بیتان او بتا راقترآن  ایگترهای هستور و ستوره این میان مضمونیهای تشابه
 کنیم.می بررسی

 نخست بیان. 5-2-1
 از گونتاگونیهای موضتود بته سوره این ار، شد ذکر نیزتر پی  که همانطور

 وپیامبران  گوناگون هایااستان و انسان خلقت ااستان و معاا و مبدأ بحث جمله
 همین با نیز ایگری یهاهسور ارها موضود همین است. شده اشاره گذشته اقوا 
 و سبک با و موجز و کوتاه صورت به انبیا ااستان نقل مثالً است. شده ارائه شیوه

 استت. آمده صافات و شعرار ةسور جمله از ایگرهای هسور ار سانیک مضمون
 ار، شتده پرااختته بتدان قصتص ایگتر از بیشتر که موسی حضرت ااستان یا و

 ستوره ایتن ار نیز ایگر ینمضام شوا.می هاید نیز قصص و ره چون ییهاهسور
 شترب چتون مضتامینی استت. شده اشاره بدان مکی آیات نود ار که اارا وجوا
های گونتاگون هستور ار کته انداسته آن از آن عظمت وقرآن  بیان، قیامت احوال
 د.نخورمی چشم به مکی

 دوم بیان. 5-2-2
هتای هستور بتا آن شباهت و اعراف ةسور مضامین بررسی ار المیزان صاحب

: نویستدمتی ایشان است. تأمل و بررسی قابل که کندمی اشاره موضوعی به ایگر



 1111 زمستان 111شمارة  16

 حتروف بته شتده ابتتداهای هسور که است مطالبی مجمود بر مشتمل سوره این»
 بته نظریته ایتن بیشتر بررسی برای ما .1«است آن بر مشتمل «ص  » و «   ـ  الق» مقطعه
 « » و «التم» مقطعته حتروف با که   و بقره و لقمانهای هسور کلی مضامین
 ایتن میتان مضتمونیهای شتباهت ار کتاوش بته و کنیممتی اشارهاند، شده آغاز
 پراازیم.می اعراف ةسور باها هسور

 اعراف ةسور مضامين

، ابلیس و آا  ماجرای: از نداعبارت خالصه رور به اعراف سوره کلی مضامین
 پیامبر اعوت مبانی و اصول انبی، موسی و شعییب، لو ، صالح، هوا، نوب ااستان
 بتا خداونتد پیمان و ذرّ عالم، میزان، عرش موضود، قیامت احوال شرب و اسال 
  . اصحاب و اعراف و آن عظمت وقرآن  بیان و انسان

  ص ةسور مضامین
 و توحید کرا. خالصه توانمی، بخ  پنج ار را ص   ةسور محتوای و مضامین

 بتاآنها  جدال و جهنم ار ارکفّ سرنوشت، پیامبران از تن نه تاریخ به اشاره، نبوت
 بته ااان یتستلّ و اشمنان تهدید، آا  برای فرشتگان ةسجد و انسان آفرین ، هم

 پیامبر.

 بقره ةسور مضامين

، انسان خلقت ااستان و توحید: است موارا این شامل بقره سوره کلی محتوای
 تاریخ، منافقان و یهوا ةاربار لمفصّ هایبحث، عزیر و ابراهیم از ااستانی و معاا

، ازاواج، حتج، جهتاا، روزه، نماز چون احکامی، موسی و ابراهیم چون پیامبرانی
 تجارت. و رالق

ق» و «ص  » مقطعته حروف با که بقره و ص   هایهسور یکلّ محتوای بررسی  «   ـال 
 ــــــــــ
 .4  ، 8 ج، المیزان ریسفت، نیسدحمحم، ییااربرب .1
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 هسور ار آنچه با مجموعه این ةمقایس و مضامین این کران یکی و اندشده شرود
 نگتاه یتک بتا کند.می تأیید را المیزان صاحب نظر حدوای تا، است آمده اعراف
 چنتد ار را بقتره و   ستوره او بتا اعتراف سوره مشابه مضامین توانمی کوتاه
 الهی پیامبران از تعداای ااستان -2 ابلیس و آا  ماجرای -1: کرا ذکر کلی جمله

 . ... و قیامت احوال -1

؛ پذیرفت مطلق نه و نسبی رور به توانمی راعالّمه  ظرن، است واضحکه چنان
 آن مضتامین بتا مستتقیم ةرابط، سوره هر ار مقطعه حروف نود که ااعا اینزیرا 
ها هستور بیشتترسنج   وها موضودی استقصا به نیاز که است امری، اارا سوره
 استتنتاج را نظریته این بوان نسبی توانمی شده ذکر موارا از چند هر اارا. هم با

 کرا.

  اعراف ةسور مدنی و مکیهای تروای در عتتب  . 6

 بیشتتر ار ستوره این است. مکی، اعراف ةسور که آیدبرمی چنینها تروای از
 ار اارا. وجتوا مکتی یهتاهستور ار معمتوالً کته استت مضامینی اارای، موارا
 و تاخیزرست اااگتاه و توحیتد اثبتات، معتاا و مبدأ از بحث غالباً مکی هایهسور
 بته آفترین  جهان ار انسان تموقعیّ و مقا  تثبیت و پرستیبت و شرک با مبارزه
 تقویت و عقیده نظر از مسلمانان سازندگی اوران، اورانآن  زیرا است؛ آمده میان
 اعراف ةسور به یکلّ نگاهی با بوا. اارریشهنهضتی  زیربنای عنوان به ایمان مبانی
 یافت.آن  ار را مکیی هاهسور هایگیووی توانمی

، انستان آفترین  ااستتان، معتاا و مبتدأ چتون هاییموضتود از سوره این ار
 لتو  و شعیب و نوب جمله از گذشتهی انبیا و پیشین اقوا  از بسیاری سرگذشت

 از آموزیعبرت و موعظه، مرا  عامه انذار چون مباحثی است. آمده میان به سخن
 است. سوره این اشاره مورا کهباشد می کلیهای موضود
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 161 ةآیت، آن بتوان مدنی و یمکّ بحث ار، سوره این ار موجوا اختالف تنها
 چتون بعضتی البته 1اند.کراه اشاره نظر اختالف این به گوناگونهای تفسیر است.
 111 تتا 161 آیات اروزه عزت چون بعضی و آیه این تنها، نمونه تفسیر صاحب

 این به، اعراف ةسور تفسیر ابتدای ار اروزه اند.تهاانس مدنی را آن از بی  بلکه و
  انسجا  این و اندیکپارچه و منسجم، اعراف سورههای فصل که کندمی اشاره نکته
 نتازل متالحق و چسبیده هم به سوره این مختلف هایبخ  که اارا آن از نشان
 161های آیه، کراه اعتماا آن بهها هسور ترتیب ار اروزه که مصحفی اما اند.شده
، آن مضمون و آیات اسلوب»: اهدمی ااامه سپس او است. اانسته مدنی را 111 تا

 نیتز 111 ةآیت کته کندمی اشاره سپس اروزه عزت. 2«نداروایت این صحّت ملهم
 متدنی نیز آیه این، بنابراین نیست؛ آن از منفصل و اارا راپی   آیات سیاق همان
  1است.
 آیتاتی ولتیاانسته،  یکپارچه و منسجم را اعراف ةورس، اروزه عزت اینکه اما
 کته شوامی یتضاا موجب، ااندمی مدنی، آن آیاتبوان  معظمبا وجوا  را آن از
 متبتاار ذهتن به چنین»: گویدمی رو آن از کند.می آن به ااان پاسخ به وااار را او
 ةجیترزن ار کته است آشکاری موضوعی حکمت خارر به، آیات این که شوامی
 آیتاتی از پس آیات این که است آن ،حکمت این شواهد از واند. آمده مکی آیات
 عتذاب فرستتاان و استرائیلبنی از گروهی توسط خدا کال  تبدیل از که اندآمده

 حکایت، انحرافشان و گناه و رلم خارر به آنان بر سبحان خداوند توسط آسمانی
 .4«کندمی

 ــــــــــ
، 6 ج، تفستیر نمونته؛ 162  ، 2 ج، التفستیر الحتدیث؛ 1  ، 8 ج، المیزانبنگرید به:  نمونه برای .1

 11. 
 .162  ، 2 ج، التفسیر الحدیث، محمدعزت، اروزه .2
 .521  ، 2 ج، همان .1
 .انهم .4
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 کته استت آن، بترامی سؤال زیر را آیات نای بوانِ مدنی اساس که موضوعی
 شرود «و» حرف با چرا پس، اندمدنی، آن ازپس  وپی   آیات برخالفآنها،  اگر
 یتا جملته کته استت معهتوا قترآن کتریم ار رورهمین و عرب از آیا شوند؟می

 عتین ار و شتوا ذکتر مستقل و منقطع و بعدش و قبل با ارتبا  بدونهایی جمله
 از فقتره این ابتدای ار عطف «و» وجوا آیا ؟گراا آغاز عطف «و» حرف با، حال
 نیستت؟ آیتات این بوانِ یمکّ، نتیجه ار و خوا ازپی   با آن صالاتّ نشان ه،سور
 است. مطربقرآن  ار موارا از بسیاری ار همچنینپرس   این

 اعراف ةسور نزول اسبابهای تروای بررسی. 7

 آیات نزول شأن شامل که زیاای هایروایت ،اعراف ةسور مختلف آیات ذیل
 آیتات نتزول شتأن بته کته گونتاگونیهای ابکت ار است. شده ذکرباشد، می آن

 شتأن یا سبب بیان جهت ار روایتی، سوره این از آیه 15 از بی  ذیل، اندپرااخته
 نتزول استباب، آیه یک برای گاهی که اینجاست جالب است. شدهبیان  آیه نزول

 او بترای گتاهی همچنتین و ایگرنتدیک از متفاوت که شوایمآوراه  گوناگونی
 شتده ذکتر نزول اسبابهای روایت شوا.می ذکر نزول سبب او، آیه یک قسمت
 : از نداعبارت اعراف ةسور آیات ذیل
 بته عریان که بوا آن نامشرک عاات: است چنین آیه این نزول سبب: 26 آیه ت
 روا، انتدکراه گنتاه کته لباستی بتا که قیدهع این با، پرااختندمی کعبه ةخان رواف
 ار ختدا ةخانت ارتراف از را آنان و فرستاا را آیه این خداوند کنند. رواف نیست
  1ااشت. باز برهنگی حالت
 شتده ذکر نزول سبب یککدا ،  هر برای و اارا قسمت او آیه این: 11 آیه ت
 : است
 ْندَ ك قل ه  یيا بَنه ينَتَك ْ  عه ذ وا َّه د  آدََ  خ   شتدن عریتان بته اشتاره بخت  ایتن: َمْسقجه

 ــــــــــ
 .155 ، نمونه بینات ار شأن نزول آیات، محمدباقر، محقق .1
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  1اارا. مسجدالحرا  ار عامربنی
ف وا  ار که است عامر بنی به مربو  نیز آیه بخ  این: ك ل وا َو اْشَرب وا َو الت ْسقره
  2کراند.می تفریط خوران ار حج ایا 
  1د.انگفته رواف زمان ار زنان شدن عریان نیز را آیه این نزول سبب: 12 آیه ت
 الجمتل و زبیترال و هرلحت فی نزلت»: نویسدمی آیه این ذیل عیاشی: 41 آیه ت

  4«.جملهم
 نزعنتا و»: نویسدمی امیرالمؤمنین قول از شواهد التنزیل ار حسکانی: 41 آیه ت
  5.«فینا نزلت: قال ،غل من صدورهم فی ما

 نتازل شکّاک انانس ةاربار آیه ایناند: آوراه آیه این نزول سبب ار: 112 آیه ت
  6است. شده
، کرانتد اکتر  پیتامبر از یهتوا که بوا سؤالی، آیه این نزول سبب: 158 آیه ت
  1یهوا. یا عجم یا شده فرستااه غرب سوی به ایشان اینکه بر مبنی
 هتیچ کته شده نازل یهوا ةاربار آیه این: نویسدمی ابراهیم بن علی: 161 آیه ت
 8ااشت. نخواهند اولتی گاه
 بلعتم ةاربتار آیته ایتن که شده نقل 11مسعوا ابن و 1عباس ابن از: 115 یهآ ت
  بوا. اسرائیلبنی از مرای کهگرایده  نازل باعورا

 ــــــــــ
 .همان .1
 .همان .2
 .156،  همان .1
 .11  ، 2 ج، کتاب التفسیر، مسعوا بن محمد، عیاشی .4
 .266  ، 2 ج، التنزیل لقواعد التفضیل شواهد، احمد بن عبیداهلل، حسکانی .5
 .21  ، 2 ج، کتاب التفسیر، مسعوا بن محمد، عیاشی .6
 .416  ، 6 ج، تفسیر نمونه، ناصر، شیرازی مکار  .1
 .245  ، 1 ج ،ابراهیم بن علی تفسیر، ابراهیم بن علی، قمی .8
 .261، شأن نزول آیات، محمدجعفر، اسالمی .1
 .211  ، نآاسباب نزول القر، احمد بن علی، واحدی .11
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 اسم ،نماز میان را مرا  ،شده نقل مقاتل از آیه این نزول سبب ار: 181 آیه ت
 نتدنخوا نتارر کته مکّه نامشرک از یکى ،آورامى «الرّحمن» به و «اهلل» به را خدا
 ؛خوانتدمی یگانه خدا  هب را مرا  محمّد که است این نه مگر: گفت، بوا او نماز
 سپس ؟برامى خوا نماز ار را خدا او نا  ،مسلمان مرا این که است چگونه پس

  1.فرستاا پیامبر بر را هآی این جبرئیل
 هبت ختدا پیتامبر: گوینتد قتااه و حسن: است آمده مجمع البیان ار: 184 آیه ت
 ترستانید. ختدا عتذاب از و خواند فرا توحیده ب را قری  و رفت صفا کوه اال ب

2فرموا نازل را آیه این خداوند پس است. شده ایوانه: گفتند نامشرک
.  

 فرمواه معصو : است آوراه تفسیر قمی از نقل به رباربایی: عالّمه 181 آیه ت
 بتن ةقو ع و کلتده بتن حتار  بتن نضتر و سهمى وائل بن عا  قری : است
 ،آموختته را مستائلى یهتوا یعلمتا از آنجتا ار تا فرستااند نجران به را معیطابى
 از و بوانتد آموخته نامبراگان که مسائلى از .بپرسند خدا رسول از را هاآنگاه آن
 ار تعتالى ختدا  ،شتوامى پاهب وقتچه قیامت که بوا این ،پرسیدند حضرت آن

ْرساهايَْسئَل ونَ  آیه ،ایشان پاسخ   1.کرا نازل را، ...َ  َعنه السَّاَعةه أَيَّاَن م 
تتو ه ا  محمد، آیا خداوند بت گفتند،کند: : ربرسی ذیل این آیه نقل می188ت آیه 
کند تا جنس خریدار  کنى و ستوا ببتر ؟ آیتا ها کى ترقى مىاهد که نرخخبر نمى

سرزمینى برویم کته گیتاه  شوا تا بهسالى مىگوید: کدا  زمین اچار خشکتو نمىه ب
   4.این آیه نازل شد ،رو روید و نعمت آن فراوان است؟ از اینآن مى
 روایتت زیتد ابن از جریر ابن: کندمی نقل رباربایی: عالّمه 211 و 111 آیه ت
لهينَ  ةآی وقتى: گفت که کراه ْض َعقنه اْلجقاهه قْر بهقاْلع ْرفه َو أَْعقره ذه اْلعَْفَو َو أْم   نتازل خ 

 ــــــــــ
 .161  ، نمونه بینات ار شأن نزول آیات، محمدباقر، محقق .1
 .125  ، 11 ج، مجمع البیان، حسن بن فضل، ربرسی .2
 .485  ، 8 ج، المیزان، دحسینمحم، رباربایی .1
 .111  ، 11 ج ،مجمع البیان، حسن بن فضل، ربرسی .4
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 امتثتال قابل چطور غضب با استور این ،پروراگارا: کرا عرض خدا رسول ،شد
َن الشَّْيطانه نََّْغ  : شد نازل آیه لذا است؟ ا يَْنَََّغنََّ  مه    .1...َو إهمَّ

 کتراه روایت عباس ابن از مراویه ابن»: نویسدمی رباربایی: عالّمه 214 آیه -

 نازل آیه، خواندند قرآن ا عده سرش انبال و، خواند نماز خدا رسول: گفت که
ت وا: که شد ع وا لَ   َو أَْنصه َئ اْلُ ْرآن  فَاْستَمه  ،بتاره ایتن ارافزایتد: می سپس .َو إهذا ق ره
 آن آمده است کتهآنها  از بعضى ار که شده وارا تسنّ اهل از ایگر های تروای
 ار و شتد. ازلنت مذکورة آی لذا ،زاندمى حرف نماز ار حضرت آن انبال هب عده

 چنتین کته بوا مرا  ایگر بعضى ار و انصار از جوانى تنها که اارا ایگر بعضى
  2.«کرامى

 نشتان کته یافت را آیه 11 از بی  نتوان شاید، اعراف ةسور آیات مضامین از
 15 از بی  برای گوناگون هایکتاب ار اما اند.ااشته خاصی نزول سبب، اهندمی
 است. شده ذکر خا  نزول سببآن،  ةآی

 سيره اساس بر سوره نزول زمانی مقطع توصيف. 8

 ستو  ستال ار اعراف ةسور که مطلب این پذیرش، شد ذکر تاکنون آنچه بنابر
 سوره این که است آن ،نمتیقّ قدر است. افاد قابل غیر اینظریه، شده نازل بعثت
 اگتر استت. اهافتا اتفاق، بوا شدهآشکار  اسال  پیامبر اعوت که سو  سال از پس
 از و استت شتده نتازل، علنتی اعوت ةاور ار سوره این که بگذاریم آن بر را بنا

 ستو  ستال ار ستوره ایتن نزول بر مبنی نزول ترتیبهای تروای ةنظری به ررفی
، رو پتی پرس   به پاسخ ار که است آن بهتر، باشیم ااشته نگاهی نیم نیز، بعثت
 متورا را آن حتواا  و بپراازیم بعثت سو  سال تاریخی مهم حواا  بررسی به

 اهیم. قرار کاوش

 ــــــــــ
 .511  ، 8 ج ،المیزان، دحسینمحم، رباربایی .1
 .514  همان،  .2
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 تنهتا، متدت ایتن ار پرااختت.پنهتانی  اعوت به تما  سال سه اسال  پیامبر
 بته است وجه هیچ به سال سه این ار اکر  پیامبر .1آوراند اسال  نفر 41 حدوا
 کسانی سراغ به تنها و نکرا اعوت را خوا خویشاوندان حتی نزا. عمومی اعوت
  2ااشتند. را جدید این پذیرش برای الز  آمااگی و شرایط که رفت

 پوشتیده را ختوا رستالت امر مکه ار سال سه خدا رسول»: نویسدمی یعقوبی
 خوی  پیامبری به اقرار و - وجلّ عزّ - خدای پرست  و یگانگی به و ااشتمی

 پسترجتوان: گفتنتدمی، گذشتتمی قتری  از گروهی بر هرگاه و کرامی اعوت
 و گرفت عیب آنان بر را خدایانشان آنکه تا گوید.می سخن آسمان از لبعبدالمطّ

 را او - وجلّ عزّ - خدای سپس گفت. سخناند، مراه کافرشان که پدران هالک از

  1.«سازا آشکار را خوی  رسالت تا فرموا
 شتد. اعتوت اعتالن بته متأمور مخفیانته اعوت یهاسال از پس اکر  پیامبر
 ایگتری و خویشتان اعتوت خستن: ااشت مرحله او اکر  پیامبر علنی اعوت
 و ختدا رستول آزار ار نامشترک ستران کته بتوا زمان همین از عمومی. اعوت
 پیتامبر ،خویشان اعوت ار شدند. متحد و پیمانهم ایگریک با نناامسلمة شکنج
 بته اریخیتتة واقعت این خواست. یاری آنان از و کرا ابالغ آنان به را خوا اعوت
  یافت. شهرت «الداریو » حدیث و «عشیره» حدیث، «انذار» حدیث عنوان
 جامعته عمتو  سمت به اقربینة عشیر از را خوا اعوت پیامبر، بعدة مرحل ار
 عبتارت کته، «یاصتباحاه» فریتاا با و رفت صفا کوه بلندای بر ایشان کرا. متوجه

 امانت و صداقت حدوا ار آنان ازآنکه  از پس و کرا جمع را آنان، بوا فراخوانی
 هنگتا  ایتن ار ابولهتب پرااختت. الهی عذاب از آنان انذار به ،گرفت اقرار خوا
 پراکنده را جمعیت ،سخن این با او «کرای؟جمع را ما این برای !ك  اًتبّ» زا فریاا

 ــــــــــ
 .11  ، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسال ، جعفر، سبحانی .1
 .111،  همان .2
 .24 ، 2 ج، تاریخ یعقوبی، احمد، یعقوبی .1
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 شد. نازل باره این ار تتبّ ةسور گویا و کرا
فَاصدَ  بهما ت ؤَمر  آیهخصو  به حجر ةسور آیات نزول و عشیره انذار از بعد

ض َعن اْلق کينـَو اَعره  کترا آغاز را اشرسمی اعوت اسال  پیامبر (14/حجر) م شره
 ختوا منتافع بترای خطتری را جدیتد وضتعیت کته مکه نامشرک که بوا اینجا و
 شترود اکتر  رستول با مقابله جهت ار راکارهایی  و افتااه تکاپو به، اانستندمی

 مبنای را تطمیع ووگو گفت و آوراند مذاکره به رو لاوّ مرحله ار نامشرک کراند.
 بگیرنتد. را پیتامبر جلو تا آمدند ابورالب نزا بار چند نامشرک اااند. قرار مقابله
 استت ار را آفتاب هرگاه، سوگند خدا به: فرمواندآنها  ةخواست جواب ار پیامبر
 اار برنمی هرگز، براار  کار  از است تا اهند قرار چپم است ار را ماه و راست

 1شو . کشته راه این ار اینکه یا کند راهر را پیروزی برایم خدا اینکه تا
 پیتامبربتر ضتد  جوسازی و یپراکنشایعه به است نامشرک که بوا این از پس
  اااند. شاعری و حرسِ، جنون نسبت او به آنکه جمله از زاند. او این و اسال 

 نتایج. 9

 : آیدمی است به زیر نتایج، آمد نوشتار این ار آنچه از
 نتزول تتاریخی بستتر شتناخت، استت منتدزمان رویداایقرآن،  که آنجا از ت

 است. ضرور آن صحیح فهم برایاش هرسوره
 ار مگتر اارا؛ وجتوا لفظتی و معنایی ارتبا  اعراف ةسور آیات اغلب میان ت
 نشد. یافت، شده اتخاذ مبانی ربق آن ماقبل با آیه میان منطقی رابطه که چند آیاتی

، نتزول واحتد یتک از بتی  ار سوره این که ااا را احتمال این توانمی، بنابراین
 است. شده نازل
 نظتر بته، بعثتت سو  سال تاریخی حواا  و سوره این مضامین به توجه با ت
  باشد. آن نزول ررف تواندنمی سال این رسدمی

 ــــــــــ
 .81  ، تاریخ اسال ، اصغر، القائم منتظر .1
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 کته است مطالبی مجمود بر مشتمل ه،سور اینارا که باور ا المیزان صاحب ت
ق» مقطعه حروف به شده شرود یهاهسور  ایتن استت. آن بتر مشتمل «ص  » و «   ـال 
  پذیرفت. نسبی رور به سوره این ار توانمی را نظر
 بتوان مدنی و مکی بحث ار موجوا اختالف تنها است. یمکّ، اعراف ةسور ت
  .است 161 ةآی، آن

  ______________________________ منابع  ___________ 

 کریم رآنق .1
، یالماست ایه ووهپ ااینب، چکیده تاریخ پیامبر اسال ، ابراهیم محمد، آیتى .2

   ش.1118، دهشم
 .ش1181، تهران، نی نشر، شأن نزول آیات، محمدجعفر، اسالمی .1
 چتا  سازمان، التنزیل لقواعد التفضیل شواهد، احمد بن عبیداهلل، حسکانی .4

 .ق 1411، لاوّ چا ، تهران، اسالمی ااارش و فرهنگ وزارت انتشارات و
، استالمی فرهنگ نشر افتر، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسال ، جعفر، سبحانی .5

 .1111ش، لاوّ چا 
، یدانمه ویوستتم راقدبمحم همتترجت، زانیمال، نیستتدحمحم، ییااربرب .6

 .ش1161، قم، یالماس اراتشتان
 و همرجت، انیبال عمجر میستفت همرجت، نسح نب لضف یلوعاب، یرسرب .1

   تا.، بیفراهانی، تهران، یتشهب دماح ارشگن
، او  چتا ، االستالمی الغترب اار، التفسیر الحتدیث،  عزتمحمد، هاروز .8

 .ق1421، بیروت
، تهتران، یتهعلم چاپخانته نشتر، کتتاب التفستیر، مسعوا بن محمد، عیاشی .1

 .ق1181
 .ش1114، قم، قح راه ارؤسّسه م، تفسیر نور، محسن، قرائتی .11
 1412، اتوعطبملل یملاالع هسسؤم، یمقر الیسفت، میراهاب نب یلع، یمق .11

 .ق
، استالمی انتشتارات، نمونه بینات ار شأن نزول آیتات، محمدباقر، محقق .12

 .ش1161، تهران
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 انتشتارات، تفستیر نمونته، همکتاران از جمعتی و، ناصتر، شیرازی ر مکا .11
 .ش 1114، لاوّ چا ، تهران، االسالمیه اارالکتب

، چهار  چا ، اصفهان، اصفهان اانشگاه، تاریخ اسال ، اصغر، القائم منتظر .14
 .ش1111

، لاوّ چتا ، نمتاهستی نشر، گذاری قرآنارآمدی بر تاریخ، جعفر، نکونا  .15
 .ش 1181

، بیتروت، العلمیته الکتب اار، اسباب نزول القرآن، احمد بن علی، یواحد .16
 .ق1411

 1111، بیتروت، صتاار اار، تاریخ یعقتوبی، یعقوبابی بن احمد، یعقوبی .11
 .ش
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 مثنوی و شاهنامه در تقدیرباوری

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 فردمسعودی جلیلدکتر  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 2/11/1111: پذیرش تاریخ - 12/1/1111: اریافت تاریخ

 

 

 را شواعران زبوان و ذهو  کوهرود شومار مویبه کال  علم مهم مباحث از باوریتقدیر

 اثوور یوو  اصوولی هووایویژگی از تقوودیر بووه اعتقوواد اسوو . کوورد  مشوولو  خووود بووهنیوو  

 و تقوودیر، اشووعریان خصووو  بووههووم  عارفووان بوواور تووری مهم وباشوود می حماسووی

 شواهنامه ـ عرفانی و حماسیة برجست اثر دو در را تقدیر مقاله ای  اس . سرنوش 

  کند.می بیان را آنهای تفاوت و هامشابه  و بررسی ـ مثنوی و

 وجووود بووا و دارد شووباه  هووم بووه بسوویار، زمینووه ایوو  در مولوووی و فردوسووی ن ووا  

 هر اس . ن دی  مه به بسیار آنان اندازچشم، هایشانکتا های موضو در  تفاوت

 فراوانوی ت کیود بوا و داننودمی خداونود کلی س خوا و اراد  گا یتجل   را تقدیر، اثر دو

 آزادی و اختیوار نوافی را آنورزنود، می انسوان و جهوان براو  مطل   حاکمی   بر که

 نوه، اسو  آراموش حفو  برای تقدیر به توس ، آنان نظر در .کنندارزیابی نمی انسان

 تورک و عودال  رعایو  و پسوندید  کارهای و نیکی به توصیه انسان. مسئولی  نفی

 .اس  اثر دو ای  مشترک هایویژگی از، ستم

 اختیووار، خداونوود حاکمیوو ، مثنووویو  شوواهنامه، تقوودیر در تقوودیرباوریها: کليدددواژه

 .انسان

 

 ــــــــــ
 نتور پیا  اانشگاه مالی حمایت با پووه  این نور. پیا  اانشگاه فارسی اابیات و زبان گروه استاایار .1

 است. یافته انجا 
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 مقدمه

 و رستتگاری، آزاای و اختیتار بتا آن ارتبا  و انسان سرنوشت و تقدیر بحث
 ختوا بته را آامی ذهن، تاریخ رول ار که است مهمی مسایل از، آامی بختیسیاه

 مباحث این به ااان پاسخ برای ناممتکلّ و فالسفه هایتالش است. کراه مشغول
  است. شده متضاا گاه و مختلف نظریات پیدای  موجب
 انستان، جملته از و جهتانة همت بتر خداوند فعل و قول، هانمتألّ نظر به 
 قتعوا کته را اموریة هم، خداوند مطلق تحاکمیّ و قدرت است. ساری و جاری
 ستابق علتم همتراه بته مطلق قدرت این اارا. خوا مهار و ضبط تحت، شوندمی

 اختیتار و ارااه بترای جایی ایگر، کنند باور بعضی که است شده موجب خداوند
 انستانة اراا و فعتل و کراه تعدیل را نظریه این ایگر ایعده ماند.نمی باقی آامی
 نفی یامعن به را الهی مطلق تاکمیّح و اانسته خداوندة اراا و فعل راستای ار را

 او و آفریتده مختار امور بعضی انجا  ار را انسان خداوند .اندنگرفته آامی اختیار
 ستاخته بتد و نیتک یهتاراه انتختاب به مخیّر و کراه تکالیفی انجا  به مکلف را

 رلبد. اختیار انسان تا کی است، مجالی ایگر می؛ اما اینکه حداست
 از ایعمتده بخ  و اارا وسیع و عا  ایگستره موضود این نیز یااب متون ار
 ...و مولتوی و فراوسی چون ایبرجسته شاعران خصو به شاعران زبان و ذهن
  است. اااه اختصا  خوا به را

 استت. انستانیة حماست، عرفتان و استت ملتی عرفتان، حماسه گفت توانمی
 افتراا سلوک و سیر، عرفان و تاریخی یهاهعرص ار ملت سلوک و سیر، حماسه

 را تقتدیر تحاکمیّت که ستا آن پی ار پووه  این است. جامعه و فراة حوز ار
  .کند بررسی عرفانی و حماسیة برجست اثر او ار

 پژوهشة پيشين

 منتشتر متعدایهای مقاله فارسی اابیات ار اختیار و جبر و قدر و قضاة اربار
 ؛ از جمله:است شده
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اانشتکده الهیتات و  نشتریة ار رکنتی محمدمهدی اکتر بار نخستین برای ت1
 1155 و 1154 یهتاستال ار پیتاپی ةشمار سه ار معارف اسالمی اانشگاه مشهد

 شتاعران از تتن چنتد آثتار ار اختیتار و جبتر نقتد و بررستی بته مفصتل روربه
  اند.پرااخته
 «انمستلم متکلمتان و ستنایی آثتار ار اختیار و جبر تطبیقی بررسی»ة مقال ت2
 شده منتشر مطالعات عرفانی ةنشری ار، 1185 سال ار صبوری حسین اکترة نوشت
  است.
 پتروین اکترة نوشت «شیعه نظر از اختیار و جبر مفهو  بر نو تحریری»ة مقال ت1
 پاستخ نتو نگاهی با ابهامات بعضی به 88 سال ار شناسینامة شیعهفصل ار نبیان
  اند.اااه
 81 سال ار پویا کاویانی حمیدة نوشت «باستان ایران ار اختیار و جبر»ة مقال ت4
 واکتاوی باستتان ایران ار را اندیشه این سوابق و شد منتشر پووهاننامة تاریخ ار

  اند.کراه
 و بهشتتی اکتترة نوشتت «اختیتار و جبتر راهی او سر بر رازی فخر» ةمقال ت5
 یهاهاندیشت ،شتیراز نامه اندیشتة اینتی اانشتگاهفصل ار 11 سال ار نواافارسی
  اند.کراه مطرب زمینه این ار را مختلفی

  فردوسی کالمی و دینی باورهای ـ1
ای تضاا ار میان او نگرش و عقیده به اختیار و سرنوشت محتتو  ار متتون گونه

ای شوا کته ار یکتی، آزاای ارااه بته انتدازهاینی و غیراینی ایرانیان باستان ایده می
توان ایستاا و مخالفت خوا را با او نشان ااا رابر قاار مطلق نیز میاست که با آن ار ب

   1توان به است آورا.آن نیکی نامقدر را نمی، و ایگری حتی با کوش  نیز

 ــــــــــ
 .128  ، ران باستانجبر و اختیار ار ای، حمید، پویا کاویانی .1
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 اوگتانگی و تضتاا نوعی مستشرقان بعضی نیز فراوسی اینی باورهایة اربار
، است ربیعی سیخداشنا مبنای بر خدا از فراوسی تلقی» رینگرن نظر به .اندایده
 زراشتتی ثنویتت از او منتابع کته نیست ترایدی زراشتی. نه است اسالمی نه اما
 1.«اندگذاشتته تتأثیر او ختوا یهاهاندیش ار غالباً باورها گونهاین و اندگرفته تأثیر
 او از، است ااشته عرضه ما به فراوسیکه چنان سرنوشت»: است معتقد نیز وارنر
آنها  تا است نبواه آن بر شاعر که شده تشکیل ت زراشتی و اسالمی ت مجزا عنصر
  2.«اهد آشتی ایگریک با را

 مواا و است شاعر بلکه، نیست متأله فراوسی که است معتقد همچنین رینگرن
، ارتتداا انتگ خطتر از پرهیتز بترای و کتراه تتأمین زراشتتی آثتار از را  خامَ
  1کند. تظاهر مسلمانی به بایستمی

ة اندیش و بواه ساسانی عهدهای متن تأثیرزیر  فراوسی که است معتقد نیز زنر
ة اندیش ار، اارا فاصله نیز زراشت واقعی پیا  از که عهد این ةمأیوسان زروانیسم
 4است. ااشته نق  فراوسی
 بحتث او اینتی عقایدة اربار که ایرانیة برجست پووهشگرانة هم که حالی ار
 ایتن ارآنهتا  اختتالف اما، انداانسته شیعی معتقد شاعر یک را فراوسی، اندکراه
 امتین اکتتر استت؟ استماعیلی یتا امامی اوازاه یا زیدیة شیع فراوسی که است
 نتیجته ایتن بته و کتراه نقتد و بررسی راها ایدگاه این، خوی  کتاب ار ریاحی
 از 5استت. بتواه استماعیلی حکیمتان عقایتد تأثیرزیر  بیشتر، فراوسی که رسیده
 فرهنتگة چهتر و بوا مسلمان خرامند ایرانی یک، فراوسی» که گفت باید ررفی

 ــــــــــ
 .151 ، ی حماسی فارسیهاهتقدیرباوری ار منظوم، هلمر، رینگرن .1
 .152 ، همان .2
 .158  ، همان .1
 .411 و 411 ، گریرلود و غروب زراشتی، آر.سی، زنر .4
 .215ت212  ، فراوسی، محمدامین، ریاحی .5
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 بتا تعارضتی کته آراستت و پیراستت ایگونته بته را ایتران ملی تاریخ و باستانی
 را کهتنة شتد رهتا کی  از هواااری بوی و باشد نداشته ایرانیان جدید معتقدات
 شتاهنامه ...کتراه بیتان اسال  به را خوا ایمان و عشق ،کتاب جایجای ار ندهد.
 تصتویری است... پیوسته هم به اسالمی ایران با را باستانی فرهنگ شکوه و جالل
 معنویتات بتا مختالف تصتویری، اهتدمی نشتان اسال  از پی  ایرانیان از که هم

  1.«نیست اسال  یکتاپرستی
 بتین، استت ااشتته کته ییتوحیتد نگترش با فراوسی، گفت باید حقیقت ار
 بینتد.نمی ماهوی تضاا، اسال  این و ایران زرتشتیان اینی هنگفر اساسی عناصر

 بته ایرانیتان اینتی عقاید بازخوانی ار و است معتقد اایان جوهری وحدت به او
 آغتاز ار، نمونته عنوان به باشد. حاکم توحیدی نگرش که سرایدمی شعر ایگونه

، بعتد شتاعرانة هم که است کراه بیان زیبا چنان را حمدة سور مضامین، شاهنامه
 و ستای  و خدا نا  ذکر با را خوی  منظو  و منثور آثاروی ایباچة  از تبعیت به

ة همت آغتاز ار، ویوگتی ایتن انتد.کراه شرود پیامبر نعت سپس و او از استعانت
 آغاز ار آفرینجهان یکتای خداوند شوا.می ایده نیز شاهنامه یهاهخطب وها هنام
 ستای ، نویسندمی ...چینی و رومی، هندی، ایرانی مختلفِ اافرا که ییهاهنامة هم
  است. شده

های اینی و کالمی فراوانی تجلی یافته است. البتته فراوستی، ، اندیشهشاهنامهار 
های علم کال  کاری ندارا، اما بته کاریمتکلم به معنای مصطلح آن نیست. او به ریزه
ی کالمتیِ حکیمتان استماعیلی بته هاعنوان یک حکتیم شتیعی بتا تأستی از اندیشته

های هتای اساستی کتال  ار ختالل اشتعارش پرااختته و تلفیقتی از اندیشتهموضود
های مستلمان شتیعی و معتزلتی بته وجتوا زراشتی و ایرانیان عهد ساسانی با اندیشه

 های متضاا را ار یک انسجا  کلی ارائه کراه است.آوراه و این اندیشه

 ــــــــــ
 .22  ، همان .1
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 کتهباشتد گونتاگونی می یهاهاندیشت و تقدیر، مهشاهنا کالمی بحث ترینمهم
، استت معتقتد کته رینگترنة اندیشت بترخالف است. گرفته شکل باور این حول
 کنتار ار را آمتوزه او، زراشتتی و استالمی عناصتر ترکیتب جتای بته فراوسی»

 پتووه  ایتن 1،«اهتد آشتی ایگریک با راآنها  بکوشد آنکهبی، گذاشته ایگریک
 اثترش کلیت ار بلکه، اااه آشتی هم با راها هاندیش ایننه تنها او  که است مدعی
  است. کراه ارائه تقدیر از منسجمای هاندیش

 شاهنامه در تقدیرباوری ـ2
 بتر تقتدیر حاکمیتت است. حماسی آثار مهم هایویوگی از یکی، تقدیرباوری

 ایتن استت. هستتی کتلّ بر الهی مطلق حاکمیت از نموای و نماا، انسان و جهان
 پیشتتر هرچه انسان و بواه ترنمایان گذشته ارها انسان زندگی ار مطلق حاکمیت

 اختیار که حاکمیت این ایگر عدِبُ به، شده مسلط بیشتر ربیعت و جهان بر و آمده
  است. یافته بیشتری اشراف و آگاهیباشد، می انسان آزاای و

 یهاانسان سرنوشت و است تاریخ و اسطوره از گزارشی که فراوسی شاهنامة
، ررفتی از استت. اندیشته ایتن گتاهتجلی، کنتدمی بتازگو را باستتانی و نخستین
تمایتل اارا. او  انستان آزاای و اختیتار بته، شیعیی اندیشمند عنوان به فراوسی
 و کنتد احیتا را ایرانتی تمتدن و فرهنتگ اارا قصد که است سازفرهنگی شاعر
 از گزارشتی توانتدنمی؛ پتس اهتد شتکل ار ایتران مرا  اسالمی - ایرانی تهویّ

 ار» باشتد.ش اختیتار و انستانة ارااة کننتدنفتی یکسره که دکن ارائه تقدیرباوری
 ناستازگار فکتری جریتان او بتا اختیتار و جبتر نظتر از فراوسی شاهنامهة مطالع
 بتتا مبتتارزه و کتتاهلی از اوری و کوشتت  بتته ترغیتتب یکتتی: شتتویممی روهروبتت

 سرنوشت بر بخت و سپهر بوان حاکم، یایگر و جانبازی... سرحد تا هااشواری

 ــــــــــ
 .151 و 5  ، ی حماسی فارسیهاهتقدیرباوری ار منظوم، هلمر، رینگرن .1
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 کوشت  را و شوانمی کم و که بی  شده برای هرکس و قسمت معیّن انسان
  1.«نیست اثری آن ار

 و مترام  سرنوشت به که است شیعیحکیمی  تلقی، تقدیر از فراوسی تلقی
 نهضتت هنگتیفر بُعتد احیتای پتی ار او اندیشد.می حاکمان ستم از آنان رهایی
 فرهنگ از گزارشیگیرا. وی پایان می ایرانی و ایران استقالل به که است شعوبیه

 بته و شتوا منجتر انسان آزاای و اختیار به که اهدمی ارائه باستان ایران تمدن و
 تقتدیرباوریکه ان مستشرق از بعضی تلقی ربیعتاً بخشد. قوا  اوة مبارز و کوش 
 تقتدیرباوری نیستت. کامتل و اقیق 2،اندندانسته پارچهیک و مندنظا  را فراوسی
 هدفمنتد و منستجمای هاندیشت، راهری تضااهای و تکثر و تنودة هم با فراوسی
  است.
 شتاهنامه ار اختیتارش حتدوا و آامی سرنوشت باب ار که ابیاتی مجمود از
 راآن  اام، پذیرامی را تقدیر به اعتقاا او که شوامی حاصل نتیجه این، شده مطرب
 1ااند.نمی بختیخوش راه ار تکاپو و بهزیستی برای کوش  مانع

 خواستت، سرنوشتت، )بُتوِش( بتوانی، نبشته چون کلماتی با که تقدیر مفهو 
 مهتم هایویوگی که اارا ایگستراهة جلو، شوامی بیان شاهنامه ار قضا و یزاان
 جتایجای ار آن کترارت و تقدیر مفهو  گستراگی الیل به کنیم.می بررسی را آن
  کنیم.می بازگو را حواا  یهاهبزنگا و مهم هایقسمت فقط ناچار به، اثر این
 گتاهی و قتارع و ستخت نموای، خداوند قطعی حکم که موارای از یکیت 1
 شتده تأکیتد اایتان ةهم ار انیاست. ار انسان حتمی مر  ماجرای، اارا آزارال
 و تتدبیر بتا توانتدنمی کسهیچ و ااندمی خدا فقط را انسان مر  زمان که است

 ار انیاست. ار آامی حتمی سرنوشت ،مر  یابد. رهایی مر  چنگال از کوش 

 ــــــــــ
 .55و 54  ، 15 ش، بررسی و نقد جبر و اختیار ار آثار چند تن از شاعران، محمدمهدی، رکنی .1
 .151 ، ی حماسی فارسیهاهتقدیرباوری ار منظوم، هلمر، رینگرن .2
 .51 ، 15ش، بررسی و نقد جبر و اختیار ار آثار چند تن از شاعران، محمدمهدی، رکنی .1
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 امتا را؛ اختتر و بختت و زمانه حتی، اهندمی تغییر را چیز همه پهلوانان، شاهنامه
 :بیندیشند ایچاره مر  برابر ار توانندنمی

 ت سواچو با مر  کوش  ندارا
 

 ز  رستتتم ببایتتد شتتنواکنتتون ر
 2/1111 

 و حکمتت با انسان و است الینحل، تقدیر حکم و زمانه راز و روزگار معمای
 و زنتدگی از بحتث ارفرزانته  فراوسیِ کند. کشف را اسرار این تواندنمی اان 
 زنتدگی مثبتت یهتاهجنبت بته همتواره، انسان نشیب و پرفراز سرنوشت و مر 
 نا  و، کران پیشه اااگری و راستی و، زیستن شاای به زیبایة فلسف و اندیشدمی
  اهد.می ارائه را گذاشتن یااگار به خوا از نیک

، رستتم استت. آرام  و شاای و، عدالت و خرا، بز  و رز ، شاهنامه سراسر
 :کندمی تربیت اساس این بر را فرزندان  که است کسی

 بیتتاموخت  رز  و بتتز  و ختترا
 

 اهمی خواست کز روز رام  بر
 1/21 

 شاهان مر  هنگا  ار انیا وفاییبی و روزگار ناپایداری به فراوسیهای هاشار
 کته مهتمة نکتت ایتن به یافتن است و است آنان سرنوشت از گرفتن عبرت برای
 :بوا انیاة بستال نباید

 نهانی نتدانم تترا اوستت کیستت
 

 بتترین آشتتکارت ببایتتد گریستتت
 1/121 

 یکی پند گتویم تترا متن ارستت
 

 ت شستتال از مهر گیتتی ببایتد
 1/121 

، آخترت جهتان شتوا.می مربتو  انیتای  به او آخرت زندگی و انسان مر 

 ــــــــــ
ة شتمار، راستت ستمت عدا. مطلق خالقی تصحیح به فراوسی شاهنامه به اارا اشاره مواراة هم ار .1

 است. صفحه ةشمار، چپ سمت عدا و جلد
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 :ماست انیایی اعمالة نتیج
 یکتتی ااستتتان گتتویم ار بشتتنوید

 
 ویتدرَر که کارید، خوا بدبَ همان
 2/114 

 کتته فرجتتا  هتتم روز تتتو بگتتذرا
 

 خنک آنکه گیتتی بته بتد نستپرا
 6/112 

 ار رستم. رفت مر  استقبال به شاامانی با باید، نیست چاره مر  از که حال
 خوانتد.می فترا شتاای بته را او و گویتدمی تستلیت او بته گوارز فرزندان مر 
(1/114)   

 کارهای و ستم ترک و پسندیده کارهای و نیکی به توصیه ،شاهنامه سراسر ت2
  است. ناپسند

 ت نتتا اگتتر نیتتک باشتتی بمانتتد
 

 یتی بتر بتوَا شتتااکا بته تختت ک
 ویرَوگر بد کنتی جتز بتدی نتد 

 
 نتویشبی ار جهتان، شتاامان نغْ

 بتته نیکتتی بتتوَا شتتاه را استتترس 
 

 ست کتسبه بد روز گیتی نجسته
 5/512 

 ستوا و آزاریبی، ررفی از است. انسان جاوید یااگار او، نیک کراار و گفتار
 شتکوه شتدن ارخشان موجب عدالت ماست. آیین و فرهنگ، ایگران به رساندن
 عدالت و خوبی از (1/214) سازا.می جاوید را شاه نا ، بخش  و شوامی شاهی
 (2/14) شوا.می برپا رفاه و شاای و روامی خواب به روزگار، شهریار
 نیستت. آامتی تدبیرة کنندنفی تقدیر و است خوی  اعمال مسئول، انسان ت1
 حواله بخت و تقدیر به راش کار و ابپذیر را خوی  کارهای مسئولیت باید انسان
 کتار بته بایتد نیتز انسان عقل و تدبیر و کنندمی خوی  کار بخت و تقدیر ندهد.
  باشند. مشغول خوی 
 ختواش بیهواه نباید و بگیرا ارستیهای تصمیم باید اسحسّ مواقع ار انسان

 ارزش با نِجا نباید که کندمی توصیه ایرج فرزندش به فریدون بیندازا. خطر به را
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 نصتیب  ایگزنتده زهر، بکند را کار این کسی اگر سپرا. اگاها اهان به بیهواه را
 ایگتران نصتیبرا  گزنتده زهتر که کندمی اقتضا گونهاین اگاها آفرین  شوا.می

 (1/116) بکند.
 اعمتال بیند.می انیا همین ار را خوی  اعمالة نتیج انسان، موارا بسیاری ار
 انستان به ارخت بد و خوب محصول، است کاشته که است ختیار مانند انسانی
 : گویدمی سلم به جنگ میدان ار منوچهر شوا.می مربو 

 ارختی کته پترورای، آمتد بته بتار
 

 ببینتتتی بتتترش را کنتتتون ار کنتتتار
 اییشتتهگرش خار بار است، خوا کِ 

 
 ایوگر پرنیتان استت، ختوا، رشتته

 1/151 

 وآورند گرا می را خرامندان، ایحااثه آمدن پی هنگا  ار پهلوانان و شاهان
 ار گیرنتد.می تصتمیم جمعتی خترا و مشتورت با و کنندمی جوییچاره آنان از

 :کندمی جمع را سپاه بزرگانارنگ بی سوکاو، ایران به سهرابة حمل هنگا 
 چه سازیم و ارمان این کار چیست؟

 
 از ایران، هماورا این مترا کیستت؟

 2/141 

 راهنمایان مشورت و بزرگان نصیحت از نیازبی را خواش گاههیچ نباید انسان
 از و خوانتدمی فترا نیکتی بته را او و کنتدمی نصتیحت را اسکندر ارسطو بداند.
  (5/512) .اارابازمی بد کارهای
 ختدا از را او نبایتد انستان مستئولیت و اختیار بر تأکید و انسان مهم نق  ت4
 توکتل ختدا به باید کوش  با نیست. توکل ترک یامعن به آامی تدبیر .کند غافل
 ختدا، ببرا پناه خدا به انسان اگر اشوار کارهای ار .خواست یاری او از و ستجُ

. زیتاا بستیار، وصتال موانتع و است زال عاشق، رواابه کند.می حل را او مشکل
، ستاخته برآوراه را تو آرزوهای خداوند تاکنون که گویندمی او به خدمتگزاران 

 :رسدمی سرانجا  به هم کار این نتیجه ار
 که یزاان هتر آنچتت هتوا بتوا، ااا

 
 ستترانجا ِ ایتتن کتتار، فرخنتتده بتتاا
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  کند.نمی فراموش را خدا یاری، خوی  بازوی و زور بر تأکید ضمن رستم
 آفریننتتده، یتتار متتن استتتجهتتان

 
 ال و تیغ و بازو، حصار متن استت

 1/141 

 سترا را هتوا جتااوگری بتا تورانیان .ندنبرا حال ار تورانیان با نایرایان سپاه
 شتوند.می متوستل ختدا بته ایرانیتان رستانند.می آسیب ایران لشکر به و کنندمی
(1/128)   

 نیتازبی چیز همه از یزاان نیروی با و خداست یاا به کارهاة هم ار خسروکی
  .باشدمی

 و از رنتتتج آز و کمتتتیّ ز بیشتتتیّ
 

 نیتتازیتتزاان شتتد  بی بتته نیتتروی
 4/162 

 :کندمی تأکید هم فراوسی
 گزنتتتدان بتتتوَابتتته اندیشتتته از بی

 
 همیشتته پنتتاه  بتته یتتزاان بتتوَا

 4/112 

 بایتد انستان امتا، است چنین روزگار رسم است. رنج و شاای از پر جهان ت5
 :کند زندگی شاای بابکوشد 

 یکی شاا و ایگر، پتر از ارا و رنتج
 

 رای ستتپنجچنتتان چتتون بتتوَا ار ستت
 4/251 

 : گویدمی خسروکی گذراند. شاای به را روزگار توانمی خدا به تکیه با
 کتتز کراگتتار ،بتته ایرانیتتان گفتتت

 
 ا هتتر کستتی شتاا و بتته روزگتتاربتوَ
 4/165 

 و متانی اور رنتج از، بکتوش است چنین که حال، کندمی تأکید هم فراوسی
 :بگذرانی شاای به را زندگی

 ستتپنجچنتتین استتت رستتم ستترای 
 

 بتتدان کتتوش تتتا اور متتانی ز رنتتج
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4/116 

 و اارا را سلطنت ترک و نشینیعزلت قصد، خوی  شاهیِ پایانِ ار خسروکی
 او نصتیب شتاای و خوشتی، روزگتار گراش و تقدیر از که کندمی شکر را خدا
   (2/211) است. شده
 روا و به ایرانیتان، هویّتت واحتدشمار میفراوسی، اینداری موحّد به ت6

 استت. مشتهوا، شتاهنامه سراسر ار تهویّ این است. بخشیده اسالمی -ایرانی 

، ایگتر ختدایان و زمتان ختدای بته او. شوانمی پرستیهاوگان اچار او اینداری
 بتا تقابتلمفهو   به بخت و اختر و زمانه و تقدیر تأثیر بر او تأکید ندارا. اعتقاای
، او اوینتد. قدرت و عظمتة نشان و خدا کارگزاران، هااینة هم بلکه، نیست خدا

 ایتنفراوستی  نیستت. و هستت و، زمتین و زمتان بر حاکم است یکتایی خدای
 :کندمی بیان پهلوانان و شاهان و خواش زبان از را موضود

 خداونتتدِ هستتت و خداونتتدِ نیستتت
 

 همتته بنتتدگانیم و ایتتزا یکیستتت 
 1/215 

 : نویسدمی منوچهر به اشنامهة مقدم ار سا 
 ست نیک و بد و هست و نیستتازوی
 

 همتتته بنتتتدگانیم و ایتتتزا یکیستتتت
 1/211 

، روزگتار و ستپهر از، بتورزا مهتر کسی به او وقتی. است کاره همه، خداوند
 (4/281) نیست. ساخته کاری
 (6/241) اویند. مظاهر از مظهری و هستند گواه خدا وجوا بر هستیة هم
 شتده تأکیتد او توحیتد و ختدا کتاییی این بر نیز زراشتیان یهاهنام ار اتفاقاً
 : نویسدمی اسفندیار به نامه آغاز ار زراشتی گشتاسب است.

 شتتناسختترا یافتتته متترا یتتزاان
 

 بتته نیکتتی ز یتتزاان شناستتد ستتپاس
 اگر گفتت کتز اااگتر یتک ختدای 

 
 بختتواهم کتته او باشتتدت رهنمتتای

 5/281 
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 مولوی کالمی و دینی باورهای ـ3

 ترآستان، شتاهنامه بته نستبت مولتوی کار، کالمی و اینی یهاهاندیش بیان ار
 مکتتوب هایااستان نقل ار ااریامانت و متن به بندیپای مشکل او چون، است
 عارفتان و او کته است اشعری کالمیة اندیش ساختار مولوی مشکل اما ندارا؛ را

 تربیتتی و اخالقتی، تعلیمتیی کتتاب، مثنتوی انتد.کراه رشتدآن  ار ایگرة برجست
 بته مولتوی گرچه است. شده مطرب آن ار فراوانی کالمی هایبحث اما ؛اشدبمی

 کالمتی نگاهی با حق... صفات و ذات، توحید قبیل از کال  علم مهمهای موضود
، ایگر هایبحث ار اما، کندمی مطرب را مسایل این عرفانی نگرشی با و نگرانمی
 او گرچته استت. شتعریا مکتتب یعنی، تسنّ اهل اکثریت بر حاکم گرای  تابع
 هتای حرف گتاهی و گنجتدنمی نیتز اشعری مکتب چهارچوب ار کامل روربه

  است. آنان از فراتر و ترکامل
 و کتراه ورزیاندیشته مختلتف یهاهعرصت ار متکلمی عارف عنوان به مولوی
 ار متضتاای گتاه و متنتودهتای موضتود است.گفته باز  را متنوعیهای موضود
 ارائه را هماهنگی و منسجمة اندیش اثر این، حال عین ار است. شده مطرب مثنوی
 بیتان و هاپریتدن شتاخه آن بته شاخه این از و های نظمیبی ار حتی و اهدمی
 و واال رتفکّت نشتانگر کته استت نهفتته انستجامی و نظمی نیز تو ار تو یهاهقص

  اوست. استوارة اندیش

 مثنوی در تقدیرباوری ـ4

 بتر حتاکم فضتای کته اارا وجتوا نظتری اتفتاق، تصوف ختاری قانمحقّ بین
 کالمتی مباحتث ار صوفیان یعنی است. اشعری تفکر، اسالمی صوفیان بینیجهان
 از نیتز مولتوی و هستتند اشعریان تأثیر تحت ...و قدر و قضا، اختیار و جبر چون
  نیست. مستثنی قاعده این

 پتی  از ارچوبِچهت هتیچ کته استت متفکری، مولوی، شد اشارهکه چنانهم
 و گستتاخی و جستارت و او آزاااندیشتی کنتد؛نمی محتدوا را او ایشده تعیین
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 فراتر که بخشدمی را ویوگی اینوی  به، تازه یهاهاندیش ررب ار اششکنیتسنّ
  بیندیشد. اشعری یهاهاندیش از

 نگاه ار شوا.می نمایان اختیار و جبر و تقدیر بحث ار مسأله این خصو  به
 او از ایجبرگرایانه گرای  تقدیر حاکمیت به مربو  مباحث از بعضی به یسطح
 همتان مولتوی که شواتصوّر  است ممکن عمیق توجه بدون و کندمی گریجلوه
 و عمیتق نگتاه ار امتا، استت اااه جلتوه ایتازه شکل به را اشعریان یهاهاندیش
 شوا.می اثبات موضود این خالف، مثنوی به کامل و گستراه
 مختالف رتاهر بهة عقید او با، اختیار و جبر نظر از مثنوی معنویة مطالع ار»
 بته گتاه و جبتر بته گتاه حواا  یابیعلت ار مولوی بینیممی و شویممی روهروب

 گوییتنتاقض به را او راهربینان برخی که شده موجب این و شوامی قائل اختیار
 1.«دننمای منسوب
 بتا آن ارتبتا  و انستان سرنوشتت و جهتان تقتدیر و الهتی قدر و قضا بحث
 پرااخته آن به نامتکلم که است مهمی مسایل از انسان مسئولیت و اختیار موضود

 تقتدیر و قدر و قضا بین فالسفه از بعضی اند.اااه ارائه نیز مختلفی هایتعریف و
، او ایجتاب ایتن و است تعالی حق، چیز هر ةموجب علت: نداقایل هاییتفاوت نیز

 و ختوا  و صتفات حتدوا و اندازه از است عبارت قدر و اوست. قضای همان
 صتورت به ابتدا که است آثار و حدوا و صفات این تعیین، تقدیر و، چیز هر آثار

 و امکانتات حستب بتر و آیتدارمی عمتل به سپس و اارا تحقق عالم نزا علمی
 پهنتاور قلمترو کته»: انتدگفته همچنتین 2یابد.می خارجی وجوا، شیئ آن شرایط
 قتدر همتان کاریهندسه این و نقشه این است. منظمی و قبلی نقشه اارای هستی
 ایتن، استت ااشتته تیمشیّ و ارااه خدا، نقشه این به بخشیدن تحقق برای و است

 ــــــــــ
، 11و16 ش، (2) بررستی و نقتد جبتر و اختیتار ار آثتار چنتد تتن از شتاعران، محمدمهدی، رکنی .1

 111. 
 .284 و 281 ، الحکمه ةنهای، محمدحسین، رباربایی .2
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  1.«قضاست تمشیّ و ارااه
 و قتدر و قضتا بتین آیا نامید. خداوند عمل و علم را قدر و قضا توانمی پس
 ختدا قدرت و عمل و علم میانة رابط ندارا؟ وجوا منافاتی آامی عمل و انتخاب

 معتقدنتد مؤمنان از بسیاری است. بواه یجدهای همناقش موضود، انسان اختیار و
 خداوند که معنابه این  کرا. موصوف مطلق تِحاکمیّ صفت به را خداوند باید که
 تعتیّن راآنهتا  و ااار ختوا مهتار و ضبط تحت، شوندمی واقع که را اموریة هم
از نظتر منطقتی  انستان اختیتار و آزاای بتا الهتی مطلتقِ تحاکمیّ پس بخشد.می

 راها انسان انتخابة نتیج خداوند که اندگفته مشکل این رفع برای است. ناسازگار
 کته اانتدمی تفصتیل بته و اقیتق قبتل از، همته این با اما، کندنمی رمقد و نمعیّ

 خداونتد علتم آیا 2زنند.می هاانتخاب قبیل این به است انهمختار چگونهها انسان
 جایگتاه پس، است مثبت آن پاسخ اگر شوا؟می نیز انسان زندگی جزئیات شامل
  کجاست؟ ار آامی انتخاب و ارااه
 متورا کته استت ستال هزار او انسان اختیار و خداوند سابق علم حال ره به
 این شاید است. نشده حاصل آنة راربا نظری اتفاق هیچ و ستوگوگفت و بحث
 مجموعه بارزهای مصداق از انسانة مختاران هایگزین  که باشد ترمنطقی، پاسخ

 اعتقاا این و است محالآنها از منظر منطقی  به خداوندی علم که هستند حقایقی
 ایمحدواه ار خداوند که گفت توانمی 1نیست. خداوند مطلق علم نفی یامعن به
 تقتدیر همان، بکند انسان که کاری هر محدواه آن ار، است اااه ختیارا انسان به

  است. تقدیر هم باز، بنشینی اگر و تقدیر، برخیزی اگر؛ خداست
 گوینتدمی «کتائن هو بما القلمجف» حدیث به اشاره با الهی تقدیر به معتقدان

 ایتن مولتوی امتا است؛ شده تعیین قبل از انسان سرنوشت جمله از چیز همه که

 ــــــــــ
 .542 ، 1ج، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی، محمدتقی، جعفری .1
 .118-116  ، عقل و اعتقاا اینی، مایکل، پترسون .2
 .121  ، همان .1
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 ار انستان بترای الهتی تقتدیر کته چون، گیرانمی مطلق جبر یامعن به را حدیث
 اگتر .بکوشتد کته استت خواستته انسان از و شده قایل اختیار یخاصّ یهاهحوز
 عتدالت و راستتی اگر و شوامی کج هم سرنوشت قلمِ، کند رلم و کوروی انسان
  .گراامی نصیب  نعمت و سعااتسازا،  پیشه

 القلممتتتدبری جتتتفرلتتتم آری، 
 

 القلمعتتدل آری، بتتر ختتوری جتتف
 (5/1114)1 

 و نیست سانیک خدا نظر ار عدل و رلم که است این «القلمجف» معنی پس
 پتاااش یا مجازات آن مطابق و گیرامی نظر ار خدا را انسان وفای یا جفا ایهذرّ
 :اهدمی

 القلما جتتتفبلکتتته معنتتتی آن بتتتوَ
 

 تمسان پی  من عدل و ستنیست یک
 فتتترق بنهتتتاا  میتتتان خیتتتر و شتتتر 

 
 فتتترق بنهتتتاا  ز بتتتد هتتتم از بتتتتر

 ای گتتتر ار تتتتو افزونتتتی اابذره 
 

 باشتتد از یتتارت بدانتتد فضتتل رب
 (5/41-1118) 

 رتور بته آا  اختیتاریِ فعتل اگتر و است قایل اختیار انسان برای الهی تقدیر
 و پتذیرناتخلف الهتی تقتدیر و یافتته تخلتف خداوند تقدیر، پذیرا تحقق جبری
 را ختواش گناه ندارا حق و، است مسئول خوی  اختیاری اعمال برابر ار انسان
 (1158-5/1) بیندازا. تقدیر گران به

 ار و ازاامتی خرما کسی باغ از که کندمی بیان را ازای ااستان مولوی سپس
 : گویدمی باغ صاحب اعتراض مقابل

 گفتتتت از بتتتاغ ختتتدا بنتتتدة ختتتدا
 

 راش عطتاگر خورا خرما که حق ک
 کنتتتیعامیانتتته چتتته مالمتتتت می 

 
 !بختتل بتتر ختتوانِ خداونتتد غنتتی

 
 ــــــــــ
 و مثنوی افترهایة شمار، راست سمت عدا نیکلسون. تصحیح به مثنوی به اارا اشاره مواراة هم ار .1

 است. آن ابیاتة شمار، چپ سمت عدا
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(5/81-1111) 
 کندمی زان به شرود و بندامی ارخت به را ازا و آورامی رنابی باغ صاحب

 : گویدمی ازا اعتراض برابر ار و
 اشگفت از چتوب ختدا ایتن بنتده

 
 زند بر پشت ایگتر بنتده ختوشمی
 او چتتوب حتتق و پشتتت و پهلتتو آنِ 

 
 متتتن غتتتال  و آلتتتت فرمتتتان او

 ای عیتار!، گفت: توبه کرا  از جبتر 
 

 اختیارستتتت، اختیارستتتت، اختیتتتار
  (5/6-1184) 

 بتواه چنتین خدا خواست بلکه ندارا؛ منافاتی انسان تالش با تقدیر، نتیجه ار
 آیتد.می پتی  چته اانتدنمی کته وقتتی حتتی؛ کند تالش انیا ار انسان که است

  بکشد. زحمت نیز این راه ار که اراا وریفه همچنین
 گویی گرچه خوف حرمان هست پی 

 
 هست اندر کاهلی ایتن ختوف بتی 

 هستتت ار کوشتت  امیتتد  بیشتتتر 
 

 اار  انتتتدر کتتتاهلی افتتتزون خطتتتر
 پس چترا ار کتار ایتن، ای بتدگمان! 

 
 گیرا ایتن ختوف و زیتان؟اامنت می

 یتتا ندیتتدی کتته اهتتل ایتتن بتتازار متتا 
 

 و اولیتتتا؟ار چتتته بوانتتتد انبیتتتا 
 (1/111-1111) 

، آیتدبرنمتی است  از کاری هیچ خدا قدرت برابر ار که حالی عین ار انسان
 اختیتار گتاههتیچ استتثنایی موارا و است کاره همه جهان ار خدا خواست به اما

 (2111-1/4) کند.نمی نفی را انسان
 ار ؛گشتت خواهد بیهواه، برانگیختن پیامبران باشد نداشته اختیاری انسان اگر
 برابتر ار و کننتد هتدایت را او، انستان اختیارات ةحوز ار اندآمدهآنها  که حالی
 : گویندمی، است نهااه قفل ما هایال بر خدا، گویندمی که کسانی

 آفریتتتد ه آریانبیتتتا گفتنتتتد، کتتت
 

 هایی که نتان زآن ستر کشتیدوصف
 های عارضتتتیوآفریتتتد او وصتتتف 

 
 گتراا رضتیکه کستی مبغتوض می
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 ستنگ را گویی که زر شو، بیهدهس
 

 مس را گویی که زر شو، راه هستت
 (1/11-2111) 

 ایتن ار - انستان جز - ایپدیده هر و است حاکم الهی عدل قانون، جهان ار

 انجتا  بته کاست و کمبی و کندمی حرکت، است کراه تعیین خدا که چهارچوبی
 ناشتی خداوند ااریمانتا ازها هپدید ااریامانت و است مشغول خوی  ورایف

 (511-1/11) شوا.می
 برابتر ار موجواات وها هپدیدة هم و است شده مشخص کلی احکا ، ازل ار
 (1255-1/6) هستند. تسلیم احکا  این

 اانتد؛می حتاکم نیز او کار عاقبت و انسان سرنوشت بر را ازلی احکا  مولوی
 خبتربتی کارها عاقبت از آامی چون و نیست انسان اختیارة کنندنفی، باور این اما

  انتخاب. حقّ و اارا مسئولیت پس، است
 پرستتتبُتتد عُمتتر را نتتا  اینجتتا بتتت

 
 لیتتک متتؤمن بتتوا نتتام  ار الستتت

 1/1241 

 مورا و کراه مأمور راآنها  انسان راهنمایی برای و برگزیده راپیامبران  خداوند
 (2/111) است. براه االتربنیز از فرشتگان  را مقامشان و اااه قرار، خوی  عنایت

 را ایگری گناه و بار کسهیچ که گویدمی زمرة سور 1 آیه به اشاره با او 
 :کندمی ارو آخرت ار را خوی ة کاشت هرکس و گیرانمی عهده بر

 هتتیچ وازر وزر غیتتری برنداشتتت
 

 هیچ کس ندروا تا چیتزی نکاشتت
 2/111 

 و مطلتق قتدرت بتا بشری رتدبی و علم و هوش معارضه مقا  ار الدینجالل»
 کتهآن نته، اهد نشان را آامی زبونی و ناچیزی خواهدمی، تعالی حق نافذ تمشیّ
 انستان کوشت ة کننتدنفتی تنهتا نه حق عنایت 1.«کند انسان از اختیار نفی مطلقاً

 ــــــــــ
 .115 ، 11و16ش، (2) بررسی و نقد جبر و اختیار ار آثار چند تن از شاعران، هدیمحمدم، رکنی .1
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 انستان خداستت. عنایت کسب برای الز  شر ، انسان مییاا تالش بلکه، نیست
 :بدهد تشخیص را ارست راه خوی  خرا و عقل با وبکوشد  روز و شب باید

 جهد کن تا صتد گمتان گتراا نتوا
 

 شب برو ور تتو بخستبی شتب روا
 ار شتتب تاریتتک چتتون آن روز را 

 
 پی  کتن آن عقتل رلمتت ستوز را 

 1/11-1681 

 اختیتاربی را ختوا و پراازنتدمی عباات ترک و پروریتن به جوبهانه کاهالن
، بلنتد تهمّت بتا باید بلکه بنگرا خوا ضعف و ناتوانی هب نباید انسان 1شمرند.می
 :براارا خوا راه سر از را موانعة هم

 منگر آنکته تتو حقیتری یتا ضتعیف
 

 بنگر اندر همتت ختوا، ای شتریف!
 رلتبتو به هر حالی کته باشتی می 

 
 لتتب!جتتو اائمتتاً ای خشتتکآب می

 1/1-1418 

 نیتز آخترت ار را او شتتسرنو بلکته، است مفید انیا ار تنها نه آامی تالش
 حقیقتت و معرفتت و اانت  به وبکوشد  انیا این ار انسان اگر کند.می مشخص
 چتون، هراستدنمتی متر  از ایگتر، کند متعالی و پاک را روح  و بیابد است
 (116-1/1) ا.سازمی ترافزون را او وجوای ارزش، مر 

 استت.آگتاه  آن از خدا فقط که همتاستبی و نظیربی چنان انسان عالی همت
 همت به وابسته را آن شکوه و مثنوی پذیریگسترش مولوی، چهار  افتر آغاز ار
 :ااندمی چلپی الدینحسا  بلند

 تتتویی ،الدینای ضتتیارالحق حستتا 
 

 که گذشت از مه بته نتورت مثنتوی
 ای مرتجتتتا همتتتت عتتتالی تتتتو 

 
 !کشتتد ایتتن را ختتدا اانتتد کجتتامی
 ایگتتتران ایتتتن مثنتتتوی را بستتتته 

 
 ایکشتتی آن ستتوی کتته اانستتتهمی
 4/1-1 

 ــــــــــ
 .112  ، همان .1
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 چیزیآنها  وقتی. سازامی برآوراه را قینمتّ آرزوی خداوند، گویدمی ااامه ار
 کنتد.می بترآوراه ختدا را آنان خواستِ خواهد.می را همان هم خدا، بخواهند را
 است این عمل  پاااش، شوا او به متعلق و کند خدا تسلیم را خواش کسی اگر
 (6-4/1) گراا.می خوی ة بند به متعلق نیز خدا که

، بخواهتد خدا آنچه «کان ماشاراهلل» شوامی گفته ما اینی فرهنگ ار آنچه پس
 به بلکه، یابد تحقق خداة اراا تا بنشیند انسان که است این برای نه، شوامی همان
 و اختال  بترای انسان تا یابدمی تحقق چنین این خدا خواستِ که ستامعن این
 تا است بیشتر کوش  برای انسان مشوق ،الهی مطلق حکم .بکوشد بیشتر تخدم
 تنبلتیمفهو   به بوان خدا خواست تسلیم شوا. مندبهره بیشتر اوت عنای از بتواند
  (5/1111) نیست. مسئولیت از فرار و
 باگگونه زیتن ستخن کاهتل شتدی 
 

 متتتنعکس ااراک ختتتارر آمتتتدی
 همتان یتابی یقتین ،هرچه او خواهد 

 
 ختتدمت او برگتتزین ،اوه کتتم رویتت
 1121و5/1121 

 پژوهش کلی نتایج ـ5

 و حماستی آثتار ار سرنوشتت و تقتدیر آیتا که بوا این تحقیق اصلیپرس  
  است؟ کدا  آنهای تفاوت و هامشابهت است؟ کراه تجلی سانیک عرفانی
 بستیاری متوارا ار مولوی و فراوسی نگاه، گفت بایدپرس   این به پاسخ ار
 آنتان اندازچشم، هایشانکتابهای موضود تفاوت وجوا با و اارا شباهت مه به

 ایتن ار کته مهمة نکت چند به پاسخ شدن روشن برای است. نزایکبه هم  بسیار
 : کنیممی اشاره، ایمیافته است آن به تحقیق
 کته خصتو هبت، است متنود بسیار، شاهنامه ار شده مطربهای موضود -1

 به تاریخ و حماسه، اسطوره بخ  سه ار را ایران مرا  ندگیز روالنیة اور یک
 گیتریشکل ار روالنی هایزمان ار بسیاری افراا، ررفی از است. کشیده تصویر
 ایتده آن ار یمتضتاا گتاه و متنود مطالب، نتیجه ار اند.ااشته نق  آن محتوای
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 نظتم البمط این به خواش فکری انسجا  با کهکوشیده  فراوسی گرچه شوا.می
 ار استت. بواه موفق هم کار این ار و اهد ارائه منسجمی ساختار یک و ببخشد
، اارا اساسی تاهمیّ آنچه مثنوی ار نیست. گونهاین مثنوی مطالب تنود که حالی

 نشتان را آامیان عروج و تعالی راه خواهدمی مولوی است. انسان و خدا شناخت
 تلقتی مهتم آرمتانی انستان ستاختن و ناسیشروان ابعاا از بیشتر اثر این و بدهد
  است. بواه ترموفق، خوی  منسجم رتفکّة ارائ ار مولوی شوا.می
 وهتتا هواگ ار و استتت متنتتود بستتیار تقتتدیر یهتتاهجلو، شتتاهنامه ار -2

 فترّه، اختتر، آن بته مربتو  واگگتان و آسمان، روزگار، زمانه: چونهایی اصطالب
 ایتن مثنتوی ار کته حالی ار است؛ یافته جلیت ایگستراه شکل به بخت، ایزای

 مولوی گرچه اند.یافته رنگیکم بسیار رهور و ندارند چندانی اهمیت اصطالحات
 و جبتر ماننتد استالمی فرهنتگ کالمی اصطالحات ار را تقدیر به مربو  مفاهیم
  کند.می بیان معلول و علت و قدر و قضا، اختیار
 بیتان را هستتی و جهان بر خدا مطلق تاکمیّح، فراوان تأکید با اثر او هر -1

 ار او مستئولیت و انستان آزاای و اختیتار نتافی را الهی مطلقة اراا ولی، کنندمی
 ار امتا استت؛ عمیتق و یجتد بستیار آنان تقدیرباوری اانند.نمی کارهای  قبال
 و هاراا گتاهیتجلّ، تقتدیر نتد.اقایلهتایی اختیار، انسان برای، اندیشه همین ارون

 ار و ااشته عمل آزاای انسان که است خواسته خدا است. خداوند کلی خواستِ
 باشد. پاسخگو و مسئول بدش و خوب هایانتخاب قبال
 یهاانستان استت. متفتاوت ،تقتدیر قطعتی احکتا  برابر ارها انسان رفتار -4

 بته و کنندمی استناا تقدیر به مسئولیت از فرار برای ضعیف و بافمنفی، خطاکار
 اهنتد.می حوالتهآن  بته را خواشان اختیاری کارهای، خطاها جبران و توبه جای
 مستئولیت، خرامنتدان و حکیمتان، پهلوانتان خصتو هب قوی و توانا یهاانسان

 الهی تقدیر هایمصداق از یکی را آامی تالش و اختیار و پذیرندمی را کارهایشان
 بیشتتر و پراازنتدمی اندیشتیچاره به، یاحااثه افتاان اتفاق هنگا  ار و اانندمی
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 مسئولیت. نفی نه، است آرام  حفظ برای تقدیر به لتوسّ آنان نظر ار .وشندکمی
 حتدیث و قترآن به، خوی  مسئولیت از فرار برای خطاکار آامیان، مثنوی ار
 آنتان کته گویتدمتی و کندمی نقد را آنان استناای موارا مولوی شوند.می متوسل
، ااشتتندمی ارستتی ارک اگر و اندنکراه ارک را گهربار سخنان این از کدا هیچ
، جهتان ار .کوشتیدند، میخالصتانه ختدمتگزاری و اخال  و وریفه انجا  برای
  گراا.برمی ما به آخرت و انیا ار ما کارهایة نتیج و ااراکاری، بازتابی هر

 الیتل بته مثنوی اما است؛ مشهوا کامالً اثر او هر ار الهی عنایت به توجه -5

 ختدا عنایت مولوی و فراوسی اارا. بیشتری هایحرف زمینه این ار آن موضود
 انستان و استت عتا  او رحمت مانند خدا عنایت کنند.نمی تعبیر مطلق جبر به را
، بتزر  یهاانستان استت. عنایت جذبة الزم، تالش پس کند. جذب را آن باید
 کستب زیاای هایموفقیت تالش و تدبیر با ند.اانمی خدا عنایت از را خوا تدبیر
، کننتدمی توکل خدا بهکند؛ اچار نمی غروربه  را آنان هاموفقیت این اما، کنندمی
 .نسبت اهند خدا به را خوی  هایناتوانی و شکست، جبرگرایان مانند اینکه نه

 و اانتدمتی ختدا فقط را انسان مر ِ زمانِ است. تقدیر قطعیِ حکم، مر  -6

 حتمتی سرنوشتت، مر  یابد. رهایی مر  چنگالِ از تدبیر با تواندنمی کس هیچ
، مر  برابر ار اما، اهندمی تغییر را چیز همه، شاهنامه پهلوانان انیاست. ار آامی
 و نشستتن مر  منتظر یامعن به سخن این البته شوند.می تسلیم و ندارند ایچاره

 مشتخص متر  زمتان کته وقتی، عکسهب بلکه نیست؛ پذیرفتن را مر  منفعالنه
 بتا و نهراستیم متر  از کته استت بهتتر، نیستت آن پتذیرش جز ایچارهنبواه، 
 .بکوشیم نامینیک کسب برای و برویم جنگ میدان به گستاخی و شجاعت
 مر  از تنها نه، بزر  یهاانسان و است ایپسندیده امر مر ، مولوی نظر ار
 و آه و اشتک، متر  به مولوی نگاه روند.می نیز آن استقبال به بلکه، ندارند باکی
 او نیستی. و فنا یامعن به نه، ااندمی نجات و رهایی نوعی را مر  او؛ نیست ماتم
 :شمرامی خلقت ربیعی مراحل از یکی را مر 
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 از جمتتتاای مُتتتراَ  و نتتتامی شتتتد 
 

 زا  وز نمتتا مُتتراَ ، بتته حیتتوان ستتر
 را  از حیتتتتوانی و آا  شتتتتد مُتتتت 

 
 ترسم؟ کی ز مران کم شد ؟پس چه 

 1/2-1111 

 کارهای و ستم ترک و پسندیده کارهای و نیکی به توصیه، شاهنامه سراسر -1

 و آزاریبتی استت. انستان جاویتد یااگتار، نیتک کتراار و گفتتار استت. ناپسند
 هتایآرمان از خواهیعتدالت ماست. فرهنگ و آیین وجز ایگران به سوارساندن
 ایتوصتتیه و نظیتتربی بستتیار، فراوستتی رلبیعتتدالت و استتت انستتان همیشتتگی
 باشد.می حکمرانان و شاهان به غیرمستقیم

 بلکته، ختواش عصتر بترای تنها نه، مولوی تربیتی و اخالقی تعالیم، ررفی از

 تربیتت ار کته استت نظیتریبتی کتاب، مثنوی. است مفید نیز امروز انسان برای

 معنوی سلوک و سیر سراسر، مثنوی کند.می عمل موفق بسیار آامی جان و جسم

 آامی. روب و جان تعالی برای است

  ______________________________ منابع  ___________ 

 کریم قرآن .1
فخر رازی، بر ستر اوراهتی » ،(1111) نواافارسی رضاعلی و احمد، بهشتی .2

  .48-11 ، 41ش، نامة اندیشة اینی اانشگاه شیرازفصل، «و اختیار جبر

 نراقی احمدة ترجم، نیعقل و اعتقاا ای، (1116) ایگران و مایکل، پترسون .1
  نو. ررب، تهران، سلطانی ابراهیم و
 انتشارات، تهران، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی ،(1161) محمدتقی، جعفری .4

  .1ج ،، چا  یازاهماسالمی
 بررسی تطبیقی جبر و اختیتار ار آثتار ستنایی و» ،(1185) حسین، حیدری .5

  .122-11 ، 1ش، نشریه مطالعات عرفانی کاشان، «متکلمان مسلمان

بررسی و نقد جبر و اختیار ار آثار چنتد تتن » ،(1154) محمدمهدی، رکنی .6

، تابستتان، نشریه اانشکده الهیات و معارف اسالمی مشتهد، «(2) شاعران از
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  .14-41 ، 15ش
بررسی و نقد جبر و اختیار ار آثار چندتن از » ،(1154)  تتتتتتتتتتتتتتتتت .1

، پتاییز و هیتات و معتارف استالمی مشتهدنشریه اانشکده ال ،«(2)شاعران 
 .  116ت 114،  11و16زمستان، ش 

 ررب نو.  ،، تهرانفراوسی ،(1181ریاحی، محمدامین ) .8

 های حماستتی فارستتیتقتتدیرباوری ار منظومتته ،(1188رینگتترن، هلمتتر ) .1
 هرمس.  ،)شاهنامه و ویس و رامین(، ترجمة ابوالفضل خطیبی، تهران

، ترجمة تیمتور قتااری، گریغروب زراشتی رلود و ،(1184زنر، آر.سی. ) .11
 تهران، امیرکبیر.

، ترجمة محمدمهدی تدین، الحکمه ةنهای ،(1111رباربایی، محمدحسین ) .11
 تهران: مرکز نشر اانشگاهی. 

، بته کوشت  جتالل ختالقی مطلتق، شتاهنامه ،(1186فراوسی، ابوالقاسم ) .12
 .  ی(، )اورة هشت جلدالمعارف بزر  اسالمی ةائردمرکز  ،تهران

 ،، چتا  چهتار ، تهترانشرب مثنوی شریف ،(1161الزمان )فروزانفر، بدیع .11
 زوار. 

نامتتة ، «جبتتر و اختیتتار ار ایتتران باستتتان» ،(1181کاویتتانی پویتتا، حمیتتد ) .14
 . 111-116،  21، سال ششم، بهار، شپووهانتاریخ

، به تصتحیح نیکلستون، چتا  ششتم، مثنوی ،(1168الدین )مولوی، جالل .15
 ارات مولی. انتش ،تهران

، «تحریری نو بر مفهو  جبر و اختیتار از نظتر شتیعه» ،(1188نبیان، پروین ) .16
، 26، تابستتتان، ستتال هفتتتم، ششناستتیپووهشتتی شیعه -فصتتلنامة علمتتی 

 211-211. 
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 رضا امام حرم بستن توپ واقعه یادمان سنگ
 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 جاللی میثم  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 15/1/1111: پذیرش تاریخ - 14/1/1111: اریافت تاریخ

 

 

 حوور  بسووت  توو  بووه و مورد  عووا  قتو ، مشووهد بوه روس توو ار قووای وحشوویانه حملوه

 منو ن   در شود. ننواهود پواک مشهد مرد  تارینی اذهان از گا هیچ رضا حضرت

 و حادثوه ایو  بوه کوه شوودموی ن هداری سن ی لوح رضوی قدس آستان موز  سنگ 

 معرفوی بوه اختصوار بوه ارنود ن  مقالوه ایو  در دارد. اشار  آن از پ های بازسازی

 .پرداخته اس  آنهای ویژگی و یادمان سنگ ای 

، قاجوار دور ، رضوا اموا  حور  بسوت  توو  واقعوه، رضوا اموا  حر ها: کليدواژه

 .بست  حر  اما  رضا  تو یادمان سنگ، روس قوای

 

 مقدمه

 زا و شتاهیمحمدعلی استتبداا تتار و تیره روزگار با سو یک از، 1211 نوروز
 از پتی  روزهتای ار بتوا. مصتااف روستی پتوتین و تفنگ و تیر با ایگر سوی
 از تبریتز و مشهد مرا  حمایت از پس روس قشون، (1211 ماه)ای 1211 نوروز

 ــــــــــ
، ایتران، تهتران، تحقیقات و علو  واحد، اسالمی آزاا اانشگاه شناسیباستان گروه اکترای اانشجوی .1

  .رضوی قدس آستان موزة پووه  کارشناس
 jalali.meysam@yahoo.com: الکترونیک پست نشانی

mailto:jalali.meysam@yahoo.com
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 به، شوستر مورگان خروج بر مبنی روسیه هایاولتیماتو  برابر ار مجلس پایداری
 مرا  از چشمی زهر تا واندب ایبهانه انبال پی ار پی و بواندکشیده لشکر مشهد
 استت بته مشهد کمیسری یسئر قتل، 1211 نوروز ار را بهانه این بگیرند. مشهد
 روس قتوای و اهتدمی استعفا، ندارا کافی توان که ایالت حاکم اهد.می هاروس
، نشتوند پراکنده ساعت اوازاه تا اشخا  و اشرار اگر که کنندمی تهدید را مرا 
 چیتز همته، 1211 فروراین اهم روز رهر از بعد تا کرا. دنهخوا مجازات راآنها 
 حتر  ستوی بته هراسان زاهوحشترا  مرا ، تو  صدای ناگهان که است عاای
 و دنتاهنمی مترا  متذهبی باورهتای بته اهمیتی روس قوای کند.می روانه مطهر
، شتب از ستاعت نیم تا د.نکنمی شلیک مقدس آستان سوی به را هاتو  بارهیک
 بتا و تصترف را مستجد و شتدند ااختل صتحن بته با  مسلسل و شرپنلى  تو

 التتواریخ منتختب ار خراستانی هاشتم محمتد 1!کراند شلیک حر  میان مسلسل
 را وضتع چون .بوا حر  ار باشى متولى خانقلى مرتضى وقت این ار نویسدمى
 انمرامت ایگتر و کرا بیرون حر  ارها  از یکى از سفید  استمال اید رور این
  2.شد متوقف شلیک لذا ؛خواستند امان و کراند بلند امان صدا  نیز

 وها هگلدستت و گنبتد بته و شتوندمی کشتته مترا  از گروهتی حملته این ار
 پتانزاه و چهارصتد گویتا روز آن نمقتوال .رسدمی آسیب هم حر  از هاییبخ 
 کته خاصتىاش یتا کراند فوت بعدها کهاست  ینامجروح از غیراین و  ندبوا نفر
 غتارت نیتز رضتوی آستتان خزانته روز این ار .انداختند چاه به ترس از را خوا
 از امتا ،گرااننتدبازمی را امتوال از بخشتی فقتط بعتدها چه اگر هاروس شوا.می

 1.اندبازگراانده را همه که گیرندمی امضا اارخزانه

 ــــــــــ
انقالب روس: واکاوی جسارت ارتت  تتزار بته حتر  اایب هروی، محمدحسن و ستار شهوازی، .  1

 .121-111،  مطهر رضوی
 .615،  منتخب التواریخخراسانی، محمدهاشم، .  2
 .212،  نجم تا سیزاهمهای پسالشمار وقایع مشهد ار قرنمدرّس رضوی، محمدتقی، .  1
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 به نیرالدوله زااهشاه و بوا هااا استعفا قدس آستان بمباران از قبل الدوله رکن
 ایشان .شد وارا مشهد به االولى جماا  نوزاهم ار مشارالیه .شد تعیین گر والی
 ار و کترااعوتی  آستانه اعضا  و اشراف و شهر اعیان از وروا از پس روز چند
 قشتون بمبتاران اثر بر که آستانه ها بیخرا بایستى که ااشت ارهار مجلس همان
 و کننتد کمک باید ایگران و حضار و شد تعمیر یتفور به است شده وارا روس
 اه و صتد تتا صتد مبلغ تا و ااا تومان هزار سى گویا نیرالدوله خوا .بدهند اعانه
 کرا. آور جمع نامدعو غیر و نامدعو از خرابى ترمیم برا  اعانه تومان هزار

 عمتو  و باشتى متتولى بوانتد اااه ارتالد قتبالً کته را تعمیتر بته شرود روز
 آستتانه بته نیرالدوله خوا .بواند حاضر عملجات و معمارها و آستانه ناتخدممس

، کرانتد حاضتر گچتى رترف کرا امر و رفت مطهر حر  با  پشت و شد حاضر
 استت بته را مطهتر گنبتد تعمیر گچ و خشت لیناوّ و زا باال را خوا ها آستین
 1.گذاشت کار خوا
 حجتاری واقعته ایتن از پس هکرا  یاامانی سنگ مشخصات و کتیبه ،ااامه ار
 2اهیم.می قرار بررسی مورا است شده نصب رضا اما  حر  ار و گرایده

 مشخصات کتيبه

 
 قاجار اواخر دوره تاریخی:
 ش1211 با برابر ق1111 سال ساخت:

 سانتیمتر 146 × 15 عرض و رول: اندازه
 سفید مرمر: سنگ جنس
 نستعلیق: خط

 ــــــــــ
 .211همان،  .  1
 ش.1111، پیمای جاللی میثم، .  2
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 قلم کیمیا حسینغال : کاتب

 موسوی تقی محمد: کار منبت
 نسب هاشم هاشم: شاعر

 مستتطیل نماهتای قتاب با همراه سطر 21 ار محراب ررب ااخل متن: تزیین
 تتزیین اسلیمی نقوش با هالچکی ااخل و کتیبه اورتااور که شوامی ایده شکلی

 است. شده آمیزی رنگ و
 رضوی قدس آستان موزه سنگ مخزن: نگهداری محل

 کتيبه متن بازخوانی

 العزیز الملک هو
 جویاندر آن هنگامته کتز آشتوب قتومی فتنته

 
 روضه سلطان این گراید پتر خاشتاک و ختار

 روضه سلطان این گفتتی کتز آن آشتوب بتوا 
 

 متتاه تابتتان ار محتتاق و مهتتر رخشتتان ار غبتتار
 فتنه ار هم بافتت هتر ستو از ارون و از بترون 

 
 را شتتتقاوت بتتتوا و جهتتتل تتتتار گتتتوفتنتتته
 مان بتتر مستتلمانی شکستتتجهتتل اونتتان مستتل 

 
 بیشتتتتر آرا ز کفتتتر کتتتافران کتتتین گتتتذار

 ها کته از اهتل شترارت شتد پدیتدزان شرارت 
 

 ها که از اهل شقاوت شتد بته کتارزان شقاوت
 استاسحاصل آن آمد که بر ایتن ارگته گراون 

 
 از شیارین شتد روان تیتر شتهاب از هتر کنتار

 از ستتحاب کتتین فتتروا آمتتد تگتتر  آتشتتین 
 

 کتته بُتتد روب االمیتتن  پاستتدار بتتر گلستتتانی
 ای اریغتتا ارگهتتی کتتورا ملتتک انباشتتت نتتور 

 
 است اونان از شرار کتین ار او افروختت نتار

 ای اریغتتا کتتین بتتزر  انتتدوه بتتر آل رستتول 
 

 های پیشین را سراسر خُترا و ختوارکرا محنت
 ار بهتتاری محنتتت افتتراز روضتته ستتلطان ایتتن 

 
 ارشتتد بتته تتتاراج ختتزان یتتا رب مبتتااا آن بهتت

 گتتر محتتر  بتتوا متتاه نوحتته بتتر آل رستتول 
 

 ها بنمتتتوا زارار ربیتتتع اکنتتتون ببایتتتد نالتتته
 کتته یتتزاان انتتدر ان هنگامتته اااان مشتتیت یتتزا 

 
 شتتتترق را آیتتتتین بعتتتتزّ پااشتتتتاه کامکتتتتار

 پرستتتتاعتقتتتاا و شتتتهریار حقخستتترو پاک 
 

 نیرالدولتتتته پنتتتتاه اولتتتتت و فختتتتر تبتتتتار
 راار نخستین کامد از ره آن به خوا واجب شم 

 
 تتتا کنتتد عمتتران ایتتن ارگتته پتتی روز شتتمار

 باستتتتمیِ مرتضتتتتی اارای صتتتتدر تولیتتتتت 
 

 بتتا گروهتتی ختتا  از ختتدا  و خاصتتان ایتتار
 شتتاه ستتوی آستتتان شتتاه ایتتن بنهتتااه روی 

 
 هم صالح  ار یمین و هم فالح  ار یستار
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 جا آجتر نهتاابا او است ختوی  شته اول بته
 

 است شته را گتر ببوستیدی بجتا بُتد روزگتار
 تمزا شتتاه را ضتتامن بتتوا ثتتامن امتتا استت 

 
 آن جهان جنات عدن و این جهان عتز و فختار

 از پتتی تتتاریخ ایتتن عُمتتر آنکتته آثتتاری بتتزر  
 

 از شتته فرخنتتده پتتی مانتتد بتته گیتتتی یااگتتار
 هاشتتم هاشتتم نستتب اارنتتده مفتتتاب گفتتت  

 
 راق ایمان شد به این عمتران بته معنتی پایتدار

 1111 
 مبارکه آستانه کارمنبت سویمو محمدتقی: سنگ پایین کتیبه

 آستانه افتر یدؤم قلم کیمیا حسینغال  کتبه: سنگ راست سمت حاشیه کتیبه
 مبارکه

 مبارکه آستانه باشی نقاش الموسوی حسین: سنگ چپ سمت حاشیه کتیبه

 گيرینتيجه

 : است اهمیت و ارزش اارای جهت چند از کتیبه این
 از بعتد اقیقاً یاامان سنگِ این که اشومی مشخص کتیبه تاریخ به توجه با -1

 است. گرایده حجاری روس قوای توسط رضا اما  حر  بستن تو  به واقعه
 وقتود پتی ار مشهد مرا  که رنجی و ارا بر است کیدیأت کتیبه محتوای -2

 شدند. اچار آن به حااثه این
 خانقلی مرتضی یعنی، تاریخیهای تیّشخص از برخی نا  به کتیبه این ار -1

 ار خراستان والتی، نیرالدولته شاهزااه و رضوی قدس آستان وقت تولیت، نایینی
 اشتاره مطهتر حر  بازسازی ار آنان نق  و رضا اما  حر  بستن تو  به هنگا 
 است. شده
 قاجتار اوره ار رضتوی بارگاه هنرمندان از تعداای اسامی به کتیبه این ار -4

، آستتانه کتارمنبتت موسوی محمدتقی یعنی اند،ااشته نق  کتیبه این خلق ار که
 شتده اشاره آستانه نقاش موسوی حسین و آستانه نگارکتیبه قلم کیمیا حسینغال 
 و آمده رضا اما  حر  ابنیههای هکتیب از زیاای تعداا پای هنرمندان این نا  است.
 شتده اشتارهآنهتا  نتا  به نیز رضوی قدس آستان اسناا مرکز ار موجوا اسناا ار
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 مؤیتد منصتب بته و قتدس آستتان نویسانکتیبه از قلم کیمیا مثال عنوان به؛ است
 قاجار اواخر نستعلیق خوشنویسان و نویسانکتیبه شمار ار وی .بوا مفتخر افتری

 چشتم بته مبارکته هتایصحن و هارواق ار آثارش که است پهلوی اورة اوایل و
 شتمارة سند) اول کشیک ار مقل کیمیا خاامی به قدس آستان اسناا ار .خورامی
 به که، التولیهبنان مسیح میرزا ورایف واگذاری و (1114 آذر 11 مورخ 4/64281

 (1114 شتوال 16 متورخ 1/114116 شمارة سند) وی به، است نمواه سفر تهران
 .است شده اشاره

  ______________________________ منابع  ___________ 

جستارت  انقالب روس: واکاوی، شهوازی ستار و محمدحسن، هروی اایب. 1
، ایتران معاصتر تتاریخ مطالعتات ةسسؤم، زار به حر  مطهر رضویارت  ت
 .ش1188تهران، 

، 1/114116 یهتاهشمار به رضوی قدس آستان اسناا مرکز ار موجوا اسناا. 2
4/66116.   
 .1111، پیمای ، میثم، جاللی. 1
 تا.بی، اسالمیه علمیه انتشارات، منتخب التواریخ، محمدهاشم، خراسانی. 4
 هتای پتنجم تتاسالشمار وقتایع مشتهد ار قترن، محمدتقی، ویرض سمدرّ. 5

 قتدس آستتانهتای استالمی پووه  بنیاا، افشار ایرج کوش  به، سیزاهم
  .ش1118، مشهد، رضوی
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 1اسالمی مذاهب تقریب در پژوهش هایبایسته

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2رحیمی سلمانی دکترامیر  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
...     ققَ  الققده ين  اْلَُققيه ققَن اْلقق َوال تَك ون ققوا...  * ذَله يَن ـمه كه ْشره يققنَه ْ  * م  ق ققوا ده يَن فَرَّ ققَن الَّققذه مه

وَن  ح  ْ  فَره َّْب  بهَما لَدَْيهه يَعًا ك لو حه  (.12-11)رو / َوَكان وا شه

 درآمد

 اصتطالحی سته، استالمی متذاهب تقریتب و اسالمی وحدت، مسلمین اتحاا
 آگاه و راآشناا عالمان از شماری اینیِ مانتگف ار پی  قرن او حدوا از که است
 خورا.می چشم به یزتس این استکباری هایجریان به

 نشست هشتمین ار آنچه علمی محتوای ااان بازتاب با کوشدمی گزارش این
 هتایفعالیتت پیشینه، گذشت 18/8/1111 ار، اسالمی پووهشهای بنیاا ماه علمی
 از حوزه این پووهشی هایاولویت و محورها نمایاندن با و بررسد را محورتقریب
 و نو آثاری ارائه برای قلم ارباب و پووهشگران فراروی راهی، اسالمیهای هآموز
 بگشاید. ارزنده
 متذاهب قریبت جهانی مجمع ابیرکل سومین و نخستین، پربها نشستِ این ار
 ستخن ایتراا بته اراکی محسن اهللةآی و زااهواعظ محمد اهللةآی: آقایان، اسالمی

 ــــــــــ
 ستال ار استالمی پووهشتهای بنیتاا هتاینشستت سلسله از، ماه علمی نشست هشتمین از گزارشی .1

1111. 
 .شیروان ،ایران ،د شیروانحوا، آزاا اسالمی شگاهناا عرب اابیات و زبان استاایار .2
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 ابیرکل اومین، تسخیری محمدعلی اهللةآی 21/11/1188 ار نیزتر پی  پرااختند.
 بترای فقته اصتول و فقته پووهشتی هتایاولویت» موضود با بنیاا این ار مجمع
 تصتویری و صتوتی گزارش که بوا نمواه سخنرانی «اسالمی وحدت به استیابی

 کته استت بنیاا افتخارات از این و است. موجوا بنیاا عمومی روابط واحد ار آن
  است. بواه اخیر اوران ار، تقریب عرصه ار الفعّ مهم شخصیّت سه هر میزبان
 اهللةآی مرحتو  نزایتک شتاگراان از، آشتنانتا  چهتره زااهواعظ استاا اهللةآی
 نخستین و مطهری استاا قدیمی اوست، خمینی اهللروب اما  و بروجرای العظمی
 پووهشتها بنیتاا نیتز نتوناک است. اسالمی مذاهب تقریب جهانی مجمع کل ابیر

 ختدمات ازقرآن  پووهشی گروه مدیر و مدیره هیأت رئیس عنوان به اارا افتخار
 اشد.ب مندبهرهگرانقدر  و جامع شخصیت این صااقانه و روشنگر، عالمانه

 استاد يهاهدیدگا

 :ااشت ارهار نشست این نخست بخ  ار زااهواعظ اهللةآی
 مستلمانان سیاستی وحتدت و اصتالب یشتهاند با اسدآباای الدینجمال سید
 برااشت. اخیر قرن او ار، مسیر این ار را هاگا  نخستین
 هب باشد هدف از او اورکننده عوامل از تواندمی بوان  شیعه که باور این با او
 و سیاستی ستران بتا تمتاس و کوتاه اقامتی از پس و، کرا سفر افغانستان اسدآباا
، ایتار آن متذاهب و اایان تنود با آشنایی و شد نهندوستا عاز  کشور آن مذهبی
 ساخت. بارور او ذهن ار را تقریب اندیشه

 )مستجد( جتامع کنتار ارای مدرسه ار دریست و مصر ار ساله هشت اقامت
 از همته و همته، پتاریس بته ستفر و عبتده محمد چون شاگراانی تربیت و ازهر

 و کیتهتر بته ستفر با نینهمچ او است. اسالمی وحدت راه ار سیدجمال اقدامات
 ستید اقامت ااا. ااامه رسمی شکل به را خوا کار، اسالمی وحدت حزب تأسیس

 بته بعتدها اما، شد سپراه خاک به جاهمان ار و یافت پایان او وفات به ترکیه ار
 ار، کابتل ار و یافت انتقال افغانستان به او، پیکر قبر نب  با هاافغانی ارخواست
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 ایتن تتهبال و .، به خاک سپراه شتدگراید تأسیس آن ار نشگاهاا بعدها که محلی
 عبتده البالغتهشترب نهج و رشیدرضتا اثتر المنار تفسیر ار که بوا او هایاندیشه
 اشتاره آن بته المیتزان ار نیتز ربارباییعالّمه  که است هاییهمان و یافت تجلی
 کند.می

، قمتی محمتدتقی خشتی، عالّمته مذاهب تقریب ار اثرگذارهای هچهر ایگر از
 عرصه این وارا بعد به 1121 یهاسال از که است اانشگاه آموخته اان  روحانی

 عتاز  عربی زبان با کامل آشنایی برای بیروت ار ساله چند اقامتی از پس او. شد
 1121 ار و کترا برقترار مراوااتتی و هتاتماس ازهر مشایخ با آنجا ار، شد مصر
 بنیان راه االسالمی المذاهب بین التقریب عةام  و یباارالتقر االزهر مشایخ همراه

 گذاشت.
 اهللةآی ایتتدار بتته مکتترر ایشتتان
 از و آمتتتدمتتتی بروجتتترای العظمتتتی
 فکتتری و متتاای کمتتک و هتتاحمایتتت
 ایشان که ویوههب، شدمی مندبهره ایشان
 اهتل علمتی شأن علت به بواند معتقد
 ار خالفت ااعای عنوان فقدان و بیت

 تبلیتتغ، کتتار هتتترینب، حاضتتر عصتتر
 فقهتی مکتب اصولی مبانی وها هاندیش
 نته مهم این زیرا؛ است معصومین ائمه
 ایجتتاا و مخالفتتان تحریتتک از تنهتتا

 ار بلکته، کنتدمتی جلوگیری ارگیری
 را تقریب زمینه منطقی و علمی فضایی
 بته ختارر همتین بته و آورامی فراهم
 و شتیعه از مختلتف ستندهای اب را« ثقلین حدیث» قم وعاظ از یکی ایشان اشاره
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 و مهتم فتتوای صدور به که 1رساند چا  به را آن اارالتقریب و کرا تألیف سنی
 .2انجامید شلتوت محموا شیخ، مصر اعظم مفتی معروف

 ــــــــــ
 جنتاب ترجمته بتا، وشتنوی الدینقوا  شیخ عالمه تألیف، حدیث ثقلین نا  با اااست نظر مورا عنوان .1

 هتایپتووه  بنیتاا ستوی از 1181 ستال ار، اارالتقریتب مقدمته با و صابری تقدمی محمد آقای
 است. یافته انتشار اسالمی

2  . 
 ار اارالتقریب ثبت شد افتر شیخ جامع األزهر

 
 متن فتوا

 ا اکبرکه جناب صاحب فضیلت استا
 شیخ محموا شلتوت

 اندآن را ار جواز پایبندی )عمل( به مذهب شیعه امامیه صاار فرمواه
=============== 

 به ایشان گفته شد:
برخی مرا  معتقدند بر مسلمان واجب است برای آنکه عبااات و معامالت  به وجه صحیح واقع شتوا 

شیعه زیدیه ار میان آنها نیست تقلید کند. باید از یکی از مذاهب معروف اربعه، که مذهب شیعه و 
عالی با این نظر به شکل مطلق آن موافقید و به عنوان مثال از تقلید متذهب شتیعه منتع آیا حضرت

 فرمایید؟می
 ایشان ار پاسخ فرمواند:

فرماید: هر مسلمانی اسال  بر احدی از پیروان خوا پیروی مذهبی معیّن را واجب نفرمواه، بلکه می -1
هتای ق اارا ار ابتدا، از هر مذهبی از مذاهبی که به رریق صحیح نقل شده و احکا  آن ار کتابح

تواند به غیر کند، میمخصوصشان تدوین یافته تقلید کند و هر که از مذهبی از این مذاهب تقلید می
 و هیچ حرجی بر او ار چیزی از این نخواهد بوا. -هر مذهبی که باشد  -آن منتقل شوا 

مذهب جعفری معروف به مذهب شیعه امامیه اوازاه امامی، مذهبی استت کته شترعاً جتایز استت  -2
 همچون ایگر مذاهب اهل سنت به آن پایبند بوا )به آن عمل کرا(.

بنابراین برای مسلمانان شایسته است که این را بدانند و از تعصب ناارستت نستبت بته متذهبی معتیّن 
[ یا محدوا به مذهبی نیست و همگی ]خا ریعت او تابع مذهبی خال  یابند؛ زیرا این خدا و ش

[ جایز است که اهل نظر و اجتهاا نیست از آنها تقلیتد نمتواه و بته ]واند نزا خداوند تعالی مقبول
 اارند عمل کند و ار این جهت فرقی میان عبااات و معامالت نیست.شان مقرر میآنچه ار فقه

 محموا شلتوت
  ===       ===    === 

 [ استاا محمدتقی قمی]القدرحضرت عالمه جلیل
← 
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 «االسال  ةرسا » مجله انتشار، اارالتقریب و قمی مرحو  مهم کارهای ایگر از
، شتلتوت محمتوا شتیخ، لغطتارا کاشتف چون هاییچهره از ارزشمند مقاالتی با

 که بوا ینفریقَ بزر  اانشمندان از شهرستانی الدینةه  سیدو  مغنیه محمدجواا
 ایتن شد. تعطیل ایشان ارگذشت با و گشتمی منتشر بروجرای اهللةآی هزینه با

 مجمع و اسالمی هایپووه  بنیاا نشان او با  1111 /ق1411 سال ار مجموعه
  .به چا  رسید تجدید جلدپانزاه  ار ة مسالاال المذاهب بین التقریب

 

→ ______________________________________________________  
  ةیماإلسالالتقریب بین المذاهب  عةام ابیر کل 

سال  اهلل علیکم و رحمته، اما بعد، مایه خرسندی است تصویر امضا شده فتوایی که اربارة جتایز بتوان 
ن را ار استناا ا  بته حضتورتان تقتدیم اار . امیتد استت آعمل به مذهب شیعه امامیه صاار کتراه

ایم و خداونتد متا را ار اارالتقریب بین المذاهب االسالمیه که با شما ار تأسیس آن همکاری ااشته
 تحقق رسالت آن موفق اارا نگهداری فرمایید.

 اهلل مةرحوالسال  علیکم و 
 شیخ جامع االزهر
 محموا شلتوت
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 بوا موضوعاتی و مسائل از نانامسلم وحدت، اسالمی انقالب پیروزی از پس
 تأکیتد مورا بارها راحل اما  بیانات ار که

 هفتتته» نتتا  بتته ایهفتتته و گرفتتت قتترار
 رهبتری اوران ار اما شد نامیده 1«وحدت
 نهتاا او کته بواای خامنه اهللةآ  حضرت
 مجمع» و «بیت اهل جهانی مجمع» رسمی
 شتکل «هاالستالمی المتذاهب بین التقریب
 را جانب این حکمی ار له معظم و گرفت
 تعیتتین آن کتتل ابیتتر نخستتتین عنتتوان بتته
 اهللةآ  حکتم تصتویر ارج )محل د.ننموا
 .زااه(واعظ
 ار کارهتتایی ،فعالیتتت ستتال یتتازاه ار
 که یافت سامان تقریب هدف تحقق جهت
 اانشتگاه تأستیسترین آنها اساسی از یکی

 وقتتی اار  یتاا بته بتوا. استالمی مذاهب
 کترا  مطترب را اانشتگاه تأسیس پیشنهاا
 وتتر مهم کتار ایتن ااشتتند ارهتار ایشان

 الز  و استت مجمع تأسیس ازتر اثربخ 
 شوا. انبال جدیت و اقت با است

 تأکید سنت اهل هفق با شیعه فقه رابطه بر پیوستههم  بروجرای اهللةآ  مرحو 
ایگر، از جملته بتا بتا یتک که تعامالت علمی شاگراان اما  صتااقچنان ااشتند

 ــــــــــ
 بتا استت فتریقین نتزا اکتر  رسول اتوال روزهای که االول ربیع هفدهم تا اوازاهم از هفته این .1

  شوا.می ااشته گرامی هایینشست و مراسم برگزاری
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بواه  هایی روشنگر از اما وحنیفه، موجب ررب سؤاالتی اقیق و اریافت پاسخبا
 جهتت ار استتوار گتامی متذاهب اانشگاه تأسیس روامی انتظاراست. اکنون نیز 

 اامن به بران پناه و یکدیگر هایاندیشه و کاراف با اسالمی مذاهب ارست آشنایی
 اانستته صتااق امتا  شاگراان زمره ار که کسانی بیشتر؛ چنان که باشد بیت اهل
 و انتدبواه جماعت و سنت اهل از رسدمی تن 1111 از بی  به شمارشان و شده
 بیتت اهل ائمه ایگر و حضرت آن از حدیث چهل حدوا ار مالک اما  جمله از
 است. آوراه، است خوا نود ار حدیثی مجموعه اولین که خوا أورَّالمَ ابکت ار

 کنگتتره برگتتزاری چتتون مهمتتی کارهتتای، ولیتئمستت اوران ار جانتتبایتتن
 العظمتتی اهللةآ  ستتال چهلمتتین، ستتیدجمال ستتالگرا یکصتتدمین بزرگداشتتت
 ایتن بیان که رساند  فرجا  به را ...و شلتوت محموا شیخ بزرگداشت، بروجرای

، متن استتعفای از پس کرا. تألیف کتابی آن ارباره بتوان که ستا اندازه آن اکاره
 کشتورهای بتا و ستنت اهتل علمای با اائم تماسی که تسخیری اهللةآ  حضرت
 منصتوب تقریب جهانی مجمع ابیرکلی به قدرعالی رهبر ررف از ااشتند اسالمی
 توستعه ستتایرا ار ارزشتی بتا کارهتای و ااشتت ااامه سال اه مدت که شدند
 شخصتی بته کشتتی ایتن انسکّ که اکنون و رساندند. انجا  به مجمع و هافعالیت
 جلتب با روامی امید، است شده سپراه اراکی اهللةآ  یعنی، آگاه و جربهت صاحب
 استالمی مذاهب تقریب عرصه ار خجسته یتاتفاقا و کارها شاهد، همه همکاریِ
  باشیم.

 دبيركل سخن پاي

 خوب عنوان از قدراانی و الهی ثنای و حمد از پس اراکی حسنم شیخ اهللةآ 
 : است نیاز مورا بخ  سه ار بنیااین هاییپووه : ااشتند ارهار پیشنهاای
 نیازهتای و تقریتب ایتده و اندیشته: شتامل محتورریتبقت هایپووه  الف(
، تهدیدکننتتده عوامتتل، تقریتتب اجتمتتاعی و شتترعی هتتایضتترورت، آن مستتتقیم
 موانتع، تقریتب اندیشته تبیتین و ماهیت، تقریب راهکارهای، قریبیت هایفرصت
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 ....و
 چند پیشینه، تقریب تقویم، تقریب تاریخ: همچون پیراتقریبی هایپووه  ب(
 و نظتر عرصته او ار ائمته محور قریبت هایتالش، مرا  و مذاهب شدن استه
 ویوههب قریبت ضد هایجریان یابی ریشه، میدان این ار فعال هایشخصیت، عمل
، استالمی هویتت احیای و انقالب تقریبی ماهیت، اسالمی انقالب پیروزی از پس
 حتوزه ار پتراازیایتده، روایتی هتایآموزه مبنای بر التوحید ةصوبغ و اهلل ةصبغ
 هتایستازمان عملکترا بررستی، نظتری و میتدانی هتایتحلیتل مبنای بر تقریب
 کاشف، قمی محمدتقی آقاشیخ، شیرازی امجد، سیدجمال روزگار از بنیانتقریب
 . ...و رهبری ممعظّ مقا  و خمینی اما ، بروجرای اهللةآ ، حکیم اهللةآ ، الغطار
 شتاهدیم امتروز که آنجا تا است ااشته شگرفی تأثیرات اقدامات این ترایدبی

 را ختوا، حتوار هرگونه مخالف و تقریب ضد هایجریان مهد عنوان به عربستان
 بترای مرکتزی ریتاض ار کنتد پیشتنهاا اسالمی کنفرانس سازمان به هاید ناگزیر
 اگتر نیستت معلتو  واقعتاً و شتوا تأستیس «استالمی المذاهب بین» وگویگفت
 کشید.می کجا به تروریستی اقدامات اامنه، نبوا تقریبی هایفعالیت
 هااشتنیاز  تغییر و اصالب به عنوان این شاید البته: گرا تقریب هایپووه  ج(
 استت. تقریبتی مقوله یک، زندگی این عنوان به اسال  که است آن حقیقت باشد.
 و جتامع نظتامی، استال  ار آن مانند و خانوااه، فرهنگی، اقتصاای، سیاسی نظا 
 امتا  حکومت اسالمی، صدر شهید از، اقتصاانا چون هاییکتاب است. علیه متفق
 معتدوا از، آن ماننتد و مطهتری شتهید اثتر ،نظا  حقتوق زن ار استال ، خمینی
 و مکته هتایفروشیکتاب ار مؤلفشان بوان شیعی وجوا با که هستند هاییکتاب
 کتالن فقته یتا اجتمتاعی فقته بته آنچته ار، بیتان ایگتر بته شوا.می ایده مدینه
 مستائل ار اختتالف حقیقتت ار و نیست سنی و شیعه میان اختالفی گراابازمی
  وضوست. احکا  نظیر شخصی و فرای

 و منتابع از منتدیبهتره رویکترا با ویوههب مبتالبه و کالن مسائل ررب بنابراین
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 توانتد، متیاستت بتواه نیز سلف علمای أباَ، چنان که عامه علمای یهاهایدگا
 کند. ایفا مذاهب تقریب ار مهمی نق 
 حاضتر حتال ار کته اارامتی معطتوف نکتته این به را همگان توجه پایان ار
 نتدارا. وجوا مسلمانان میان ار مذهبی هایجنگ ایجاا و تفرقه ازتر مهم چالشی
 کند.می عمل آن اساس بر و است اشمن خطرناک استراتوی، تفرقه ایجاا

   پاسخ و پرسش

 هتایپرست  میتان از پرست  او بته پاسخ فرصت تنها نشست این پایان ار
 : گذرامی نظر از که آمد فراهم رسیده متعدا
 چته شتیعه علیته وهابیتت گستتراه هایهجمه به سخپا ار تقریب مجمع -1

  است؟ ااشته اقداماتی
 مجله انتشار، CD قالب ار آن عرضه و محتوا تولید، کتاب چا : اراکی اهللةآ 

 بایتد اما، است مجمع مستمر و جاری کارهای از، آن مانند و مختلف هایزبان به
 هتایشتبکه و کتتاب هایبازار و ااریم قرار تحریم شرایط ار ما که ااشت اذعان
 .است بسته شیعی آثار روی به توزیع اینترنتی
 او علیه خروج و ااندمی حاکم را عاال غیر حاکم، صحیح شرب ار نووی -2

 رفت؟ تقریب راه بهای اندیشه چنین صاحبان با توانمی چگونه، ااندنمی جایز را
 را آن ستنت لاهت ولتی، پتذیرانمتی را حکا  مشروعیت شیعه: اراکی اهللةآ 
، حکومتت شتکل بهترین، کنیم تأسیس حکومتی بخواهیم اگر اما، کنندمی توجیه

 ندارند. اختالفی یکدیگر با نظر این ار سنی و شیعه و است عاال فقیه حکومت
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The Aesthetic Aspects of Allusive Images of this World and 
the Hereafter in the Sermons of Nahj al-Balāgha 

Dr. Murṭaḍā Qā’imī 
Dr. Sayyid Mahdī Masbūq 
Ḥusayn Bayāt     

Nahj al-Balāgha is an encyclopedia of Islamic culture on various 
topics, whose rich, beautiful, and harmoniously shaped contents have 
attracted the attention of many literary scholars and orators. This 
world and the Hereafter are among the pivotal subjects of Nahj al-
Balāfga that Imam ‘Alī (A.S.), with his allusive speeches, has portrayed 
their real nature. With these speeches, the Imam expresses the 
transitoriness of this world and the eternality of the Hereafter, the 
unexpected and early occurring of death, and the disclosure of secrets 
on the Resurrection; in this way, he adds on the beauty and 
attractiveness of his words. 

Keywords: ‘Alī (A.S.), the allusive images of this world and the 
Hereafter, sermons of Nahj al-Balāgha. 
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‘Allāma Ṭabāṭabā’ī’s Criteria in Criticism of the Viewpoints 
of the Exegetes in Tafsīr Al-Mīzān 

Dr. Suhrāb Muruvvatī 
Amānullāh Nāṣirī Karīmvand  

In his interpretation of the Qur’ān, ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī has taken 
different criteria into consideration, on the basis of which has critically 
examined the viewpoints of different exegetes. 

Some of these criteria include: correct recitation of the words and 
the verses of the Holy Qur’ān; revelation occasions of the verses; lack 
of careful attention to the rules of the Arabic literature; determining 
the meaning and concept of the single words and vocabulary of the 
Qur’ān; recognition and comparison of indication and the indicated; 
correct recognition of the antecedents; correct recognition of the 
verses being Meccan or Medinan; the role of the presuppositions and 
religious beliefs in the interpretation; correct recognition of the 
diacritical marks of the letters and words; incorrect application of 
some verses of the Qur’ān to the historical events, etc. 

In this research, with a study of all the volumes of Al-Mīzān, the 
most important criteria of ‘Allāma Ṭabāṣabā’ī in his critical review of 
the exegetes’ viewpoints are extracted and categorized by the present 
method and with some examples given. 

Keywords: critical review of the exegetes’ viewpoints, Tafsīr Al-Mīzān, 
‘Allāma Ṭabāṣabā’ī’s criteria in exegesis.  

 
Some Deliberations on Ta’wīl from the Viewpoint of ‘Allāma 

Ṭabāṣabā’ī 

Muḥammad Mahdī Mas‘ūdī 
Ta’wīl is among the difficult expressions that the exegetes disagreed 

on its meaning. Their disagreements are mainly rooted in the use of 
this word in verse 7 of Sūrat Āl-i Imrān. A new viewpoints in this 
respect is the viewpoint of the great contemporary interpreter, ‘Allāma 
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Ṭabāṭabā’ī, which sounds to be different from other viewpoints. In this 
research, the viewpoint of ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī has been stated 
irrespective of the controversies and pointless discussions on the 
semantics of ta’wīl and its relation to tafsīr, and in conclusion the 
writer’s suggested pattern concerning the realm of ta’wīl and tafsīr is 
delineated. 

Keywords: ta’wīl from the viewpoint of ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī, Tafsīr al-
Mīzān, the unequivocal and the ambiguous. 

 
A New Survey on the Succinct in the Qur’ān 

Fāṭima Mūsawī     
Most of the exegetes, legal theorists (uṣūlīs), and the Qur’ānic 

researchers believe that there are succinct (mujmal) words in the 
Qur’ān; whereas, it seems that this view is in contradiction to the 
verses introducing the Qur’ān as manifest and is incompatible with 
the eloquence of the Qur’ān and the principle of tafhīm (causing the 
addressee to understand). This research is intended to resolve this 
contradiction. Accordingly, the evidences and instances are analyzed 
along with a comparison between the evidences and instances on 
which the claimants of the succinctness in the Qur’ān relied and the 
uṣūlī definition of succinct. The verses denoting the enlightenment of 
the Qur’ān are also examined so as to specify the way the Qur’ān is 
enlightening.   

Thus, a viewpoint is presented here that maintains the succinctness 
in the Qur’ān, but a succinctness that is not homogeneous with the 
uṣūlī definition of succinct; thus some succinct statements and words 
in the Qur’ān are not only not incompatible with eloquence, rhetoric 
excellence, and the principle of tafhīm, but are regarded as among the 
arts of rhetoric, as well. 

Keywords: succinct, succinctness, manifest. 
 

Dating Sūrat al-A‘rāf and Criticizing the Traditions on its 
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Revelation Order  

 ‘Alīriḍā Kūhī 
Sūrat al-A‘rāf is the thirty ninth chapter of the Holy Qur’ān in 

terms of Revelation order. Some have, on the basis of the traditions 
related on the Revelation order and irrespective of the contexts of this 
sūra, regarded its time of revelation to be the third year of Bi‘tha (the 
Prophetic Mission), which of course contradicts the contexts of this 
sūra. This sūra, except controversial verses, is considered as among the 
Meccan. The subjects dealt with in this article include dating this sūra, 
critical review of the traditions concerning the Revelation order 
according to the contexts of the sūra and comparing the contexts of 
this sūra to the other sūras of the Qur’ān, and to verify whether the 
sūra is Meccan or Medinan. 

Keywords: dating of Sūrat al-A‘rāf, Meccan and Medinan, Revelation 
unit, traditions on the Revelation order. 

 
Predestinarianism in Shāhnāma and Mathnavī 

Jalīl Mas‘ūdīfar Mūsawī     
Predestinarianism is among the important theological discussions 

that has preoccupied the poets. This article is dealing with the 
dominance of predestination in two prominent epic and mystical 
works – Shāhnāma and Mathnavī – and states their similarities and 
differences. 

The perspectives of Firdawsī and Mawlawī in this respect are very 
similar and despite the difference of topics, their perspectives are very 
close. Both works consider predestination as the locus of manifestation 
for God’s will and the overall Divine providence; and with the great 
emphasis that they have made on the absolute authority of God over 
the universe and man, they do not regard it as incompatible with free 
will and human freedom. In their view, appealing to predestination is 
for staying in peace rather than negating human responsibility. 
Recommending benevolence and acts of decency, observing justice, 
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and giving up tyranny are among the common features of these two 
works. 

Keywords: predestinarianism, predestination in Shāhnāma and 
Mathnavī, authority of God, human free will. 

 
The Memorial Stone Commemorating the Bombardment 

of the Shrine of Imam al-Riḍā (A.S.)  

Maytham Jalālī 
The brutal invasion of Mashhad by the Russian Tsar forces, 

massacre of the people, and the bombardment of the Holy Shrine of 
Imam al-Riḍā (A.S.) will never be obliterated from the memory of the 
people of Mashhad. A stone tablet is preserved in the stone reservoir 
of Astan Quds Razavi Museum that involves this event and the 
reconstructions after that. In this article, the writer attempts to briefly 
introduce this memorial stone and its features.  

Keywords: Shrine of Imam al-Riḍā (A.S.), the event of bombardment 
of the Shrine of Imam al-Riḍā (A.S.), Qājār period, Russian forces, 
memorial stone. 
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