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 مق�له راهنم�ی تهیه و تنظیم

ــ�آن و حــ�یث و ف�هنــگ اســ�می از  مشــک�ة ت�ویجــی_ فصــلن�مه علمــی  ــ�ای نشــ� معــ�رف ق مقــ��ت اســت�دان و  ب
 .  کن�محقق�ن ح�زه و دانشگ�ه ب� رع�یت نک�ت ذیل استقب�ل می

 ی محت�اییه�وی�گی
  ــ� ف�ضــیه( مق�لــهدر نــ�آوری ــ�اری نــ�، ای تــ�زهمســئله، ای ج�یــ�ب�خــ�رداری از نظ�یــه ی ــ� ، روش و اب ی

 . رهی�فت و ق�ائتی ج�ی�)
 ک�رب�دی ب�دن مق�له ه�ی تحقیق و ه� و اول�یتمح�ری پ�وهش و ط�ح ب�یستهمسئله( ثم�بخشی و 

ک�ره�ی م�ازی)  پ�هی�  .  از 
 بـ� ، سـ�خت�ر منطقـی و انسـج�م محتـ�ایی، تحلیلـی_  ب�خـ�رداری از صـبغه تحقیقـی( ک�رایی مق�له

کلی گ�ی� و اجتن�ب از   . گ�یی و نث� خط�بی)قلمی روان و 
 م�ننـــ� مط�لعـــ�ت تــــ�ریخی، آوردهـــ�ی متنـــ�ع در تحقیـــقروی اب�ارهـــ� و ، هـــ�منـــ�ی از روشبه�ه ،

ای ب� ت�جه به چن� ُبع�ی ب�دن رشتهمی�نمط�لع�ت وی�ه بهشن�سی روان، شن�سیج�معه، تطبیقی
 . مب�حث دینی

 ک�مــل کـ�فی و  مســتن� و ، روزآمـ�، واضـح و متمــ�ی�، دقیــق، صـ�دق، ب�خـ�رداری مق�لـه از اط�عــ�ت 
 . مست�ل و جملگی م�تبط ب� مسئله تحقیق

 متن�سـب بـ� تـ�ان محقـق و ، ق�بل سنجش و دست�سـی، مفی�، ب�خ�رداری مق�له از ه�فی مشخص
 . ج�اق�بل ا

 تنظیم مق�له ۀنح�
ــه اصــلی، مق�مــه، کلیــ�واژگ�ن، چکیــ�ه، مشخصــ�ت ن�یســن�ه، مق�لــه دارای عنــ�انش�یســته اســت  ، ب�ن

 ی ذیل ب�ش�:ه�وی�گینتیجه و فه�ست من�بع ب� 
 ک�ت�هعن�ان گ�ی ج�اب و ن�ظ� به محت�ای مق�له و به دور از اِ ، ج�مع و م�نع، گ�ی�، : عن�ان مق�له  لقـ�

 . ب�ش�
 گ�وه علمی، رشته، م�رک تحصیلی، رتبه علمی، ن�م خ�ن�ادگی، : ش�مل ن�من�یسن�ه مشخص�ت ،

 . وابسته و نش�نی الکت�ونیکی ب�ش� �م�سس
 کث� . ب�ش�تص�ر میخمط�لب مق�له به ا ت�ینمهمدرب�دارن�ه : چکی�ه کلمه و  ١۵٠ب�یسته است ح�ا

ه�ی مهـم پـ�وهش و ی�فتـه روش و چگـ�نگی، ضـ�ورت و قلمـ�و تحقیـق، ه�ف، بی�ن مسئلهش�مل 
از اشـتب�ه�ت رایـج ، در چکیـ�هآنهـ�   بـ� مع�فی م�ض�ع و طـ�ح فه�سـت مب�حـث یـ� مـ�ور . آن ب�ش�

 . است
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 :کث� هفت واژ، ب�یسته است کلی� واژگ�ن متن�سـب ، کلی�ی ب� ت�کیبی از واژگ�ن ع�م و خـ�ص ۀح�ا
 . ب�ش�ت� ب� م�ض�ع اصلی مق�له انتخ�ب ش�د ت� ب�زی�بی مق�له آس�ن

 پیشـینه و روش پـ�وهش بـ� تفصـیل بیشـت� ، ض�ورت، ه�ف، ب�ی� مسئله تحقیقمق�مه : در مق�مه
کن�ت� ذهن خ�انن�ه را آم�ده و ع�قه بی�ن ش�د   .من� به مط�لعه 

 آن بـه خـ�بی  ۀ: در ب�نه اصلی مق�له ب�یسته است اهمیت و ابع�د مسئله و نی� آراء درب�رب�نه اصلی
یــ�بِی دیگــ� نظ�یــ�ت، بیــ�ن و تج�یــه و تحلیــل شــ�د کــ�فی، و ن�یســن�ه پــس از ارز ، بــ� تبیــین و ت�جیــه 

 . دی�گ�هش را ارائه نم�ی�
 ک�رب�دهــ�ی آن، ه�ی تحقیــق: شــ�مل ی�فتــهنتیجــه ه�ی مــ�تبط بــ� پــ�وهش ت�صــیه بــه م�ضــ�ع، آثــ�ر و 

ک�رهــ�ی بعــ�ی ، از ذکــ� ادلــه. بهم ق�بــل پــ�وهش اســتپ�ســخ و نکــ�ت مــیــ�دک�د ســ�ا�ت بی، بــ�ای 
 . خ�دداری ش�د، بن�ی مب�حث مق�م�تی در نتیجهمسئله پ�وهش و جمع، مستن�ات

 CD  حــ�وی مق�لــه ح�وفچینــی شــ�ه در محــیطWord  �کث صــفحه بــه نشــ�نی دفتــ�  ١۵بــ� حجــم حــ�ا
 . مجله ی� ف�یل آن از ط�یق پست الکت�ونیک نش�یه ارس�ل ش�د

 مق�له ب� اس�س ح�وف الفب� و ارج�ع�ت در پ�ن�شت به ت�تیب ذیل تنظیم ش�د:فه�ست من�بع در پ�ی�ن 

 من�بع
کت�ب، ن�م، : ن�م خ�ن�ادگیکت�ب ، ن�بـت چـ�پ، ن�شـ�، نشـ�محـّل ، مصـحح یـ� محقـق، ن�م مت�جم، ن�م 

 . ت�ریخ انتش�ر
 . انتش�رزم�ن ، شم�ره، س�ل / دوره، ن�م نش�یه، »عن�ان مق�له«، ن�م، : ن�م خ�ن�ادگیمق�له

 ارج�ع�ت
کت�ب، ن�م، : ن�م خ�ن�ادگیکت�ب  . صفحه، جل�، ن�م 
 . صفحه ۀشم�ر، زم�ن انتش�ر، شم�ره، س�ل/دوره، ن�م نش�یه، »عن�ان مق�له«ن�م ، : ن�م خ�ن�ادگیمق�له

 ف�این� ارزی�بی مق��ت
گـ�ر از  که ب� ت�جه به راهنم�ی نگـ�رش مجلـه تـ�وین شـ�ه ب�شـن� بـ�  م�احـل زیـ� اجـ�زه مق��ت ارس�لی 

 ی�بن�:نش� می
ــ�بی اّو  -١ ی ی�فــت و اعــ�م وصــ�ل مق�لــه و ارز ــ� دیگــ� مقــ��ت نم�یــه شــ�ه در در ــ� مق�یســه تطبیقــی ب لیــه ب

 . رس�نی و تشکیل پ�ون�ه علمیه�ی اط�عپ�یگ�ه
یـ�بی نهـ�یی و اعمــ�ل  -٢ ک�رشن�سـ�ن جهـت ارز اصـ�حی ت�سـط ن�یسـن�ه یـ� دفتــ�  نظـ�اتارسـ�ل بـ�ای 

 . مجله
 . ب�رسی و تص�یب نه�یی مق�له و آم�ده ش�ن ب�ای چ�پ، ط�ح در هیئت تح�ی�یه -٣
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روای�ت  سبک زن�گی در اجتم�عی یه�لفه�متحلیل 
 7ام�م رض�

 4ب�غ�نیف�طمه  _ 3دکت� اکب� رهنم�_  2 دکت� اصغ� ه�دوی  _ 1ث�ی� قطبیدکت�
ی�فت:  ١٣٩٣/ ٢٩/٢ پ�ی�ش:  _   ٢٠/١٢/١٣٩٢ در

 چکی�ه
زنـ�گی در روایـ�ت  سـبک اجتمـ�عی یهـ�لفـه�متحلیـل ابعـ�د و  ،ح�ض�ه�ف از پ�وهش 

ـــ�م رضـــ� ـــه آن 7ام ـــ�ان ت�جـــه ب ـــن پـــ�وســـت. ا و می ـــک ســـ� دارای رویکـــ�دی  ای هش از ی
دینی می _  پ�وهشی علمیشن�سی و عل�م ح�یث  و از س�ی دیگ� رشته ای بین ج�معهمی�ن

 ب�ش� .
و در ســت تحلیلــی از نــ�ع تحلیــل محت�ا ت�صــیفی _ روشتحقیــق از نــ�ع بنیــ�دی  و بــه 

تحقیـق متنـی  ��معـج سـن�دی اسـتف�ده شـ�ه اسـت.تحقیـق اَ  ۀشـی�مبـ�نی نظـ�ی از  کلی�ت و
کتــ�ب  7روایــ�ت امــ�م رضــ�اســت و شــ�مل  کــه بــه صــ�رت  7مســن� ا�مــ�م ال�ضــ�در  اســت 

 .استش�ه تحقیق ب�رسی  ا�ت�و س فاه�اب� اس�س ه�فمن� و 

 ����������������������  

 sghotbi@shahed.ac.ir      ش�ه� دانشگ�هدانشک�ه عل�م انس�نی  است�دی�ر .١

 asgharhadavi@yahoo.com     ش�ه� دانشگ�هدانشک�ه عل�م انس�نی  است�دی�ر .٢

 rahnama_akbar٤3@yahoo.com     ش�ه� دانشگ�هدانشک�ه عل�م انس�نی  است�دی�ر .٣

 مسئ�ل). ه(ن�یسن� ) ، دانشگ�ه ش�ه�ک�رشن�س ارش� رشته الهی�ت (عل�م ق�آن و ح�یث. 4

 Baghani_physics@yahoo.com 

 



کـه تـ�ین ی�فتـهمهم کی از آن اسـت  زنـ�گی در  سـبک ابعـ�د اجتمـ�عی هـ�ی پـ�وهش حـ�
رع�یـت حـق « ،»اجتمـ�عی امنیت مین�ت« ،»دیگ�ان مع�ش�ت ب�«ش�مل  7ام�م رض�روای�ت 
مضـم�ن  ٣١٣بـ� ف�اوانـی  »اجتمـ�ع بـ� م�تبط مف�هیم شن�خت«و  »رفت�ر حک�متی«، »دیگ�ان

مضـم�ن ٢١١بـ�   »دیگ�ان ب� مع�ش�ت«ع� بیشت�ین ف�اوانی م�ب�ط به بُ که ب�ده است  روایت
اسـت.  مع�شـ�تی هـ�ین�ب�یست و گفت�ر حسن رفت�ر، حسن ش�مل درص� ف�اوانی  ۶٧روایت و

کمت�ین  ت�ینبیش  حسـن و مـ�رد١٠٧ ف�اوانـی بـ� رفتـ�ر حسـن بـه بع� م�بـ�ط این در ف�اوانیو 
 در سبک زن�گی اس�می اجتم�عیع� ف�اوانی بُ کمت�ین می�ان  .است م�رد ١٨ ف�اوانی ب� گفت�ر

 یـک و م�رد ٣ ف�اوانی ب� »اجتم�ع ب� م�تبط مف�هیم شن�خت«م�ب�ط به  7رض� ام�م روای�ت
 است.  درص�

امـ�م ،روایـ�ت  ،هـ�ی اجتمـ�عی سـبک زنـ�گیم�لفـه، سبک زن�گی اسـ�می: ه�کلی�واژه
 7رض�

 

 مق�مه   _١ 
کـه اغلـب بـ�ای بیـ�ن »سـبک زنـ�گی« کـ�ر»روش زنـ�گی مـ�دم« مفهـ�می مهـم اسـت   بـه 

ک�ملی از رود ومی کنن�ه طیف  . هـ�ی اجتمـ�عی اسـتفع�لیت ه� ، عق�ی� وارزش منعکس 
گفت سبک زن�گی ازمی کـه افـ�اد ع�داتی شکل می الگ� ه�ی ف�هنگی، رفت�ری و ت�ان  گیـ�د 

گی�نـــ�. در زنـــ�گی فـــ�دی و رابـــه طـــ�ر روزمـــ�ه آنهـــ�  کـــ�ر مـــی  از راه افـــ�اد  اجتمـــ�عی خـــ�د بـــه 
هــ�ی رســ�نه ی�ن وآشــن� ،ل خــ�د بــ� والــ�ین، دوســت�ن همســ��نهــ�ی اجتمــ�عی متق�بــکــنش

 آم�زن�.جمعی الگ� ه�ی رفت�ری را می
 � م�جـ�دات متمـ�ی� اسـت ودیگـاز  ،در می�ن مخل�ق�ت، انس�ن به دلیل ت�ان�یی انتخ�ب

یــ�د ثی� اســتنب�ط او از �گ�ینــ�.این انتخــ�ب تحــت تــمــیرا ب� اشی خــ�د روش زنــ�گیتــ� حــ� ز

کـه در آن زنـ�گی مـیدنی�  کننـ� تفکـ�ات وی اط�اف می ب�ش�،همه انس�ن ه� دربـ�ره دنیـ�یی 

کم زشار ثی� ب�وره� و�احس�س�ت تحت ت احس�س�ت متف�وتی دارن�، این تفک�ات و هـ�ی حـ�
گ�فته  سبک زن�گی ی� شی�ه زن�گی ف�د را می س�زد.در مجم�ع ، ب� ج�معه ق�ار 

ت�ین نی�زهـ�ى روحـی و تـ�ین و اصـلیمع�ش�ت و ارتب�ط سـ�زن�ه بـ� دیگـ�ان، یکـی از مهم
که به عقی�ه بسی�رى از فیلسـ�ف�ن، آدمیـ�ن مـ�نی ب�لطبع انـ�؛ روانی آدمی�ن است؛ ت� ج�یی 

گ�نه کـه حتمـً� ب�یـ� زنـ�گی ایعنی ذات و فط�ت آدمی به  جتمـ�عی داشـته ب�شـ� و اى است 
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کن�.  یست    در اجتم�ع ز
کـ�ده خ�اون� به ایـن نیـ�ز تمـ�عی را در قـ�آن بیـ�ن نمـ�ده اصـ�ل قـ�انین اج و انسـ�ن ت�جـه 

ارتب�ط بـ� بنـ�گ�ن خـ�ا نیکـی بـه آنـ�ن اسـت ؛ خـ�ای سـبح�ن  ۀق�ن�ن ع�م الهی درب�ر. است
ــ� ــی ف�م�ی ــًن�( :م ــ�ِس ُحْس ــ�ا ِللّنَ

ُ
ــَك َو� َتْبــِغ َو (، ) ٨٣/( بقــ�ه )َوُق�ل ْی

َ
ــَن اُ� ِإل ْحَس

َ
ــ� أ َکَم ــْن  ْحِس

َ
أ

َفَس�َد ِفـ
ْ
ْحَسـْنُتْم �ْنُفِسـُکْم (، )٧٧ /(قصـص )ا�ْرِض  یال

َ
ْحَسـْنُتْم أ

َ
�ا ( ،)٧( اسـ�ا /  )ِإْن أ

ُ
َقـ�ل

ْحَسُن�ا فِ 
َ
ِ�يَن أ

َّ
َ�اُر ا�ِخَ�ِة َخْیٌ�  یَخْیً�ا ِلل

َ
ْنَی� َحَسَنٌ� َول

ُ
 . )٣٠/ نحل ( )َهِ�ِه الّ�

ک�یم  ج�معه دیگ� قش�ه�ی میت دادن به رابطه ب� اق�ام و خ�یش�ن و اه ۀدرب�رق�آن 
ِ� (: ف�م�ی�می

َّ
ُق�ا اَ� ال

َ
�َن ِبِه َوا�ْرَح�َم  یَواّت

ُ
ُفَقَ�اِء (، )١/ نس�ء( )َتَس�َءل

ْ
َ�َق�ُت ِلل َم� الّصَ

َ
ِإّن

َفِ� 
َّ
ُمَ�ل

ْ
ْیَه� َوال

َ
َع�ِمِلیَن َعل

ْ
ِکیِن َوال َمَس�

ْ
�ُبُهْم َوفِ َوال

ُ
َغ�ِرِمیَن َوفِ  یُقل

ْ
َق�ِب َوال ِبیِل  یالِ�ّ َسِبیِل اِ� َوِاْبِن الّسَ

ِ�یَضً� ِمَن اِ� َواُ� َعِلیٌم َحِکیٌم 
َ
َیِتیًم� ()، ٠۶(ت�به /  )ف ِه ِمْسِکیًن� َو ی ُحِبّ

َ
َع�َم َعل ُیْطِعُم�َن الّطَ َو

ِسیً�ا
َ
 .)٨/ انس�ن ( )َوأ

سـبک زنـ�گی انسـ�ن  اجتمـ�عی  ��لفـم نی� ت�ّجه وی�ه ای  بـه  :در بی�ن�ت معص�مین
کنــ�  یــ� بــه او  9پیــ�مب�  .شــ�ه اســت کــه بــه مســلم�نی خی�نــت  کســی  ف�مــ�د: از مــ� نیســت 

یـــ�ن ب�ســـ�ن� � بـــ� او غـــش کنـــ مـــیو ظلـــم نو ف�مـــ�د : مســـلم�ن بـــ�ادر مســـلم�ن اســـت بـــه ا  1ز

کنـ� و او را محـ�وم بـه او خی�نـت نمـینم�یـ�، �، از او غیبـت نمـیکنـ مـیاو را ره� ن ،ورزدنمی

 2.س�زدنمی

گفتـ�رش ف�م�ی�می  7ام�م ص�دق : ه�کس در رفت�رش ب� م�دم به آن�ن ستم نکنـ� و در 
کــه غیبــت او حــ�ام و و در وعــ�هبــه آنــ�ن دروغ نگ�یــ�  کســ�نی اســت  هــ�یش تخلــف نکنــ� از 

ــ�ّو  ــت.م ی �زم اس ــ� و ــ�ادری ب ــ�ه� و ب ــ�التش ظ ــل و ع ک�م ــ�ز   3ت او  ــلو ب ــ�د : ص ــم و  �ف�م رح

   4اف�این�.کنن� و ب� عم�ه� می� را آب�د میهحسن ج�ار، س�زمین

ثقــه  در ایــن زمینــه مــی ف�م�یــ�: ه�گــ�ه یکــی از دوســت�نت را در حــّ�   7منین�امی�المــ
 ����������������������  

 .۴٢ص، ال�س�ل آل عن العق�ل تحف، ح�انی، حسن بن علی . ١

 .١۶٧، ص٢، جالک�فی، محم� بن یعق�ب، کلینی . ٢

 .٢٣٩، ص٢ج هم�ن، . ٣

 .١۵٢، ص٢هم�ن، ج  .٤
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کن و ب� دوس ،ی�فتی ، ت�نش دوست و بـ� دشـمن�نش دشـمن بـ�شم�ل و ج�نت را ب�ایش ب�ل 
کن وراز کتم�ن   1ه�یش را آشک�ر س�ز.نیک�یی ه� و عی�بش را 

از ف�اوانــــی ل اجتمــــ�عی ســــبک زنــــ�گی  ازاهــــل ســــنت نیــــ� روایــــ�ت مســــ�ئ ۀدر حــــ�ز
ک�م ، تف�قـهپ�هیـ�  از ، همـ�اه جم�عـت بـ�دن ،رع�یت اح�ال بـ�ادران دینـی ۀدر ب�ر 9پی�مب�ا

کــ�دن  ــک�ت ب�طــ�ف  ــ�ادر مش ــلم�ن ب ــ�ئمس ــت شــ�ه  و دیگــ� مس ــت؛ ل اجتمــ�عی روای از اس
ک�م  جمله آنکه که مسلم�ن�ن از دست و زب�نت در امـ�ن ف�م�د 9پی�مب� ا :  اس�م آن است 

   3.م� ب�د به جم�عت و دوری از تف�قهو ف�م�د : ای م�دم ب� ش 2ب�شن�.

که  پاز آن هـ�ی شـی�ه زنـ�گی  از لفـه�وسـیعی از م �یشـ�فت ج�امـع بشـ�ی مـ� را بـ� دامنـج� 
ـــ� مـــ�ارد پـــســـط�ح عـــ�ل ـــه رویی ت ـــ� افتـــ�ده روب ـــهمـــی  ش پ ـــ� ت�جـــه ب اهمیـــت نقـــش  ســـ�زد و ب

کنن�گ�ن شی�به  :معص�مین ه�ی وحی�نی، زن�گی مبتنی ب� آم�زه ۀعن�ان بهت�ین تبیین 

 هـ�ی اجتمـ�عیابعـ�د و م�لفـهتحلیـل  کهده� ال پ�سخ �این پ�وهش ب� آن است ت� به این س
شــ�ه  هــ� اشــ�رهو بــه چــه میــ�ان بــه آنچگ�نــه اســت  7ســبک زنــ�گی در روایــ�ت امــ�م رضــ�

 است؟

 تحقیق �پیشین_ ٢
ــه عنــ�ان  اجتمــ�عی ســبک زنــ�گی  هــ�یلفــه�بحــث شــن�خت م ل مهــم ئیکــی از مســ� ب

کتـب و مقـ��ت  گ�فتـه اسـت؛  سبک زنـ�گی  بـه صـ�رت عـ�م در  یـ�دی مـ�رد ت�جـه قـ�ار  بـه ز
کتــ�ب خــ�د بــه نــ�م ١٣٩١جــ�ادی آملــی (آیــ�ا�  عنــ�ان مثــ�ل  ــ�  ةمفــ�تیح الحیــ�) در  بــ� تکیــه ب

کـه در  لی از  سـبک زنـ�گیاصـ� و به استخ�اج و استنب�ط مبـ�نی :روای�ت ائمه پ�داختـه 
کـ�ر ی و سی�سی بـهبخشی به زن�گی انس�ن در ابع�د اخ�قی ، ف�هنگی ، اجتم�عجهت معن�

ی�نی  ( .  می آین� کت�بی بـ� عنـ�ان ١٣٩١ک�و ابتـ�ا   ،سـبک زنـ�گی اسـ�می و ابـ�ار سـنجش آن)  در 

 ����������������������  

 .٢۴٨، ص٢هم�ن، ج . ١

 .٢۶، ص١، جا�فع�ل و ا�ق�ال سنن فی كن�العم�ل، متقی هن�ی، علی بن حس�م . ٢

 .٢٠۶، ص١. هم�ن، ج ٣
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شن�سـی صـ�رت داده و سـپس متـ�ن  روایـی ی در مب�حث سبک زن�گی از دیـ�گ�ه روانسی�
  .استک�ده ب�رسی را 

کــه بحــث اجتمــ�عی ســبک زنــ�گی  در ادبیــ�ت اســ�می ، روایــی و ق�آنــی مهــم این �نکتــ
گست�ده و م�رد ت�جه اس کـه بـه صـ�رتبحثی  هـ�ی اسـ�م  مطـ�ح هـ�ی مختلـف در آمـ�زهت 

در ایــن  7امــ�م رضــ�از ویــ�ه بــه :معصــ�م�ن �ی نیــ� از همــه اســت، روایــ�ت بســی�رشــ�
ـــه طـــ�ر کلـــی و عـــ�م در منـــ�بع مختلـــف  زمینـــه صـــ�در شـــ�ه اســـت. ه�چنـــ� ایـــن بحـــث ب

�د، امــ� پ�وهشــی بــه طــ�ر شــ مــیشن�ســی، علــ�م اجتمــ�عی و علــ�م اســ�می ی�فــت ج�معــه
 ســـبک زنـــ�گی در روایـــ�ت امـــ�ماجتمـــ�عی  �مح�رهـــ�ی م�لفـــ شن�ســـ�ییمســـتقیم در مـــ�رد 

 انج�م  نش�ه است. 7رض�

 پ�وهش گ�فتن روش انج�م  _ ٣
 آمـ�ر و از ه�ی ح�صل، از ج�ول تحلیل محت�اپ�وهش ب�ای تج�یه و تحلیل ی�فته در این
کیفـی اســتف�ده شــ�ه اســتتحلیــل ت�صـیفی و ســ�زی و ســ�زم�ن�هی در م�حلـه آمــ�ده  .هــ�ی 

در راســـت�ی هـــ�ف و گ�دیــ� ب�رســـی  7مســن� امـــ�م رضــ�کتـــ�ب  در 7روایــ�ت امـــ�م رضــ�
کمـک آنتحقیق، مجم�عه پی�م کـه بـ�  تـ�ان بـه سـ�ا�ت تحقیـق پ�سـخ داد، هـ� مـیهـ�ی آن 

ــ�اریگــ�د ــ�ت رم�گ ــ�م عملی ــه ب�رســی پی ــ� و در م�حل ــت. آوری ش گ�ف ــل  انجــ�م  ــ� تحلی واح
کـــه واحـــ�ه�ی معنـــ�دار م�جـــ�د در جمـــ�ت روایـــ�ت امـــ�م رضـــ� بـــ�د ،جملـــه  7مضـــم�ن 

ک�گ�اریبه هـ� و �ع شـب�هتب�اس�س محتـ�ای مـ�تبط بـ� م�ضـ و گ�دی� جمله مط�لعه ش� و 

گ�فــت.تمــ�ی� هــ�ی آن طبقــه گــ� یهــ�لفــه�م بنــ�ی صــ�رت  ک بــ� در نظــ�  فتن ج�معیــت مــ�
کننـ�ه از  ه�) و م�نعیت(درب�گ�فتن تم�م واح� هـ�) در راسـت�ی لفـه�� مدیگـ(واحـ�ه�ی جـ�ا 

اصـلی (م�ضـ�ع) م �ت ِتـه�ف تحقیق تعیـین شـ� و در نه�یـت بـ� ب�قـ�اری ارتبـ�ط بـین طبقـ
 1 .در م�حله پ�دازش نی� به بحث و تفسی� نت�یج پ�داخته ش� ف�اهم آم�.

 ����������������������  

 روای�ت تک�اری ح�ف ش�ه است .در این پ�وهش .  ١
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 ه�واژه تع�یف مف�هیم و _ ۴
ــبک زنــ�گی اســ�می: _١_  ۴  ــف مفهــ�می س ــی�ه تع�ی ــبک زنــ�گی، ش ث�بــت  ای نســبت�ً س

که ف�د ا رسـی�ن بـه تی  راهـی بـ�ای بـه عبـ�ر و کنـ�ه�اف خ�د را به آن ط�یق دنبـ�ل مـیاست 
 »الگــ�ی همگــ�ا «ســبک زنــ�گی عــین تــک تــک رفت�رهــ� نیســت بلکــه  1.ب�شــ�اهــ�اف مــی

کـــنش و رفتـــ�ر مطـــ�بق بـــ�  ،میســـبک زنـــ�گی اســـ�  2.ســـته�کلیتـــی انت�اعـــی از ایـــن رفت�ر

کــه مــنش اســ�می در  وجــ�د فــ�د  بــه عنــ�ان یــک ن ،هــ�ی اســ�می اســتآمــ�زه ظــ�م بــه طــ�ری 
گــ�دد و در همــ کــ�دار مســلم�ن�ن نمــ�د ی�بــ� . �معنــ�یی پ�یــ�ار  ســبک   3شــئ�ن�ت ، رفتــ�ر و 

که سبک اس ،زن�گی اس�می هـ� و ع�اطـف ت به رفت�ر می پ�دازد و بـ� شـن�ختاز آن جهت 
کــه ا ارتبــ�ط بــ� ع�اطــف و ت�انــ� بــیســ�می اســت نمــیارتبــ�ط مســتقیم نــ�ارد و از آن جهــت 

 4.ه� ب�ش�شن�خت

�عی بــه وظــ�یفی از زنــ�گی اشــ�ره اجتمــ ��لفــم :اجتمــ�عی ��لفــمفهــ�می متع�یــف _  ٢_  ۴
که ف�د در ارتب�ط بـ�می  دهـ�؛ای خـ�د انجـ�م مـیهسـته ۀ، ف�اتـ� از خـ�د و خـ�ن�اددیگـ�ان کن� 

ک�چــــه و بــــ�زار ، ، افــــ�ابــــ�رگ، بســــتگ�ن، دوســــت�ن، همکــــ�ران ۀاعــــم از اعضــــ�ی خــــ�ن�اد د 
ک �همس�یگ�ن و هم کـه مـ�تبط  شـ�د یـ� ه ف�د به نـ�عی بـ� آنـ�ن مـ�تبط مـیکس�نی  وظیفـه دارد 

   5ش�د.

 

 ����������������������  

 .16، صآن سنجش اب�ار و اس�می زن�گی سبک، محمد ،کاویانی .٢

کنی.  ٢  .ش١٣٨۶، و سبک زن�گی دین ،، سعی�مه�وی 

مقــ�م معظــم  هتحلیــل گفتمــ�ن ســبک زنــ�گی دینــی (اســ�می ) در ان�یشــن�مــه پ�یــ�ناب�الفضــل،  احمــ�ی، .٣

 ش.١٣٩١ ،رهب�ی

 .١٨ ، ص آن سنجش اب�ار و اس�می زن�گی سبک ،، محم�ک�وی�نی . ٤

 .٢١، صهم�ن . ٥



 7ج�ول ت�زیع ف�اوانی ابع�د اجتم�عی  سبک زن�گی اس�می در روای�ت ام�م  رض� -۵

 زیرکد کد طبقه بعد

اره
شم

حه 
صف

کد جلد 
ی 

اوان
فر

بقه 
ی ط

اوان
ر

عد 
ی ب

اوان
فر

 

شناخت 
مفاهیم 

مرتبط با 
 اجتماع

 

هاي تفاوت
 ان فرديیم

وجود 
در  هاتفاوت

 مردم

بودن مردم متفاوت 
با یکدیگر سبب خیر 
و یکسان بودن آنها 

 سبب هالکت
6 292 1 2 2 

3 

جایگاه فرد در 
 اجتماع

چگونگی 
فهمیدن 

ارزش ما نزد 
 دیگران

فهم موقعیت دیگران 
نزد ما معادل فهم 
موقعیت ما نزد 

 دیگران

67 274 1 1 1 

رعایت 
حق 

 دیگران
 

 اداي  حقوق
پرهیز از 

حبس حقوق 
 دیگران

بودن  کبیرهگناه 
جلوگیري از حقوق 
 دیگران بدون دلیل

102 496 2 1 1 

42 

 همان تا درِمشایعت م مشایعت حق مهمان
 1 1 2 331 43 منزل

 حق مستخدم

عدم 
درخواست 
کار  هنگام 
 خوردن طعام

کار نگرفتن هب
مستخدم به کار  

تازمانی که غذایش 
 راتمام کند

123 348 2 1 1 

حق 
 نخویشاوندا

 رحمصله 

عدم جواز نذر در 
قطع رحم / عدم 

جواز سوگند در قطع 
 رحم

4 404 2 2 

23 
فواید صله 

 رحم
 

 1 265 37 3طول عمر 

17 

رفع آزار از 
خویشاوندان بهترین 

 2نوع صله رحم
45 267 1 

مهربانی با 
خویشاوندان  / 

خیر افتادن مرگ أت
/  3با صله رحم 

افزایش محبت 
 خانواده

38 266 1 
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کوتاهی عمر با قطع 
 1 266 39 رحم

مورد محبت خدا 
قرارگرفتن / صله 

رحم باعث رفتن به 
 بهشت

41 266 1 

صله رحم باعث 
 1 266 42 3افزایش روزي

 1 267 44 افزایش محبت اقوام

اهمیت صله 
 رحم
 

مقرون بودن ترس از 
خدا و صله رحم / 

عدم قطع رحم یعنی 
 تقواي الهی

48 268 1 

3 

تحذیر مردم از قطع 
 1 308 9 صله رحم

گستره 
 خویشاوندي

شکایت خویشاوندان 
هل نسل فاصله چبا 

 از هم
43 266 1 1 

حقوق 
 مسلمانان

 

عدم ترساندن 
 مسلمان

مسلمان نباید  
 1 1 288 133 دیگري را بترساند

امان بودن  در 3
مسلمین از 

 زباندست و 
 مسلمان

امان بودن  در
مسلمین از دست و 
 زبان انسان مسلمان

16 260 1 2 

 حقوق همسایه
امان بودن  در

همسایه از 
 انسان

امان بودن  در
 1 1 1 260 16 همسایه از انسان

 
حقوق برادران 

 دینی
 

برادر دینی 
 به مثابه دین

برادر همچون دین  
  2 1 1 288 134 و لزوم حفظ دین

 11 ١٣٩٣ت�بست�ن  ١٢٣شم�رۀ    

 



اصالح میان 
 مردم

لزوم اصالح میان 
 1 1 323 38 یکدیگر

 حق یتیم

اهمیت دادن 
 به حق یتیم

گناه کبیره بودن 
 2 2 496 102 2خوردن مال یتیم  

7 

 مال یتیم

علت حرام بودن 
 1 325 55 خوردن مال یتیم

5 

ظلم بودن خوردن 
 مال یتیم به دلیل:

داشتن عقوبت در 
 خرت نتیجهآدنیا و 

 خوردن مال یتیم

55 327 1 

دالیل تحریم مال 
یتیم:    بقاي 

 یتیم/استقالل یتیم/...
55 327 1 

 گناهانحق بی

وجود افراد 
گناه در بی

جامعه مانع از 
 عذاب الهی

وجود چرندگان و 
کودکان شیرخوار و 

پیران راکع مانع 
ها هالك شدن انسان

 اثر گناهان در

80 277 1 3 3 

 
رفتار 

 حکومتی
 

ف  یوظا
شیعیان در قبال 

حکومت 
(حکومتی با 

نه ویژگی 
ایمان و نه 

 کفر)
 

 تقیه

 وجوب تقیه در
(نه  سرزمین اسالم

 نه کفر) ایمان،
102 496 1 

4 

5 20 

 ایمان نداشتن کسی
 2 286 127 2که تقیه نکند 

نزد  ترینباکرامت
ترین خداوند با تقیه

 کنندهعمل
390 222 2 

دفع ظلم از 
 خویش

جواز قسم خوردن 
دروغ براي دفع ظلم 

 از جان خویش
102 496 2 1 

عدم کشتن 
کفار جز قاتل 

 یا مفسد

عدم کشتن کفار جز 
هم قاتل یا مفسد آن

در صورت عدم 
ترس بر جان خویش 

 و اصحاب

102 496 1 4 
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روابط متقابل 
 حاکم و مردم

 

بیان احکام 
غاصبین امر 

 امت

که  جواز قتل کسی
امر امت را غصب 

کند و بدون مشورت 
 بر عهده گیرد

440 238 1 1 

15 

حاکمیت علم 
بر حکما و 
حاکمیت  
حاکمان بر 

 مردم

پادشاهان حاکم بر 
 مردم

علم حاکم بر 
 حاکمان

16 6 1 2 

احتیاط در 
 مصاحبت

مصاحبت با سلطان 
 1 1 304 50 با احتیاط

انواع والیت 
 مردمبر 

والیت ظالم بر ظالم 
/والیت عادل بر 

 عادل
والیت عادل بر ظالم 
 / والیت بنده بر آزاد

135 288 1 4 

یامد پ
رفتارهاي 
ناشایست 
حاکمان و 

 مردم

گویی والیان دروغ
باعث قطع باران /  
مالیات ندادن مردم 
باعث مرگ دام  / 
 ستم والیان باعث از
 نظرافتادن حکومت

89 280 1 3 

  

ویژگی 
 1 1 286 126 وفا نداشتن پادشاهان پادشاهان

  

حذر بودن بر
از به خشم 
در آوردن 

خدا با کسب 
رضایت 
حاکمان 

 توسط مردم

دین خدا بیرون  از 
که به  بودن کسی

خاطر رضایت حاکم 
 خدا را به خشم آورد

142 290 1 1 

پرهیز از عدم 
ورزي عدالت

حاکمان در 
 بین مردم

وارد  نخستین فرد
شونده در جهنم 

زمامداري که با زور 
بر مردم مسلط شود 

 و عادل نباشد

95 281 1 2 
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 تمعاشر

 با دیگران

 حسن رفتار
 

مدارا با 
 بدگویان

لزوم مدارا با 
دلیل عدم هبدگویان ب

 رسیدن عقل آنان
68 456 1 1 

10
7 

21
1 

پذیرش عذر خواهی   عذرپذیري
 1 2 481 63 برادر دینی

پوشاندن 
عیوب 
 دیگران

پوشاندن عیوب 
 1 2 481 63 برادر دینی

 1 2 479 49 کندامین خیانت نمی امین بودن

 امانتداري
 

رد امانت به نیکوکار/ 
 2 496 102 رد امانت به بدکار

8 

در صورت جاماندن 
متاع کسی در نزد 

انسان و عدم امکان 
بازگرداندن به او 
فروش آن متاع و 

ن آصدقه دان پول 
 به اهل والیت

47 311 2 

امرکردن به اداي 
 2 274 69 3امانت 

دائما در خیر بودن 
 با امانتداري

دچار قحطی شدن 
 نکردن امانت ادا با

61 306 1 

توجه به 
رضایت امام  

توجهی  و بی
هاي رفحبه

 مردم

فایده بودن بی
هاي مردم حرف

درصورت رضایت 
 امام از انسان

66 455 1 1 

جا دادان به 
 دیگران

مجالس همدیگر  در
 1 1 291 3 را جاي دادن
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قبول کردن 
 1 1 291 3 قبول نمودن عطر هدیه

 هدیه دادن
 

خوب بودن هدیه / 
براي  هدیه کلیدي 

 گشایش حوائج
8 294 1 

5 
ها از بیرون رفتن کینه

 1 294 9 دل با هدیه دادن

در خیر بودن  دائماً
باهدیه دادن / دچار 
قحطی شدن باعدم 

 هدیه دادن

61 306 1 

 جلب مردم

عدم توانایی جلب 
مردم توسط مال /  
جلب مردم با اخالق 

 خوب

6 292 1 2 

دینی با برادر 
مواسات 

 داشتن در مال

ترین اعمال سخت
در مال  با برادر 

 دینی مواسات داشتن
132 287 1 1 

  

 گذشت کردن
 

از میان دو گروه 
 ها بانآترین بزرگ
 نهاستآترین گذشت

110 284 1 

3 

  

زار آامان بودن از  در
مافوق براي کسی  

که نسبت به 
زیردستش گذشت 

 داشته باشد

6 292 1 

ترین اعمال سخت
گذشت کردن از حق 

 خود
132 287 1 

 اعتزال
 ،گیري از مردمکناره

نه قسمت از ده 
 قسمت عافیت

112 284 1 1 

 تواضع
 

 درجات تواضع:
تواضع یعنی حق 

دادن به مردم 
طور که انسان همان

66 273 1 7 
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دوست دارد دیگران 
د / نبه او حق بده

تواضع یعنی شناختن 
قدر خود و دلش 

آرام گیرد  / تواضع 
یعنی رفتار بامردم 
طوري که دوست 

و رفتار شود  ادارد با 
/ تواضع یعنی جبران 

 نیکی با  بدي
تواضع یعنی 

فروخوردن خشم  / 
تواضع یعنی گذشت 

 از مردم

با تواضع با دوست 
 1 304 50 مصاحبت کردن

برطرف کردن 
 منؤاندوه م

شادشدن دل کسی 
منی را ؤکه اندوه م

برطرف کند در 
 2قیامت

9 258 1 

3 
برطرف کردن اندوه 

با یک  یمن حتؤم
 خرما

14 260 1 

پسندیدن 
نچه براي آ

خود 
پسندي می

 براي مردم

نبودن فاصله بین 
نچه براي آپسندیدن 

پسندي براي خود می
 مردم و بهشت

46 267 1 1 

طلب نکردن 
چیزي از 

 مردم

دوست نداشتن ائمه، 
درخواست کردن 

انسان از برخی مردم 
 را

51 268 1 

2 
نبودن فاصله بین 

طلب نکردن چیزي 
 از مردم و بهشت

46 267 1 

 بخشش

کوتاهی نکردن 
انسان معتقد به مرگ 

از بخشش به  
 دیگران

6 292 1 1 
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 سخاوت

خوردن سخی از 
مردم تا مردم غذاي 

 از غذاي وي بخورند
14 295 1 

7 

  

نزدیک بودن سخی 
 به خدا

نزدیک بودن سخی 
 به بهشت

نزدیک بودن سخی 
 به مردم

(همچون)  سخاوت
درختی در بهشت که  

دست زدن به 
ن در آهاي شاخه

دنیا باعث بهشت 
 شودرفتن می

15 295 1 

زودتر برآوردن 
حاجات درخواست 

 کننده  براي
کردن از نیازبی

 درخواست کردن

16 295 1 

سخاوت شرط 
برادري /دادن لباس 
اضافه خود به کسی 

 که لباس ندارد

17 296 1 

 کرم

الطبع اهمیت کریم
انتظار نداشتن  :بودن

در امور دنیا و 
که   خرت از کسیآ

در طبع او کرم 
 ندارد وجود

105 284 1 2 

 جوانمردي
 

: جوانمردياهمیت 
انتظار نداشتن در 

خرت از آامور دنیا و 
که  در  کسی

مردانگی مورد اعتماد 
 نیست

105 284 1 

8 

خصوصیات 
:  تالوت جوانمرد

کتاب خدا در حضر 
2 291 1 

 17 ١٣٩٣ت�بست�ن  ١٢٣شم�رۀ    

 



/ برپاداشتن مساجد 
 در حضر

برادري در راه خدا 
در حضر / بذل زاد 
و توشه در سفر / 

حسن خلق در سفر 
/ شوخی در 

 سفر غیرمعصیت در

 حسن خلق
 

ترین افراد به نزدیک
که  پیامبر کسانی

اخالق نیکوتر  
داشته و با 

خویشاوندانش 
 تر باشدمهربان

25 297 1 

13 

ترین مردم ایمان با
که خوش بودن کسی

تر تر و مهرباناخالق
به خویشاوندانش 

 باشد

26 297 1 

دستور به رعایت 
حسن خلق / خوش 

ترین ها شبیهاخالق
 ها به پیامبرانسان

27 297 1 

 دارن ثواب روزهددا
 1 298 28 خلقمتهجد به خوش

من ؤترین مکامل
کسی که اخالق نیکو 

 دارد
29 298 1 

   

اخالقی امر به خوش
/ بهشت جایگاه 

 اخالقخوش
18 296 1 

   
حسن خلق 

ترین عمل در سنگین
 روز قیامت

21 297 1 

خلق بهترین حسن
 1 297 23 نشینهم
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خوش خلقی باعث 
 1 297 24 ورود به بهشت

فروخوردن 
 غضب

نبودن فاصله بین 
غضب نکردن و 

 بهشت
46 267 1 

3 
همانندي غضب به 

کوه و وقتی 
فروخورده شود مانند 
 یک لقمه پاك است

4 49 1 

 ةایمن بودن فروبرند
 1 298 28 خشم از عذاب خدا

مصاحبت با دشمن  احتیاط
 1 1 304 50 با  احتیاط

رویی با با گشاده روییگشاده
 1 1 304 50 مردم برخوردکردن

 نیکی کردن
 

س عقل بودن أر
نیکی کردن به خوبان 
و بدان بعد از ایمان 

 به خدا
4 4 1 

7 

نیکی کردن غنیمت 
 1 304 51 انسان حازم

بهترین عمل نیکی 
 1 304 51 کردن به دیگران

نیکی کردن به 
کسانی که اهلیت 
نیکی را دارند/  
نیکی کردن به 

کسانی که اهلیت 
 نیکی را ندارند

5 292 1 

 1 290 144 نیکی به دوستان
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بهترین عمل  فریادرسی
 1 1 304 51 دادخواهی نمودن

 برآورده کردن
آرزوي 

 آرزومندان

بهترین عمل تحقیق 
 1 1 304 51 امل آمل

تصدیق کردن 
امید 

 امیدواران

 بهترین عمل تصدیق 
 1 1 304 51 امید امیدواران

دوستی با 
 مردم
 

نصف عقل بودن 
 1 285 115 دوستی با مردم

3 
س عقل بودن أر

دوستی با مردم  بعد 
 از ایمان به خداوند

4 4 1 

در خیر بودن  دائماً
با  دوستی کردن به 

 یکدیگر
61 306 1 

زیادي 
 دوستان

 

بهترین عمل زیاد 
کردن دوستان در 

 زندگی
51 304 1 

2 
لذت زندگی در 

داشتن دوستداران 
 زیاد

61 374 2 

عدم انس 
زیاد در 
 دوستی

از بین رفتن هیبت با 
انس (زیاد)  با 

 دیگران
55 305 1 2 

  

 عفو

 1 350 128 عفو بدون سرزنش

2 

  
عفو کردن باعث 
 1 305 59 زیادشدن عزت

 مهمانداري
 

در خیر بودن  دائماً
ي /  نوازبا مهمان

دچار قحطی شدن 
 نوازيبا عدم مهمان

61 306 1 3 
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نگرفتن مهمان  کارهب
حتی براي اصالح 

 شعله چراغ
42 331 2 

 اطعام
 

اطعام  یتیم و 
اطعام یتیم مسکین : 

و مسکین جایگزین  
زاد کردن بنده به آ

دلیل عدم قدرت 
زاد کردن آهمه بر 

 برده

9 207 2 

6 
بهترین مردم کسی 

 2 349 131 داري کندکه سفره

 1 274 70 کردن به اطعام امر

اطعام راهی براي 
 رسیدن به بهشت
اطعام جایگزین 

 بردهآزادي 

204 383 1 

رفت و آمد موجب  رفت و آمد
 1 1 294 12 نزدیکی به خدا

به   کمک
 دیگران

برآوردن حاجت 
 1 1 49 4 دیگران

 مشورت 

نفع مشورت در 
گروهی که نام محمّد 

یا احمد در میان 
 ستآنها

60 481 2 1 

 حسن گفتار
 

بهترین مردم کسی  سخن نیکو
 1 2 349 131 که سخن نیکو گوید

18 
معاشرت 

 نیکو
ی ئصحبت نیکو جز

 1 2 496 102 از  اسالم
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 راستگویی
 

ی از  ئراستگویی جز
 2 496 102 اسالم

امر کردن به  3
 1 274 69 راستگویی

امرکردن مردم به 
 1 294 12 راستگویی

 نصیحت
 

پذیرفتن نصیحت 
 1 49 4 دیگران

2 
 درشتی آوردن

 1 229 410 نصیحت

 غیبت نکردن
فرار کردن از غیبت 
مانند فرار از گوشت 

 متعفن
4 49 1 1 

سپاسگزاري 
 از دیگران

 

قبول نشدن شکر 
در  بنده از خدا

صورت عدم 
سپاسگزاري از 

هاي رساندن واسطه
 نعمت

91 280 1 

2 

مقرون بودن شکر 
خدا و سپاس از 

 دیگران
31 298 1 

براي  دعا
 دیگران

کیفیت دعا براي 
 2 1 299 32 یهودي و نصرانی

سالم  بلند
 کردن

کردن به بلند  امر
 1 1 274 70 سالم کردن

پرهیز از 
 مشاجره

پرهیز از مشاجره 
 ن نادانیآ أزیرا منش

است و باعث  ازبین 
 شودرفتن غیرت می

68 274 1 2 
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پرهیز از 
 مجادله

 امر به ترك جدال در
 1 1 294 12 کارهاي بیهوده

عدم جدال با 
 علما

جدال با علما باعث 
جداشدن علما از 

 انسان
11 294 1 1 

عدم ستیز با   
 سفیهان

ستیز با علما باعث 
منسوب شدن به 

 جهل
11 294 1 1  

 

هاي نابایست 
 معاشرتی

 غیبت کردن
دشمن داشتن خدا 

ن آخانه اي را که در 
 ودش میغیبت 

94 281 1 1 

86 

 دروغگویی
 

مقدر شدن شقاوت 
 1 257 2 براي دروغگویان

مروت نداشتن  3
 1 286 126 دروغگو

بودن   گناه کبیره
 2 496 102 دروغ

گناه کبیره بودن  شهادت دروغ
 1 2 496 102 شهادت دروغ

بودن قسم   گناه کبیره قسم دروغ
 1 2 496 102 دروغ

دوست داشتن  حب مکاره
 1 1 304 51 دعوت کننده مکاره

مجادله کردن 
 با دیگران

دشمن داشتن خدا 
گفتگوهاي مجادله 

 آمیز را
116 285 1 1 

 جدل در دین
نتایج جدل در دین: 

لعنت شدن 
کنندگان در جدل

86 279 1 2 
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خدا از سوي دین 
خدا  /  لعنت شدن 

کنندگان در جدل
دین خدا از سوي 

 پیامبر

درخواست از 
 دیگران

دشمن داشتن خدا 
زیاد درخواست 
 کردن از دیگران را

116 285 1 

2 
درخواست از 
دیگران کلید 

 هاگرفتاري
55 305 1 

 اخالقیبد
 

دوري کردن از 
جهنم اخالق بد/ 

 جایگاه بداخالق
18 296 1 2 

فاسد کردن اخالق 
را بد عمل انسان 

مانند فاسد کردن 
 سرکه عسل را

19 297 1 1 

 مکر
 

بیت نبودن پیرو اهل
که با مسلمانان  کسی

 مکر کند
83 279 1 

مکر نکردن با  3
جهنم  مسلمان / در

 بودن مکر
27 297 1 

 خدعه
خدعه نکردن در کار 
مسلمان / درجهنم 

 بودن خدعه
27 297 1 2 

 غش
 

بیت نبودن پیرو اهل
مسلمانان که با کسی

 غش کند
83 279 1 

بیزاري جستن  2
که  معصوم از کسی

دیگران را در 
 مشورت بفریبد

141 290 1 

 خیانت
 

بودن  گناه کبیره
 2 2 496 102 خیانت
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بیت نبودن پیرو اهل
که به مسلمین کسی

 خیانت کند
27 297 1 

  

 بخل
 

راحتی  :نتایج بخل
 1 286 126 نداشتن بخیل

6 

  

 1 304 51 نتایج بخل

نخوردن بخیل از 
غذاي مردم تا مردم 
 از غذاي وي نخورند

14 295 1 

بودن بخیل از  دور
خدا / دوربودن 

بخیل از بهشت /  
دوربودن بخیل از 

 مردم

15 295 1 

بخیل کسی که 
واجبات خدا را 

 انجام ندهد
66 482 2 

انسان  تتفریط مصیب تفریط
 1 1 304 51 داراي قدرت

نشینی با هم
 بدان

نشینی با بدان هم
موجب بدبینی نسبت 

 به نیکان
6 292 1 1 

بوسیدن 
 دست دیگران

دست  بوسیدن
دیگران مانند سجده 

 هانآ  کردن بر
125 286 1 1 

گناهی  مرزش هرآ احداث دین
 1 1 289 138 جز احداث دین

 فخرفروشی
 

نخستین فرد 
واردشونده در جهنم 
فقیري که فخر کننده 

 باشد

95 281 1 2 
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تفاخر نکردن برمردم 
 2 426 3 به دلیل عیادت امام

 سعایت کردن

تش آجاودانه در 
که از  بودن مردي

برادرش سعایت کند 
 حاکم او را بکشدو 

103 283 1 1 

محروم کردن 
 مردم از عطا

 بدترین مردم کسی
که مردم را از 
 عطامحروم کند

124 286 1 1 

 حب ریاست

ضرر حمله گرگ 
ن داگرسنه به گوسفن

چوپان کمتر از بی
ضرر حب ریاست 

 براي انسان

72 275 1 1 

نومید کردن 
مردم از 

 رحمت خدا

ناامیدنکردن مردم از 
رحمت خدا  با 
وجود امیدواري 

 خود به رحمت خدا

84 279 1 1 

 کبر
 

دشمن داشتن خدا 
 1 49 4 راانسان متکبر 

2 

 2 496 102 بودن کبر گناه کبیره 

 ضرررساندن
بیت نبودن پیرو اهل

که به مسلمانان کسی
 ضرر رساند

83 279 1 1 

مغرور شدن 
به گناه 

(در  دیگران
مقایسه با گناه 

 خود)

مغرور نشدن از 
گناهان مردم به گناه 

 خود
84 279 1 1 

فراموش 
کردن نعمات 

 خدا

فراموش نکردن 
نعمت خدا با دیدن 

نعمات خدا در 
 دست مردم

84 279 1 1 
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 کینه
هاي کینه مرض امت

قبل و روي آوردن 
 آن به مردم

73 275 1 2 

  

 حسد
 

حسد مرض 
هاي قبل و روي امت

 آوردن آن به مردم
73 275 1 

لذت  :نتایج حسد 4
 1 286 126 نبردن حسود

امکان پیشی گرفتن 
 1 275 75 حسد از قضا و قدر

اطاعت از 
مخلوق در 

 معصیت خالق

 دین نداشتن مطیع
مخلوق در معصیت 

 خالق
74 275 1 1 

تفاوت رفتار 
با کسی به 
 علت فقر

غضب  مورد
قرارگرفتن کسی که 

سالم کردن بین  در
مالدار و فقیر مسلمان 

 تفاوت قائل شود

54 270 1 1 

 تحقیر  فقرا

ماندن روي پل جهنم 
و معرفی شدن به 
مردم جزاي تحقیر 

من به دلیل ؤم
 تنگدستی

21 261 1 2 

دشمنی با 
 مردم
 

 دشمنی با بندگانِ
خدا بدترین توشه 

 براي قیامت
6 292 1 

4 
دشمنی نکردن با 
یکدیگر / عذاب 

دردناك براي کسانی 
که با هم دشمنی 

خاسرین کنند  / از 
 بودن در قیامت

12 294 1 

غضب کردن 
به دوستان 

 خدا

عذاب دردناك براي 
کسانی که دوستان 
خدا را مورد غضب 

12 294 1 2 
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قرار دهند  / از 
خاسرین بودن در 

 قیامت

دشمنی با 
 دوستان خدا

گناه کبیره بودن 
 1 2 496 102 اهللادشمنی با اولیاء

رنجاندن 
 دوستان خدا

بخشش گناهان 
نیکوکار و بدکار جز 

 يکه اولیا کسانی
خدا را برنجانند / 
باقی ماندن در این 
حال باعث خروج 
روح ایمان از انسان 

/ خارج شدن از 
والیت خدا / بهره 
نبردن از والیت 

 بیتاهل

12 294 1 5 

دشمنی  با 
 برادر  دینی

بخشیده نشدن کسی 
که با برادر دینی 

داشته خود عداوت 
 باشد

19 9 2 1 

 آوازگیبلندبدون  آوازگیبلند
 1 1 275 71 کار کردن

ضایع کردن  
 دانش

سپردن دانش به 
غیراهل آن : ضایع 
کردن حکمت با 

گفتن آن به غیر اهل 
 آن

42 302 1 1 

  

 چینیسخن

حساب  سوء
چینان: کافی سخن

بودن  نصیحت به 
چینان  به سخن

حساب ایشان   سوء
 آخرت در

46 303 1 1 

  

از خود 
 تعریف کردن

عدم نیاز انسان به 
 :بالیدن بر خود

نیازي انسان  از به بی
46 303 1 1 
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خود بالیدن (توسط 
خود او) به جهت 

شدن انسان به  مدح 
واسطه زیادي  

هایش (توسط نیکی
 دیگران)

نصیحت 
 ناپذیري

گوش ندادن به حرف 
و   ناپذیرنصیحت

 اصالح او توسط شر
46 303 1 2 

 شکنیپیمان
عدم رهایی از شر 

 1 1 303 46 شکنانتوسط پیمان

 افکنیتفرقه
که  جواز قتل کسی

جماعت را متفرق 
 کند

440 238 1 1 

چسبیدن به 
دارایی و عدم 

 بخشش آن

انی بر مردم آمدن زم
که به دارایی خود 

چسبند در حالی می
 امر نشدندکه بدان 

38 323 1 1 

پیش انداختن 
اشرار و 
فراموش 
کردن 

 نیکوکاران

ن زمانی بر مردم آمد
که اشرار پیش 

افتند و نیکوکاران می
 شوندفراموش می

38 323 1 1 

 ریا

 1 275 71 بدون ریا کار کردن

4 

:  نتایج ریا
 واگذارکردن کسی

که براي غیرخدا کار 
خدا / کند به غیر

داشتن پاداش خیر 
عمل خیر  / جزاي 
 شر داشتن عمل شر

71 275 1 

بخشیدن 
چیزي به  
دیگران با 

نبخشیدن چیزي به  
دیگران با ضرر به 

خویش بیش از نفع 
56 314 2 1 
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ضرر خود و  
منفعت اندك 

 به دیگران

 رساندن به دیگران

بودن   گناه کبیره یاري ظالم
 1 2 496 102 یاري کردن ظالمان

تسلیم شدن 
 به ظالم

بودن  گناه کبیره
تسلیم شدن به 

 ظالمان
102 496 2 1 

زدن غیر از 
 زننده

لعنت کردن  ...
 ازکه  کسی غیرکسی

  د...ضارب خود را بزن
8 397 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مین أت
امنیت 
 اجتماعی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجازات 
 مجرمان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دیات

 دیه گوش هزار دینار
دیه تارهاي صوتی 

 هزار دینار
ها هزار دیه دست

 دینار
 دیه پاها هزار دینار

 ها هزار دیناردیه لب
 دیه کمر هزار دینار

دیه آلت مردانه هزار 
 دینار

دیه گردن که باعث 
عدم چرخش شود 

 پانصددینار
 2دیه اعضا 
 دیه جنین
 دیه جان
 دیه چشم
 دیه گوش
 دیه صدا

 رفتن نورچشمدیه 
دیه ازکارافتادن 

 هادست

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
3 
 
4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

389 
 

389 
390 
 

394 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 

 دیه کودك شیرخوار:   
دادن دیه کودك از 
مال زنی که براي 

طلب عزت و افتخار 
داده و بچه را شیر می
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مرگ کودك  باعث
 شده

دیه کودك برعهده 
عاقله در صورتی که 
زنی که بچه را شیر 

داده به علت فقر می
کرده و این کار را می

باعث مرگ کودك 
 شده

5 395 2 

برعهده استغاثه    
کنندگان بودن دیه 
مقتولی که توسط 
 مستغاث کشته شده

 
 
6 

 
 

396 
 

 
 
2 

   

 

  

دیه نداشتن کشته 
شدن یهود/ مجوس 
/ نصارا درصورت 
کشته شدن توسط 

 مسلمان
دیه داشتن کشته 

شدن یهود/ مجوس 
/ نصارا درصورت 
کشته شدن توسط 
مسلمانی که عادت 
به قتل بدن دلیل 

 کرده
عدم قتل مسلمان به 
 قصاص قتل اهل ذمه
قتل مسلمانی که 

جهت اهل ذمه را بی
 بکشد

7 
 397 2  

  

 

 

 
 

 نفی بلد
 

حد و جزاي 
تبعید نتیجه  محارب:

ایجاد ناامنی  و فساد 
 در جامعه

1 384 2  

  

 
  

جزاي فرار از نفی 
کشتن جزاي  بلد:

کسی که از آن فرار 
2 384 2  
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 313 مجموع                                                    

ال پ�وهش�نت�یج ب�رسی س _ ۶  
 و اسـت کـ�ام 7رضـ� ام�م ک�م در اس�می زن�گی سبک اجتم�عی ه�یلفه�مو  ابع�د 

 است؟ ش�ه اش�ره آنه� به می�ان چه به
 عـ�بُ  پـنج  ق�لـب در 7رض� ام�م بی�ن�ت در اس�می زن�گی سبک اجتم�عی یه�لفه�م

  :گ�دی� تفکیک ذیل ش�ح به
  عــ�بُ  بـه م�بـ�ط آن ف�اوانـی بیشـت�ین و  ب�شـ� مــی زی�کـ� ٣١٣  لفـه�م ایـن ف�اوانـی مجمـ�ع

 اختصـ�ص خـ�د به را ه�ف�اوانی کل درص� ۶٧ که است ٢١١  ف�اوانی ب� »دیگ�ان ب� مع�ش�ت«
. اســت مع�شــ�تی هــ�ین�ب�یســت و گفتــ�ر حســن رفتــ�ر، حســن �طبقــ ســه دارای و اســت داده

 م�بـ�ط کمتـ�ین و مـ�رد١٠٧ ف�اوانـی بـ� رفت�ر حسن �طبق به م�ب�طع� بُ  این در ف�اوانی ب��ت�ین
 . است م�رد ١٨ ف�اوانی ب� گفت�ر حسن به

 امــ�م روایــ�ت در کــه اســت عــ�یبُ  دومــین مــ�رد ٢۴ ف�اوانــی بــ� »دیگــ�ان حــق رع�یــت« عــ�بُ 
 شـ�مل و ب�ش�می ه�ف�اوانی کل درص� ۴١ ب�اب� می�ان این که استش�ه  ت�جهب�ان  7رض�

 همسـ�یه، حقـ�ق خ�یشـ�ون�ان، حق مستخ�م، حق مهم�ن، حق ، حق�ق  ادای ه�یطبقه

کند و به سرزمین 
 مشرکان وارد شود

 
 حرمت قتل

 
 قتل

 

 علت حرمت قتل:
  /ایجاد هرج و مرج

 در جامعه عدم امنیت
4 385 2 5 

  

 
  2 496 102 قتلگناه کبیره بودن   

  

 
قتل نفس از گناهان   

  1 325 46 کبیره
  

 

  

 :به ناحق کشتن
تش آ جاودانه در

مردي که بودن 
شخصی را به ناحق 

 بکشد

103 283 1  
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 ایــن بـ��ت�ین .اسـت گن�هــ�نبـی حـق و یتــیم حـق دینـی، بــ�ادران حقـ�ق مسـلم�ن�ن، حقـ�ق
 . ب�ش� می م�رد ٢٣ ب� خ�یش�ون�ان حق به م�ب�ط ف�اوانی

 مـ�رد بعـ� سـ�مین ١٢ ف�اوانی ص� در و م�رد ٣٧ ف�اوانی ب� »اجتم�عی امنیت مین�ت« ع�بُ 
ــه ــ�م روایــ�ت در ت�ج ــی 7رضــ� ام ــ دو کــه ب�شــ�م ــ�ن مجــ�زات �طبق  و ٣٢ف�اوانــی بــ� مج�م

 .دارن� ع�بُ  این در را ف�اوانی می�ان ت�ینپ�یین و ب��ت�ین ۵ ف�اوانی ب� قتل ح�مت
 متق�بـل روابـط. ب�شـ�مـی عـ�بُ  چهـ�رمین ف�اوانـی درصـ�۶  و٢٠ ف�اوانی ب� »رفت�رحک�متی«

کم  و بیشــت�ین ، ۵ ف�اوانــی بــ� حک�مــت قبــ�ل در شــیعی�ن  وظــ�ئف و  ١۵ف�اوانــی بــ� مــ�دم و حــ�
 .هستن� دارا ع�بُ  این در را ف�اوانی می�ان کمت�ین

 ف�اوانـــی درصـــ� یـــک و مـــ�رد ٣ ف�اوانـــی بـــ� »اجتمـــ�ع بـــ� مـــ�تبط مفـــ�هیم شـــن�خت« عـــ�بُ 
 بــ� فــ�دی میــ�ن هــ�یتفــ�وت.  ب�شــ�مــی 7رضــ� امــ�م روایــ�ت در ت�جــه مــ�رد عــ�بُ  پنجمــین

 را ف�اوانـی میـ�ان تـ�ین پـ�یین و بـ��ت�ین ١ ف�اوانـی ب� ف�دی می�ن ه�یتف�وت و درص�٢ ف�اوانی
 . ان�داده اختص�ص خ�د به

نم�داره�    _ ٧  

ی سـبک زنـ�گی اسـ�می در اجتمـ�ع ه�ی �لفهمو  ابع�دای ت�زیع ف�اوانی نم�دار میله _١_ ٧
 7روای�ت ام�م رض�
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 تبیین مص�اق الق�ل در آیه 
ْ�ِعب�ِد ( ِ

ّ
َبش

َ
ْحَسَنُه  *ف

َ
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َ
 ف

َ
ْ�ل

َ
ق

ْ
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ــْ�ِعب�ِد (در ایــن مق�لــه بــ� روش تفســی� قــ�آن بــه قــ�آن، معنــ�ی قــ�ل در آیــه  َبّشِ

َ
ــِ�يَن  *ف

َّ
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ْحَسَنُه 
َ
ِبُع�َن أ َیّتَ

َ
 ف

َ
َقْ�ل

ْ
کـه الـف و �م در ١٨ و ١٧(زم�/ )َیْسَتِمُع�َن ال ) ب�رسی ش�ه و ث�بت شـ�ه 

همـــ�ن ســـخن شـــن�خته شـــ�ه میـــ�ن خـــ�ا » القـــ�ل«، الـــف و �م عهـــ� اســـت و»القـــ�ل«لفـــظ 
ــه همــین قــ�آن مــی ک ــه  تنهــ� درصــ�د بشــ�رت دادن و وپیــ�مب�ش اســت  ب�شــ�. پــس ایــن آی

کنن�گ�ن از بهت�ین آمـ�زه هـ�ی قـ�آن بـ�ده اسـت، نـه تمجیـ� از ست�یش شن�ن�گ�ن و پی�وی 

 ه�.شن�ن�گ�ن ه�سخنی و پی�وان بهت�ین آن
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 مق�مه

ــ�ن از  ــ�ان و مت�جم ــت� مفّس ــ�ن بیش کن ــ�  ــ�ن ت ــ� زم ــ�آندی ــق ــ�ی از آی ــب واح ــه تق�ی ــم ب  �، فه

کـه مـیهیج�هم س�ره مب�رکـه زمـ� داشـته ـْ�ِعب�ِد ( :ف�م�یـ�انـ�،  َبّشِ
َ
  * ف

َ
َقـْ�ل

ْ
ـِ�يَن َیْسـَتِمُع�َن ال

َّ
ال

ْولِئــَك ُهــْم 
ُ
ــِ�يَن َهــ�اُهُم اُ� َو أ

َّ
ْولِئــَك ال

ُ
ْحَســَنُه أ

َ
ِبُعــ�َن أ َیّتَ

َ
بــ�ِب ف

ْ
ل
َ ْ
ــ�ا ا�

ُ
ْول

ُ
. آنچــه در آغــ�ز بــه نظــ� )أ

که به سخنمی کس�نی را  که خ�اون� متع�ل در این آیه،  گ�ش مـیرس�، این است  دهنـ� ه� 

کنن�، بش�رت داده وآنو از بهت�ین آن ی می  هـ� را هـ�ایت ی�فتگـ�ن و دارنـ�گ�ن خـ�د ه� پی�و

کـه ث�بـت شـ� ک�شـی�ه شـ�ه  د، ایـن ب�داشـت و تفسـی� از شن�س�ن�ه است. امـ� در ایـن مق�لـه 

در این آیه به معن�ی ق�آن ب�ده، خ�اونـ� خ�اسـته اسـت در »الق�ل«آیه، درست نیست؛ بلکه 

کــه  ی مــی  از شــن�ن� ومی قــ�آنآن، از بنــ�گ�نی  کنــ� و آنبهتــ�ینش پیــ�و هــ� را کننــ�، تمجیــ� 

هـ� و واژگـ�ن مه�ایت ی�فته و ص�حب خ�د بشن�س�ن�. بن�ب� این، ب�ای اثب�ت این مّ�ع� مفه�

ب�رسـی  قـ�آندر مجمـ�ع آیـ�ت » �لبـ�باااول�«و » هـ�ایت«، »اتبـ�ع احسـن«،»اتب�ع«، »الق�ل«

گ�اهــ�نی معنــ�ی گ�دیــ�ه و در مجمــ�ع، بــ� دلیــل تــ�جیح داده شــ�ه » القــ�ل«بــ�ای  قــ�آنهــ� و 

 است.

 تبیین موضوع 
کــه  کــه از آن  ،قــ�آن مجیــ�از آنجــ�  کتــ�ب هــ�ایت بــ�ده، نخســتین و مهــم تــ�ین انتظــ�ری 

گ�ن آمـ�ه وچـه می گ�نـ� رود، ه�ایتگ�ی آن است، در بسی�ری از آی�ت، مط�لب ب� تعبی�ه�ی 

کی� ب� آن،در س�ره کّ�ات، تنه� به خ�ط�  ی�دآوری و ت� ه� و آی�ت متعـ�د بس� مفه�می واح� به 

که آشـن�یی انـ�ک بـ� ا ق�آنه�ی ذک� ش�ه و این، یکی از وی�گی کس  که ب� ه�  دارد،  قـ�آنست 

گــ� از آیــه ای از آیــ�ت  دو ب�داشــت و دو معنــ�  ،قــ�آنپ�شــی�ه نیســت. بــ� ت�جــه بــه ایــن نکتــه، ا

که ب� دیگ� آی�ت هـم خـ�انی دارد و در دیگـ� آیـ�ت، وج�د داشته ب�ش�، آن ب�داشت و معن�یی 
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کــه هــیچ م�یــ�ی از دیگــ� آیــ�ت تــ� بــه نظــ� مــی رســ� تــ� معنــ� و ب�داشــتکــ�ار شــ�ه، درســت تی 

کج�ی   تک�ار نگ�دی�ه ب�ش�.  ق�آنن�اشته و در هیچ 

گـ� در آیـه هیجـ�هم ســ�ر را » القــ�ل«لفـظ » ال«زمـ� �مب�رکـ ۀبـ� ت�جـه بـه مطلـب ی�دشــ�ه، ا

کــه دارای ایــن وی�گــی» القــ�ل«الــف و �م عهــ� ذهنــی بــ�انیم، یعنــی   را همــ�ن ق�آنــی بــ�انیم 

که سخنی مع�وف از  ج�نب خـ�ا در میـ�ن م�منـ�ن بـ�ده و بـه ایـن جهـت، اسـم خـ�ص  ب�ده 

کــه از ایـــن آیــه ب�داشـــت بــه آن اطـــ�ق مــی» القــ�ل« شـــ�ه اســت؛ در ایـــن صــ�رت معنـــ�یی 

کـه در ادامـه ایـن مق�لـه بـه آن آیـ�ت بـه طـ�ر ش�د، ب� بسی�ری از آی�ت دیگ� ت�یی� مـیمی گـ�دد 

 مفّصل پ�داخته خ�اه�ش�.

گــ� یم،  »القــ�ل«در لفــظ»ال«امــ� ا جــنس «بــه معنــ�ی » القــ�ل«را الــف و �م جــنس بپنــ�ار

که از آیـه ارائـه مـی»ه�سخن«ی� » سخن که در این ص�رت، معن�یی  کـ�مً� خ�اه� ب�د،  شـ�د، 

ک�شـی�ه بـ�  ق�آنس�بقه در بی که هیچ نظیـ� و م�ّیـ�ی نـ�ارد. بنـ�ب� ایـن، ن�یسـن�ه  خ�اه� ب�د 

که دارای همت�جه به دیگ� آی�ت ق�آنی، معن�ی درستی از آ ک�مـل بـ� دیگـ� یه ارائه ده�  خ�انی 

ک�وش ق�ار داده است.آی�ت ب�ش�؛ ب�همین اس�س، مفه�م  ه�ی ذیل را در آیه م�رد بحث و 

 ....ال�ین یستمع�ن الق�ل...)» : ( الق�ل«لفظ الف)

 .(...فیتبع�ن...)» : اتب�ع«ب) مفه�م 

 .(...فیتبع�ن احسنه...)» : اتب�ع احسن«ج)مفه�م 

 .هم ا�...)ا(...اولئك ال�ین ه�» : یه�ایت اله«مفه�م د) 

 .�لب�ب)ا(...واولئك هم اول�ا» : ا�لب�بااول�«و) مفه�م

 الف) لفظ القول
که به وسیل گفته ش�د. �ق�ل در لغت به معن�ی ه� لفظی است  در همـه آیـ�تی هـم  1زب�ن 

 ����������������������  

 .۵٧٣ص  ، ١١،  ج لس�ن الع�بابن منظ�ر، محم� بن مک�م،  ١.
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ک�ر رفته، به ن�عی معن�ی سخن وج�د داکه این لفظ در آن رد، ولی آنچه ب�یستی بـه آن ه� به 

کـ�ر رفتـه در ایـن لفـظ » الـف و �م«ت�جه بیشت�ی داشت ت� آیه به درسـتی فهمیـ�ه شـ�د،  بـه 

 است.

گ�  بـه معنـ�ی » القـ�ل«شـ�یفه، الـف و �م جـنس ب�شـ�،  �در این آی» الق�ل«در لفظ» ال«ا

گــ� الــف و �م  عهــ� ذهنــی ب�شــ�، » ه�ســخنی« ایــن «نــ�ی بــه مع» القــ�ل«خ�اهــ� بــ�د، ولــی ا

 خ�اه� ب�د.»سخن

کـه در دو آیـ یـم آن اسـت  که در ت�یی� این مطلب مـی آور گ�اه�نی  دیگـ� از  �ح�ل، یکی از 

ک�رب�دی استف�ده ش�ه و لفظ  ق�آن بـه صـ�احت بـه صـ�رت اسـم »القـ�ل«به روشنی از چنین 

 ۵١ �م�منـ�ن و آیـ �مب�رکـ ۀسـ�ر ۶٨انـ� از آیـه آم�ه است. این دو آیه عب�رت ق�آنخ�ص ب�ای 

ـــ�ر ـــ ۀس ـــص، در آی ـــ�ر ۶٨ �قص ـــ ۀس ی �مب�رک ـــه از رو ـــس از اینک ـــ� پ ـــ�ن، خ�اون ـــی م�من گ�دان

ُ�وا (ف�م�ی�: ه� میکن�، در ت�بیخ آنمخ�لف�ن و مش�ک�ن از آی�ت الهی، حک�یت می ّبَ
َ
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َ
ل

َ
ف

َ
أ

ِلیَن  ّوَ
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کـ�ر  قـ�آنکـه همـ�ن  » ایـن سـخن«بـه صـ�احت بـه معنـ�ی » القـ�ل«در این آیـه،  ب�شـ�، بـه 
کنــ� و هــیچ متــ�جم یــ�  کــه ت�جــه بــه ســی�ق آیــ�ت ایــن معنــ�را بــه خــ�بی مشــخص مــی  رفتــه 

قصـــص  ۀســـ�ر ١۵ �. در آیـــ١مفســـ�ی هـــم غیـــ� از ایـــن معنـــ� ت�جمـــه یـــ� تفســـی� نکـــ�ده اســـت 
 « همچنین آم�ه:

َ
َن� ل

ْ
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در ایـن آیـه هـم بـه »الق�ل«که لفظ»  ُهُم ال

کــه ت�جــه بــه ادامــ قــ�آنصــ�احت بــه معنــ�ی  آیــ�ت، ایــن معنــ� را بــه خــ�بی مشــخص  �اســت 

ِکَتـ�َب (ف�م�یـ�: ی�دشـ�ه مـی �که خ�اونـ� در آیـ�ِت پـس از آیـکن�؛ چن�نمی
ْ
ـِ�يَن آَتْیَنـ�ُهُم ال

َّ
ال
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ــ�َن َو ِإَذا ُیْتل ــِه ُيْ�ِمُن ِه ْم ِب

کلمه )ُمْسِلِمیَن  همگـی بـه » ِاّنه«و » به» «قبله« ه� که از ت�جه به این دو آیه و اینکه ضمی� در 

گشــته، مشــخص مــی» القــ�ل« کــه شــ بــ�  کــه بــه آن ایمــ�ن آورده » لقــ�لا«�د  همــ�ن قــ�آن اســت 

که ت�وت میش می گیـ�د. بـ�همین اسـ�س، هـیچ �د و هنگ�می  گ�دد، م�رد تص�یق قـ�ار مـی 
 ����������������������  

ک:  ١. ، یو ط�سـ ٣٣ص  ،١٨،ج  تفسـی�الق�آن یج�مع البیـ�ن فـ، اب�جعف� محم� بن ج�ی�، یطب�به عن�ان نم�نه، ن. 

 و... .٣٨١ص  ٧، ج  تفسی�الق�آن یالتبی�ن فمحم� بن حسن، 
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ــ» القــ�ل«یــک از مفســ�ان بــ�ای لفــظ ــ .1نیــ�ورده اســت قــ�آنمعنــ�یی غیــ� از  ه،در ایــن آی  �در آی
 (ی�دشــ�ه: » قــ�ل فصــل«بــه عنــ�ان  قــ�آنطــ�رق هــم بــ� صــ�احت از  ۀســی�دهم ســ�ر

ٌ
ــْ�ل َق

َ
ــُه ل

َ
ِإّن

ْصٌل 
َ
َهْ�ِل  *ف

ْ
�د شـ )، بن�ب� این، ب� ت�جه به ایـن آیـ�ت مشـخص مـی۴١و١٣(ط�رق/  )َوَم� ُهَ� ِب�ل

ک�ر رفتن لفظ    ای نیست.س�بقهک�رب�د بی ق�آنب�ای »الق�ل«که به 

کـه ت�جـه بـه ا ق�آنمهمی در م�رد اسم�ء و الق�ب  �در اینج� �زم است به نکت کنیم  ش�ره 

کـ�ر  این نکته در فهـم درسـت مـ� از آیـه مـ�رد بحـث و آیـ�ت مشـ�به مـ�ث� اسـت و آن اینکه،بـه 

کت�ب آسم�نی در بعضی از آی�ت قـ�آن، متن�سـب » ق�آن«رفتن اسمی خ�ص به ج� ب�ای این 

کــه در آن آیـــه آمــ�ه؛ مــثً� در آیــ کـــه  �مب�رکــ ۀســـ�ر ۶٨ �بــ� مطلبــی اســت  م�منــ�ن ، از آنجــ� 

ــت، از  ــخن اس ــ�ب�، س ــ�ی ت ــ�ع ه ــی از م�ض یک ــ�ده و ــ�ّب� ب ــحبت از ت ــ�آنص ــ�ص  ق ــم خ ــ� اس ب

 »کنن�؟پس آی� در این سخن ت�ّب� نمی« ی�د ش�ه و خ�اون� ف�م�ده:»الق�ل«

، یعنـی از جـنس سـخن بـ�دنش و قـ�آنه�ی در واقع، خ�اون� در این آیه به یکی از وی�گی

کـ�م نیـ� در نتیجه، ق�بل ت�بّ  � ب�دن آن اش�ره ف�م�ده و به این وسـیله، بـه فصـ�حت و ب�غـت 

ت� کـه من�سـب» القـ�ل«اسـتف�ده شـ�د، از لفـظ  قـ�آناف�وده ش�ه؛ یعنی به ج�ی اینکـه از لفـظ 

گ�دی�ه است.  ب�ده، استف�ده 

کــه صــحبت از اســتم�ع بــ�ده، از اســم  �مب�رکــ ۀهیجــ�هم ســ�ر �در آیــ زمــ� هــم از آنجــ� 

ــ�ص ــ�ل«خ ــی» الق ــنی�ه م کــه ش ــه  ــ�ه؛ زیــ�ا آنچ ــت قــ�ار شــ اســتف�ده ش ــ�، مــ�رد تبعی �د و بع

اسـتف�ده شـ�ه » القـ�ل«از اسـم خـ�ص  قـ�آنگی�د، سخن است و بن�ب� این، به جـ�ی لفـظ می

که این که ن�ظ� به این مطلب می از جنس سخن ب�ده، به این وسـیله فصـ�حت و  ق�آنب�ش� 

ک�م هم ص�درص� رع�یت ش�ه است.  ب�غت 

 ����������������������  



 مفهوم اتباعب) 
که در آی بنـ�گ�ن مـ�ا بشـ�رت ده؛ «م�رد بحث، خ�اون� پس از اینکه می ف�م�یـ�:  �از آنج� 

کـهآن گـ�ش مـی» القـ�ل«هـ�یی  ی مـید را  ، چنـین تبعیتـی از »کننـ�هنـ� و از بهتـ�ین آن پیـ�و

ی از  ش ست�یش ش�ه، به خ�بی روشن می» احسن الق�ل « که پی�و در نظـ� » احسـن القـ�ل«�د 

ی پســن�ی�ه و مــ�رد ســف�رش اســت. پــس بــ�ای روشــن شــ�ن معنــ�ی  خ�اونــ�، » القــ�ل«پیــ�و

که خ�اون� در آن بن�گ�ن را به تبعیت از چی�ی ام� می یم  که به س�اغ آی�تی ب�و  کن�.ج�دارد 

ک�مــل ایــن مفهــ�م در  کــه خ�اونــ� در آن قــ�آنبــ� ب�رســی  کــ�ده و آیــ�تی  ــه تبعیــت  هــ� امــ� ب

که در تم�می آیش است،مشخص می که در این زمینه وج�د دارد، خ�اون� به صـ�رت �د  �ت 

کــ�دن از وحــی الهــی  مســتقیم یــ� غیــ� مســتقیم فقــط بنــ�گ�ن خــ�د را دعــ�ت و امــ� بــه تبعیــت 

ی از وحـی اسـت. ایـن می کنـ� و نـه چیـ� دیگـ�. در واقـع، تبعّیـت ممـ�وح در نـ�د خـ�ا، پیـ�و

که در ادامه می ق�آنمعن� به چن� ص�رت در آی�ت   آی�.بی�ن ش�ه است 

که در آی ی از ق�آن   انع�م بی�ن ش�ه و خ�اونـ� ف�مـ�ده: ۵۵١ �الف) ام� ص�یح به پی�و
ِبُع�ُه...َو (

َ
�ّت

َ
َن�ُه ُمب�َرٌك ف

ْ
ْنَ�ل

َ
ِکت�ٌب أ  .)َه�ا 

که این معن� در چن� آیه بی�ن ش�ه،  گشته  ی از آنچه ب� پی�مب� وحی  ب) ام� به پی�و

که می ف�م�ی�:  ۶١٠ �م�نن� آی وِح (انع�م 
ُ
ِبْع َم� أ

َ
َك  َی اّت ِبّ ْیَك ِمْن َر

َ
ی  )...ِإل و این دست�ر به پی�و

م�دم و  �به هم ق�آناز وحی اختص�ص به پیغمب� هم ن�ارد؛ بلکه در بعضی آی�ت، خط�ب 

ُکْم (م�من�ن است و چنین آم�ه:  ِبّ ْیُکْم ِمْن َر
َ
 ِإل

َ
ْنِ�ل

ُ
ِبُع�ا َم� أ

َ
 ).٣(اع�اف/  .)...اّت

ی از ا (انعـ�م مـی ف�م�یـ�:  ٣۵١ �کـه در آیـصـ�اط مسـتقیم، چنـ�ن ج) ام� بـه پیـ�و
َ

 َهـ�
َ

ّن
َ
َو أ

َق ِبُکــْم َعــْن َســِبیِلِه... یِصــ�اِط  َتَفــّ�َ
َ
ــُبَل ف ِبُعــ�ا الّسُ ِبُع�ُه َو � َتّتَ

َ
ــ�ّت

َ
 ف

ً
کــه از ت�جــه بــه آیــ�ت  )ُمْســَتِقیم�

کـه اشـ�ره شـ�ه هـ�ا در ایـن آیـه، همـ�ن ام�هـ� و شـ پیش از این آیه مشخص می هـ�ی نهـی�د 

ی از چی�ی ج�ا از وحی نش�ه است .  ق�آنی است. بن�ب� این، در اینج� هم ام� به پی�و

ــ کــه در آی ی از پیغمبــ�؛ چنــ�ن  ــُتْم (آل عمــ�ان مــی ف�م�یــ�:   ٣١ �د) امــ� بــه پیــ�و ُکْن ــْل ِإْن  ُق
ِبُع�نِ 

َ
ـــ�ّت

َ
ـــ�َن اَ� ف ُکـــْم ُذُنـــ�َبُکْم  یُتِحّبُ

َ
ی از  )...ُیْحِبـــْبُکُم اُ� َو َیْغِفـــْ� ل کـــه پیـــ�و مشـــخص اســـت 

که او خ�د م�ّظف به تبعیت از وحی می ب�ش� و خ�اونـ� او را پیغمب� هم به این خ�ط� است 
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کــه:  کــ�ده  وِحــ(مــ�م�ر 
ُ
ــ� أ ــْع َم ِب

َ
ــَك  َی اّت ِبّ ــَك ِمــْن َر ْی

َ
تبعیــت از او ). بنــ�ب� ایــن، ۶١٠(انعــ�م /)...ِإل

 نیست. ق�آن چی�ی ج� تبعیت از وحی و 

ی از   «هـ) ام� به پی�و
ّ
نحل مط�ح ش�ه و خ�اون� پس از اینکـه از  ۀکه در س�ر »� اب�اهیم مل

ک� بــ�دن او یــ�د میوی�گــی ی و شــ� کنــ�، بــه هــ�ی حضــ�ت ابــ�اهیم از جملــه مشــ�ک نبــ�دن و

کــن و مــیپیغمبــ� دســت�ر مــی ی  کــه از آیــین حضــ�ت ابــ�اهیم پیــ�و ْوَحْیَنــ� (ف�م�یــ�: دهــ� 
َ
ُثــّمَ أ

ِن 
َ
ــَك أ ْی

َ
ــِ�ِکیَن  ِإل ُمْش

ْ
ــَن ال ــ�َن ِم ک ــ�   َو َم

ً
ــ� ــَ�اِهیَم َحِنیف ــَ� ِإْب

َّ
ــْع ِمل ِب

َ
ــل / )اّت م )١٢٣(نح

ّ
ــل ، امــ� آنچــه مس

نم�یــ�، امــ� بــه تبعّیــت از آیــین اب�اهیمــی، دلیلــی نــ�ارد، جــ� م�ّحــ� بــ�دن و دور بــ�دن آن مــی

که ش�ل�د نیـ� بـ�  آنق�رود و به شم�ر می ق�آنه�ی آم�زه ۀحض�ت از ش�ک؛ یعنی هم�ن چی�ی 

ی از آیـین تعبی� گ�ن، مسلم�ن�ن را به آن ف�اخ�ان�ه اسـت. و بنـ�ب� ایـن، امـ�  بـه پیـ�و گ�ن� ه�ی 

ی از آم�زه  نیست. ق�آنه�ی اب�اهیمی، چی�ی ج�ا از ف�م�ن به پی�و

که در س�رنی� تعبی�» ش�یع� من ا�م�« و) ج�ثیه آم�ه و خ�اونـ� پـس از اینکـه از  ۀی است 

کت�ب و حکم و نبّ�ت به بنی اسـ�ائیل یـ�د مـی کنـ�، خطـ�ب بـه پیغمبـ� مـی ف�م�یـ�: اعط�ی 
ُمـ�َن (

َ
ــِ�يَن � َیْعل

َّ
ْهـ�اَء ال

َ
ِبــْع أ ِبْعهـ� َو � َتّتَ

َ
�ّت

َ
ْمــِ� ف

َ ْ
ـَن ا� ـی َشــِ�یَعٍ� ِمّ

َ
َنــ�َك َعل

ْ
) ١٨(ج�ثیــه/  )ُثـّمَ َجَعل

بـه تش را اّمـ کـه خـ�ا پیـ�مب� وب�شـ� مـی یهم�ن شـ�یعت اسـ�م ،»من ا�م� ش�یع�«منظ�ر از 

ی از وحـی ح�صـل مـی ی از 1شـ�دآن اختص�ص داده است و ب� پیـ�و . بنـ�ب� ایـن، امـ� بـه پیـ�و

ی به ف�م�ن ج�ا از  یهم چی� »ش�یع� من ا�م�«  نیست. یاز وحپی�و

که در واقـع، تمـ� کـه در آنح�ل، ب� ت�جه و دقت در م�رده�ی ی�دش�ه  هـ� می آیـ�تی اسـت 

ی از چی�ی ش�ه و مش�ه� از کـه خ�اونـ�، بنـ�گ�ن خـ�یش  ۀس�ی خ�ا، ام� به پی�و این معنـ� 

ی از وحــی مــ کــ�ده، بــه خــ�بی مــی�را مســتقیم یــ� غی�مســتقیم، تنهــ� بــه پیــ�و تــ�ان نتیجــه م�ر 

که در آی که ت�بع�ن از �گ�فت  گ�فتـه» احسـن القـ�ل«م�رد بحث هم  انـ�، بـه مـ�رد تمجیـ� قـ�ار 

که   است.   ق�آن،  هم�ن احسن »احسن الق�ل«این خ�ط�  ب�ده 

 ����������������������  



 »اتباع احسن«ج) مفهوم 
کــه در ایــن آیــه ق�بــل ت�مــل و ب�رســی اســت و بــه کلمــه مفهــ�م دیگــ�ی  گــ�  بــه »القــ�ل«ویــ�ه ا

» اتبـ�ع احسـن«�د، مفه�م ش معن�ی ق�آن ب�ش�، ض�ورت ت�مل در م�رد آن بیشت� احس�س می

ْحَســَنُه...(ب�شــ�، در ایــن آیــه چنــین مــی خــ�انیم: مــی
َ
ِبُعــ�َن أ َیّتَ

َ
 ف

َ
َقــْ�ل

ْ
ــِ�يَن َیْســَتِمُع�َن ال

َّ
 )...ال

کــه مفهــ�م  کــه پــیش از ه�چیــ�ی ب�یســتی بــه آن ت�جــه داشــت، ایــن اســت  اتبــ�ع از «مطلبــی 

کــه بــ� صــ�احت بیشــت� در  ،»احســن قــ�آن تنهــ� در ایــن آیــه نی�مــ�ه، بلکــه ایــن مفهــ�می اســت 

َو (خـ�انیم:همـین سـ�ره (زمـ�) چنـین مـی ۵۵که در آیه دیگ� از آی�ت ق�آن آم�ه، چن�ن بعض

ْنـُتْم � تَ 
َ
َعـ�اُب َبْغَتـً� َو أ

ْ
ِتَیُکُم ال

ْ
ْن َی�

َ
ْن َقْبِل أ ُکم ِمّ ِبّ ن ّرَ ْیُکم ِمّ

َ
 ِإل

َ
ْنِ�ل

ُ
ْحَسَن َم� أ

َ
ِبُع�ا أ

َ
ایـن   )ْشـُعُ�وَن اّت

که می ت�ان� م کنـ�. در ایـن آیـه ف�مـ�ن آیه از بهت�ین آی�تی است  � را در فهم آیه م�رد نظ� یـ�ری 

کــه همــ�ن بهتــ�ین  گ�دیــ�ه  کــه از بهتــ�ین آنچــه بــ� شــم� نــ�زل  ی  قــ�آنداده شــ�ه  ب�شــ�، پیــ�و

گ�  کـ�ملی میـ�ن بـ�انیم، هـم قـ�آنم�رد بحث بـه معنـ�ی  �را در آی»الق�ل«کنی�. ح�ل ا خـ�انی 

کـه د از «ف�م�یـ�: خ�اونـ� مـی ،هایـن سـ�ر ۵۵ر آیـه این دو آیه به وج�د می آی�؛ بـه ایـن ت�تیـب 

کنی� ی  کـه «و در آیه هیج�هم نی� مـی ف�م�یـ�: » بهت�یِن آنچه ب�شم� ن�زل ش�ه، پی�و کسـ�نی 

ی مـیق�آن را  می کننـ�، هـ�ایت ی�فتگـ�ن الهـی و صـ�حب�ن خـ�د شن�ن� و از بهتـ�ین آن پیـ�و

ی از ا ۵۵در واقع، در آیه ». هستن� �د و در آیـه شـ مطـ�ح مـی قـ�آنحسـن این س�ره ام� بـه پیـ�و

ــن  ــ�ن احس ــ�د و ت�بع گی ــی  ــ�ار م ــ� ق ــ�ح و تمجی ــ�رد م ــی م ــین تبعّیت ــ� چن ــ�هم نی ــ�آنهیج ، ق

 ش�ن�.ه�ایت ی�فته و ص�حب�ن خ�د شن�س�ن�ه می

ــ اعــ�اف هــم معنــ�ی اتبــ�ع از احســن  �مب�رکــ ۀســ�ر ١۴۵زمــ�، در آیــه  ۀســ�ر ۵۵ �عــ�وه ب�آی

گ�دیــ�ه؛ البتــه در آن آیــه، اتبــ�ع احســن نســبت بــه آمــ�زه مطــ�ح شــ�ه ، و  تــ�راتهــ�ی مطــ�ح 

ُه فِ (چنین آم�ه: 
َ
َکَتْبَن� ل ُکّلِ َش  یَو  �اِح ِمْن 

ْ
ل
َ ْ
ُکـّلِ َشـیا�

ّ
ْ�ِعَظـً� َو َتْفِصـیً� ِل ٍة َو یٍء ّمَ َه� ِبُقـّ�َ

ْ
ُخـ�

َ
ٍء ف

 
ْ
ُمْ� َقْ�َمَك َی�

ْ
َف�ِسِقیَن أ

ْ
یُکْم داَر ال ِر

ُ
ْحَسِنه� َس�

َ
وا ِب�

ُ
کـه خ�اونـ� دربـ�رمی  )ُخ� دسـت�ره�ی  ۀبینیم  

ــ�اح م�ســ�ی هــم، ف�مــ�ن مــیو آمــ�زه تــ�رات ــه هــ�ی وحیــ�نی ال کــه م�ســی قــ�م خــ�د را ب دهــ� 

ی ) از احسن، دست�ر ده�.  ب�گ�فتن (و در نتیجه پی�و

کــه امــ�شــ بــ� ت�جــه بــه آیــ�ت ی�دشــ�ه، مشــخص مــی ی از بهتــ�یِن آمیــ�ه �د  هــ�ی بــه پیــ�و
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گـ� ق�آنس�بقه در و چه غی� ق�آنی، مفه�می بی یق�آنوحی�نی چه  » القـ�ل«نیست. بنـ�ب� ایـن، ا

ب�انیم، هیچ تض�د و مشکلی پیش نمی آی�؛ بلکه بـ�ای ایـن معنـ�  ق�آنرا در آیه م�رد بحث، 

که ب�قی می ی از احسـن از دیگ� آی�ت نی� نظ�ی�ی وج�د دارد. تنه� پ�سشی  م�نـ�، اینکـه پیـ�و

 ق�آن به چه معن�ست.

گ�نی دارنــ�. طبــ�ی بــه نقــل از ســ�ی، در پ�ســخ بــه ایــن پ�ســش مفّســ�ان قــ�ل گ�نــ� هــ�ی 

که به آن عمل می ق�آناحسن   1�د .ش را  دست�ره�ی خ�اون� دانسته 

شـیخ ط�سـی واجبـ�ت و مســتحب�ت را احسـن دانسـته؛ در مق�بــِل اعمـ�ل مبـ�ح و قبــیح 

   2ه� وج�د ن�ارد .ر م�رد آنکه ام�ی د

کننـ�گ�ن بـه دسـت�ره�ی الهـی و تـ�ک کننـ�گ�ن نـ�اهی طب�سی از ق�ل ابـن عبـ�س، عمـل 

ی احسن   .3دانسته ق�آنالهی را پی�و

کـه ه�ی الهی دانسته اسـت؛ یعنـی همـ�نرا احسن ف�م�ن ق�آنزمخش�ی هم احسن  طـ�ر 

ک�ده و هم به عف� ، ولی عف� ر ْن َتْعُفـ�ا (ا بهت� دانسـته و ف�مـ�ده: خ�اون� هم به قص�ص ام� 
َ
َو أ

ْقَ�ى ْقَ�ُب ِللّتَ
َ
یـ� عفـ� ، عفـ�  قـ�آن، بن�ب� ایـن، احسـن )٢٣٧(بق�ه/  )أ از میـ�ن دو امـ� قصـ�ص و

 ب�ش�. می

کـ�ده، ولـی در مـ�رد صـ�قه پنهـ�نی  �نی� خ�اون� هم ص�ق آشـک�ر و هـم پنهـ�ن را تمجیـ� 

ـَ�ق�ِت (ف�م�ده:  ـ� ِهـِإْن ُتْبُ�وا الّصَ ِنِعّمَ
َ
ُکـْم  یف

َّ
ُهـَ� َخْیـٌ� ل

َ
ُفَقـ�اَء ف

ْ
(بقـ�ه/  )َو ِإْن ُتْخُف�َهـ� َو ُتْ�ُت�َهـ� ال

ی از احسن  )٢٧١  .   4در این ب�ره ص�قه دادن پنه�نی است ق�آنبن�ب� این، پی�و

که امک�ن صّحت تم�می اقـ�ال مفسـ�ان را مـی دهـ�، ع�مه طب�طب�یی هم در عین ح�ل 

 ����������������������  
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ّل المـــ�اد مــن احســـن مـــ� انــ�ل، الخط�بـــ�ت التـــی تشــی� الـــی ط�یـــق ولعـــ«ف�م�یــ�: خــ�د، مـــی

ــ� ــ� و العملی ــ� ا�عتق�دی ــ�ت ا�لهی ــ�ل الخط�ب ــی امتث ــ� ف ــق العب�دی ــتعم�ل ح ــع،  1»اس در واق

ــن  ــ�ن احس ــ�آنایش ــ�ب ق ــ�م آنرا خط ــه انج ک ــته  ــ�یی دانس ــ� و ام�ه ــّق ه ــ�ل ح ــث امتث ــ� ب�ع ه

هـ�یی هـم ایشـ�ن در ادامـه، مثـ�ل هـ�ی اعتقـ�دی و عملـی.ش�د، اعم از خط�بعب�دّیت می

 قـ�آنهـ�ی احسـن زن� و دع�ت به حّب خـ�ا و تقـ�ای او و اخـ�ص در دیـن را از مصـ�اقمی

ی از این ام�ر، انس�ن را به حی�ت طّیبه میمی که پی�و  . 2رس�ن�دان� 

کـه  ی احسـن مـی آورد  مفّس� مع�صـ�، محّمـ� تقـی م�ّرسـی هـم سـه معنـ� را در مـ�رد پیـ�و

 ادامه می آی�. ملخص آن در

ـِ� (شن�خت واجب�ت وبه ج� آوردن آن به بهت�ین وجه، ایش�ن آیه  :یکم یمعن�
َّ
ـَق  یال

َ
َخل

ْحَسُن َعَم�ً 
َ
ُکْم أ ّیُ

َ
َ�ُکْم أ

ُ
َحَی�َة ِلَیْبل

ْ
َمْ�َت َوال

ْ
کنن�ه به این معن� می٢(ملک/ ) ال  ان�.د ) را اش�ره 

ق�آن، حسن است، ولی متن�سـب بـ� شـ�ایط هـ� شخصـی، احسـن متفـ�وت  �هم معن�ی دوم:

ب�شـ�، مـثً� نمـ�ز و روزه وحـج و جهـ�د بـ� همـه واجـب اسـت، ولـی درحـّق رزمنـ�گ�ن، احســن مـی

مع�فــت بــه  قــ�آن،مع�فــت نســبت بــه آیــ�ت جهــ�د و قتــ�ل اســت، در حــّق ق�ضــی�ن، احســن  قــ�آن،

هـــ�ی متن�ســـب بـــ� افـــ�اد و م�قعّیـــت قـــ�آن احکـــ�م حـــ�ود و قض�ســـت و ... . بنـــ�ب� ایـــن، احســـن

گ�ن، تف�وت می  3ث�بت نیست. چی�یق�آن، ه�، احسن ی�ب� و در م�رد همه انس�نگ�ن�

 4ت�حی� خ�لص، افضل م� ان�ل ا� است. :س�م یمعن�

یمقـ�ل و احســن آن در «ای بـه نـ�م در مق�لـه كـ� ک�شـفی»قـ�آن  ی از  5، از امی�محمـ�د  ، پیــ�و

 (به بهت�ین وجه معنـ� شـ�ه  و در ت�ییـ� آن، بـه  آیـه  ق�آنه�ی احسن، تبعیت از آم�زه
َ

ل اُ� َنـّ�َ

 ����������������������  

 .٢٨١، ص ١٧ج  ،تفسی�الق�آن یالمی�ان ف، محم� حسین ، یطب�طب�ی .١

 .٢٨٢و٢٨١ص  ،هم�ن .٢

 .۵١٧،ص ١١، ج  الق�آن یمن ه�� تقی ، � محّم ، سّی  یسم�رّ  .٣

 .۵١٨،ص  ١١ج ،هم�ن .٤

ک�یم«،امی� محم�د ،  یک�شف .٥ مجله دانشک�ه ادبیـ�ت و علـ�م انسـ�نی دانشـگ�ه ، »ق�ل و احسن آن در ق�آن 

 . ۵٠_ ۴١ص ، ١٣٨١پ�یی� و زمست�ن  ،ته�ان
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ِکَت�ًب� ُمَتَش�ِبًه� َمَث�نِ  َحِ�یِث 
ْ
ْحَسَن ال

َ
ِ�يَن  َی أ

َّ
�ُد ال

ُ
از  استن�د شـ�ه و )٢٣(زم�/  )... َتْقَشِعّ�ُ ِمْنُه ُجل

کـهگ�دیـ�لفظ  متشـ�به  اسـتف�ده  گ�ن داشـتن آن وجـ�ه  یبـه معنـ� قـ�آنمتشـ�به بـ�دن  ه  گ�نـ�

 .١ردادهفت بطن  ،ق�آناینکه  است و

کــه ذکــ� شــ�، معن�هـــ� و تفســی�ه�ی وجیهــی از تعبیــ�وجــ�هاغلــب  احســن مــ� انـــ�ل «ی 

گـ�اهی روشـن از دیگـ� آیـ�ت »الیکم یـ�  ک�ام، دلیـل و کـه  قـ�آنب�د، ام� هیچ  ن�اشـت. از آنجـ� 

کـه بـ� دیگـ� آیـ�ت ت�ییـ� شـ�د و مسـتن�  نگ�رن�ه در این پ�وهش بیشت� به دنب�ل معن�یی ب�ده 

ک�شـی�ه اسـت بـه تبیـین معنـ�ی کمـک دیگـ� آیـ�ت » احسـن مـ� انـ�ل ا�«به آی�ت ب�شـ�،  بـه 

که در ادامه می  آی�.بپ�دازد 

ْحَسُن (نس�ءمی ف�م�ی�:  ۵١٢خ�اون� در آیه 
َ
َم َوْجَهـُه ِ� َو َمْن أ

َ
ْسـل

َ
ـْن أ ّمَ  ِمّ

ً
َو ُهـَ� ُمْحِسـٌن  ِدین�

 اُ� ِإْبـ�اِهیَم َخِلـی�ً 
َ

َخـ�
َ
 َو اّت

ً
َ� ِإْب�اِهیَم َحِنیف�

َّ
َبَع ِمل

َ
کـه تسـلیم خـ�ا بـ�ده،  ) َو اّت کسـی  در ایـن آیـه، 

کنــ�، دارای بهتــ�ین دیــن مع�فــی شــ�ه اســت. از  ی  ــ�اهیم پیــ�و نیک�کــ�ر ب�شــ�، و از آیــین اب

ی  ۵۴فی، در آیه ط� کـ�ده، پیـ�و که از بهت�یِن آنچه پ�وردگ�رت�ن ب�شم� ن�زل  س�ره زم� داشتیم 

ی از بهت�ین که پی�و ب�یستی به بهت�ین دیـن و آیـین منجـ� شـ�د، » م� ان�ل ا�« کنی� و از آنج� 

که،  می گ�فت  ، همـ�ن تسـلیم محـض خـ�ا بـ�دن در »احسن م� ان�ل ا�« ت�ان چنین نتیجه 

فـه در آیـین حضـ�ت ابـ�اهیم جمـع شـ�ه، اعتق�د 
ّ
کـه ایـن دو م�ل و نیک�ک�ری در عمل است 

که خ�اون� از س�یی، او را تسـلیم محـض خـ�یش، مـی ف�م�یـ�: او مـی ۀشن�سـ�ن� و دربـ�رچ�ا 
ِمیَن (

َ
َعـ�ل

ْ
ْمُت ِلـَ�ّبِ ال

َ
ْسـل

َ
 أ

َ
ْسـِلْم َقـ�ل

َ
ُه أ ّبُ ُه َر

َ
 ل

َ
� و از سـ�ی دیگـ�، پـس از ذکـ )١٣١(بقـ�ه/ )ِإْذ َق�ل

کن�: ص�ّف�ت، از آن حض�ت این ۀه�یی از س�گ�شت او در س�رقسمت َسـ�ٌم (گ�نه ی�د می 

ی ِإْب�اِهیَم 
َ
ُمْحِسِنیَن  *َعل

ْ
فـ )١١٠و  ١٠٩�ت/ (ص�فّ  ) َک�ِلَك َنْجِ�ی ال

ّ
تسـلیم  �، بن�ب� این، دو م�ل

کــه  محـض خـ�ا بـ�دن و انجــ�م اعمـ�ل ش�یسـته و نیکــ� همـ�ن آیـین حضــ�ت ابـ�اهیم اسـت 

ی از آنمسل که خ�اون� بـه صـ�احت ف�مـ�ده م�ن�ن، م�ظف به پی�و ـَ� (ان�، چ�ا 
َّ
ِبُع�ا ِمل

َ
ـ�ّت

َ
... ف

 ����������������������  

ک�شفی، هم�ن .١  امی�محم�د، هم�ن مق�له در هم�ن منبع.، 



ُمْشِ�ِکیَن 
ْ
ک�َن ِمَن ال  َو َم� 

ً
) ایـن امـ� بـه تبعّیـت از آیـین ابـ�اهیم، ۵٩آل عمـ�ان/ ( )ِإْب�اِهیَم َحِنیف�

ی از  کـه در آیـه » احسـن القـ�ل«و » احسن م� انـ�ل الـیکم مـن ربکـم «هم�ن ف�م�ن پی�و اسـت 

 ان�.به آن ف�اخ�ان�ه ش�ه ق�آنزم�، مخ�طب�ن  ۀس�ر ١٨و  ۵۵

گفتـه شــ�، مشـخص می کــه بـه دور از ه�گ�نــه بـ� ت�جـه بــه آنچـه  کــه آیـین اب�اهیمـی  شـ�د 

ِنـ(خ�اون� از آن به عن�ان آیین حنیـف یـ�دک�ده و ف�مـ�ده:ش�ک است و 
َ
ـ یَهـَ�انِ  یُقـْل ِإّن ّبِ  یَر

ُمْشــِ�ِکیَن 
ْ
کــ�َن ِمــَن ال  َو َمــ� 

ً
ــ�اِهیَم َحِنیفــ� ــَ� ِإْب

َّ
ل  ِمّ

ً
 ِقَیمــ�

ً
ْســَتِقیٍم ِدینــ� ــی ِصــ�اٍط ّمُ

َ
دو ) ١۶١(انعــ�م/  )ِإل

فــ
ّ
کــه مخ�طبــ�ن خــ�د را امــ� بــه  ۀســ�ر ۵۴تســلیم و احســ�ن در آن نمــ�د دارد و آیــه  �م�ل زمــ� نیــ� 

که از سـ�ی پ�وردگـ�ر نـ�ز ل شـ�ه، مـی ی از بهت�ین آنچه  کنـ�، در واقـع، دعـ�ت و امـ� بـه پی�و

ی آوردن به احسـ�ن مـی نم�یـ�، شـ�ه� بـ� ایـن مـّ�ع� نیـ� آن تسلیم ش�ن در ب�اب� پ�وردگ�ر و رو

که در ادام هـ�ی تی خ�اون� از حس�تزم� وق ۀس�ر ۵٧و۵۶همین آی�ت، یعنی در آیه  �است 

که تبعیت از احسن آن کـ�دن ، عمـ� را  ق�آنه�یی  نک�ده و ب� تف�یط و دوری از خ�ا و تمسـخ� 

 (مـی ف�م�یـ�:  ٨۵کنـ�،در آیـه ان�، ی�د میرو ش�هگ�ارن�ه و ح�ل ب� ع�اب الهی روبه
َ

ْو َتُقـ�ل
َ
أ

ُک�َن ِمـَن ا
َ
ـ�

َ
ًة ف َکـّ�َ  ِلـی 

َ
ّن

َ
ـْ� أ

َ
َعـ�اَب ل

ْ
ُمْحِسـِنیَن ِحـیَن َتـَ�ى ال

ْ
در ایـن آیـه، بـه صـ�احت مشـخص  ) ل

ی ب�زگشــت را دارنــ� تــ� جــ�و  کــه چنــین افــ�ادی آرزو ب�شــن�، یعنــی چــ�ن » محســنین«اســت 

ــن  ی از احس ــ�و ــ� پی ــی ب ــ�ا مبن ــ� خ ــه ام ــ� و نک�ده قــ�آنت�جــه ب ــه ب�گ�دن ک ــ�  کنن ــی  ــ�، آرزو م ان

کـ�ده، یعنـی امـ� بـه احسـ�ن و نیک�کـ�ری عمـل  محسن ب�شـن� تـ� بـه احسـن آنچـه خـ�ا نـ�زل 

ــخص  ــه آورده، مش ــن آی ــ� در ای ــه خ�اون ک ــ�لی  ــل ق ــن نق ــ� و ای ــن تعبی ــ�ب�این، از ای ــ�. و بن کنن

ــی یــ� شــ م ــ�ری اســت و ــ�ن امــ� بــه نیک�ک ــ�ا نــ�زل شــ�ه، هم ــ�ین آنچــه از ســ�ی خ کــه بهت �د 

کـــ�ده، دســت کـــم ف�مــ�ن بـــه نیک�کــ�ری جـــ�و ج�انشــ�نی و مهـــم بهتــ�ین آنچـــه خــ�ا نـــ�زل 

 ب�ش�.می

تنه� به معن�ی نیک�ک�ری ع�فـی و تفضـل نسـبت  ،ق�آنرد اینکه آی� احس�ن در البته در م�

ک�ر رفته ی� در ادبی�ت  گ�دیـ�ه و بـ� معنـ�یی  ،نآق�به دیگ�ان به  این واژه دچ�ر تحـ�ل معنـ�یی 

کـه خـ�رج از بیش از تفضل نسبت به دیگ�ان د�لت دارد، بحث ه�ی مبس�طی ش�ه اسـت 
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 1ب�ش� .ه�ف این مق�له  می

 د) مفهوم هدایت الهی 
که در این آییکی دیگ� از مفه�م ت�ان�، مـ� ش�یفه مط�ح ش�ه و ب�رسی بیشت� آن می �ه�ی 

کــه از  کســ�نی  کنــ�،بحث هــ�ایت اســت،در ایــن آیــه از  کمــک  را در فهــم درســت از ایــن آیــه 

ی می» احسن الق�ل« کننـ�، بـه عنـ�ان هـ�ایت ی�فتگـ�ِن الهـی یـ�د شـ�ه، بنـ�ب� ایـن، جـ� پی�و

کـه خ�اونـ� آن کنـیم و آن چی�هـ�یی را  که این مفه�م را در دیگ� آی�ت ب�رسـی   �هـ� را م�یـدارد 

یم.  ه�ایت دانسته است، ب�شم�ر

یکـی از صـ�رت �از ب�رسی آی�ت در این زمینـه، بـه نتیجـ هـ�ی بسـی�ر جـ�لبی مـی رسـیم و

ــه خــ�بی نمــ�د مــی ــ� هــم، ب خص ی�بــ�. و مشــاعجــ�ز قــ�آن، یعنــی اخــت�ف ن�اشــتن آیــ�ت ب

که در تم�م می که وسیل ،قـ�آنش�د  ه�ایت شم�ده ش�ه ، وحی الهی است، نـه  �تنه� چی�ی 

کـه خ�اونـ�، آن را م�یـ کتـ�ب �چی� دیگ�. یعنـی تنهـ� چیـ�ی  هـ�ی آسـم�نی هـ�ایت دانسـته، 

کتـ�ب انجیـلو در دو مـ�رد،  تـ�راتاوست. بن�ب� این در هشـت مـ�رد،  هـ�ی هـ�ایت بخـش را 

هــ�ایت شــم�ده  �را م�یــ قــ�آنهــم، ه�جــ� صــحبت از هــ�ایت بــ�ده،  دانســته و در دیگــ� آیــ�ت

کــه در هجــ�ه آیــه، پــس از جملــهاســت؛ بــه کــه در مــ�رد هــاطــ�ری  بــه  قــ�آنآورده، از  قــ�آنیــی 

ک�م خ�درا بـ� تعبی�هـ�یی همچـ�ن  ک�ده و   ،)۵١٨(بقـ�ه/ )للنـ�س هـ�ًی (عن�ان ه�ایت ی�د 
ورحمـــً�  هـــ�ًی (، )٧۵(یـــ�نس/  )ورحمـــً� للمـــ�منین هـــ�ًی ()، ۴(بقـــ�ه /  )للمتقـــین هـــ�ًی (

ورحمـً� لقـ�ٍم  هـ�ًی (، )٢٠٢(نحـل /  )وبشـ�ی للمسـلمین هـ�ًی (، )٣(لقم�ن/  )للمحسنین

 هم�اه نم�ده و آن را ب�عث ه�ایت دانسته است. )٢٠(ج�ثیه/  )ي�قن�ن

ــ� تعبی�هــ�ی دیگــ�ی،  ــ� ایــن آیــ�ت، در بعضــی آیــ�ت هــم ب هــ�ایت  �وســیل قــ�آنعــ�وه، ب

 ����������������������  

،  ١٣ ، ش١٣٨٩ســ�ل هفــتم ، ،تحقیقــ�ت علــ�م  قــ�آن و حــ�یثمحمــ�،  ،یمصــطف�ین.ک:  ،نم�نــه یبــ�ا .١

 .١٠۴-۵٨ص  »یاحس�ن ف�د یح�زه معن�ی یاحس�ن در ق�آن ب� ب�رس یمفه�م شن�س«



 ١٣٩٣ت�ن ت�بس ١٢٣شم�رۀ  48 

که در ادامه به بعضی از آن  �د .ش ه� اش�ره میشم�ده ش�ه 

ْقـَ�م...(در س�ره اس�اء، آیه نهم چنین آم�ه: 
َ
ِتـی ِهـی أ

َّ
ُقْ�آَن َيْهـِ�ی ِلل

ْ
ا ال

َ
 ه�

َ
در ایـن آیـه  )ِإّن

 ه�] شن�س�ن�ه ش�ه است .به پ�ی�ارت�ین[آیین ه�ایتبه ص�احت، م�یه  ق�آن

که ه�ایتگ� بن�گ�ن خ�اسـت یـ�د شـ�ه  ق�آنس�ره ش�ری نی� از  ٢۵در آیه  به عن�ان ن�ری 
ُکْنــ(و چنـین آمــ�ه:   ...َمـ� 

َ
ِکتــ�ُب َو �

ْ
ْهـِ�ی ِبــِه َمــن  َت َتـْ�ِری َمــ� ال

َ
 ّن

ً
نـ�ُه ُنــ�را

ْ
یمـ�ُن َو لِکــْن َجَعل ِ

ْ
ا�

ش�ُء ِمْن ِعب�ِدن�...
َ
 . )ّن

که  ، از همـه  1انسـتهرا م�یه ه�ایت د ق�آنع�وه ب� این، آی�ت و آی�ت مش�به در این زمینه 

گ�ی�ت� در این زمینه، آیآی�ت، ص�یح کـه ع�مـل انحصـ�ری هـ�ایت  ۵٠ �ت� و  س�ره سـب� اسـت 

ـی َنْفِسـی َو ِإِن (پیغمب�، وحی الهی دانسته ش�ه و چنین آم�ه: 
َ
 َعل

ُ
ِضّل

َ
م� أ

َ
ِ�ّن

َ
ُت ف

ْ
ل

َ
ُقْل ِإْن َضل

ّیَ 
َ
ِبَم� ُي�ِحی ِإل

َ
ُه َسِمیٌع َقِ�یٌب  اْهَتَ�ْیُت ف

َ
ی ِإّن ّبِ  .)َر

کم هم نیسـت، مـی  که  تـ�ان در مـ�رد آیـه مـ�رد نظـ� اظهـ�ر نظـ� ح�ل، ب� ت�جه به این آی�ت 

کننــ�گ�ن از  قــ�آنرا بــه معنــ�ی » القــ�ل«کــ�د و ی  را » احســن القــ�ل«گ�فــت و در نتیجــه، پیــ�و
که به عنـ�ان هـ�ایت ی�فتگـ�ن الهـی شن�سـ»احسن الق�آن« ت�بع�ن  . بـ� انـ� �ن�ه شـ�هدانست 

کــه در آن ایـن تفســی�، ایــن آیــه بــ� تمــ�م آیــ�ت ی�دشــ�ه هم�هنــگ مــی شــ�د؛ یعنــی همــ�ن طــ�ر 

شن�ســ�ن�ه شـ�ه بــ�د، در ایــن آیـه نیــ� همــین  قــ�آنهــ�ایت، وحــی الهـی و  �آیـ�ت، تنهــ� وسـیل

کننــ�گ�ن از بهتــ�ین آمیــ�ه هــ�ی ق�آن،هــ�ایت مطلــب بــه بیــ�ن دیگــ� آمــ�ه اســت و تبعیــت 

گشتهی�فتگ�ن ال  ان�.هی، شن�س�ن�ه 

 هـ) مفهوم اولواااللباب
کــه در آیــ هیجــ�هم ســ�ره مب�رکــه زمــ� ق�بــل ت�مــل اســت وب�رســی آن در  �آخــ�ین مفهــ�می 

» اول�اا�لبـ�ب«مجم�ع آی�ت ق�آنی می ت�ان� م�را به فهم درسـتی از آیـه رهنمـ�ن شـ�د، مفهـ�م 

ــّب «اســت. َالبــ�ب، جمــع 
ُ
ــّب «بــ�ده، » ل

ُ
گ�ینــ�.در لغــت، بــه خــ�لص » ل  2و خیــ�ر هــ� چیــ�ی 

 ����������������������  

 .۴١،زم�/١۶و١۵،م�ئ�ه /٣٠به احق�ف/ ن.ک: .١

 .٧١٩، ص ١، ج لس�ن الع�بابن منظ�ر، محم� بن مک�م ،  ٢
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کـه خـ�لص از شـ�یببن�ب ـّب «هـ� ب�شـ� ه�این، به عقلـی هـم 
ُ
بـ� همـین اسـ�س،  1 گ�ینـ�.مـی» ل

ک شـ�یبه» اول�اا�لبـ�ب« پــ� کـه دارای عقلــی خـ�لص و کســ�نی اسـت  هــ� در لغـت بــه معنـ�ی 

 ب�شن�.

آیـ�ت از نظـ� » اول�اا�لبـ�ب«هـ�ی ام� آنچه در ایـن ن�شـته مـ�نظ� اسـت، ب�رسـی مصـ�اق

کس�نی» اول�اا�لب�ب«ق�آنی است و اینکه از نگ�ه آی�ت،   ه�یی دارن�. ان� و چه وی�گیچه 

گـ�وه قـ�آناین تعبی� در ش�ن�ده آیـه از  کـ�ر رفتـه و از  یـ�د » اول�اا�لبـ�ب«هـ�یی بـه عنـ�ان بـه 

هـ�ی ی�دشـ�ه، وی�گـی �، ج� آیق�آنش�ه، ام� آنچه ج�لب است، اینکه در سه م�ضع دیگ� از 

کــه ب�رســی آن» اول�اا�لبــ�ب« هــ�ی هــ� مــ� را بــ� مصــ�اقبــه صــ�رت روشــنی بیــ�ن شــ�ه اســت 

که در ادامه، میآشن� می ق�آناز نظ� » اول�اا�لب�ب«  آی�.کن� 

ـــ�ت  ـــ�ر ١٩١و  ١٩٠در آی ـــِق (اول�اا�لبـــ�ب چنـــین آمـــ�ه:  ۀســـ�ره آل عمـــ�ان درب
ْ
ـــی َخل  ِف

َ
ِإّن

ــٰم  ْرِض َو اْخــِت�ِف االّسَ
َ ْ
بــ�ِب �اِت َو ا�

ْ
ل
َ ْ
ْوِلــی ا�

ُ ّ
یــ�ٍت ِ�

َ
هــ�ِر � ْیــِل َو الّنَ

َّ
 َو  *ل

ً
ُکُ�وَن اَ� ِقَی�مــ�

ْ
ــِ�يَن َیــ�

َّ
ال

ـــی ُجُنـــ�ِبِهْم َو یَ 
َ
 َو َعل

ً
ـــٰم ُقُعــ�دا ـــِق الّسَ

ْ
ـــُ�وَن ِفــی َخل

َ
ا َبـــ�ِطً� َتَفّک

َ
ْقـــَت َهـــ�

َ
نـــ� َمــ� َخل ّبَ ْرِض َر

َ ْ
َ�اِت َو ا�

�رِ  اَب الّنَ
َ

ِقَن� َع�
َ
 .    )ُسْبح�َنَك ف

که ش ب� دقت در این آی�ت مشخص می که اهل ذکـ� و »اول�اا�لب�ب«�د  کس�نی هستن�   ،

 ان� و دع�ه� و نج�اه�ی آن�ن، ب�خ�سته از ایم�ن وعمق فهمش�ن است.نی�یش

ْیـَك (: انـ� گ�نه ت�صیف شـ�هاین» اول�اا�لب�ب«در س�ره رع� هم 
َ
 ِإل

َ
ْنـِ�ل

ُ
َمـ� أ

َ
ّن

َ
ـُم أ

َ
َمـْن َیْعل

َ
ف

َ
أ

مـ� یَ ِمن رَّ 
َ
ْعَمـی ِإّن

َ
َکَمْن ُهَ� أ َحّقُ 

ْ
َك ال َبـ�ِب ِبّ

ْ
ل
َ ْ
ـ�ا ا�

ُ
ْول

ُ
ُ� أ

َ
ّک

َ
ـ�َن ِبَعْهـِ� اِ� َو � َیْنُقُضـ�َن  *َتـ�

ُ
ـِ�يَن ُي�ف

َّ
ال

ِمیَث�َق 
ْ
ِحَسـ *ال

ْ
�َن ُسـ�َء ال

ُ
ُهـْم َو َیَخـ�ف ّبَ ْن ُي�َصـَل َو َیْخَشـْ�َن َر

َ
َمَ� اُ� ِبـِه أ

َ
�َن َم� أ

ُ
ِ�يَن َیِصل

َّ
 )�ِب َو ال

که وف�ی به عهـ� کس�نی شن�س�ن�ه ش�ه» اول�اا�لب�ب«) در این آی�ت هم ٢١_  ١٩(رع�/  ان� 

هـ�ی دیگـ�ی کنن� و میث�ق شکن نیستن� وخشیت الهی دارنـ� و در ادامـه، وی�گـیالهی می

 ����������������������  

 .٧٣٣، ص ١، جالمف�دات فی غ�یب الق�آنراغب اصفه�نی، حسین بن محم�،  .١



کـه ه� مثل اق�مه نم�ز و انف�ق و ب�ی را ب� خ�بی پ�سخ دادن، در وصف آناز آن ه� ذکـ� شـ�ه 

ــ�دن همــه،  ــ�ن ب ــل ایم ــت از اه ــی» اول�اا�لبــ�ب«حک�ی ــ�رم ــت، در س ــ� . در نه�ی ــ�ق،  ۀکن ط

به صـ�احت همـ�ن اهـل ایمـ�ن شن�سـ�ن�ه شـ�ه و در م�ردشـ�ن چنـین آمـ�ه : » اول�اا�لب�ب«
) 

ً
ْیُکْم ِذْک�ا

َ
 اُ� ِإل

َ
ْنَ�ل

َ
ِ�يَن آَمُن�ا َقْ� أ

َّ
ب�ِب ال

ْ
ل
َ ْ
ْوِلی ا�

ُ
ُق�ا اَ� َی� أ

َ
�ّت

َ
 ).١٠�ق/ط () ف

ــی ــ�ه م ــ�ت ی�دش ــه آی ــه ب ــ� ت�ج ــ�ه ب ــه، در نگ ک ــت  گ�ف ــه  ــین نتیج ــ�ان چن ــ�آنت ــ�نی ق کس  ،

کتــ�ب آســم�نی او ایمــ�ن  انــ� صــ�حب�ن خ�دنــ� و بــه نــ�ای عقــل خــ�یش، پ�ســخ داده کــه بــه 

پسـین بت�سـن� و در نتیجـه،  �آورده ب�شن� و اق�م کنن� و از روز حسـ�ب وب�ز نم�ز دادن زک�ت 

نــ� و نجــ�ت خــ�یش را از آتــش جهــنم خ�اســت�ر شــ�ن�. در واقــع، چنــ�ن او را بــه نیــ�یش بخ�ان

کنن�گ�ن احسن الق�ل  که استم�ع  که ص�حب خ�دن� در آیه م�رد بحث هم  کس�نی هستن� 

کنن�گ�ن از بهت�ین آن، ه�ایت ی�فتگ�ن و ص�حب�ن خـ�د شن�سـ�ن شـ�ه انـ�، ایـن و تبعیت 

گـ�ش  ه� بـهخ�دمن� مع�فی ش�ن دلیلی ن�ارد، ج� اینکه آن قـ�آن و سـخن خ�اونـ� (القـ�ل) 

کــ�ده و اهـل احســ�ن شـ�ه هــ�یی از احسـ�ن و نیک�کــ�ری کــه نم�نـه انـ� داده و بهتـ�ینش را تبعیـت 

کـه  ۀه� از جمله، انف�ق م�ل و ب�ی دیگ�ان را ب�خ�بی پ�سـخ دادن، در آیـ�ت ی�دشـ�ه سـ�رآن رعـ� 

صـ�حب�ن خـ�د، همـ�ن  ،قـ�آنبـ�د، ذکـ� شـ�ه و بنـ�ب� ایـن، در نگـ�ه » اول�اا�لبـ�ب« خ�د، ش�ح ح�ل

کنن�گ�ن از وحی که از وحی الهی وپی�وی  کسی  ی ان� وگ�نه، آن  گـ�دان شـ�د، آیین اب�اهیمـی رو

کــه خ�اونــ� مــی ف�م�یــ�:  ــِ� ِإْبــ�اِه (جــ� ســفیه نیســت؛ چــ�ا 
َّ
ل  َمــْن َســِفَه َو َمــْن َيْ�َغــُب َعــن ِمّ

َّ
یَم ِإ�

کسـی تمـ�م قـ�ل  )١٣٠(بق�ه /  )َنْفَسُه... گـ�  کـ�م خـ�ا پس ا هـ� را هـم بشـن�د، ولـی از وحـی و 

 گ�دان ش�د، نه تنه� ص�حب خ�د نیست، بلکه سفیه هم هست .يرو

 نتیجه
گ�شــت ، مشــخص مــی  کــه  کــه لفــظشــ از مبــ�حثی  در آیــه هیجــ�هم ســ�ره » القــ�ل«�د 

کـه شـن�خته شـ�ه میـ�ن پیـ�مب� و  قـ�آنمب�رکه زم� بـه معنـ�ی  یـ� همـ�ن سـخن خ�اونـ� اسـت 

کـه در آن لفـظ شـ ب�شـ�. ایــن معنـ� وقتـی مشـه�د مــیم�منـ�ن، مـی کـه بـه آیــ�تی  یــ� » القـ�ل«�د 

کـ�ر رفتـه م�اجعـه شـ�د، » اول�اا�لبـ�ب« و » هـ�ایت«، »اتبـ�ع احسـن«،»اتب�ع«ه�ی مفه�م بـه 
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که  گ�دی�  هـ�ی قـ�آن اسـت ، ن�می از نـ�م»الق�ل«هم لفظ که ب� ب�رسی انج�م ش�ه، مشخص 

خـ�ا، تنهـ� م�بـ�ط بـه وحـی الهـی اسـت، هـ�ایتگ�ی هـم تنهـ� از  �و هم امـ� بـه اتبـ�ع بـه وسـیل

ی احســن هــم همــ�ن اهــل ایمــ�ن» اول�اا�لبــ�ب«وحــی ســ�خته اســت و  کــه پیــ�و  قــ�آنانــ� 

که احسن آم�زهمی آورنـ�،  بنـ�ب�این، یاسـت؛ رو مـ قـ�آنهـ�ی کنن� و  به احس�ن و نیک�ک�ری 

که متن�سب ب� دیگ� مفه�م ه� و آی�ت ق�آنی ب�ش�، چنین خ�اهـ� بـ�د: ت�جمه درست این آیه 

کــه ایــن ســخن (قــ�آن) را مــی« ی شــ پــس بشــ�رت ده بنــ�گ�ن را آنــ�ن  ن�ن� و بهتــ�ینش را پیــ�و

کس�نیمی ک�ده و ص�حب�ن خ�د هستن�کنن�، این�ن  که خ�ا آن�ن را ه�ایت   ».ان� 

 من�بع 
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 .»یاحس�ن ف�د یح�زه معن�ی یاحس�ن در ق�آن ب� ب�رس یمفه�م شن�س«
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 ۀس�ر ٢٢ای روان از آیه و ارائه ت�جمهصنعت التف�ت 
 ي�نس

 ٢زه�ا کلب�سی_  ١محم� رض� ح�جی اسم�عيلیدکت�

ی�فت:   ١٠/۶/١٣٩٣_ پ�ی�ش:  ٣١/٢/١٣٩٣در

 چکی�ه
 ،صـنعت التفـ�ت از صـن�یع ب�غـی و از زیـ� شــ�خه هـ�ی علـم معـ�نی اسـت و تغییـ� ضــم�ی�

س�ره ی�نس به سبب التف�ت هـ�ی متعـ�دی  ٢٢مشه�رت�ین ن�ع التف�ت در ق�آن است. آیه 
� داده، در ز به شم�ر می آی�. مفس�ان پی�ام�ن ت�ثی�  ش�خص از این ن�ع آی�ت ۀم�که در آن ر

گ�نی ارائـه داد ی در التفـ�ت از خطـ�ب بـه غیـ�ب آرایاین صـنعت ادبـ کـه تحقیـ� و  انـ� هگ�نـ�
ــ�ره دانســت. ب�خــی از  ــه درایــن ب ــ�ین نظ�ی ــ�ان ب�جســته ت گ�دانــی از مخ�طــب را مــی ت روی 

ــ�آن ــ� هــ�ف حفــظ ظــ�ه� مــتن ق ــ�ن مق ،مت�جمــ�ن قــ�آن نیــ� ب صــ� (ف�رســی) التفــ�ت را در زب
کـه بــه سـبب تعــ�رض بــ� سـ�خت�ر آن زبــ�ن، ت�جمـه ای نــ�مفه�م از آن پ�یــ�  بـ�زگ�دانی نمــ�ده 

گ گ�فتن آم�ه است.  که انتقـ�ل پیـ�م بـه روان تـ�ین شـکل  �وظیف�وهی نی� ب� در نظ�  ت�جمه 
ممکــن اســت، حفــظ ســ�خت�ر زبــ�ن مقصــ� را اول�یــت بخشــی�ه و همــه ضــم�ی� آیــه، اعــم از 

کــ�ده و ت�جمـه ای سـلیس، روان و ق�بــل مخ�طـب و مغ�یـب  را بـه شــکل مخ�طـب بـ�زگ�دانی 
گ�ن در ب�زگ�دانی التف�ت در ان� هفهم ع�ضه نم�د گ�ن� . این مق�له پس از تبیین دی�گ�ه ه�ی 

متـ�ن و اصـ�ل �زم در بـ�زگ�دانی آنهـ�، دیــ�گ�ه  �ت�جمـه بـ� اسـتم�اد از سـبک شن�ســی ایـن آیـ
 گ�وه دوم را ب�گ�ی�ه است. 

 ی�نس  ٢٢صنعت التف�ت، ت�جمه ق�آن، تفسی� ق�آن، آیه  :هاواژهکلید 
 

 ����������������������  

گ�وه عل�م ق�آن و ح�یث دانشگ�ه اصفه�ن. ١  . دانشی�ر 

ک�رشن�سی ارش� عل�م ق�آن و ح�یث دانشگ�ه اصفه�ن. ٢  . (ن�یسن�ه مسئ�ل)دانشج�ی 



 
 

 مق�مه

که نش�نالتف�ت از جم ک�می است  گ�ین�ه اسـت و بـه  �له ش�خصه ه�ی  تغیی� خط�ب 

ــ�رب�د  ک ــبب  ــ�س ــ�ی وی ــل�ب ه ــی از اس ــه یک ــ�اوان، ب ــ�ه ۀف ــن پ�ی ــته. در ای گش ــ�ل  ــی مب  ،ق�آن

یـه ای  ،گ�ین�ه به سبب ب�انگیختن ت�ثی�ات ب�غی، مسی� خطـ�ب خـ�د را تغییـ� داده و از زاو

گ�دانــ�. ایــن  کــ�م را بــه مســی� اصــلی خــ�د بــ�زمی  گیــ�د و ســپس  کــ�م خــ�د را پــی مــی  دیگــ� 

ــ� ــ�ل، ح�لــت  ،تغیی ــ�ن افع ــب، زم ــ�د، مخ�ط ــم�ی�، ع ــ� در ض ــ�ن تغیی گ�نی همچ ــ� گ�ن ــ�اع  ان

ک�رب�د اسم به  کـه تغییـ� در ضـم�ی� اول، دوم و سـ�م گیـ�د در ب� مـی ج�ی ضمی� را دست�ری و 

یـ�نس  ٢٢) در ایـن میـ�ن آیـه ١٨، ١٣٩٠شخص ش�یع ت�ین ن�ع آن به شم�ر مـی آیـ�. (حـ�ی، 
�کُم فِ ( ِ�ى ُیَسّیِ

َّ
 ِبهـ� ُهَ� ال

ْ
ِ�ُحـ�ا

َ
َبـٍ� َو ف ِك َو َجَ�ْيَن بِهم ِبـِ�یٍح َطّیِ

ْ
ُفل

ْ
ُکنُتْم ِفی ال ی ِإَذا  َبْحِ� َحّتَ

ْ
َبِ� َو ال

ْ
ی ال

کُ  َمْ�ُج ِمن 
ْ
یٌح َع�ِصٌف َو َج�َءُهُم ال  َمکَ  ّلِ َج�َءتَه� ِر

َ
ّن

َ
 أ

ْ
�ا  اَ� ُم ه�ٍن َو َظّنُ

ْ
ِحیَط ِبِهْم َدَعـُ�ا

ُ
خِلِصـیَن ْم أ

ـ
َ
يَن ل ُه الّ�ِ

َ
ِکِ�يَن ل ـ�

َ
َنُکـ�َنّنَ ِمـَن الّش

َ
نَجْیَتَنـ� ِمـْن َهـِ�ِه ل

َ
بـه سـبب ب�خـ�رداری از التفـ�ت هـ�ی  )ئْن أ

ــ�زگ� ــه مغ�یــب، در ب ــ�ن ف�رســی دچــ�ر متعــ�د، بــه ویــ�ه تغییــ� ضــمی� از مخ�طــب ب دانی بــه زب

وفــ�داری بــه ظــ�ه� مــتن مقــ�س قــ�آن یــ�  ۀ�جمــ�ن دربــ�رهــ�یی شــ�ه اســت. لــ�ا متپیچیــ�گی

ــ�ن مقصــ� (ف�رســی) دچــ�ر دوگــ�نگی شــ�مط�بقــت ت�جمــ . در انــ� هه بــ� شــکل ســ�خت�ری زب

گفتمــ�ن ق�آنــی و آرایهمــین راســت� ایــن ن�شــت�ر پــس از تبیــین صــنعت اد  بــی التفــ�ت در 

به ب�رسی دی�گ�ه مت�جم�ن در بـ�زگ�دانی ایـن آیـه پ�داختـه و بـ� تکیـه بـ� اصـ�ل  ،مفس�ان ق�آن

 زب�ن ف�رسی را ب�گ�ی�ه است. ت�جمه، اسل�ب صحیح ب�زگ�دانی التف�ت به 

 التف�ت شن�سی واژهمفه�م

یشـو مصـ�ر بـ�ب افتعـ�ل  این واژه در مع�جم ع�بـی از ی  »لفـت«فعـل  �از ر بـه معنـ�ی رو

 تـ�ج العـ�وس )٨۴، ٢ق، ١۴١۴اسـت. (ابـن منظـ�ر،  ، معن� شـ�هکسی ی� چی�ی ازب�گ�دانی�ن 

 (هـ�د  ٨١نیـ� بـ� اســتن�د بـه نم�نـه هــ�ی ق�آنـی ایـن واژه همچــ�ن آیـه 
َ

  َو �
َّ

َحــٌ� ِإ�
َ
َتِفــْت ِمـنُکْم أ

ْ
َیل
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َتَك 
َ
کس از شم� ج� همس�ت نب�ی� واپس بنگـ�د.) (ف��دونـ�،  ؛)اْمَ�أ ) ٢٣١، ١، ۵١۴١(و هیچ 

گ�دانی و اع�اض از چی�ی معن� نم�ده است. او اسـتعم� ی  ل عـ�ب را التف�ت را به معن�ی رو

گ�یــ�: نیــ� بــه همــین معنــ� دانســته. لــ�ا هنگــ�می بــه ایــن  عــن فــ�ٍن؟ مــ� لفُتــَك کــه عــ�ب مــی 

که  گـ�دان نمـ�د؟ (حسـینی زبیـ�ی، چه معن�ست  ی  ی منص�ف و رو ، ١۴١۴چی�ی ت� را از و

نگ�یســتن، بــ�ز پــس « :عبــ�رت اســت ازدر زبــ�ن ف�رســی، معنــ�ی لغــ�ی التفــ�ت  .)١٢۶، ٣

گ�شنگ�ی نگ�یستن، ب�گشته  .)٣٧٨، ١، ١٣٧٧(دهخ�ا، » .چشم نگ�یستن �ستن و به 

گ�دیـ�ه.  کی و دیگـ� ب�غیـ�ن مطـ�ح  در معن�ی اصط�حی این واژه نی� دو دی�گ�ه از سّک�

ک�م اقتض�ی یکی از ح��ت تکلم، خط�ب ی� غیبت را داشـته  کی معتق� است وقتی  سّک�

کـه ب�ش� و متکلم خ�ف آن را بی�ورد، التف�ت رخ داده است.  جمه�ر ب�غی�ن بـ�این ب�ورنـ� 

گ�نه مخ�طب، مـتکلم و مغ�یـب اسـتف�ده شـ�د و ط�یـق  ک�م دو ط�یق از ط�ق سه  ه�گ�ه در 

خ�ف ط�یق اول و نی� ب�خ�ف اقتض�ی ظ�ه� و انتظـ�ر شـن�ن�ه ب�شـ�، التفـ�ت پ�یـ�  دوم ب�

کـه در ایـن تغییـ�۴٨، ١٣٩٠آم�ه است. (زاه�،  کلمـ�تی  سـخن بـه  ) شـ�ی�ن ذکـ� آنکـه م�جـع 

ــ�ن ــک چیــ� اســت. ســ�انج�م چن ــ�ر مــی رونــ�، همگــی ی معنــ�ی لغــ�ی و  ،کــه ه�ی�اســتک

گ�فتـه؛ چنــ�ن کـه التفــ�ت در لغـت بـه معنــ�ی صـ�ف نظــ� اصـط�حی واژه در یـک راســت� قـ�ار 

کـ�م مقتضـی آن اسـت  کـه  نم�دن و در اصط�ح نی� به معن�ی انص�اف و اع�اض از حـ�لتی 

 ت. به ح�لتی متف�وت تعبی� ش�ه اس

 پیشینه بحث التفات
صــنعت التفــ�ت از صــن�یع ب�غــی و از زیــ� شــ�خه هــ�ی علــم معــ�نی اســت؛ از ایــن رو 

بـ�یع ی همچـ�ن کتـ�ب هـ�ی پ�وهش در آن را ب�ی� در آث�ر ب�غی ی�فت. دراین ب�ره به �پیشین

 �الب�غـ فـی ا�لتفـ�ت اسـل�باز تفتـ�زانی،  ،مختص� المع�نی، )۵۶۴ م( ا�صبع ابی از ابن ،الق�آن

(علـم  ه�ی ب�غـیت�ثی� آم�زهق�ب�نی و  مه�یمحم� از ق�آنی ه�یخط�ب، طبل حسن از ،الق�آنیه

ک�رشن�سـی ارشـ� ادبیـ�ت عـ�ب دانشـگ�ه  مع�نی) در ت�جمه از ع�بی بـه ف�رسـی (پ�یـ�ن ن�مـه 

کـه ه�یـک قسـمتی از مب�حـث خـ�د را بـه از علـی زاهـ� پـ�ر مـی تـ�ان اشـ�ره ،اصفه�ن)  نمـ�د 

. همچنــین در خصــ�ص ایــن صــنعت بــه مقــ��تی از انــ� هب�رســی التفــ�ت اختصــ�ص داد
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ــه  گفتمــ�نی«جمل از اب�الفضــل  ،»ب�رســی شــگ�د ق�آنــی التفــ�ت در پ�تــ� ســ�خت�ر اط�عــ�ت 

گفتـه پـ�دازیت در ق�آن مجی� ب� ت�جـه بـه م�لفـهگ�نه شن�سی صنعت التف�«حّ�ی،   ،»هـ�ی 

ک�رک�د�یی در التفـ�ت ب�ب�زنگ�ی معنـ«از ن�دره س�دات س�رکی،  از  ،»هـ�ی آنغـی و اقسـ�م و 

کـ�م الهـی«هم� رحم�نی و عب� ا� رادم�د و  اخیـ�  ۀدو ن�یسـن�از  ،»ک�رب�د التفـ�ت در ب�فـت 

ک�د. که ب� ب�رسی م�ردی التف�ت در آیـه  هم می ت�ان اش�ره   ٢٢ام� ن�آوری این اث� در آن است 

 آن به زب�ن ف�رسی ب�ده است.  �الگ�یی روان در ت�جم �ی�نس، درص�د ارائ

 التفات فایدة
که بـه فلسـفزمخش�ی از ب�جس رخ دادن التفـ�ت جـ�اب درخـ�ر  �ته ت�ین مفس�انی است 

ی دو ف�یـ�و  عـ�م  ۀشـم�د. ف�یـ�مـیعـ�م و خـ�ص بـ�ای التفـ�ت ب� ۀش�یسته ای داده است. و

ی را کـــه خ�اننـــ�ه را بیـــ�ار و ه�شـــی�ر ســـ�خته و ـــت یکنـــ�اختی خـــ�رج مـــی و ســـ�زد، از ح�ل

ی از ١٧٢، ١، ١٩۵٣(زمخش�ی،  کتب ب�غی سنتی و مع�صـ� ع�بـی و ف�رسـی بـه پیـ�و ) تم�م 

ی به این  ک�دهو که نه تنه� زمخش�ی ۀ. و ف�ی�ان� ک�رک�د اش�ره  بلکه ب�غیـ�ن پـس از  ،خ�ص 

ــ او نیــ�  ــه شــ�ح آن نپ�داخت ــه ب گ�ن ــ�تی ازانــ� هج�ا کــه صــنعت  ، و تنهــ� ضــمن تفســی� آی قــ�آن 

. (رحمــ�نی و انــ� ه� شــ�ه، بــه بیــ�ن ایــن ف�ایــ� خــ�ص پ�داختــهــالتفــ�ت ســبب ب�جســتگی آن

ــ�د،  ــن ١۶١، ١٣٩١رادم ــ� ای ــ�ن ) ب ــی از محقق ــ�ل، یک ــ�رت ح ــ�ل ق کم ــ�ن  ــ�ن بی ــ�اردی همچ م

کیـ� را از جملـه  کن�یـه و ت� خ�اون�، تعظـیم شـ�ن، تحقیـ� و اسـتخف�ف، ته�یـ�، نصـیحت، 

 )  ٧٢ -۴٣، ١٣٩٠م�ده است. (علی پ�ر، ف�ای� خ�ص التف�ت ب�ش

 مفسران قرآن در التفات از مخاطب به غایب آراي بررسی
کمت� از  که ادیب�ن در بی�ن علت آن بـه  ٣٠این ن�ع از التف�ت در  ک�ر رفته  م�رد در ق�آن به 

گ�وهـی اهش�اق�ال متع�دی متمسک  گ�وهی این تغیی� را به سـبب رفـع انکـ�ر و ت�دیـ� و  ن�. 

) ١۵، ١٣٩١. (رادمـــ�د، رحمـــ�نی، انـــ� هایـــن شـــی�ه را مبـــّین تعجـــب و حیـــ�ت دانســـت کـــ�رب�د

گ�نی مط�ح نمـ�د ی�نس آرای ٢٢ن علت التف�ت در آیه مفس�ان نی� در تبیی . در ایـن انـ� هگ�ن�
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ی  می�ن اولین رأی را می ت�ان از آِن  که بسـی�ری از مفسـ�ان بـه تبعیـت از و زمخش�ی دانست 

گ�نــه مع کــ�دالتفــ�ت را بــ�ین  دانــ�، هــ�ف از ایــن التفــ�ت را مب�لغــه مــی . زمخشــ�یانــ� هنــ� 

کشتی نشین�ن ح�لشـ�ن را بـه تصـ�ی�  شـ� تـ� آنهـ� را بـه ک مـیگ�یی خ�اون� ب�ای اف�ادی غی� از 

؛ فخـــ� ٢٢۶، ٢، ١٩۵٣ن بپ�دازنـــ�. (زمخشـــ�ی، وادارد و بـــه انکـــ�ر و تقبـــیح مشـــ�ک� شـــگفتی

 )  ٣٣، ۶، ١۴٢٠؛ ان�لسی، ٢٣۴، ١٧، ١۴٢٠رازی، 

ع�مه طب�طب�یی ب� بی�ن نظ�یه دوم، ه�ف از این التف�ت را دو مـ�رد بیـ�ن نمـ�ده اسـت. 

گیــ�د و بــ� شــنی�ن رفتــ�ر مشــ�ک�ن،  اول آنکــه پیــ�مب� بــه جــ�ی مــ�دم ن�ســپ�س مخ�طــب قــ�ار 

یمتعجب ش�ه و آن�ن را انک�ر نم�ی�.  کی از رو گ�دانـی خ�اونـ� از دوم آنکـه ایـن التفـ�ت حـ�

گـ�فتن در مقـ�م مخ�طـب مسـتقیم پ�وردگـ�ر را زی�ا آ ؛م�دم است ک�دارش�ن لی�قت ق�ار  ن�ن ب� 

نیـ� دیـ�گ�ه دوم در التفـ�ت ایـن آیـه  ) ابن اثیـ�۵۵، ١٠، ١٣٧۴. (طب�طب�یی، ان� هاز دست داد

ی انتقــ�ل ضــمی� زشــتی عمــل  �از دوم شــخص بــه ســ�م شــخص را نشــ�ن را ب�گ�یــ�ه اســت. و

که م�جب ش�ه پ�وردگـ�رمخ�طب� گ�دانـ�. (رادمـ�د، رحمـ�نی،  ن دانسته  ی  ، ١٣٩١از آنـ�ن رو

ــه مخ�طــب را نشــ�نفخــ� رازی ا )١۶١ ــه مخ�طبــ� �علــ� درجــ �لتفــ�ت از غ�یــب ب ک ن دانســته  

گ�ی� و التف�ت از دوم شخص به س�م شخص نظیـ� ایـن  پ�وردگ�ر بی پ�ده ب� آن�ن سخن می 

کـه خ�اونـ� از�تحقی� مخ�طب �آیه را نش�ن کـ�ده  گـ�دان  ن ت�صـیف  ی  ک�مـی بـ� ایشـ�ن رو هـم 

)ق�شی نی� اع�اض از مخ�طب را مقصـ�د ایـن التفـ�ت ٢٣۴، ١٧، ١۴٢٠ش�د. (فخ� رازی، می

 )٣٨۶، ۴، ١٣٧٧دانسته است. (ق�شی، 

ـــ�  ـــه تغیی ـــ�گ�ه پی�امـــ�ن ایـــن قســـم از التفـــ�ت، ب ـــ�ن ســـ�مین دی اب�حیـــ�ن ان�لســـی در بی

ی ب� ت که خ�اون� در بـ� مخ�طب�ن در آیه ش�یفه اش�ره نم�ده است. و ک�ده  �مل در آیه تص�یح 

گ�وه م�من�ن و مش�ک�ن ب�ده، از ضـمی� مخ�طـب اسـتف�ده  ه�شم�دن نعمت که ش�مل ه� دو 

که ه�ف از بی�ن این نعمت گ�اری ت�حی�نم�ده؛  گم�اهـ�ن ه� نی� شک�  م�اران و بی�ار ش�ن 

تجــ�وزگ�ان در کــه از غــ�ق شــ�ن بــه عنــ�ان مجــ�زات ظ�لمــ�ن و لــیکن هنگــ�می ؛بــ�ده اســت

ی سـخن بـ� م�منـ�ن  زمین ن�م ب�ده از ضمی� غ�یب استف�ده نم�ده است. زی�ا در ایـن مـ�رد رو

که مخ�طب ق�آن هستن�، نیست و این عـ�اب تنهـ� شـ�مل مشـ�ک�ن بـ�ده اسـت. (اب�حیـ�ن 
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 )  ٣٣، ۶، ١۴٢٠ان�لسی، 

کـه التفـ�ت در ایـن آیـه از اواخـ�را یـ�دآور ابن ع�ش�ر نی�  این نکتـه  هـ�ی ذکـ� نعمـت شـ�ه 

گ�دی� ت� ب�ین وسـیله آشـک�ر  کـه مشـ�ک�ن نیـ� شـ�الهی ش�وع  از الطـ�ف پ�وردگـ�ر بهـ�ه منـ� د 

مق�مه ای ب� ن�ول ع�اب و هج�م ب�ده�ی سهمگین بـ� ایشـ�ن  ه�ان�. سپس این نعمتب�ده

 )۵۵، ١١ش�ه است. (ابن ع�ش�ر، بی ت�، 

گ�ن یوجه مشت�ک نظ� گ�ن� این آیه، یکـی بـ�دن مخ�طـب در  التف�ت م�ک�ر دردرب�ره �ت 

کــه ابــن ع�شــ�ر و ب�خــی از  ،ضــم�ی� و یکپــ�رچگی ســی�ق آیــه شــ�یفه اســت �همــ گ�نــه ای  بــه 

ن غ�یـب در آیـه شـ�یفه، همگـی بـه مشـ�ک�کـه ضـم�ی� مخ�طـب و  انـ� همفس�ان تص�یح نمـ�د

گ�دد. (طب�سی،   )١٩٣، ١ ؛ عکب�ی، بی ت�،۵۵، ١١؛ ابن ع�ش�ر، بی ت�، ١۵۴، ۵، ١٣٧٢ب�می 

  سیاق سوره یونس
که از سی�قش پی�است یـك بـ�ره نـ�زل ن�ول این س�ره مب�رکه در اوائل بعثت ب�ده و چن�ن

) محتـ�ای سـ�ره از م�ضـع ٣۴٢، ۴، ١٣٧٧؛ ق�شی، ۵، ١٠، ١٣٧۴ش�ه است. (طب�طب�یی، 

) لـ�ا ٣۴٢، ۴، ١٣٧٧گی�ی ش�ی� مش�ک�ن علیه آیین ن�پ�ی اسـ�م حک�یـت دارد. (ق�شـی، 

نـ�ن �ن تکـ�یب مشـ�ک�ن آغـ�ز شـ�ه، در قسـمت ب�رگـی از سـ�ره بـه ته�یـ� و انـ�ار آس�ره ب� بیـ

ـــی ـــ� بـــ� ت�ص ـــه و در انته ـــی�ه اســـت.  �پ�داخت ـــه پ�یـــ�ن رس ـــی  ب ـــتق�مت بـــ� وح ـــ�مب� بـــ� اس پی

تـ�  ١۵ت�، آیه م�رد بحث در می�ن آی�ت ) در تقسیم بن�ی دقیق۶-۵، ١٠، ١٣٧۴(طب�طب�یی، 

کــه همگــی از ســی�ق واحــواقــع شــ� ٢٣ ی مــیه  ی ســخن بــ� نم�ی� پیــ�و نــ�. در ایــن آیــ�ت رو

ــ�ک� ــ�دهمش ک ــ�اض  ــ�م اع ــ�ی�ش اس ــه از پ ک ــت  ــه در  ،نی اس ک ــتن�  ــ�آن هس ــ� ق ــت�ر تغیی خ�اس

ب�رسی التفـ�ت . آنچه در ان� هابت�ا پی�مب� و سپس پ�وردگ�ر به مح�ّجه ب� آن�ن پ�داخت ،مق�بل

قـی مخ�طـب در تمـ�م ایـن ش�یفه حـ�ئ� اهمیـت اسـت، عـ�م تغییـ� حقی ۀاین س�ر ٢٢در آیه 

آی�ت است. ل�ا به ط�ر قطع ج�یگ�ینی ضم�ی� غ�یب بـه جـ�ی مخ�طـب را ب�یـ� نم�نـه ای از 

 ک�رب�د صنعت التف�ت در آیه ش�یفه دانست. 
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 سوره یونس 23 -21سیاق آیات 
ــ�ک� ــه مش ــ�ب ب ــ�ت خط ــن آی ــبب ای ــه س ــ�ن را ب ــ�ر ایش ــه پ�وردگ ــس از آنک ــ�ه و پ ــ�زل ش ن ن

نکـ�هش ف�مـ�ده، بــ� بیـ�ن نم�نـه ای از حــ��ت انسـ�نی آنـ�ن، بــه  پ�سـتش بـی ح�صـل اصــن�م

ف صـرفتـ�ر مشـ�ک�ن ن�سـپ�س را و ٢١اثب�ت یگ�نگی خ�یش پ�داخته است. خ�اونـ� در آیـه 

ک� نبــ�ده و بــه حق�نیــت قــ�آن ایمــ�ن نمــی  کــه پــس از رهــ�یی از مشــک�ت، نــه تنهــ� شــ� نمــ�ده 

کـ�م الهـی بـ� مـی آینـ�آورن�، بلکه مست نعمت ش�ه و ب� مک� و حیله در را  ،سـت�ی نـ�ب�دی 

گی�اتـ� اسـت. (طب�طبـ�یی، در ح�لی ) سـپس آیـه ۴٧، ١٠، ١٣٧۴که مکـ� خ�اونـ� سـ�یع تـ� و 

ی�نس در مق�م تفسـی� آیـه قبـل بـ� آمـ�ه و نـ�ول رحمـت الهـی در اوج سـختی هـ� را تشـ�یح  ٢٢

یـ� و خشـکی  ه�یت�ین نعمتمی نم�ی�. ابت�ا به یکی از ب�رگ کـه ح�کـت انسـ�ن در در الهی 

کشتی نشین�نی را وص گه�ن تن�است اش�ره نم�ده، سپس ح�ل  که ن� ب�دی ب� آنـ�ن ف نم�ده 

کـ�م مـ�گ  کـه خـ�د را در  می وزد و ام�اج ط�ف�نی از ه� س� آن�ن را اح�طـه مـی نم�یـ�. مسـ�ف�ان 

ى اخــ�ص عقیــ�ه مــی گــ� مــ� رامــی بیننــ� خ�اونــ� را از رو کــه ا از ایــن ورطــه نجــ�ت  خ�اننــ� 

دهــ�، ردگــ�ر نج�تشــ�ن مــیکــه پ�وولــی همــین ،دهــی بــه طــ�ر قطــع از شــک�گ�اران خــ�اهیم بــ�د

کـه ایـن ظلـم بـه ضـ�ر خـ�د آنه�سـت و در ح�لی نم�ین�،دوب�ره بن�حق در زمین ستمگ�ى می

ک�ت�ه از زن�گی دنی�، به س�ی پ�وردگ�ر ب�ز می آین�. پس از به�ه  .)٢٣ی�نس/ (اى 

گ�دی� کهچن�ن رغـم تغییـ� ظـ�ه�ی بـهن نـ�ول ی�فتـه و ، این آی�ت خطـ�ب بـه مشـ�ک�اش�ره 

 ی�نس، مخ�طب همچن�ن مش�ک�ن هستن� و عت�ب مت�جه آن�ن است.  ٢٢ضم�ی� در آیه 

 یونس 22التفات در آیه 
مشــکل تــ�ین آیــ�ت از منظــ�  ۀســبب داشــتن چنــ�ین التفــ�ت در زمــ� ایــن آیــه شــ�یفه بــه

گ�فته است. ُ�کْم ِفـ(آیه ب� ضمی� غ�یب ش�وع ش�ه  ت�جمه ق�ار  ِ�ى ُیَسـّیِ
َّ
َبْحـ�ِ ُهَ� ال

ْ
َبـّ�ِ َو ال

ْ
 ،)ی ال

ـ(طـب ادامـه ی�فتـه �سپس ب� ضمی� مخ ُکنـُتْم ِفـ یَحّتَ ـِك ِإَذا 
ْ
ُفل

ْ
َو َجـَ�ْيَن (گـ�ه غ�یـب آن ،)ی ال

یـٌح َع�ِصـٌف َو َجـ�َءُهُم   بَهـ� َج�َءتَهـ� ِر
ْ
ِ�ُح�ا

َ
َبٍ� َو ف ُکـّلِ َمَکـبِهم ِبِ�یٍح َطّیِ َمـْ�ُج ِمـن 

ْ
ـْم ال نّهُ

َ
 أ

ْ
ـ�ا �ٍن َو َظّنُ

يَن  ـُه الـّ�ِ
َ
 اَ� مْخِلِصـیَن ل

ْ
ِحیَط ِبِهْم َدَعُ�ا

ُ
نَجْیَتَنـ� ِمـْن َهـِ�ِه ( مـتکلم و سـ�انج�م بـ� ضـمی� )أ

َ
ـِئْن أ

َ
ل

ِکِ�يَن  �
َ

َنُک�َنّنَ ِمَن الّش
َ
 التفـ�ت دوم آیـه شـ�یفه �، ت�جمـبه پ�ی�ن رسـی�ه اسـت. در ایـن میـ�ن )ل
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گمــ�ن  تغییــ� ی�فتــه، پیچیــ�ه و دشـ�ار اســت؛کـه ضــمی� از مخ�طــب بــه غ�یـب  زیــ�ا خ�اننــ�ه 

که مخ�طب تغییـ� ی�فتـهکن می ادامـه مـی یکسـ�نی کـه سـی�ق همچنـ�ن در رونـ� در حـ�لی ،� 

گ�دد. ر ی�ب� و ل�ا دچ�ر س�د  گمی و ابه�م در معن�ی متن می 

 زب�ن ف�رسی ی�نس به ٢٢مت�جم�ن در چگ�نگی ب�زگ�دانی آیه  آرای

کــه در ت�جمــمت�جمــ�ن بــ� ت�جــه بــه ا � هــقــ�آن خــ�د را بــ�ان متع �صــ�ل و مبــ�نی متفــ�وتی 

کــ�ده ، در بــ�زگ�دانی ایــن آیــه از دوانــ�دیــ�ه گ�ن اســتف�ده  گ�نــ� کــه در  ؛انــ� الگــ�ی  دو الگــ�یی 

یِخ  هـ�ی متعـ�د بـ�زگ�دانی بحث ب�ده و امـ�وزه بـه عنـ�ان سـبک ت�جمه پی�سته م�رد ط�ل ت�ر

 �، یعنــی ت�جمــ�د.از دی�بــ�ز مت�جمــ�ن از دو قطــب بــ�رگ و متضــ�د بــ�زگ�دانیشــ مــیشــن�خته 

گ�وهـی  �و وف�دار به متن و ت�جمتحت اللفظی، دقیق،  گفتنـ�.  آزاد، روان و زیبـ� سـخن مـی 

�، پــ�چم ام�نــت داری را کــه ط�فــ�ار ت�جمــه تحــت اللفظــی و متم�یــل بــه زبــ�ن مبــ�أ ب�دنــ

ک�رانـــه مـــی ��اشـــته، ت�جمـــب�اف گ�یختنـــ�. در مق�بـــلآزاد را خی�نـــت   ،پن�اشـــتن� و از آن مـــی 

گ�فتن� و به زب�ن مقص� تم�یل نشـ�ن  که ج�نب محت�ا و معن� را می  ادنـ�، د مـیگ�وهی دیگ� 

ــه زیبــ�یی  ــی ت�جمــه اعتقــ�د راســخ داشــته، ت�جمــب ــه  �و روان ک�دک�ن کــ�ر و  تحــت اللفظــی را 

کـه ایـن تقسـیم بنـ�ی از دقـت و منطـق �زم ب�خـ�ردار نبـ�د، م�ضـع دانستن�. ام� از آنجـمی  �

ــه همــ�اه داشــت. ســ�انج�م پیتــ� نی�مــ�رک در  کــ�ام آســیب هــ�ی خــ�د را ب ــ� هــ�  گیــ�ی در ب�اب

، ب�زگ�دانی را ب� ت�جه به اینکـه هـ�ف از ت�جمـه وفـ�داری بـه ن�یسـن�ه یـ� روشه�ی ت�جمهکت�ب 

کـه ت�جمه است، به دو ن�ع معن�یی  ۀخ�انن� و ارتب�طی تقسیم نمـ�د و خـ�ط� نشـ�ن سـ�خت 

کـ�د؛ لـیکن بـ� ت�جـه بـه نـ�ع  هیچ متنی را نمی ت�ان به ط�ر مطلق معن�یی ی� ارتبـ�طی ت�جمـه 

که از ت�جمه دنبـ�ل  ، ١٩٨١مـ�رک، �د، یکـی از وجـ�ه غلبـه مـی ی�بـ�. (نی�شـ مـیمتن و ه�فی 

ی ت�جمــ٣٩ کــه معنـ�ی دقیــقا ایمعنـ�یی ت�جمــه �) از منظـ� و مـتن مبــ�أ را بـ� ن�دیــک  سـت 

ــ�یی  ــ�ی دســت�ری و معن ــ�ین ســ�خت ه ــل مــیت ــ�ن مقصــ�، منتق ــ زب ــ�طی  �� و ت�جمــکن ارتب

کلمــ�ت و عبــ�رات و ســ�خت هــ�ی ا ایت�جمــه کــه پیــ�م مــتن مبــ�أ را بــ� متــ�اول تــ�ین  ســت 
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گ�دان�. (هم�ن) در ت�جمدست�ری به زب�ن مقص تـ�ین مـتن ق�آن بـه عنـ�ان شـ�خص �� ب�می 

گ�ایش م ی را معـّی دینی،  ن مـی نم�یـ�. ت�جم به ه� یـک از ایـن الگ�هـ� چگـ�نگی بـ�زگ�دانی و

ـــ ـــ� نکت ـــ�ئ�  �ه�چن ـــح ـــی در ت�جم ـــه حت ک ـــت  ـــت در آن اس ـــ� از  �اهمی ـــ�جم ب�ی ـــ�یی مت معن

ک�ده و به سـ�خت هـ�ی دسـت�ری در زبـ�ن مقصـ� ت�جـه  اختی�رات مح�ود خ�یش استف�ده 

 نم�ی�. 

 التف�ت �ت�جمدی�گ�ه نخست در 
بخشـی از آیـه بـه شـکل  �ان�، ت�جمیبن� ب�دهمت�جم�ن ب�ان پ� ۀکه عم�الگ�ی نخست 

مخ�طـب و بخشــی دیگـ� بــه صــ�رت غ�یـب اســت، تــ� عـین ضــم�ی� و الفــ�ظ مـتن بــه ت�جمــه 

گ�وه ب�این ب�ور ب�د گ�دد. در حقیقت این  س قـ�آن تنهـ� بـ� که ب�زگ�دانی متن مق� ان� همنتقل 

کــ�رگی�ی ت�جمــ ــه  ــ�ین م �ب کــه دقیــق ت ــ�ن مقصــ� منتقــل معنــ�یی  ــه زب ــ�ن مبــ�أ ب عنــ� را از زب

کـه «شـ�یفه چنـین اسـت:  �آنهـ� از آیـ ��، امک�ن پ�ی� است. ل�ا ت� جمکن می کسـی اسـت  او 

ی� می کشـتشم� را در خشکی و در کـه در  هـ� ب�شـی� و آنهـ� بـ� بـ�دى خـ�ش، یگ�دان�، ت� وقتی 

گ�ههب[ .آن�ن را بب�ن� و ایش�ن ب�ان ش�د ش�ن� ب� آنه� َوَزد و م�ج از ه� ط�ف بـ� ب�دى سخت ] ن�

که در مح�ص�ه افت�ده کنن�  ک��نـه مـیایش�ن بت�زد و یقین   خ�اننـ�ان�، در آن ح�ل خـ�ا را پ�

ــه ــن: «ک ــ� را از ای ــ� م گ ــه[ ا ــ�ً ] ورط ــ� ب�هــ�نی، قطع ــ�اهیم ش ــگ�اران خ  )٢٢ /یــ�نس.» (از سپ�س

 .)١۴١۵(ف��دون�، 

ــ�ن ــتچن ــب  ،کــه مشــخص اس و » یســّی�کم« �در جملــ» کــم«متــ�جم ضــمی�ه�ی مخ�ط

کنتم فی الف«عب�رت  گـ�ه در  را به شکل مخ�طـب بـه ف�رسـی» كلحتی إذا  ب�زگ�دانـ�ه و بـه ن�

کــه التفــ�ت از دوم شــخص بــه ســ�م شــخص در آن اتفــ�ق  �ادامــ ت�جمــه، ب�اســ�س نــص  آیــه 

گ�یــ�: او افتــ�ده، جمــ�ت را بــه شــکل غ�یــب بــ�زگ�دانی نمــ�ده اســت. لــ�ا پــس ا ز آنکــه مــی 

کشتی ه� ب�شی�، ضـ که در  گ�دان� ت� وقتی  ی� می  که شم� را در خشکی و در م�ی� کسی است 

ایشـ�ن بـ�ان  ن�یسـ�: آنهـ� بـ� بـ�دی خـ�ش آنـ�ن را بب�نـ� ومتصل و منفصل را تغییـ� داده، مـی

 ش�دم�ن ش�ن� و ... .

سـک جسـته و همچـ�ن مت�جم�ن دیگ�ی نی� در بـ�زگ�دانی ایـن آیـه شـ�یفه بـ�ین الگـ� تم
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ی�ن، ١٣٨٠؛ اشـــ�فی، ١٣٨١ارفـــع، ر.ک ت�جمـــه هـــ�ی: . (انـــ� هف��دونـــ� ت�جمـــه نمـــ�د ؛ انصـــ�ر

ی، ١٣٨٠؛ حلبــی، ١۴١۴؛ پ�ینــ�ه، بــی تــ�؛ پــ�ر جــ�ادی، ١٣٨٢؛ بــ�زی، ١٣٨٣ ؛ ١٣٩٠؛ خســ�و

؛ ١٣٨٠؛ مصـطف�ی، ١٣٩٨؛ ثقفـی ته�انـی، ١٣۴۶؛ رهنمـ�، ١٣٨٣؛ رضـ�یی، ١۴١٠خ�اج�ی، 

ــع ــی تــ�؛ ش ــ�اج، ب ــ�ه�ی، ١٣٧۴�انی، س ــیض ا�ســ�م، ١٣۶٩؛ ف�رســی، ١٣٨٠؛ ط ؛ ١٣٧٨؛ ف

گ�مــ�رودی،  ؛ ١٣٨١؛ مشــکینی، ١٣٧١؛ مجتبــ�ی، ١٣٨۴؛ حجتــی، ١٣٨۴جعفــ�ی، بــی تــ�؛ 

؛ ١٣٧٧؛ انصــــ�ری، ١۴١٧؛ دهلــــ�ی، ١٣٧٣؛ مکــــ�رم، ١٣٧٢؛ معــــ�ی، ١٣٨٠مصــــب�ح زاده، 

 )١٣٩۶؛ ن�ب�ی، ١٣٨٣؛ ق�ائتی، ١۴١۵ی�س�ی، 

 التف�ت �ت�جمنخست  تحلیل و ب�رسی اسل�ب
گ�دیـ�ک چن�ن یشـ ه اش�ره  چنـین ت�جمـه ای را مـی تـ�ان در پـیش فـ�ض هـ�ی متـ�جم  �ر

کــه در ادوار  گــ�وه  گ�شــته و نــه مبنــی بــ� حفــظ نــص ظــ�ه�ی قــ�آن جســت و جــ� نمــ�د. ایــن 

ـــ�چم  �چنـــ�ان دور تنهـــ� ت�جمـــ ـــ� ب�اف�اشـــتن پ ـــ�ده، ب ک تحـــت اللفظـــی را صـــحیح قلمـــ�اد 

ن بــ� ت�جمــهاند مــیرا خی�نــت بــه قــ�آن  آزاد �، ت�جمــداریام�نــت هــ�ی ســتن�، امــ�وزه نیــ� افــ�و

در هـ�  تحت اللفظی و تفسـی�ی در ت�جمـه هـ�ی آزاد خـ�د نیـ� بـه رع�یـت سـ�خت�ر زبـ�ن مبـ�أ

ــلی،  ــه مــتن اص ــه ب ــی ه�چــه بیشــت� ت�جم ــتن�. ایشــ�ن در جهــت ن�دیک شــ�ایطی پ�یبنــ� هس

کلم�ت را به شکل دقیق و ف�رغ از  که در ب�فت متن ی�فته بـه زبـ�ن معن�ی عب�رات و  معن�یی 

کـــ�هش یـــ� افـــ�ایش در ت�جمـــه مقصـــ� منتقـــل مـــی نم�ینـــ�. لـــ�ا بـــه ســـبب آنکـــه متـــ�ج م از 

�ری زبــ�ن مبــ�أ وارد زبــ�ن مقصــ� هــ�ی دســت، ب�خــی از مفــ�هیم معنــ�یی و وی�گــیپ�هیــ�دمــی

و زبـ�نی � بـ� مفـ�هیم کنـ میالتف�ت، احس�س  �خ�انن�ه در م�اردی از جمله ت�جمش�د و می

کلمــ�ت و اجــ�ایزیــ� ؛غیــ� معمــ�ل روبــه روســت کــ�ده و  ا ت�تیــب  ی  کــ�م از مــتن اصــلی پیــ�و

گ�فتــه اســت. (ن�ظمیــ�ن،  ــه خــ�د  )در نتیجــه ٢۵، ١٣٨۶ت�جمــه رنــگ و بــ�ی زبــ�ن مبــ�أ را ب

؛ التف�ت، ن�م�ن�سی متن بـ�زگ�دانی شـ�ه بـ�ای ف�رسـی زب�نـ�ن اسـت �مشکل نهفته در ت�جم

کـه مخ�طبـ�ن یکسـ�نگـ�ه در زبـ�زی�ا هـیچ ی دارد، التفـ�تی بـ�ین ن ف�رسـی در متنـی پی�سـته 

میــ�ن، م�حــ�م فــیض لــ�ا ایــن ت�جمــه روان و ملمــ�س نیســت.در ایــن  دهــ�؛شــکل رخ نمــی
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ــ ــ�م در ت�جم ــ�یش،  �ا�س ــی�ی خ ــ�دن تفس ــ�ای از میــ�ن ب ــن اســل�ب ب ــ�خت�ری ای ــت س غ�اب

ــت ــ� اس ــ�زگ�دانی، ب ــب ــی�ی بــه ت�جم ــیح�ت تفس ــ �ف�ده از ت�ض ــ�یفه پ�داختــه �ت التف ــه ش در آی

پــــس از آن ب�خــــی از («فــــیض ا�ســــ�م از ایــــن آیــــه شــــ�یفه چنــــین اســــت:  �اســــت. ت�جمــــ

گ�فت�رى ی�دآورى نم�ده میه�ى خ�د را بع� از نعمت کـه :) ف�م�ی�سختی و  اوسـت خـ�ایی 

ــ� ی ــکی و در ــم� را در خش ــ�( ش ــ�یی ب ــ) ت�ان ــ�دش م گ ــی� و  ــهیس ــ� آنک ــ� ت ــه ( ده ــی�ن ب ــ�اى رس ب

ی� رسی�ه ومطل�ب و خ کشـتی) �استه خ�د به در گی�یـ�، ودر  پـس از آن بـ�اى آشـک�ر ( هـ� آرام 

کشتی نشین�ن از خطـ�ب بـه غیـ�ب  س�ختن تعّجب و شگفت شن�ن�ه از ح�ل و چگ�نگی 

ى سخن به دیگ�ان نم�ده و م گشته و رو کشتی نشـین�ن بـه وسـیله یکشت:) ف�م�ی�یب�ز  ه� ب� 

کی�ه کـه م�افق و سـ�ز( ب�د پ� کشـتی ) بـ�دهـ� را بـه سـ�ى مقصـ�د مـیکشـتیگ�ر  روان شـ�ن�، و 

گشـتن�) کـه م�افـق و سـ�زگ�ر بـ�د( نشین�ن ب� آن بـ�د گهـ�ن( .شـ�د  بـ�د سـخت و تنـ� بـه آن ) ن�

یــ�، و مــ�ج و غلطیــ�ن آبکشــتی یــ�( هــم از هــ� ســ� یهــ� روهــ� وز بــه ایشــ�ن رو آورد، و ) ى در

گ�فتـــــ�ر شـــــ�ه کـــــه ســـــخت  ک( انـــــ�دانســـــتن�  گ�فتـــــه از تـــــ�س و تبـــــ�هی آ هـــــ� نـــــ�ن را ف�ا

گشت ،ه�ش�ن به ل�زه آم�استخ�ان که خضـ�ع ) امی�ش�ن از همه ج� ب�ی�ه  خ�ا را در ح�لی 

گـ� مـ� را ) رث�ء و خ�دنم�ییبی( و ف�وتنی را ب�اى او خ�لص و پ�ك گ�دانی�ه بخ�اننـ� بـه اینکـه ا

ــگ�اران ــه از سپ�س ــ� آین ــی ه ــ�یی ده ــ�ت و ره ــختی نج ــّ�ت و س ــن ش ــت( از ای ــ�نعم ــ�ه ) ى ت

) (فــیض ا�ســ�م، ٢٢ /(یــ�نس.» )جــ� تــ� را عبــ�دت و بنــ�گی نخــ�اهیم نمــ�د( خــ�اهیم بــ�د

٢، ١٣٧٨ ،۴٠٧(. 

ن ب� حفظ س�خت�ر زب�ن مب�أ ت�ان ی اف�و لـیکن ایـن  سته ت�جمه ای ق�بل فهم ارائه ده�،و

ــ
َ

کمــک ت�ضــیح�ت تفسـی�ی محّق کــه  ق شــ�ه و بحــث ایـن مق�لــه در مــ�اردیمهـم بــه  اســت 

تفسی�ی. بن�ب�این اشک�ل ایـن  �مروان ف�رسی است نه ت�ج �ت�جم �ه ص�فً� ارائه�ف نگ�رن�

 ن�ع از ت�جمه همچن�ن در ج�ی خ�د ب�قی است.

 التف�ت �ت�جمدومین دی�گ�ه در 
که مبتنی ب� ت�جم ارتب�طی از متن اسـت، یکـی از ع�امـل مهـم در ت�جمـه را  �دی�گ�ه دوم 

گـ� مخ�طـب مـتن را ش میمخ�طب و فهم او ب� کـه ا گـ�وه از مت�جمـ�ن بـ�این ب�ورنـ�  م�رد. این 
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گـ�دد، بـ�یهی تـ�ین هـ�ف بـ�زگ�دانی محقـق نشـ�ه؛ زیـ�ا  درک نکن� و درفهم آن دچ�ر ابهـ�م 

ن ت�دی� رع�یـت نکـ�دن اسـل�ب هـ�ی متن ب� مخ�طب�ن ارتب�ط �زم را ب�ق�ار نک�ده است. ب�و

که مخ�طب ب�اس�س آنه� گ�ی�، مـی ن�یسـ� و مـی فهمـ�،  س�خت�ری زب�ن مقص�  سخن می 

یکی از ع�امل ابه�م زایی و از بین رفتن ت�ثی� معن�ی متن است. ل�ا بـ� عن�یـت بـه مخ�طبـ�ن 

گی� و از  که ف�ا به حس�ب می آین�، رع�یت ق�اع� دست�ر زبـ�ن مقصـ�، بـ�ای  ه�قش� �همق�آن 

) بـ�همین ۴١، ١٣٨۶ن، فهم ه�چه بیشت� مخ�طب، اولین اول�یت به شم�ر می آی�. (ن�ظمی�

ی از ضـــم�ی� جملـــه مبـــ�أ  بـــ�ای تعیـــین ضـــم�ی� در را اســـ�س ایـــن دســـته از مت�جمـــ�ن پیـــ�و

ک�رسـ�ز نمـیب�زگ�دانی  شـ�ط بلکـه رع�یـت سـی�ق مـتن مبـ�أ در بـ�زگ�دانی را  ،داننـ�همیشـه 

ــف مــی ــه ت�جمــکن �زم تع�ی ــتن مبــ�أ. در نه�یــت  �نــ� ن ــک ســ�خت�ره�ی دســت�ری م تــک ت

کـه در ادامـه دو ن�ع ت�جمه از این آیه پ�داختهق�ار دادن این اسل�ب به  مت�جم�ن به اصل ان� 

 �د. ش میبه تبیین و ب�رسی ه�یک از آنه� پ�داخته 

 التف�ت �ت�جمنی مبتنی ب� دی�گ�ه دوم در نخستین ب�زگ�دا
ارتبـ�طی ارائـه داده اسـت، تبـ�یل  �که آیتی ب� مبنـ� قـ�ار دادن ت�جمـنخستین ت�جمه ای 

ی از ایـن آیـه شـ�یفه بـ�ین سی�ق م خ�طب آیه در ب�زگ�دانی به شکل غ�یـب اسـت. ت�جمـه و

ی� سی� می«شکل است:  که شم� را در خشکی و در در کشـتیه� تـ� آن. ده�اوست  کـه در  گـ�ه 

چـ�ن ت�فـ�ن ف�ارسـ� و مـ�ج از هـ� سـ� بـ� . آورد، ش�دم�نن�هستن� و ب�د م�افق به ح�کتش�ن می

گ�فتــهکــه آنهــ� ریــ�د، چنــ�ن کــه در مح�صــ�ه مــ�ج قــ�ار  ى اخــ�ص پن�ارنــ�  انــ�، خــ�ا را از رو

گــــ� مــــ� را از ایــــن خطــــ� ب�هــــ�نی از سپ�ســــگ�اران خــــ�اهیم بــــ�د کــــه ا  ».عقیــــ�ت بخ�اننــــ�، 

 ).٢١١، ١، ١٣٧۴) (آیتی، ٢٢/ی�نس(

وی بـه جــ� نخســتین ضــمی� مخ�طــب، ســ�ی� ضـم�ی� متصــل و منفصــل آیــه را اعــم از غ�یــب و 

 گ�دد.  شخص ت�جمه نم�ده ت� متن ب�زگ�دانی ش�ه روان و ملم�سمخ�طب به شکل س�م 
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 نخست مبتنی ب� دی�گ�ه دوم �ت�جمتحلیل و ب�رسی 
در قسـمت ابتـ�ایی آیـه را بـه همـ�ن شـکل مخ�طـب ت�جمـه » کـم«آیتی ضمی� مخ�طـب 

ی� سی�  که شم� را در خشکی و در ه�. لیکن ضـمی� مخ�طـب دوم د میک�ده و ن�شته: اوست 

کنـتم فـی الفلـک«در عبـ�رت  کـه  �کل غ�یـب ت�جمـه نمـ�ده تـ� بـ� ادامـرا بـه شـ» حتـی إذا  آیـه 

گ�فتـه و ضـم�ی� بـه شـکل غ�یـ ت�جمــه  ۀب آمـ�ه، هـم خـ�انی ی�بـ�. ایـن شـی�التفـ�ت صـ�رت 

کـه  بی�نگ� ب�ور مت�جم در ل�وم هم خ�انی متن ب�زگ�دانی ش�ه بـ� سـ�خت�ر زبـ�ن مقصـ� اسـت 

ی از الف�ظ ظ�ه�ی ق�آن ع ک�ده و مط�بق بـ� ادبیـ�ت زبـ�ن ف�رسـی ت�جمـه م�جب ش�ه و �ول 

کمتـ�ی نشـ�ن داده و  گـ�وه قبـل بـه مـتن وفـ�داری  نم�ی�. در حقیقت او نسـبت بـه مت�جمـ�ن 

زبـ�ن ن�دیـک لـ�ا بـه ق�لـب زبـ�نی مخ�طبـ�ن ف�رسـیفهم مخ�طب را اول�یت بخشی�ه است. 

 گشته است. 

گ�دانی ش�ه ب� سـی�ق آیـه شـ�یفه ام� اشک�ل نهفته در این ت�جمه ع�م هم خ�انی متن ب�ز

ی سخن در تمـ�م آیـه  ؛است ن بـ� مشـ�ک�زی�ا سی�ق آیه به اذع�ن مفس�ان یکپ�رچه است و رو

) ١٩٣، ١ ؛ عکب�ی، بـی تـ�،۵۵، ١١؛ ابن ع�ش�ر، بی ت�، ١۵۴، ۵، ١٣٧٢ب�ده است. (طب�سی، 

یـ� و خشـکی ر کـ�د و ح�کـت در در ا نعمـت ل�ا نمی ت�ان قسمت اول آیـه را مخ�طـب ت�جمـه 

گــ�وه ح�ضـ� دانســت و سـپس ادامــپ�وردگـ� کــه بخشـی از ایــن نعمـت،آیـه  �ر بـ�  ح�کــت در  را 

ی� و ره�یی از ام�اج خ�وش�ن آن است گ�وه غ�یب دانسـت.  ،در ت�جمـه بنـ�ب� ایـن، خط�ب به 

 به سبب ع�م تط�بق ب� سی�ق آیه ش�یفه صحیح نیست.ی�دش�ه 

 التف�ت �ت�جمنی مبتنی ب� دی�گ�ه دوم در دومین ب�زگ�دا
ـــ�ت  ـــ�زگ�دانی التف ـــ�ی ب ـــین الگ ـــ�نپ�ر، دوم ی ک�و ـــ�دی و  ـــ�ملی، ب�وج ـــه ای، ع ـــی قمش اله

کـ�د �سبک ت�جم ��یمخ�طب به غ�یب را ب� پ ، ١٣٨٩. (الهـی قمشـه ای، انـ� هارتب�طی ارائـه 

یــ�نپ�ر، ٣۵٩، ١، ١٣۶۶؛ ب�وجــ�دی، ٢١١ ک�و ) آنــ�ن از ٢۶، ۵، ١٣۶٠؛ عــ�ملی، ٢١١، ١، ١٣٧٨؛ 

ــه شــکل یکپ�رچــه، مخ�طــب التفــ�ت رخ د ــه را ب ــه شــ�یفه چشــم پ�شــی�ه و تمــ�م آی اده در آی

ک�د او آن خ�اونـ�ى «. بـ�زگ�دانی آیـه شـ�یفه ب�اسـ�س ایـن اسـل�ب چنـین اسـت: ان� هت�جمه 

ی� سی� میاست  کشتی ب�شی� بـ�د مـ�افکه شم� را در خشکی و در گ� در  قی بـ�زد شـ�د ده� و ا
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ـــ�دو مســـ�ور و خ�شـــ�قت مـــی کشـــتی را دســـتخ�ش امـــ�اج  شـــ�ی� و چـــ�ن ب ـــ�زد و  ســـختی ب

ــ�، آن کنی ــ�گ مشــ�ه�ه  ــ�ض هــ�ك و م ــ� و خ�یشــتن را در مع ــ�ن قــ�ار ده ى خ�وش گــ�ه از رو

کــه بــ�ر خــ� کفطــ�ت ت�حیــ�ی خــ�ا را بــ� اخــ�ص بخ�انیــ�  گــ� مــ� را از ایــن ورطــه خط�نــ�  ای� ا

کف� و عن�د دست ب�داشته سپ�س  .)٢٢/نسی�( »گ�ار ت� خ�اهیم ب�د.نج�ت بخشی دیگ� از 

ن ب� ضم�ی� مخ�طب  و جـ�ین «در عبـ�رت » هـم«، ضم�ی� غ�یـب »کم«این مت�جم�ن اف�و

را نیــ� بــه » ظنــ�ا«و » ف�حــ�ا«در افعــ�ل » واو«و » أنهــم أحــیط بهــم«و » و جــ�ءهم المــ�ج«و » بهــم

 .  ان� هشکل مخ�طب ت�جمه نم�د

 تحلیل و ب�رسی دومین ت�جمه مبتنی ب� دی�گ�ه دوم 
مقص� نسـبت بـه زبـ�ن  نی� حک�یت از ارجحیت حفظ س�خت�ر زب�ناین اسل�ب ت�جمه 

گــ�وه از مفســ�ان هممبــ�أ در ب�ور  �ت�جمــ �چــ�ن آیتــی در راســت�ی ارائــهــ�ی متــ�جم دارد. ایــن 

کـ�ده و بــه بـ�زگ�دانی ب�اســ�س دسـت�ر زبــ�ن  ق�بـل فهــم و روان، از عبـ�رت ظــ�ه�ی قـ�آن عــ�ول 

ی آورد کـــه در نظ�یـــدو لـــیکن تفـــ�وت ایـــن  ،انـــ� هف�رســـی رو اخیـــ�،  �دیـــ�گ�ه در آن اســـت 

گ�شــت . لــ�ا وجــه انــ� هلــیکن از ســی�ق اعــ�اض ننمــ�د ،انــ� همت�جمــ�ن تنهــ� از ظــ�ه� الفــ�ظ 

نیک�ی این اسل�ب ب�زگ�دانی، هم�هنگی ت�جمه ب� سی�ق آیه ش�یفه و سـ�خت�ر زبـ�ن ف�رسـی 

گــ�وه ا ز مت�جمــ�ن و در نتیجــه روانــی و ســ�دگی آن بــ�ای مخ�طبــ�ن اســت. در نتیجــه ایــن 

که سبک معن�یی را ب�گ�ی�هنسبت به مت ان�، به مخ�طـب بیشـت� بهـ� داده و در ب�ابـ� �جم�نی 

. لـ�ا انـ� هآیتی به مـتن وفـ�دارت� بـ�ده و در بـ�زگ�دانی خـ�د سـی�ق و ب�فـت مـتن را منتقـل نمـ�د

 ت�ان خ�ان�. هت�ین ت�جمه از این آیه ش�یفه میاین اسل�ب را ب

یک�د ت�جمق�بل ت�مل  �لیکن نکت کـه بـ� ت�جـه بـه ق�اسـت قـ�آن  �در رو ارتبـ�طی آن اسـت 

کسی و ب� ه� ش�ایطی اج�زه نمی کـه که به ه�  ده� آن را در ق�لب دلخ�اه خ�د درآورد؛ به ویـ�ه 

ه�ی ص�ری و ن�شت�ری تمثل ی�فتـه، آیـ� مـی تـ�ان در ای از اعج�ز آن در وی�گیقسمت عم�ه

که می�ن سـ�خت�ر زبـ�ن مبـ�أ و  مقصـ� تعـ�رض وجـ�د دارد، از ظـ�ه� قـ�آن صـ�ف نظـ� م�اردی 

ک�د و ب�اس�س ق�اعـ� زبـ�ن مقصـ� بـه ت�جمـه پ�داخـت؟ آیـ� عـ�ول از ظـ�ه� الفـ�ظ نشـ�ن بـی 
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 ام�نتی مت�جم نسبت به متن ق�آن نیست؟

 التف�ت به زب�ن ف�رسی �ت�جمب�اب�ی�بی دست�ری در 
امـ�  ؛ر زبـ�ن ف�رسـی اسـتیکی از نک�ت ب�یهی در ت�جمه، ب�زگ�دانی متن ب�اس�س دست�

رع�یت ایـن نکتـه بـه ویـ�ه در بـ�زگ�دانی قـ�آن، در مـ�اردی بـ� مت�جمـ�ن دشـ�ار آمـ�ه و ه�یـک 

گ�ه در م�ا گ�ه�نه ی� ن�خ�د آ  انـ� هف�رسـی اسـتف�ده نمـ�د �ردی از دست�ر زبـ�ن ع�بـی در ت�جمـآ

گـ�ر زمـ�ن و از  �هاغـ�ط ف�اوانـی شـ، م�جـب هـ�ى زبـ�ن ع�بـی بـ� ف�رسـییوی�گـ خلـط که در 

ک�سـته اسـت.  گـ� همـه مت�جمـ�ن را روانی و شی�ایی ت�جمه   مسـلط بـ� زبـ�ن ف�رسـی بـ�انیم،ا

کـ�یم �تنه� دلیل ع�م رع�یت مقتضی�ت زبـ�ن ف�رسـی در ت�جمـ آن نـ�د  ۀ، ق�اسـت ویـ�قـ�آن 

گ�شـته مت�جمـ�ن بـه سـبب آنکـه بـ�  افک�ر عم�می و از جمله خـ�د متـ�جم اسـت. در دوران 

کــه مــتن مق�ســی همچــ�ن قــ� انســتن� قــ�در بــه ت�جمــه ای ب�ابــ� بــ� مــتن د مــیآن م�اجــه ب�دنــ� 

خط� انح�اف اعتق�دی و فقهی را دربـ� دارد، چنـ�ن قلـم و  ،نیستن� و ان�ک تخطی از لفظ آن

کـه د مـیفک� خـ�د را دربنـ�  بـه زبـ�ن مقصـ�  أسـ�انج�م از رسـ�ن�ن پیغـ�م، از زبـ�ن مبـ�ی�نـ�، 

کـه�یی ب�اى واژهمع�دلن� و تنه� به ی�فتن ی�چشم پ�ش کتف�  و آنهـ� را یـك بـه  �دهه�ى ع�بی ا

گ�وهـی از مت�جمـ�ن پیشـین حتـی ) ٣٢، ١، ١٣٧۵شـتن�. (آذرنـ�ش، یك زی� الف�ظ ق�آن نگ�

که در ب�زگ�دانی ف�رسـی هـیچ نقشـی نـ�ارد، در ت�جمـه وارد  ب�ء تع�یه ب�خی از افع�ل ع�بی را 

را چنـین  »ت بکـم ا�یـ�«کـه عبـ�رت بـه طـ�ری ،نـ�ا ت�ر زب�ن ف�رسی را ب� هم زدهس�خته و دس

ک در چنین ش�ایطی یکـی از  .)٣۴، ١، ١٣٧۵(آذرن�ش، » شم� خ�اىهبی�رد ب: «ان� ه�دت�جمه 

دش�ارت�ین و اصلی ت�ین م�احل ت�جمه، انتقـ�ل سـ�خت�ره�ى دسـت�رى مبـ�أ بـه ق�لـب هـ�ى 

ــ�ن م گــ�ه ت�جمــمن�ســب زب ــه ویــ�ه آنکــه  ــ�هم زدن صــحیح و روا �قصــ� اســت؛ ب ن مســتل�م ب

یج است،ب�خی از س�خت ه�ی زب�ن ع�بی  ک�سـته شـ�ه و  لیکن به تـ�ر از آن هـ�ل و هـ�اس 

ه�ى متن�ع و مختلـف، دسـت مت�جمـ�ن در رع�یـت الگ�هـ�ى زبـ�ن ف�رسـی به ب�کت ت�جمه

 ت� ش�ه است.گش�ده

گـ�دد،در این ن�شت�ر  کیـ� نمـی  کـ ب�گ�نه ای خـ�ص از ت�جمـه ت� ه بلکـه مـ�ع� ایـن اسـت 

مقتضـی�ت زبـ�ن مقصـ�  ، رع�یـتنیـ�و تحت اللفظـی مط�بق  ،دقیق ب�زگ�دانیحتی در یك 
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کـ�رگی�ى هـ� چـه �زم است وحفظ  دقـت و ام�نـت در ت�جمـه ف�رسـی قـ�آن، خـ�د مسـتل�م بـه 

در ب�زگ�دانی التف�ت نیـ� حفـظ سـ�خت�ر زبـ�ن . ه�ى زب�ن ف�رسی استبیشت� الگ�ه� و وی�گی

کـه بـه سـ�خت�ر زبـ�ن مقصـ� آسـیبی ن�سـ�ن�، �زم اسـت. در غیـ� ایـن صـ�رت  مب�أ ت� زمـ�نی 

گـ� بـ� س�ست متن ت�جمه ش�ه و انتق�ل صحیح پی�م به مخ�طب،  در اول�یـت اسـت. لـ�ا ا

کــ�م از بــین رود، ب�یــ� همــپی�نــ�  ،التفــ�ت �ت�جمــ فــ�ت را بــه یــک ح�لــت هــ�ی الت �اجــ�ای 

ک�د؛ زی�ا ضـمی� اول ب�اسـ�س سـی�ق آیـه  ک�ر رفته ت�جمه  شکل و ب�اس�س نخستین ضمی� به 

و مخ�طــب حقیقــی انتخــ�ب شــ�ه و ضــم�ی� بعــ�ی بــه ســبب التفــ�ت تغییــ� ی�فتــه اســت. 

کــه دوم  �یــ�نس همــ ٢٢) بنــ�ب�این در آیــه ۵٢، ١٣٩٠(زاهــ�،  ضــم�ی� ب�پ�یــه  نخســتین ضــمی� 

�د. ب�همین اس�س اسل�ب دوم، مبتنی بـ� ش میمخ�طب ت�جمه  شخص ذک� ش�ه به شکل

 این آیه دانست.  �را می ت�ان صحیح ت�ین شکل ت�جم دی�گ�ه حفظ س�خت�ر زب�ن مقص�

 نتیجه
ویــ�ه در زبــ�ن ع�بــی  یالتفــ�ت بــه عنــ�ان یکــی از ب�جســته تــ�ین صــن�یع ادبــی از ج�یگــ�ه

گـ� کـه بـ�رزت�ین نـ�ع آن تغییـ� ضـم�ی� ب�خ�ردار است. التف�ت ان�اع متع�دی را ش�مل مـی  دد 

کــ�م عــ�ب، در ب�خــی مــ�ارد  �، لــیکن ایــن آرایــاســت ادبــی در عــین زیبــ�یی و فصــ�حت در 

آرایــه هــ�ی ادبــی  �گــ�دد. از ایــن رو ان�یشــمن�ان ت�جمــم�جــب ابهــ�م در ســ�ی� زبــ�ن هــ� مــی 

ک�یم بهق �ف�ت را از دش�ارت�ین م�احل ت�جمهمچ�ن الت لتفـ�ت ه�چنـ� آورن�. امیشم�ر �آن 

ک�رب�د دارد و در م�ارد بسی�ری ب� ب�زگ�دانی آن، ت�جمـه همچنـ�ن  روان و ق�بـل در زب�ن ف�رسی 

یــ�نس، بــه ســبب عــ�م هــم  ٢٢ �ی از آیــ�ت همچــ�ن آیــآن در ب�خــ �فهــم اســت، لــیکن ت�جمــ

گ�دد. ب� ایـن  خ�انی ب� س�خت�ر زب�ن ف�رسی، م�جب پیچی�گی و ابه�م در ذهن خ�انن�ه می 

ایـن  ��ف رع�یـت ظـ�ه� مـتن قـ�آن بـه ت�جمـله و ب� هـم�م مت�جم�ن ف�رغ از این مسئح�ل، ع

ت�جمـه بـ�این  �ان مع�صـ� در زمینـام� ب�خـی از صـ�حب نظـ� ؛ان� هدسته از التف�ت ه� پ�داخت

که از شـی�ایی و ق�بـل فهـم بـ�دن زبـ�ن  که حفظ س�خت�ر زب�ن مب�أ ت� زم�نی �زم است  ب�ورن� 

بـ�زگ�دانی مـتن قـ�آن ب�اسـ�س سـ�خت�ر دسـت�ر زبـ�ن مقصـ� را در هـ�  مقص� نک�ه�. ل�ا آنـ�ن

 67 ١٣٩٣ت�بست�ن  ١٢٣شم�رۀ    

 



گــ�وعنــ�یی و ارتبــ�طی، �زم و بــ�یهی مــیاعــم از م ،نــ�ع ت�جمــه کی از انــ�  هداننــ�. از ایــن رو  

ک�ر خ�یش را حفـظ سـ�خت�ر ایـن  �زبـ�ن مقصـ� قـ�ار داده و از ت�جمـ مت�جم�ن ق�آن، اول�یت 

سـ�س آنه� ب� ب�زگ�دانی یکن�اخت تمـ�م ضـم�ی� آیـه ب�ا .ان� هقسم از التف�ت چشم پ�شی نم�د

 .  ان� های سلیس، روان، صحیح و ق�بل فهم ارائه نم�دنخستین ضمی� وارد ش�ه، ت�جمه
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در سطح بن�ی و ب�طن پ�ي�ی روای�ت تفسی�ی 
 :بی�ن ائمه

 2دکت� عب�اله�دی فقهی زاده 1مه�ی خ�ش�ونی 

ی�فت:  یخ در  ١٠/۶/١٣٩٣پ�ی�ش  _٢۴/١٢/١٣٩٢ت�ر

 چکی�ه 
  هـ�ی حـ�یثی  همـه در یـک سـطحتف�سی� روایـی و مجم�عـهدر روای�ت تفسی�ی م�ج�د 

پ�وهـ�ن مع�صـ�  علـ�م دانـش .ب�شـن�ه�ی معن�یی مختلفـی مـیج�ه و س�یهدارای  وب�ده، ن
کــ�ده تعــ�رض ظــ�ه�ی بــ�ای رفــع ســطح بنــ�ی ایــن روایــ�ت بــ� تفســی�ی  و بــ�ای آنهــ� اقــ�ام 

.  انـــــ�تبیـــــین و ت�ضـــــیح آیـــــه را ق�ئـــــل شـــــ�هســـــطحی از  7اح�دیـــــث صـــــ�دره از معصـــــ�م
گ�ن  رنی� خ�د  :معص�م�ن گ�ن� چن�ن ان� وای�ت خ�یش اش�ره و  تص�یح نم�دهبه سط�ح 

و دارای سـط�ح مختلــف  روایـ�ت تفســی�ی  بطـن پــ�ی� گـ�هی  کـه بـ�ای قــ�آن بطـ�نی اســت،
کــه  بــه اقتضــ�ء ســط�حی از بطــ�ن قــ�آن، بــه تن�ســب  درک مخ�طــب , نــ�ع  معنــ�یی هســتن� 

هــ�ی هبــ� اهمیــت  شــن�خت ســ�ی  :متعــ�د از  ائمــه یال و ... بیــ�ن شــ�ه اســت. روایــ�تســ�
کیــ� دارنـــ�. �و ارزش فهــم عمیــق و درایــت مــ�اد روایــ�ت ت :ســخن�ن اهــل بیــتبــ�طنی 

کلـی روای�ت تفسی�ی را  در یک دستهخ�د  :معص�م�ن  نش�ن دادهپ�وهش ح�ض�  بن�ی 
بــ� ایــن نگــ�ه  انــ� وبــ�طن یــ� همــ�ن تــ�ویلی تقســیم نمــ�دهبــه روایــ�ت تفســی� ظــ�ه� و تفســی� 

ک�د. ،ستهکه از این ن�حیه در  روای�ت تفسی�ی را تع�رضی ت�ان می  حل 
 ، ت�ویل.ظ�ه� و ب�طن، :معص�م�نراهنم�ی  ،روای�ت تفسی�ی: �کلی� واژه
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   email: hajmahdi133@yahoo.com ن�یسن�ه مسئ�ل دکت�ی دانشگ�ه ته�ان (پ�دیس قم)دانشج�ی .  ١

 دانشی�ر دانشگ�ه ته�ان.  ٢
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 پیشینه ط�� .١
گ�نــه شن�ســی و ســطح بنــ�ی آن هــ�ی اخیــ� در دهــهویــ�ه بــه هــ�دربــ�ره روایــ�ت تفســی�ی و 

که می ت�ان ش�وع م�فق آن گ�فته است  ی یع�مـه طب�طبـ� تفسـی� المیـ�ان  را درک�ره�یی شکل 
یلی و بــ�طن ، جــ� .بخــش روایــی تفســی� دیــ� در ی نخســتین بــ�ر روایــ�ت تفســی�ی ، تــ�و ی و و

روای�ت تفسی�ی شیعه ، گ�نـه شن�سـی « . م�رد دیگ� مق�له پ�وهشیتطبیق  را از هم تفکیک نم�د

کـه  ۵۵مجله علـ�م حـ�یث  شـم�ره  درن�شته دکت� مه�ی مه�ی�ی ، »و حجیت م�لـف اسـت 
گ�نه :روای�ت اهل بیتدر آن،  ک�رهـ�ی  یه�را به  مختلفی تقسیم نم�ده اسـت. از دیگـ� 

گ�فته دراین ب�ره مق�له  مجلـه  نـ�اددکتـ� مهـ�ی رسـتماز  »شن�سی روای�ت تفسـی�یگ�نه«ص�رت 

گ�نــهبــه طــ�ر ج�ئــی بــه تقســیمی�دشــ�ه  مق�لــه دودر  .اســت ١حســن� شــم�ره  شن�ســی بنــ�ی و 

آسـیب شن�سـی فهـم «ای نی� ب� عنـ�ان  در مق�له است. ش�ه پ�داخته :روای�ت اهل بیت

ع�امــل تعــ�رض اخبــ�ر  بــهدکتــ�  ســی� علــی دلبــ�ی  از »)ع�امــل آن روایــ�ت (تعــ�رض؛ علــل و
 �ه است .شو د�یل آن ذک� ه اش�ر :معص�م�ن

 بی�ن مسئله و ه�ف .٢
گ�نهبی ی� بـه علـل  ی روای�ت تفسی�ی  نیست و ن�ئشن�سی جشک ه�ف پ�وهش ح�ض� 

کلیــت اح�دیــث نظــ�ی نــ�ارد بلکــه هــ�فش نشــ�ن دادن ایــن حقیقــت  ،تعــ�رض م�جــ�د در 
کــه تقســیم بنــ�ی و ســطح بنــ�ی روایــ�ت بــه ظــ�ه� و بــ�طن و وجــ�د ت�ویــل در روایــ�ت اســت 

یشه در بی�ن معص�م گ�نی از م� را  ندارد  و آن� 7تفسی�ی ر کـ�یم گ�ن� روای�ت در تفسی� ق�آن 
ک�یم و فهم مخ�طبمتن�سب ب� سطح _  را  بـه  �نو مخ�طبـکـ�ده مطلـع  _ ظ�ه� و ب�طن ق�آن 

ــه در ادامــه چنــین همانــ�. جهــت فهــم ایــن حقیقــت  رهنمــ�ن ســ�ختهدقــت و درایــت در  ب
که  کـ�ده ،ایج�د ش�ه استسبب ب�ینتع�رض�تی در روای�ت تفسی�ی  کیـ�  ایـم پ�داختـه و ت�
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ــ� ــه ظ ــی�ی ب ــ�ت تفس ــک روای ــی (تفکی کل ــی  ــه شن�س گ�ن ــ�  ــن ب ــل) ای ــ�ن ت�وی ــ� هم ــ�طن ی ه� و ب
 اخت�ف  ق�بل حل است. 

گ�نی و  :یم ب� ت�جه به اشـ�رات خـ�د معصـ�م�نندر این پ�وهش ب� آس�ن ب�ین گ�نـ� بـ� 
یلی بــ�دن بعضــی روایــ�ت تفســی�ی صــحه  ــت�ف ســط�ح روایــ�ت خــ�د بــ�  بــ�طنی و تــ�و اخ

یم. از ایـن روایــ�ت ب�عــث غفلــت از ایـن معنــ� و ســ�ء فهـم در تع�مــل بـ� ب�خــی گمـ�ن بــی گـ�ار
کــه از یــک ســ� ، غ�ل ، از آنهــ� ســ�ء اســتف�ده یــ�ن و مخ�لفــ�ن دانســته یــ� ن�انســتهشــ�ه اســت  

کن�ر نهن�.  1کنن� و از س�ی دیگ� ب�خی آنه� را 

 آنه�نی روای�ت و ل�وم دقت و درایت در گ�ن�گ�ب� :. تص�یح  ائمه٣
گ�ن ، زب�ن ق�آن همگ�ن بـ�  گ�ن� دمنـ�ان اهـل آنچـه در میـ�ن خ�ب� اس�س د�یل و ش�اه� 

مشـ�وط  ،ه�ی مختلف زب�نی ب�ش�مشتمل ب� ه� یک از ح�زه �ت�انزب�ن متع�رف است ، می

ک�مـل بـه ایـن  ب� اینکه به بط�ن و ن�است�اری آی�ت الهـی  نینج�مـ�. پیشـ�ای�ن دیـن بـ� وقـ�ف 
گـ�ه بـه صـ�احت از بـ�طنی  یلی و وی�گی ق�آن ، بی�ن�ت تفسی�ی خـ�د را ع�ضـه داشـته و  و تـ�و

کــ�دهآنهــ�  یکنــ�یی بــ�دن معنــ� کــه ب�رهــ� بــه ایــن نکتــه اشــ�ره ف�مــ�ده :ائمــه 2.انــ�یــ�د  انــ� 

ی و ن�قل عـ�وه بـ� نقـل ب�شمعن�یی میروای�ت آنه� مختلف و دارای جه�ت متف�وت  � و راو
 مـ�رد ییمعنـ� قیـدق وجـ�هتـ� بت�انـ� اهتمـ�م داشـته ب�شـ�، نی�  ه�روای�ت ب�ی� به تفقه و فهم آن

ی�ب� را  :ائمه نظ� کم�ل استف�ده را بب�د و آندر  را به دیگ�ان منتقل نم�ی�.و از آن روای�ت 

و  9بــــی شـــــک حــــ�یث و روایـــــت ، دومـــــین منبــــع دیـــــن و میــــ�اث پیـــــ�مب� اســـــ�م

کـ�یم نی�زمنـ� تبیـین ، تفهـیم و تفسـی� است . از این رو :بیتاهل کـه قـ�آن  گ�نـه  ، همـ�ن 

نیــ� نی�زمنــ� تفســی� و تفهــیم  :بیــت عصــمت و طهــ�رتاح�دیــث اهــل  روایــ�ت و اســت،

�ا الَخَبَ� اذا َسِمعتُم�ه َعقل ِرع�یـٍ� � عقـل روایـ�«می ف�م�ی�:  7است . حض�ت علی
ُ
 ،ِاعِقل

 ����������������������  

 ٢٢۶، صآسیب شن�خت ح�یث ،عب�اله�دی ،یمسع�د . ١

؛ ١٢، ص١ج  ،ی�شـیالع �یتفسـ ، محم� بن مسـع�د، ی�شیع؛ ٣٠٠ ، صالمح�سن، احم� ،ی: ب�قبنگ�ی� به .٢

 .۴٨۵، ص ٢ج  ،هیالفق حض�هیمن � )،ص�وقابن ب�ب�یه، محم� بن علی (شیخ 
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کثیـٌ� و ُرع�َتـه َقلیـٌل  کـه مـیاخبـ�ری ؛ 1»... ف�ّن ُرواَة العلـِم  کنیـ�را    ،شـن�ی� پی�امـ�ن آن تفکـ� 

کنن�گ�ن آن ان�ک ی�ن علم بسی�رن� و درک   ... .زی�ا راو

که ایش�ن می  7دیگ� از ام�م ص�دق یدر ح�یث  :  ف�م�ی�آم�ه است 

یـه، و� َیکـ�ُن ال�جـُل مـنکم فقیهـً� حتـی یعـ�ف « یه َخیٌ� مـن ألـِف حـ�یٍث َت�و ح�یٌث َت�ر

ک�منــ� یض  کــه آن؛2...»َمعــ�ر حــ�یث را روایــت را بفهمــی بهتــ� اســت از اینکــه هــ�ار حــ�یثی 

کن�یهکنی ، هیچ یک از   ه� و اش�رات سخن م� را درک نم�ی�.شم� فقیه نیست مگ� اینکه   

شـم�  ؛3»ک�من� یع�نَم  مفُت �َع  إذا الن�ِس  أفقه أنتم«ف�م�ی�: می 7ام�م ص�دق همچنین 

که مع�نی و منظ�ر سخن�ن م� را درک نم�یی�.فقیه  ت�ین م�دم هستی� در ص�رتی 

بـ� اسـتف�ده از   :ضمن تشـ�یق بـه درک سـخن اهـل بیـت :معص�مروای�ت این در 

کیـ� مـیعقل و درایـت در هنگـ�م م�اجهـه بـ�   کـس بـ� اولـین کنـ�؛ از ایـن رو، روایـ�ت ت� هـیچ 

کـــ�م  ـــ�رد و فهـــم معنـــ�ی ابتـــ�ایی از حـــ�یث نمـــی ت�انـــ� ج�یگـــ�ه و منظـــ�ر حقیقـــی  ب�خ

 را درک نم�ی� .  :معص�م�ن

ن اینکــه  :معصــ�م�ن خطــ� طــ�د و انکــ�ر روایــ�ت مستصعب(مشــکل فهــم )  را بــ�و

گ�ش�د نم�ده و   ه�حقیقت آن بـه عنـ�ان نم�نـه بـه ایـن  ؛انـ�از آن ب� ح�ر داشـتهمکش�ف ش�د 

 نم�ییم : اش�ره می 7روایت  از ام�م ب�ق�

که ایش�ن ف�م�دمی 7ام�م ب�ق� به نقل از ج�ب� بن عب�ا�   ف�مـ�د: 9رس�ل خـ�ا: گ�ی� 

ــ� پیــ�مب� جــ� ف�شــته مقــ�ب و فهــم اســت  �ْســخت و مشــکل 9هم�نــ� حــ�یث  آل محمــ� ی

که خ�ا دلش را به ایم�سل ی� بن�ه پـس هـ� حـ�یثی از آل م�ن آزم�ده ، به آن ایم�ن نی�ورد؛ ای 

بـــه شـــم� رســـی� و  قلـــب شـــم� در ب�ابـــ� آن آرامـــش ی�فـــت و آن را آشـــن� دیـــ� ، کـــه  9محمـــ�

 ����������������������  

 .٢٠١، ص ٢ج  ،الحکمه �انیم ، محم�،یشه�یر؛ ۶۴۴ص  ،نهج الب�غه ،ی�رضیس .١

 .٢و  ١، ص مع�نی ا�خب�رابن ب�ب�یه، محم� بن علی،  .٢

 هم�ن. .٣
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که قلبت�ن از آن آرامش نی�فت ون� آشن�یش دی�ی�،   ]حقیقـت معنـ�ی[بپ�ی�ی� و ه� ح�یثی 

ی� 9آل محمـ� ]هـ�یآمـ�زه[چنین ف�د ع�لمی به و هم 9را به خ�ا و رس�لش آن . بسـپ�ر

که ت�ان فهم ح�یثی را نـ�ارد و وقتـی آن کسی  کـه بـه یـ�د مـیسـ�گن� شـن�د را مـیب�انی�  کنـ� 

ک ش�ه است و انک�ر گ�نه نیستخ�ا این روایت این  کف� است. ]روایت[، ه�  1 هم�ن 

که فهـم  د مین اح�دیث هش�ار �به مخ�طب در این روایت 7ام�م ب�ق� ب�خـی از آنهـ� ه� 

ــ� حقیقــت معنــ�ی آن کســی نت�ان ــ� هــ�  ــ�ن نیســت و چــه بس ــ� را آس ی�ب در ایــن صــ�رت و در

که  اصل وجـ�د روایـت و صـ�ور آن از معصـ�م کنـ�را  7ش�یسته نیست  چـه اینکـه  ؛انکـ�ر 

بــ� مخ�طــب و را تــ�ین آســیب و صــ�مه بــ�رگ ، ایــن انکــ�ر چــه بســ�7مطــ�بق بیــ�ن معصــ�م

کف� او بینج�م�.یت� ج�کن�، می مت�جهخ�انن�ه روایت  که  ممکن است در نه�یت به   ی 

متش�بهی م�نن� متش�به قـ�آن و محکمـی نی� هم�ن� در اخب�ر م� می ف�م�ی�:  7ام�م رض�

ن رج�ع باز حکم ق�آن است و شم� نب�ی� م�نن� م یمحکـم آنه متش�به ب�و کـه بـ پـ�و ه کنیـ� 

   2 گم�اهی خ�اهی� افت�د.

ک لفظـی  ،: تشـ�به اخبـ�ریـ�دآور شـ�در ت�ضیح این مطلب  ب�یـ�  م�ضـ�عی ف�اتـ� از اشـت�ا

کــه غ�لبــ�ً  اســت؛ کلمــه اســت  ک لفــظ ، بحــث از تعــ�د معــ�نی یــک  در شــ�ایط  زیــ�ا در اشــت�ا

گ�ن ا  ب�شـ��به  مع�نی ظ�ه�ی الف�ظ مـ�اد نمـیستعم�ل ش�ه است ، ام� در ح�یث متشگ�ن�

 3کن�.و در نتیجه ت�ویل ض�ورت پی�ا می

، ب�خـی از در یک سـطح معنـ�یی نبـ�ده :روای�ت اهل بیتهمه ح�صل سخن اینکه 

کـه منظـ�ر بعضـی از آنهـ� پـ�ده دارد ونی�ز به تبیین  آنه� کـ�یم بـ�داری از بطـ�ن آیـ�ت قـ�آن بس� 

ی ب�یـــ� بـــ� فهـــم ، درک و بـــ� دقـــت بـــه نقـــل آن بب�شـــ� پـــ�دازد و بت�انـــ� ســـط�ح . از ایـــن رو راو
کن�. ،که آن روای�ت ب�ان اش�ره داردرا مختلف و بط�نی  بن�ب�این نمی تـ�ان  بـ� ب�خـ�رد  درک 

گم�ن  جعل ی� غل�  ب�  آن روایت ب�د. ب� ه� روایت به ظ�ه� متع�رض در ت�ضیح یک آیه 
 ����������������������  

.۴٠١، ص ١ج  ،یالک�ف ،عق�بیمحم� بن  ،ینیکل .١

 .۶١٢، ص ٢ج ،7اخب�ر ال�ض� �نیعابن ب�ب�یه، محم� بن علی،  .٢

 .۴٨، ص ثیح� شن�خت، �یمج ،مع�رف .٣
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كی� .۴  وج�د ظ�ه� و ب�طن در روای�ت  تفسی�ی   �ب :معص�م�ن ت�

ک�دهدر بی�ن�ت و عب�رات مختلف  :معص�م�ن کـه بـ�ای قـ�آن هم�نان� تص�یح  ط�ر  

ک�یم ن�ظ� بـ� ایـن حقیقـت اسـت.  ،ظه� و بطنی است روای�ت آنه�  هم در ت�ضیح آی�ت ق�آن 

گــ�هی روایــ�ت   1:مطــ�بق بیــ�ن ائمــه در ایشــ�ن گــ�هی روایــ�ت آنــ�ن نــ�ظ� بــ� تفســی� ظــ�ه� و 

کـ�م معصـ�م�ن کـ�یم اسـت. بنـ�ب�این در فهـم مقصـ�د  آنجـ�  :زمینه ب�طن ( ت�ویل) قـ�آن 

ــ ــه ظهــ� و بطــن در اح�دیــث تفســی�ی م ــه نظــ� مــی رســن�، ت�جــه ب ث� �کــه اح�دیــث معــ�رض ب

ــرواای از بــ�ین منظــ�ر دســته 2اســت. ــآ ،�تی ــ یو چنــ� ُبعــ�» ذو وجــ�ه«قــ�آن را  �تی  یمع�ف

را تحـت  وجـ�ه و ابعـ�د نیـگـ�ه ا ،3داشـتهاشـ�ره  �تیـگـ�ن آگ�نه یه�هیو به ابع�د و � کن�یم

؛ امـ� بـه نظـ� 4 نمـ�ده اسـت �نیـب یو ظـ�ه� یلـیدر ب�اب� وجـ�ه تن� یو ب�طن یلیعن�ان وج�ه ت�و

گسـت�ده رس�یم مطـ�ح  �تیـروا گ�نـهنیـا ت�ضـیح مقصـ�د  نـهیکـه در زم یابه رغـم مب�حـث 

گ�ن گ�ن�  است�ارت� است. یو ب�طن یلیت�و ،ش�ه، حمل آن ب� هم�ن وج�ه 

گفته ش� بن�ب� و  5تفسی� در حیطه الف�ظ و ظ�اه� قـ�آن بـ�ای درک مـ�اد خ�اسـت. ه،آنچه 

 ����������������������  

 �یتفسـ یالب�هـ�ن فـ ،سـی� ه�شـم ،یبح�انـ ؛١۵۶ ، ص٢ج ،یالکـ�ف عقـ�ب،یمحم� بن  ،ینیکلبنگ�ی� به:  .١

 محمـ�ب�ق�، ،یمجلسـ؛٢٩ص ،١ج  ،یالصـ�ف �یتفسـ، مـ� محسـن  ،یک�شـ�ن ضیف؛ ۴۶، ص١ج  ،الق�آن

 .٨٣، ص٨٩ج  ،بح�را�ن�ار

 .١٩٩، صثیروش فهم ح� ،عب�اله�دی، یمسع�دبنگ�ی� به:  .٢

 ،ی�طیســـ ؛، مق�مـــه٨١، صمجمـــع البیـــ�ن فـــی تفســـی� القـــ�آن ؛فضـــل بـــن حســـن ،یطب�ســـبنگ�یـــ� بـــه:  .٣

 .٣٩ن�ع ،  عل�م الق�آن یا�تق�ن ف ،نیال�ج�ل

 ،ع�یوسـ�ئل الشـ، یحـّ� عـ�مل ؛١٢و  ١١، ص١، جی�شـیالع �یتفسـ ،محمـ� بـن مسـع�د ،ی�شـی: عبنگ�ی�  به .٤

 .١٩٢ ص ،٢٧ج

ـــه: ٥ ـــ� ب  من�هـــل، میمحمـــ� عبـــ�العظ ،یزرقـــ�ن ؛۴، ص١ج  ،یروح المعـــ�ن، محمـــ�د �یســـ ،یآل�ســـ. بنگ�ی

ــ ؛ ۴، ص ٢ ج ،الع�فــ�ن محمــ�د و  ،یرجبــ؛ ١۴، ص١ج  ،و المفســ�ون �یالتفســ ، نیمحمــ� حســ، یذهب

كـ� �یتفس یروش شن�س ،سن�گ�نیاز ن� یجمع بـه  ی�فتیـره ،فـتح ا� ،نج�رزادگـ�ن؛ ٢٣و ٢٠، ص میق�آن 

 .٢۴ ، صی�یمک�تب تفس
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ک�رب�د را دارد. ک�یم بیشت�ین   ت�ویل در حیطه غی� ظ�ه�ی (ب�طن) ق�آن 

کــ�م  ایدر قــ�آن آیــه؛ 1»القــ�آن آیــ� ا� و لهــ� ظهــٌ� و بطــنمــ� فــی «ف�م�یــ� : مــی 9پیــ�مب� ا

 نیست مگ� آنکه ظه� و بطن دارد . 

گـ�هی نـ�ظ� بن�ب�این هم�ن که ب�ای ق�آن ظه� و بطن است روای�ت تفسی�ی قـ�آن  نیـ�  گ�نه 

گـ�هی بـ�طن آن اسـتب�تفس  أن �أَحـ سـتطیعیَ  مـ�«: ف�م�یـ�مـی 7امـ�م بـ�ق� .ی� ظ�ه� قـ�آن و 

ـُک  القـ�آن عَمـَج  هأنّ  یعیّ� 
ّ
کـه  ؛2»ا�وصـی�ء غیـ� وب�طنـه ظـ�ه�ه ، هل ایـن روایـت صـ�احت دارد 

ــ ــ�آن ب ــ�طن ق ــ�ه� و ب ــ�مهدرک ظ ــ�ر معص ــق در اختی ــ�ر مطل ــت  7ط ــ�ن و اس ــک  بی ــی ش و ب

 تفسی� ظ�ه� و ب�طن آی�ت خ�اه� ب�د. ،ظ�ه� و ب�طن ق�آندرب�ره ت�ضیح آنه� 

ه هـ�ُ َظ «�ره ظـ�ه� و بـ�طن قـ�آن ف�مـ�د: الی درب�در پ�سخ به س 7در ج�یی دیگ�  ام�م ب�ق�

یلهْط ن�یله و بَ تَ   ضی و ِم نه م� َم ِم  ،نه ت�و
َ
الشـمس و القمـ�  یکم� یج� ییج� ،کن بع�یَ  ْم نه م� ل

 
ّ
 ( :ع، قـ�ل ا� تعـ�لیَقـء َو ینـه َشـم� جـ�ء ِم کل

َّ
ـُه ِإ�

َ
یل ِو

ْ
ـُم َت�

َ
اِسـُخ�َن ِفـَو مـ� َیْعل ـِم  ی اُ� َو الّ�َ

ْ
ِعل

ْ
 )ال

ــنَ  نحــُن  آن اســت و بــ�طن قــ�آن همــ�ن ت�ویــل  .ظــ�ه� قــ�آن همــ�ن تن�یــل (تفســی�) آن ؛3»هعلُم

گـ�دش و ج�یـ�ن خ�رشـی� و مـ�ه  .دهـ�رخ مـی رخ داده، و بعضی بعـ�اً  ه�بعضی از آن قـ�آن بـ� 

که آنه� مـی و خ�اونـ� مـی ف�م�یـ�:  آورنـ�،مـیکـه زننـ�، و حـ�ادثی ج�ی�ن دارد، در ه� چ�خی 

ک�یم  را « گ�هیم.  »دانن�ج� خ�ا و راسخ�ن در علم نمیت�ویل آی�ت ق�آن   و م�  از آن ت�ویل آ

یم م�بـ�ط یگـ�نچه م� از ظ�ه� ق�آن ب�ای شم� میف�م�ی�: آمی  7معص�م ،به بی�نی دیگ�

گ�ییم ت�ویل آن است.   به تن�یل و آنچه از ب�طن ق�آن  ب�ایت�ن می 

بـه  ،ضـمن بیـ�ن و یـ� اشـ�ره بـه ظهـ� و بطـن قـ�آن :نای دیگ� از روای�ت معص�م�دسته

گ�نی و تف�وت روای�ت تفسی�ی حتی در ت�ضیح یک آیه به ص�احت اش�ره دارن�    :گ�ن�

 ����������������������  

، ١، جتفسـی� العی�شـی، محمـ� بـن مسـع�د ،ی�شـیع ؛۵۵٠، ص١، ج كنـ� العمـ�ل ،یهن� یمتقبنگ�ی� به:  .1

 .١١ص 

 .٢٢٨، ص١، جیالک�ف ،عق�بیمحم� بن  ،ینیکل ؛٢١٣، صبص�ئ� ال�رج�ت، حسنمحم� بن  ،صف�ر .2

ــ. ٣ ــ؛ ٢٩، ص١ج  ،یالصــ�ف �یتفســ ،مــ� محســن ، یک�شــ�ن ضیف ــ، ســی� ه�شــم ،یبح�ان  �یتفســ یالب�هــ�ن ف

 .۴۶، ص١ج  ،الق�آن
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ال مـن را پ�سـخ سـ� ،از  قـ�آن پ�سـی�مای آیـهتفسـی� بـ�ره در 7گ�یـ� از امـ�م بـ�ق�ج�ب� می

گ�نـایشـدم و این بـ�ر ک�ال . سپس ب�ای ب�ر دوم از هم�ن چی� س�ف�م�د ای دیگـ� پ�سـخ ه�ن بـه 

گفتمف�م�د از جـ�اب در این مسئله بـه مـن جـ�اب دیگـ�ی غیـ�  شم� قب�ً  !ف�ایت ش�م :. من 

هم�ن� ب�ای قـ�آن بـ�طنی اسـت و بـ�ای بـ�طن  !ج�ب� یا«: ایش�ن به من ف�م�د. ام�وز داده ب�دی�

 1.»آن نی� ب�طن و ظ�ه�ی است و ب�ای ظ�ه� آن نی� ظ�ه�ی است...

گ�یـ�: بـه «یتی دیگ� آم�ه: ر رواد کـه  کـ�ده اسـت  یح محـ�ربی نقـل  عب�ا� بن سن�ن از ذر

کـه دوسـت 7ام�م ص�دق کتـ�ب خـ�د بـه مـن ف�مـ�نی داده  اسـت  دارم  گفتم : خ�اون� در 

ــه ــتم آی گف ــت؟  ــ�د: آن چیس ــ�انم. ف�م ــی� آن را ب ــّمَ (:تفس ــ�ا ُث َیْقُض
ْ
ــَثُهم ل ــ�ا َو  َتَف

ُ
ُی�ف

ْ
وَرُهْم  ل

ُ
ــ�  ٢)ُن

کـ�دن مـ�ی شـ�رب و چیـ�ن نـ�خن. ]٢٩/ حج[ ک�ت�ه  گفـتمف�م�د:  فـ�ایت  :هـ� و م�ننـ� آن . 

که شم� به او ف�م�دی� :  ک�ده است  یح مح�ربی از شم� ب�ای من نقل  َیْقُضـ�اش�م ! ذر
ْ
 َتَفـَثُهْم  ل

ُی�ُف�ا َو   7دی�ار ب� ام�م
ْ
 ؟ استدادن آن من�سک  انج�م ُنُ�وَرُهْم  ل

یــح :حضــ�ت ف�مــ�د گفتــه اســت و تــ� نیــ� راســت مــی ذر گــ�یی. هم�نــ� بــ�ای قــ�آن راســت 

کسی تحمل یح تحمل میکن می ظ�ه�ی و ب�طنی است و چه  که ذر   ٣.»کن�� آنچه را 

کـه بعضـی از اح�دیـث به ایـن مسـئله تصـ�یح دار 7ام�می�دش�ه، ب� ت�جه به روای�ت  د 

بـ�طن قــ�آن بـ�ره و بعضــی در ظـ�ه� قـ�آنبــ�ره �د درشـ مـیکـه از مـ� در زمینــه تفسـی� قـ�آن صــ�در 

کـه حتـی شـ مـیاز ایـن روایـ�ت اسـتف�ده همچنـین  .که اینه� ب�هم متف�وت هسـتن�است  �د 

ب�شـن�. م�حـ�م غفـ�ری در ت�ضـیح حـ�یث  اخیـ�  ب�طنی نی� مختلف و متف�وت مـی روای�ت

که مختص به زمـ�ن حیـ�ت  گ�ی�: این ح�یث از روای�تی است   7معصـ�م ]و حضـ�ر[می 

کی�گی اسـتاست و وجه مش امـ� یکـی  ،ت�ک بین تفسی� و ت�ویـل در ایـن روایـت طهـ�رت و پـ�

 ����������������������  

 .۴۶، ص١ج  ،الق�آن �یتفس یالب�ه�ن ف، سی� ه�شم ،یبح�ان .١

 ....  کنن� وف� خ�د ن�ره�ى به و س�زن� ب�ط�ف را ه�یش�نیآل�دگ ب�ی� سپس .٢

 .٨٣، ص٨٩ ، جبح�را�ن�ار محم�ب�ق�، ،یمجلس ؛۵۴٩، ص۴ ، جیالک�ف ،عق�بیمحم� بن  ،ینیکل. ٣
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کی�گی از آل�دگی کی�گپ� ک�ره�ی ظ�ه�ی و دیگ�ی پ�  1 دلی .ی از جهل و 

 روایت ش�ه است: گ�نهاین 7ب�ز در ح�یثی دیگ� از ام�م ص�دق

ـِ�يَن  َو ( :آیـه بـ�رهگ�یـ� درعم� بن ی�ی� می
َّ
�َن  ال

ُ
َمـ�َ  َمـ� َیِصـل

َ
ن ِبـِه  اُ�  أ

َ
 ]٢١رعـ�/ [ )ُي�َصـل أ

. البتـه نـ�زل شـ�ه اسـت 9پی�نـ� بـ� خ�نـ�ان محمـ�ب�ره این آیه در پ�سی�م؟ ایش�ن ف�م�د:

گ�هی پی�ن� چه بس� درب�ره  : از آنـ�ن صـ�دق ب�شـ�. سـپس ایشـ�ن ف�مـ�دب� خ�یش�ون�ان ت� نی� 

ــه مــی ک ــت. مبــ�ش  ــک چیــ� اس ــ�ره ی ــط درب ــ�آن فق ــش از ق ــ� ایــن بخ ــ�ر  و تف[گ�ین ســی� و منظ

 2.]دیگ�ی ن�ارد

کلـی رد مــیهعــ�ی قـ�آن را بـدر ایــن روایـت تفســی� تـک بُ  7امـ�م صـ�دق کنـ�. ایــن طــ�ر 

کـه اهـل بیـتنی� ح�یث به ط�ر ضمنی  تف�سـی� مختلفـی از  :بـه ایـن مسـئله اشـ�ره دارد 

کــ�یم را بیــ�ن مــی کــ�یم در ســط�ح معنــ�یی و اینکــه هــ� یــک از آیــ�ت  قــ�آ کننــ�آیــ�ت قــ�آن  ن 

گی�د مختلفی می یـک آیـه  ه�یـک بـه منظـ�ر  و روای�ت مختلف و متعـ�رض دربـ�رهت�ان�  ق�ار 

 �یگ� تع�رض حقیقی داشته ب�شن�.  ب� یکبی آنکه  ،خ�صی از آن  اش�ره دارن�

 در تفسی� ظه� و بطن آی�ت ق�آن :ائمهه�یی از روای�ت نم�نه .۵

کــ�یم ، ــ�آن  ــ�دن ق ــ� ب ــ�زگی و ن ــهاشــتم�ل یکــی از وجــ�ه ت ــ� �ی ــ�ن ی ــ� بط کتــ�ب ب ــن  ــ�ی ای ه

ی�ت) است، ب�ی که یک عب�رت ی� سی�ق آن مـیمعن�یی(ت�و ت�انـ� در خـ�د ، معـ�نی ن س�ن 

کــه بــ� فهــممتعــ�د طــ�ل گ�دنــ�، و هــ�ی مختلــف ، آشــک�ر مــیی را بــه همــ�اه داشــته ب�شــ� 

که   به این م�ض�ع  اش�ره دارن�. :روای�ت ائمه ،ش�ی�د همچن�ن 

ــ ــی� روای ــیدر تف�س گ�ن 3عهی ش ــ� گ�ن ــ�بی�  ــ�مین و تع ــ� مض ــ�دی،  ب ــ�ت متع ــ�  ، روای ــ�ه ب گ و 

کــ�م�ً  ــه هــم در تفســی�ی  کــ�یم مشــ�ه�ه  متفــ�وت و متعــ�رض  نســبت ب ــ�آن  ــه ق ذیــل یــک آی

 ����������������������  

 .۵۴٩صپ�ورقی  ،۴ج  ،یالک�ف ،عق�بیمحم� بن  ی،الکلین .1

 .١۵۶، ص٢هم�ن، ج .٢

 و.... ن�رالثقلین، الب�ه�ن ،الص�فی ،قمیچ�ن تف�سی� . هم ٣
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تـ�ان تعـ�رض ابتـ�ایی و مـی)  7ق اشـ�ره معصـ�مطبـآنهـ� ( بن�یکه تنه� ب�  دستهش�د می

در روایـ�ت  :معن�یی م�رد نظ� ائمـه د و ب�ین وسیله  به وج�هک�اخت�ف فهم آن را روشن 

 پی ب�د. 

که زمینه این سـ�ء فهـم را فـ�اهم آورده ، همسـ�ن پنـ�اری و هـم درجـه دیـ�ن ایـن  آسیبی 

ــت ــی�ی (ظ�ه�ی)اس ــ�ت تفس ــ� روای ــ�ت ب ــه   1روای ــهک ــه نم�ن ــ�ت در ادامــه، ب ــن روای ــ�یی از ای ه

ک�یم مختلف در  .  ش�دپ�داخته میب�ره یک آیه ق�آن 

 یکم:مثال  1 _ 5

کـ�م�ً بـ� سـ�ره نحـل دو روایـت  ١۶آیـه در تفسـی�  ،به عنـ�ان نم�نـه نقـل مختلـف  تعـ�بی�ی 

 :   ش�ه است

ْجِم  َو  َع�مــ�ٍت  َو ( آیــه ۀبــ�ردر 7امــ�م صــ�دق .١ ف�م�یــ� : منظــ�ر مــی ٢)َيْهَتــُ�وَن  ُهــْم  ِبــ�لّنَ

کـه غـ�وب نمـیزیـ�ا آن سـت�ره ست�ره ُجَ�ی اسـت؛ اسـت و  کنـ� ، بنـ�ی قبلـه بـ� آنای اسـت 

ی� راهنم�یی میوسیله آهب  3ش�ن�.ن ، اهل خشکی و در

ْجِم  َو  َع�مـ�ٍت  َو ( :هاز آی 7:  هیثم از ام�م ص�دقگ�ی�اسب�ط می .٢  )َيْهَتـُ�وَن  ُهـْم  ِبـ�لّنَ

منظـ�ر [ واسـت  9نجـم رسـ�ل خـ�ا ]از منظـ�ر[: ایش�ن ف�م�د ،پ�سی� ومن نی� ن�د آنه� ب�دم

 4 ب�شن�.می :ام�م�ن ،ع�م�ت ]از

همگ�ن در تبیین یک آیه ذک�  شـ�ه دوگ�نه تعبی� و تفسی� مختلف و ن� ،در این دو روایت

تـ�ان ایـن  تعـ�بی� معن� را بـه راحتـی ن�اشـته  و نمـی که ظ�ه� الف�ظ این آیه تحمل ه� دو است

ک�د  ان�. ص�در ش�ه 7و از ط�فی ه� دو نی� از یک معص�م را در یک لفظ  جمع 

 ����������������������  

 .٢٢۶ ص،ثیشن�خت ح� بیآس، یعب�اله�د ،یمسع�د . ١

 . ش�ن�می ه�ایت ست�رگ�ن وسیله به) هنگ�م شب( و داد  ق�ار ع�م�تی) نی�( و .٢

 .۴٠٩، ص٣، جالق�آن �یتفس یالب�ه�ن ف ،سی� ه�شم ،یبح�ان .٣

 .۴٠٨، ص٣هم�ن، ج .٤
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، که ه�یک از این روای�ت در جهت معنـ�یی خ�صـی صـ�در شـ�هدی�گ�ه قب�ل این  ب� ام�

در زمینه تفسی� ظ�ه� و روایـت  ب�این اس�س، روایت نخست .رودتع�رض ظ�ه�ی از می�ن می

کـ�یم  صـ�در شـ�ه اسـت .   ،تـ�بـه بیـ�نی دقیـقدوم در زمینه تفسـی� بـ�طن و ت�ویـل آیـ�ت قـ�آن 

کـه بـ� ظـ�ه� لفـظ نیـ� هـم�ه�ی آدر زمینه مص�دیق ظنخست روایت  کـ�ده(  خـ�انی یه بحـث  

که حقیقـت آن تنهـ� بـ� بیـ�ن  م در زمینه مص�دیق ب�طنی و پنه�نروایت دو ولی ،دارد) است 

کـ�دن معنـ�ی آیـه در ،ای مـ� روشـن شـ�ه اسـت. چنـین روایتـیب� 7معص�م صـ�د محـ�ود 

 نم�نـه ذکـ� ی ارائـهبلکـه فقـط چنـ� مصـ�اق را بـ�انیست و حتی خ�د نی� مح�ودیت نـ�ارد، 

کـج فهمـی از روایـ�ت  ،بـ� ایـن نگـ�ه و درک ایـن حقیقـت 1ک�ده است. دیگـ� هـیچ تعـ�رض و 

ن روایـ�ت  بـه در هـ� یـک از ایـ :� و وج�ه معن�یی م�رد نظ� ائمهکن میف�ق به ذهن تب�در ن

ک�رب�د خ�د را حفظ نم�دهش�د و ه� دو روایت در ط�ر دقیق شن�خته می  ان�. ج�ی خ�د 

 مثال دوم :  2 _ 5

که در دیگ�  نم�نه   :س�ره تک�ث� نقل ش�ه است ٨آیه تفسی�  به روای�تی است 

ّنَ  ُثّمَ (تفسی� آیه  در 7حض�ت علی.١
ُ
ُتْسَئل

َ
ِعیِم  َعِن  َيْ�َمِئٍ�  ل  ]منظ�ر از نعـیم[: ف�م�د )الّنَ

  2.خ�م� و آب خنک می ب�ش�

 3صحت و س�متی است. ف�م�ی� : منظ�ر امنیت ،می  حض�ت در روایتی دیگ�آن 

ّنَ  ُثّمَ (در م�رد آیه  7ام�م ص�دق. ٢
ُ
ُتْسَئل

َ
ِعـیِم  َعـِن  َيْ�َمِئـٍ�  ل : منظـ�ر از نعـیم مـ� ف�مـ�د )الّنَ

 4هستیم. ) :اهل بیت(

گ�وه اول درب�اس�س آنچه ی�دش�،  ده، مص�دیق ظ�ه�ی آیـه �بتفسی� ظ�ه� آیه ب�ره روای�ت 

گــ�وه دوم  ،نم�یــ�را بیــ�ن مــی تفســی� بــ�طن و در زمــ�ه مصــ�دیق بــ�طنی آیــه دربــ�ره امــ� روایــت 

 ����������������������  

 .٢٢۶ص ،ثیشن�خت ح� بیآس ،یعب�اله�د ،یمسع�دبنگ�ی� به:   .١

 .٢۴، ص١ج، 7اخب�ر ال�ض� �نیعابن ب�ب�یه، محم� بن علی،  .٢

 .٧۵٠، ص۵، ج الق�آن �یتفس یالب�ه�ن ف، سی� ه�شم ،یبح�ان .٣

 .٧۴٨ص ،۵هم�ن، ج .٤



آنهـ� در  7شـ�ه در ه�یـک از ایـن روایـ�ت انحصـ�ری نبـ�ده و معصـ�می�د مص�دیق  .است

کــه هــ� مــیمصــ�دیق  متنــ�ع بــ�طنی و ظــ�ه�ی آیــه را روشــن  در جــ�ی خــ�د نعــیم  یــکنم�یــ� 

گ�نه تع�رضی ب� هم ن�ار  �. نهستن� و هیچ 

کننـ�ه اهـل بیـتروای�ت دسته دوم مدر واقع  بـه عنـ�ان مصـ�اق اتـم نعمـت  :ع�فـی 

ک�م معص�مس�ن و ب�ینب�شن� میالهی   ش�د.فهمی�ه می 7به روشنی  منظ�ر و مفه�م 

کـه در و شـی�ه ی�دشـ�آنچه در تبیین تع�رض پیش آم�ه در روای�ت مختلف تفسی�ی  ای 

، گــ�اران نیــ�و آن ب�رآمــ�ه اســت  :روایــ�ت متعــ�رض آورده شــ�، در بیــ�ن معصــ�م�نشــ�ح 

انـ� حل تع�رض اخب�ر خ�د رهنمـ�ن سـ�ختهبه همین شی�ه دیگ�ان را در  ،که ذک� ش�چن�ن 

ک�دههو ب�ان ب  ان�. ط�ر ص�یح و ی� ضمنی اش�ره 

 نتیجه .۶

که  مییکی از راه در را  :ت�ان مشکل فهم معن�یی روای�ت مختلـف  معصـ�م�نه�یی 

ــ�یم  ک ــ�آن  ــه از ق ــک آی ــ� ی ــ�ع و ی ــ�دیــک م�ض ــ�ف نم ــته ،ب�ط ــهدس گ�ن ــه  ــ�ت ب ــ�ی بنــ�ی روای ه

کلی روای�ت  مختلف یلی«بـ�طنی تفیسـ� تفسـی� ظـ�ه�ی و (بط�ر  کـه») تـ�و  اسـت؛ راهکـ�ری 

 ان�.م� را ب�ان رهنم�ن س�خته ،خ�د :اهل بیت

 من�بع
 .ق�آن ك�یم .1
  .ق ـ .ه١۴٠٨ بی�وت، ،دارالفک�،روح المع�نیآل�سی ،سی� محم�د، .2
، جهــــ�د دانشــــگ�هی ، ب�ســــت�ن كیفیــــت تحلیــــل و نقــــ� حــــ�یث، ابــــ�اهیم ،اب�اهیمــــی .3

 .ش ١٣٨٩کت�ب،چ�پ اول ،  
 �یســ قیــتحق ،7اخبــ�ر ال�ضــ� �نیــع ،)الصــ�وق خیالشــ(، محمــ� بــن علــی هیــابــن ب�ب� .4

 ، ته�ان.منش�رات جه�ن،ی�ج�رد ینیحس یمه�
م�سســ� النشــ�  ،یکبــ� غفــ�را یعلــحقیــق ت تصــحیح و ،ا�خبــ�ر یمعــ�ن، _ ___________ .5

 ش.١٣٧٩ ،سین بقم المش�ف�الت�بع� لجم�ع� الم�رّ  یس�ما�
کب� علی، ت�جمه 7عی�ن اخب�ر ال�ض�_ ، ___________ .6  مسـتفی� ،نشـ� صـ�وق،، غفـ�ریا
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 بی ت�.
 ..قـ ه ١۴١٣ بی�وت ، ،دار ا�ض�اء ،من �یحض�ه الفقیه _ ،___________ .7

 
حســن مق�مــه از میــ�زا  تعلیــق و ،تصــحیح ،بصــ�ئ� الــ�رج�ت ،محمــ� بــن حســن ،صــف�ر .8

 .ش ١٣۶٢ق/١۴٠۴ی، ته�ان، منش�رات ا�علم ،یک�چه ب�غ
پ�وهشــگ�ه حــ�زه و ، آســیب شن�ســی ج�یــ�ن هــ�ی تفســی�ی محمــ� و همکــ�ران، ،اســع�ی .9

 ش.١٣٩٠چ�پ دوم، دانشگ�ه،قم، 
 .قهـ . ١۴١۶،ته�ان،بنی�د بعثت ،الب�ه�ن فی تفسی� الق�آن، سی� ه�شم ،بح�انی .10
 .بی ت�قم،  دارالکتب ا�س�میه، ،المح�سن احم�، ب�قی ، .11
�حیـ�ء التـ�اث،  :آل البیـت �، م�سسـهوسـ�ئل الشـیعمحم� بن حسـن، حّ� ع�ملی،  .12

 .قم
 .بی ت�بی�وت ، ، دارالقلم ،التفسی� و المفس�ونذهبی، محم� حسین ،  .13
پ�وهشگ�ه حـ�زه  ،روش شن�سی تفسی� ق�آن ك�یمرجبی محم�د و جمعی از ن�یسن�گ�ن،  .14

کتب عل�م انسـ�نی دانشـگ�ه ،و دانشگ�ه تهـ�ان،  هـ� (سـمت)،س�زم�ن مط�لعه و ت�وین 
 ش.١٣٨۵چ�پ دوم ،زمست�ن 

 .م١٩٨٨ بی�وت، ، دارالفک�،من�هل الع�ف�ن زرق�نی، محم� عب�العظیم، .15
 .ش ١٣٨٠، قم، چ�پ دوم، �هیجی دشتی،محم� ت�جمه  ،نهج الب�غه سی�رضی، .16
 .م١٩٧٣، المکتب� الثق�فی�، بی�وت، ا�تق�ن فی عل�م الق�آن ، �ینسی�طی، ج�ل ال .17
، انتشــ�رات ن�صــ� خســ�و ،مجمــع البیــ�ن فــی تفســی� القــ�آن، فضــل بــن حســن ،طب�ســی .18

 .ش١٣٧٢ته�ان،
 .، المکتب� العلمی� ا�س�می�، ته�انتفسی� العی�شی ،عی�شی، محم� بن مسع�د .19
ک�ش�نی .20  .ق ١۴١۵ ،چ�پ دوم ،ته�ان ،الص�ر  ،تفسی� الص�فی ،م� محسن ،فیض 
كن� ال�ق�ئق و بح� الغ�ائب ،محم� بن محم�رض� ،قمی مشه�ى .21 س�زم�ن چ�پ  ،تفسی� 

 .ش ١٣۶٨ ،  ته�ان ، انتش�رات وزارت ارش�د اس�می و
دار الکتـب  ،یکبـ� الغفـ�را یعلـتعلیـق  تصـحیح و ،یالک�ف ،عق�بیمحم� بن  ی،کلین .22

 .ش ١٣۶٧ته�ان، چ�پ س�م،  ،ا�س�می�
 تصـحیح و ،یحیـ�ن یشـیخ بکـ�ضـبط و تفسـی� از  ،تحقیـق ،كنـ� العمـ�ل ،یهن� یمتق .23

  م.١٩٨٩ق/ ١۴٠٩، بی�وت ،م�سس� ال�س�ل� ،الشیخ صف�ة السق� س ازر�فه
 .قهـ .  ١۴١۶، ته�ان، دارالح�یث، چ�پ اول ،می�ان الحکمهشه�ی، محم�، محم�ی ری .24
 .قـ .ه١۴١٣ ،بی�وت، ض�اءدارا� ،بح�را�ن�ار محم�ب�ق�، مجلسی، .25
 ،انتش�رات زائ�،ثیدانشک�ه عل�م ح� ،ثیشن�خت ح� بیآس ی،عب�اله�د ،یمسع�د .26

 ش.١٣٨٩ ،چ�پ اول
 ،چ�پ چهـ�رمته�ان،  ، انتش�رات سمت،دارالح�یث،روش فهم ح�یث، _ ___________ .27
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 ش.١٣٨٧
کتــ�ب  ،كلمــ�ت القــ�آن الکــ�یم یالتحقیــق فــ ،حســن ،مصــطف�ى .28  ،بنگــ�ه ت�جمــه و نشــ� 

 .ش ١٣۶٠ ،ته�ان
 ، انتشـــ�رات التمهیـــ� و ســـمت، چـــ�پ دوم ،علـــ�م ق�آنـــی محمـــ� هـــ�دی، ،مع�فـــت .29

 .ش١٣٨۴
 ش.١٣٨٧ته�ان  ،�نب ،ح�یثشن�خت  مجی�، ،مع�رف .30
قـــم،  ،دانشـــک�ه اصـــ�ل الـــ�ین ،رهیـــ�فتی بـــه مک�تـــب تفســـی�ی نج�رزادگـــ�ن ، فـــتح ا�، .31

 ش.١٣٨٧
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 در زن�گی انس�ناف�ايی ع�امل ب�كت

 ٢احم�محم�رشي� شيخ  _ ١اکب� ش�یسته ن�ادعلیدکت� 
ی�فت:   ١٠/۶/١٣٩٣ :پ�ی�ش_   ٧/٢/١٣٩٣در

 چکی�ه
بــ�ای بــه ثمــ� نشســتن ح�صــل تــ�ش انســ�ن، ع�امــل پیــ�ا و پنهــ�ن ف�اوانــی نقــش ایفــ� 

که م�جب رش�، تک�پ� و زایش مض�عف عمل مـیمی �د، رشـ� شـ کنن�. یکی از ع�امل پنه�ن 

معنــ�ی و ب�کــت آن اســت. در ف�هنــگ قــ�آن و روایــ�ت، نقطــه ع�یمــت هــ� ح�کــت، ســخن و 
هــ�ی غیبــی و غیــ� آشــک�ر اســت. از جملــه ایــن امــ�ر ب�کــت و ای، اتکــ�ل آن بــ� پ�یــ�هان�یشــه

اف�ایش به�ه وری انس�ن است. ایـن ن�شـت�ر بـ� ت�صـیف و تحلیـل محتـ�ای آیـ�ت و روایـ�ت، 
ت�ان بـه  م�رد مط�لعه ق�ار داده است. از نت�یج مهم پ�وهش میاف�ایی را ب�خی ع�امل ب�کت

گی�ی انس�ن از ام�اده�ی غیبی و معن�یت نظ�م طبیعت در اف�ایش به�ه وری و امک�ن به�ه 

ک�د.بهینه  س�زی ام�ر اش�ره 

 .اف�ایی، راستگ�یی، استغف�ر ب�کت: ه�کلی� واژه
 

 

 ����������������������  

 asm2us@yahoo.comعض� هیئت علمی، است�دی�ر دانشگ�ه ت�بیت دبی� شهی� رج�یی  -١

 ۀ(ن�یســن�ک�رشن�ســی ارشــ�، رشــته علــ�م قــ�آن و حــ�یث، تهــ�ان، دانشــگ�ه ت�بیــت دبیــ� شــهی� رجــ�یی  -٢

  Mrashid1366@yahoo.comمسئ�ل) 

mailto:asm2us@yahoo.com
mailto:Mrashid1366@yahoo.com


 

 

 بی�ن مسئله

ی به ه�ف مـ�رد انتظـ�ر از پ�یـ�ه هـ�ی هسـتی، عـ�وه ف�اهم آم�ن ش�ایط رش� و دستی�ب

که از آن به ب�کـت یـ�د  ن است  ب� ب�ن�مه، ت�ش، شن�خت و ... ب� عنص� عن�یت خ�اون� مق�و

ــ مــی ــ�ان بهینــهش ــ�ای ب�کــت، از عن ــ�ان ب ــی ت ــ�زی، بهــ�ه�د. در اصــط�ح روز م ــ�ّدی  س وری م

ک�د.  معن�ی استف�ده 

هـــ�ی ان�یشـــه و عمـــل اســـت. نـــ�ه اف�ونـــی نتیجـــهنیـــ� نشـــ�ن ده قـــ�آنکـــ�رب�د ب�کـــت در  

؛ ٨؛ نمـل : ١١٣؛ صـ�ف�ت : ١٨ :؛ سـب�٨١، ٧١؛ انبیـ�ء:١؛ اس�اء:١٠:؛ فّصلت ١٣٧، ٩۶ (اع�اف:

؛ اعــ�اف : ؛ نــ�ر: ٩:  ؛ ٓق ٣١؛ مــ�یم : ٩۶؛ آل عمــ�ان : ۵٠؛ انبیــ�ء: ١۵۵، ٩٢؛ انعــ�م : ٣٠قصـص : 

 .)٣؛ ق�ر:٣؛ دخ�ن : ٣۵

كــ�یمدر ف�هنــگ  یکــ�د بــه هــ�ایت(ه�د: ۀعن�یــت ویــ�، قــ�آن  ) و ۴٨خ�اونــ� در رشــ� رو

) و اف�ونــی روزی مــ�دی و معن�ی(آل�ســی، ٢٨۴، ٢؛ مق�تــل، ١١٣-١٠٩کثــ�ت نسل(صــ�ف�ت: 

 ب�کت ب�ش�. ه�ی) می ت�ان� از مص�اق٢٧٠، ۶

که به معن�ی خی� ف�اوان خ�انـ�ه شـ�ه و مصـ�اق آن ف�طمـه زهـ�ا اسـت، ع�مـل  3ک�ث� 

 رود.به شم�ر می 9ل اعظمخی� و ب�کت نسل رس�

که انس�ن می ت�ان� از آن ه� در مسـی� رشـ� مـ�دی و معنـ�ی همچنین ب�خی ع�امل م�ّدی 

؛ ٩۶؛ اعـ�اف، ۵ ،ء؛ انبیـ�١۵۵و ٩٢�ه بگیـ�د، م�ننـ� بـ�ران و سـ�ی� ع�امـل طبیعـی (انعـ�م، ــــبه

یت�ن(ن�ر، ٩ :ٓق  ؛ ١٣٧،المقـ�س (اعـ�اف) و مک�ن ه�یی چ�ن مکه، بیت٣۵و ..)، درخت ز

 .  ان� آف�ین خ�ان�ه ش�هو ...) ب�کت ١۶: ءإس�ا
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 پیشینه

ک�ت�ه و بلن� به نگ�رش در آمـ�ه اسـت. کم بـ� همـه  ١درب�ره ب�کت؛ چن� مق�له  فضـ�ی حـ�

گیـ�ی انسـ�ن از ایـن م�هبـت معنـ�ی آف�ینی خ�اون� و بهـ�هه�، تبیین امک�ن ب�کتاین مق�له

هـ�ی وجـ�د امـ�م عصـ�(عج) تکیـه شـ�ه ب�کـتاست. به وی�ه در مق�له جن�ب اسم�عیلی بـ� 

کی� ب� ع�امل ب�کت  آف�ینی است.است. بن�ب� این، وجه تم�ی� این مق�له ت�

وری نتـ�یج تـ�ش انسـ�ن وج�ی تبیین ب�خـی ع�امـل اف�ونـی و بهـ�هاین ن�شت�ر در جست

در پ�تـــ� آیـــ�ت و روایـــ�ت اســـت. از ایـــن رو نخســـت بـــه مفهـــ�م ب�کـــت پ�داختـــه، ســـپس بـــه 

 ؛ ع�امل اف�ونی ب�کت چیست؟ پ�سخ داده است.پ�سشی

 مفه�م ب�كت

یــ�د شــ�ن اســت. (ابــن منظــ�ر،  ؛ ٣٩۵،  ١٠ب�کــت بــه معنــ�ی ث�بــت بــ�دن، رشــ� و نمــ� و ز

 ۀ). راغـب مفهـ�م ثبـ�ت را تـ�جیح داده و بـ� اسـتن�د بـه آیـه پنجـ�هم سـ�ر٣۶٨،  ۵ف�اهی�ی ،

کــه در آن خیــ� ب�شــ� (راغــب اصــفه�نی،  ). ١١٩، ١انبیــ�ء ن�شــته اســت: مبــ�رک چیــ�ی اســت 

بــه معنــ�ی ف�اوانــِی همــ�اه بــ� میمنــت و ب�لنــ�گی و اف�ونــی خیــ� و خــ�بی آمــ�ه  قــ�آنب�کــت در 

یــ�ده مــ�ّدی یــ� معنــ�ی  ) و ب�خــی٢۵٨،  ۵اســت. (ط�یحــی ،  آن را بــه معنــ�ی خیــ� و فضــل ز

 ).٢۵٩،  ١،  ١٣۶٠.(مصطف�ی ،ان� دانسته

 افزایی . عوامل برکت1

ن بخـل در اختیـ�ر همگـ�ن قـ�ار  نظ�م طبیعت بسی�ر بخشن�ه است و ثم�ات خ�د را ب�و

گ� انس�ن، ن�ع ان�یشه و رفت�ر خـ�د را بـ� آهنـگ آفـ�ینش همـ�اه سـ�زد، بهـ�هد می وری ه�، ام� ا

ک�شش خ�د، اف�ونی خ�اه� ی�فت.   او از 

 ����������������������  

ع�امل ب�کـت «؛ اخ�ی، رض�، ١٣٨۵، پ�یی� ٢۵ ۀ، شم�رالهی�ت و حق�ق، »ب�کت در ق�آن«دراینی، محم�، .  ١

؛ م�لــ�ی، عب�الحمیــ�، ١٣٨٩و فــ�وردین  ١٣٨٨، اســفن� ١٢۵ ۀ، شــم�رمبلغــ�ن، »ب�کتــی در زنــ�گیو بـی

 .١٣۵۵، زمست�ن ۴٨ ۀ، شم�رجست�ره�ی ادبی، »ب�کت«
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الـ�حمن الـ�حیم، بگ�یـ�، خـ�اى  ه�گـ�ه بنـ�ه خـ�ا بسـم ا�«... ف�م�د:  9رس�ل اعظم

ک�ره�یش را به انج�م رس�نم و او را در همه ح�ل، ب�کـت متع�ل می که  گ�ی�: ب� من �زم است 

ــم ــ�وق، ». ده ــ� ۲۶۹، ۲، ١٣٧٨(ص ــم ا�«)؛ ب ــف�ه » بس ــ� س ــتن س ــ�ایت�ن «گف ــه غ ــ�، ب خ�اون

 ).۲۹۲، ۶(کلینی، » ده�!ب�کت می

گفته طب� آف�ینـی طب�یی، نظ�م آف�ینش در رش� و تع�لِی ثم�ه ت�ش انسـ�ن مـ�من نقـشبه 

ک�د. (نک  )٢٩، ۵: طب�طب�یی، خ�اه� 

کتف� بـه ظـ�ه� امـ�ر(روم:٣ایم�ن به غیب(بق�ه: )، ٣)، ت�کـل بـه خ�اونـ�(ط�ق:٧)، ع�م ا

که م�جب اف�ونی آثـ�ر اعمـ�ل انسـ�٩استم�اد از ام�اده�ی الهی(انف�ل: ن ) از ام�ری هستن� 

کشــی�ه و بــه عــ�لم آخــ�ت ســ�ق شــ مــی �ن� و ثمــ�ه عمــل انســ�ن را از حــّ� دنیــ�ی مــ�ّدی بــ�� 

 هن�.  د می

گـ�را ا اف�ایی شم�دهق�آن و روای�ت ع�امل ف�اوانی را م�جب ب�کت ن�. در اینج� بـ� نگـ�هی 

یم.  به تبیین این م�ارد می پ�داز

 اف�ايی در ق�آنع�امل ب�کت -١ -١

 ان� از:ف�ایی در ق�آن عب�رتات�ین ع�امل ب�کتمهم

 _ ایم�ن و تق�ا ١_ ١ -١
گ�ارش  شـ�د. هـ�ی زمـین و آسـم�ن بـ� ج�معـه مـی، رع�یت تق�ا، ب�عث ن�ول ب�کتق�آنبه 

گ�یـ� از ج�معـه و خلـ�ت٣و٢(ط�ق:  که منظ�ر از تق�ا،  هـ�ی صـ�فی�نه گ�ینـی) ب�یهی است 

هـــ�ی دیـــن در مـــتن ج�معـــه و همـــ�اه بـــ� ســـ�ی� مـــ�دم اســـت. ، بلکـــه رع�یـــت آمـــ�زه1نیســـت

 ����������������������  

کـ�ده . سع�ی نگ�ه ص�فی�نه و تق�ا ١ ک�هس�رى / قن�عت  ک�ده است: ب�رگی دی�م ان�ر  گ�ی� را چنین ت�سیم 

گفــتم بــه / از دنیــ� بــه غــ�رى  کــه بــ�ری بنــ�ی از دل ب�گشــ�ییچــ�ا  بگفــت آنجــ�  /شــه� انــ�ر نیــ�یی / 

گل بسی�ر ش� پی�ن بلغ�ن�پ�ی  .)١٧، حک�یتگلست�ن(. روی�ن نغ�ن� / چ� 



 ).٣۵٧،  ۵؛ ح�ی�ی ،  ١٠٠،  ٢۵،  ١٣۶٠(طب�سی،

شهی� مطه�ی(ره) این بیت ب�بـ� طـ�ه� (بسـ�زم خنجـ�ى نیشـش ز فـ��د/ زنـم بـ� دیـ�ه تـ� 

ــی� بــی ــ�ن ش گــ�دد آزاد) را هم ــیدل  ــ�ى در مثنــ�ى م ــکم م�ل ــ� و اش ــ�، دم و س ــ�.(نک: هم دان

٢٣،١٧۴.( 

گش�یش ب�کت را ثمـ�ه پ�رسـ�یی ج�معـه دانسـته اسـت: (أعـ�افك�یمق�آن  ). یکـی از ٩۶ ، 
ـــ�اق ـــ� و ب�کته�ی ب�کتمص ـــتج�بت دع�ه ـــم�ن، اس ـــ�ی آس ـــ�ن ه ـــ�ن ش ـــین، آس ـــ�ی زم ه

هـــ�ی مـــ�من بـــ� ) پـــس انســـ�ن١٩١و  ١٩٠، ٩،  ١٣۶٠ه�ست.(طب�ســـی،دست�ســـی بـــه ح�جـــت

یک�د به پ�رس�یی و س�دهی ت�ش  تصـ�دی، علمـی، ف�هنگـی، هنـ�ی ی اقهـ�هـ� و فع�لیـترو

ت�اننـ� از رشـ� ف�اینـ�ه نتـ�یج تـ�ش خـ�د ه�ی وحیـ�نی مـی... در مسی� تع�لیم الهی و آم�زهو 

 من� ش�ن�. به�ه

 _ استغف�ر ٢_ ١ -١
گنـ�ه،  استغف�ر به معن�ی طلب غف�ان الهی اسـت و بـ�خ�ف مشـه�ر، �زمـه آن ارتکـ�ب 

گنــ�ه، ر امــ�ری چــ�ن پــیشمعصــیت و ن�ف�مــ�نی خ�اونــ� نیســت، بلکــه د گیــ�ی از ارتکــ�ب 

کســب درجـ�ت متعــ�لی نیـ� مــ�ث� اسـت. بــه  پ�هیـ� از سـک�ن و رکــ�د و عـ�م انگیــ�ه رق�بـت در 

کـ�د. (مجلسـی،  9،  رسـ�ل اعظـم7ف�م�ده امـ�م صـ�دق روزانـه هفتـ�د بـ�ر اسـتغف�ر مـی 

۴۴ ،٢٧۵  .( 

گ�ارش ق�آن و تبیین پیش�ای�ن دین ی�فت :به  هـ�ی الهـی را ب�کـت، استغف�ر، م�انع در

ــ� مــی ــ�د و ج�معــه ب ــ�حد از ســ� راه ف ــ�ت ن ــ�  7ارد. حض ــ� ت کنی ــ�د: اســتغف�ر  ــه قــ�مش ف�م ب

کنـ� و بـ�غب�ران کمـک  هـ� و رودهـ� ه�ی پی  در پی ب� شم� فـ�و ریـ�د و شـم� را بـ� امـ�ال و او�د 

 ).١٣ -١٠ب�ایت�ن ق�ار ده�، (ن�ح، 

ــه قحطــی و خشــکگفتــه کــه قــ�م نــ�ح مبــت� ب ــ�اى همــین، آن ســ�لیانــ�  هــ� را شــ�ن� و ب

کننــ�، (طب�ســی، کــه اســتغف�ر  گفتــه٣٣۵، ٢۵،  ١٣۶٠ت�غیــب ف�مــ�د  :  ایمــ�ن،  انــ� ). ب�خــی 

کنن�  ).٣۴٢،  ۴خی� دنی� و آخ�ت است، ( ابن ج�زی ،  ۀجمع 

کسـی را  7ن�یس�: حض�ت حسن مجتبی می ط�ائف الحکم ب� استن�د به آیـه ی�دشـ�ه؛ 
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گ�انی شک�یت  که از فق� و تهیکه از قحطی و  ک�د، و نفـ� سـ�م ک�د، و آنکه را  دستی شک�یت 

ک�د، به استغف�ر ف�ا خ�ان�. (نک: آشتی�نی، که طلب ف�زن�   .)١٠٧، ٢را 

در نظ�م ت�بیت دینی، ام�ری چ�ن ع�م تم�یل انس�ن ب�ای سبقت در ام�ر خیـ� و رق�بـت 

ک�تـ�هی نسـبت س�زن�ه، تنبلی و سستی نسبت به ت�مین نی�زه�ی خ�د و اعض�ی  خـ�ن�اده، 

گست�ش بینش، ن�ت�انی در ایج�د رابطه مطل�ب ب� دیگ�ان، ع�م اسـتف�ده  به آم�زش دانش و 

ک�تـ�هی در صـله رحـم و ...  از علم� و ان�یشمن�ان، ع�م ق�رشن�سی نسبت به پ�ر و مـ�در، 

 ه�ی رک�د انس�ن و نی�زمن� استغف�ر است.از مص�اق

 _ شک�گ�اری٣_١ -١
ــک�گ�اری از  ــتهش ــتداش ــ�، نعم ــت. ه ــی اس ــش اس�س ــتع�اده� و ... دارای دو نق ــ�، اس ه

گســـت�ش وجـــ�د، ت�ســـعه شخصـــیت و تعـــ�لی روح اســـت. خ�اونـــ�  نخســـت: شـــک�گ�اری، 

گ� شک�گ�ار ب�شـی�، بـ� شـم� ف�ونـی مـی ُکْم ()؛ ٧ :هـم. (ابـ�اهیمد ف�م�د: ا
َ
یـَ�ّن ِز

َ
یعنـی وجـ�د  )�

کــه از دیگــ�ان تشــکد شــم� را ت�ســعه مــی کنــ�، خــ�د، بــ�رگ مــیهــم. انســ�نی  شــ�د و در جــ�ن � 

 دیگ�ان، عظمت و شک�ه می ی�ب�. 

یـ�  ت�ان آن را بـه وعـ�ه و وعیـ�ه�ى دنیـ�ى، آیه ش�یفه، مطلق است و نمیالمی�انبه بی�ن 

ک�د. (طب�طب�یی ،  .)٣٠و  ٢٩،  ١٢آخ�تی مح�ود 

ــ(آن اســت. خ�اونــ� ع�یــ� مــی ف�م�یــ�:  �منــ�ی از ح�صــل و نتیجــدوم؛ بهــ�ه ْن َشــَکَ� َو َم

م� َیْشُکُ� ِلَنْفِسـه
َ
ِ�ّن

َ
گسـت�ش ٠۴(نمـل:  )ف )؛ زیـ�ا شـک�گ�اری، بـه بهبـ�د سـطح روابـط انسـ�نی و 

شــ�د. انســ�ن شــک�گ�ار، از ه�گ�نــه بــ�اخ�قی یاعتمــ�د و احســ�س امنیــت عمــ�می منجــ� مــ

هـ�ی مـ�ّدی و معنـ�ی، اعتــ�ال م�ننـ� تـ�هین، تحقیـ� و ... مبّ�اسـت و در اســتف�ده از نعمـت

 کن�. پیشه می

ک�، منشـ� همـ هـ�ی مـ�ّدی و معنـ�ی عـ�لم را از نعمـت �یکی از آث�ر شک�گ�اری، انس�ن ش�

ــی ــق م ــ�ت ح ــت حض ــه لطــف و عن�ی ــ� ب ــت و ه�گ ــ�ردان اس ــه او ق ــبت ب ــ� و همیشــه نس دان
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کـه د ش�د. به ع�وه، از دیگ�ان انتظ�ر جب�ان ن�ارد، زی�ا به خ�بی مـین�امی�ی مبت� نمی انـ� 

گفتــه �خــ�د، نتیجـخ�اونـ�،  گ�فتــه اســت. بنـ�ب� ایــن  هــ� چــه «انـ�: شــک�گ�اری او را بــ� عهـ�ه 

کنی گ� همه نیک و ب�  کنی/  کـه ایـ�د تـ� نیکـی مـی«؛ ی� »کنی به خ�د  کـن و در دجلـه انـ�از/ 

کنـ�، زیـ�ا در ». در بی�ب�نت ده� ب�ز ن چشم�اشـت بـه دیگـ�ان نیکـی  یعنـی انسـ�ن ب�یـ� بـ�و

گ  �دد. نه�یت، به خ�د او ب�ز می 

ای نعمتـی ب�هـ�، دوسـت دارد اثـ� آن را ه�گـ�ه خ�اونـ� بـه بنـ�ه 7به بی�ن ام�م ص�دق

در او ببین�، یعنی ب� زیب�یی و خ�دآرایی، آث�ر نعمت را ب�وز دهـ� و از تظـ�ه� بـه فقـ� بپ�هیـ�د. 

 ).٢٧۵، ١۴١۴(ط�سی، 

 _ اق�مه دست�ره�ی الهی۴_ ـ١ -١
کهن حم� یخ و مط�لعه ق�ن�ن  کـه ج�معـه بشـ�ی ه�گـ� د ، نش�ن می1رابینگ�هی به ت�ر ه� 

کـه منشـ� آن علـم و  ن ق�ن�ن(الهی ی� بش�ی) نبـ�ده اسـت. در نگـ�ه منصـف�نه قـ�ن�ن الهـی  ب�و

گســت�ه اش قــ�رت مطلــق بــ�ده، هــ�ف آن، تــ�مین ســع�دت حتمــی و واقعــی انســ�ن اســت و 

گی�د، بسی�ر ارزشمن�ت� از ق�انین بش�ی است.  ع�لم آخ�ت را نی� ف�ا می 

آف�ینـی آن اسـت؛ یعنــی خ�اونـ�، نظـ�م تکــ�ین و یکـی از ب�تـ�ی هــ�ی قـ�ن�ن الهـی، ب�کــت

تشـــ�یع را مـــ�تبط و ت�ثی�گـــ�ار بـــ� هـــم قـــ�ار داده، بنـــ�ب� ایـــن، انســـ�ن در پ�تـــ� عمـــل بـــه قـــ�انین 

تشــ�یعی، از حم�یـــت نظـــ�م تکـــ�ینی نیــ� ب�خـــ�ردار خ�اهـــ� بـــ�د. پــس عمـــل بـــه دســـت�ره�ی 

سـ�زی مـ�ّدی و معنـ�ی شـ� و تعـ�لی ج�معـه انسـ�نی و بهینـهخ�اون�، نقش مهمی در رونـ� ر

 ارک�ن آن دارد. 

ــی ــ�ب، م کت ــل  ــه اه ــ� ب ــن رو، خ�اون ــم�ن از ای ــه مض ــ� ب گ ــ�:  ا ــ�راتف�م�ی ــلو  ت ــل  انجی عم

 ����������������������  

 ،فـ�از آن ای به ط�ل دو و نیم، و ع�ض یک و نیم مت� حـک شـ�ه و بـ�شتهنبب� روی سنگ ق�ن�ن حم�رابی.  ١

کنـ�. لـ�حی از َشـْمس، خ�اونـ� آفتـ�ب و عـ�الت، دری�فـت می که تص�ی� م�دی است در ح�ل خض�ع

ســ�ل چهــ�ر هـ�ار پـیش ت�ین قـ�انین بشــ�ی اسـت، بـه حـ�ود ک�مـلیکــی از ت�ین و کـه قـ�یمیآن قـ�مت 
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ــی ــب آنم ــ� و مط�ل ــیک�دن ــف نم ــیهــ� را تح�ی ــ�، از آســم�ن، روزى م ــ� و بــ�ران نم�دن خ�ردن

یــ�. زمــین نیــ� خیــهــ� مــیرحمــت حــق بــ� آن کــ�د. هــ� آشــک�ر مــی� و ب�کــت خــ�د را بــ�اى آنب�ر

 ).۶۶(م�ئ�ه: 

گــ� مــ�دم، ســخن خــ�ا و پیــ�مب�ش را مــی 7امــ�م مجتبــی شــنی�ن�، آســم�ن ف�مــ�د: ا

بخشــی� و ه�گــ� در ایــن اّمــت، اخــت�ف و زدوخــ�رد بــ�رانش را و زمــین بــ�کتش را بــه آنــ�ن مــی

شــ�ن�. � ب�خــ�ردار مــیآمــ� و همــه مــ�دم تــ� روز قی�مــت، از نعمــت س�ســب�ی دنیــپــیش نمــی

  ).۵۶۶،  ١۴١۴(ط�سی،

یک�د م�دم بـه دسـت�ره�ی  7ام�م حسین که دوران تحقق راستین رو ف�م�د: عص� ظه�ر 

ی می آورد. (حلی، خ�اون� است، همه نعمت  ). ۵۱ه�ی خ�اون� به م�دم رو

 هاافزایی در روایت. عوامل برکت2

 ان� از:ی�ن دین عب�رته�ی پیش�اس�زی در روایتب�خی ع�مل ب�کت و بهینه

 عمل درونی - ١ -٢
گ�ارش پیش�ای�ن دیـن، نـ�ع تع�مـل درونـی انسـ�ن بـ� ب�خـی پ�یـ�ه هـ�، م�جـب تعـ�لی و به 

ان�یشـی را شن�سـی نیـ�، مثبـتگیـ�ی از امـ�ر خ�اهـ� شـ�. دانـش روانتک�مل او و بهبـ�د بهـ�ه

ک�هش تنش  ه� و تس�یع ام�ر دانسته است.ع�مل 

، ع�قـه بــه امـ�ر نیـک و افـ�اد نیک�کــ�ر (متقـی هنـ�ی، حــ�یث 9_ رسـ�ل اعظـم١_ ١_ ٢

،  ١٣٩٠) و رضــــ�یت بــــه روزِی مقــــّ�ر را ع�مــــل ب�کــــت آن دانســــته است.(طب�ســــی، ١۵٩٧۴

۳۴۲  .( 

ک�شــش بــ�ای وســعت رزق  کـه منظــ�ر از رضــ�یت بــه روزی، عـ�م  شـ�ی�ن یــ�دآوری اســت 

کــه انسـ�ن بــ�ای افـ�ایش روزی خــ�د، بـ ک�رهــ�ی خـ�ف م�ننــ� نیسـت، بلکـه مــ�اد آن اسـت  ه 

ی نی�ورد. حیله  گ�ی، تقلب و ... رو

ه�ی ب�قیـ�ت صـ�لح�ت ف�زن� دخت� را ع�مل ب�کت و از مص�اق 9_ رس�ل خ�ا٢_ ١_ ٢
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 ).۱۱۵،  ۱۵خ�ان�ه است.(ن�ری، 

ــ�ن، تحقیــ� شــ�ه و عن�صــ�ی  کــه زن ــه شــ�ایط عصــ� ظهــ�ر اســ�م  ــ� ت�جــه ب ایــن مطلــب ب

کبـ�ی 3دارد. اس�م ف�طمه زه�ا �ن�، بسی�ر اهمیتش طفیلی محس�ب می ینب   3و ز

ک�د ت� زن�ن و مـ�دان بـه  �را به عن�ان اّم الفض�ئل و ب�جسته ت�ین نم�ن کم�ل به بش�یت ع�ضه 

 مشی زن�گی م�ّدی و معن�ی خ�د، ق�ار دهن�.  آن ت�سی ج�ین� و رفت�ر آن�ن را خط

   _ عمل بی�ونی ٢_٢
مـ�ّدی و معنـ�ی زنـ�گی انسـ�ن منجـ�  �ت�سـعهـ�ی معصـ�م�ن، ب�خـی رفت�رهـ� بـه در آم�زه

کــه همــ�ن ب�زتــ�ب ب�کــت الهــی اســت. م�ننــ�: اق�مــمــی ، ١٣۶٢نیکــ�ی نم�ز(صــ�وق،  �شــ�د 

ک�دن هنگ�م ورود به خ�نه(صـ�وق، بـی تـ�، ۵۲۲ ( پ�ینـ�ه، 1)؛  سـح�خی�ی۵۸۳، ۲)؛  س�م 

 ).۳۴۹، ۶۶) و ...؛ پ�هی� از  تنه�خ�ری (مجلسی، ٣٧٢

بــ� امــ�ر پ�یــ�ار و ق�بــل اعتمــ�د نیــ� م�جــب بهبــ�د رونــ� زنــ�گی و  اتکــ�ی زنــ�گی زن�شــ�یی 

کـمف�مـ�د: ب�ب�کـت 9کسب نت�یج رش� دهن�ه است. رس�ل اعظم تـ�ین َمه�ّیـهتـ�ین زنـ�ن، 

مـ�د، بـه زن اهـ�ا  �). مه�یه فقط به عن�ان نش�نه ص�اقت ع�ق٢۳۵، ۷آن�ن است.(بیهقی، 

کش می گـ�دد و حـّ� �د ت� پشت�انه محبت و دوستی را تق�یت  گ� ع�مل تف�خ� و تک�ث�  ن�، ولی ا

ــت  ــن اس ــ�ارد و چــ�ن ممک ــ�ن�اده ن ــی در صــع�د خ ــیچ نقش ــه وجــ�د آورد، ه ــ�تی ب و مــ�ز طبق

ســ�زد. پــس م�جــب تحقیــ� و تفــ�خ� و ... شــ�د، زمینــه ســق�ط روابــط زن�شــ�یی را فــ�اهم مــی

کــ ه در تحــ��ت اتکــ�ی تــ�اوم زنــ�گی ب�یــ� بــ� امــ�ری چــ�ن تقــ�ا، دانــش، محبــت و ... ب�شــ� 

 زن�گی رنگ نب�زن�.

 ����������������������  

ــه رســ�ل اعظــم .١  ــ� را بــمــی 9خ�اونــ� ع�یــ� ب کــه ن�فلــه شــب، ت ــ�  هــ�. د د ســ�ق مــیه مقــ�م محمــ�ف�م�ی

گفتــــ٧٩:ء(إســــ�ا و ت�صــــیف بــــ��ت�  درک شــــک�ه و عظمــــت مقــــ�م محمــــ�د، از حــــّ�  ،مفســــ�ان �). بــــه 

 .)١٧۵، ١٣، ی؛ طب�طب�ی۶٧١، ۶، یاست.(طب�س



 تع�مل پسن�ی�ه ب� دیگ�ان  -١ -٢ -٢
یکـــی از ع�امــــل مهـــم رشــــ� و تکــــ�پ�ی زنـــ�گی فــــ�دی و اجتمـــ�عی، تع�مــــل مطلــــ�ب، 

نـ�ع و تـ�ش انگی�شی، ه�ف�ار و تک�یم شخصیت دیگـ�ان اسـت. اهمیـت خـ�مت بـه هـم

که در ادبی�ت مـ� بـه عنـ�ان ای مهم است ه�ی او، به ان�ازهب�ای حل مشک�ت و رفع نگ�انی

گفته:  عب�دت به ج� خـ�مت خلـق نیسـت/ «عب�دت محس�ب ش�ه است؛ چن�ن سع�ی 

گ�چــه از نظــ� اهــل بیــت ایــن ســخن مقتضــ�ی شــع� و ». بــه تســبیح و ســج�ده و دلــق نیســت

آلـ�د اسـت، ولـی بخــش مهمـی از عبـ�دت در خـ�مت بــه مـ�دم، رفـع نی�زهـ�ی مــ�ّدی و شـ�ک

ک�دن زمی  نه تع�لی و ه�ایت آن�ن است. معن�ی و هم�ار 

، ٢٣انـ� (همـ�، د آمی� از ب�خی متصّ�فه مـیشهی� مطه�ی سخن سع�ی را انتق�د مب�لغه

ــق ٢٨٠ ــ�آن). در منط ــک�ه ق ــ�ر یکــی از ب�ش ــت�ده اســت. ایث ــی�ر س ــ�ه� انســ�نیت، بس ــ�ین مظ ت

که مه�ج�ین را ب� خ�د، مق�م می ۀخ�اون� درب�ر  ِث�وَن َعلـیَو ُيـْ� (ف�م�یـ�: داشتن�، میانص�ر 

کــ�َن ِبِهــْم َخص�َصــ� ــْ� 
َ
). بــ� ایــن اســ�س خــ�مت بــه مــ�دم، در ب�کــت و ٩(حشــ�:)اْنُفِســِهْم َو ل

ــ�ه ــ�ت بــه به ــه در روای ک ــی از مــ�اردی  ــی دارد. ب�خ ــش مهم ــ�ات زنــ�گی، نق ــه از ثم وری بهین

 ان� از:ه�ی بهب�د رابطه ب� م�دم مط�ح ش�ه، عب�رتعن�ان روش

 )۱۴، ١۴٠۴گ�يی(ح�انی، _ راست١ _۶_ ٢_ ٢

گ�یی، نقش بسـی�ر مهمـی در اصـ�ح رونـ� و رشـ� روابـط اجتمـ�عی دارد. انسـ�نی راست

دور از ابهـ�م و پیچیـ�گی، ایجـ�د که ب� خ�د ص�دق ب�ش�، ب� دیگـ�ان نیـ� روابطـی شـف�ف و بـه

 (آورد. خ�اونـ� ف�مـ�د: کن� و مسی� هم�اری ب�ای تکـ�پ�ی فـ�د و ج�معـه فـ�اهم مـیمی
َ
َهـ� یـ� أ ّيُ

�ِدقیَن  ُک�ُن�ا َمَع الّصَ ُق�ا اَ� َو 
َ
�يَن آَمُن�ا اّت

َّ
کمـ�ل ایمـ�ن و نه�یـت پ�رسـ�یی ١١٩(ت�به:  )ال )، یعنی 

) و در روایــ�ت ائمــه ۴٠۴، ٩(نــک: طب�طبــ�یی،  را ب�یــ� در هم�اهــی بــ� انســ�ن صــ�دق جســت

ــل راســت :معصــ�مین کم ــم و ا ــ�اق َاَت ــ�همص ــ�ن مع�فــی ش ــی، ان� گ�ی ، ٢، ٠٣۴١.(طب�س

٣٨٠.( 
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 )۱۱۹، ۲_ م�ارا ب� م�دم (کلینی، ٢_۶_ ٢_ ٢
گست�خی، بی گفت�ر م�دب�نه(به دور از خش�نت،  ادبـی)، نگـ�ه مه�آمیـ�، رفت�ر صمیم�نه، 

هــ�ی مــ�ارا  بـ� مــ�دم اســت. هــ�، پـ�ی�ش عــ�ر و ... از ش�خصـهپ�شــی از نقطـه ضــعفچشـم

ــ�ن بیمــ�ری و  ــ�دی و قــ�ض دادن در هنگــ�م نیــ�ز، س�کشــی در زم ــ�گی، هم�اهــی در ش درم�ن

کـه حـّ� و مـ�ز مـ�دم هـ�. خـط د داری را نشـ�ن مـیان�وه و ... نی� از ت�صیه ه�ی مهمی است 

ب�شــ� و بــه ویــ�ه در مســ�ئل النــ�س مــیهــ�ی الهــی و تجــ�وز بــه حــّق ق�مــ� مــ�ارا بــ� مــ�دم، آمــ�زه

تی(شخصی، ت�صیه ق�آن 
َّ
ْع ِب�ل

َ
َئ� َی ِه  اْدف ّیِ

ْحَسُن الّسَ
َ
 ) است. ۶٩ن�ن:(م�م )أ

که به عن�ان ع�امل ب�کـتب�خی از نم�نه انـ�، اف�ایـی شن�سـ�ن�ه شـ�هه�ی م�ارا ب� م�دم، 

 ان� از: عب�رت

)؛ ۶٠۴٠)؛ اطع�م یتیم (متقی هنـ�ی، ح۱۷۸، ۱، كن�الف�ائ�عی�دت از بیم�ران (ک�اجکی، 

(کلینـی،  1آمیـ�ُخلقـی و ب�خـ�رد محبـت)؛ خ�ش۲۴۲،۵٠۴١رع�یت احت�ام ب�رگ�ن(شعی�ی، 

مـ� )؛ ا٢٨۴، ١٢گی�ی در داد و ست� (ح� ع�ملی، س�ن)؛ آ١۵١، ٢)؛ صله رحم (کلینی، ٣٢، ٨

 ).  ۱۸۱، ۶، ١۴٠٧به مع�وف و نهی از منک� (ط�سی، 

ک�ر خی� و ُحسن ف�علی نی� م�جب جلـب ب�کـت اسـت.  َمـْن «ف�مـ�د:  7امـ�م بـ�ق�نّیت 

یَ� ِفـی ِرْزِقـه ُتُه ِز کـه خـ�ش١٣۴، ١(دیلمـی، » َحُسَنْت ِنّیَ اش افـ�ایش نّیـت ب�شـ�، روزی): هـ� 

 می ی�ب�. 

کمک م�ّدی و معن�ی به خ�یشـ�ون�ان(ح�انی، ٣_۶_ ٢_ ٢ ) نیـ� ۱۷۲_  پ�داخت زک�ت و  

گـ� بسـتگ�ن یـک انـ� از ع�امل مهـم جـ�ب ب�کـت الهـی شن�سـ�ن�ه شـ�ه کـه ا . واضـح اسـت 

در بسـی�ری از مـ�ارد مشـکل ف�د، نسبت به حّل مشک�ت م�ّدی و معن�ی او اهتمـ�م ورزنـ�، 

کـه بـه شـ�د؛ مـث� در ج�معـهگی�ی میرفع ش�ه، از ب�وز بسی�ری مس�ئل غی� اخ�قی پیش ای 

 ����������������������  

اف�وده ب�خ�ردار است و در جلب ب�کـت  یبه وی�ه در م�رد خ�ن�اده و همس�، از ج�یگ�ه ارزش یاخ�قخ�ش .١

ـُه ِفـ«ف�م�د:  7ت�ثی� مض�غف دارد. ام�م ص�دق
َ
 ل

َ
ْهِل َبْیِتِه ُمّ�

َ
ُه ِب� ، ١٧، ی(مجلسـ» ُعُمـِ�ه یَمْن َحُسَن ِبّ�ُ

١٠(. 



گ�سنه بم�ن� و ...   .دست�ره�ی آیه شصت و یکم س�ره ن�ر عمل ش�د، هیچ مسلم�نی نب�ی�، 

، تحقــق عــ�الت را رکــن اس�ســی ب�کــت و ف�ونــی 7_ عــ�الت، امــ�م صــ�دق۴_ ۶_٢_ ٢

گ� در می�ن م�دم ع�الت ب�قـ�ار شـ�د، همـه بـی«خ�اون� دانسته و ف�م�ده است:  نعمت نیـ�ز ا

ــی ــیم ــ�و م ــ�د را ف ــم�ن، روزى خ ــ�ل، آس ــ� متع ــه اذن خ�اون ــ�ن� و ب ــت ش ــین ب�ک ــت� و زم ف�س

ن می  .)۵۶۸، ۳ری�د.(کلینی، خ�یش را بی�و

ی نیست، بلکه بهـ�ه که ع�الت به معن�ی تس�و کس بـه منـ�ی هـ�ش�ی�ن ی�دآوری است 

تن�سب ظ�فیت و ت�ش اوست و اینکه ب�خ�ف مشه�ر ج�امع انس�نی، ع�الت منحص� بـه 

ث�وت نیست، بلکه ب�ی� دامنه آن ب� ق�رت، ف�صت، قض�وت و ... نی� پ�تـ� افکنـ� تـ� در پ�تـ� 

مـ�ّدی و معنـ�ی را فعلیـت بخشـ� و  �نظ�م حکیم�نه و ع�د�نه خ�اون�، همه نی�وهـ�ی نهفتـ

کن�. ب��ت�ین �زمین که عب�دیت خ�اون� است، هم�ار   م�تبه تع�لی انس�ن را 

ک�ظم۵_۶_ ٢_ ٢ ف�م�د: مش�رت بـ� انسـ�ن  7_ مش�رت نی� از ع�امل ب�کت زاست. ام�م 

ــ�فیقی از ســ�ى خ�اســت.(ح�انی،  ع�قــِل خی�خــ�اه، م�جــب خجســتگی، ب�کــت، رشــ� و ت

۳۹۸.( 

 _ محیط زیست٣_ ٢
ــه وظ ــ� آنک ــ�وه ب ــت، ع یس ــیط ز ــت از مح ــهم�اقب ــیف ــت، زمین ــی اس ــ�نی و اخ�ق  �ای انس

هـ�ی امـ�وز جهـ�ن، بخشـ�. یکـی از دشـ�اریهـ�ی طبیعـت را اف�ونـی مـیوری از سـ�م�یهبه�ه

که ع�صـه را بـ� او  کمب�د آب و ...  م�اجهه ب� قه� طبیعت است. آل�دگی ه�ا، آل�دگی ص�تی، 

ک�ده، نتیج كـ�یماو ب� طبیعـت اسـت.  �رحم�نب�خ�رد بی �تنگ  نـ�ع ب�خـ�رد انسـ�ن بـ� ، قـ�آن 

ی شن�س�ن�ه است.(کهف: �ه�ی طبیعت را زمینپ�ی�ه  .)٧آزم�ن و

گــ�ارای فــ�اوان و زمــین «ف�مــ�د:  7امــ�م صــ�دق کی�ه، آب  زنــ�گی فقــط در پ�تــ� هــ�ای پــ�

گ�ارا میح�صلخی�، ل�ت  ).٣٢٠(ح�انی، ». �دش بخش و 

یســت و حفــظ آن از آســیب گســت�ش آن، هــ� و تــ�ش بــاز ایــن رو م�اقبــت از محــیط ز �ای 

 م�جب اف�ایش ب�کت س�مت، امنیت تغ�یه و ب�خ�رداری از آب س�لم است.
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 _ مش�غل۴_ ٢
�ن�. شــــ ســــ�زی زنــــ�گی انســــ�ن مــــیوری و بهینــــهب�خــــی از مشــــ�غل نیــــ� م�جــــب بهــــ�ه

کشـ�ورزى و  ف�م�د: چ�ن خ�اون�، وس�یل زنـ�گی مـ�دم را آف�یـ�، ب�کـت 9اعظمرس�ل را در 

کشـ�ورزی و دام۹۳۵۴متقـی هنـ�ی، ح گ�سفن�دارى ق�ار داد.( داری عـ�وه بـ� )، زیـ�ا رشـ� 

ــی ــت م ــ�دابی طبیع ــ�ط و ش ــ� نش ــه ب ــ�ی آنک ــ�ا  دارد، نی�زه کی ه ــ� ــی در پ ــش مهم ــ� و نق اف�ای

کنـ�. جـ�اه� لعـل نهـ�و در پ�تـ�  اس�سی انس�ن را ت�مین و استق�ل و آزادگی او را تضـمین مـی 

که از زن�گی پیش�ای�ن دین اله� گ�فته ب�د، آزادی هن�وست�ن را رقم زد.چنین بینشی   م 

 ه�_ زم�ن۵_ ٢
ــ�ی  ــ�زه ه ــ�س آم ــ� اس ــ�ن قــ�آنب ــی از زم ــن، ب�خ ــ�ای�ن دی ــ�د پیش ــی و رهنم ــ�، دارای وی�گ ه

هـ�، مـ�ه رمضـ�ن، مـ�ه خ�اسـت. معن�ی و ق�رت زاین�گی هستن�. ب�جسته تـ�ین ایـن زمـ�ن

کــه خ�اونــ� در آن حســ 9رســ�ل اعظــم اف�ایــ� و ن�ت را مــیف�مــ�د:  رمضــ�ن، مــ�هی اســت 

ک می  ).۳۴۰، ۹۶کن� و آن م�ه ب�کت است.(مجلسی،گن�ه�ن را پ�

، حک�یـت از امتیـ�ز ویـ�ه قـ�آنا� در ب� ت�جه به اینکه همه ای�م از آِن خ�است، تعبی� ایـ�م

ســــ�زی بــــ�ای س و زمینــــهب�خــــی ایــــ�م دارد و نقــــش ایــــ�م خــــ�ص و ب�جســــته در ت�بیــــت نْفــــ

 ت�مل است.پ�ی�ی انس�ن، ق�بل م�عظه

ـْ�ُهْم ِب�ّیـ�ِم ا�؛ «ف�م�د:  ;ام�م خمینی کـن. ی�دتـ�ن نـ�ود » ا�اّیـ�م«َذّکِ را در ذکـ� مـ�دم وارد 

گ�شــت، و  ــ� ملــت مــ�  کــه ب ــ�م ب�رگــی  ــ�م«ایــن ای ــ�د؛ مثــل » ا�اّی ــ�ن�ده خــ�داد«ب  ١٧«؛ مثــل »پ

ـــ�«)، و ف�مـــ�د: ۴۶۶،  ١٣۶۴،٩(همـــ�،». شـــه�ی�ر ـــ� ع�شـــ�را، درود ب ـــ�ن�ده خـــ�داد و  درود ب  ٢٢پ

 ).۴٠۵، ١۴(هم�،» ا�بهمن، درود ب� ای�م

 هامکان _ 6 _2

هــ�ی وری و بهبــ�د نتیجـه امــ�ر را رقـم ب�ننــ�. در آمـ�زههــ� نیـ� مــی ت�اننـ� زمینــه بهـ�همکـ�ن

کـه ق�آن و روای�ت، ب�خی مک�ن کعبه  گ�ار هستن�؛ م�نن� خ�نه  ه� دارای من�لتی ق�یم و ت�ثی� 

ـ�(ا ج�یگ�ه پ� ب�کـت و خجسـته خ�انـ� و ف�مـ�د: خ�اون� آن ر
َّ
ل

َ
ـ�ِس ل  َبْیـٍت ُوِضـَع ِللّنَ

َ
ل ّوَ

َ
 أ

َ
 یِإّن
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میَن 
َ
ع�ل

ْ
 َو ُه�ًى ِلل

ً
َ� ُمب�َرک�

َ
 ).۶٩(آل عم�ان:  )ِبَبّک

ـــ�ار مطهـــ� امـــ�م  ـــه ویـــ�ه م ـــن و اولیـــ�ی خ�اونـــ�، ب ـــ�مب�ان، پیشـــ�ای�ن دی ـــ� همـــه پی م�ق

ف�مـ�د:  تـ� ده میـل اطـ�اف قبـ�  7صـ�دقآف�ین و خجسـته اسـت. امـ�م ، ب�کت7حسین

یــ�رت آن ب�رگــ�ار نیــ� ب�کــت آفــ�ین ۱۱۶، ۱۰۱ب�کــت دارد.(مجلســی،  7حســین بــن علــی )؛ ز

 ).٢٨۶است. (ابن ق�ل�یه، 

کلینــــی، 7همچنــــین در اح�دیــــث، امــــ�ری چــــ�ن پــــ�ی�ش و�یــــت علــــی  )٣٠٠، ١ ،(

رفتـ�ری )، خـ�ش٢٢٣)، صـله رحـم  (همـ�ن، ص ٣٧٧، ٣اط�عت و رض�یت خ�ا (همـ�ن، 

آور ) و ... ب�کـــت۴٢۵،  ٢هـــ�ی خ�اونـــ� (ح�عـــ�ملی، )، ذکـــ� نـــ�م١٨٢بـــ� مـــ�دم ( همـــ�ن، ص 

 ان�.ش�هشن�س�ن�ه 

 زدایی ـ ع�امل ب�كت٣

کـه امـ�ری چـ�ن: تکـ�یب د ه�ی آی�ت و روای�ت نش�ن مـیآم�زه )؛ ٩۶انبیـ� (اعـ�اف ، هـ� 

ی ـــی رو ـــه: گ�دان ـــ�ا ( ط ـــ�د خ ـــتی�نی، ١٢۴از ی ـــ�ز (آش ـــ�ک نم ـــت۴۵٠، ٢)؛ ت ـــ�ان نعم کف ـــ� )؛  ه

ــ�اهیم:  ــ�نی ، ٧(اب ک�ش کــم١٢۴،  ۵؛  ــ�وق، بــی)؛  ــی (ص ــ�، ف�وش ــ�م پ�داخــت ۵٨۴، ٢ت )؛ ع

) م�جـب سـلب نعمــت ۵٣٨) و خی�نـت (یـ�دی و انصـ�ری، ٣٨، ١، ١۴٠٠زکـ�ت (صـ�وق، 

 �ن�.ش می

 گی�ی نتیجه

خــ�د، و  �هــ�ی نهفتــاز ت�انــ�ییهــ�ی الهــی، انســ�ن عــ�وه بــ� ب�خــ�رداری بــ� اســ�س ســنت

من� ش�د. استف�ده بهینـه از ت�ان� از ع�مل ف�ونی و ب�کت نی� به�هه�ی هستی، میس�ی� پ�ی�ه

ک�مل از دادهه�ی م�ّدی و معن�ی و به�هس�م�یه که انسـ�ن بـ� وری  ه�، در ص�رتی میّس� است 

ی معنــ�ی نهفتــه در نظــ�م هســتی هــم یکــ�د بــه ایمــ�ننیــ�و ، پ�رســ�یی، اســتغف�ر، آوا شــ�د. رو

وری و ب�کـت زنـ�گی انسـ�ن اسـت و شک�گ�اری و حسن رفت�ر ب� دیگ�ان م�جب افـ�ایش بهـ�ه
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گ�دانی از عب�دت به وی�ه نمـ�ز، خی�نـت و ... خیـ� و ب�کـت يدروغ انگ�شتن انبی�ی الهی، رو

تم�اد ت�ان� ب� اسـکن�. پس انس�ن ب� اختی�ر و انتخ�ب خ�د، میرا از زن�گی انس�ن سلب می

ه�ی م�ّدی و معن�ی م�جـ�د در نظـ�م ه�ی خ�اون� و پیش�ای�ن دین، ب� ب�کت  س�م�یهاز آم�زه

 هستی بیف�ای�.
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ب�ق�، مت�جم : م�س�ى هم�انی، سـی� محمـ� ؛تفسی� المی�انطب�طب�یی ، محم�حسین،  .22
 .ش ١٣٧۴،  سین ح�زه علمیه ، پنجمم�ر �، دفت� انتش�رات اس�می ج�معقم

، اول، ی، ف�اهـــ�نتهـــ�ان، مجمـــع البیـــ�ن فـــی تفســـی� القـــ�آنطب�ســـی ، فضـــل بـــن حســـن،  .23
 .ش١٣۶٠

 .١٣٩٠، ته�ان، اس�میه، إع�م ال�ری،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .24
 .ق ١۴٠٣، ، اول، مشه�، نش� م�تضیاللج�جحتج�ج علی أهل ا�،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .25
کت�بمجمع البح�ینط�یحی ، فخ�ال�ین،  .26  .١٣٧۵ف�وشی م�تض�ی ، س�م ، ، ته�ان ، 
 .١۴٠٧رالکتب ا�س�میه، ا، ته�ان، دته�یب ا�حک�مط�سی ،محم� بن حسن،  .27
 .١۴١۴رالثق�فه، ا، قم، دام�لی،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .28
 .ق ١۴١٠ ،، دوم، هج�تقم ،كت�ب العین�ى، خلیل بن احم�، ف�اهی .29
کتـ�ب، تهـ�انتفسی� منهج الص�دقین فی ال�ام المخ�لفین، م� فتح ا� ،ک�ش�نی .30 ف�وشـی ، 

 .ش ١٣٣۶ ،محم� حسن علمی
 .١۴١٠، قم، دارال�خ�ئ�، كن� الف�ائ�ک�اجکی، محم� بن علی،  .31
 .ق ١۴٠٧، دار الکتب ا�س�می�، چه�رم، ته�ان، الک�فیکلینی ،محم�بن یعق�ب،  .32
 .١۴٠١ال�س�له،  ، بی�وت، م�رس�كن�العم�لال�ین، متقی هن�ی، ع�ء .33
 .١۴٠٣، بی�وت، دار احی�ء الت�اث الع�بی، بح�را�ن�ارب�ق�، مجلسی، محم� .34
كلمــ�ت القــ�آن الکــ�یم، ، حســنف�ىمصــط .35 ، بنگــ�ه ت�جمــه و نشــ�  تهــ�ان ،التحقیــق فــی 

 .ش ١٣۶٠، کت�ب
 .١٣۶۴، ، قم، ص�رامجم�عه آث�رمطه�ی، م�تضی،  .36
، ، اول، دار إحیـ�ء التــ�اث، بیــ�وتتفســی� مق�تـل بــن سـلیم�نبلخـی،  مق�تـل بـن ســلیم�ن .37

 .ق ١۴٢٣
 .١۴٠٨آل البیت،  ، قم، م�سس�ال�س�ئل مست�رکن�ری، می�زا حسین،  .38
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 »العین« كت�ب در ح�یثـی و قـ�آنی استشه�دات

 3ن�ری ک�ظمی افس�نه_ 2سي�ه لي� تق�ی سنگ�هی_  1چ�کلی ام�نی به�ام
ی�فت:    ١٠/۶/١٣٩٣_ پ�ی�ش:  ٢٢/۴/١٣٩٣در

 چکـی�ه
 آغــ�ز کــ�یم قــ�آن شــن�خت واژگــ�ن ۀ�انگیــ شن�ســی زبــ�ن ع�بــی بــ�زبــ�ن مب�حــث ســتیننخ
 و ح�یث ب�  ک�یم قـ�آن فهم ض�ورت ع�بی، ه�ین�مهلغت پی�ایش در اصلی ع�مل و گ�دی�ه
 ،دهـ�و تحلیلـی ایـن پـ�وهش نشـ�ن مـی ب�رسـی آمـ�ری .است ب�ده اس�م به خ�مت انگی�ه

کت�ب خ�د، بـه  م�ج�د لغ�ی م�اد ۵٧٣٢مجم�ع خلیل بن احم� از  در  آیـه ۶٧٩بـیش از در 
کـ�یم بـه بـیش از استشه�د نم�ده است.  یکص� س�ره کت�ب ع�وه بـ� قـ�آن  ف�اهی�ی در این 

اســـتن�د نمـــ�ده اســـت. ایـــن اح�دیـــث بـــ� مضـــ�مین   ،ه اح�دیـــث نبـــ�یبـــه ویـــ�حـــ�یث ٧٠۴
گ�نی چ�ن؛ احک�م ف�دی، فقه و حـ�ود الهـی، سـنّ  هـ�ی اخ�قـی، ، ت�صـیه9ِت پیـ�مب�گ�ن�

کــ�یم  هــ�ی ق�آنــی، ت�جــه بــه . تفســی� واژهو وقــ�یع تــ�ریخی آمــ�ه اســتتفســی� آیــ�ت قــ�آن 
گ�ن ق�آن ق�ائت گ�ن� گ�ن ه� وو اخت�ف لهجهه�ی  گ�ن� کـه نش�ن می ،روایت اح�دیث  ده� 

دانشمن�ی آشن� به عل�م ق�آنی و به ح�یث ب�ده و ت�انسته اسـت پی�نـ�ی  ،خلیل بن احم�
ک�یم، اح�دیث و علم زب�ن  شن�سی ع�بی ب�ق�ار نم�ی�.محکم می�ن ق�آن 

 کتــ�ب شن�ســی ع�بــی،زبــ�ن ،یحــ�یثاستشــه�دات  ،یق�آنــ استشــه�دات :هــ�کلیــ�واژه
 خلیل بن احم� ،العین

 
 

 ����������������������  

گ�وه الهی�ت. است�دی�ر دانشگ�ه زنج�ن١  ، amanichacoli@yahoo.com 

 گ�وه الهی�ت. است�دی�ر دانشگ�ه زنج�ن،. ٢

ک�رشن�سی ارش� دانشگ�ه زنج�ن .٣  .(ن�یسن�ه مسئ�ل) گ�وه الهی�ت ،دانشج�ی 



 

 

 تحقیق ۀپیشین
 عن�یـت مـ�رد کمتـ� کـه اسـت مبـ�حثی از اسـ�می نخسـتین منـ�بع استشـه�دات به ت�جه

 بـه نیـ� هـ�ییپـ�وهش زمینـه ایـن در البتـه.  اسـت شـ�ه واقـع انسـ�نی علـ�م حـ�زه پ�وهشگ�ان

 :است پ�ی�فته ص�رت ذیل ش�ح

ــ� اســ�می دوره آغــ�ز از اســ�می نخســتین منــ�بع در شــع�ی استشــه�دات« ن�مــهپ�یــ�ن  _  ت

 اســت�د ،عب�ســی جمیلــه خــ�نم :ن�یســن�ه ،)»ق.ـ هــ ٣٣۴ -٢٣٢(عّب�ســی دوم عصــ� پ�یــ�ن

 .الهی�ت گ�وه زنج�ن، دانشگ�ه ام�نی، به�ام دکت� :راهنم�

ی، ن�رمحمــ� آقــ�ی :ن�یســن�ه ،»ســیب�یه ق�آنــی استشــه�دات ب�رســی« ن�مــهپ�یـ�ن _  خســ�و

 ت�بیــت دانشــگ�ه _اســ�می معــ�رف و الهیــ�ت دانشــک�ه ، خ�مــی دکت�مهــ�ی :راهنمــ� اســت�د

 .سب�وار _ معلم

ــ�ن _ ــهپ�ی ــی«  ن�م ــه استشــه�د ب�رس ــ�ت ب ــ�مین احتج�جــ�ت در آی ــن�ه ،»:معص  :ن�یس

 _انســـ�نی علـــ�م دانشـــک�ه ،ســـ�ز نیـــل دکت�نصـــ�ت:  راهنمـــ� اســـت�د اهـــ�ارکی، ســـمیه خـــ�نم

 .سم�رّ  ت�بیت دانشگ�ه

 و سـ�ز نیـل نصـ�ت ،»قـ�آن بـه ائمـه مسـتقیم غیـ� استشـه�دات بـه ادبـی نگ�هی«  �لمق�  _

ک، دانشگ�ه  ،ق�آنی ـ ادبی ه�ی پ�وهش پ�وهشی _ علمی مجله اه�ارکی، سمیه  اول، سـ�ل ارا

 .  دوم شم�ره

 در حـ�یثی و ق�آنـی استشـه�دات درخصـ�ص کـه شـ� معلـ�م گ�فته، انج�م جستج�ی در

 .است نگ�فته ص�رت کن�ن ت� مش�بهی پ�وهش ،العین معجم

 مقدمه
 ســ�ی از قــ�آن تفســی� و حــ�یث کت�بــت ممن�عیـت رفــع بــ� قمــ�ی، هجــ�ی دوم قــ�ن آغـ�ز از
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 تـ�من�سـب علمـی مب�حـث اسـ�می بـ�ای �ج�معـ عبـ�الع�ی�، فضـ�ی عمـ�بن ، ام�ی خلیفه

ـــ� ـــمن�ان و ش ـــ� و دانش ـــه علم ـــ�وین ب گ�ن ت ـــ� گ�ن ـــ�م  ـــه از ،عل ـــی  جمل ـــ� ع�ب ـــه اللغ ـــم فق عل

یــ�دی  چیــ� دوره  ایــن لغــ�ی آثــ�ر از  هــ� چنــ� . پ�داختنــ�  شن�ســی ع�بــی)(زبــ�ن دســت   در ز

 بـه را دوره ایـن ،بـ�ده لغت علم در اث� ت�ینمهم و اولین که العین �ن�مت�وین لغت ام� نیست،

 . است نم�ده تب�یل شن�سیدانش زب�ن در درخش�ن دورانی

یخ در بــ�ر اولـین بـ�ای )ق١٧۵ -١٠٠( احمـ� بـن خلیـل  بــه شن�سـی ع�بـی دسـت زبـ�ن تـ�ر

 ای ازس�مشـــق بخــش عمـــ�ه و کــ�د م�نـــ�گ�ر ن�یســی ف�هنـــگ در اورا نــ�م کـــه زد بــ�یع ابتکــ�ری

 در خلیـل .اسـتسـ�م�ن ی�فتـه  آنهـ� معـ�نی و مشـتق�ت هـ�،واژه زمینه در ه�که بع� ش� ت�لیف�تی

یــ�دی  و شــ�عی و ری�ضــی علــ�م در نیــ� و شــع� و لغــت و نحــ� م�ننــ� زبــ�نی علــ�م م�ســیقی تبّحــ� ز

 یـ�فتن دسـت  بـ� و گ�رانـ� علـم راه در را خ�د عم� که است کس�نیاز  و علم ب�رگ�ن از او ١.داشت

گ�دان ت�بیت ب� ع�ب زب�ن مهم ق�اع� ب�  هـ�رون شـمیل، بـن نضـ� سـیب�یه، همچـ�ن؛ ب�رگـی شـ�

   2.ق�ارداد لغت  علم ب�رگ�ن ردیف در را خ�د ن�م اصمعی، و ج�ی� بن نح�ی، وهب م�سی بن

کـــ�ملی داشـــت  9پیـــ�مب� اح�دیـــث نســـبت بـــه همچنـــین خلیـــل  از یکـــی .آشـــن�یی 

گ�دانش  3م�نـی عـ�ن بـن عبـ�ا� از بعـ� مـن« :گ�یـ�ایـن بـ�ره مـی در شـمیل نضـ�بن ن�م به ش�

 4.»نی�فتم خلیل از سنت به اعلم را شخصی

 دو دارای و هجــ�ى دوم قــ�ن در اســتف�ده مــ�رد لغــ�ت از گ�انبهــ� اىمجم�عــه العــین کتــ�ب

  و رودمـی شـم�ر بـه لغت در ج�مع کت�ب نخستین که است آن اول وی�گی. است مهم وی�گی

 بـه خـ�یش، عصـ� مـ�دم به م�اجعه ب� بلکه نگ�فته، دیگ�ی کت�ب از کلم�ت را مع�نی م�لف،

گفتـه شــ�ه  گشـته کتـ�ب فـ�اوان اعتبـ�ر و ارزش م�جـب ایـن و بـ�ده پـی الفـ�ظ معـ�نی اسـت. 

 خلیـل کـ�دی؟ کسـب کجـ� از را دانش این ت�: پ�سی� خلیل از) ق١٨٩ م(کس�ئی است روزی
 ����������������������  

 .٣٢ص ،ع�بی_  ع�بی ه�ین�مه واژه تک�مل و پی�ایش امیل، یعق�ب، .١

 .٧۵و٧۴، صالفه�ست اسح�ق، ن�یم،محم�بن ابن .٢

 .قم�یث و فقیه ق�ن اول و دوم هج�ی بص�ی، محّ�  . عب�ا� بن ع�ن م�نی٣

 .١٣١، صادبی عل�م پیش�فت و پی�ایش در ق�آن ت�ثی�محم�،  می�جلیلی،علی.  ٤
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 1.ته�مه و نج� حج�ز، صح�اه�ی و ه�ب�دیه از: داد پ�سخ

 کـه دانشـی �واسـط بـه احمـ� بـن خلیـل بـ�ر اولین ب�ای که است ابتک�ری ،وی�گی دومین 

 را هـ�واژه ، کت�ب ت�تیب در و ک�رگ�فت به داشت ح�وف مخ�رج و آواشن�سی و ق�آن ق�ائت در

 :نم�د تنظیم زی� ص�رت به ب�� به حلق از ، اص�ات مخ�رج حسب ب�

/  م ب ف/  ن ل ر/  ث ذ ظ/  ت د ط/  ز س ص/  ض ش ج/  ک ق/  غ خ هــــ ح ع(

 ) ی ا و

 بـه وابسـته هـم علـم ایـن و ب�شـ� می نی� ع�وض علم واضع خلیل که مطلب این به ت�جه

 ایویــ�ه اهمیــت از خلیــل نــ�د حــ�وف مخــ�رج کــه کــ�د خ�اهــ� ت�ییــ� اســت؛ کــ�م آهنــگ

 ن�مـهلغـت شـ� م�جـب کـه بـ�د او نـ�د حـ�وف در مخ�رج اهمیت همین و است ب�ده ب�خ�ردار

 .نم�ی� تنظیم حلقی ح�وف اس�س ب� را خ�د

ثی به را کلم�ت خلیل  تقسـیم ربـ�عی و مض�عف، صـحیح، معتـل مض�عف، رب�عی ث�

ثــی(ثنــ�ئی کلمــ�ت در .اســت بــ�ده کــ�ر بــه را »جــ�ییج�بــه« روش قســمی هــ� در و. کــ�ده  ث�

ثــی در امـــ� ،نـــ�ارد امکــ�ن بیشـــت� جــ�ییج�بـــه دو)مضــ�عف  صـــ�رت جـــ�ییج�بــه شـــش ث�

ــه جــ�ییج�بــه شــم�ر خم�ســی در و جــ�ییج�بــه ۴٢ ربــ�عی در ت�تیــب بــ�ین .گیــ�دمــی  ١٢٠ ب

 تـ�ینطـ��نی و تـ�ینالعـین بـ�رگ بـ�ب و شـ�د مـی شـ�وع عـین حـ�ف ب� کت�ب این  2.رس�می

 . است نه�ده العین  را کت�ب ن�م م�لفسبب   همین به است، کت�ب اب�اب

گ�ن مـی ب�شـ�. گ�ن� کت�ب   هـ�ی سـف�ش بـه ب�دیـه،تج�بـه استن�دات و استشه�دات این 

کــ�یم،  مخضــ�م(ج�هلی _ اشــع�ر جــ�هلی، ح�دیــث، اصــ�ر اســ�م)، اشــع�ر اســ�می، قــ�آن 

کتــــ�ب مــــی ب�شــــ�. بیشــــت�ین  �امثــــ�ل و حکــــم از جملــــ اســــتن�دات و استشــــه�دات ایــــن 

 ����������������������  

 لغـ� الضـ�حط، ،البـ�قی عبـ� ؛٢۶۴، صع�بـی شن�سـی زب�ن و اللغه فقه در مب�حثی رمض�ن، عب�الت�اب، .١

 .۶١ ، صوصفی� ت�ریخی� دراس� تمیم

 .٣٠٣ص ،ع�بی شن�سی زب�ن و اللغه فقه در مب�حثی رمض�ن، عب�الت�اب،. ٢
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کتــ�ب پــس از شــع� کــ�یم و  ،استشــه�دات ایــن  . میــ�ان و ح�دیــث اســتااستشــه�د بــه قــ�آن 

ــ�نگی اســتف�ده از ایــن استشــه�دات کتــ�ب  چگ بــ� مــ� روشــن نبــ�ده و ایــن مق�لــه  العــیندر 

که: _درص�د است ت� به روش آم�ری   تحلیلی نش�ن ده� 

کتــ�ب همیــ�ان و چگــ�نگی بــ_ ١ گیــ�ی استشــه�دات ق�آنــی در  بــه چــه صــ�رت  العــینکــ�ر 

 ؟است

کتـ�ب اسـتف�ده _ ۲ خلیل بن احم� ت� چه ان�ازه و چگ�نه از استشه�د به ح�یث در این 

 ک�ده است؟

خلیل بن احم� در پی�ن� علم زب�ن شن�سی ع�بی و علـ�م قـ�آن و حـ�یث چـه نقشـی -٣

ک�ده است  ؟را ایف� 

 معناي لغوي و اصطالحی استشهاد
ــ� از فعــل » استشــه�د« �مــکل ــ�ده» ِهَ� ، َیشــَهُ� ، ُشــُه�دا َشــ« مصــ�ری م�ی ــه  ،ب در لغــت ب

گـ�فتنمع�نی مث�ل  گـ�اهی و شـ�ه�  ، احتجـ�ج و ش�ه� خ�استن ب�ای اثب�ت مقصـ�دی، بـه 

 بــ� متن�ســب ن�یســن�ه کــه اســت آن اصــط�ح و در 1.آمــ�ه اســت ... کــ�دن ، تمثــل جســتن و

 .آورد  را ش�ه� .ض�ب المثل و .. ،شع�، سخن ب�رگ�ن ح�یث، آیه، م�اردی از ، خ�د منظ�ر

 العینکتاب آنی در استشهادات قر
که زب�ن ، بـ� وجـ�د داشـتن معی�رهـ�ی پیچیـ�ه دسـت شن�س�ن پیشین زب�ن ع�بیزم�نی 

 زبــ�ن کــ�یم ، قــ�آن بــه تــ�وین وجمــع آوری زبــ�ن ع�بــی زدنــ�، آن را بــه چهــ�ر بخــش (زبــ�ن

ک�دنـ�. خـ�مت بـه قـ�آن  ایـن دانشـمن�ان بـ� هـ�ف 2ح�یث، زب�ن شـع� و زبـ�ن نثـ�) تقسـیم 

، بـه جمـع آوری شـ�اه� زبـ�نی و وضـع ق�اعـ�ی درپی شن�خت س�خت�ر و مع�نی الف�ظک�یم 

کـ�م فصـیح عـ�ب و  ب�ای زب�ن ع�بی پ�داختن� و من�بع ادبی را ب� استشـه�د بـه آیـ�ت ق�آنـی، 

 ����������������������  

کب�، علی دهخ�ا، ؛شه� واژه ، ذیلالع�ب لس�ن منظ�ر، ابن .١  .٢١۵٩ص ۶، جن�مهلغت ا

 .١١٢ ص ،ع�بی شن�سی زب�ن و اللغه فقه در مب�حثیعب�الت�اب،رمض�ن، .٢
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 .نی� اح�دیث نب�ی م�ّین س�ختن�

اسـت تـ� استشـه�د بـه اهمیت و ج�یگ�ه منحص� بـه فـ�د قـ�آن  در نـ�د آن هـ� سـبب شـ�ه 

ب�شــ�. تــ�ین و رایــج تــ�ین روش در احتج�جــ�ت و منــ�ظ�ات مســلم�ن�ن قــ�آن همــ�اره مهــم

کـه همـه روایـتشن�س�ن  زب�ن ع�بی میزب�ن هـ�ی قـ�آن حتـی شـ�ّذ آن ه�چنـ� بـ� آنهـ� گفتن� 

کــ�م خ�اونــ� « :ن�یســ�شــ�د. بغــ�ادی مــی�ن فصــیح شــم�ده مــی�د ، جــ�ء زبــشــ مــیقیــ�س ن

کلم�ت مت�ات� و ش�ّذ آن جـ�ی� اسـت.بلیغ ت�ین وفصیح  1.»ت�ین سخن است و استشه�د به 

  ٢.»ت� از شع� استت� و ع�بیق�آن در حجّیت قّ�ی« گ�ی�: و ف�اء می

اصــلی  ۀآنــی اهتمـ�م خ�صــی داشـتن�. انگیــ�معجـم ن�یســ�ن در شـ�ح واژگــ�ن بـه آیــ�ت ق�

هـ�ی خـ�د هـم تـ�لیفن در ن�آ �د.ب 9حفظ زب�ن ق�آن و زب�ن پی�مب� ،ن در ت�وین مع�جمن�آ

به ت�ضیح آی�ت ق�آنی پ�داختن� و هـم در مقـ�م اخـت�ف بـ� هـم یـ� هنگـ�م شـک در مب�حـث 

همگــی در مق�بــل آن تســلیم ب�دنـ�. آنــ�ن ضــمن روشــن  ، قــ�آن را فصــل الخطــ�ب قـ�ار داده، لغـ�ی

کـ�ده، فه�م آیه ی� حّل مب�حث علمی لغ�یس�زی م ، آن را ذخیـ�ه آن را بـ� اخـ�ص تمـ�م پیگیـ�ی 

 الصــح�حکتــ�ب  �ق) در مق�مــ٣٩٣بــن حمــ�د جــ�ه�ی (م دانســتن�. اســم�عیل معــ�د خــ�د مــی

ک«گ�ی�: می کت�ب،  که خ�اونـ� آن  ؛املم�ت صحیح از زب�ن ع�بی را آوردهمن در این  زب�نی 

   3».را ش�افت داده و شن�خت دین و دنی� را من�ط به ی�دگی�ی آن ق�ار داده است

ــ�ر ــن منظ ــ٧١١(م اب ــ�ن العــ�ب �ق) درمق�م ــت :  لس ــه اس ــی«گفت ــ� م ــه از خ�اون ک ــ�اهم  خ

کتــ�ب ر ام در قی�مــت قــ�ار دهــ� و اخــ�ص ا وســیله ب�تــ�ی مقــ�م و ف�ونــی درجــهتــ�لیف ایــن 

   4.»ک�مل را در ت�وین آن به من ارزانی دارد

انگیـ�ه خـ�د را چنـین   تـ�ج العـ�وسق ) در مق�مـه  ١٢٠۵سـی� محمـ� م�تضـی زبیـ�ی (م 

 ����������������������  

 .١۵٠ص ،النح� علم فی ا�قت�اح ،. السی�طی١

 .١۴،ص١ج ،الق�آن مع�نی الف�اء، .٢

 .٣٣ص ،الع�بی� صح�ح و اللغ� ت�ج: الصح�ح حم�د، بن اسم�عیل ج�ه�ی، .٣

 .٩ ص ،الع�ب لس�ن مک�م، بن محم� منظ�ر، ابن .٤
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، مـ�اِر احکـ�م ؛ زیـ�ا ایـن زبـ�نمن ه�فی ج� حفـظ لغـت شـ�یف ع�بـی نـ�ارم«کن�: �ن میبی

  1».ق�آن و روای�ت نب�ی است

فتــه و ق�آنـی صـ�رت پ�ی� ۀ�ی بـ� انگیـ�در نیمـه دوم قـ�ن دوم هجـ العـینبـی ت�دیـ� تـ�وین 

کــه نگــ�رش  ایــن  آمــ�؛نگــ�ری بــه شــم�ر مــیعلــم معجــم �گــ�می بلنــ� در راســت�ی ت�ســع چــ�ا 

گیـ�ی معــ�جم در دورهمع کــه عـ�وه بــ� حفــظ و صــی�نت از جـم، اســ�س شــکل  هــ�ی بعـ� بــ�د 

عنی قـ�آن زب�ن ع�بی، دست�سی محقق�ن ع�ب و غی� ع�ب را به من�بع اصیل عل�م اس�می ی

 نم�د.و ح�یث تسهیل می

آیـه استشـه�د    ۶٧٩بـیش از ، بـه  م�جـ�د لغـ�ی �ادمـ  ۵٧٣٢مجمـ�ع خلیل بن احمـ� از  

مبــ�رک مصــحف شــ�یف هــ�ی �ت از  یکصــ� ســ�ره مختلــف از  ســ�رهایــن آیــ نمــ�ده اســت.

که آی�تش�ن در می�ن استشه�داِت الهی انتخ�ب ش�ه م بـه چشـ العـینان� و چه�رده س�ره ای 

ــ�رتنمــی ــ� عب ــ� ازاخ�رن ــی، ســ�ره ن ــ�فق�ن، تغــ�بن، تحــ�یم، أعل ــ�ی ج�ثیــ�، ممتحنــ�، من ه

ن کــ�ف�و ) و نم�دارهــ�ی ١و نصــ�.  جــ�ول شــم�ره( شــمس، لیــل، انشــ�اح، تــین، تکــ�ث�، عصــ�، 

کتـ�ب » ب«و » الـف« کـه بعــ�ه� ب�شـ�مـی العــینبیـ�نگ� میــ�ان نقـش قـ�آن در تــ�وین  ؛ امــ�ی 

استشـه�دات ق�آنـی در  شن�س�ن ع�بی در ت�وین معجم نگـ�ری شـ�.ب�ای س�ی� زب�ن الگ�یی

ن ذک� ن�م س�ره ی� کت�ب غ�لب� ب�و ، »قـ�ل ا�« هـ�یشـم�ره آیـ�ت بـ�ده و عمـ�ت� بـه شـکل این 

کـه بـه منظـ�ر روشـن شـ�ن چگـ�نگی بیـ�ن ایـن بیـ�ن شـ�ه» ق�ل عّ� و جّل «، »ع�لیق�ل ت« انـ� 

 ش�د:ه� اش�ره میاستشه�دات به م�اردی از آن

 :ن�یس�می» الطعم« ۀخلیل بن احم� در ش�ح واژ

کــه رو صــی�، طعــ�م ن�میــ�ه شــ�ه از آن  ؛2»الجــ�ع یســّ� �ّنــه ی الصــی� َطَع�مــً�، فســّم ... « 

 (تعـ�لی: قـ�ل «کنـ�: ن معنـ�، چنـین استشـه�د  مـیب�ای ای �.کن میگ�سنگی را ب�ط�ف 
َ

ِحـّل
ُ
أ

َبْحـِ� َو َطع�ُمـُه 
ْ
ُکْم َصْیُ� ال

َ
ُکـْم  ل

َ
 ل

ً
ک�روانیـ�ن ؛ بـ�ای بهـ�ه)۶٩(م�ئـ�ه / )َمت�عـ� منـ� شـ�ن شـم� و 

 ����������������������  

 .۵٢ص ،١ج ،الق�م�س ج�اه� من الع�وس ت�ج ،م�تضی محم� ،زبی�ی . حسینی١

 .٢۵ص ،٢ج ،العین احم�، بن خلیل ،. الف�اهی�ی٢
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کی آن ب� شم� ح�ل ش�.  ی� و خ�را ک�دن از در  شک�ر 

ن النســ�ءالَقــْ�ُم «گ�یــ�: قــ�م مــی ۀاو در شــ�ح واژ را شــ�مل مــ�دان » قــ�م « او  1.»: ال�جــ�ل دو

گ�نـه اسـتن�د نمـ�ده اسـت:   ١١دانسته و نه زنـ�ن ؛ و در ایـن معنـ� بـه آیـه  سـ�ره حجـ�ات ، ایـن 

ْن  َعســی َقــْ�ٍم  ِمــْن  َقــْ�ٌم  َیْســَخ�ْ  �(]: عــ� و جــل[ ا� قــ�ل«
َ
  َیُک�ُنــ�ا أ

ً
 ِنســ�ٍء  ِمــْن  ِنســ�ٌء  � َو  ِمــْنُهْم  َخْیــ�ا

ْن  َعسی
َ
  َیُکّنَ  أ

ً
گـ�وه دیگـ� را  ؛)١١ /(حج�ات . )ِمْنُهّنَ  َخْی�ا گ�وهـی  ای ایم�ن آورنـ�گ�ن! نب�یـ� 

کننــ�، شــ�ی� مســخ�ه شــ�همســخ کننــ�گ�ن بهتــ� ب�شــن� و نب�یــ� زنــ�نی زنــ�ن �ه  هــ� از مســخ�ه 

کنن� کنن�گ�ن بهت� ب�ش، ش�ی� مسخ�ه ش�هدیگ� را مسخ�ه   ن�.ه� از مسخ�ه 

گ�ی�: » ا�سف«ف�اهی�ی در ت�ضیح واژه   فـي الغضـب و. حـ�ل فـي الح�ن ا�سف:«می 

�( ک�ده و ب�ای آن آیه را ح�لت ن�راحتی و ح�لت خشم معن� و آن 2.»ح�ل ّمَ
َ
ل

َ
 اْنَتَقْمنـ� آَسُف�ن� ف

ــْنُهْم  ــ�ف/ )ِم ــ�م ۵۵( زخ ــ�ن انتق ــ� از آن ــم آوردن ــه خش ــ� را ب ــ�ن م ــت. (وچ ــ�ه� آورده اس ) را ش

 گ�فتیم.).

گ�ن از ق�آن دتئخلیل به ق�ا گ�ن� هـ� را در ذیـل ه�ی پیشین ت�جه داشته و آنر دورهه�ی 

ی�ن ب�رگی چ�ن ابن مسع�د می ت�ضیح واژگ�ن ذک�  کنـ� یـ�د مـی حسن بصـ�یو کن�. او از ق�ر

ـــ ـــه عنـــ�ان مثـــ�ل در شـــ�ح آی ـــ�غ�َت  ( �شـــ�یف �و ب ـــَ� الّطَ ـــ�ه/ )...وَعَب هـــ�ی ) ق�ائـــت٠۶(م�ئ

 کن�:ع�دی از آن را به ش�ح ذیل ذک� میمت

ــ�ُغ�َت « ــَ� الّطَ ن ا�ف�لع�مــ� تقــ�أ: َو َعَب ــَ� الطــ�غ�ت مــن دو خ�اننــ�: ه مــیع�مــ؛ »، أي: َعَب

 .ط�غ�ت را به غی� از خ�ا پ�ستی�ن�یعنی  ،ط�غ�ت را پ�ستی�

کم� تق�ل: ُضِ�َب «  .ط�غ�ت پ�ستی�ه ش�...  ؛»َعْبُ� ا� و ُعِبَ� الط�غ�ُت، 

کم� تقـ�ل: َفُقـَه ال�جـُل، و َظـُ�َف  َعُبَ� الط�غ�ُت، أي: ص�ر الط�غ�ت و« طـ�غ�ت  ؛»ُیْعَب�، 

گ�فت...   .م�رد پ�ستش ق�ار 

 ����������������������  

 .٢٣١ص ،۵ج هم�ن، .١

 .٣١١ص ،٧ج ،العین احم�، بن خلیل ،الف�اهی�ی ٢.
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ُ� الط�غ�ِت، معن�ه« � و ُعّبَ ـع و ُسـّجَ
َ

کمـ� تقـ�ل: ُرّک �ُد الط�غ�ت. جمع،  پ�سـتن�گ�ن  ؛»ُعّبَ

 .ط�غ�ت... 

کفـ�ة، فطـ�ح الهـ�ء و المعنـی فـمثـل فجـ�و َعَبَ� الط�غ�ِت، أرادوا: َعَبَ�ة الط�غ�ت «  یة و 

 .... پ�ستن�گ�ن ط�غ�ت ،»اله�ء

کم� تق�ل: ض�رب ال�جل«  .ط�غ�ت...  ۀپ�ستن� ؛»و ع�ِب� الط�غ�ت، 

ــو« ــ� در مــ�رد آی ــیم فــ� تقهــ�( �ی را » قهــ�ت« ۀ) ق�ائــت ابــن مســع�د از واژ٩ضــحی/( )ف�مــ� الیت

کَهـُ�ُه  الّ�جـَل  َکَهـْ�ُت : که�«گ�ی�: � و میکن میذک�  » تکه�«  َته�ُونـ�ً  عـ�بٍس  ب�جـٍه  إسـَتْقبلته إذا َکْهـ�ًا، أ

کـ�دم).، به چهـ�هتحقی�ب�ای (آن م�د را  ؛  1»به : مسـع�د ابـن قـ�اءة تفسـی� وبـه ای عبـ�س اسـتقب�ل 
 یتیم را خ�ار و تحقی� مکن).        ]این همه نعمت �به شک�ان[(ام�  ؛) تْکَه�ْ  ف� الیتیَم  ف�ّم�(

ــهف�اهیــ�ی  ــه تفســی� آی ــه  ؛دهــ�ت�ضــیح مــیای از قــ�آن مــی پــ�دازد و آن را گــ�هی خــ�د ب ب

ی ذیل مـ�ده  کـه در معنـ�ی »نجـم«عن�ان مث�ل، و ـ�(بـه آیـه  »النجـ�م« آنجـ� 
َ
ْقِسـُم  ف

ُ
 ِبَم�اِقـِع  أ

ُج�ِم  ه�ی سـت�رگ�ن ) می نم�ی�، ( پس س�گن� می خ�رم به من�لگ�ه ) استن�د۵٧(واقعه/  )الّنُ

 گ�ی�:چنین می

ُنُج�مـ� فـي عشـ�ین  9الق�آن، أنـ�ل جملـ� إلـی السـم�ء الـ�نی�، ثـم أنـ�ل إلـی النبـي ُنُج�َم  ییعن«

کــه خ�اونــ� همــه را بــه آســم�ن دنیــ� ف�ســت�د،  ؛2» ســن� آیــ�ت متف�قــ� (مقصــ�د ســت�رگ�ن قــ�آن اســت، 

 .س�ل به شکل آی�تی پ�اکن�ه ف�ست�دسپس ست�رگ�ن را به م�ت بیست 

کــه خلیــل در استشــه�داد مــینشــ�ن ی�دشــ�ه مــ�ارد  ت ق�آنــی  هــم بــه لهجــه هــ�  و هــ� 

کــ�یم ت�جــه داشــته ق�ائــت ــ�آن  گ�ن ق ــ� گ�ن تفســی� شــ�ه اســت.  �لو هــم خــ�د وارد مســئهــ�ی 

هـ�ی قـ�آن و ت�ضـیح و تفسـی� وانـی از آیـ�ت قـ�آن، ت�جـه بـه لهجـهک�رگی�ی استشه�دات ف�اهب

کـه نخسـتین معجـم زبـ� ن ع�بـی بـ� هـ�ف ت�ضـیح و تشـ�یح واژگ�ن ق�آنی بی�نگ� این نکتـه اسـت 

 نگ�ری زب�ن ع�بی ب�ده است. جمغ�ایب ق�آنی ت�وین ی�فته و ع�مل اصلی پی�ایش مع
 

 ����������������������  

 .٣٧۶،ص٣هم�ن،ج .١

 .١۵۴ ص ،۶، جالعین احم�، بن خلیل ،الف�اهی�ی. ٢



کت�ب  -)١ج�ول(  کن�گی استشه�دات ق�آنی  ک�یم العین پ�ا  به تفکیک س�ره ه�ی ق�آن 

 

نام 

 سوره

تعداد  

شواهد 

 آیات

 

نام 

 سوره

تعداد  

شواهد 

 آیات

 

نام 

 سوره

تعداد  

شواهد 

 آیات

 

نام 

 سوره

تعداد  

شواهد 

 آیات

 

نام 

 سوره

تعداد  

شواهد 

 آیات

 

نام 

 سوره

تعداد  

شواهد 

 آیات
 1 القارعۀ 3 تکویر 1 صف 5 فصلت 11 انبیاء 1 حمد
 0 تکاثر 2 انفطار 1 جمعه 2 شورى 16 حج 43 بقره

 0 عصر 2 مطففین 0 منافقون 10 زخرف 8 مومنون 16 آل عمران
 1 همزة 3 انشقاق 0 تغابن 2 دخان 9 نور 17 نساء
 1 الفیل 1 بروج 1 طالق 0 جاثیه 8 فرقان 15 مائده
 1 قریش 6 طارق 0 تحریم 1 احقاف 15 شعراء 16 انعام

 1 ماعون 0 أعلى 1 ملک 2 محمد 7 نمل 26 اعراف
 2 کوثر 2 غاشیۀ 7 قلم 1 فتح 11 قصص 13 انفال
عنکبو 18 توبه

 ت

 0 کافرون 2 فجر 5 الحاقۀ 3 حجرات 1

 0 نصر 6 بلد 9 معارج 6 ق 2 روم 13 یونس
 1 مسد 0 شمس 6 نوح 4 الذاریات 4 لقمان 7 هود

 2 اخالص 0 لیل 5 جن 7 طور 3 سجده 23 یوسف
 1 فلق 3 ضحى 5 مزمل 8 نجم 5 احزاب 7 رعد

 1 ناس 0 انشراح 8 مدثر 6 قمر 8 سبا 4 ابراهیم
  0 تین 6 قیامۀ 14 رحمن 3 فاطر 7 حجر

 4 علق 3 انسان 10 واقعه 8 یس 8 نحل

 1 قدر 3 مرسالت 2 حدید 17 صافات 21 اسراء

 1 بینۀ 5 نبا 1 مجادله 14 ص 18 کهف

 1 زلزال 3 نازعات 1 حشر 6 زمر 12 مریم

 1 عادیات 3 عبس 0 ممتحنه 4 غافر 26 طه
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 استشهادات حدیثی در کتاب العین
کی از قــ�ل یــ� فعــل یــ� تق�یــ� پیــ کــه حــ� ک�مــی اســت  کــ�م ب��محــ�یث در اصــط�ح   9ا

ولـــی بعـــ�ه� اهـــل ســـنت قـــ�ل و عمـــل صـــح�به را در احکـــ�م ، بـــه عنـــ�ان بخشـــی از  ،ب�شـــ�

کـه ح�یث، منبع ق�ار دادنـ�؛  را در شـم�ر حـ�یث  :ام�میـه قـ�ل و فعـل اهـل بیـتچنـ�ن 

ک حــ�یث پــس از قــ�آن مهــم 1داننــ�.مــی تــ�ین راهنمــ�ی مســلم�ن�ن در اصــ�ل عق�یــ� و مــ�

 عقی�ه و عمل آن�ن به اس�م به شم�ر می رود. 

 ����������������������  

 .٩ص ،ح�یث ت�ریخ ک�ظم، چی، م�ی�ش�نه .١

سوره هایی که 
به آیات آنها 
استشهاد شده

88%

سوره هایی که به
آیات آنها 

استشهاد نشده
12%

کت�ب -نم�دار الف ـــ العینس�ره ه�ی ق�آن در 

5,732

679

العینکت�ب ف�اوانی آی�ت ق�آن در-نم�دار ب  ــــ

مواد لغوي

آیات قرآن 
کریم
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کت�بت یخی  یشـه و کهـن بحثـی جـ�از آن ، ع�م ی� ج�از ، ت�وین ، ح�یث سی� ت�ر  بـه دارر

یخ درازاى  شــ�همی ن�شــته 9پیــ�مب� زمــ�ن در حــ�یث کــه نیســت شــکی .اســت اســ�م تــ�ر

 جلـ�گی�ى حـ�یث ن�شـتن از آن حضـ�ت  رحلت از بع� که نیست ت�دی�ى همچنین. است

در زم�ن عم�بن عبـ�الع�ی�  . است داشته ادامه ق١٠٠  س�ل ت� ت�وین از منع این و است ش�ه

گشت.  ک�ر ت�وین ح�یث آغ�ز   خلیفه ام�ی یعنی در ق�ن دوم هج�ی 

شن�ســی اســتن�دات منــ�بع نخســتین اســ�می بــه ویــ�ه در زبــ�ناستشــه�د بــه حــ�یث در 

کــه  ــ�  ــه حــ�یث، معتقــ� ب�دن ــ�د. مخ�لفــ�ن استشــه�د ب ع�بــی دارای مخ�لفــ�ن و م�افقــ�نی ب

یـ�ن، اح�دیــث را کــ�ده راو کــه ایــن الفــ�ظ . لــ�ا  نمــیانـ�نقــل بـه معنــ�  گفـت  تـ�ان بــ� اطمینــ�ن 

گفتــه 9همــ�ن الفــ�ظ پیــ�مب� خــ�ا یــ�ن در نقــل اح�دیــث  انــ�اســت. آنــ�ن همچنــین  کــه راو

کت�بت ضبط نمیمتکی به حفظ ب�ده و  ان� و حفظ الف�ظ طـ��نی ک�دهاح�دیث را از ط�یق 

 ،بســی�ر بعیــ� بــ�ده اســت. از جملــه نح�یــ�ن مخــ�لف؛ اب�الحســن علــی بــن محمــ� اشــبیلی

ـــ�ئع (م ـــن ض ـــه اب ـــ�بن ی�ســـف ۶٨٠معـــ�وف ب ـــ�ین محم ـــ ،ق) و اثی�ال ـــه اب�حی ـــ�وف ب �ن مع

کـهن� و آوردهق) هست٧۴۵(م کـ�ده  )ق ۹۱۱ م(جـ�ل الـ�ین سـی�طی  انـ�  ی  نیـ� از آنهـ� پیـ�و

، و انـ� هرا افصـح دانسـته و بـه آن اسـتن�د نمـ�د 9م�افقـ�ن، لهجـه پیـ�مب� ،است. در مق�بل

که اح�دیث به جهت سـن� از اشـع�ر منقـ�ل عـ�ب صـحیح ت�نـ�. عـ�وه بـ� آن  ،نی� معتق�ن� 

کـه تـ�وین اح� ن معتقـ� اســت  دیـث در صــ�ر اول و قبـل از فسـ�د زبـ�ن ع�بــی رخ ابـن خلـ�و

ــ� قبــل از تــ�وین تبــ�یل شــ�ه ب�شــ�، جــ�ی� اســت. از  ن ول کلمــ�ت مــ�ّو ــه  داده و احتجــ�ج ب

ــــ�ا� ــــ�ان محمــــ�بن عب ــــی ت ــــه حــــ�یث م ــــ�ِن احتجــــ�ج ب ــــه م�افق ــــن جمل ــــه اب  معــــ�وف ب

ن ق) را ن�م بـ�د.  همچنـی٧۶١مع�وف به ابن هش�م(م  ، بن ی�سفق)، عب�ا�۶٧٢م�لک(م

نح�ی�نی چ�ن ج�ه�ی، ابن سی�ه، ابن ف�رس، ابن خ�وف، ابن جنـی،ابن هـ�ی و سـهیلی را 

ک�دهاز ط�ف�  1.ن�ااران استن�د به ح�یث قلم�اد 

 ����������������������  

 مجلــ� ،الع�بیــ�الملکی اللغــ� مجمــع مجلــه ،»اللغــ� فــی ب�لحــ�یث ا�ستشــه�د« محمــ�، حســین، خضــ� .١
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 ،سـیب�یه و معـ�جم نخسـتین ع�بـی الکتـ�بمثل  ،ه�ی نخستین نح�یکت�ب �ب� مط�لع

کـه اسـتف�ده از اح�دیـث خلیل بن احم� می العینم�نن�  ی�فـت  استشـه�د  �لئدر مسـتـ�ان در

کم و بـیش وجـ�د داشـت.در آثـ�ر سـیب�یه ،فـ�اء نحـ�ی و نیـ� در آثـ�ر خلیـل بـن احمـ� و سـ�ی� 

کتـ�ب  استشـه�د بــه حـ�یث وجـ�د دارد. ،معجـم نگـ�ران تــ�بع او خـ�د بــه  لعــیناف�اهیــ�ی در 

یشـه لغتـی  ،در هـ� بـ�بم�لـف ح�یث استن�د نم�ده اسـت. ۴٧٠بیش از  کـه در حـ�یث را ر

و بـه شـ�ح نمـ�ده و سـپس حـ�یث یـ� سـخن صـح�بی یـ� تـ�بعی را بیـ�ن کـ�ده ه ذکـ� ک�ر رفتـهب

از معـــ�رف اســـ�می بـــ� مضـــ�مین ای ظـــ� مـــی پـــ�دازد. ایـــن اح�دیـــث مجم�عـــهلغـــت مـــ�رد ن

هـ�ی اخ�قـی، ، ت�صـیه9احک�م ف�دی، فقه و ح�ود الهی، سنِت پیـ�مب� مختلف، م�نن�

ک�یم ، اش�ره بـه پـ�ره ای از و یخی صـ�ِر اسـ�م را شـ�مل تفسی� آی�ت ق�آن  �ن� . شـ مـیقـ�یع تـ�ر

گ�دیــ�ه، اّمــ� رغــم اینبــه یــ�ِن حــ�یث در بــیش از نیمــی از ایــن روایــ�ت حــ�ف  کــه سلســله راو

  ج�یگ�ه اح�دیث نب�ی در می�ن س�ی� اح�دیث ممت�ز و مشه�د است .

ک�رب�د بیشـت�ی داردس�ن ب�ین ف�اوانـی  .پس از استشه�دات ق�آنی، استشه�د به ح�یث 
 بـه روشـنی بیـ�ن شـ�ه اسـت . نمـ�دار » هــ« و »ج«می�ان استشـه�د بـه حـ�یث در نم�دارهـ�ی 

کتـــ�ب وارد شـــ�ه  »د« ن ذکـــ� ســـن� در ایـــن  کـــه بســـی�ری از اح�دیـــث بـــ�و بیـــ�نگ� آن اســـت 
کـه بعـ�ه� بـه تـ�وین معجـم  دسـت زد م�جـع بسـی�ری از ایـن  لسـ�ن العـ�باست.ابن منظـ�ر 

که  ک�ده  گفـت گـ�دد. در واقـع مـیغ�لب� به خلف�ی راشـ�ین بـ� مـیاح�دیث را مشخص  تـ�ان 
کت�ب  کـه غ�لبـ� م�بـ�ط بـه  _١به دوص�رت وارد شـ�ه اسـت: العین اح�دیث در  بـ� ذکـ� م�جـع 

ن ذکـ� م�_ ٢ و خلفــ�ی راشـ�ین اســت و 9پیـ�مب� کــه بیشـت�ین اح�دیــث را شــ�مل بــ�و جــع 
بـ�ای بیـ�ن  .آمـ�ه اسـت» ث...وفـي الحـ�ی« و » ومـن الحـ�یث...« ش�د و غ�لب� به شکل می

کت�ک�د چگ�نگی ی�د   کنیم: ه�ی ذیل بسن�ه میب به ذک� نم�نهح�یث در این 
گ�یــ�: » العــج«خلیــل در شــ�ح واژه  أفضــل « 9و عــن النبــی» : رفــع الصــ�تالَعــُج «مــی 

یخـتن گفـتن لبیـك صـ�ا بـه ب�� نم�دن حج بهت�ین؛ 1»و الثج الَعُج  الحج  حیـ�ان خـ�ن و ر

→  _________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 .١٩٩ص ،٣ شم�ره س�م،

 .۶٧ص ،١ج ،العین احم�، بن خلیل  ،الف�اهی�ی .١
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 .است ه�یه
ْهَ� فـ�ّن � تسـّب «و في الحـ�یث «: ن�یس�می» الّ�ه�«او در ش�ح واژه 

َ
ْه�ُ  �ا الـّ�

َ
روزگـ�ر  ؛»ا� هـ� الـّ�

کـه خلیـل ایـن . روزگ�ر همـ�ن پ�وردگـ�ر متعـ�ل اسـت زی�ا ،را م�رد ن�س�ا ق�ار ن�هی� حـ�یثی اسـت 
ْهُ�  «در معن�ی لغت 

َ
گ�یـ�:نم�ی� و در می به آن استشه�د  » الّ� : یعنـي« شـ�ح حـ�یث چنـین مـی 

ْه�، ف�ذا سببت ال�ه� من أص�بك م�
َ

ْهَ� أردت به ا� ع�ّ  ف�� ف�عله، لیس الّ�
َ

 1.»جّل  و الّ�
مظ«در بی�ن معن�ی  و

ّ
ْمُظ:«گ�ی�: می» الل

َّ
ُظ به بلسـ�نك علـی أثـ�  الل ّمَ

َ
کـل م� َتل ِگـ، (ا�  �دزبـ�ن 

کـه روی زبـ�ن مـیغ�ا  ۀاز ب�قیم�ن� چهآن ) وده�ن ب�آوردن بع� از طع�م  َم�َظـٌ� «م�نـ�، را 
ُ
ن�مـ� مـی» ل

َف�ُق ِفـی« :گ�ی�و می کن�این م�رد به این ح�یث استن�د می و در ـِب  ومن الح�یث  الّنِ
ْ
َقل

ْ
ْمَظـٌ�  ال

ُ
ل

 ب�ش�.  می سی�هی �س�ن نقطهنف�ق و دورویی در قلب ب 2.»النقط� ؛ یعنی»َسْ�َداُء 
کت�ب ظ�ه�اً  نـ�می بـ�ده نشـ�ه و  7از ام�م�ن شیعی به ج� امـ�م حسـن بـن علـی در این 

ق«هـ�ی بـه شـکل ذیـل در شـ�ح واژه 7تنه� یک بـ�ر نـ�م امـ�م حسـن
َ
ص َجـ�َبل

َ
وارد » و َجـ�َبل

   :ش�ه است

ی� وأم�«  یحصـ� أن رجـ�ء النـ�س یخطـب أن ،8ط�لـب أبـی بـن علـی بـن الحسـن مع�و

 علــی وصــلی علیــه، وأثنــی ا� وحمــ� المنبــ�، وصــع� لح�اثتــه، النــ�س أعــین مــن فیســقط

 وجــ�تم�ه مـ� نبــّي  هجـّ�  رجـ�ً  وجــ�بلص جـ�بلق بــین مـ� طلبـتم لــ� إنکـم: قــ�ل ثـم. 9النبـي

ْدرِ ( غی�ي،
َ
ِإْن أ ـی ِحـیٍن  یَو

َ
ُکـْم َوَمَتـ�ٌع ِإل

َ
ـُه ِفْتَنـٌ� ل

َّ
َعل

َ
یـ� إلـی بیـ�ه وأشـ�ر ،٣)ل یـه بـه  ٤»مع�و مع�و

کـه 8ط�لبحسن بن علی بن ابی که ب�ای مـ�دم خطبـه بخ�انـ� بـه ایـن امیـ�    دست�ر داد 

بـ��ی منبـ�  7پس ام�م حسـنش�د و از چشم م�دم بیفت�.  به خ�ط� ج�ان ب�دنش محص�ر

کـ�د و بـ� پیـ�مب� گـ� بـین شـ�ق و  ،درود ف�سـت�د 9رفت و خ�اون� را سـت�یش  گفـت: ا سـپس 

 ����������������������  

 .٢٣ص ،۴. هم�ن،ج١

 .١۶۴ص ،٨هم�ن،ج .٢

 .  ١١١انبی�ء / . ٣

 .٢۴٣ص ،۵، جالعین. الف�اهی�ی، خلیل بن احم�، ٤



انـم د مـیو مـن نمی ی�بیـ�. ب�ش�، غی� از من را ن 9که جّ�ش پی�مب�بج�یی� غ�ب م�دی را 

و بــ� دســتش بــه  ،ن اســتمنــ�ی انــ�کی تــ� مــ�تی معــّی �ی� ایــن آزم�یشــی بــ�ای شــم� و بهــ�هشــ

یه اش�ره نم�د.   مع�و

که م�حظـه شـ�، خلیـل بـن احمـ� اح�دیـث ف�اوانـی را بـ�ای شـ�ح واژگـ�ن روایـت  گ�نه  هم�ن 

گ�هی نی� تنه� به ذک� حـ�یث بسـن�ه کن می گ�هی م�جع ح�یث را مشخص نم�ده و  �. کنـ مـی�. 

کتـ�ِب هاو ب� بـ زمینـه را بـ�ای ت�سـعه اح�دیـث در معجـم  العـینکـ�رگی�ی اح�دیـث در شـ�ح واژگـ�ِن 

ک�د و ت�انست علم ح�یث را به فقه اللغ�  ن�دیک نم�ی�. نگ�ری پس از خ�د ف�اهم 
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 نتیجه 
 �د؛ش میاز مجم�عه مب�حث مط�ح ش�ه در این پ�وهش چنین استف�ده 

گ�فته وخلیـل بـن احمـ�،  .١ نگ�رش اولین معجم لغ�ی در س�یه ق�آن و ح�یث ص�رت 

ک�رب�دهـ�ی قـ�آن  و حـ�یث بـ�ده اسـت. ط�ر مشه�د در معن�ی واژهه ب ه� تحت تـ�ثی� 

که شن�خت لغت از آن  یله فهم قـ�آن که وسمنظ� این مطلب نش�ن دهن�ه آن است 

گ�فته است.  و ح�یث ب�ده م�رد عن�یت دانشمن�ان اس�می ق�ار 

کت�ب استن�دات متع� .٢ هـ�ی لف به ق�ائـت�، ت�جه مالعیند و ش�اه� ق�آنی بسی�ر در 

گ�نه ذیل بعضی از ش�اه� آی�ت، بـ� اح�طـه علمـی  ک�یم و بی�ن تفسی�  مختلف ق�آن 

گــ�هی خلیــل از آرا دارد. و در نتیجــه پی�نــ� د�لــت .. ن، علــم ق�ائــت و .ی مفســ�او آ

 گ�دد.لغت بیش از پیش آشک�ر  می علم و متق�بل ق�آن

ــ .٣ ــیش از هب ــ�رگی�ی ب ــ�ب ۴٧٠ک کت ــتن  ــه  العــین حــ�یث در م ــه ب ک ــمن�ی  ت�ســط دانش

یخی در عل�م نح� و لغت مقـ�م اسـت�دی داشـته اسـت، او را در زمـ�ه  گ�اهی من�بع ت�ر

ــه اح�دیــث قــ�ار  کــه خــ�د از -بــ�یهی اســت اقــ�ال ایشــ�ن  هــ�.د مــیقــ�ئ�ن اســتن�د ب

ی�ن ح�یث بـ�د بـه همـین علـت، همـ�اره مـ�رد احتجـ�ج سـ�ی� لغ�یـ�ن بـ�ده  -انـ� هراو

 است.
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 7م�اسم تشییع و ت�فین پیک� مطه� حض�ت رض�

  _____________________________________  ١سي�حسن حسينی   _____________________________ 
ی�فت:  ١٣٩٣/ ١٠/۶پ�ی�ش:  _   ١٣٩٢/ ٢۴/١٢ در

 چکی�ه
و م�اسـم  7این مق�له سـعی بـ� آن دارد وقـ�یع و حـ�ادث پـس از شـه�دت حضـ�ت رضـ�

تشییع و ت�فین آن حض�ت را در ت�س، از ط�یق ب�رسـی متـ�ن تـ�ریخی و حـ�یثی بـه تصـ�ی� 
کش� و بـه نقـش مـ�م�ن و شـ�کت و مـ�ی�یت وی بـ� تمـ�م م�احـل م�اسـم تشـییع آن حضـ�ت 

کن�. مختلـف مـ�دم و از جملـه  ه�یهمچنـین ب�گـ�اری ب�شـک�ه م�اسـم بـ� حضـ�ر قشـ� اش�ره 
� داده،  قب� ه�رون را ب� �در سمت قبلو س�انج�م ت�فین ایش�ن زن�ن  کـه ر ج�ئیـ�ت اتف�قـ�تی 

از زب�ن راویـ�ن مختلـف ایـن خبـ�، از جملـه اب�صـلت هـ�وی، محمـ� بـن جهـم، ی�سـ� خـ�دم و 
بن�ی از خص�ص و یک جمعو تحلیل اخب�ر وارده در ایندر پ�ی�ن تج�یه . �کندیگ�ان بی�ن 

 �ت مختلف ارائه ش�ه است.    یآراء و نظ�

 ییع جن�زه، زن�ن ن�غ�ن.، م�م�ن، ت�س، تش7: ام�م رض�ه�کلی�واژه

  

 ����������������������  

گ�وه  ١  .ت�اجم و انس�ب. بنی�د پ�وهشه�ی اس�می، 



 
 
 

 درآم�
خشـم عب�سـی�ن بغـ�اد بـ� بـه و�یتعهـ�ی،  7م�م�ن عب�سی ب� انتص�ب حض�ت رضـ�

گ�دیـ�روبه ی بـهرو  ت�انسـت بـ�ای خ�صـی از مکـ� و حیلـ� عب�سـی�ن، فضـل می رغم آنکـه. و
کـ�ر سـ� بـ�ز زد و  کن� و ام�م را نی� از و�یتعه�ی ب�دارد، ولی از این  بن سهل را از وزارت ب�کن�ر 
کشــت و ســپس امــ�م را در آخــ�  در راه ب�زگشــت بــه بغــ�اد، ابتــ�ا فضــل را در حمــ�م ســ�خس 

ج�ئیــ�ت نحــ�ۀ شــه�دت  بــ�رهکــه در طــ�رق در تــ�س بــه شــه�دت رســ�ن�. همــ�ن٢٠٣صــف� 
خصـ�ص ج�ئیـ�ت و ح�اشـی  در بـین منـ�بع اخـت�ف نظـ� وجـ�د دارد، در 7حض�ت رض�

گـ�ه متن�قضـی وجـ�د  م�اسم تشییع و ت�فین ب�ن مطه� آن ام�م نی� اخبـ�ر و روایـ�ت متعـ�د و 
که نظ� واحـ�ی را بـه خ�اننـ�ه ارائـهدار یخی، منـ�بع حـ�یثنمی د،  ی و کنـ�. ب�رسـی متـ�ن تـ�ر

ت�انـ� بـه ب�خـی سـ�ا�ت و ابه�مـ�ت پی�امـ�ن ایـن ح�دثـه پ�سـخ ن مع�ص� می��ت محققینظ�
که در این مختص� به   ش�ه است. پ�داخته ن آده� 

 متون تاریخی_الف
یخی مهم گ�ارش در خص�ص تشییع پیک� حضـ�ت در می�ن من�بع ت�ر ت�ین و معتب�ت�ین 

مـ�رخ ب�جسـت� شـیعی اسـت. او  ق)،٢٩٢(م  متعلـق بـه احمـ� بـن اسـح�ق یعقـ�بی 7رض�
یخ خـ�د » عبـ�دالحسـن بـن ابـیابی«ن فـ�دی بـه نـ�م ج�ئی�ت این واقعه را از زب� کتـ�ب تـ�ر در 

ی می کنـ�.ب�زگ� می گفـت: در تشـییع جنـ�زۀ رضـ�الحسـن بـن ابـیابی«ن�یسـ�: و  7عبـ�د 
که قب�یی سفی� در ب� داشت و س�ب�هنه می�ن دو ق�ئمـ� نعـش پیـ�ده می رفـت م�م�ن را دی�م 

که دلو می گ�یـ� گفت: ای اب�الحسن پس از ت�، به  خ�ش ب�شم و سه روز نـ�د قبـ�ش اق�مـت 
کش همـ�ن بـ�د. سـپس در روز و ه� روز ق�صی ن�ن و مق�اری نمک ب�ای او می آوردنـ� و خـ�را
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   1»چه�م ب�زگشت.

ی، م�رخــپــ ق)، اب�الحســن ٣١٠ _٢٢۴ن دیگــ� همچــ�ن محمــ� بــن ج�یــ� طبــ�ی (�س از و
ـــــی مســـــع�دی ( ق)، ۶٣٠ _  ۵۵۵اثیـــــ� (ق)، ابن۵٩٧ق)، ابـــــن جـــــ�زی (م ٣۴۶ _ ٢٨٣عل

ــم�عیل ابی ــ�ین اس ــ� (ق) و ابن٧٣۴ مالفــ�ا (عم�دال ــ� ٧٧۴م کثی کی ــن مطلــب ت� ــ� ای ق) ب
ــ� ــ�ت رض ــه�دت حض ــس از ش ــه پ ک ــ�  ــ 7دارن ــ� جن ــ�د ب ــ�تمــ�م�ن خ ــ�ز  7�زۀ آن حض نم

کننــ�. ن دفــن  کنــ�ر قبــ� پــ�رش هــ�رو ابــن اثیــ� از م�نــ�ن  ٢ خ�انــ� و ســپس دســت�ر داد او را در 

ــ�ای مــ�تی پــس از ایــن واقعــه، در جــ�ار قبــ� پــ�رش هــ�رون خبــ� مــی ــه ایــن  3دهــ�،مــ�م�ن ب ولــی ب

که م�ن�ن وی ب�ای ع�اداری بـ� حضـ�ت رضـ�اش�ره جـ�زی بـنبـ�ده اسـت. سـبط  7ای ن�ارد 
م�م�ن چن� روزی ب�ای ع�اداری در ت�س م�ن� و غ�ا و ن�شـی�نی  :کن�ق) عن�ان می۶۵۴(م 

ک�د.    4نخ�رد و از ل�ات دوری 

 منابع حدیثی _ب
عیــ�ن ق) در ٣٨١م در میــ�ن منــ�بع حــ�یثی شــیعه بیشــت�ین مطلــب را شــیخ صــ�وق (

ــ� ــ� اخب�رال�ض ــ�ت رض ــ�زۀ حض ــییع جن ــم تش ــ�ص م�اس ــ�وه بــ� او،  7در خص ــت. ع آورده اس
ق) ۵٠٨م ق)، فتـــــ�ل نیشـــــ�ب�ری (۴١٣م ق)، شـــــیخ مفیــــ� (٣۵۶ مالف�ج اصـــــفه�نی (�ابــــ

کلـی ایـن خبـ� ان�. بهآوردهب�ره  ) و دیگ�ان نی� روای�تی را در این۵٨٨م شه�آش�ب (ابن را ط�ر 
ی�ن ح�یث شیعه به ن�م ی، علـپنج نف� از راو ی بـن ه�ی اب�صلت عب�الس�م بـن صـ�لح هـ�و

کبی�، محم� بن جهـم، ه�ثمـ� بـن اعـین و ی�سـ� خـ�دم در منـ�بع حـ�یثی  ک�تب بغ�ء  حسین 
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 .٣١٨، ص ٢، جت�ریخ یعق�بی. یعق�بی، احم� بن اسح�ق،  ١

 مـ�وج الـ�هب؛ مسـع�دی، علـی بـن حسـین، ١۵٠، ٧، جا�مـم و الملـ�کتـ�ریخ . طب�ی، محم� بن ج�یـ�،  ٢

؛ ابـن اثیـ�، ١١۵، ص ١٠ج ،تـ�ك�ة الخـ�اص؛ ابن ج�زی، عب�ال�حم�ن بـن علـی۴۴٢، ص٢(ت�جمه)، ج

المختصـ� فـی ؛ ابـی الفـ�اء، عم�دالـ�ین اسـم�عیل، ١٧٨، ص ۴، جالک�مـل فـی التـ�ریخع�ال�ین علی، 

کثی� دمشقی، ابی٢٣، ص ٢، جاخب�ر البش�  .٢۶۴، ص ١٠، جالب�ای� و النه�ی�الف�اء ح�فظ، ؛ ابن 

 .١٧٨، ص ۴، ج الک�مل فی الت�ریخ. ابن اثی�،  ٣

 .۴۴۴، ص ت�ك�ة الخ�اص. سبط بن ج�زی،  4
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 ن�.اهک�نقل 

 . اب�صلت ه�وی١
کـه در دو سـ�ل پ�یـ�نی حیـ�ت حضـ�ت رضـ� ی   7اب�صلت عب�الس�م بـن صـ�لح هـ�و

کــه همـ�اره مــ�زم ایشـ�ن بــ�ده اسـت، در خصــ�ص تشــییع بـ�ن آن حضــ�ت عنـ�ان می کنــ� 
کــه جنــ�زۀ امــ�ممــ�م�ن بــه حجــ�ه، 7حضــ�ت رضــ�پــس از شــه�دت  ، قــ�ار داشــت 7ای 

ک�د و ب� س� و ص�رتش می .رفت سـ�ور مـن، آقـ�ی مـن، مـ�گ «گفـت: زد و میگ�یب�نش را پ�ره 
کنن� و قبـ� شـ�یف او را سپس دست�ر داد آ» ت� م�ا به مصیبت ان�اخت. ن حض�ت را تجهی� 

ن ق ابتـــ�احفــ� نم�ینـــ�،  ، کننـــ�بـــ� مطّهـــ� آن حضـــ�ت را حفـــ� خ�اســـتن� در پشـــت ســـِ� هــ�رو
کنــ�ن قبــ� نمــ�د، ولــی ممکــن  یکــی از اهــل آن مجلــس بــه مــ�م�ن  .نشــ�اب�صــلت شــ�وع بــه 

گفـت: امـ�م چـه در حیـ�ت «گفت:  گفت: آری، آن م�د  ت� اعتق�د به ام�مت او داری؟ م�م�ن 
کـس مقـّ�م ب�شـ� کـه قبـ� امــ�م را سـپس  .»و چـه در ممـ�ت ب�یـ� بـ� همـه  در مـ�م�ن ف�مـ�ن داد 

که از قبل ت�سـط امـ�م بـ�ای تـ�فین آن حضـ�ت سمت قبله حف� نم�ین� . پس از آن اب�صلت 
ک�ر ش� و ایش�ن ن را  ت�جیه ش�ه ب�د، دست به  ک�د و م�اجعـت در سمت قبل� قب� ه�رو دفن 

 1.نم�د

 طبق این روایت:
ن وقفه انج�م ش�. 7تشییع پیک� مطه� حض�ت رض� _ الف  ب�و
گ�ه س�خته ب�د. ام�م اب�صلت را از ج� ب _  ئی�ت شه�دت و دفن خ�د آ
گ�فت. انج�م ج�ئی�ت ت�فین حض�ت (کن�ن قب� وج _   ...) ت�سط اب�صلت ص�رت 

 م�م�ن ب� م�احل انج�م م�اسم ت�فین نظ�رت داشت. د _

 ����������������������  

آشـ�ب، محمـ� بـن علـی، شه�؛ ابـن۵٩٩ _۵٩٨، ص٢، جعیـ�ن اخبـ�ر ال�ضـ�ابن ب�ب�یه، محم� بن علـی،  - ١

اربلــی،  ؛٨۵ - ٨۴، ٢، جاعـ�م الــ�ری؛ طب�سـی، احمــ� بـن علــی، ۴٨٣، ص٣، جط�لــبمن�قـب آل ابی

کـه در ایـن  .٧۶ _٧۵، ص٣، ج�ـــكشـف الغّم علی بـن عیسـی روایـت اب�صـلت و ب�خـی روایـ�ت دیگـ� 

 مق�له آم�ه، به دلیل ط��نی ب�دن خ�صه ش�ه و عین عب�رت نیست. 
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ن دفن ش�. 7پیک� حض�ت رض� _ هـ  در سمت قبل� قب� ه�رو

کبی�. علی بن حسین ٢  ک�تب بغ�ء 
از علـی بـن  7در بـ�ب شـه�دت حضـ�ت رضـ�را خـ�د  شیخ صـ�وق نخسـتین روایـت
کبیــ� نقــل می ک�تــب بغــ�ء  ی عنــ�ان میحســین  کنــ� صــبح روز بعــ� از شــه�دت نم�یــ�. و

ک�دنــ� و خــ�د  ،، مــ�م�ن دســت�ر داد بــه ســ�عت جنــ�زه را غســل داده7حضــ�ت رضــ� کفــن 
ک�ه می ن عم�مه و  ای ب�ادرم به سـبب «گفت: رفت و میپشت س� جن�زه ب� پ�ی ب�هنه، ب�و

کـ�د.ف�ت ت� رخنه ک�شـش مـن در حـق تـ� غلبـه  » ای در اس�م پ�یـ� آمـ� و مقـ�رات الهـی بـ� 
گفــت:  ک ســپ�د و  ن را شــک�فت و امــ�م را در قبــ� او بــه خــ� امیــ�وارم «ســپس قبــ� پــ�رش هــ�رو

   1»واسط� ن�دیکی این جن�زه، به پ�رم نفعی رس�ن�.ن� تب�رک و تع�لی بهخ�او

 طبق این روایت:
ن وقفه انج�م ش�. 7تشییع پیک� مطه� حض�ت رض� _ الف  ب�و
کــ�ه در پشــت ســ� جنــ�زه  ب _ ن عم�مــه و  ــ� پــ�ی ب�هنــه، بــ�و مــ�م�ن در م�اســم تشــییع ب

 ش�کت داشت.
ن شک�فته ش� و پیک� حض�ت ر_  ج  در آن قب� دفن ش�. 7ض�قب� ه�رو

 محم� بن جهم .٣
کـه پـس از شـه�دت امـ�م،  در ب�خی من�بع ح�یثی به نقل از محم� بن جهم آمـ�ه اسـت 

کـ�د. سـپس دنبـ�ل محمـ� بـن جعفـ� م�م�ن یک شب�نه« روز ایـن م�ضـ�ع را از دیگـ�ان پنهـ�ن 
ـــ�، ف�ســـت�د 7الصـــ�دق کـــه در خ�اســـ�ن ب�دن گ�وهـــی از خـــ�ن�اده و دودمـــ�ن اب�ط�لـــب  . و 
کـه ح�ضـ� شـ�ن�، جنـ�زۀ آن حضـ�ت را صـحیح و سـ�لم بـه آنهـ� نشـ�ن داد، سـپس هنگ�می

کننـ� و خـ�د جنـ�زه را ب�داشـته در محـل  کفن و حن�ط  دست�ر داد آن حض�ت را غسل داده، 
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، بح�ر ا�نـ�ار؛ مجلسی، محم�ب�ق�، ۵٨٩ _۵٨٨، ص ٢، جعی�ن اخب�ر ال�ض�. ابن ب�ب�یه، محم� بن علی،  ١

 .٣٠۵، ص ۴٩ج
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ک سپ�د.    1»کن�نی قب� حض�ت به خ�

 طبق این روایت:
تشـییع  روز مخفـی بـ�د و دربـه مـ�ت یـک شـب�نه 7خب� شه�دت حض�ت رض� _ الف

 جن�زه وقفه ایج�د ش�.
عمـ�ی امـ�م و دیگـ� عل�یـ�ن خ�اسـ�ن  ،7م�م�ن دنب�ل محم� بن جعف� الصـ�دق  _ ب

 ف�ست�د و ب�ن س�لم ام�م را به آنه� نش�ن داد.
 م�احل مختلف تشییع و ت�فین پیک� ام�م ت�سط شخص م�م�ن انج�م ش�.      _ ج 

 . ی�س� خ�دم۴
کــه از خــ�متگ�اران حضــ�ت رضــ� لحظــ�ت پ�یــ�نی رفــت، دربــ�ره بــه شــم�ر می 7ی�ســ� 

گـــ�ارش می در روز آخـــ� عمـــ� حضـــ�ت « :دهـــ�حیـــ�ت آن حضـــ�ت و تشـــییع پیکـــ� ایشـــ�ن 
که ایشـ�ن بسـی�ر ضـعیف شـ�ه بـ�د، پـس از ادای نمـ�ز ظهـ�، چـ�ن همـه از خـ�ردن  7رض�

گ�دیـ�. صـ�ای شـی�ن و زاری از  غ�ا ف�رغ ش�ن�، ضعف ب� آن حض�ت غ�لب ش�ه بیهـ�ش 
کنی�ان م�م�ن ب� سـ� و پـ�ی ب�هنـه بـه خ�نـ� امـ�م آم�نـ�،  7�م رض�خ�ن� ام بلن� ش�، زن�ن و 

گ�شـت، تخ�وش از م�دم ب�آم�، فغ�ن و شی�ن س�اس�  گ�فت. چ�ن پ�سـی از شـب  �س را ف�ا 
گفتنـ�: بـه عـ�لم قـ�س رحلـت نمـ�د. صـبح روز بعـ� مـ�دم جمـع شـ�ن� و می 7ام�م رض�

کـه ف�زنـ� رسـ�ل دت رس�ن�ه است، شـع�ر میرا ب� حیله به شه� 7م�م�ن، ام�م رض� دادنـ� 
گـ� جنـ�زۀ حضـ�ت را در  کـه ا خ�ا شهی� ش�ه و ش�رشی علیه م�م�ن ب�پ� ش�، م�م�ن ت�سـی� 

ــ� ــن جعف ــ� ب ــن رو محّم ــ�د، از ای ــ� ش ــه ب�پ ــ�، فتن ن بب�ن ــ� ،آن روز بیــ�و ــ�م رض را  7عمــ�ی ام
ــ� ــت: ای اب گف ــ�وز پیکــخ�اســت و  ــ�: ام ــ�و و بگ ــ�دم ب ــ�ن م ــه می ــییع جعف�! ب ــ�ت تش � آن حض

گفـــت: ای مـــ�دم متفـــ�ق شـــ�ی� .شـــ�دنمی ؛ زیـــ�ا جنـــ�زه امـــ�وز تشـــییع او نـــ�د مـــ�دم رفـــت و 
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روضــ� ؛ فتــ�ل نیشــ�ب�ری، محمــ� بــن احمــ�، ٢۶٣_ ٢۶٢، ص ٢، جا�رشــ�د. مفیــ�، محمــ� بــن محمــ�،  ١

؛ حلـــی، حســـن بـــن ی�ســـف، ٣٧٨، ص مق�تـــل الطـــ�لبیین، الف�ج؛ اصـــفه�نی، ابـــ�٢٣٣، صالـــ�اعظین

 .٣٠٩، ص ۴٩، جبح�ر ا�ن�ار؛ مجلسی، محم�ب�ق�، ٢٠٩ -٢٠٨، ص المستج�د من ا�رش�د
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کن�ه شـ�ن�، آن ش�د.نمی را شـب�نه غسـل دادنـ� و در شـب دفـن  7گـ�ه امـ�م رضـ�م�دم پ�ا
ی عن�ان می» ک�دن�. که در ادامه راو کـه خـ�ش نـ�ارم آن«کن�  گفـت  را در ی�س� چی�ی به مـن 

 1»بی�ورم.کت�ب 

 طبق ابن روایت:
کنی�اِن  _الف درب�ر م�م�ن به خ�ن� ام�م لحظ�تی قبـل از  شی�ن و زاری زن�ن و آم�ن زن�ن و 

 شه�دت ایش�ن ب�د.
گ�ه ش�ن�ت�س از وخ�مت ح�ل ام�م لحظ�تی قبل از شه�دت ا یل�اه_ ب   .یش�ن آ
 ش�رش م�دم ت�س علیه م�م�ن علنی ش�._ ج 
 م�م�ن تشییع جن�زۀ ام�م را از ت�س ایج�د فتنه به ت�خی� ان�اخت.  _ د 
گ�فت. _  هـ  م�اسم تشییع و ت�فین در شب ص�رت 
کتــ�بش  _ و کـه شــیخ صـ�وق خـ�ش ن�اشــته آنهـ� را در  وجـ�د اتف�قـ�تی در م�اســم تشـییع 

کن�.  ثبت 

 ه�ثم� بن اعین. ۵
ن و مـ�م�ن بـه  آمـ�. در روایـت می شـم�ره�ثم� بن اعین از ف�م�ن�ه�ن ب�جست� سپ�ه ه�رو

کــه پــس از شــه�دت امــ�م ی آمــ�ه  ، صــ�ای ن�لــه و شــی�ن از خ�نــ� حضــ�ت 7منســ�ب بــه و
گ�یســت. فـــ�دای روز ه�ی بــ�ز ایســت�ده بــ�د و میبلنــ� شــ� و مــ�م�ن بــ� ســِ� ب�هنــه بــ� دکمــه

کـه خ�اسـت جنـ�زه را  م�م�ن به ع�اداری نشست و ،شه�دت سـپس در بقعـ� هـ�رونی زمـ�نی 
ک�د و سـخن�ن شـب قبـل امـ�م  ک�ر منع  را خ�د غسل ده�، ه�ثمه پیش او رفت و او را از این 

که در هنگ�م دفن ب�نش پیش ک�ده ب�د، بـ�ای مـ�م�ن بـ�زگ� در خص�ص اتف�ق�تی  کـ�د. بینی 
ــل و پــس از آن خیمــه ــ�ن امــ�م در پشــت آن غس ــ� شــ� و ب ــ�م�ن و ای ب�پ ــ�. ســپس م کفــن ش

کلنگـی در سـمت  ی نمـ�ز خ�ان�نـ� و او را بـه م�ضـع قبـ� ب�دنـ� و ه�ثمـه  ح�ض�ان بـ� جنـ�زۀ و
کن�ر قب� ب�د. سپس ف�د دیگـ�ی غیـ� از  ن ب� زمین زد و قب�ی آم�ده ش� و جن�زه را  قبل� قب� ه�رو

گ�اشت و قب� خ�د پ� شـ� و بـه شـکل  م�بـع ح�ض�ان مجلس جن�زۀ حض�ت را در داخل قب� 
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 .۵٩١ - ۵٩٠، ص٢، جعی�ن اخب�ر ال�ض�ابن ب�ب�یه، محم� بن علی،  _  ١
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   1درآم�.

 طبق این روایت:
ــ�_ الــف  ــه�دت حضــ�ت رض ــی�ن و زاری پــس از ش ــ�ت  7صــ�ای ش ــ� آن حض از خ�ن
 بلن� ش�.

 .پ�داختم�م�ن ب�ف�صله روز بع� از شه�دت ام�م، به انج�م م�اسم تشییع جن�زه _ ب 
گـ�ه سـ�خته _ ج  ام�م قبل از شه�دت، ه�ثمـه را از ج�ئیـ�ت نحـ�ۀ شـه�دت و دفـن خـ�د آ

 ب�د.
ک�د. _  د   ه�ثمه محل قب� را مشخص 

گ�اشت.  ،ف�د دیگ�ی غی� از ح�ض�ان م�اسم_  هـ   جن�زۀ حض�ت را در قب� 
ــلت از شــه�دت و  ــت اب�ص ــه روای ــی ب ــب�هت خ�ص ــ�خت�ر ش ــ�ظ س ــه از لح ک ــت  ــن روای ای

دارد، خ�لی از اغ�اق و تح�یف نیست و در اصـل اعتبـ�ر چنـ�انی  7ت�فین حض�ت رض�

یـ�  2ق در زنـ�ان مـ�م�ن در مـ�و مـ�د٢٠١یـ�  ٢٠٠ل از شه�دت امـ�م در سـ�ل ن�ارد؛ زی�ا ه�ثمه قب

ــ�. کشــته ش ــ�لی  ــه ق ــ�ت رضــ�او نمی 3ب ــ� شــ�ه� شــه�دت حض ــ�ن  7ت�ان ی ایــن ج�ی و راو

که چگ�نه امـ�م بـ�ای هـ� دو شـخص (اب�صـلت و ه�ثمـه)  ب�ش�. ج�ی این س�ال ب�قی است 
که در م�قع اج�ای م�اسم ت�فین رخ خ�اهـ� د اد، بـ� انـ�کی مشخص�ت قب� خ�د و ح�ادثی را 

کـ�ده کـه روز تـ�فین پیکـ� تغیی�ات ب�زگ�  کـه بـ� ت�جـه بـه اتف�قـ�تی  ؟! و هـ� دو مـ�عی هسـتن� 
ک پیش آم�، م�م�ن ب� راهنم�یی حض�ت ه�ی آنه� ام�م را در ط�ف قبل� بقع� ه�رونی بـه خـ�
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حسین بن عبـ�ال�ه�ب،  ؛٣۵٣_ ٣۵١، صد�ئل ا�م�م�؛ طب�ی، محم� بن ج�ی�، ۶٠٩، ص٢، ج هم�ن  _١

 .١٠۶ _١٠۴ص ، عی�ن المعج�ات

  .٣١۶، ص٢، جت�ریخ یعق�بییعق�بی، احم� بن اسح�ق، .  ٢

ــ�،  ٣ ــن ج�ی ــ�ریخ . طبــ�ی، محمــ� ب ــ�کت ــ� . البتــه تحلیل١٣٠_  ١٢٩، ص ٧، جا�مــم والمل هــ�ی دیگــ�ی نی

ک�د، از جمله اینکه ممکن است ف�د دیگ�ی به ن�م ه�ثممی  7بن اعین از راوی�ن ام�م رضـ� �ت�ان ارائه 

کـه غیـ� از ه�ثمـ� سـ�دار ب�شـ� یـ� اینکـه راوی یحیـی پسـ� ه�ثمـه بـ�ده و نـ�مش در سلسـل�  وج�د داشـته، 

 ش�.راوی�ن افت�ده ب�
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 سپ�د. 
یم جــ� اینکــه روایــت چن�نچـه از بــین دو روایــت بخـ�اهیم یکــی را ب�گــ�ینیم، چــ�ره ای نـ�ار

رس� ن�عی مک�شفه یـ� انـ�ک تح�یفـ�تی نیـ� در آن صـ�رت رغم اینکه به نظ� میبهاب�صلت را 
ی�یم. ایــن احتمــ�ل وجــ�د دارد نــ�عی خلــط در اصــل روایــت اب�صــلت رخ گ�فتــه اســت، بپــ�

 ب�شن�.       داده و به اشتب�ه آن را به ه�ثمه نسبت داده

 نتحقیقات معاصرا _ج
کـــه بـــه ب�رســـی زنـــ�گی حضـــ�ت رضـــ�اغلـــب محققـــ�  انـــ�، بـــ� ت�جـــه بـــه پ�داخته 7نی 

که در من�بع متق�م ص�رت دادهک�وش کـه م�اسـم تشـییع جنـ�زۀ ان�، نظ� بـ� ایـن داه�یی  رنـ� 

رسـ� بـه نظـ� می 1شک�ه و عظمت خ�صـی در تـ�س ب�گـ�ار شـ�ه اسـت. ب� 7حض�ت رض�

 7در خصـ�ص تشـییع پیکـ� امـ�م تـ�ریخ یعقـ�بیبیشت� آنه� تحـت تـ�ثی� خبـ� درج شـ�ه در 
جنـ�زۀ امـ�م بـ� دوش «ن�یسـ�: هستن�. به عن�ان نم�نه سـی�احم� رضـ�ی دزفـ�لی چنـین می

کش�ری نم�ن� مگـ� آنکـه بـه قع� ه�رونی ب�ده ش�. هیچم�دم به س�ی ب کس اعم از لشک�ی و 
گ�یسـتن� رفت. همه ب� س� و پ�ی ب�هنه ب�دن�. همـه از ایـن مـ�تم عظمـی میدنب�ل جن�زه می

کـه ب� آسم�ن می» واعلی�«ک�فتن�. همه ف�ی�د و ب� س� می رس�ن�ن�. بل�ایی بـ�د چـ�ن قی�مـت، 

کس ن�ی�ه ب�د.    2»نظی�ش را 

گـ�ارش میع�مه ب�ق� همچنین  مـ�دم جنـ�زۀ امـ�م را تشـییع «دهـ�: ش�یف ق�شی چنـین 
یخ خـ�د ه�گـ� شـ�ه� چنـین تشـییع جنـ�زه ط�ریک�دن�، به ای نبـ�ده که خ�اس�ن در طـ�ل تـ�ر

ه�ی تج�ری بسته ش�ن� و هم� طبق�ت م�دم به سـ�عت مغ�زهو است. تم�م ادارات رسمی 
ک�د ــ� اشــک مینــ�، در ح�لیبــه تشــییع پیکــ� امــ�م اقــ�ام  کت ب�دنــ�. کــه ی ــ� ســ� یختنــ� و ی ر

 ،هـ�ی سـی�ه ب�اف�اشــته شـ� و سـی�ب اشــک از هـ� طـ�ف ب�خ�ســت. پیشـ�پیش جنــ�زهپ�چم
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؛ ش�یف ق�شی، ٢٣٠، ص اله�ی حض�ت علی بن م�سی ال�ض�زن�گ�نی شمس. رض�ی دزف�لی، سی�احم�،  ١

ت�ریخ ؛ عط�ردی، ع�ی�ا�، ۵٨٨ -۵٨٧، ص پ�وهشی دقیق در زن�گ�نی ام�م علی بن م�سی ال�ض�ب�ق�، 

 .۵٠، ص ١، جآست�ن ق�س رض�ی

 .٢٣٠، ص ی بن م�سی ال�ض�اله�ی حض�ت علزن�گ�نی شمس. رض�ی دزف�لی، سی�احم�،  ٢
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رفـت و پشـت سـ� او وزرا و ب�رگـ�ن دولـت و لشـک�ی�ن ب�دنـ� و آنهـ� م�م�ن س� و پ� ب�هنه راه می
کـه ج�معـه بـ� از دسـت دا دن او متحمـل شـ�ه بـ�د، ذکـ� فض�یل ام�م و خس�رت سـنگینی را 

 ١»ک�دن�.می

 روایتی ف�ق� سن�د_  
که اغلب ت�سط م�اح�ن در سـ�ل ن سن�،  ه�ی اخیـ� مطـ�ح بن� ب� روایتی مشه�ر، ام� ب�و

کـه از شـه�دت امـ�م رضـ�ش�ه است،  خب� شـ�ن�، بـ� بخشـی�ن بـ� 7زن�ن ن�غ�ن هنگـ�می 
گ�فتن� ت� در تشییعمه�یه کننـ�.  ۀجن�ز ه�ی خ�د به ش�ه�انش�ن، اج�زه  آن حض�ت شـ�کت 

که در آن ش�ایط جن�زۀ مطه� حضـ�ت رضـ�ب�خی این م�ض�ع را ط�ری وانم�د می  7کنن� 
ی زمین م�ن�ه ب�ده و م�دان  ت ش�کت در م�اسـم از ت�س دستگ�ه ظلم و ج�ر م�م�ن ج�ئب� رو

ک�ده، این م�اسم را انج�م داده تشییع حض�ت را ن�اشته    2ان�.و زن�ن پیشگ�می 

گ�چــه در هیچایــ یخی و حــ�یثی شــیعه و اهــل ســنت ن مطلــب ا یــک از منــ�بع معتبــ� تــ�ر
گ�شــته بــه زمــ�ن حــ�ل ه�ســت و ســینه بــه ســینه از نســلنقــل نشــ�ه، لــیکن بــ� ســ� زب�ن ه�ی 

ی روایـت ی�سـ� خـ�دم از شـه�دت حضـ�ت رضـ� کـ�و  7انتق�ل ی�فته است. ش�ی� بت�ان بـ� وا
که این مسئله را مط�ح ک�د. در روایت ی�سـ� آمـ�ه اسـت ک�ده ت�جیهی ب�ای اف�ادی  ان�، پی�ا 

کــه کــه لحظــ�تی قبــل از شــه�دت امــ�م، آن ضــعف بــ� آن حضــ�ت غ�لــب شــ� و بیهــ�ش گــ�ه 
کنیـ�ان مــ�م�ن بـ� ســ� و «بلنـ� شـ�،  7گ�دیـ�، صـ�ای شــی�ن و زاری از خ�نـ� ایشــ�ن زنــ�ن و 

تـــ�س را ســـ� پـــ�ی ب�هنـــه بـــه خ�نـــ� امـــ�م آم�نـــ�، خـــ�وش از مـــ�دم ب�آمـــ�، فغـــ�ن و شـــی�ن س�ا
ی�س� در ادامه از ش�رش م�دم و به ت�خی� افت�دن م�اسم تشـییع جنـ�زه و همچنـین » گ�فت.ف�ا

یـ�ن بعـ�ی دفن حض�ت در شب�نگ�ه�ن خبـ� می دهـ�. شـ�ی� ایـن قسـمت از خبـ� ت�سـط راو
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 .۵٨٨ -۵٨٧، ص پ�وهشی دقیق در زن�گ�نی ام�م علی بن م�سی ال�ض�. ش�یف ق�شی، ب�ق�،  ١

٢  .http://shahr.ir/fa/news ؛  ١٣٨٩بهمن  ١۴خب�ی تحلیلی شه�،  سایت 

http://shabestan.ir/NSite/FullStory/News �؛ ٢١/١٠/١٣٩١، خب�گ�اری شبست�ن، م�رخ 

http://www.irna.ir/fa/News ،٢٣/١٠/١٣٩١، خب�گ�اری جمه�ری اس�می ای�ان. 

http://shahr.ir/fa/news%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://shabestan.ir/NSite/FullStory/New
http://shabestan.ir/NSite/FullStory/New
http://www.irna.ir/fa/News
http://www.irna.ir/fa/News
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از  7دستخ�ش تغیی� و تب�یل ش�ه و داست�ن ش�کت زن�ن ن�غ�ن در تشییع پیک� ام�م رضـ�
که شیِخ صـ�وق در پ�یـ�ن گ�ه جلب ت�جه میاین روایت ب�گ�فته ش�ه ب�ش�. این ام� آن کن� 

که خ�ش ن�ارم آن«آورد: خب� ی�س� می گفت  کت�ب بی�ورم.ی�س� چی�ی به من     1»را در 

که ش�کت زن گفت  ه�ی ن�غـ�ن در م�اسـم تشـییع پیکـ� حضـ�ت در تحلیل مسئله ب�ی� 
گ�چه انک�ر 7رض� گ�نهنی پ�ی�ا ی زمـین ست، ولی به  که ب�ن مطه� آن امـ�م بـ� رو ای نب�ده 

 ه�یم�نــ�ه ب�شــ� و تنهــ� آنهــ� ایــن م�اســم را انجــ�م داده ب�شــن�، بلکــه عــ�وه بــ� شــ�کت قشــ�
کــه در ف�صــل� انــ�کی از  مختلـف مــ�دم در م�اســم تشــییع آن حضــ�ت، زنــ�ن روســت�ی ن�غــ�ن 

 ش�کت نم�دن�.  ک�دن�، نی� در این م�اسممقب�ۀ ه�رونی زن�گی می
 رس�: در اینج� ی�دآوری چن� نکته ض�وری به نظ� می

کی�ســت و هــ�ش . ١ بــ� علــم بــه اینکــه مــ�م�ن امــ�م را بــه شــه�دت رســ�ن�ه اســت، ولــی بــ� 
یــم، آیــ� انتظــ�ر آن نمی ی ســ�اغ دار کــه از و تــ� رفــت م�اســم تشــییع را هــ� چــه ب�شــک�هسی�ســی 

کـ� ی� کن� و ظ�ه�سـ�زی پیشـه نم�یـ� و ر کننـ� امـ�م بـه ب�گ�ار  ری بـه خـ�ج دهـ�، تـ� مـ�دم بـ�ور 
بــ� دیگــ� مــ�گ طبیعــی از دنیــ� رفتــه و مــ�م�ن نقشــی در مــ�گ ایشــ�ن ن�اشــته اســت؟ از طــ�ف 

گ�نـه ل�غ شـ�ن م�اسـم تشـییع آن حضـ�ت و ازدحـ�م جمعیـت آنم�م�ن از شـشه�دت ام�م، 
 خ�صی ن�اشت.  نگ�انیت�س و اتف�ق افت�د، دیگ� در م�و که روز نم�ز ب�ران و نم�ز عی� 

که ولیعه� جه�ن اس�م از دنی� رفته ب�ش� و آنچگ�نه می .٢ کـه در ت�ان ب�ور داشت  گ�نه 
ی  کننـ� و تـ�ب�ت و این روایت ف�ق� سن� مط�ح ش�ه، تنه� چن� زن م�اسم تشییع او را ب�گـ�ار 
کــه م�اســم فــ�ت ــ� ایــن بــ�ده  یخ ب  را حمــل نم�ینــ�. رســم معمــ�ل تمــ�م درب�رهــ� از ابتــ�ای تــ�ر

در آن شـ�کت ج�ینـ�. مـ�دم مختلـف  ه�ب�رگ�ن درب�ر را بـ� عظمـت خ�صـی ب�پـ� دارنـ� و قشـ�
کنـ� و دیگـ�  چط�ر مـ�م�ن؛ خلیفـ� جهـ�ن اسـ�م خـ�د در تشـییع جنـ�زۀ آن حضـ�ت شـ�کت 

ی�ن و م�دم از ش�کت در این م�اسم ت�س و اب�یی داشته ب�شن�.  درب�ر
کـه ایـن م�اسـم بـ� شـک�ه ه�چـه بیشـت� ب�گـ�ار  .٣ گ�اه بـ� ایـن اسـت  یخی  تص�یح مت�ن ت�ر

گـ�ارده اسـت.  ش�ه و م�م�ن خ�د پیشق�اول این م�اسم ب�ده است و ظ�ه�ًا بـ� بـ�ن امـ�م نمـ�ز 
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 .۵٩١ - ۵٩٠، ص٢، جعی�ن اخب�ر ال�ض��یه، محم� بن علی، ابن ب�ب.  ١
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کــه بــ�ای  افکــ�ر عمــ�می خ�اســ�نی�ن و شــیعی�ن ســه روز بــ� ســ� م�قــ� امــ�م دادن ف�یــب مــ�م�ن 
ک�د،  ک�د، دن اطعمه و اش�به ص�فو از خ�رع�اداری  شـ� پیکـ� امـ�م را چگ�نه راضی مینظ� 

ن ش�کت قش� کن�؟ مگ� این ام� دشمنی او بـ� امـ� ه�یشب�نه و ب�و م و مختلف م�دم تشییع 
ی را ب�  ک�د؟    م� نمیشه�دت آن حض�ت ت�سط و

که تنه� . ۴ کشی�ن این مسئله  را  7بـ�ن مطهـ� حضـ�ت رضـ�شم�ری از زنـ�ن آی� پیش 
ک�دهتشــی انــ�، بــه خــ�ط� اینکــه مظل�میــت امــ�م را نشــ�ن دهــ�، تــ�هین ب�رگــی بــه ســ�حت یع 

 مق�س آن ام�م معص�م نیست؟ 
کـه در م�اسـم  7آی� ام�م رض�. ۵ خ�یش�ون�ان، دوست�اران و ط�ف�ارانی ن�اشته است، 

کـه پـس از شـه�دت حضـ�ت،  ی ش�کت ج�ین�؟ مگ� تص�یح من�بع ب� ایـن نیسـت  تشییع و
کـــ� کـــه  ،د تـــ� محمـــ� بـــن جعفـــ� الصـــ�دقمـــ�م�ن صـــب�  عمـــ�ی امـــ�م و عل�یـــ�ن خ�اســـ�ن 

ی را به آنه� نشـ�ن دهـ�. خ�یش�ون�ان ام�م به شم�ر می رفتن�، به ت�س بی�ین�، ت� ب�ن س�لم و
کج� ب�دن�؟      این�ن هنگ�م تشییع پیک� حض�ت 

 گی�یبن�ی و نتیجهجمع
که  ت�ان به دست داد اینکه بهبن�ی روای�ت میآنچه از جمع ن �یـمرغم وج�د تن�قض�تی 

ی�دی نی� بین آنهـ�  7روای�ت م�ب�ط به شه�دت ام�م رض� ک�ت ز وج�د دارد، ولی وجه اشت�ا
گـ� ش�د. به نظـ� میخص�ص بین دو روایت محم� بن جهم و ی�س� خ�دم دی�ه میو به رسـ� ا

یخی و حـ�یثی دو خبـ� را در خصـ�ص نحـ�ۀ تشـییع و تـ�ف ین خ�استه ب�شیم بین منـ�بع تـ�ر

ــ� گ� 7حضــ�ت رض ــ� ــیم، ن کن ــ�ب  ــ�ارش انتخ گ ــه  ــیابی«ی�یم ب ــن اب ــن ب ــ�دالحس ــه  1»عب ک

کــه در اغلــب منــ�بع  2»محمــ� بــن جهــم«خــ�د آن را آورده اســت و روایــت  تــ�ریخیعقــ�بی در 

 ����������������������  

 .٣١٨، ص ٢، جت�ریخ یعق�بییعق�بی، احم� بن اسح�ق، .  ١

ــن احمــ�، ٢۶٣- ٢۶٢، ص ٢، جا�رشــ�د. مفیــ�، محمــ� بــن محمــ�،  ٢ روضــ� ؛ فتــ�ل نیشــ�ب�ری، محمــ� ب

؛ حلـــی، حســـن بـــن ی�ســـف، ٣٧٨، ص مق�تـــل الطـــ�لبیینالف�ج، ؛ اصـــفه�نی، ابـــ�٢٣٣، صالـــ�اعظین

 .٣٠٩، ص ۴٩، جبح�ر ا�ن�ار؛ مجلسی، محم�ب�ق�، ٢٠٩ -٢٠٨، صالمستج�د من ا�رش�د



 ح�یثی شیعه وج�د دارد، اعتم�د  نم�ییم. 
که پس از شـه�دت حضـ�ت رضـ�ب� این اس�س نتیجه می ی  7گی�یم  ت�سـط مـ�م�ن، و

کن�، پس از آنکه جن�زۀ سـ�لم آن حضـ�ت  ب�ای اینکه خ�د را از تهمت قتل آن حض�ت مب�ا 
را بـه عمـ� و خ�یشــ�ون�انش نشـ�ن داد، م�اســم تشـیع و تــ�فین آن امـ�م را بــ� شـک�ه و عظمــت 
ک�د و خ�د ب� تم�م م�احل ب�گ�اری این م�اسم نظ�رت داشت و بـه ظـ�ه� بـ�  ه�چه بیشت� ب�گ�ار 
ــ�ای تکمیــل  کــ�د و ب بــ�ن آن امــ�م نمــ�ز خ�انــ� و در ســمت قبلــ� قبــ� پــ�رش، ایشــ�ن را دفــن 

ک�ری خ�د، سه روز ب� س� م�ق� آن حض�ت به ع�ا ی�  داری نشست.    ر
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ABSTRACTS 
 
 

An Analysis of Social Components of Lifestyle in Imam al-

Riḍā (A.S.)’s Traditions 
 

Dr. Sorayya Qutbi   

Dr. Asghar Hadavi 

Dr. Akbar Rahnama 

Fatemeh Baghani     

 
The present research is aimed at analyzing the social 

dimensions and components of lifestyle in Imam al- Riḍā (A.S.)’s 
traditions and the degree of attention paid to it. This research, on 
the one hand, holds an interdisciplinary approach between 
sociology and ḥadīth sciences and on the other is a scientific-
religious research. 

The research is of a fundamental type and with a descriptive-
analytical method is of the content analysis type. As for the 
universals and theoretical principles, it has made use of 
documentary research procedure. The research society is textual 
and includes Imam al- Riḍā (A.S.)’s traditions in Musnad al-Imām 
al- Riḍā (A.S.), which has been examined in a purposeful way and 
on the basis of the objectives and questions of the research. 

The most significant findings of the research suggest that the 
social dimensions of lifestyle in Imam al- Riḍā (A.S.)’s traditions 
comprise of ‚association with others‛, ‚providing social security‛, 
‚observing other people’s rights‛, ‚state behavior‛, ‚cognition of 
the concepts related to society‛ with an abundance of 313 themes 
of tradition, of which the most abundant is related to ‚association 
with others‛. 
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Keywords: Imam al- Riḍā (A.S.), Islamic lifestyle, association 
with others, Imam al- Riḍā (A.S.)’s traditions.          

 
 

Explanation of the Referent of “The Word” (Al-Qawl) in Āya 

, ﴾So give good news to My servants who listen to the word 

[of Allah] and follow the best [sense] of it.﴿ (Q. 39:17-18) 

 
Hamid Reza Habibullahi 

 
In this article, with the interpretation of the Qur’ān through 

Qur’ān method, the meaning of the word (al-qawl) in āya, ﴾So 
give good news to My servants who listen to the word [of Allah] 
and follow the best [sense] of it.﴿ is studied and it is proved that 
al in al-qawl is a covenant al and al-qawl is the identified word 
between God and His Prophet that is this very Qur’ān and thus, 
this āya is intended to impart good tidings to and praising the 
listeners and followers of the best teachings of the Qur’ān; rather 
than praising the listeners of any words and the followers of the 
best of them. 

Keywords: al-qawl, the best of words, guidance, those endowed 
with understanding (ulū al-albāb).       

 
 

Art of Attention Shift and Presenting a Smooth Translation 

of Āya 22 of Sūrat al-Yūnus 

 
Dr. Muhammad Reza Haji Esma’ili 

 
Art of attention shift (iltifāt) is among the rhetorical figures and 

a subdivision of semantics of syntax (‘lm al-ma’ānī); as the change 
of pronouns is the most popular type of iltifāt in the Qur’ān. 
Because of many iltifāts occurred in it, āya 22 of Sūrat al-Yūnus is 
among the typical āyas of this kind. Interpreters have presented 
various opinions concerning the impact of this figure of speech on 
shifting attention from direct addressee to the addressee in 
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absence, of which the most outstanding theory in this respect can 
be known to be the humiliation of and turning away from the 
addressee. A group of translators of the Qur’ān have also 
translated the shift of attention into the target language (Persian) 
with the intention of preserving the exterior of the Qur’ān’s text, 
which due to its contradiction with the structure of that language, 
an unintelligible translation has been provided. Furthermore, 
taking into consideration the duty of translation that is 
transferring messages in the most fluent ways possible, another 
group have prioritized the preservation of the target’s language 
structure, turned all the pronouns of the āya, including the 
addressees and the addressees in absence, into direct addressees, 
and provided a fluent translation. After elucidating various 
viewpoints concerning redirecting attention shift in this āya with 
the assistance of stylistics of translation of text and the related 
principles turning them, this article has selected the second group. 

Keywords: art of intention shift, translation of the Qur’ān, 
interpretation of the Qur’ān, āya 22 of Sūrat al-Yūnus.  

 
 

Classification and Acceptance of Interiority of the Exegetical 

Traditions in the Words of the Imams (A.S.) 

 
Mahdi Khoshduni 

Dr. Abdul Hadi Feqhizadeh 

 
The exegetical traditions have not all been at the same level and 

have different semantic aspects. Contemporary scholars have, 
through classification of these traditions, taken actions in 
removing their apparent contradictions and have considered a 
level of elucidation and explanation for the traditions issued by the 
Infallible Imam (A.S.). The infallible Imams (A.S.) have 
themselves pointed out to various levels of their traditions and 
asserted that as there are interiors for the Qur’ān, sometimes the 
exegetical traditions can also have interiors and various semantic 
levels that are expressed depending on the levels of the interiors of 
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the Qur’ān, the addressee’s understanding, and the type of 
question. The present research has indicated that the Infallible 
Imams (A.S.) themselves have, in a general classification, divided 
the exegetical traditions into traditions of the interior 
interpretation and the exterior interpretation or esoteric 
interpretation (ta’wīl), and that in this view, the contradiction that 
exists in the exegetical traditions in this regard can be resolved. 

Keywords: exegetical traditions, guidance of the Infallible 
Imams (A.S.), the exterior and the interior, esoteric interpretation.   

 
 

Factors of Increasing Blessings in Human Life 

 
Dr. Ali Akbar Shayesteh Nezhad 

Muhammad Rashid Shaykh Ahmad 

 
Many hidden and manifest factors play a role for the human 

endeavors to bear fruit. One of the hidden factors that lead to the 
development and double increase of one’s actions is the spiritual 
growth and its blessing (baraka). In the culture of the Qur’ān and 
traditions, the departing point of any movement, word, or idea, is 
its reliance on hidden and non-manifest phenomena. Among these 
factors is the blessing and increase of man’s productivity. Through 
description and analysis of the content of the āyas and traditions, 
this writing has studied some factors of increasing blessing. The 
possibility of human enjoyment of assistance from the unseen 
world and the spirituality of the nature’s order in the increase of 
productivity and improvement of one’s state of affairs can be 
mentioned as among the significant findings of this research.  

Keywords: increase of blessings, honesty, veracity, concept of 
blessing, factors of blessing, thanks giving.  
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The Qur’ānic and Ḥadīth Attestations in the Book Al-‘Ayn 

 
Bahram Amani Chakeli 

Sayyideh Layla Taqavi Sangdehi 

Afsaneh Kazemi Noori 

 
The early linguistic discourses of the Arabic language began 

with the motivation of recognizing the Holy Qur’ān’s vocabulary; 
and the major factor in the emergence of Arabic lexicons has been 
the necessity for understanding the Holy Qur’ān and traditions 
with motivation of serving the Islam. The statistic and analytic 
study of this research indicates that Khalīl b. Aḥmad has attested 
to over 679 āyas in one hundred sūras of a collection of 5732 
lexical items existing in his book. Besides referring to the Holy 
Qur’ān, Farāhīdī has made reference to 470 traditions, particularly 
the Prophetic traditions, in this book. These traditions have 
incorporated such various themes as individual precepts, 
jurisprudence and Divine limits, the Prophet (S.A.W.)’s tradition, 
moral recommendations, interpretation of the verses of the Holy 
Qur’ān, and historical incidents. Interpretation of the Qur’ānic 
words, attention to various readings of the Qur’ān, difference of 
dialects, and narration of various traditions indicate that Khalīl b. 
Aḥmad has been a scholar familiar with the Qur’ānic sciences and 
ḥadīth and has been able to establish a strong bond between the 
Holy Qur’ān, traditions, and the Arabic linguistics. 

Keywords: Qur’ānic attestations, ḥadīth attestations, Arabic 
linguistics, the book Al-‘Ayn, Khalīl b. Aḥmad.  

 
     

The Funeral Procession and Burial Ceremony of the Purified 

Body of Imam al-Riḍā (A.S.) 

 
Sayyid Hasan Husayni  

 

This article tries to portray the events and incidents of Imam al-
Riḍā (A.S.)‘s martyrdom and the funeral and burial ceremonies of 
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his holiness in Tūs through historical and ḥadīth texts and to 
touch upon the Ma’mūn’s role and his participation and 
management in all the stages of his holiness’ funeral. Furthermore, 
it is intended to describe the magnificent execution of the 
ceremonies with the presence of people from different walks of life, 
including women, and finally his burial on the qibla side of 
Hārūn’s grave along with the details of the happenings taken place 
as related by various narrators of this tradition, including Abāṣalt 
Hiravī, Muḥmmad b. Jahm, Yāsir Khādim, and others. In 
conclusion, an analysis of the related traditions and a summing up 
of the various opinions and views is presented in this regard. 
Keywords: Imam al-Riḍā (A.S.), funeral procession, Nowghān 

women, Ma’mūn, Tūs. 
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