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س کىىد ي برگّ  ْ مشُد يأر ٌ شُدا ُاررا ّ چ ٓ شعب باوک ملّ
ًد بٍ د ٓ خ ٓ پست ٌ وشاو ٓ را َمرا  فتر مجلٍّ بفرستىد.باوك

 

 
 ريال 40000شماره  ي تكبها

 ريال 210000بهاي اشتراك ساالنه 



 راهنهای تهحه و تنظحن وقاله

جرای نشر معارف قرآن و حدخث و فرهنگ اسالمی از  مقاالت استادان و  وشکوةتروخجی _ فصلنامه علمی 
 . کند محققان حوزه و دانشگاه حا رعاخت نکات ذحل استقجال می

 وحتوایی های ویژگی
  خووه خوا فر ووحه)نوآآوری در مقاهووه خووا ، روش و اجووراری نوآ، ای توازه مسووجله، ای جدخود جرخوورداری از نرر

 (. رهحافت و قراجتی جدخد
  جردی جآدن مقاهه کار های تحقحق و  ها و اوهوخت محوری پژوهش و طرح حاخسته مسجله)ثمرحخشی و 

کارهای مآازی  (. پرهحر  از 
  حوا ، سواختار منققوی و انسوجاح محتوآاحی، تحلحلی_ جرخورداری از صجغه تحقحقی )کاراحی مقاهه

کلی خا و اجتناب از  گو  (. گوحی و نثر خقاجی قلمی روان و 
 ماننووود مقاهعووووات تووووارخخی، آوردهووووای متنوووآق در تحقحووووق اجرارهوووا و  روی، هووووا منووودی از روش جهره ،

ای حا تآجه حه چند ُحعدی جآدن  رشته وحژه مقاهعات محان شناسی حه روان، شناسی جامعه، تقجحقی
 . مجاحث دخنی

 کامول کوافی و  زآمود، وا و  و متمواحر، دقحوق، صوواد ، جرخوورداری مقاهوه از اطالعوات  مسووتند و ، رو
 . مستدل و جملگی مرتجط حا مسجله تحقحق

 متناسب حا تآان محقوق و ، قاجل سنجش و دسترسی، مفحد، جرخورداری مقاهه از هدفی مشخص
 . قاجل اجرا

 نحوۀ تنظحن وقاله
گان، چکحووده، مشخصووات نوخسونده، شاخسوته اسووت مقاهوه دارای عنووآان ، حدنووه اصوولی، مقدموه، کلحوودواا
 :های ذحل حاشد نتحجه و فهرست مناحع حا وحژگی

 کآتاه: عنوان خا، عنآان مقاهه  گری ، جامع و مانع، گو ر از ِاهقا جذاب و ناظر حه محتآای مقاهه و حه دو
 . حاشد

  گروه علمی، رشته، مدرک تحصحلی، رتجه علمی، ناح خانآادگی، شامل ناح: نوخسندهوشخصات ،
 . مؤسسۀ واحسته و نشانی اهکترونحکی حاشد

 جردارنده مهم: چکیده کثر . حاشد ترحن مقاهب مقاهه حه اختصار می در کلمه و  150حاخسته است حدا
های مهوم  پوژوهش و خافتوهروش و چگوآنگی ،  ورورت و قلمورو تحقحوق، هودف، شامل جیان مسوجله

ر  جور  آنهوا در چکحوده. آن حاشد از اشوتجاهات راخو  ، معرفی مآ آق و طرح فهرست مجاحوث خوا مورو
 . است

 :گان گان عاح و خاص، حاخسته است کلید واژ کلحدی حا ترکحجی از واا کثر هفت وااۀ  متناسب ، حدا
خاجی مقاهه آسان  . دتر حاش حا مآ آق اصلی مقاهه انتخاب شآد تا حاز
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 پیشحنه و روش پژوهش حا تفصحل جیشوتر ،  رورت، هدف، در مقدمه حاخد مسجله تحقحق: وقدوه
کند جیان شآد تا ذهن خآاننده را آماده و عالقه  . مند حه مقاهعه 

 حارۀ آن حه خوجی : حدنه اصلی در حدنه اصلی مقاهه حاخسته است اهمحت و احعاد مسجله و نحر آراء در
خوه و تحلحول  خوات، شوآدجیوان و تجی خوواجِی دخگور نرر کووافی، و نوخسونده سوا از ارز ، حوا تجحوین و تآجحوه 
 . دخدگاهش را اراجه نماخد

 جردهوای آن، های تحقحوق شوامل خافتووه: نتیجهه کار های موورتجط حوا پووژوهش  تآصوحه حووه مآ وآق، آثووار و 
کارهوای حعوودی ، از ذکور ادهووه. ساسو  و نکووات موجهم قاجوول پوژوهش اسووت خوادکرد سووؤاالت جی، جورای 

 . خآدداری شآد، حندی مجاحث مقدماتی در نتحجه مسجله پژوهش و جمع، مستندات
  مقاهووه حروفنحنوووی شووده در محوووحط فاحوولWord  کثر از طرحووق سسوووت کلموووه  500/6 حووا حجوووم حوودا

خه ارسال شآد  . اهکترونحک نشر

 تنرحم شآد: حه ترتحب ذحلداخل متن در شحآۀ ارجاق فهرست مناحع در ساخان مقاهه جر اساس حروف اهفجا و 
 ونابع

کتاب، ناح، ناح خانآادگی: کتاب ، نوحوت چوا ، محول  نشور، ناشور، مصوح  خوا محقوق، نواح متورجم، ناح 
خ  انتشار  . تار

خه، «عنآان مقاهه»، ناح، ناح خانآادگی: وقاله  . زمان انتشار، شماره، دوره/ سال ، ناح نشر

 شحوۀ ارجاع 
شآد مانند  )ناح خانآادگی، سال نشر: جلد / صفحه( ذکرو داخل پرانتر حه صورت  ارجاعات درون متن

 (.5/256: 1417 ،)طجاطجاحی

یابی وقاالت  فرایند ارز
گوذر از مراحول زحور اجوازه  که حا تآجه حه راهنمای نگارش مجلوه تودوحن شوده حاشوند حوا  مقاالت ارساهی 

 :خاحند نشر می
هحووه حووا مقاخسووه تقجحقووی حووا دخگوور مقوواالت نماخووه شووده در  _ 1 خوواجی او  خافوت و اعووالح وصووآل مقاهووه و ارز در

 . رسانی و تشکحل پرونده علمی های اطالق ساخگاه
خواجی نهواحی و اعمووال نرورات اصوالحی تآسوط نوخسونده خوا دفتوور  _ 2 کارشناسوان جهوت ارز ارسوال جورای 

 . مجله
خه _ 3  . و تصوخب نهاحی مقاهه و آماده شدن جرای چا  جررسی، طرح در هحجت تحرحر
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 اقتصاد مقاومتى، اقدام و عملسال 
یعتی وهدی   1تبار شر

 

وو 1395سوال  اى حووه  اهعرمووی خامنووه  اهّلل م رهجوورى حتوورت آخوو شمسووی را مقوواح معر 
کوه شاخسووته  نواح نهادنود  « سوال اقتصواد مقواومتی، اقوداح و عمول»عنوآان  نواح و شوعارى 

گوردد.   حاخسوته اسوتاست موورد تآجوه و مجنواى عمول و رفتوار دوهوت و ملوت احوران واقوع 
کنوار احعواد فرهنگوی، سحاسوی، اج تمواعی و نراح جمهورى اسوالمی از نرور اقتصوادى در 

کووه در جراجوور تهدخوودهاى دشوومنان و  دفوواعی حووه درجووه اى از اعتجووار و اقتوودار دسووت خاحوود 
 سذحر نجاشد. استکجار جهانی آسحب

کووداح اسووته راه شاخصووهو هووا  اقتصوواد مقوواومتی چحسووته مؤهفووه هوواى  هوواى آن 
نتواخ  و خاحد و سورانجاح چوه  دستحاجی حه آن چحست و چگآنه در اقداح و عمل تجلی می

وتجور آن مات مفحدی جرک و سوؤاالت و مسواجلی از احون دسوت شاخسوته اسوت  .ب اسوترت 
گحرد.  مورد پژوهش قرار 

 اهمحت و جايگاه اقتصاد
اى مجوذول  در مکتب اسالح حوه اقتصواد و مسواجل مرجوآ  حوه معحشوت جامعوه تآجوه وحوژه

کاموول و  شووده اسووت، همووان کووه حووه مسوواجل معنووآى و اخالقووی و ترجیتووی. اسووالح دحوون  گآنووه 
که حه همه احعواد و شوجآن زنودگی انسوان تآجوه دارد  از جملوه حوه ُحعود موادى و  جامعی است 

. حخش قاجول توآجهی از مسواجل اسوالمی و فقهوی، حوه اقتصواد و مسواجل اقتصوادى اقتصادی

_____________________  
 مدحر عامل حنحاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس ر آی. _ 1
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که می  تآان نراح و مکتب اقتصادى اسالح را از آن استخراح نمآد. ناظر و مرجآ  است 
گفتوه نمانوود  سوالح اقتصوواد و نحازهواى مووادى انسوان زحرحنووا و اصوول و در دحون مقوودس انا

سوواحر نحازهووواى فرهنگوووی و اجتمووواعی فووورق و تووواحع آن نحسوووت، جووور خوووالف مکووواتجی ماننووود 
کوه جراسواس جهوان جینوی موادى خوآد قاجول حوه ماترخاهحسوم توارخخی اسوت  خعنووی  مارکسحسوم 

سوحر و جرداشوتی جراى تارخ  و تحآالت تارخخی، ماهحتی موادى و اقتصوادى قاجول اسوت و تف
موووادى و اقتصوووادى از توووارخ  دارد و نحووور جرداشوووتی توووارخخی و اقتصوووادى از انسوووان. حووودون 
کووه حووه دالحوول مختلوو  دچووار افووآل و  جرداشووتی انسووانی از تووارخ  و اقتصوواد در احوون مکتووب 

گرفوووت، نحازهووواى موووادى و  نوواجآدى شووود و حاخووود در مووووزه هووواى توووارخ  سحاسوووی سووورانش را 
و نحازهاى فرهنگی و معنآى و اخالقوی و دخگور نحازهواى فوردى  اقتصادى انسان اصل است

کوم و جویش هموحن تفکور  و اجتماعی فرق و تاحع. در نرواح فکورى مآجوآد در جهوان نورب نحور 
کاپیتاهحسوم و سورماخه کم است. نراح فکورى هحجورال دمآکراسوی حوه نرواح اقتصوادى  دارى  حا

عجوارت دخگور، حوه نود و ا تآجوه نسوان جویها نحور حوه احعواد فرهنگوی و معنوآى ا ساحجند است و آن
که حا همه تفاوت کاپیتاهحسم دو نراح اقتصادى هستند  که حوا خکودخگر  سآسحاهحسم و  هاحی 

توآجهی حوه معنوخوت اسوت و هور دو از اخنکوه  انود و آن جوی دارند، در خک نقحصۀ جیرگ مشترک
 اند. نافل ،کاروان انسانحت حه سآى خک هدف و ناخت متعاهی در حرکت است

در دحن مجحن اسالح حه همه احعاد وجآدى انسان تآجوه شوده اسوت و احون دحون مجمآعوه 
واحد و منسجمی از معارف و عقاخد، احکواح عملوی، سحاسوی، اقتصوادى و اخالقوی اسوت 

 شوجآنکه حا زحر حنواى فکورى تآححود و خکتاپرسوتی جوراى اداره زنودگی انسوان در هموه احعواد و 
 تشرخع شده است. 

کوورخم موویقوورآ ْنَیاگوخوود:  ن  ههَ  الههدخَّ َْ وف ههیَُّ ههْنَ  َنصف ََ َْ َوَ  ََ هه َف ََ او ا ههاَ  ا َّ الههدخَ ََ یَههها ك  َواْحَتهه ف يف
کون و جهوره خوآد را از   (77)قصص/ کرده خانوه آخورت را طلوب  در آننه خداوند حه تآ عقا 

 دنحا نحر فرامآش نکن.

هوا و  سوتفاده از مجمآعوه داشوتهمنودى و ا در احون آخوه خداونود انسوان و جامعوه را حوه جهوره
اسوتعدادهاى موادى و معنووآى خوآد در راسووتاى سوعادت آخوورت و قورب اههووی و نحور توو محن 

وال تونا نصوحجک مون »دهد. قاجل ذکر است جراى جمله  زندگی و معحشت دنحآى فرمان می
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 تفسحرهاى مختلفی شده است.« اهدنحا

کوه جیوان شوود و نتحجوه کوه خکوی هموحن تفسووحرى  انسووان، جامعوه و نروواح  اش احوون اسوت 
کنود، هوم حوه نحازهواى موادى. متومآن احون  اسالمی الزح است هم حه نحازهاى معنوآى تآجوه 

کوه موی واِ »گوخود:  تفسوحر در رواخواتی نحور آموده اسوت  ول هوُد عم  ک ن   احودا  و اعموول  ک تعوحُش نحاک 
ووک تمووآت نوودا   ک ن  گآنووه  (76/ 17، وسهها ا الشههی ه)« آلخرتووک  و ای عموول  جووراى دنحاخووت حووه 

گوخا همحشه در آن زندگی موی جرنامه که  کن  گآنوه عمول و جرناموه  کنوی و جوراى آخرتوت آن رحرى 
گوخا فردا خآاهی ُم  که   رد. داشته حاش 

کوه نصوحب تووآ از «التونا نصوحجک مون اهوودنحا»تفسوحر دخگور اخنکوه     خعنوی فراموآش نکون 
کوه در آخوه دنحا حسوحار قلحول اسوت   َیه َيَههافرماخود:  ای دخگور موی چنوان   ََ َُّ اْل هَوَتها ْنَیا يف ْف الهدخَّ  یا

 
َخَ
ْف إف ََ َف یا  او لف ََ متاق و نصحب و جهره انسان از دنحا در مقاخسه حا آخرت ناچحر   (38)توحه /   

و اندک است. سا انسان نجاخد دهجسته حه دنحا شآد. حداکثر جهره انسوان از دنحوا هموحن آب 
که می که استفاده می و نذاحی است   کند. خورد و هجاس و مسکن و مرکجی است 

کاظم  ه است.جیان شد تفسحر سآح احن جمله در حدخثی از اماح 

صهیُّ  وه  نو َ َهن  عور  وجول:   فوی قوآل اهّلل عون آحاجوه عون علوی عن اهکاظم
تووک...التوونا صووح  »قووال:  الههدنیا )همنووآن تندرسووتی و هوواى اههووی    از نعمووت«تک و قآ 

 .(3/492،  الَیاْ)ها جراى سعادت آخرتت جهره ججر.  نفلت نکن و از آنتآاناحی... خوخش( 
کحود  کورخم و نحور در احادخوث و رواخوات حوه جاخگواه اقتصواد ت  در آخات متعدد دخگر قورآن 

کفورا  »فرماخود:  در حودخثی دخگور موی رسوآل خوداشده است.  ، کهايی)« کواد اهفقور ان خکوآن 
کفر نردخک می  (2/307  .گرداند فقر و مشکالت اقتصادى، انسان را حه مرز 

حوا تآجوه حوه نحازهواى  ورورى انسوان، فقور مآجوب  :گوخود نراهی در شرح احن حودخث موی
د و چوه حسوا سوجب گورد شآد و نحر مآجب ذهت و حقارت او می حسادت انسان حه اننحا می

کوه نتحجوه احون اموور  یعدح ر اخت حه قتا گوردد  اههی و احسواس ناخشونآدى حوه خداونود 
کفر است.  نردخک شدن حه مرز 
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 اقتصاد مقاومتى چحست؟ 
کوووه در جراجووور هجموووهاقتصووواد مقووواومتی  هووواى دشووومنان و  عجوووارت اسوووت از اقتصوووادى 

هاى اقتصادى و سحاسی طجحعی خا تحمحلوی از طورف دشومن مترهورل نشوآد و سحسوتم  تکانه
کوه در اختحووار جامعوه و نرواح اسووالمی قورار دارد حووه  اقتصوادى و امکانوات حوواهقآه و حواهفعلی 

ینجاموود و ملووت و نروواح را در طلجووان و مسووتکجران ج مقاومووت ملووت و نروواح در جراجوور سوولقه
کنود. اقتصواد مقواومتی هیوموا  حوه معنواى  جهت اهداف اسالمی و انقالجوی خوارى و حماخوت 
گاهی احن وحژگی را هم داشوته حاشود. چناننوه  گرچه ممکن است  اقتصاد رخا تی نحست  

کوی جور قوآانحن مترقوی هواى عروحم خوک ملوت حاشود و مت   نراح اقتصادى مجتنوی جور تآانمنودى
هاى علمی و اسوتفاده جهحنوه از منواحع  مانند اسالح و نحر جرخوردار از حنحان ،رهنگ ننیخک ف

کوه حووه  و امکانوات و حوا نگواه صوحح   دخنوی حوه تآهحوود و مصورف و وحژگوی هواحی از احون قجحول 
گحورد، حاصول آن  زحجواحی در آمووزه هواى قرآنوی و اسوالمی جیوان شوده موورد اقوداح و عمول قورار 

خوک اقتصواد مقواومتی اصآال  اقتصاد اسالمی  ،هد جآد. حه عجارت دخگراقتصاد مقاومتی خآا
 است.

شوآد، حلکوه خوک مقآهوه  رو اقتصاد مقاومتی حوه خوک سوال و خوک جرهوه محودود نموی از احن
کحود جور اقوداح و گذارى شوده، او   حه احن عنآان ناح 95پیآسته و همحشگی است. اگر سال  ال  ت 

کعمل در احون زمحنوه دارد. ثانحوا  حو کوه از ه دهحول شوراخط خواص  شوور و نرواح و انقوالب اسوت 
گذشوته دچوار آسوحب شوده و از  هاى نلط رژخم سآ اقتصاد احران حه دهحل سحاست کخ هاى 

هواى متنووآق ججهوه اسووتکجار از قجحول جنووگ تحمحلوی هشووت سواهه و نحوور  سوآى دخگور تآطجووه
داخش روححوووه توور پیووو هووواى ظاهمانووه حوووه اقتصووواد مووا آسوووحب زده اسووت. از احووون مهوووم تحوورخم
کوه در طوآل توارخ  جوراى انقوالب گراحوی و اشورافی تجمل هواى انقالجوی  هوا و نرواح گورى اسوت 

در  آفتی جآده است  مانند آننه در صدر اسالح و سا از وفات پیامجر رخ داد. امواح علوی
کسووانی جور موودحرخت وصو  خکوی از مقوواطع زموانی صوودر اسوالح مووی هواى سحاسووی و  فرماخود: 

کووه  « ختووم  االجوول نجتوو  اهرجیووع  خختوومآن مووال اهّلل»اجتموواعی و اقتصووادى تسوولط خافتنوود 
گحوواه جهووارى را مووی(3خقجووه  ،الجالغجه نهج ) کوه  اهمووال مسوولمحن را  جیووت ،خووورد   چآنووان شووترى 

کورده ِح خوردنود. از احون رو اموا موی کحود  انود و در  جامعوه اسوالمی جور مقآهوه اقتصواد مقواومتی ت 
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 ها احن مآ آق مورد تآجه واقع شده است. گذارى سال چند سال اخحر در ناح

 اصول و مجانى اقتصاد اسالمى )مقاومتى(

کووه در تعلحمووات اسووالمی و  اقتصوواد اسووالمی و مقوواومتی داراى مجووانی و اصووآهی اسووت 
حناست اقتصاد مقواومتی در مقواح اقوداح و عمول تحقوق خاحود حاخود احون قرآنی جیان شده و اگر 

گ هووا و  و دوهووت و ملووت در سحاسووت درحوواصووآل و مجووانی مووورد تآجووه فکوورى و عملووی قوورار 
 ها و رفتارهاى اقتصادى حه آن ساحجند حاشند. گذارى سحاست

کووه در اجووآاب  _ َاعههده و اصهها نبههی سههُّیا:1 خکووی از اصووآل فرهنگووی و سحاسووی اسووالح 
گرفتووه،  مختلو  فقهوی از جملووه اجوآاب اقتصوادی فقووه موورد اسوتفاده و اسووتدالل فقهوا قورار 

 اصل و قاعدۀ نفی سجحل است.

کووه خداونود هوحم راه و زمحنوه اى را جوراى تسوولط  متومآن و معنواى احون قاعوده آن اسوت 
اعده از آخات متعودد قورآن و نحور رواخوات اسوتفاده شوده و کافر جر مؤمن قرار نداده است. احن ق

اهجته دهحل عقلوی و اتفوا  نرور علموا نحور منخود آن اسوت. احون اصول جور قآاعود و احکواح اوهحوه 
کوافر جور موؤمن شوآد کوه مآجوب تسولط  محکوآح احون اصول  ،حکآمت دارد  خعنی هور حکموی 

کوو کفووار جوور خآاهود جووآد. در نروواح سحاسووی و اقتصووادى هوور قوورارداد و عقوودى  ه مآجووب شووآد 
م، حاطل و منتفی است.  مسلمانان مسلط شآند حه حکم احن اصل مسل 

که مدرک احن قاعده حوه حسواب موی آخود و در نواح و اصوقالح قاعوده، از آن  خکی از آخاتی 
گرفتووه شووده حخشووی از آخووه  کووه مووی 141اههوواح  َوَلههْ  َخْجَ ههَا ا َّ  فرماخوود:  سوووره نسوواء اسووت 

ةَ   يف ْلَکههايف ی ا لف یَ  َسههُّف نف ههْنوف کلمووه  .َعَلههی اْلهَّ جووراى نفووی احوودى و « هوون»در احوون جملووه شوورخ  
که مفحد عمآح و شمآل موی کلمۀ سجحال  نکره در سحا  نفی است  حاشود.  همحشگی است و 

کفوار جور مسولمانان  کود هور راه و روزنوه و زمحنوهؤاز احن رو آخه حه طور عواح و م اى را جوراى سوحقرۀ 
کرده و مجاز ن گوذارى اسوالح هوحم راهوی را جوراى احون  دانود و خداونود در نرواح قوانآن مینفی 

سلقه جعل نفرموآده اسوت  از احون رو فقهوا در اجوآاب مختلو  فقوه حوه احون آخوه و احون قاعوده 
کرده  اند. استدالل 

داننود، حوه  گرچه حعتی از مفسران جراساس جرخی از رواخات، آخه را مرجوآ  حوه قحاموت موی
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کوه در قح کوافران جوور مؤمنوان حجتووی ندارنود، حلکووه حجوت و منقووق مؤمنووان احون معنووا  امووت 
گآنووه رواخووات در مقوواح جیوواِن  کووافران، وهووی احوون  احن ه اسووت. حنوواجرمصوودا  آخوو نلجووه دارد جوور 

شوآد و خداونود در نرواح تشورخع و سحسوتم  گمان احن آخوه و قاعوده شوامل نرواح تشورخع موی جی
کوافر را کلوی سولقۀ  جور موؤمن تجووحر و جعول نکورده اسوت. اهجتوه  قانآنی اسالح حوه طوور عواح و 

هاى دخنی، آخوه و حکوم  شاخد حتآان حا تآجه حه متن آخه و نحر حا اههاح از دخگر آخات قرآن و آموزه
را شووامل نروواح تکوووحن نحوور دانسووت. خداونوود قووادر متعووال و حکووحم و عووادل،  مسووتفاد از آن

کرده است. اخمان حه تآ ححد و نراح تکوخنی و تشرخعی جور آفرخنش را جراساس حق و عدل حنا 
ت سوحا نرواح سحاسوی و مودحرختی جور مجنواى احون نرواح جور  حق و ساحجندى عملی حه آن و نحر 

که از هآازح اخمان حه آن است مآجب عرت و نلجه و تسلط مؤمنان خآاهد شد.  حق 

کمحت نراح جر حق و عادالنه مهدوخت جر جهان هموحن قاعوده  خکی از اصآل اندخشه حا
ْن َنهَّ خَ َع : است

َ
خدَّ أ يف وا يف َونَّ بَّ ْض ف ةَ  اْستَّ ذف

یَ   یَلی الخَ ِف َف نَّ اْلهَوا ةا َوَنْجَ َلهَّ هخَ  ف
َ
ْن أ ضف َوَنْجَ َلهَّ َْ  األ

وو  (5)قصوص/ کوه جور مستتوعفحن من  گرفتوه  ت اراده پیآسوته موا در طوآل توارخ  جور احون تعلوق 
 نهاده و آنان را اماح و وارث جامعه حشرى قرار دهحم.

کفور حجوواب  ،حاطول اسووت و اخموان حووقکفور  و حاطول در نرواح تکوووحن جاخگواهی نوودارد. 
ک  است و اخمان آب زندگیح  است و سراب و ز   کوه مانودگار  د و  ساز و ححات حخش است 

اسوت. خداونوود در نرواح تکوووحن و تشورخع، پیووروزى اخموان و حووق و مؤمنوان را اراده فرمووآده و 
وا اگور جامعوه  ن مسوحر تنروحم و مودحرخت شودهمجمآعه قآانحن تکوخنی و تشرخعی در اح انود. ام 

از احون جرناموه ، اسالمی و اخمانی حوه هوآازح اخموانش ملتورح نجاشود و حوه دخگور معنوا موؤمن نجاشود
کورده اسوت. همننانکوه اراده خودا جور احون تعلوق  آفرحن و پیروزى عرت حخش خآد را محوروح 

که انسان در نرواح تشورخع حوا اختحوار و اراده آ کنود و  زاد خوآد حوه آمووزهگرفته  هواى دخنوی عمول 
هواحی وجووآد  در نروواح تکووحن هوم قوآانحن و سونت ،زمحنوه عورت و اقتودار خوآد را فوراهم نماخود
که انسان در ساحجندى حه احن سنت کورد حاخود  دارد  که انتخاب  ها آزاد است، وهی هر راهی را 

نخَ اَ  َ آن حاشد:  ناسذحر  منترر عآاقب ققعی تخل   واإف يَّ َغیفخ ی خَّ َقْوٍم َحتخَ ََّ َوا حف َغیفخ ْن  خَّ هف سف
ْنبَّ
َ
أ  وا حف

. هوا خوآد را تغحیور دهنود دهود مگور آنکوه آن خداوند سرنآشت ملتی را تغحیور نموی  (11)رعد/ 
کورده و توا  هواى آن اگر انسانی و ملتی از عرت و استقالل جرخوردار است خوآد زمحنوه را فوراهم 
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که احن زمحنه ک زمانی  هوا را از دسوت  ند احن عرت ساخدار اسوت و هرگواه احون زمحنوهها را حفظ 
کنود، سونت اههوی  کفوران و ناسكاسوی  حدهد و حه عجارت دخگور، نعموت اسوتقالل و عورت را 

ت و پیروزى او دچار آسحب شآد. اقتتاء می  کند عر 

کفر جر مؤمن حا خصآصوحت و صوفت اخموان  کافر را حا وحژگی  حه هر حال آخه شرخفه تسلط 
کوافر جوور موؤمننفوی فرموو  اخمووان موؤمن اسووت و اهجتوه ساحجنوودی ،آده  خعنوی سووجب عودح سوولقۀ 

از  کوه در حودخث معوروف سلسول  اهوذهب، امواح ر وواموؤمن حوه هوآازح اخموانی خوآد  چنان
کوه فرموآد:  قوآل اجوداد معصآمشوان از خداونود نقول موی کلمو  ال اهوه اال اهّلل حصونی، »فرماخود 

کلموه ال اهوه اال«فمن دخل حصنی امون مون عوذاجی )تآححود( حصون و حصوار امون مون   اهّلل   
کوووه وارد آن شووآد از عوووذاب در امووان اسوووت. سووكا امووواح  اسووت. هوور انسوووانی و جامعووه اى 

  تآححود و مصوآنحت حخشوی «حشوروطها و انوا مون شوروطها»د: حا صداى رسوا فرمآدنو ر ا
 آن شر  دارد و من خعنی والخت و امامت و رهجر اههی، شر  تآححد هستم.

جامعه اسالمی و انسان مسلمان اگر حخآاهود در پرتوآ اخموان تآححودى از عوذاب اههوی در 
کمحووت طانآتحووان و سوول کووه آتووش دوزخ اسووت و نحوور از عووذاب ذهووت و ننووگ حا قه آخوورت 

کنوود و زنوودگی فرهنگووی و  کنوود حاخوود حوه احوون شوور  عموول  سوتمگران در دنحووا مصووآنحت پیوودا 
  سحاسوی اجتمواعی و اقتصوادى خووآد را در پرتوآ مودحرخت حجوت خوودا و رهجور اههوی سووامان
که از ترکحب نکره در سوحا  نفوی مسوتفاد  دهد. حا احن نگاه چه حسا حتآان عمآح آخه شرخفه را 

داد. حوه هور حووال احون مهوم از آخوات دخگوورى در قورآن نحور قاجوول  اسوت، شوامل تکووحن هووم قورار
نَّ  فرماخود:  سووره آل عموران موی 139استفاده است، از جمله در آخه  ْنهتَّ

َ
هوا َوأ نَّ ََ َْ ََ هوا َوَ  نَّ هف ََ َوَ 

یَ   نف ههْنوف ْن وَّ ْنههتَّ ْن کَّ سسووت نشوووخد و انوودوهگحن نجاشووحد، زحوورا شووما پیووروز و جرتوور و   األْعَلههْوَن إف
 گر اخمان داشته حاشحد.ناهجحد ا

االسووالح خعلووآ و »در احادخووث نحوور احوون متوومآن آمووده اسووت  نرحوور احوون حوودخث نجووآى: 
اسالح عاهی و جرتر اسوت و هوحم فکورى و نروامی   (4/334، و  َ خَضَه البقیهه)« خعلی علحهال

 جر آن جرترى ندارد.

کورد  مویآننه از احن اصل در حوزه مسواجل اقتصوادى و اقتصواد مقواومتی   توآان اسوتفاده 
کسووجه و دوهتموردان الزح اسووت در  کووه اوال  متآهحوان اموور اقتصووادى اعوم از تجوار و  احون اسوت 
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تعامالت اقتصادى خآد حا پیروان دخگر ادخان و نحر مسلمانان ساحجنود احون اصول حاشوند. هور 
کوافر جور مسولمان شوآد حاطول خآاهود جوآد. ثانحوا  دوهو که مآجب سولقه  ت و قرارداد اقتصادى 

ملت اسالمی جراساس احن اصل قرآنی و اراده و فرمان اههی حاخد حکآشند توا در حووزه مسواجل 
کفوار نتآاننود از راه اقتصواد  کوه  کفواختی دسوت خاحنود  کفواف و  اقتصادى حه چنان مقاومت، 

کنند. حدون تردخد آن خآاهنود از  ها می  رحه جرنند و استقالل و عرت مسلمانان را مخدوش 
کوه  شوده نرواح اسوالمی و ملوت انقالجوی و مسولمان احوران را زحور سولقه اسووتکجارى هور راهوی 

کفوار در صودر اسوالح  ها، راه اقتصوادى اسوت آن خآدشان قرار دهند. خکی از آن راه کوه  گآنوه 
کردنود و منافقوان نحور جوراى تتوعح  مآقعحوت مؤمنوان موی در شعب اجی گفتنود  طاهب عمول 

کومزمحنه و اجازه رشد اقتصادى را حه اطر کوم از دخنشوان  افحوان و طرفوداران پیوامجر ندهحود، توا 
وا دست جر دارند: ی َخْنَبضخَّ ولف ا ف َحتخَ سَّ ََ ْنَد  وا َعَلی َوْ  عف قَّ ْنبف ََّ وَن َ  ولَّ ةَ  َخقَّ ذف

نَّ الخَ )منافقآن/  هَّ
کنحود( تووا از  (  آنوان )منافقوان( مووی7 گفتنود جوور اطرافحوان پیووامجر انفوا  نکنحوود )آنوان را تحوورخم 

کوه خوراجن آسومان میدر ادامه اطرافش پراکنده شآد. قرآن  هوا و زموحن  فرماخد: آنان نفهمحدند 
اظ تآاننوود و حاخوود از احووون خووراجن جهووره جووورده و خووآد را حووه هحووو از آن خداسووت و مؤمنووان موووی

اقتصووادى حووه درجووه اقتوودار و مقاومووت جرسووانند و اگوور مردمووی نتآاننوود و خووا نخآاهنوود از احوون 
امکانوات اههووی اسوتفاده نمووآده و جرخوووردار از اقتصواد مقوواومتی حشوآند از رحمووت خوودا دور 

و ف ُتراحوا  ثوم افتقورو مون وجود مواء »فرماخود:  موی اماح علی که ، چنانخآاهند شد « ده اهّللحع 
کووه آب و خواک دارد )امکانوات و منوواحع حوداقلی( و در عووحن   (17/41، شهی هوسها ا ال) ملتوی 

کرد.  حال فقحر و محتاح حاشد خدا او را از رحمت خآد دور خآاهد 

خکوی از اجوآاب و مآ وآعات  :اصا ونع ودةيخت غیَ عالهانه بَ وناحع والی و اَتصهاى _ 2
که جرخی از اشخاص از تصرف در امآال خوآد محجوور و  ،فقهی حاب حجر است حدحن معنا 

اند. خکی از احن افراد سفحه است و سفاهت از اسجاب حجر و منوع از تصورفات مواهی  ممنآق
که در احن حاره حه آن استدالل شده، آخوه  سووره نسواء  5و اقتصادى است. خکی از آخات قرآن 

کوه موی هوا الفرماخود:  است  ََّ ْن ََّ هَوَ  هسخَّ تف
نَّ الخَ ْوهَواَلکَّ

َ
ها یَبَهاَء أ َیاوا َف هْن    امآاهتوان را در َجَ هَا ا َّ َلکَّ

اختحوار و تحوت تصورف سووفحهان قورار ندهحود  زحورا امووآال مآجوب قحواح و جرسواحی و اسووتآارى 
 حاشد. زندگی شما می
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کوه اموآال و  احن آخه اگر چوه حوه سوجب شو ن نویول و سوحا  آخوات مرجوآ  حوه ختحموان اسوت 
م  هواى حوه ارث رسووحده حوه آن داراحوی هوا تووا قجول از حلوآد حاخود تحووت سرپرسوتی و قحمآموت قووح 

هوا حوه حود حلوآد  ها قرار داشته و مورد تصرف خآدشان قورار نگحورد و سوا از آنکوه آن شرعی آن
هوا  گواه الزح اسوت امآاهشوان در اختحوار آن شرعی رسحدند و رشد هم جراخشان حاصل شود، آن

گحرد:  ْن َواحْ قرار  ْوَواَلهَّ
َ
ْن أ َلْیهف وا إف ا َياْىَي َّ ْشدا ََّ ْن  ْنهَّ ْن وف ْن كَنْستَّ َکاَح َيإف وا النفخ َذا َحَلغَّ ی إف

وا اْلَیَتاَوی َحتخَ  َتلَّ
کووه چناننوووه  ،در آسووتانه حلووآد ( 6)نسوواء/  ختحموووان را مووورد اختجووار و امتحووان قووورار دهحوود 

گحرد.زمان حا حلآد، رشد آنها نحر احراز شد، حالفاصله امآا هم  ل در اختحارشان قرار 
گفتنوووی اسوووت رشووود در مسووواجل مووواهی و اقتصوووادى، درک و تشوووخحص نفوووع و  ووورر و 

که حا نشانه هوا و امواراتی قاجول احوراز اسوت و سوفاهت احون اسوت  مصلحت و مفسده است 
دهود و موالک هور دو مآ وآق نرور  که شخص نفع و  رر خآد را در امور مواهی تشوخحص نموی

که آخا در تحقق رشد، عالوه جر جهره اختالفعرف است. محان فقها  منودى از درک  نرر است 
نفع و  رر ماهی، درک مصلحت و مفسده دخنی و انسانی هوم الزح اسوت خوا خحوره جرخوی از 

گآنووه کووه حتآانوود امووور زنوودگی خووآد را حووه  کسووی اسووت  کووه انسوواِن رشووحد  اى  فقهووا معتقدنوود 
که نه تنها از نرر اقتصادى و معحشت کند  ی منرم و مقاجق مصولحت حاشود، حلکوه مدحرخت 

گردد. کمال معنآى و انسانی او نحر ت محن   سعادت و 

کوه موی عهوالی )« شوارب اهخمور سوفحه»گوخود:  خکی از مسوتندات احون نررخوه رواختوی اسوت 
که شراب می ( 3/240، اللجهالی کجحوره  کسی  گنواه  کوه در  نآشد در واقوع سوفحه اسوت و از آنجوا 

کجحوره نحسوت، مویجآدن فرقی محان شورب خمور  گناهوان  گفوت انسوان فاسوق و  و دخگور  توآان 
کجحره در واقع سفحه است. حه هر حوال شو ن نویول آخوه ختحموان جامعوه هسوتند، وهوی  مرتکب 

کووه در  مووی کوورد  تووآان از احوون آخووه و آخوواتی دخگوور در قوورآن و نحوور احادخووث و رواخووات اسووتفاده 
کالن اقتصادى جامعه و نراح اسالمی الزح مدحرخت است دو شر  مالحره و معموآل  هاى 

کوه حاصول احون دو  کوافی و دخگور تعهود دخنوی و اخالقوی  گردد: خکی علوم و تخصوص الزح و 
 اصل، همان رشد خآاهد جآد.

کرخم از جناب حآس  پیامجر نقل می گفوت:  قرآن  کم مصر  که حه حا هکند  َعَلهی  یاْجَ ْلنف
ین   یظ  َعلف ي َحبف نفخ ضف إف َْ ا ف ف األ ََ

کشوور 55)حآس  /  ََ (  مرا جر خراجن ماهی و مناحع اقتصوادى 
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دارى و نحور علوم و دانوش و  مصر مدحر و مسجآل قرار حده  زحرا من دو شاخصوۀ حفوظ و امانوت
 تخصص را دارا هستم.

احن مسجله عالوه جر اخنکه در قرآن و احادخث در موآارد متعودد مقورح شوده، خوک مآ وآق 
که متصدخان امور اقتصوادى و دخگور اموور  میوجدانی و عقالحی نحر هست. عقال حکم  کنند 

اجتماعی حاخد متناسب حا حوزه مسجآهحت خآد از رشد و دانواحی و تآانواحی جرخووردار حاشوند 
موتم انوه و قود عل»فرماخود:  موی و احن مجتنوی جور اصول شاخسوته سواالرى اسوت. امواح علوی

الحکواح و امامو  اهمسولمحن ... وال ا اهدماء و اهمغانم و خنجغی ان خکآن اهآاهی علی اهفروح وال
  (131، خقجوه نهه  الُّ غهه)« اهجاهل فحتلهم حجهله و الاهحاج  هلدول فحتخوذ قآموا  دون قوآح

که والخت جر جان و موال و اعورام مسولمانان نجاخود  شما می دانحد )و مقلب روشنی است( 
کوووه مآجوووب  وووالهت خآاهووود شووود و نوووه شوووخص  گحووورد  در اختحوووار شوووخص جاهووول قووورار 

 کننده امکانات. ع اخ
ارهوا فحتخوذوا »فرماخد:  ای می و در نامه وهکننی آسی ان خلی امر هذه االم  سوفهاجها و فج 

   مووون (62ناموووه  )همووان، « حن حیحووواقو اهفاسووو دوال و عجووواده خوووآال و اهصووواهححن حرحووا  مووال اهّلل
کووه مت سوفم از اخنکووه امور و موودحرخت امووت اسوالح در اختحووار افوراد سووفحه و فاسووق قورار  گحوورد 

کشحدن حنودگان خودا و سوتحر حوا  نتحجه آن تصرف ظاهمانه در جیت اهمال و حه جردگی و ذهت 
 صاهحان و تشکحل حرب فاسقان خآاهد  جآد.

حووه هوور حووال در تحقووق اقتصوواد مقوواومتی و پیشوورفت و حاهنوودگی اقتصوواد و هوور مآ ووآق 
گحرد که مدحرخت در دست اشخاص شاخسته قرار   .دخگرى احن اصل مهم است 

هاى فرهنگوی و سحاسوی و اندخشوه اسوالمی امانوت اسوت  امور مسلمانان و نحر مسجآهحت
و در انتخاب خا انتصاب افراد الزح است امانت حه افراد امحن واگذار شآد و جرداشت و تلقوی 

کوه امواح علوی خقواب حوه  نحر حاخستی همحن نکته حاشود  چنوانمتآهحان و مدحران از مدحرخت 
ان عملک هحا هک حقعم  وهکنه فی عنقک أمانو  و هوحا هوک ان »فرماخد:  میکارگرار خآد 

کووار تووآ جراخووت طعمووه   (5)همووان، ناموه «  جآثحقووهتفتوو ت فووی رعحوو  و ال تخوواطر اال   مسووجآهحت و 
گردن تآ و حق ندارى حا استجداد رفتار نمآده و حدون اعتمواد و  نحست، حلکه امانتی است جر 

کنی.  اطمحنان الزح اقداح 
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هوواى مختلوو  از  هووا در عرصووه هوا و موودحرخت ر دوهووت و مووردح در واگووذارى مسووجآهحتاگو
کننود و مودحرخت هوا جودای از واحسوتگی حیجوی و  جمله عرصه اقتصادى حه احن اصل تآجه 

جناحی حه افراد رشحد واگذار شآد و از تسولط افوراد نحرعواهم و رشوحد و نحرمتعهود جلوآگحرى 
 متی در حوزه اقداح و عمل امحدوار جآد.تآان حه تحقق اقتصاد مقاو شآد، می

 جرح. حه ساخان می حخش از اماح صاد  احن مقاهه را حا ذکر حدخثی نورانی و اههاح
آال عنوود موون مووحر  االتصوِان موون حقواء اهمسوولمحن و حقوواء االسووالح ان : »قوال اهصوواد 

 تصوحرمون فنواء االسوالح و فنواء اهمسولمحن ان  ان  فو ،اهمعروففحها عرف فحها اهحق و خصنع خ
  (11/521، وسها ا الشهی ه)« ها اهحق و ال خصنع فحها اهمعوروفاالمآال فی اخدی من ال خعرف فح

کوه اموآال و سورماخه هوا در اختحوار  خکی از عآامل حقا و ماندگاری اسالح و مسلمانان احن است 
که حق  گحرد  کارهوای معوروف و سسوندخده اقوداح شناسند و  و حقآ  آن را میکسانی قرار  حوه 

که امآال و ثروت می کسانی  ها در دست کنند و از عآامل ناجآدی اسالح و مسلمانان احن است 
که  گحرد  کار معروف و ستآده انجاح نمیدانند  آن را نمیدر  فرصتراه درست قرار   دهند. و 
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 تدر روايات اهل سن   دوازدهمين خليفۀ پيامبر اسالم امام مهدى

ین عبدالل    ____________________    _______________ 1وحهدوهدى ركنی يزدى_  هیعبدالكر

 چكحده
 حور   21اين نوشتار برپاخۀ احادخثى كه ههه در صحاا    واحان ا اهحن  حيل آيحن  خحه 

كرم اين حق قل را ب ان وىنوشته شاه ا ل    واه   وائاه كه حعا از پياوبر ا  ا الم كيا 
كه  خرين  نان حضرت  ههانيا نقباى حيى ا رائ ن د ازده تن نق ب    رپر ل خواها  وا 

 ( ا ل.اهلل فرجه وهاى)عجن
حه وحى كحه دانتحهياانى وتحهور از   نچه در اين پحو ه  ب تحتر ج حب توجم كيحا ايحن ا حل 

 تن خ  فه را حا خ فاى حاكهان اووى خا عبا ى تطب ق دهيا  لى 21شهار  ناا  نان خوا ته
ن   حق قل ووفق نتاه  كيا. جويى، صال حا ر ش عه را در اين زو يه وع وم وى انا. تأوم
، د ازدهه ن ، ر اخات اهن  يل، جانت يان پياوبر: اوام وهایها کلیدواژه

 خ  فه.
 

ن حعود حشوۀ جانشوخحه حکم عقل و تجرحه هر صاحب مکتب و مصل  اجتمواعی در اند
 ر دنجوال شوآد، وحوکه جراى اصالحات آورده حعد از خوآدش ناى  حاشد، تا جرنامه از خآدش می

 فتد.حنده نخحه دست حآادث نامعلآح آ
ودحعمل حه ا م آنوان حتورت محم  وه خوات   ن حکم عقلی در موورد رسوآالن اههوی خاص 

_____________________  
 _ استادان دانشگاه فردوسی مشهد.1

 27/2/1395 :_ سذحرش 20/11/1395درخافت: 
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ک کوه مو مور احوالد و تجلوحورا دحشترى دارد، زید و اهراح جحت   اموتحد توا قخوغش جوآده حاحن اسوالح 
ل  کتواب آسومانی ادارۀمتکف  مسولمانان  تگر و راهجورخکوه هودا _ اهّلل کوالح اش_ جآامع حاشد، و 

گووردد. اکنووآن احویر و تجحاش تفسوو ن صووحاحهحتوور ن و عامولحتوور اسوت تآسووط عوواهم ال ؤسوو نحوون 
که آخآ ش مییپ کرده ححه ا اءحا خاتم انجخد   ا نههخن حکم عقلِی وا   عمل 

کتاب خوداهافتن ساس  راخجراى   کوه موورد قجوآل و سونت رسوآل اکورح ی جر رجآق حه 
 خی اسووت وخاى تووار را مآ ووآق طوورح شووده مسووجلهحووم، زخن جهووان اسووت نوودارحهمووۀ مسوولم

گذشته اتفا  افتواده، و طجوق روش علموی در پوژوهشخرو که در   د جورخوخی حاخهواى توار دادى 
که عجارت از قرآن مج ن اسناد اتکاحتر مخقد کوه در صوحاحخد و احادحشآد  و  ث نجآى اسوت 
کتوب حود د معتجر نرد اهلحسانم کوه   _عه حث شوخسنت آمده است. حا وجوآد اعتجوار فراوانوی 

وووه آننوووه در سووود  رى از هرگآنوووهحشوووگیدارد، جوووراى پ _  شوووده حچهوووارح و سووونجم تووو ه ۀخاص 
کهوون اهوول سوونت حث از ِصووحاح و مسووانخوودارى از مووذهجی خوواص، حووه نقوول احاد جانووب د 

 م.حکن حسنده می
که حا مقلجی نسجتا  تازه روحانترار خآاننده اچآن در مقاالت علمی،  ى خن است  ارو

ب حق آمت عدل را اتی متعدد در قرآن اقامۀ حکخاحد، حا آنکه آیقتی را جحشآد و دور از تعص 
کالحخن مقال تنها آحدهد، در ا د میخآخراهرمان نو در کرده، احاد  اهّلل تی از  ل آن حث ذخرا نقل 
ر می را  دوازده تن از عترت وى هستند، امجر اکرحیخلفاى جر حق پن شآد هم تا مجرخآو

کمان امآى حکه حه ه  نکخست، و احر آنان قاجل انقجا  نحا عجاسی و نخم وجه حا شمار حا
ِْنَ  ۀ مورد نرر:خآ نَّ ا ْنهَّ َحَ ثَْنا وف یَا َو ا ف ََ ْس ی إف یَثاَق َحنف َذ ا َّ وف

ََ ََ  ْی َوَلَقْد أَ ی َعَش نفخ اَل ا َّ إف
ََ ا َو یُّا ْن  َنقف َوَ کَّ

ل نَّ الصخَ ْهتَّ ََ
َ
ْ  أ َخَ وَلجف نَّ ال ْیتَّ ََ ی...و  ک َْ َوك لف سَّ ََّ ْن بف َْ َوكَوْنتَّ  .(12)ماجده /  ا

گرفووت، و از میل پحاسووراج و خودا از حنووی  ر و سرپرسووت(حووب )امحووان آنووان دوازده نقحوومووان 
گفت: من حا شوماحختحجرانگ  د و زکوات راخوهسوتم اگور نمواز را جور سوا دار م. و خداوند )حه آنان( 
 1د.خاوریمان جخد و حه رسآالن من اخجپرداز

_____________________  
 مکارح شحرازى است.  اهّلل آخ  ترجمۀ  _1
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سههند ( در 241 _164احموود جوون حنجوول ) _1 از  قحووحووه دو طر (406و  389، ص 1)ح خووآد  وَّ
که از عجداهّلل مسرو  نقل می کمان جر ا  کند  ت ن حجن مسعآد تعداد حا امجر یوفوۀ پحخلکه را ام 

گفووت: ححاشووند پرسو اکورح  »دح. اجوون مسوعآد 
 
وو  ود س  ق  سوآل  اهّلله  ه  وور  فقووال:  نا ر  ش  اثنوی ع 

نووی ؤسوراجد  کِعو جواِء ح  م. آن خدحرا( پرسوو جوان امووت اسوالحح)شومار نق   از رسوآل خوودا«لحِة ُنق 
گفت: دوازده تن همانند مهتران حنی  ل.حاسراج حترت 

واد موروزى )ح حُنعو _2 کتوواب خقوی 228م جون حم  هَت  والَه  ( در  هنالبف ن حچنوو (41)ص   حف
نا عخنو می ث  وعحوسوی جوُن حسد: حد  ثنا ُمجاِهوُد جوُن س  ، حود   ، عونحآنا  وعجی  سورو  ٍد عوِن اهش     «م 

جواِء : »رسوآل اهّلل قوال: قوال عن عجداهّلل جن مسعآٍد  ة ُنق  خکوآُن حعودی مون اهخلفواِء ِعود  
 حاشند. جان حترت مآسی میحنان سا از من شمارۀ نقحجانش« مآسی

ووُمرة جوون ُجنوواده ُسووآاجی و اجآات فراوانووی از جوواجر جووخووم خووذ، روادر همووان   فووه ازحُجح  ن س 
که:  نقل می امجریپ یحال »کند  مُر ع 

 
ا األ ور  خلارا  ؤهی حراُل هذ  ش  هوم ِمونحثنی ع  ُکل ُ   «شخُقور   فو   

که همه شه ارجمند و واال میحن همحامر د اح  فوهحهسوتند خل شخشان از قر حاشد تا دوازده تن 
 حاشند.
کتاب  _3 ال مؤه   هخ ََّ ال َّ کوه رسوآل خودا ث نجآى را نقل میخن حدحاَکن  گفوت: کنود 

جاِء ُمآسی» ُة ُنق  عدى ِعد   فاِء ح  ة  اهُخل   نان حعود از مون ماننود تعودادح  حتما  شمار جانش«ؤن   ِعد  
 (14971ث خ، حد89، ص 6)ح عنی داوزده تن[. خحاشند ] جان حترت مآسی میحنق

کتواب األحکواح، حواُب اال 256 _194حخارى )صَیح در  _4  سوتخالف شوماره ( اواخر 
ووُمره نقول موی 7223و  7222 ومعُت اهنجوی از جواجر جون س  ووراکوآُن خ»قووآل: خ کنوود: س   ثنوا عش 

.حأم کلمهیحعد پ« را  که من نش امجر  گفت  که او فرموآد: حاى را  گفت  هوم ِمون»ندح، وهی سدرح   ُکل ُ
که: حرسآل خدا ان سخن ححناجر ا«. شخُقر   و  ر خآاهنود جوآدحوسا از مون[ دوازده تون ام»]ن جآده 

 ش هستند.خشان از قر همه
کتواب 261 _ 206مسلم ) صَیحدر  _5 ووى، در  کوه  آموده 1821شوماره  َهاَوها( حه شرح ن 

ِمعُت اهنجی گفت: س  ُمرة  اِس ماِ وحال»قآل: خ جاجر جن س  ِهوحراُل أمُر اهن  نوااُهم  حا  موا و  ور   ث   عش 
جوال   کلموه آن«. ر  کووه جورا گوواه  گفووت  کووهحدح[، سووكا از سودرح پرسووحم سنهووان جوآد ]نشوونخاى   دح 

گفت:  رسآل خدا گفت. سدرح  هم ِمن قر»چه   «.شخُکل ُ
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کووه رسووآل اهّلل گوور از جوواجر جوون سووُمرة نقوول موویخق دحوودر همووان م خووذ از طر _ 6  کنوود 
م أفهمها. فقلوُت أِلجوی« ف حثنی عشر خلارا  اهی حراُل اؤلسالُح عیحال »گفت:  می کلم   ه   ثم قال 

هم ِمن ُقر»ما قاله فقال:   «.شخکل ُ
ن حووحوه ا امجر اکوورحیوگوور از جواجر جوون سومره، سووخن پخاتی دخودر هموان م خووذ از روا _7 

نحوُن عیحرال هوذا اهودحوال »عجارت نقل شده:  شور  خلاِاهوی  ا  عوحرا  م  کلموه«فو   حثنوی ع  کوه  ،  اى را 
گفووت احنشوون ُهوووم ِموون قووور»جووآد: ن حووودح و سووودرح  یحدر «. شخکل ُ ن متووومآن از حوومسووولم ا صهَه
 1ق نقل شده است.حطر ث تا هفتخاحاد
ههَن  در  _ 8 ا اهووودحوووال » ( آمووده:  275 _ 202داود ) اجووویسَّ وووی حراُل هووذ  کوووآن  خُن قاجمووا  حت 

ور خلاکُم حعل نا عش  هوم ِمون قورحث  کل ُ  ماننود آن حوا تفواوت 4280شوماره  4279)شوماره « ٍش خفو   
 «.قاجما  »حه جاى « را  حعی»

ن در  _ 9 ث خحود آن 2223 ( حاُب ماجاء فی اهخلفاء حه شماره  279 _ 209ِترمذى ) سَّ
ر أمخ»ن عجارت ذکر شده: ححه ا ش  عدى اثنا ع  هم ِمن قرحکآُن ِمن ح  کل ُ  «.ٍش خرا  

کثحووا _10 گرد اجوون ت744 _700ر )حوون  کووه شووا ثحوومح (  وور، محوود   ه، اصووآهی وحووفق ،ه و مفس 
وه دادن حوهخۀ خور آحاست در تفسو وع الهسانیدجاصاحب  کوه در خحود ادشوده، سوا از تآج  ثی 
یح یح وسهههلنحخوووارى و ُمسووولم آموووده و نقووول آن از  صههَه و معنوووی هوووذا » سووود:خنو ، مووویصههَه
وور  خلخاهحوود ، حث، اهجشووارة جآجووآِد اثنووی عش  سووكا «. همحِفوو عووِدُل خُم اهحووق   و حقووخفوو   صوواهحا 
واِهُر أن   ِمونُهُم »د: خوافرا موی وُر حووِه فوی األحاد واهر  ش   هوِدى ُ اهُمج  ن حووعنوی اخ«: حوِذکِره ِث اهوآاردةخواهم 
که حق را جر سا دارنود، و  امجر( است،یفۀ صاه  )حعد از پحث حشارت حه وجآد دوازده خلخحد
کوه از جملوۀن آنان حه عوداهت رفیدر ج کننود، و آشوکار اسوت  کوه در  آنوان توار  مهودى اسوت، 
 دش حشارت داده شده است.ده درحاره او حه وجآحث رسخاحاد

کووه مقجووآل نروور اهوولخووحنوواجر احاد ل  سوونت و جماعووت  ث نقوول شووده از منوواحع دسووت او 
 د:خآ ر حه دست میح  زخکند نتا د میحیگر را ت خکدخحاشد و متمآنش  می

_____________________  
خم، 1 هی، عجداهکر خد حه: عجداهل   .450_  449، ص سنت طجقات راویان احادیث وهدویت از طریق اهل. حنگر

450. 
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کووه در تموواح احاد . انحصووار خلفوواى رسووآل اکوورح اسووالح1  ث مووذکورخوودر دوازده توون 
   شده است.ختصر
 امت منآ  حه خالفت آنان است.حن تا قحددارى خ. ِقآاح و سا2
ت اسالح تا ق3  امت حه خالفت آنان حستگی دارد.حاح قح. عر 
 ت آنان است.خن حه خالفت و والحافتن زندگی مسلمخ. سامان 4
 ش هستند.خ. همۀ آنان از قر5
کووردن آنوان حوه شوومارۀ نقجواى حنویح. تشوج6 کوه خالفوت و امارتشووانحاسووراج ه و هماننود   ل 

کوه خلفوواى پیوون پحوصواب خداونوود جووآد نوه انتخوواب مووردح، اانت  امجرخوواتمیاح آشووکار را دارد 
کووهیج را موردح آن واقوعحووهوم انتصوواجی اسوت نوه حووه انتخواب موردح  ز اسوالح  نووی را ندارنود 

کوه حتآانخافرادى عاهم و عوادل و حلکوه معصوآح را جرگی و  هوادى د ماننود رسوآل خودانوننود 
ی حهوا تخوجنا ن حاشند وهی مت سوفانه حکواح اموآى و عجاسویحرهجر جامعه رو حه ُرشد مسلم

که ذکرش شرح کتب معتجر تار کردند   م.حنیج خی اهل سنت میخآور است و شرح آن را در 
کوه تعوداد دوازده خلخشا  ث آموده، نوه حواخوکوه در احاد فوۀ رسوآل خوداحان ذکر است 

کموان ُاموآى   ( توا موروان41ه )ح خوعاواز م _شمار خلفاى ارحعه منقجق است نه حوا چهوارده حا
ووم )ح  وود جوون مووروان جوون حک  کمووان عجاسووی  37( و نووه حووا 132جوون محم  از اجآاهعجوواس  _توون حا

اح  (.655مستعِصم )ح   تا عجداهّلل سف 
کوه توارحواقع ا سهلننتخَ يت  کوهحودهود ا   اسوالح حوه روشونی نشوان مویختوی   ن اسوت 

کووه یووان مآ ووآق خالفووت پحان و عجاسووخووامو  منصووجی اههووی و معنووآى اسووت،امجر اسووالح را 
کتووواب  کوووه در  گآنوووه  کردنووود، هموووان  وووی    حتووو ه َههها خل الخلبهههاءحکآموووت و سووولقنت تلق 

ثوآن  عاموا  »م: حخوآان آطی میحن سحاهد جالل ود  خاهِخالفوُ  ثال ُُ اهُملوُذکوآُن حع  آطی، ح)سو 1«هو
کتب درسی آموزِش عاهی األزهر آمده: (16توا:  جی هوؤالِء ر عن حتعج وأصد ». حتی در جرخی از 

_____________________  
در رمتوان سوال  توا شوهادت حتورت علوی سی ساهه جوآد )سوال رحلوت پیوامجر [حدود]خالفت  .1

 (، سكا سادشاهی شد.40
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موو
ُ
کوانآا ُملآکوا  ُدنحیاأل هوم  عول »کنود:  موی  خه تصورخو، و درحوارۀ معاو1«نیح  وحون أن   ون ج  ُل م  فهوآ أو 

 (.116و  3/107تا:  )عجداهقادر، جی 2«.هذا ُملکا  
ووی حووا مسووجله مهوم خالفووت احووجوۀ احنت گآنووه جرخوورد و تلق  کوه جووراى حووه دسووتحوون   ن شوود 

گآنووه ظلوم و ححآوردنوش از هو وور خوآددارى نمووی انووتحلوه و خحم  کووه اجون حج   کردنود  چنوان 
وواح جون  ى حج  النی درحووارۀ ظلووم و تعوود  سوق  کووارگراران مشووهور عجووداهملکآسوو  حع   ثقفووی از 

ووی قووال عمووُر جوون عجوود اهعی»سوود: خنو روان موویموو جحووحت  ووٍ  حخ  کوول ُ ُام  ووآ جاجووت   ثِهووا و ِججنوواحر: ه 
لجنوواهم غ  واِح ه  ج  ههن و در  (4/586: 1403ر، حون اث  اجوو1193  ش 2/187: 1415)اجون حجور،  3«.حاهح   سَّ
ووجرا  »آمووده اسووت:  2220ِترِمووذى حووه شووماره  وواُح ص  وول اهحج  ووآا مووا قت  جلوو    4أحص  ووِم  ف    أهووٍ  و اج 

 (.587، ص 4، ح الکاوا) 5«.لحن  أه  قتحعشر
حجت حوق تعواهی در  ت و  رورت جآدنحدر حاب اهم ضيوَت وجوى َلیبه و حجت َدا

  دارد حوه حورى هقحوتعج الن ههة کههال الهدة  و َههام کتواب  اجآجعفر صدو  در حن، شحزم
لحن عجارت: اهخلحا فوۀ حدادن خل خلقوت آدح، از قورار ش ازیدگار پوخوعنوی آفرخقو  حفُ  قجل  اهخ 

ت مآ ووآق حوواجوون ِاخجووار اهم. (30 د حوه: حقووره/خوو)حنگر دهوود ن حووه مالجکووه خجوور موویحخوآد در زموو
هوم ححکو خوداىرا حوفهمانود، ز خالفت و تقدح آن را جور خلقوت موی کوالح خوآد آننوه را ا  م در 

هوی جوراى موا نج ُ گفتوار امواح حن تصودحوحاشود، و ا است جر آننه مهم اسوت مقودح داشوته توا ت  ق 
کوه موی جعفور وت خودا پوخوفرما اسوت  لوق و سوا از خلووق ید: حج  لوق و هموراه خ  ش از خ 

_____________________  
که جی راست .1 خان احن است   آنان شاهانی جراى دنحاى مردح جآدند. کش ترحن تعجحر از حکآمت امو

که خالفت را حه صورت سادشاهی درآورد. .2 کسی است   او نخستحن 

گر هر امتی فرد خجحث و حد  .3 اح را جیاوسحرت خعنی ا خم، جخآد را جیاورد و ما حج  جر آنان در محران  کش یر
 خجاثت جرترى خآاهحم داشت.

وون حوووجا شووحجا  فقوود صوووجره، و فووی اهحوودخث: نهوووی عوون صوووجر ذى روح،   .4 کوول  م  اصوول اهصووجر: اهحوووجا، و 
 ، مادۀ صجر.العرب لسان

کننود حوه صودو جیسوت هورار  .5 کوردن حوه قتول رسوانده شوماره  اح حوه صوورت حوجا و زجورُکش  گر آننه حج   ا
 رسد. ُکشته می
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که حجتح. چآن اگر خل(7: 1380)صدو ،  است ن احواوسوت و مصواه  واقعوی آدم فۀ اههی 
کوه حگ گمراهی قرار می ن نجاشد آنان در معرمحکند در زم داند و احالد می را می رنود در حواهی 

 ست.حشان تماح نخحجت جرا
گفتووه شوود، مالجکووه از سووجب آفوور کووه حووه فسوواد وحنش مآجووآدى زمخافوویون جوور آننووه   نووی 

از  اتی راحآنکوه چنووان خصآصوو دگار متعوال جوویخووکننود، و آفر پووردازد سوؤال مووی رى مویحوور خوآن
کنوود، در آحووآدم  آموووزى و معوورفتش حووه اسووتعداد علوومو م اسووماء حووه او حاز تعلوو 31ه خووراده نفووی 
کورده اسوت حوژگوی او را الحن وحنکه هموخکند، و ا اد میخق ححقا  ی،ح)طجاطجواق خالفوت اههوی 
که جامعۀ انسوانی در زموححد (117 _ 1/116تا:  جی فوۀ حخل گواه از وجوآد چنوان محن هوحهی است 

حاشد و خوآاه  د خاهی حاشد، خآاه حجت ظاهرخکه حجت جر خلق است نجا عاهم و عادهی
کوه خونا وانی در احوالد احکواح فوردی و اجتمواعی، فش را خوظوادر زموان نحجوت ب،  علمواى رح 

 دهند. انجاح می
کجر اکورحیوپ فوۀححوا آنکوه تعوداد دوازده تون خل: كویَ َاضهی عیهاض کوشش َکلخف کوه در  ا

کداح از حات آمده جر هخروا عی صد  نمیم  کمان مد  توی آشوکار اسوت، حواقع نحوکنود و ا حا
کآشش ج رنو  »انود، و حوه مصودا   کورده هآده جراى انقجا  حوا آنوانیجرخی علماى اهل سنت 

وو  وخخو« دارى جوورى و زحمووت مووا مووی خوآد مووی وو  افکنووده شووتن را حووه تکل  عس ُ انوود  ماننوود  ت 
النی در 1امحوقا وی ع سوق  ور ع  ن احتموال دانسووته حرا جهتورنرورش  يهتح الُّهاَ  کوه اجون حج 

ة اهخالفو  فوی االسووالح )ص » ل عنوآانحوذ بهاءلَها خل الخ آطی درحاسوت، و سو فصول فوی مود 
ر، عثمان،ح( آن را چن17 کرده: اجوحکر، ُعم  ، معاو ن ذکر  جون موروان  د، عجوداهملکخویحه، خوعلی 

 د جووونخووویحد جووون حووواهثوووانی عشووور هوووآ اهآه د، هشووواح وخووویحمان، حد، سووولحوووو چهووار فرزنووودش وه
کمی جناعجوداهملک کووه حووا وارخ،  : 1384. )مسووعآدى، و فاسووق جووآد تکووار و ظوواهم و فووردى خم 

 .(2/308: 1356عقوجی، خ  228و  3/225
ا جالل  امجر مشورو  نجاشود( ازیون )کوه توآاهی خلفواى پحود: حنواجر اخوگو آطی میحن سحاهد ام 

_____________________  
 . در  544مذهب، داراى منصب قتاوت در مغورب، ح:   ی ِعحام جن مآسی جن عحام، ماهکیقا  .1

 مراکش.
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جه و اجن خخلفاى ارحعه هستند و حسن و معاو جمله خلفاى رسآل خدا جون  ر و عموریاهی ُ
جوآد.  عوداهت جرخوورداراز که « ظاهر»ن ححاشد، و همنن ان ]عادل[ میخان اموحر در محعجداهعی

کوه  فوه دو تون حواقی مویحوهوی توا دوازده خل هودى»کوی از آنوان خمانود،  کوه از آل« م   تیوج اسوت 
د  (.18تا:  آطی، جیح)سحاشد.  می حترت محم 

که خفرما خآانندگان مالحره می کتابند   هواى متعودد در دانشمندى معروف، صاحب 
و  مویخعلآح قرآنی و حود را  امجر اکورح اسوالحیوفوه پحخآاهود دوازده تون خل ث، چگآنوه حوا تکل 

کند، وهی حاز هم  کسر دارد. کخدرست   تن 

 خلحفۀ پيامجر اسالم دوازده ۀشحعه و اهل ُسّنت دربار ۀمقايسۀ عقحد
کووه در هندوحواز م ا جامعووۀ مروواهر اهعلووآح جووآده، حسوتان رجووان دانشوومندان اهوول سوونت 

ن  شَح ( است. وى در 1346  احمد سهانفورى )ح حش  حهذل الهجههوىداود حه نواح  یاج سَّ
هن  ابه  الحوم، حعود از نقول حود1ىاوى يی حاخ سَّ کتواب اهم  کوه  ث،خ، در احتوداى  شورحی دارد 

ه خکردنود. اثناعشور دایون اجمه اختالف پحن ایتعحشآد: مردح در  اش ترجمه و نقل می خالصه
گفتنوود آن اجمووه از طوورف خداونوود سووجحان، معصووآح و منصووآص هسووتند. سووا از  از روافو  

، حعود فرزندش حسون است، حعد طاهب ن آنها علی جن اجیحنخست رسآل خدا
عه حاماموان شو کخوحوه  کخ ، سكانح، حعد فرزندش علی جن اهحسنحجرادرش حس
ود»جورد توا امواح دوازدهوم:  را نواح موی هودى ُ  محم  ور جون اهحسون اهم  جووت آن حو درحوارۀ ن ،«اهمنتر 

کووه او در سوورداجیحعحد: شووخووگو حتوورت مووی کردنوود  گمووان  ا(  ان  ن را )سووامر  م  کووه در نووار ُسوور  
ا حوه خودانود،  نمی _ و تعاهی سجحانه _هست سنهان شده. علت سنهان شدنش را جر خداوند 

ن را حعود از آنکوه از حتوا زمو شوآد مویامت ظواهر حش از قیحاشد و پ ترس از دشمنانش میسجب 
کا( و عدل کند. ُجور و ظلم ُپر و انجاشته شده، از ِقسط )دادن حق  هر   ُپر 

ا  گفته نماند آننه درحوارۀ اختفواى حتورت در نوار و سورداب سوامر  کوه مسوکن آنوان  _نا

_____________________  
جنن ابجی. 1 خوا جون خححوی اهکانودهلآى، داراهکتوب اهعلمحوه، داود بذل الهجهود فی حجّل سن ود زکر ، تعلحوق محم 

 .188، ص 17جیروت، ص
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اموه ست، و اگر احتوداى سنهوان شودن از آنجوا جوآده، ادحعه نحل شحد اصخد از عقاخگو می _ جآده
 حاشد. عه نمیحد شخست و جرء عقاح  نحنا  صححقخاب ددر سر جتحن

هواى آنوان اسوت  یحگوو اوهخواالت و حون خحوو ا»دهود:  ن ادامۀ سخن مویح  احمد چنحش
 ران مالقواتشحو حعتوی از سوف هجوت ُصوغرى جوآدحسنهوان شودنش ن یکنند احتدا گمان می که
که ممکن نحکردند، سكا ن می ُکجرى شروق شد   ند.حکسی او را ججست حجت 

گفته اى اسوت  فوهحن دوازده خلحو: مراد از ااند وهی اهل سنت و جماعت، حعتی از آنان 
ا شآکت و قدرت اسوالح در زموان آنوان افوراخند خآاه عادل حاشند خایج اپییکه پ ش خا ظاهم، ام 
در پووی  رفتنی اسوت(. وهوی حعتوی از اهول سونت توآاهی و پویح)سوا حکآمتشوان سوذ احودخ موی
کسوانی هسوتند  نود: ُموراد از خلفواى دوازدهخگو امجر را شر  ندانسته موییلفاى پخ جآدن گانوه 
کننود، و آخور آنوان امواح مهودىحرت و روش خلفواى راشودحس که جر اسوت، و در  ن عمول 
 انیوج (18 _ 16)ص  َها خل الخلبهاءآطی در حن مقلوب را سوحول احن حق است. تفصحمن ا نرر

 .«کرده است
 

که آ حه ذهن مین سؤال حان اخدر سا که دوازدهخعۀ اثنی عشرحدۀ شحا عقخرسد  اماح  ه 
حترت  را خلفاى جر حق آن امجر اکرحیمعصآح و منصآص و ناح جرده شده تآسط پ

کهختر است،  دهختر و سسند داند، از نرر عقل و وجدان درست می علماى اهل  ا دوازده تن 
کنند سنت حا زحمت و تعس ُ  می کمانی  شآند و مججور می خآاهند آنان را درست  حا

از هاى جی ر ناح ججرنده داورى را حه وجدانحظاهم و جاجر را ن ب واگذاشته،  حق تعاهی  تعص 
که احینما رى را جراى همه مسجلت میحسذ قتحطلجی و حق ۀ حقحروح کالح خداست: حم  ن 

 
َخَ
قفخ إف ََ  َيَهاَذا َحْ َد اْل

قخَّ ََ نَّ اْل کَّ حخَّ نَّ ا َّ َ  کَّ وَن  الَيَذلف يَّ ََ ْص ََّ ی  نخَ
َ
 (.32آنا / ح) ضخَ لَّ َيأ

 منابع
کرین .1  ش.1387رازى.   ح، ترجمه ناصر مکارح شقرآن 
سووحداود، سوول اجوون اجووی .2  ، حووو (، داراهکتووب اهعلم275 _ 202انی  )تمان جووون اشووعث ِسج 

  .1426 روت،یج
د )حاجن اث .3 رى  شافعی، اجآاهحسن علی  جن محم  ی  فی  الکاول (،  638ا خ 630 _ 555ر ج 
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  .1403روت، دار صادر، ی، جالتاریخ
د جن علی )شخاجن حاجو .4 ترجموه منصوور  ،کهال الدین و تهام النعهة  صدو (، حه، محم 

 ش.1380ث، خپهلآان، دار اهحد
ووور عسووووقالنی، احمووود جووون علووووی ) .5 ج   ده رۀ)دو تهجججذیج التهججججذیج (،  852 _ 773اجووون ح 

  .1415جلدى(، دار اهفکر، 
کث .6 کثحن اجآاهفوووداء اسوووماعحظ، عماداهووودحووواف قرشوووی، دمشوووقیر حووواجووون   _701ر )حووول جووون 

 تا. روت، جیی، داراهقرآن، جتفسحر القرآن العظحن  (،774
وو ، نسوقهلسجانن العججرباجون منرووور،  .7

جووی،حورى، دار اححه علوی شووحووق علو عل    اء اهتووراث اهعر
  .1408روت، یج

د (، 241 _ 164جانی )حاحمد جن حنجل ش .8 ْسنَ االسالمی،  جلدى(، اهمکتب 6)دوره  الهن
 دار صادر.

د جون اسوماع  حخارى، اجآعجداهّلل .9 داراهکتوب  ،صجحح  الجاجارى (، 256 _164ل )حمحم 
  .1425روت، ی ، جحاهعلم

، اجآ .10 وود جوون عحعترموذى    ،حوو (، داراهکتووب اهعلم 279 _209سووی جوون سووورة )حسووی محم 
  .1424روت، یج

ل الهجهججود فجی حجلّ  (،  1346  احموود، )ح حفورى، شوسوهان .11 جذْ ججنَ بَ ق حووتعل ،داود ن ابجیسن
د زکر  تا. روت، جیی ، جحی اهکاندهلآى، داراهکتب اهعلمححخا جن خمحم 

، الالفجاء تجاریخ (،  911 _ 849حکور ) اهرحمان جن اجوین عجدحاهد آطی، حافظ جاللحس .12
 تا. روت، جییام اهحلجی، داراهمعرف ، جخق محمآد رحتعل

دحی، سحطجاطجووووووا .13 األعلموووووووی  ، مؤسسوووووو الهحجججججججتان فججججججی تفسججججججحر القجججججججرآنن، ححسوووووودمحم 
 تا. روت، جییهلمقجآعات، ج

ا  چوو ثوو ،خ، داراهکتوب اهحدنظججرة عاوججة فجی تججاریخ ا سججالویعلوی حسوون عجوداهقادر،  .14
 تا. سآح، جی

قی هندى، عالءاهد .15 قی جن ِحساح اهدحُمت  ّهال فی (، 975ن )ح حن، علی  ُمت  َنن  کنت العن سن
س  اهرساه ، جاألقوال و األفعال   .1409روت، ی، مؤس 

َهج و  (،  346 _ 287ن جووون علوووی )حسووعآدى، اجآاهحسووون علوووی  جووون حسوووم .16
جججروح الجججذَّ ون

وود ُمححوو، تحقوعجادن الجججوهر   /1384د، چووا  مصوور، حوون عجداهحمحاهوود یحووق محم 
 ح.1964

وووواح )حشووووواجورى، اجآاهحسووووحُمسوووولم ن .17 ج  سجججججلن (،  261 _ 206ن ُمسووووولم جووووون ح   ،صجججججحح  ون
  .1427روت، ی ، جحداراهکتب اهعلم

ِزى، اجآم جن حُنع   .18 رو  اد م  م  ی(الفتن و الهالحن (،  228)ح   عجداهّللح   .، )خق 
ترجموه  ،تاریخ یعقجوبی .( 284ح  _عقوجی خعقآب )اجن وا   خ عقوجی، احمد جن اجیخ .19

د اجراه کتاب، تهران، خم آحمحم   ش.1356تی، حنگاه ترجمه و نشر 
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گناه در قرآن شناختى واژهمطالعۀ سبک  های 

  __________________ 2رسول فتحی وظفری  _1وهدی وسبوقسید دكتر   __________________ 

 چكحده
كاربرد  اژهبرر ى ش وه هحا   نحو  توانا شياخل بهتری از ايحن  اژههای قر ن وىهای 

ريححاه  هحای زخححادی درهححا در قححر ن ححه د ححل دهححا.  اژهكحاربرد  ن قححر ن در برر رنحا  وفهححوم 
كه در اين وقاله وى وى ك فى   كهى برر ى ها را از دكوش ن برخى از اين  اژهحاشيا    ويظر 

كي ن. افز ن بر اين، حه واائ ى ههچون حااوا هر  اژه، ارتباط وعيايى  اژران حا خکاخگر، 
كاربردی هر نت ن حا اين  اژران،  اختهان  اژه های هنپيت يۀ هر  اژه،  اژه ها   وفاه ن 

كه جزء وؤشود    يورى اژه پرداخته وى  از های  بکلفههای وياصر حه فرد هر  اژه را 
كرد. شهار وىحه  ر نا تب ين خواه ن 

رياه، قر ن، وعيادر رياه  : هاواژهکلید  .  جه، ويکر، فاحته، جيا شيا ى 

 مقدمه
کووه امووروزه در حوووزۀ ادجیووات و نقوود ادجووی صووورت موویاز جملووه پووژوهش     گحوورد، هوواحی 

هووا حووه مقاهعووۀ شناسووی متووآن ادجووی اسووت. در احوون نووآق پووژوهشپووژوهش در حوووزۀ سووجک
هوا نحور، شآد. در هر خوک از احون جنجوههای ادجی و زحانی و فکری آثار ادجی پرداخته می جنجه

_____________________  
حان و ادجیات عرجی دانشگاه جآعلی 1 گروه ز  نوخسندۀ مسجآل.سحنا. . دانشحار 
حان و ادجیات عرجی دانشگاه جآعلی . 2  سحنا.دانشجآی دکتری ز
 27/2/1395 سذحرش: _ 6/10/1394درخافت:  
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کواوش قورار مویعلآح حالنی و زحان توآان گحورد. حوه جرجوت مویشناسی و نقد ادجوی متوآن موورد 
کوه دارد، مویشناسی حوا تمواح الخوههای سجکگفت پژوهش هوای تآانود جنجوههوا و سوقآحی 

کوه حاعوث شوده قورآن ز قرآن را جیش از پیش جرای مخاطجان روشن سازد. جیاعجا شک آننه 
حوه خوک دوره و عصوور خواص محوودود نمانود، واالحووی مفواهحم و سووجک ارزشومند آن در همووۀ 

حاشوود. نرووم و چحوونش دقحووق هوور وااه، ارتجووا  وحووژه سووقآح معنووآی و هغووآی موویهووا حووهزمحنووه
کننده، همگی جور اعجواز قورآن تنگاتنگ وااگان حا خکدخگر، مآسحقی، س هآهت و اخجاز خحره 

 دالهت دارند.
گنوواه در قورآن خوآاهحم پرداخووت و شوناختی وااهدر احون مقاهوه حوه جررسووی سوجک      هوای 

هووا نحوور کآشووحم عووالوه جوور جررسووی الخووۀ معنوواحی احوون وااگووان، حووه جررسووی الخووۀ وااگووانی آنمووی
ها و ارتجوا  و اجوتالف ها و شحآۀ ساخت آنوااهجپردازخم. در الخۀ وااگانی، ما حه جررسی شکل 

کموی و آمواری وااههای مترادف و همننحن مقآهوهوااه کحفوی و  پوردازخم. در احون هوا مویهوای 
راستا، در الخۀ وااگانی، مفاهحمی همنآن حسی و انتراعی جوآدن وااگوان، عموآح و خصوآص 

کهون سوازی، تو ثحر اخوودجآهوژخک وااه و اهگراحوی و واجوآدن وااه، عامحانوه و خوا رسومی جووآدن وااه، 
خود حووه: فتوآحی، شووآد. هووا جررسووی موویداری وااهنشوانه مووآارد خوواد شووده جیشووتر  (.263: 1390)حنگر

کوار مویشناختی تماح وااهدرحارۀ جررسی سجک رود  اموا از های حافت خوک موتن مشوخص حوه 
که ما در احن مقاهه تنها حه جررسی وااه گناه در قرآن مویآنجا  توآان جرخوی از پوردازخم، نمویهای 

گفتوه  کار جورد. حوا تآجوه حوه مقاهوب پویشها حهشناختی را در احن نآق وااههای سجکشاخص
گرفتوه حتوآان حوه پرسوشانترار می که حا روش تآصحفی_ تحلحلی انجاح  هوای رود در احن مقاهه 

گفت:   زحر ساس  
گناه در مقاخسه حا خکدخگر چگآنه است. حسامد وااه1  ه های 
کووه احوون وااگووان در آن2 تووی  کووار رفتووه چگآنووه . فوورح و محتووآا و حووار معنوواحی جمال هووا حووه 

 استه
کداحنشحن آن های همهای منحصر حه فرد هر وااه چحست و وااه. وحژگی3  انده ها 
کداح وااهداری وااگان و شمآل آن. نشانه4  ها نمآد داردهها در 
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 پيشحنۀ پژوهش
هوا پآشووحده مانووده هووا و اعجوواز قورآن هنوووز جور انسووانجواحیشووک حخوش زخووادی از زحجوی   

های اعجواز قورآن همننوان اداموه دارد. مسواجلی ها در زمحنۀ شناخت جنجهاست و  پژوهش
کشو  مجوانی صوحح  و اسووتآار ماننود علوم تفسوحر و ت وحول و دانوش هوای قرآنوی هموه در پوی 

کمتوور از منروور قرآنووی هسووتند  امووا پووژوهش کنآن  شناسووی حووه شووناخت سووجکهووای قرآنووی تووا
کووه در حوووزۀ انوود. در خصووآص پووژوهشهووا و تعوواجیر قوورآن پرداختووههووای وااهزحجوواحی هوواحی 

گرفتووه حووه احوون مقوواالت موویمعناشناسووی وااه گنوواه صووورت  حوووزۀ  »تووآان اشوواره نمووآد: هووای 
گناه در قرآن و نقد ترجمهمعناحی ناح ، نآشتۀ هوادی رهنموا و «های فارسی جر اساس آنهای 

گناه در قرآناهوا» شناسوی وااۀ فاحشوه از معنا»ر ا شحرازی و همننحن مقاهوۀ ، نآشتۀ «های 
کرخموی. جررسووی وجوآه حالنووی و زحج«منرور تفاسوحر اشناسوی صووور ، نآشووتۀ سوحد عجوواس سوحد 

کنآن از حواز موورد تآجوه پژوهشوگران جوآده اسوت، هوحکن وااهخحال قرآن نحور از دحر هوای قورآن توا
 شناسی جررسی نشده است. منرر سجک

 شناسى متونهای سجکروش
، ذحل وااۀ اسلآب )سجک(، آن را حوه معنوای راه، روش، موذهب ال َبلسانمنرور در اجن

و شحآه دانسته اسوت. سوجک در اصوقالح ادجوی، حوه شوحآۀ جیوان و روش خاصوی از تعجحور در 
گفتووه مووی هووای  شناسووی متووآن، روش. در سووجک(9: 1386)عجادخووان، شووآد گفتووار و خووا نآشووتار 

که حه نآعی حا خکدخگر مورتجط هسوتند. خکوی از روش هوای سواده در احون مختلفی وجآد دارد 
کنووحم. سووق   کووه مووتن ادجووی را از سووه منرور زحووان، فکوور و ادجیووات جررسووی  زمحنوه احوون اسووت 
کلوی  زحوانی، شوامل سوق  آواحوی )مآسوحقی جیرونوی و درونوی، انوآاق سوجع و جنواس، مسواجل 

ظ(، س وب، اسوم ق  هغوآی )جررسوی وااگوان دخحول، حاسوتانتلف  گراحوی، اسوامی حسوحط خوا مرک 
گوویخنش وااه، نووآق صووفت و ...( و سووق  نحووآی )کآتوواه خووا حلنوود جووآدن  معنووا خووا ذات، نووآق 

کهن دستوری وجآه افعال( می کارجردهای  . در سوق  (224: 1386)شمحسوا، حاشود جمالت، 
-پوردازخم. در سوق  فکوری، درونلوم معوانی مویادجی حه مساجل علم جیان و حدخع معنآی و ع

کالموی نوخسونده گرا جآدن، نگرشگرا جآدن خک اثر، خردگرا خا عشقگرا خا جرون های فلسوفی و 
گراخش کاوش میخا شاعر و   کنحم. های ملی و مذهجی او را 
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که حه سجک ای شهرت دارد شناسی الخهعالوه جر روش فآ ، روش دخگری نحر وجآد دارد 
دهنود. احون سوون  طرحوق آن، موتن را در سون  الخوۀ مختلو  موورد جررسووی و تحلحول قورار مویو از 

شناسووحک و الخوووۀ  ۀ وااگوووانی، الخووۀ نحووآی، الخووۀ معنوویانوود از: الخووۀ آواحووی، الخووالخووه عجووارت
 شناسحک. کارجرد

گناه  محدان معنایی واژۀ 
که هر عمل خارح ا گحر است  گناه در زحان فارسی، هفری عاح و فرا ز عورف و وااۀ 

گنوواه نامحووده گحوورد. انووآاق و اقسوواح خقا شورق و عقوول را در جوور مووی گوواه حووه تسووام   هووا، 
گناه دارای احن معانی است:  می . جرح، خقا، جره 1شآند. از نرر فقحهان و متکلمان، 

 . جفا و ظلم. 3. سهآ و نلط 2و اثم 
گناه داشته حاشحم می کهچناننه حخآاهحم معناحی دقحق از  گفت  حه معنای  تآان 

، هوحکن در قورآن در احون حاشودنافرمانی و سرپینی از دستورات اهراموی خداونود متعوال موی
که جررسی هر خک، حا تآجه حه معنا و مفهآمی های متعددی حهخصآص وااه کار رفته 

گنواه وااه که خداوند متعال اراده نمآده قاجل دقت و تآجه است.  کوه در قورآن جور  هاحی 
کوه عجوارتوااه موی 22ون جور دالهوت دارنود افوی انود از: ذنوب، ؤثوم، سوحجه، سوآء، جورح،  حاشوند 

ور، خوجط،  نوث، منک  وم، ِوزر، ح  م  حراح، خقحجه، فسق، فسواد، فجوور، فاحشوه، خجوث، شور، ه 
گنجوود در جنواح، حووآب. حوا تآجووه حوه اخنکووه جررسووی تموامی احوون وااگوان در احوون وجحوره نمووی

 کنحم.  عناحی و وااگانی جررسی میها را از منرر ماخنجا پر حسامدترحن آن
گناه دالهت دارد. احن وااه از پر حسامدترحن وااهذنب:  که در قرآن جر   درذنب هاحی است 

گوخود: وااۀ که رانب اصفهانی در احن  خصآص مویاست  چنان و  دنجاهههغت حه معنی دح 
کوا گورفتن دنجاهوۀ چحوری اسوت و در اصوقالح، ذنوب حوه  گفتوه ذنب در اصل حوه معنوای  ری 

که عقوحوت و مجوازاتی در پوی آن حاشود می  وااۀ ذنوب، دارای: ذحول موادۀ ذنوب( الهبهَىات)شآد 
گناهوان، چوه مورتجط حوا انسوان و انسوان و چوه مفهآمی عاح و فراگحور موی کوه حوه تموامی  حاشود 

                    (. 3/24: 1371)قرشی، شآد مرتجط حا انسان و خداوند اطال  می
گناهوانی اطووال   کوه وااۀ ذنوب، حوه  کوه نتواخ  حودی جور جامعووه مویجرخوی معتقدنود  شوآد 

گنهکوار نموی می انود رو ذنوب نامحودهشوآد و آن را از احونگذارد و  ررش تنها متآجوه شوخص 
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کوه  که حاخد منترر عآاقب آن جر جامعه و اجتماق جآد. احن وااه چهل حوار در قورآن آموده اسوت 
حار حه صورت جمع ذکور شوده اسوت و احون خوآد  32صورت مفرد و  از احن محان هشت حار حه

گستردگی معناحی آن.   دهحلی است روشن جر شمآل و 
کوه شوامل سوورههای مکوی و مودنی حوهوااۀ ذنب در سوره هوای: قصوص، کوار رفتوه اسوت 

عمووران، توحووه، نووافر، محموود، ماجووده، انعوواح، اعووراف، انفووال، حآسوو ، اهوورحمن، تکوووحر، آل
کجووآت، ذارخووات، ملوک، ؤسووراء، فرقووان، اجووراهحم، احوراب، زموور، احقوواف، فووت ، شوعراء، عن

عمووران از جیشووترحن حسووامد جرخوووردار حاشوود. احوون وااه در سووورۀ آلشووما، صوو  و نووآح مووی
 است و هفت حار در احن سوره تکرار شده است. 

کلوی  اشواره موی که جیانگر معنای ذنب هستند، حه چهار مفهآح اصلی و  کوه کننود آخاتی 
 اند از: عجارت

گناهان)آل  (16عمران/ اه _ توحه از 
کحفر و مجازات انسان گناهان)آلب_   (11عمران/ ها حه سجب ارتکاب 

گناهان تآسط خداوند متعال)زمر/  (53ح_ حخشاخش 
گناهان)فرقان/ گاهی خداوند از   (58د_ آ

کوار رفتووه وااۀ  إِهن: گنوواه حووه  کووه حوه معنووای  کووه رانووب ذحوول آن « اثووم»وااۀ دخگووری  اسوت 
کوه انسوان را از ثوآاب عقوب موی می کارهاحی  اندازنود نوخسد: اؤلثم و اآلثاح، اسم هستند جرای 

کوردن دانسوته اسوت  کنودی و درنوگ  َهی القهاوو )و فحروزآحادی آن را حه معنای ت خحر،  ، اله
کتا. ذحل مادۀ ؤثم( َخ ح غتهب در  ، ححث مجسآطی درحارۀ اله جن يی يقه لغة القَكن و س

کتوواب نقوول از نررخووات صوواحب نرووران در مووورد احوون وااه جیووان شووده اسووت. در احوون 
کوه وااه ؤثوم در اصول »اجآهالل عسکری آمده است: فر  جین ؤثم و ذنب در احن است 

کردن است کآتاهی  ُکندی و   ، ذحل وااه أثم(.لغة القَكن اله جن يی يقه)« وااه خآد حه معنای 
کوه ذنوب حوا نوآعی تجعحوت و دنجوال داشوتن سسوتی و  تفاوت احن وااه حوا ذنوب احون اسوت 

کندی و ت خحر در رسحدن حه ثآاب و نحکیزخان ها وجوآد دارد. حاری همراه است، اما در اثم، 
کووه وااۀ اثوم جوور خوالف ذنوو کووه در احون زمحنووه وجوآد دارد احوون اسوت  ب، تفواوت مهووم دخگوری 

ات آن جیان نشده است. احن وااه جورء وااههحم هوای گاه همراه حا وااۀ مغفرت و دخگر مشتق 
کوه شوخص، از روی عمود مرتکوب دار محسآب مینشان گناهوانی دالهوت دارد  شآد  زحرا جر 
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وی موی. احن نحر خکی دخگر از تفاوت(12: 1387)رهنموا، شده است  شوآد  های ذنوب حوا اثوم تلق 
کووه ذنووب، م کوارجرد دارد و حووه موورور زمووان از چورا  فهوآمی اعووم از اثووم دارد. احون وااه امووروزه نحوور 

کاسته نشده است.   کارجردش 
کوار رفتوه 48 در مجمآقوااۀ اثم و مشتقات آن )أثاح، آثم، أثحم و ت ثحم(  انود حار در قرآن حوه 

گآنوهانود، حوهای مودنی آمودهمورد در سوره 37های مکی و که خازده مورد آن در سوره کوه ه  ای 
انود. وااۀ اثوم و حار در قرآن ذکر شده 41وااۀ أثاح، خک حار، آثم دو حار، وااۀ أثحم چهار حار و و ؤثم 

ات آن در سوووره هووای حقووره، نسوواء، ماجوده، انعوواح، اعووراف، فرقووان، شوووری، حجوورات، مشوتق 
فحن، آل کوه مودهعموران، نوور، احوراب، دخوان، جاثحوه و قلوم آنجم، مجادهه، انسان، مقف  انود 

حاشود. احون وااه در سوه مآ وآق هوا مویسهم سورۀ حقره حا هشت حار تکرار، جیش از دخگور سووره
که در ادامه حه نمآنه کار رفته است   کنحم:هاحی از آن اشاره میکلی و متفاوت حه 

کووه احوون وااه در آن کووار رفتووه شووامل نهووی از ارتکوواب اثووم هووا حووهاهو : حخووش اعرووم آخوواتی 
 (188ره/حاشد )حق می

گناهکاران و مرتکجان ؤثم )انعاح/  (120ب: جرای 

که ارتکاب آن گناه محسآب نمیح: مآاردی   (203شآد )حقره/ها جاحر شمرده شده، 
جه کوه رانوب اصوفهانی آن را حوه : احن وااه خکوی از پرحسوامدترحن وااهسَیخ هوای قرآنوی اسوت 

ا کووار ناسسوند و زشووت دانسوته اسووت. احون وااه و مشووتق  حوار در قوورآن ذکوور  167ت آن، معنوای 
که شامل احن سوت: آل عموران، نسواء، اعوراف، توحوه، هوآد، رعود، اسوراء، نمول، هاسوره شده 

وو لت، روح، شوووری، حقووره، انعوواح، حووآنا، نحوول، قصووص، عنکجووآت، فوواطر، زموور، نووافر، فص 
 جاثحه، رعد، مؤمنآن، تحرخم، طال ، تغاجن، فت ، محمد، احقاف، فرقان، انفال و ماجده. 

کوار رفتوه احن وااه حه اشکال سحج ، سحجات، سحجاتکم، سوحجاتنا، سوحجاته و سوحجاتهم حوه    
کوه حوه که وااۀ سحج ، از جیشترحن حسامد جرخوردار است. خکی از زحجاحی های قرآن احون اسوت 

کووه وااۀ سوحجات حووه حووار از وااۀ  167کووار رفتوه اسووت، حووه هموان تعووداد خعنووی هموان تعوودادی 
 ات آن خاد شده است.صاهحات و مشتق  

كنَهاوو قرشی در  گوخود: در قورآن درخصوآص حخشوآدن ذنوآب در حوارۀ احون وااه موی القَه
حتوی خوک حوار هوم نحاموده « نفران اهسحجات و اهسوحجه»حارها سخن حه محان آمده است، وهی 

کلمووۀ تکفحوور 3/346: 1371اسوت. )قرشووی،  ( از سووآی دخگور در جیووان حخشووآدگی سوحجات، 
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جاتناک﴿آمده  مثل:  ا سوح  ر عن  جاتنا»و هرگور   ﴾ف   16کوار نرفتوه و فقوط خوک حوار در آخوۀ حوه« ؤنفور سوح 
گناهوان از آن تعجحر شده است. حه نرر می« نتجاوز»سورۀ احقاف حه هفظ  رسود ذنوآب، خوآد 

کووه حووه صوورت نحوورو در عوواهم رهووا شوده وم خآاهنوود شوود، وهووی  هسوتند  انوود و در آخوورت مجس 
گناهووان ا جات آثووار و ووعی  ز قجحوول تحرگووی قلووآب، رفووتن آجروهووا و آموودن عووذاب دنحووآی سووح 

 هستند. 
که احن وااه در آن کلموۀ کار رفته است مشخص میها حهحا جررسی آخاتی  کوه  « سوحج »شآد 

که از تلخی و حودی تهوی نحسوت   در جرخی آخات قرآن جر حآادث و رخدادهاحی دالهت دارد 
َ  مثل :  ْ  َحَسَنٍة َيهف َْ وف َصاَح

َ
ا أ َْ وخَ ْبسف َْ وف  َسیَجٍة َيهف  نخَ َصاَح

َ
 (79)نساء/ ا ف َوَوا أ

که احن وااه در آن کار رفته است، از ححوث متومآن و مفواهحم، حوه سوه دسوته آخاتی  ها حه 
 شآند: تقسحم می

گناهووان اشوواره موویاهوو : جرخووی از احوون آخووه جات و  کحفوور و جوورای انجوواح سووح  کنوود  هووا حووه 
 (10)فاطر/

 (22ها حه چگآنگی دفع سحجات اشاره دارند )اهرعد/آخهب: جرخی دخگر از 

 (193عمران/ح: جرخی دخگر از آخات نحر حه طلب نفران اشاره دارند )آل
احن وااه در اصقالح حه معنای انحوراف و خوروح از راه درسوت اسوت و در عورف  َنیجه:

گنوواه عموودی دآن را اشوتجاه و هغوورش مووی انسووته اسووت نامنوود. قرشووی احوون وااه را حووه معنووای 
کوورده الُّیههانوجهههعو طجرسووی نحوور در تفسووحر  (2/358: 1371)قرشوی،  ، دخوودگاه قرشووی را ت حیوود 

گناه جرای انسوان  فرماخد:میطجاطجاحی است. عالمه که جر اثر  احن وااه در اصل حاهتی است 
او کنوود و راه نفوآذ انوآار هووداخت را حوه قلووب  آخوود و طرحوق نجوات را جوورای او ققوع موی سدخود موی

                    .                                     (1/218: 1364)طجاطجاحی، حندد  می
گناهووان مووورتجط حووا خداونوود و اجتمووواق اطووال  مووی شوووآد. وااۀ خقحجووه جوور هووور دو قسووم 

عووای فووآ   هوم نشووحنی احوون وااه حووا ذنووب و در خآاسووت حخشوواخش خقاهووا از خداونوود، جوور اد 
ه می کوه جور قراحوت معنواحی خقحجوه حوا ذنوب دالهوت گذارد. از جمصح  وۀ مهوم دخگوری  له اده 

کوار نادرسووتی را از روی موی کوه وااۀ خقحجووه سوه قسوم دارد: نخسووت اخنکوه  کنود، احوون اسوت 
کوار درسوتی اراده شوآد،  که نتحجوۀ آن حازخآاسوت خآاهود جوآد. دوح اخنکوه  عمد انجاح دهحم 

کوار کوه احون  کوار   حخشوآدنی اسوت اما حه صورت خقا و نادرسوت انجواح شوآد  و سوآح اخنکوه 
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کوه در احون موورد  کار خارح از خآاستۀ ما، صحح  صوورت سوذحرد  نادرستی اراده شآد، اما آن 
کوه شآد. حا اندک دقتی در احن مفاهحم سوه نحر شخص نکآهش می گانوه متآجوه خوآاهحم شود 

گووواگحوووروااۀ خقحجوووه، هوووم اشوووتجاهات عامدانوووه را در جرموووی ه و د و هوووم اشوووتجاهات ناخآدآ
گناهوان عامدانوه را شوامل موی« ؤثم»عامدانه را. از احن رو جر خالف وااۀ نحر شود، احون کوه تنهوا 

گناه اطال  می گستردگی جیشتری دارد و جر هر دو نآق   شآد. وااه 
حاشود: اسوراء، ها مویکار رفته و شامل احن سورهحار در قرآن حه 22وااه خقحجه در مجمآق    

قصص، اهحاقه، علق، شعراء، حقوره، نسواء، نوآح و اعوراف. احون عنکجآت، احراب، حآس ، 
کوارجردی آن حوه اشوکال: خقحجو ، خاطجوو ، وااه حوه صوورت فعول و اسوم آموده و صووورت هوای 

حاشود. قرشووی درحوارۀ احوون هوای مشواحه آن موویِخقو ، خواطجآن، خوواطجحن و أخقو تم و صووحغه
کسووانی  درحوارۀاسووت و هموه  گوخود: خوواطجآن و خواطجحن، سون  حووار در قورآن آمودهوااگوان موی

کرده گناه  که عمدا  خقا و   (. 2/358: 1371اند. )قرشی، است 
گناه میجَم:  گوخود: حاشد. رانب ذحول احون وااه مویوااۀ جرح نحر در جرخی مآارد مترادف 

رح حه فت  جحم عجارت است از چحده شدن محآه از درخت و حه صوورت مجواز حوه عنوآان » ج 
بو  الُّیهانوجههع. در ، ذحول وااۀ جورح(وبَىات)« رودکار میعمل ناسسند و زشت حه و  الههواَىاََه

گناهکوار را از آن نحور احون وااه را حوه معنوای ققوع دانسوته صَاحو  َاوو  کوه  انود و معتقدنود 
کووه عموول صوواه  را ققووع موویجهووت مجوورح مووی كنَههاوو کنوود. قرشووی، مؤهوو  گوخنوود   القهَه

کسوب. وهوی ققوع  در معنای جرح )حه فت  اول(»نوخسد:  می سه قوآل هسوت: ققوع، حمول و 
گنواه از هموحن مواده اسوت. حوه  معنای اوهی و مشهور آن است و جرح )حه  م اول(حه معنوای 
کوه  گوخنود  گنواه را حودان سوجب جورح  عقحدۀ من، جرح فقط خک معنا دارد و آن ققع اسوت و 

گناهکوار را مجورح مویشخص را از سعادت و رحمت خدا ققع می زحورا در اثور  گووحیم کند و 
: 1371)قرشووی،  «کنوودگنوواه، خووآد را از رحمووت و سووعادت و راه صووحح  انسووانحت ققووع مووی

2/27). 

ات آن،  هواحی هوای مکوی آموده اسوت. سوورهحار و جیشتر هم در سوره 61وااۀ جرح و مشتق 
ات آن در آن ، انود از: ماجوده، هوآد، سوج ، انعواح کار رفته است عجوارتها حهکه احن وااه و مشتق 
فووحن، معوووارح، طوووه،  ، اهووورحمن، مرسوووالت، اعوووراف، توحوووه، ، دخووانسوووجده، خوووا  روح، مقف 

حآسو ، اجوراهحم، حجور، موورخم، فرقوان، نمول، صوافات، زخوورف، جاثحوه، احقواف، ذارخووات، 
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 قمر، قلم، مدثر، نافر و نحل.
که حه صورت  ُکم  الخ  »قرشی معتقد است احن وااه در سه جای قرآن  ن   وِرم  آموده چوآن حوه « ج 

کووردن( موی« علوی»واسوقۀ حورف جوور  کووه دهوود و چنوانمتعوودى شوده، معنوواى حمول )وادار 
ح متعودى موی« علوی»حا حرف جور « حمل»دانحم  می ْن شوآد ماننود:  جور مفعوآل دو  کَّ َونخَ َف َوَ َخْجه

وا لَّ ْ هدف ََ  َ
َ
هْوٍم َعَلهی أ ََ وِدهآا»کوه پیداسوت در اخنجوا (.  چنوان8)ماجوده/ َشهَنننَّ  ع  لوی أن ال ت  « ع 

ُکم  ال خ  »مفعآل دوح  ن   ِرم   آمده است.« علی»حاشد و همراه حا می« ج 
حاشود  مثول اجرمووآا، در قورآن موادۀ جورح نحور از سووه آخوۀ خادشوده، هموه از حواب افعووال موی

کوار رفتوه اسوت. حوه نرور حواب افعوال حوه« الجرح»اجرامی مجرح و مجرمآن و فقط در سن  مورد 
کث کثرت حاشد  زحرا  ةَ  رت خکی از معوانی آن اسوت، مثول: در اخنجا جراى  هذف

هَ  الخَ َياْنَتَقْهَنها وف
وا وَّ ََ ْج

َ
 (47)روح/ أ

توا  38های روشن جرای فهم معنای جرح و شناخت شخصحت مجرمان، در آخوات نمآنه
کووه در قاهووب مکاهمووه 48 ثر آمووده  اهحمووحن در جهشووت و ای، راحقووۀ محووان اصووحابسووورۀ موود 

که چهار  کورده اسوت: نآق جرح محسآب میمجرمان در آتش دوزخ را  شآد، از احن قورار جیوان 
اهوو  _ جرخووودن ارتجووا  حوووا خوودا  ب_ جرخووودن ارتجووا  حوووا خلووق خووودا  ح_ جرخوودن ارتجوووا  حوووا 

های اجتمواعی و فورو رفوتن در دنحوا  د_ جرخودن ارتجوا  حوا آخورت و سرنآشوت تواحع مسجآهحت
 اعمال.

که در قورآن حو ۀوااجناح:  گنواه آموده اسوت. رانوب جناح از دخگر وااگانی است  ه معنوای 
رو هور حاشود و از احونگوخد: جناح حه معنای منحرف شدن انسان از حوق مویذحل احن وااه می

هووای عرجوی، آن را حوه معنووای ماحول شودن، خووم ناموهتوآان جنوواح نامحود. در وااهگنواهی را موی
نوواح ذکور شووده و قرشودن و منحوورف شودن دانسووته شوی معتقوود انود. احوون وااه در ذحول وااۀ ج 

که جناح در اصل حه معنای حال خا دو طرف چحری می که حال پرنده خوا است  حاشد و از آنجا 
شوآد، از احون رو جنواح را دو طرف هر چحر دخگر در حاهت حرکت، حه جنواححن منحورف موی

 . (2/54: 1371)قرشی، اند  ستی نامحدهانحراف از حق و را
کوه فقوط حوه حار در قرآن ذکر شده است.  25احن وااه  وحژگی منحصر حه فرد آن احن اسوت 

َ حاشوود  ماننود احوون آخووه: کووار رفتوه و دارای قحووآد نفووی مثول: هووحا و ال مویصوورت منفووی حوه
ْن  َناَح َعَلْیکَّ کوارجردی احون وااه در هوحم 236)حقره  جَّ (  خعنی جر شما حرجی نحست. شوکل 
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 است. جا فرقی نداشته و در تماح مآارد حه همحن سحا  ذکر شده 
گناه نحست، حلکوه در جرخوی موآارد حامول  که احن وااه همحشه حه معنای  جرخی معتقدند 

کرد. 240تآان حه آخه حاشد. حه عنآان نمآنه میمعنای مسجآهحت و تعهد می  سوره حقره اشاره 
کووه دارای متوووامحنی همنووآن مسوواحل و مآ وووآعات وااۀ جنوواح در آخوواتی حووه کوووار رفتووه 

کوه احوون وااه در نمویرو حاشود. از احوونۀ خودا و انسووان  مویعجوادی و نواظر حووه راحقو گفووت  توآان 
کحفور و مجوازات  همه کوه سورپینی از احون احکواح، مسوتلرح  گنواه اسوت  چورا  جا حوه معنوای 

ب وااۀدنحآی نحست. حسحاری از پژوهشگران و صواحب کوه احون وااه، معور   نروران معتقدنود 

 ده است. ش وارد عرجی است و از زحان پهلآی گناه فارسی
که حارها در قرآن آماز جمله وااه ياحشه: ات آن میدههاحی  حاشد.  ، وااۀ فاحشه و مشتق 

ُه فهووآ  اللغهههَها در  کول ُ شوویٍء جوواوز  حوود   ذحوول احوون وااه آموده اسووت: اهفحشوواء: اهفاحشووه و 
کوورد فوواحش  کووه از انوودازه خووخش تجوواوز  : خعنووی هوور چحوری  ی اهرنووی فاحشو   فواحش  و ُخسووم  

گوخود: . رانب ذحل آن می، ذحل مادۀ فحوش(اللغهَا )گوخند شآد و حه زنا فاحشه میخآانده می
گفتوار اهفاحشه ما عرم قجحه من ا کوردار و  ألفعواِل و األقوآاِل: خعنوی فاحشوه عجوارت اسوت از 

گفته شده است: اصل فاحشه از فحش اسوت و فحوش خعنوی  الُّیانوجهعزشت. در تفسحر 
گناه جیرگ مرتکب شدن و از احن که قد  حسوحار حلنود داشوته حاشود، فواحش قج  و  کسی  رو حه 

گوخند  (.2/394: 1406)طجرسی،  اهقآل 
فوآاحش جموع فاحشوه اسوت و آن عجوارت گوخود: احی نحور در تجحوین آن مویعالمه طجاطجو 

کودامن را از  کار حسحار زشوت و خداونود در قورآن زنوا و هوآا  و نسوجت نواروا حوه زنوان سا است از 
که رانب از وااۀ فاحشه اراجه داده حعحد نحست  .مصادحق آن شمرده است جر اساس تعرخفی 

گفتوه مویکه اصل در معنای احن وااه، خارح شد کار نحر سراوار حاشد  هوذا  شوآد: ن از حد در 
ل مغجآن شدن  . (4/248: 1364)طجاطجاحی،  نجن فاحش  خعنی جیش از حد تحم 

گناهوان و تورک اطاعوت  که مراد از فحشواء، هموۀ  عالوه جر احن، طجرسی نحر معتقد است 
گفته اسوت: موراد از فحشوا داجن (3/121: 1415)طجوری، خداوند است.  و احتموال جوزی 

گناهان   .(279/ 1: 1407)جوزی، است: حخل و همۀ 
کوه احون وااه نموی که حوه نوآعی در هموۀ احون تعوارخ  وجوآد دارد احون اسوت  تآانود جور آننه 

کنود. حوا انودک تو ملی در وااه کآچک و خا صغحره دالهت  نشوحن احون وااه در  هوای هومگناهان 
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که وااهقرآن، می کجواجر اؤلجینحم  کنوار احون وااه ذکور هاحی مثول: زنوا،  ثوم، منکور، سوآء و حغوی در 
گناهان است. اند.شده  فحشا و منکر حه معنای خکسان و شامل تماح معاصی و 

ران در تفسحر آخات پیشحندی  از جمع کوه گفته می گفتار مفس  گرفوت  توآان چنوحن نتحجوه 
منقجوق ها همان مقلق زشتی است حودون قحود ا وافی و احون مفهوآح مفهآح حقحقی احن وااه

گنواهی درسوت اسوت گناهوان اسوت و اطوال  احون وااه جور هور  خموی،  جر مقلوق  کر : 1389)سوحد 
123). 

ات آن، در مجمآق  کوه حار در قرآن ذکر شده 24احن وااه و مشتق  از احون تعوداد، سوحرده اند 
انود. در حار حه صورت فاحشه، هفت حار حه صورت فحشا و چهار حار حه صورت فآاحش آمده

گنواه، هشووت حوار از فعوول موورد ارتکو « قوورب»و دو حووار نحور از « فعول»و دو حووار از « أتوی»اب احوون 
 استفاده شده است. 

ات آن در آنسوره که احن وااه و مشتق  کوار رفتوه عجوارتهاحی  انود از: حقوره، اعوراف،  هوا حوه 
عمران، نساء، اسوراء، احوراب، طوال ، انعواح، شووری حآس ، نحل، نمل، نور، عنکجآت، آل

کلی حهو نج که شامل مآارد زحر میم. احن وااه در سن  مآ آق   حاشد:کار رفته 
 (151)انعاح/اه _ نهی و پرهحر از ارتکاب فآاحش

ه جآدن پیامجران از ارتکاب فآاحش  (24)حآس / ب_ ساک و منر 
 (19ح_ وجآب پآشاندن و آشکار نکردن فآاحش)نور/

 (135عمران/)آل د_ وجآب استغفار و ساک شدن سا از ارتکاب فآاحش
 (169 _168)حقره/  _ امر شحقان حه ارتکاب فآاحشو ه

گنوواه در زحووان فارسووی و از احوون وااه از مشووهورترحن وااه و صههیت: کووارجردی مفهووآح  هووای 
د و نافرموانی موی گوخود: عصوحان حاشود. رانوب ذحول احون وااه مویرخشۀ عصی و حه معنای تمور 

کوه انسوان از فرموان کنود. اصوقالح  جورداری و اطاعوت چشومزمانی اسوت  شوق  عصوا »پآشوی 
ات « اهقاعه کورد. احون وااه و مشوتق  کشوحد و شوورش  که از جیعت دسوت  نحر حه احن معناست 

در هشوت مآ ووآق هوای معصوحت، عصووحان آموده و  حوار در قورآن حووه شوکل 32آن در مجموآق 
که عجارتکلی حه  اند از: کار رفته 

 (1حآنا/)اه : نافرمانی در جراجر خداوند
 (59نافرمانی از دستور پیامجران)هآد/ ب:
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 (69ح: نا فرمانی از امحر)که /
 (.  122_121آن)طه/ د: نا فرمانی و توحه از

 (7ر از نافرمانی خدا)حجرات/: جیراری و تنف  و ه
 (14و: نفی معصحت از پیامجران)مرخم/

 (6ز: نفی معصحت از فرشتگان)تحرخم/
 (.  12ح: نفی معصحت از مؤمن)ممتحنه/

کوه احون وااه در اصول حوه معنوای نافرمووانی حوا انودک دقتوی در آخوات خادشوده در موی خوواجیم 
گنواه ها را شامل میاست و هم نافرمانی از خداوند و هم نافرمانی از انسان کوه  شوآد. از آنجوا 

گنواه  وت در مفهوآح  چحری جر نافرمانی از دستورات اههی نحست، احن وااه از شومآل و جامعح 
نشووان دانسووت. احوون وااه در فارسووی تووآان آن را حووه عنووآان خووک وااۀ جوویاسووت و مووی جرخووردار

کارجرد فقهی دارد. در زحوان عرجوی نحور جیشوتر جور نافرموانی و  جیشتر حه صورت معصحت آمده و 
د دالهت می کارجرد نحر دارد. تمر   کند و 

که آخۀ:  افَّ ؤخکی از نکات قاجل تآجه در قرآن احن است  ََ
َ
ی أ ف ه  َعهَذاَب فنخ ف بخ ْن َعَصهْیتَّ َ  إف

یٍن  کار رفته است.سه حار در قرآن و در سوره َةْوٍم َعظف  های انعاح، حآنا و زمر حه 
همننوحن در شووش جووای قوورآن، نافرمووانی و معصوحت از خداونوود، حووه همووراه نافرمووانی از 

که نشان می کالح خداوند است. سوره پیامجر ذکر شده  کالح پیامجر،  کوه احودهد  ن وااه هواحی 
عموران، نسواء، انعوواح، حوآنا، هووآد، مورخم، طووه، انود از: حقووره، آل کووار رفتوه عجووارتهوا حوهدر آن

کهوو ، ممتحنووه، تحوورخم، حجوورات، نازعووات، مرموول، نووآح، اهحاقووه،   ، احووراب، زموور، جوون 
 مجادهه، اجراهحم.

کوه در تفاسوحر، حودان اشواره شوده و از نروفسق نحر از جملوه وااه ۀواا يسق: ر هواحی اسوت 
هغآی، توا حودودی حوه وااۀ جنواح نردخوک اسوت. احون وااه در اصول حوه معنواى خوروح هسوتۀ 

كنَهاوو حاشود. قرشوی در  خرما از پآست خوآد موی احون وااه را حوه معنوای خوروح از حوق  القَه
کنود. حووه و رانووب نحور آن را خوروح از شوورق و دحون معنوای مووی (5/176: 1371)قرشوی، دانود موی

گنهکار از مدار اطاعت و حندگی خدا میجیانی ساده، جیانگر خر  حاشد. وح 
کوه وااۀ فسوق در آن کوه قورآن نحور احون کوار رفتوه، نشوان مویهوا حوهجررسوی دقحوق آخواتی  دهود 

کووار جوورده و جیشووتر حووه صووورت کلمووه را در معنوواى هغووآى آن، خعنووی خووروح از مسووحر حووق، حووه
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فسوق، فاسوق، خفسوقآن،  فسوآ ،»آمده اسوت و عوالوه جور آن حوه صوورت « فاسقآن و فاسقحن»
وق س  کوه احون وااه و مشوتقات آن در آن حوهکوار رفتوه اسوت. سوورهنحور حوه« تفسقآن و ف  کوار هواحی 

کهوو ، حوآنا، اسووراء، سوجده، احقوواف، حقوره، انعوواح، اعوراف، عنکجووآت، رفتوه انوود شوامل: 
ماجووده، حجوورات، آل عمووران، توحووه، نووور، حدخووود، حشوور، انجحوواء، نموول، قصووص، زخووورف، 

هوای حاشد. در هحم جای قرآن حه همراه معصوحت، وااهحشر، ص  و منافقآن میذارخات، 
گناه فاسق کار نرفته و جر هداختمغفرت خا حخشآدگی  کحد شده است.  ان حه  ناسذحری آنان ت 

کوارجرد دارد و جورء وااه هوای دارای حوار منفوی احن وااۀ ذهنی در زحان معاصر عرجی همننان 
 حاشد. زخاد می
گآن،  در شکل« ِفسق»وااۀ  گآنا  حار در قرآن آمده است.54های 

که مفهوآح و معنواحی پینحوده نودارد. وااۀ فساد نحر از وااهيساى:  های پرکارجرد قرآن است 
فسواد مفهووآح روشونی دارد و محووان معنووای هغوآی و اصووقالحی آن تفواوت چنوودانی نحسووت. 

آشوآب، سوتم، حودکاری، جیمواری، فساد در هغت، حه معنای تجاهی، وحرانوی، نواجآدی، فتنوه، 
. در هغووت (9/84: 1384)مصووقفآی، سوواهی، نحسووتی و پآسووحدگی اسووت  ، خشووکگندخوودگی

کووار « تغحور»و « ا ومحالل»، «حقوالن»نقوح  صوالح جوآده و حوه معنووای « فسواد»عورب  نحور حوه 
کورده اسوت، خوآاه زخوواد  .رفتوه اسوت رانوب ذحول احون وااه، آن را خوروح از حوود اعتودال معنوا 

کوم. حووا احون حوال موویحاشود و  کلووی، خوک معنواى حسووحار خوآاه  کوه فسوواد حوه طوور  گفوت  توآان 
کوووه جوویرگ گناهوووانی همنوووآن گسووترده دارد  کمتووور از آن و حتووی  کارهوواى  تووورحن جناخوووات و 

ب در معاملوه را شوامل موی کم شوآد. احون وااه و مشوتقات آن، سنجواه حوار در قورآن  فروشی و تقل 
کوه حوه صوورت: فسواد، مفسودذکر شده ود در صوحغهاند  س  هوای ، مفسودون، مفسودحن و وااه ف 

که احن وااه در آنکار رفته است. سورهمختل  حه کوار رفتوه شوامل: حقوره، مؤمنوآن، ها حوههاحی 
انجحوواء، نموول، اسووراء، اعووراف، محموود، حآسوو ، رعوود، نحوول، شووعراء، ماجووده، انفووال، هووآد، 

که ، آل  حاشد. جآت میعمران، حآنا، شعراء و عنکقصص، روح، نافر، فجر، 
ات آن در مآارد زحر حه  کار رفته است:احن وااه و مشتق 

کلی)حقره/ کارجرد فساد حه معنای عاح و   (30اه _ 
 (30ب_ فساد حنی اسراجحل)حقره/
 (.25ح_ مجازات فاسدان )اهرعد/
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 .(56د_ حازداشتن از ارتکاب فساد)اعراف/
 (.4_ نقش سادشاهان در اخجاد فساد)قصص/ وه

که احن وااه در آنحا جررسی  کوه کوار رفتوه اسوت، احون نتحجوه حوه دسوت مویها حوهآخاتی  آخود 
گنواه و معصوحت موی کلوی از  حاشود و تنهوا حوه خوک نوآق خوا خوک احون وااه در جرگحرنودۀ مفهوآمی 

گناهان محدود نمی  رود.شمار مینشان و ذهنی حههای جیرو جرء وااهشآد. از احنقسم از 
کوه وااهاز نکات حاجر اهمحت  هوای فسواد و افسواد در آخوات درحارۀ وااه میجور احون اسوت 

کوه جرخوی از احون  کوه ناهجوا  جنجوۀ مصودا  دارد جیوان شوده  گناهان دخگورى  مختل  قرآن حا 
 تر است. ککآچ هااهعاده جیرگ و جرخی از آنگناهان فآ 
گ« نکوور»احوون وااه از رخشوۀ  ونَکهَ: گفتووه احوونرفتوه شووده اسوت. از حوه معنووای ناشووناخته  رو 

کار را ندانست»شآد:  می کوه «.  نکر األمر:  حوه صوحغۀ مجهوآل، حوه « منکور»قرشی معتقد است 
(. 7/109: 1371)قرشوی،  گحوردقورار موی« معروف»معنای ناشناخته و همننحن مقاجل وااۀ 

دانود خوا عقول درحووارۀ آن گوخود: عقول سوولحم آن را قجوح  و ناسسوند مویرانوب ذحول احون وااه موی
ک  کند و منرور از آن در قرآن، معصحت است. رده، شرق حه قج  آن حکم میتآق  

کووه حوه همووحن شوکل خعنووی حوه صووورت  گنواه خآاهوود جوآد  احون وااه تنهوا زمووانی حوه معنووای 
حاشود. مجهآل و از حاب ِافعال ساخته شده حاشد و در دخگر مآارد، حه معنای ناشوناختن موی

گنواه نموویاهجتوه منکوور در هموه جووای قورآن نحوور حوه معنووا وت آخووه، ی  حاشود و حووا تآجوه حووه مآقعح 
گنواه حوه کند. احن وااه در چهارده آخوه دقحقوا  معناخش تغحیر می کوه شوامل حوه معنوای  کوار رفتوه 

 حاشد.عمران، ماجده، توحه، نحل، ح ، نور، عنکجآت و هقمان میهای آلسوره
و نهی از منکر آموده اسوت های خادشده، ُنه حار در عجارت امر حه معروف احن وااه در سوره

گنواه  گحرنودۀ معنوای نهوی و دوری از ارتکواب منکور و  و در سن  مورد دخگر نحر حوه نوآعی در جور 
آموده «حغوی»و خوک حوار هوم هموراه حوا وااۀ « فحشواء»حاشد. احون وااه سوه حوار حوه هموراه وااۀ می

ت. احون است. شکل وااه تغحیری نکورده و در تموامی موآارد حوه هموحن صوورت ذکور شوده اسو
 حاشد:وااه در قرآن ناظر جر سه مآ آق زحر می

 (17اه _ اجتناب از ارتکاب منکر)هقمان/

 (71حاشد)توحه/ب_ نهی از منکر از جمله صفات افراد می

که نهی از منکر نمی کسانی   (79_78کنند )ماجده/ح_ عذاب و هعنت 
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 گحرینتحجه
هوا و عجوارات نروم حسواب شودۀ وااهزحجاحی و اعجاز اسرارآمحر قرآن در ورای چحنش و    

گناه میحاشد. وااهپرحار و زحجای آن می که جیانگر معنای  حاشند نحر هر خوک حوه زحجواحی هاحی 
ق در جای کورخم ذکور شودهو حه صورت متنآ  انود توا نقوش حنحوادحن ارشواد حشور را در جوای قورآن 

کنند. احن وااه گذراندخم های خازدهدنحا اخفا  که از نرر  جیشتر از جنجوۀ معنواحی و وااگوانی گانه 
کلوی  وت هور وااه در قورآن حوه خوک نتحجوۀ  گرفتند تا در شوناخت معنوا و اهمح  مورد جررسی قرار 

گسوتردهدسوت خواجیم. جیشوتر احون وااه هووای ای هسوتند  ماننود وااههوا دارای محودان معنواحی 
جه. جرخووی دخگوور نحوور تنهووا حوو گنوواه ذنووب، خقحجووه، فاحشووه، معصووحت، فسووق، فسوواد، سووح  ه 

گناهوان عمودی دالهوت دارد. از هحواظ مشخصی اطال  می که تنها جر  شآند، مانند وااۀ اثم 
کمتورحن تکورار نحور از آِن  کوارجرد را در قورآن دارنود و  ات آن جیشترحن  حسامد، وااۀ سحجه و مشتق 

کوه حوه مسواجل احکواح و وااۀ منکر می حاشد. وحژگی منحصر حوه فورد وااۀ جنواح در احون اسوت 
پوردازد. وااۀ جنواح همحشوه حوه صوورت آعات عجادی و معنآی و اجتماعی و فقهی مویمآ 

کووارجرد داشووته و ذنووب هموراه حووا وااۀ مغفوورت و سووحجه هموراه حووا وااۀ تکفحوور آمووده انوود. منفوی 
کارجرد نهی، در وااۀ منکر می که همراه حوا وااۀ معوروف آموده اسوت. از هحواظ جیشترحن  حاشد 

گناها هوای فاحشوه، فسوق، خقحجوه و فسواد، جیشوترحن سوهم را ن، وااهشدت زشتی و جیرگی 
هوای جنوواح و فسوق جور نووآعی ای، وااهانود. از هحواظ هغووآی و رخشوهحوه خوآد اختصوواص داده

کوه جورء اشوتراکات آن دو محسوآب موی شوآد. قحوآد انحراف و خروح از حدود دالهت دارنود 
کوه اجتمواق احون دو وااه ، همننانهای فاحشه و منکر جیشتر نمآد دارندزشتی و قج  در وااه

 آخد.حا وااۀ حغی نحر از نکات اشتراکی احن سه وااه حه شمار می
وااۀ جورح در اصول جور  انود  موثال  ها در اصل جر معنای دخگری دالهت داشتهجیشتر احن وااه

کووردن دالهووت دارد و خووا وااۀ ذنووب جوور دنجاهووه داشووتن چحووری اشوواره دارد و همننووحن  ققووع 
انود. از محوان اثم، جناح، فسق و منکر هر خک از نرر هغوآی، معنواحی خواص داشوته های وااه

گنواه هسوتند و جرخوی دخگور نحور تواحع شوراخط و احن وااه ها، جرخی همحشه در جرگحرندۀ معنای 
گناهوان، وااۀ سوحجه حوا  . از نرور چشومحاشوند حافت آخه موی حوار تکورار در  21پآشوی و حخشواخش 

جیشووترحن سوهم را در ذکور مفهووآح حخشواخش دارد و وااۀ ذنوب نحوور سوحرده حووار کنوار وااۀ تکفحور، 
همراه حا وااۀ نفران ذکر شده اسوت. جور خوالف احون دو، وااۀ اثوم حتوی خوک حوار هوم از چنوحن 
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ات آن حوه کوه وااۀ جورح و مشوتق  حوار از  26انود، کوار رفتوهقحآدی جرخوردار نجآده است. در آخاتی 
کوارجرد وااهاد شوده اسوتهحم و تعجحرهوای عوذاب خومفا کوه در  هوای . احون در صوورتی اسوت 

کوه منکر و جناح و حتی فاحشه، حتی خک حار هوم وااه ای دال جور عوذاب ذکور نشوده اسوت 
 شآد.احن از اسرار قرآن محسآب می

 منابع

 هاالف( کتاب
خم. .1 کر  قرآن 
خه، قاهره، الهقدوهخلدون، عجداهرحمان، اجن .2  ح.1940،اهمقجعه االزهر
 ح.1968 ، دار صادر، جیروت، العربلساننرور، محمد جن مکرح، ماجن .3
ای، قلم، ، ترجمۀ فرخدون حدرهوفاهحن اخالقی_ دینی در قرآن وجحداحیوتسآ، تآشی هحکآ،  .4

 ش.1360تهران، 
، تحقحووق محمود عجووداهّلل، داراهفکوور، زادالهسججحر فجی علججن التفسجحراهودحن، اهجووزی، جمووال .5

  .1407جیروت، 
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 ح.1990جیروت، 
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  .1416عدنان داودی، اهدار اهشامحه، جیروت، 
داراهفکور، دمشوق، ، الهعجن الهفهرس لهعانی القرآن العظجحن، محمد حساح، حنرشدی اهی .8

 ح.1955

کتاحخانه جیرگ آخ اهّلل اهعرمی أقرب الهوارد فی فص  العربية و الشواردرتآنی، سعحد، ش .9  ،
 ش.1361مرعشی نجفی، قم، 

 ش.1386فردوس، تهران،  ،شناسیکلحات سجکشمحسا، سحروس،  .11
گروهی از مترجمان، حنحاد علموی والهحتان فی تفسحر القرآنطجاطجاحی، محمد حسحن،  .11  ، 

چوووووا  دوح،   فکووووری عالمووووه طجاطجوووواحی حوووووا همکوووواری مرکوووور نشووووورفرهنگی رجوووواء، تهووووران،
 ش.1364

  .1406داراهمعرفه، جیروت،  ،الجحانوجهعطجرسی، فتل جن حسن،  .12
  .1415، تخرخ  صدقی جمحل، داراهفکر، جیروت، الجحانجاوعطجری، محمد جن جرحر،  .13
 ش.1386دانشگاهی، تهران، ، جهاد شناسیدرآودی بر سجک و سجکعجادخان، محمآد،  .14
، سخن، تهران، هاها، رویکردها و روششناسی، نظریهسجکفتآحی رودمعجنی، محمآد،  .15

 ش.1390
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زآحادی، محمد جن خعقآب،  .16  تا. ، داراهعلم، جیروت، جیالهححطالقاووسفحرو
کجر، قرشی حناجی، علی .17  ش.1371 ، داراهکتب، تهران، قاووس قرآنا
کلهجججات القجججرآن الکجججرین التحقحجججقمصووقفآی، سحدحسووون،  .18 ، وزارت فرهنوووگ و ارشووواد فجججی 

 ش.1384اسالمی، تهران، 
های  ، حنحاد پژوهشالهعجن فی فقه ل ة القرآن و سّر بالغتهزاده خراسانی، محمد،  واعظ .19

گروه قرآن، مشهد،   ش.1388اسالمی _ 
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گنواه در قورآن و نقود ترجموهحووزۀ معنواحی نواح»رهنما، هادی،  .2 هوای فارسوی جور اسواس هوای 

 .147_ 113ش، ص 1387، سال اول، شمارۀ دوح، وطالعات قرآن و حدیث، مجلۀ «آن

کرخمی، سحد عجاس،  .3 ، حسجنا، فصولنامۀ «معناشناسی وااۀ فاحشه از منرر تفاسوحر»سحد 
 . 1389و ساحیر  سال دوح، شمارۀ سنجم و ششم، تاحستان

گنوواه در قوورآنوااه»شوحرازی، ر ووا،  .4 رۀ سوونجم، شوومارۀ دوح، آوججوزش قجرآن، مجلوۀ «هوای  ، دو
  ش.1386زمستان 

 
  



 1015بهار   103شمارۀ  42

 
 
 
 
 
 

 ها  ارتباط معنایی اسمای حسنای خداوند در فواصل آيات با محتوای آن
  ______________________________ 1زاده حسینیسید عبدالرسول  ______________________________ 

 چكحده
برخحى خا رشيا حان وضحرا ححا ا حتياد ححه ا حهای . فاص ه حه وعيحای پاخانحۀ  خحات ا حل

كرخن  حايای خاا نا در فواصن برخى  خات، اين شبهه را وطرح   ادعا نهوده كه قر ن  انا 
كيار هن قرار داد ه شاه  كه حا ن ه چ نظن   ههاهيگى در  كياه  وجهوعه جهالتى ا ل پرا

كحالم الهححى از جه ححه ا حهای حاححيای الهحى در فواصححن  خححات، ا حل. تأوححن   تحابر  در اجححزای 
نهاخحا. البتحه در حاح اری از  ييا وىأها را حا واتوای  خات ت انگ ز  ن ط واکن   شگفلارتبا

ر  ووارد اين ارتباط ر شن    شکار ا ل،  لى در برخى  خات كتف اين ارتباط حه تأون   تابم
ححى دقحل   تأوححن در  كححه فواصححن ن حاز دارد. حتم واتححوا    ح اآی  خححات شحب ه حححه هححن   ههگحون 

هايى ا ل كه خود بر زيبحايى  شحگفتى   اعجحاز قحر ن  ظرافل وتفا تى دارد ب انگر نکات  
ها در فواصن   تقاخن برخى بر برخى دخگر  افزاخا. افز ن بر اين، ترت ب   چ ي  اين نام وى

كه اين ن ز خود حختى از اعجاز ب انى حا ن ز ههراه حا نکات حالغى   زيبايى   ظرافل وى شا 
 قر ن ا ل.

 اهلل،اعجاز قر ن. جع، ا هاء : ههاهيگى قر ن، فواصن  خات ،هاکلیدواژه

 مقدمه
کلموات و جمووالت در  اکثرخوت قرخوب حوه اتفوا  قوورآن کوه چحونش  پژوهوان جور احون حاورنوود 

_____________________  
  Hosseiny43@yahoo.com. استادخار دانشگاه علآح و معارف قرآن، دانشکده تفسحر و معارف قرآن 1

 27/2/1395 سذحرش:_ 30/9/1394درخافت: 
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ز جانوب خداونود متعوال های آن، توآقحفی و ا آخات نورانی قرآن و نحر نرم آخات در درون سوره
خوود حوه: معرفووت، و همووراه حووا اعجوواز اسووت  حسووحاری از آخووات قوورآن حووا  (275_1/273: 1415)حنگر

که در ساخانوۀ مای حسنای اههی ختم شده است و جیاس آخوات  تردخد اسمای حسنای اههی 
آمحور و  موتهوا در فآاصول آخوات، حک آمده است نحر از احن قاعده مستثنی نحسوت و آمودن آن

ت و ظرافت هاحی است و حا محتآای آخات ارتجا  تنگاتنوگ دارد. احون مقاهوه در  همراه حا دق 
که اسمای هوا مورتجط و  آخوات حوا متوامحن آن اههوی در ساخانوۀ صدد تجحین احن حقحقت است 

 حخشی از اعجاز جیانی قرآن است. 

گان  تعريف واژ
گفته می در هغت حه دانهفاصله )از رخشه فصل(  کوه در محوان مهورهشو های مهره  هواحی  آد 

کنووار هوم چحووده شووده اسوت جووین دو دانووه آن جوداحی مووی  انوودازد )ماننود شووح  تسووجح ( کوه 

کلمه(. 554توا:  جی )مقلآب، که در آخه است فاصله می حه آخرحن  گوخند  ماننود قافحوه شوعر  ای 
ه نحر اطوال  ( حه فاصله آخه رأس آخ296ش: 1376  تفتوازانی، 149/ 1: 1410)زرکشی، و قرخنه سجع 
اء، شده است  خد حه: فر    (.286/ 3  2/176   201و  16/ 1تا : جی)حنگر

گفته اسوت: فآاصول، شوکل در ساخوان آخوات اسوت  حوروف هوم حاقالنی در تعرخ  فاصله 
خقوع جهوا فهوم »مقصوآد حواقالنی از  (.170: 1421)حاقالنی، شآد  ها فهماندن معنا واقع می که حا آن
که « اهمعانی که موتن آخوه درجوردارد. احن است  فآاصل آخات در جردارنده همان معناحی است 

گآنوه کوه معنوای آخوه جهتور  حناجر احن وظحفۀ فاصوله، خالصوه نموآدن معنوای آخوه اسوت، حوه  ای 
خود حووه: حسوناوی، روشون شوآد  کووه فآاصول آن (27: 1421)حنگر هووا  کوه اهجتوه احوون مقلوب در آخواتی 

 حاشد.  جمله مستقل است تماح می

کجوآتر اسوت و   سوجع کالموه»در اصول هغوت، حوه معنواى آواز    خعنوی جوورای «سوجع اهرجول 
کووه موووزون نمووی هوواحی هماننوود فاصووله کالموش فاصووله  حاشوود هووای شووعر قوورار داد، در حوواهی 

عجارت است از اخنکه دو فاصله در نثور دارای « سجع» اصقالح و در (2/267: 1414)فحوآمی، 
کوه وزن و قافحه در حرف آخرشان حا هوم تآا فوق داشوته حاشوند و جهتورحن نوآق سوجع آن اسوت 

 (.337: 1943)هاشمی،فقراتش حا هم جراجر حاشند.

کورده اسوت و  قافحه جر قورآن اطوال  نموی شوآد  چوآن خداونود صوفت شوعر را از قورآن نفوی 
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قافحه از اوصاف شعر است. فآاصل آخوات در قورآن حوه سوجع شوجاهت دارد. تفواوت سوجع و 
که در فاصله اهفاظ تاحع معوانی اسوت، و هوی در سوجع معنوا تواحع هفوظ  فاصله در احن است 

ووانی فآاصوول، حالنووت، وهووی سووجع عحووب اسووت  زحوورا  (.49: 1421)حواقالنی، اسووت  حووه حوواور رم 
کووه در موووورد سووجع معووانی از اهفوواظ تجعحوووت  فآاصوول از معنووا تجعحووت موووی کنوود، در حوواهی 

ووانی، جوووینماخووود.  موووی پژوهوووان اطوووال  آن را جووور قووورآن روا  ناز احووون رو جمعوووی از قووورآ(  97توووا:  )ُرم 
کوه سووجع  نموی داننود، هور چنود جرخووی دخگور اطوال  آن را جور قورآن روا دانسووته، جور احون حاورنود 

ی عرب و نصی صورخ  جور عودح جوآاز اطوال  آن جور فآاصول  سجکی است از سجک های نثر فن 
فاصووله در قورآن نوودارخم. سووا قوآل حووه سووجع در قوورآن اثجوات نمووآدن فاصووله اسوت و قووآل حووه 

خد حه: زرکشی،  حقحقت انکار سجع نحست   255_254: 1404  حنوت اهشواطی، 154_150: 1410)حنگر
 (.45_15: 1420مرسی، 

 اصطالح فاصله پيشحنۀ
کووه جوویش از  گووذرد. حتووی  سووال از آن می 1200اصووقالح فاصووله از اصووقالحاتی اسووت 

ْلَناهَّ جرخی آخه شرخفه  َتاٍب َيصخَ کف )نحواس، اند  ( را ناظر حه احن اصوقالح دانسوته52اعوراف/) حف
 رسد. که احن ادعا حعحد حه نرر می (27: 1421  حسناوی، 2/55 : 1421

کوه حوه اصوقالح فاصوله اشواره و 175احتماال  خلحل جن احمد )ح کسی است   ( اوهحن 
کالح از جمله فآاصل آخوات اطوال  نموآده اسوت. وی در جیوان معنوای سوجع  آن را جر مقاطع 

کقوآافی اهشوعر مون نحور وزن»گوخود:  می )فراهحودی،  «سوجع اهرجول ؤذا نقوق حکوالح هوه فآاصول، 
گردش سوووحجوخه )ح( 214/ 1 : 1410 حوووا تصووورخ  حوووه اخنکوووه هموووۀ  الکتهههابه( در 180سوووكا شوووا

کالح حذف نمی شآد در فاصله که در  شوآد و در احون حواره  ها حوذف می ها و قافحه چحرهاحی 
کوه  اهجتوه از جرخوی مثوال (35: 1421)حسوناوی، نماخود.  حه جرخی از آخوات قورآن اشواره می هواحی 

آخووات  ان فقووط جوور ساخانووهشووآد فاصووله در آن زموو سووحجوخه جوورای فاصووله آورده اسووت معلووآح می
 ( حوه صوراحت از عنوآان 207. هور چنود فوراء)ح(35: 1421)حسوناوی، شده است  اطال  نمی

اء، جوی فاصله ناح نجرده است، وهوی حوا عنواوخنی چوآن راوس اآلخوات   176/ 2   201و  1/16توا:  )فور 
کوورده اسووت.(، 2/1139 توا:    ختووحری، جووی1/4 )هموآ، و فصووآل  (3/286 سووحآطی از  حووه آن اشوواره 

که خداوند جور خوالف عربوه255جاحظ ) گرارش نمآده است  کتواحش را قورآن و  (  هوا هموه 
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کآچک حع  آن را سوره و حخش  (.186/ 1، اََقهان)تر را آخه و آخر آخاتش را فاصله نامحود  های 
شوآد در زموان جواحظ اطوال  اصوقالح فاصوله جور ساخوان آخوات قورآن  از احن عجارت معلوآح می

 شناخته شده جآده است. 
کتواحش حوه  وانی در  كن  هور روی رم  کوورده و النکهت يهی اعجهال القَه احون اصوقالح را تعرخو  

و  ،(99_97تووا:  جووی )رموانی،حووه آن اختصوواص داده اسووت « حوواب اهفآاصوول»فصوولی را حووا عنووآان
کتواب  كنسرانجاح حاقالنی در  « فوی نفوی اهسوجع فوی اهقورآن»در فصولی حوا عنوآان  اعجهال القَه

خود حوه: حواقالنی، )همووآ، و نحوور در جواحی دخگور در جیووان فور  جووین سوجع و فآاصول  (48: 1421)حنگر
 حه آن پرداخته است. (170:  1421

 بحث پيشحنۀ
کوه پویش که تو هح  در مقاهعوات قرآنوی و حالنوی آنواز شود، هموان طوور  تور  از همان زمان 

ووه خوواص  نسوول ن عاهمووان زحووان عرجووی و های نخسووتح اشوواره شوود، مسووجله فآاصوول مووورد تآج 
گرفت، هر چند در آناز احون مسوجله در مجواحثی مسوتقل مقورح نشود، حلکوه پژوها قرآن ن قرار 

الی دخگر مجاحث حوه وحوژه در ححوث اعجواز  هدر محان نخستحن ت هحفات در زمحنه قرآن در الح
 (.253: 1421)حنت اهشاطی، خا در حاجی مستقل مورد تآجه واقع شد 

کتوواب  آاصوول توو هح  شووده اسووتهوواحی حووه صووورت مسووتقل در ححووث ف افوویون جوور احوون، 
خد حه: ساورقی )مرعشلی( زرکشی،   (.47: 1421حسناوی،    نحر1/149)حنگر

در فصلی مستقل حوه احون مآ وآق  اََقانو سحآطی در  الَُّهان يی علوم القَكنزرکشی در 
کتاب پرداخته های مستقلی در احن خصوآص نگاشوته شوده اسوت   اند.در زمان معاصر نحر 

کتاب   1«ت هح  عجوداهفتاح الشوحن ،نح اهفاصل  اهقرآالکيخن الت ُّیَ يی القَكن و  اسَاَ مانند 
کتاب  كنو نحر  حوا احون حوال جوای پژوهشوی  2.«، تو هح  محمود اهحسوناویالباصلة يهی القَه

کحود جور همواهنگی احعواد  که همه احعاد مسجلۀ موورد ححوث را حوا  روخکوردی توازه و حوا ت  جامع 

_____________________  
کتاب را در سال.  1 کرده است.166ح(، دار اهمرخ  هلنشر در  1982  / 1402 احن  خام منتشر   صفحه در ر

کتواب را جورای دوموحن حوار حوه سوال .  2 کوورده 2000 /1421احون  خوع منتشور  ح در عموان، دار عموار هلنشور و اهتوز
 است.
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کوه  کنود خواهی اسوت  اعجاز هفری و محتآاحی قرآن و حا حجمی مناسوب تحلحول و ارزخواجی 
 احن مقاهه در صدد ترمحم آن است.

 اهمحت بحث
که اشاره شد اح پژوهوان جوآده اسوت. جرخوی  از موورد تآجوه قورآنن ححث از دحر حهمان طور 

خود حووه: انود  اد نموآدهخوو« اجووتالف اهفآاصول موع مووا خودل  علحوه اهکوالح»قودما از آن حوه عنوآان  )حنگر
کوه حاخود  زرکشی در احن حاره می (.1/169: 1410زرکشوی،  کحد شوده اسوت  که ت  گوخد: از مآاردی 

کالح تناسب و ارتجا  حاشد ارتجا  محا گور نوه رشوته آناز و ساخوان سوخن اسوت ون جین اجرای 
گسسته می کالح  کورخم نحور از  ارتجا  جین  شآد. اسومای حسونای اههوی در فآاصول آخوات قورآن 

گاه حا ت مول جورای  گاهی احن ارتجا  روشن و آشکار است و  احن قاعده مستنثی نحست، هکن 
کنندگان حه دست می  (. 1/169: 1410)زرکشی،  آخد  ت مل 

کوه حودانحم جرخوی خاورشناسوان مغورم  گاه آشوکار می ححث آن اهمحت جیشتر احن شوآد 
کوورخم مجمآعووه  حوا اسووتناد حوه فآاصوول آخووات، احون شووجهه را مقوورح و ادعوا نمآده کووه قورآن  انوود 

کنار هوم قورار داده شوده اسوت.  که حدون هحم نرم و هماهنگی در  جمالتی است پراکنده 
هین  ت مانند آنها جرای ت حید رأی خآد حه جمالتی از فآاصل آخا نخَ اَ  َعلف هین   إف یع  َعلف  اَ  َسهف

نخَ إف
هوَن  ْ َلهَّ ََ ْن َ  ْنهتَّ

َ
نخَ اَ  خْ َلهنَّ َو أ هین   اف کورده و ادعوا نمآده َحکف کوه احون جمووالت در  اسوتناد  انود 

کامل نمآدن سجع و قافحه است خد حه: فتل حسن عجواس،  فآاصل آخات، تنها جرای  : 1421)حنگر
کووه ت موول در فآاصول آخووات قوورآن، دقووت،  (.  602_ 597و  541: 1413  وآان،  عمور ر80 در حوواهی 

دهود. فآاصول در  ها حا محتوآای آخوات را حوه خووجی نشوان می ظرافت، زحجاحی و هماهنگی آن
کووه حخوش اسووت.  و طنحنوی آراح نشوحن، آهنگووی شوحرحن ای دل قورآن دارای نغموه گآنوه  هموان 
نشوحن اسوت  از  حخوش و دل هوا نحور شوادی عوانی آننشحن است م حخش و دل اهفاظش شادی

 (. 216: 1991)فتحی احمد عامر، احن رو از جمحع جهات نحکآ و زحجاست 

 اصالت معنا در فواصل قرآن
کوه اصول در فآاصول قوورآن  حوا تودجر در آخوات قورآن احوون حقحقوت حوه خووجی روشون می شووآد 

کوه تواحع معنوا  های معناحی است و احن اهفاظ جنجه کوه در  میاند  گآنوه نحسوت  حاشوند و احون 
کامول حوا  جاحی تنها جرای رعاخت زحجاحی های هفری و آهنگ و مآسحقی و حودون همواهنگی 
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 معنا، اهفاظ آورده شده حاشند.
ر در  کوه  احون معنوا را حوه خووجی نشوان می« فآاصول قرآنوی»حوه حواور حنوت اهشواطی تودج  دهود 

و آراسووتگی هفرووی نحسووت، حلکووه  نوورم از فآاصوول در قوورآن، تنهووا مراعووات صووورى شووکآه
کنوار آن، از همسووحی آهنوگ حوا  فآاصل در قرآن ناشی از مقتتحاتی معناحی اسوت. اهجتوه در 

کوه از مفواهحم و معوانی تجعحوت موی کنود جرخووردار  احن فآاصل و هماهنگی صآت حوا اهفواظی 
گآنه کآتواه مانود است، حه  که تآان همۀ سخنوران اهل حالنت از رسحدن حدان  خود حوه: )ح ای  نگر
گاه او حه جررسی آن دسته از آخاتی می (.268: 1404حنت اهشواطی، اء و  آن  گموان فور  کوه حوه  پردازد 

گویخنش خووا از همفکورانش تنهووا جورای مراعووات جنجووه آن حووذف  های هفروی، اهفوواظ خاصووی 
کحد می کوه در امثوال احون آخوات، تنهوا تآجوه حوه جنجوه شده است و ت  های هفروی نجوآده  کند 

های دخگوور  )جورای دخودن نمآنوههای معنوواحی قجول از هفروی مووورد تآجوه جوآده اسووت  هاسوت و جنجو
خد حه: حنت اهشاطی،  (.279_ 268: 1404حنگر

 حندی يواصا َقسین
هوای اعجواز قوورآن، فآاصول آخووات قورآن را حووه  منودان حووه ححث پژوهوان حووه وحوژه عالقووه قورآن

کوه جوورای پرهحور از اطاهوو هووای مختلفوی تقسووحم نمآده گآنوه پآشووی  هوا چشووم ه ححووث، از آنانوود 
خد حه: زرکشوی، کنحم  می و تهَ  توا:  جوی   سوحآطی،187_1/165: 1410)جرای دخدن تقسحمات فآاصل حنگر

 (.1/39 ،األََان

پژوهان معاصر افیون جر اقساح موورد اشواره تقسوحم جدخودی را در فآاصول قورآن  جرخی قرآن 
کوه موا اراجوه نمآده کوه حوا تآجوه حوه اخنکوه مجواحثی  نمواحیم جیشوتر جوور  در احون مقاهوه اراجوه می انود 

گرارش می حاشد، احن تقسحم اساس همحن تقسحم می  دهحم: حندی را در اخنجا 
گآنووه فآاصوول نووآعی اسووتقالل مشوواهده می _ يواصهها ىَ كخههات یههوَنی1 شووآد و  : در ا حوون 
جور معنوای آخوه ای  آخود و حوه منرهوه تعلحقوه حعد از ساخان معنای آخه خا معنای اصلی آخوه می ناهجا  

کحد خا ترنحب و خا روشون کننوده متومآن آخوه را دارد و  است و جیشتر نقش تعلحل خا انکار خا ت 
که همۀ ارکان اصلی جمله را دارا می ناهجا   کاملی است   حاشد. جمله 
کلمه _ يواصا ىَ كخات کوَاه:2 کآتاه جیشتر  م و  فآاصل در آخات  کوه نقوش موتم  ای اسوت 

وول معنووای آخووه را  کووه در آخووه مکم  دارد و از جهووت حکووم نحووآی معمووآل جوورای عوواملی اسووت 
گوواهی هووم م می مکون اسووت فآاصوول در حاشود و چووآن جملووه نحسوت اسووتقالل نوودارد. اهجتوه 
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که فاعلش  محر است. احن نوآق فآاصول جیشوتر در  گآنه آخات جملۀ فعلحۀ احن کآتاهی حاشد 
فآاصولی  عمودتا  ( 1/235: 1413)مقعنوی، ها آمده اسوت های قصار اهمفصل و نردخک آن سوره

 شآد از نآق اول است. که در احن مقاهه ححث می

 اسمای حسنای در فواصل آيات
کوه آخوات قورآن هموآاره حوه  دقوت و تودجر در فآاصول آخوات احون حقحقوت را اثجوات می کنود 

کوه از نرور معنوا حوا احتودای آخوات مناسوجت دارد  موثال   چحری ختم می َ در آخوه شورخفه  شآد 
َف  ْد نیههفَّ اْلَخُّیهَهََّ ههَو اللخَ ََ َو هَّ ْحصهها

َ
َف َّ اأْل ههْد ههَو خَّ ََّ َو هَّ ْحصهها

َ
هههَّ اأْل ( دو اسووم از اسوومای 103انعوواح/) کَّ

فاصوله آخوه حوا معنوای آنواز آخوه مناسوجت دارد و آخوه شورخفه حوه چحوری خوتم  حسنای اههوی در
کوامال   که حا آنوازش  صواُر و خجحور حوا  شده است  ح 

ِرُکوُه األ   همواهنگی دارد  زحورا هقحو  حوا ال ُتد 
که چحری را درک می کسی  صار  همسوحی دارد  زحرا  ح 

ِرُك األ   گواه حوه آن اسوت  خد  کند خجحور و آ
جحوور» حووه حوواور مفسووران دو اسووم (.70: 1420)مرسوی خ  قحووُ  اه  حووه صووورت هوو   و نشوور مرتووب « اهل  

: هحم چشومی (2/153 :1419  اجن عجحجه، 2/176 :1418)جیتاوی،  جرهان جرای صدر آخه هستند
خدا را نمی جیند  چآن او هقح ، مجرد و جرتر از دستحاجی حا حآاس  ظاهری است و او هموه 

گواه و خجحور اسوت چآن حه هموه جیند  ها را می ها و جیناحی آن چشم توا:  )جوآادی آملوی، جوی چحور آ
کوه وصوو  خودا (26/468 )رانووب،  شوآد حاشود خعنوی حووا حوا  در ک نموی  هقحو  در جواحی 

را معنوای و هقح  در آخه شرخفه حوه معنوای مآجوآد مجورد و نحور موادی اسوت  زحو ،(740: 1412
که نمی کورد  صدر آخه احن است  )جوآادی توآان خودا را حوا چشوم دخود و حوا حوآاس ظواهر ادراک 

َو َعلی َو تآاند دهحلی جرای جمله  نحر احن آخه می(. 26/475توا:  آملی، جی ف َشی  هَّ
اخ یها کَّ در   ٍء َوکف

 (. 26/469تا:  )همآ، جی آخه پیشحن حاشد
َد آخ اهّلل جآادی آملی در تفسوحر آخوه شورخفه    َشههف

َخَ
لهَه إف ههَّ َ إف

نخَ
َ
هوا  ا َّ أ ولَّ

َّ
َکهةَّ َو أ هَو َو اْلَه  ف هَّ

ْلهنف َا ف   اْل ف
َخَ
لهَه إف ْسهه ف َ إف اْلقف  حف

کهین ههاا ََ ََّ اْل هَو اْلَ يةهه کووه هموآاره حووه »(  18آل عموران /) هَّ خوداحی 
کووه معجووآدى جوور او نحسووت و فرشووتگان و صوواحجان  گووآاهی داده  عوودل و قسووط قحوواح دارد، 

گآاهی داده کوه مقتودر حکوحم اسوت، معجوآدى نح دانش )نحر حه خگانگی او  « سوتانود( جور او 
کوه الزح )قواج می  م حوه قسوط(نوخسد: تذحیل آخه حا دو صفت عیحر و حکحم حه خاطر احن است 

کوه عیحور و کوه جهوان را حوا نروم سرپرسوتی  جآدن خداوند آن اسوت  کسوی  حکوحم حاشود  زحورا 
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کوه سرپرسوت عودل اسووت « سرپرسوت عودل»تنهوا عوادل، حلکوه  نوهکنود،  موی کسوی  اسوت و 
حتما  عیحر وحکحم خآاهد جآد  زحرا قاجم حه قسوط حاخود تآانواحی و دانواحی داشوته حاشود توا هوم 
که هر چحری را در جای خآد قرار دهد، حناجر احن عیحر و حکحم نحور خآاهود  حتآاند و هم حداند 

 (.419و418/ 13تا:  )همآ، جیجآد 
ارتجا  خاد شده در حسحاری از موآارد روشون و حوا انودک ت مول قاجول دسوترس اسوت، حتوی 
کووه اعوووراب حووودوی نحوور آن را حوووه خووووجی درک  مووآارد متعوووددی در توووارخ  نقوول شوووده اسوووت 

 نمآدند: می
کسی آخه شورخفه 1 هْ  َحْ هدف _ جرای نمآنه نقل شده است در زمان خلحفه دوح  ْن وف ْن َلَلْلهتَّ َيهإف
َ  َحکینوا  نخَ اَ  َعية

َ
وا أ نَّ اْلَُّیناتَّ َياْعَلهَّ کَّ َْ یحر  »را تالوت نمآد، وهی حه جای«209حقره/ جاَء ع 

کحم که تا آن زموان قورآن نخآانوده « نفور رححم»در ساخان آخه حه اشتجاه « ح  کرد. اعراجی  تالوت 
کالح خدا حاشد خودای حکوحم در پوی زهول، از ن گفت: اگر  گوخود   فوران نمویجآد در آنجا جآد، 

گنوواه اسووت. َهَان)سووحآطی، چووآن تشوووحق جوور  مشوواحه داسووتان مووذکور را  (40/ 1 ، جووی تووا: و تههَ  األ
َ  اصمعی در آخۀ  ةه هَ  ا ف َو ا َّ َعيف  وف

َا هها َکَسهُّا َنکها ها َجَاءا حف ةهَّ خدف
َ
وا أ َن َّ َْ ةَّ َيا ََ َف ا قَّ َو السخَ ا ف َو السخَ

هههین   کوووورده 38)ماجووووده/   َحکف   رجوووواء حنوووت محموووود 546/ 1 : 1422. )اجوووون جووووزی، اسووووت( نقوووول 
 .(48: 1424عآده،

 کشف ارتجاط اسمای حسنى در فواصل با محتوای آيات با تدبر
که اشاره شود در حسوحاری از موآارد ارتجوا  معنواحی فآاصول آخوات حوا محتوآای  گآنه  همان 

کشوو  احوو کووه  گوواه مووآاردی در قوورآن وجووآد دارد  ن ارتجووا  آخووات روشوون و آشووکار اسووت، امووا 
 نحازمند ت مل است.

ََّ جورای نمآنووه در آخوه شوورخفه  ةهه ْنهَت اْلَ يف
َ
َْ أ هه نخَ هْن َيإف َْ َلهَّ هه ْغبف ََ ْن  َ  َو إف ُّهاىَّ ْن عف هَّ

نخَ ْن َيههإف ْبهَّ ف
َ هذخ ََّ ْن  إف

ین کف ََ ان »( شاخد در حدو امر تصور شآد فاصله مناسب در احن آخه حا تآجوه حوه 118ماجوده /)  اْل
ناسوب حووا شوآد فاصوله م حاشود، وهوی حووا دقوت و ت مول روشون می« ماهغفوور اهورحح»، «تغفور ههوم

ِکووحم» جووا محتووآای و نرووم آخووه در احوون ح  ِیحووُر اه  ع  کووه در  مووی«  اه  کسووی اسووت  حاشوود   زحوورا عیحوور 
گر مغلآب نمیما داراحی و قدرت کوه هرگور مغلوآب  فآ  ندارد و هر  کسوی جور عیحوری  شآد و 

کا حخآاهد  نمی کوه اشوحاء شآد جر عذاب و آمرزش هر  کسی اسوت  قادر نحست. حکحم نحر 
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کوار را از روی  را در جای خآدش قرار می که او احون  دهد و در اخنجا وص  حکحم اشاره دارد 
دهد هر چند ممکن است وجه حکمت آن جر مردح پآشحده حمانود  حنواجر  حکمت انجاح می

  202/ 2 : 1421، قهاناإلَ  سحآطی،180/ 1 : 1410)زرکشی، است  1احن وص  حکحم، احتراس حسن
کوه در داراحو ،حه جیان عالمه طجاطجاحی(. 72: 1420مرسوی،  کسی است  فآ  ی و قودرت مواعیحر 

کوه اقوداح در آن سوراوار  ندارد حه وحژه اگر حکحم حاشد  خعنی اقوداح حوه امورى نکنود مگور وقتوی 
گنوواه و ظلووم را هوور چووه هووم جوویرگ حاشوود ججخشوواخد  زحوورا آن حاشود، مووی کووه  تآانوود  عوورت و گوواه 

کسوی جموع شوود قودرت دخگورى حوواقی نموی کنود خووا در  حکموت در  کوه علحووه او قحواح  گوذارد 
 (.250/ 6 : 1417)طجاطجاجی،گحرى نماخد  جوحی و خرده بکارهاخش عح

ِکحُم » وی در ادامه در علت ذکر دو وص  ح  ِیحُر اه  ع  نوخسود: احون مقواح،  در ساخان آخوه می« اه 
حوا پروردگوار خوآد، مقواح ظهوور عرموت اههوی جوآد،  خعنی مشافهه و تکلم عحسی جن مورخم

که هحم مآجآدى تاب مقاوموت در جراجور آن را نودارد  از احو درجوه ن رو جوا دارد منتهاعرمتی 
کوردن و پور  کرشومه و نواز  کوه از  ذهت عجآدخت در چنوحن مقوامی رعاخوت حشوآد، حوه احون معنوا 

کوردن نوا در اموور موآهی مداخلووه  رو اجتنواب شوآد. از همووحن  حورف زدن و خوا حوا خووآاهش و تم 
کرد:   مسح هینَّ عرم  کف ََ ََّ اْل ة ْنَت اْلَ يف

َ
َْ أ نخَ ْن َيإف َْ َلهَّ ْغبف ََ ْن  و ف»و نگفوت:  َو إف ُ اهغفوور ن 

که قواهر و ناهوب «. اهرححم گفتحم جلآه و ظهور عرمت حق و سقآت اههی  که  جراى همحن 
که مجاهی  جر هر چحر است چنان چشم و دل حنده را پر می جور جوراى اهتجواى حوه او و حوه کند 

خرح دادن تنها سرماخه خآد  خعنی ذهت عجآدخوت و مسوکنت حنودگی و مملآکحوت حوه تمواح 
حرفووی و خوا خووآاهش ن مووآقفی جواى پرچنوح کگوذارد. در خوو معنواى خوآد، جووراخش حواقی نمووی

گناه حسحار جیرگی است. ن مقاح پرنحست، حلکه در اح کردن خآد   حرفی 
کورد:  اسوت، سوا چورا در آخوه دخگرحتورت اجوراهحماگر سؤال شآد اگر چنوحن  عورم 

ین   حف ََ   َ و َْ َغبَّ نخَ ی َيإف ی َو َوْ  َعصانف نخف هَّ وف
نخَ ی َيإف َ نف ُّف ََ ( جا داشت آن جنواب 36اجراهحم/) َيَهْ  

_____________________  
حوواره آن اشوکاهی وارد حاشود، و او .1 کوه حوه وى در کووه: سوخنور معنواحی را جیوواورد  هنگوواح  احتوراس احون اسوت 

کووه او را از آن اشووکال جرهانود. کووالح، مقلجووی جیواورد  ووه آن شووآد، و در اصول   ،حووه جیووان دخگوور سوخن متآج 
که خالف مقصآد در  احتراس کالمی است  گمان جورود و آوردن چحورى آوردن  کنودکوه رفو آن  گموان   ع آن 

خد حه:)  .(اََقانو  نحدخع القَك حنگر
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کوه مقواح  هم مانند حترت مسح  کند: تآ عیحور و حکحمویه جوآاب احون اسوت  عرم 
گفتار، مقاح مشوافهه و اجراهحم در اح شونآد و سوؤال و جوآاب حوا خداونود نجوآد، حلکوه و گفوتن 

کوه موی تآانود  تنها مقاح دعا و خآاهش جآد، و اهجته حنوده در چنوحن مقوامی حاخود دل را توا آنجوا 
کند  کسرشار از رحمت اههی سازد و حا خ  (. 6/250 :1417)طجاطجاجی،دنحا امحد دعا 

گفته عحسی کوه قحاموت، حا دعای اجراهحمحه جیان دخگر، راز تفاوت  در احن است 
ت حکحمانووه خوودای واحوود قهووار اسووت. مشووافهه حووا ظوورف چنووحن ظهووور  ظوورف ظهووور عوور 
مقتدرانه، نحر از مکاهمه نحاخشی حا وی در دنحاست  از احن رو محوان دعوای حتورت اجوراهحم 

گفتگوآی حتووری حتورت مسووح  در آخورت )آخوه محوول  در دنحوا حوا خودا و محوواوره و 
تتوای محتوور حتوور عیحرانوه خداسوت، اعتوراف، اسووتکانه، ححوث( فور  اسوت. آننوه مق

ت و حکموت نسوجت حوه موآالی نرواح آفوورخنش   اسوتجازه از سوآی حنوده و تجحوین مآهوخوت،عر 
 (.24/303تا:  )جآادی آملی، جیخعنی خدای سجحان است 
هنمآنه دخگر آخه شرخفه  َِّ ْن  کَّ ْحیا

َ
ْوواَاا َيأ

َ
ْن أ ْنتَّ وَن حفا ف َو کَّ يَّ

ْکبَّ ََ ْن َکیَف  یهمکَّ َْ هنخَ خ َِّ ْن  کَّ یهتَّ نخَ خهف
وَن  َج َّ َْ ََّ َلیهف  نخَ إف

َِّ
هنخَ اْسهَتو  * َِّ ی هاا  ضف َجهف َْ هی اأْلَ ْن وا يف َلَق َلکَّ ََ ی  ذف

َو الخَ اهَّ خَ   هَّ ههاءف َيَسهوخَ َلهی السخَ إف
ف َشیَو َسَُّْع َسه  

اخ کَّ َو حف ین   اٍت َو هَّ که حا وص   ( می29_ 28حقره/) ٍء َعلف ف حاشد 
اخ کَّ َو حف ٍء  َشهیَو هَّ

ین   کوه در حودو امور تصوور می َعلف وی»شوآد وصو   ساخان خافته اسوت، در حواهی  ِ ش 
ٍء  و  ُهوآ  ِحُکول 

شوآد وصو   حا محتآای آخه مناسب حاشد، وهی حا ت مل و دقت در سحا  آخوه روشون می« قدحر
که در آخه آموده اسوت  زحورا آفورخنش آسومان و زموحن و  مناسب در فاصله احن آخه همان است 

ی  تصرف کامول و توام  کارها حوا علوم  که احن  در عاهم حاال و ساحین و اححاء و اماته دال هت دارد 
کل شی »حه حاور زمخشری (. 72: 1420)مرسوی/که جر همه اشحاء احاطه دارد انجاح شده است 

کنه همه اشوحاء عواهم اسوت آن« علحم گوخا فرمآده است چآن خداوند حه  نوه را تعلحل است. 
ک توورحن وجوه آفرخوده اسوت و نحور اسوتدالل اسوت جوور  تورحن سوجک و نوافع امولآفرخوده اسوت حوه 

کارش حه احن شحآۀ شگفت و ترتحب زحجاست حسحار عواهم اسوت  که  کسی  )زمخشوری، اخنکه 
1407 : 1 /121. ) 

یَ  َو َوهْ  نمآنه سآح آخه شرخفه  نف هْنوف ونف اْلهَّ هْ  ىَّ یهاَء وف ْولف
َ
ةَ  أ يف هوَن اْلکهايف نَّ ْنوف هذف اْلهَّ خف

خْبَ هْا  َ ختخَ
َْ َيَلیَ   ی َشی ذلف َ  ا ف يف   وف

َخَ
ََّ  ٍء إف ی َلی ا ف اْلَهصف نَّ ا َّ َنْبَسهَّ َو إف کَّ ََّ ف

ذخ ََ ْا َو خ قا ََّ ْن  ْنهَّ وا وف قَّ تخَ ََ ْن 
َ
ْا  *أ ََّ

ه   ی السخَ وهَّ خْ َلْههَّ ا َّ َو خْ َلنَّ وا يف ُّْدَّ ََّ ْو 
َ
ْن أ کَّ َف و دَّ ی صَّ وا وا يف ْخبَّ ََّ ْن  ضف َو ا َّ َعلیَو إف َْ ی اأْلَ   اتف َو وا يف
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ف َشی
اخ َ   کَّ ة دف ََ که حا نرور حودوی تصوور می29_ 28آل عمران/) ٍء  کوه شواخد وصو   ( است  شوآد 
کوه  مول در آخوه روشون می، وهی حا ت «قدحر»در فاصله آخه مناسب است نه وص   «علحم» شوآد 

حاشوود  زحوورا اخنکووه  خوات میجووا نحوور هموان وصوو  قوودحر مناسووب و سوازگار حووا سووحا  آ در احون
کوافر توآان رسواندن نفعوی را حوه او دارد  کوه  کافری را وهی  خآد حگحرد حا احن تآهم اسوت  مؤمنی 

کوه حازگشوت آن که مؤمن آن تآان را ندارد  از احن رو خداوند حه مؤمنوان هشودار می هوا حوه  دهود 
گواه اسووت، حوه آننووه در حلکوه  سوآی خداسوت و خداونود حووه آننوه مخفوی و آشووکار نماخنود آ

که قادر حوه رسواندن نفوع حوه آن زمحن و آسمان گاه است و تنها اوست  هاسوت. سوا  هاست آ
کووه تنهوا حووه قودرت او سنوواه ججرنود و از او سشووتحجانی حخآاهنود و حووا  جورای مؤمنوان سووراوار اسوت 

کافرش دوستی نکنند  زحرا آنهوا قودرت جور خواری آن (. 73: 1420)مرسوی،  هوا را ندارنود دشمناِن 
کووافران و  یون جوور اخنکووه احوون جملووه تهدخوود اسووت جوور انتقوواح از آنافوو هووا حووه سووجب دوسووتی حووا 

کوه تهدخوود (  3/168 : 1378  طحوب، عجداهحسوحن، 12/ 2 : 1418. )جیتوواوی، دشومنان خودا کسووی 
کردن تهدخدش حواز دارد  خکوی نداشوتن علوم حوه  می کند، ممکن است دو چحر او را از عملی 

کوورده جرخموه مجورح و دخگوری نداشو کوه در احون آخوه شوورخفه هور دو را از خداونود نفوی  تن تووآان 
 (.76/ 3 تا : )اجن عاشور، جیاست 

 فواصل متفاوت در آيات همگون و متشابه
که پویش کوه هموآاره در آخوات نوورانی  قورآن تور اشواره شود، همان طور  کحود دارنود  پژوهوان ت 

کوه در اخنجوا مقورح ها ارتجوا  تنگاتنوگ دارد  قرآن فآاصل آخات، حا محتآای آن حوال سوؤاهی 
که اگر جین فآاصل آخات و محتآای آن می ها ارتجوا  و همواهنگی وجوآد دارد،  شآد احن است 

چرا در حعتی از آخات شجحه حه هم و همگوآن فآاصول آخوات، متفواوت آموده اسوته دقوت و 
کووه خووآد جوور زحجوواحی و شووگفتی و  ظرافووت ت مول در احوون آخووات، جیووانگر نکووات و هواحی اسووت 

   افراخد. عجاز قرآن میا
هوا در امور حوه اسوتعاذه، فآاصول  جرای نمآنه در سه آخه ذحول حوا وجوآد خکسوانی محتوآای آن

 ها متفاوت است: آن
هیناه :  یع  َعلف ههَّ َسههف نخَ ها ف إف ْذ حف  َياْسهَت ف

 َ َْ هینانف َنه هَ  الشخَ َْ وف ه َغنخَ ََ ا خْن وخَ (  اگور 200اعوراف/) َو إف
کنود شحقان خآاست مداخله نماخ د و حا رفتار جاهالنه اخشان، تآ را حه نتب و انتقاح وادار 
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که او شنآا و داناست. حوا اخنکوه خقواب در آخوه حوه رسوآل خودا اسوت،  تآ حه خدا سناه جر، 
ِت آن جناب است  چآن خآد آن حترت معصآح است.  وهی مقصآد ام 

ْذ ب:  َ  َياْسَت ف َْ ینانف َن َ  الشخَ َْ وف َغنخَ ََ ا خْن وخَ هین َو إف یعَّ اْلَ لف هف َو السخَ هَّ هَّ نخَ و)  حفا ف إف (  و 36لت/فص 
کند )که حوه وظحفوه خوآد عمول نکنوی(، سوا حوه  کاى از جانب شحقان تآ را تحرخ اگر وسآسه

که اوست شنآا و دانا.  خدا سناه جر، زحرا 
َهاهَّ ح: 

َ
هْلناٍن أ َف سَّ َغی ی كخاتف ا ف حف وَن يف

لَّ ةَ  خجاىف ذف
نخَ الخَ ْن إف   ْن إف

َخَ
ْن إف هف َف و هدَّ هی صَّ هْن  يف َ  وها هَّ ُّْه کف

 ََّ ی یعَّ اْلَُّصف هف َو السخَ هَّ هَّ نخَ ْذ حفا ف إف یهف َياْسَت ف غف ُّالف کوه در آخوت56نافر/) بف کسوانی  هواى خودا  (  همانا 
کوه حدخشووان آمووده حاشوود سوتحره و جوودل مووی جوی هاشووان جوور  کننود در سووحنه دهحوول و حجتووی 
که حدان نرسند نحست  سا  جیرگ که اوست شنآا و جینا.منشی   حه خدا سناه ججر، 

گفتوه شوده اسوت چورا  سؤال احن است حوا وجوآد اخنکوه در هور سوه آخوه از اسوتعاذه سوخن 
که دو اسم از اسمای حسنای اههوی  فآاصل آخات متفاوت استه فاصله در آخات خاد شده 

ِمحع  » است چرا در آخه اول نکره و در آخه دوح معرفه و در آخه سآح حه جای ِلوحم س  وِمحُع »، «ع  اهس  
ِصحُر  ج   آمده استه« اه 

 پردازخم:  ما در اخنجا در دو مرحله حه ساس  سؤال خاد شده می

که در آخوات پیشوحن  :نخست علت نکره آوردن سمحع و علحم در سوره اعراف احن است 
کووه مآجووآداتی جامود و جووی از حت احون سوووره، گفتووه  حرکووت می جوان و جووی هوا  حاشوند سووخن 

که هوح م قاحلحوت و توآانی جورای دخودن و شونحدن ندارنود  از احون رو دو وصو  سومحع و است 
کوه توآان  علحم را نکره و حا ت کمتری )حدون  محر فصل( آورد  زحرا پویش از آن از چحوری  کحد 

شنحدن و دخدن و دانستن داشته حاشد سخن نگفته است و نحور قجول از آن چنوحن ادعواحی از 
گرارش نشده تا منجر حه چنو کوه نحواز حوه انکوار آن حاشود  وهوی در سووره کسی  حن توآهمی شوآد 

که درمجارکه فص   ها آخات قجل آموده اسوت  لت جمالتی  هخَ اا وف نخَ اَ  َ خْ َلهنَّ َکایَه
َ
ْن أ َنْنهتَّ ََ هْ   لکف

ههون ْ َهلَّ وو ََ یخَ   (22لت/)فص  ََ نههاَء َييَ َو  ََ ََّ ههْن  ههْضههنا َلهَّ ْن َو وهها هخخ خههدةهف
َ
ههْن وهها َبههمَ  أ وا َلهَّ ههننَّ ْلَبهَّ ََ 

هَذْة   (25)فصلت/
َنها الخَ َف

َ
نها أ حخَ وا َ  َکَبهيَّ ذةَ  

 َو َاَل الخَ
َضه خَ

َ
ْنه  ف أ ه خف َو اإْلف هَ  اْلجف و نا وف  (29لت/)فص 

کننوودگان آن گمووراه  کووه  کی از آن اسووت  کووه هووور دو  هووا از عوواهم انووا و جوون می حووا حاشووند 
د. از احون رو دو وصو  شوآ ها علوم نسوجت داده می حاشند و حه آن مآصآف حه سمع و حصر می

را از نحور خودا نفوی نماخود. نحور آخوه سمحع و علحم را معرفه آورد توا حوا مفهوآمش احون دو صوفت 
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که مفحد اختصاص است آورد تا آن دو را از نحر خداوند نفی  شرخفه را همراه حا  محر فصل 
گوخا فرمآده است:  و داناسوت    خودا فقوط شونآا«اهّلل هآ اهسومحع اهعلوحم ال نحوره»نماخد  سا 

جیری ، نه نحرش   (.580 _1/579: 1403)ز

کحود جیشوتر آورده  که سجب شده است فاصله در آخه سوره فصلت حا ت  اما علت دخگری 
کوه دسوتور سوخت  که در احن آخه شرخفه امر حه استعاذه حعد از آن آموده اسوت  شآد احن است 

ََ  َو مقاحله حدی حا خوجی پیش از آن ذکر شده است:  َسَنةَّ َو  ََ ی اْل ْسَتوف ََ تی َ 
الخَ  اْىَيْع حف

یَجةَّ   السخَ
یخ   هَّ َولف نخَ

َ
َکأ   ْ َْ َو َبمَنهَّ َعداَو ذی َبمَن

َذا الخَ ْحَس َّ َيإف
َ
ی أ   *َحههین  هف

َخَ
اهها إف

وا َو وها  َو وها خَلقخَ هذةَ  َصهَُّيَّ
الخَ

اها   خَلقخَ
َخَ
ٍ َعظیٍن  إف و َحظخ راجور نحسوت، ]حودى دخگوران را[ (  و نحکی و حدى ج35_34لت /فص  ) ذَّ
کنی حه شحآه که ]اگر چنحن  کن  که نحکآتر است دور  کوه محوان توآ و او دشومنی  [ آن اى  گواه آن 

گردد و از احن ]صفت کاست همنآن دوستی نردخ که حدى را حوه نحکوی ساسو   و مهرحان   _]
کنند و از احن ]خصلت که شکحجاحی  ر نشوآد مگور [ جرخووردا دهند_ جرخوردار نشآند مگر آنان 

که داراى جهره کمال انسانی آن   (619_618: 1426)اجون اهقوحم،« [ اسوت اى جیرگ ]از خردمندى و 
کووار ذهووت و نوواتآانی اسووت، انسووان حووه انتقوواح  زحوورا وسآسووه های شووحقان از قجحوول اخنکووه احوون 

کند تا حودی را حوا خووجی مقاحلوه نماخود  از احون رو  ن را رها نمیکند و حه راحتی انسا میدعآت 
ِصوحُر » ج  ِمحُع اه  ُه ُهآ  اهس   کحود حوا  ومحر فصول، و دو وصو  را معرفوه آورد، چوآن مقواح « ِؤن   را حوا ت 

چنحن اقتتاحی داشوت، وهوی در سووره مجارکوه اعوراف دسوتور مقاحلوه حودی حوا خووجی نحاموده 
هذف اْلَ ْبهَو َو فرماخوود:  اسوت و تنهوا می لی  ََّ َفْض َعه ف اْلجهاهف ْعهه

َ
فف َو أ َْ هاْل َّ َْ حف هه وَّ

ْ
(  199اعووراف/) أ

گحر و حه نحکی فرمان ده و از نادانوان روى حگوردان  و احون زخواد  جور انسوان «گذشت را در پیش 
کحود آورد گانوه  ها در آخوات سوه . حنواجر احون فاصولهسخت نحست. از احن رو فاصوله را حودون ت 

 (.619_618: 1426اهقحم ،)اجن  مناسب حا مقاح آمده است
ت دخگر  اخنکه در دو آخوه اول سومحع و علوحم و در آخوه سوآح سومحع و حصوحر آورد احون اما عل 

کوه چوآن شوحقان وسآسوه کنود علوم حوه آن تعلووق  ها و تحرخکواتش را جوور قلوب اهقواء می اسوت 
و می « علوحم انوه سومحع»لت تعجحور گحرد نه دخدن، از احن رو در دو آخه سوره مجارکه اعراف و فص 
کارهای شحقان« اهسمحع اهعلحم»و  که  حاشود  های انسی آشوکار و ظواهر می آورد، وهی از آنجا 

: 1426)همووآ، آورد « اهسوومحع اهجصووحر»شووآد، در سوووره مجارکووه نووافر تعجحوور  و حووا چشووم دخووده می
583_584.) 
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نخَ نمآنووۀ دخگوور آخووۀ شوورخفۀ  ههوها إف صَّ َْ ََّ ْ َهههَت ا ف َ  وا نف ههدخَّ َّ ََ ْن  ههاََو إف َکبخَ ههوم   ْنسههاَن َلَظلَّ  اإْلف
ْ َهههَة ا ف َ در سووورۀ اجووراهحم و مشوواحه همووحن آخووه در سووورۀ نحوول  (34اجوراهحم/ ) وا نف ههدخَّ َّ ََ ْن  َو إف

حهین   ََ   َ و نخَ اَ  َلَغبَّ وها إف صَّ َْ کوه حوا وجوآد آنکوه هور دو آخوه دارای خوک  ( موی18نحول / ) ََّ حاشود 
وار»فاصووله حاشوند، امووا اوهوی حوا  محتوآا می ف   ک  ُلوآح   ر  حوحم  »و دومووی حوا فاصوله « ه  ُفووور  ر  غ  خووتم « ه 

 شده است.
گوخووا  زرکشوی حوه نقول از اجوون اهمنحور در حواره تفوواوت فاصوله در دو آخوه خوواد شوده می گوخود: 

گاه نعمت خداوند می گحرنودۀ آنهوا و مون حخشوندۀ  فرماخد: هر  گوردد، توآ  های حسحار حاصول 
وار جووآدن حاصوول  هووا جورای تووآ دو وصو  ظلووآح و آن نعموتهواخم، سووا هنگواح درخافووت  آن کف 

کووردن  جووای نمووی هووا را حووه اسووت  جوورای اخنکووه شووکرانۀ آن آوری  و جوورای موون هنگوواح عقووا 
هووا دو وصوو  نفووور و رحووحم حاصوول اسووت، ظلووم تووآ را حووا مغفوورت و آموورزش ساسوو   نعمووت

کفرانوت را حوا رحمووت خوآد مقاحلوه موی موی صوحر توآ جور حووا کونم  سووا حوا تق دهوم و ناسكاسوی و 
 (. 176/ 1 : 1410)زرکشی،  جیرگداشت جرخورد ننماخم، و جفای تآ را جر حا وفا جرا ندهم

گورارش سووخن موذکور و نحکوآ شومردن آن، احوون سوؤال را طورح می کووه  زرکشوی سوا از  کنود 
هاَچرا فاصله آخه در سوره اجراهحم َکبخَ هوم   حهین  و در سووره نحول  َلَظلَّ ََ   َ هو آموده اسوت،  َلَغبَّ

کووه حووه او نعمووت داده شووده  سووكا ساسوو  می دهوود در سووورۀ اجووراهحم وصوو  انسووان اسووت 
کوالح در سوورۀ   نحل وص  خداوند و نعموت است، وی در سورۀ دهنوده را آورد  زحورا سوحا  

اثجوات خوداحی اوسوت   در سورۀ نحل در جیوان صوفات خداونود و اجراهحم در وص  انسان و
 م ساخووان آخووه را وصوو  انسووان و در سوووره نحوول وصوو  خداونوود آورداز احون رو در سوووره اجووراهح

  (.177_1/176: 1410)زرکشی، 
در وصووو  خداونووود متعوووال و عرموووت و « نحووول»حوووه جیوووان دخگووور، سوووحا  آخوووات سوووورۀ 

سوكا آفوورخنش  هوا و زموحن و حاشود  سوا حوا خلقوت آسومان رحموتش موی هوای فوح  و نشوانه
کوردن شوب و انسان و ححآانات و چهارساخان و فورو  گحاهوان و راح  فرسوتادن حواران و روخانودن 

شووآد:  هووا حووه ودخعووه نهوواده اسووت شووروق مووی کآه هووا و درخا روز و آننووه خداونوود در دل زمووحن و
ون ْن ةْهَتدَّ ْجنف هَّ النخَ کالح ساخان می و (16نحول / « )َوَع واٍت َو حف هقَّ سذحرد:  حه احن  أَيَههْ َ خْخلَّ

قَّ أَي   هَکَهْ  َ خْخلَّ يَّ ََ نخَ اَ  فرماخود:  و در پوی آن موی وَن َذکخَ هوها اف َصَّ ََّ ْ َههَة ا ف َ وا نف هدخَّ َّ ََ ْن  َواف
حین   ََ  َ و  اجوراهحم در وصو  انسوان و طغحوان و  وهوی سوحا  آخوات سوورۀ(. 18و 17نحول / ) َلَغبَّ
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 سرکشی و سرپینی او از راه خدا است  از احن رو حا وحول جرکوافران و جویم دادن آنهوا از عوذاِب 
یاف ا ف َو شآد:  شدخد شروق می وَن َعهْ  َسهُّف

هدخَّ ْف َو خصَّ ََ ه َف ْنیا َعَلهی اْو َْ الهدخَّ یا ََ وَن اْل ُّخَّ َف ةَ  خْسَت ذف
الخَ

َوجاا  وَنها عف َو کند:  را خادآوری می گردانی انسان از دعآت انجحا (. سكا روی3جوراهحم / ا) ةُّْغَّ
وسی یخ    َاَل وَّ نخَ اَ  َلَغنف  َيإف

ی اا ضف َجهف َْ ی اأْلَ ْن َو َوْ  يف ْنتَّ
َ
وا أ يَّ ْکبَّ ََ ْن  ید   إف ةَ   *َحهف ذف

ا الخَ ْن َنَُّنَّ کَّ َف
ْ
 َلْن خأ

َ
أ

هَّ  ههلَّ سَّ ََّ ْن  هَّ َْ  ا َّ جههاَء
َخَ
هْن إف هَّ ْن َ خْ َلهَّ هف هْ  َحْ ههدف ةَ  وف ههذف

ههوَى َو الخَ هَّ َِ ههوٍح َو عهاٍى َو  هْومف نَّ
ََ ْن  کَّ ههُّْلف ََ هْ   ْن وف

اْلََُّیخ  َة حف خدف
َ
وا أ ىخَّ ََ َْ ناتف َي

َّ
ها أ نا حف َْ َکَب ا 

نخَ وا إف
ْن  َو َالَّ هف ْيواهف

َ
ی أ ْن يف وَننا هَّ هْدعَّ ََ ا  هخَ ْخٍ وف ی َش ا َلبف نخَ هف َو إف ْن حف ْلتَّ سف

خب يف َلیهف وَّ ی  ،(9و  8اجوراهحم / ) إف نخَ يف وىَّ ْو َلَت َّ
َ
نا أ ضف َْ

َ
ْ  أ ْن وف کَّ َجنخَ َف ْخ ْن َلنَّ هف لف سَّ ََّ وا لف َکَبيَّ ةَ   ذف

َو َاَل الخَ
ْوحی

َ
نا َيأ تف

لخَ ی   وف هف الف
َک خَ الظخَ ْهلف ْن َلنَّ هَّ بخَّ ْن َ  َلیهف تا اخنکه حا احون عجوارت ساخوان داد:   (13راهحم/ )اجو إف

ََ اْلَُّهواَ ْن ىا ْوَوهَّ ََ وا  َحلخَّ
َ
ْبَاا َو أ ْ َهَت ا ف کَّ وا نف لَّ ةَ  َحدخَ ذف

َلی الخَ ََ إف ََ چنوحن  ناحو و (.28)اجوراهحم /  أَلْن 
شوآد در انسوان سرکشوی،  گور موی های اههی جور انسوان جلوآه عرمت نعمت ها و هرچه نعمت
وهَّ َو  فرماخود: که خداوند می طغحان را می افراخد  چنان سرپینی و هَّ ْلتَّ

َ
ف وها َسهأ

هاخ هْ  کَّ ْن وف کَّ َو كَها
  َ ههها َکبخَ هههوم   ْنسهههاَن َلَظلَّ  اإْلف

نخَ هههوها إف صَّ َْ ََّ ْ َههههَت ا ف َ  وا نف هههدخَّ َّ ََ ْن  : 1415( )معرفوووت، 34)اجووراهحم /  إف
5/263.) 

 ياتعلت تقدم برخى از اوصاف بر برخى ديگر در فواصل آ
در فآاصول آخوات در حسوحاری از موآارد چنود اسوم از اسومای حسونای اههوی آموده اسووت و 

ةا َو ها جر جرخی دخگر مقدح شده است، جرای نمآنه آخه شرخفه  جرخی اسم وخَ
َّ
ْن أ کَّ َْ َجَ ْلنا َکذلف

ْن َشهیداا َو و ولَّ َعَلیکَّ سَّ َخَ وَن ال ا ف َو خکَّ َهداَء َعَلی النخَ وا شَّ ونَّ َتکَّ َُّْلهَوَسناا لف تهیا َجَ ْلَنا اْلقف
ْنهَت   َة الخَ کَّ

 
َخَ
هبَّ َعلهی َعَلیها إف هْ  خْنَقلف هخَ هوَل وف سَّ َخَ هعَّ ال ُّف

َنْ َلَن َوْ  ختخَ َُّْیه  لف  هف َعقف
َخَ
ْا إف ََ ْن کاَنهْت َلَکُّیه هذةَ   َو إف

َعَلهی الخَ
 ََ ا ف َله النخَ  اَ  حف

نخَ ْن إف یضیَع إخهاَنکَّ وَهَد  ا َّ َو وا کاَن ا َّ لف حهین  ءَّ ََ چنوحن  (  و احون143حقوره/) ف  
گآاه حاشوحد و پیو گوآاه حاشودشما را امتی محانه ساختحم تا جر مردمان  اى را  و قجلوه امجر جور شوما 

کوه از پیووامجر پیووروى  ت_ جیوو کوه جوور آن جوآدى کسووی را  اهمقودس_ قوورار نوودادخم مگور جووراى آنکوه 
که جر ساشنه می کسی  کنحم، و هر آخنوه احون  _ روى می گردد هاى خآد می کند از  گرداند_ معلآح 

که خدا اخشان را راه نمآده اسوت دشوآار جوآد و   _ ]قراردادن قجله مسجد االقصی_[ جر جر آنان 
کند  زحرا خداوند حه مردح هر آخنه رجوآف و مهرحوان  که اخمان شما را تجاه  خداوند جر آن نحست 

 است.
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خود حوه: اجون منروور، ز رححم است در خصآص اخنکه چرا اسم رجآف حا وجآد آنکه احل  ا )حنگر
که علوت آن مراعوات فاصوله مقد   (112/ 9 :1414 ح شده است، جیتاوی احتمال داده است 
، وهی احون سوخن تمواح نحسوت  زحورا در قورآن هور جواحی رأفوت و (111/ 1 : 1418)جیتاوی، حاشد 

کوه مرجوآ  حوه خودا نحسوت  ماننود آخوه  ََوَجَ ْلنها رحمت حا هم آمده است حتی در جاهاحی 
وَه   يی یهةا اْحَتهَدعَّ ْهُّانف ََ ْحَههةا َو  ََ َيهةا َو 

ْ
أ ََ وهَّ  َّ َُّ َخَ ذةَ  ا

وبف الخَ
لَّ ( جور رحوحم مقودح شوده 27حدخود/) اََّ

کحد می کلمه است. شح  محمد عجده ت  که هر  ای در قورآن در جوای شاخسوته خوآدش  کند 
کلموه حاشد و احن می کوه در قورآن  ای تنهوا حوه سوجب فاصوله مقودح خوا موؤخر شوده  طور نحسوت 

کوه رأفوت اثوری از آثوار رحموت اسوت و  حاشد و علوت تقودخم رأفوت در آخوه شورخفه احون اسوت 
شوآد، حنواجر احون رحموت در آخوه علوت و سوجب جورای  و  ورر و نحور احسوان می شامل دفع اهوم

گرفتوه اسوت  ، الهنهاَحوه نقول از حوه 42: 1414)ختوری،رأفت است و هر اسم در جای خوآدش قورار 
کوامال  روشون اسوت  چوآن خداونوود (2/13 . همننوحن ارتجوا  احون دو اسوم حوا جملوه قجوول نحور 

یَّ کند:  یرجآف و رححم است اخمان شما را تجاه نم ها ف َو وا کاَن ا َّ لف النخَ  اَ  حف
نخَ ْن إف ضهیَع إخههاَنکَّ

ین   حف ََ وف   ءَّ ََ  . (94/ 4 : 1420)فخر رازی، َل

 ها ها با آغاز سوره حسنای در پايان سوره ارتجاط اسمای
ها نحور ارتجوا  دارد  جورای  ها حوا محتوآای آنواز سووره حسنای اههوی در ساخوان سووره اسمای

که حا ذکور رحموت عاموۀحاور مرحآح عالمه طجاطجاحی سوره م نمآنه حه خداونود  جارکه اهرحمن 
کوافر و دنحووا و آخورت می  _ و سوتاخش خداونوود  ا ثنوواشووآد حو شووآد _ آنواز می کوه شوامل مووؤمن و 

امف  ْکَه ی اْلَجه لف َو اإْلف َْ ذف ف حخ َ  اْسنَّ َ  ََ ُّا احون آخوه  (.94/ 19 : 1417)طجاطجواجی،سوذحرد  ساخوان می ََ
کووه چگآنووه دو نشووجه دنحووا و آخوورت ماالمووال از  ثنوواحی اسووت جمحوول جووراى خووداى متعووال، 

گرفتوه و هوا و آالء و جرکوات نازهوه از ناححوه او شوده و رحموتش سراسور دو جهوان ر نعمت ا فورا 
کوه سووره حوا آن آنواز شوده اسوت مراد از اسوم متجوارک  خوداى متعوال، هموان رحموان اسوت، 

آن از درخآاسوووت  حن در سووووره مجارکووه مرمووول آخوورحن آخوووۀهمننوو .(111/ 19 : 1417)طجاطجوواجی، 
کآتاهی موان در پیشوگاه خداونود سوخن  آمرزش و پآشش ازخدای جیرگ حه سجب تقصحرها و 

گاه علت آن را حا جمله که دو اسم نفور و رحوحم از اسوم گفته، آن  های حسونای اههوی در  ای 
گناهووان شوما و پیامودهای آن را از شووما نماخود. خداونوود نفوور اسوت  خع جوردارد جیوان می نوی 
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گآنوه پآشواند، می کووه سورزنش و عقوووحتی جور حنووده نجاشود و رحووحم اسوت  خعنووی حعوود از  حووه  ای 
گناهوان، در اکوراح حنوده از روی فتول، احسوان، تشورخ  و امتنوان مجاهغوه  آمرزش و پآشحدن 

کوه در آنواز نمآده است  حناجر احن سوره مجارکه دوحاره در ساخانش حه ترنحب و ت شوحق حه عمل 
 .(21/37تا:  )حقاعی، جیگردد  سوره آمده جآد حاز می

 گحری نتحجه
کرخم حوا محتوآای آخوات ارتجوا  وثحوق و  .1 اسمای حسنای اههی در فآاصل آخات قرآن 

محکم دارد. در حسحاری از مآارد احون ارتجوا  روشون و آشوکار اسوت، وهوی در جرخوی 
ر   روشن می شآد.آخات احن ارتجا  حا ت مل و تدج 

کوه فآاصول متفواوتی  دقت و ت مل در .2 محتآا و سوحاِ  آخوات شوجحه حوه هوم و همگوآن 
کوه خووآد جور زحجوواحی و شوگفتی و اعجوواز  ظرافووت جیوانگر نکوات و دارد هواحی اسووت 

 افراخد. قرآن می

در حسحاری از آخات قرآن چند اسم از اسمای حسنای اههی در فآاصول آخوات آموده  .3
که ترتحب و چحنش  ها و تقدخم جرخی جر جرخی دخگر حا نکوات حالنوی  احن ناحاست 

کوه احون نحور خوآد حخشوی از اعجواز جیوانی قورآن  و زحجاحی و ظرافوت هموراه می حاشود 
 است.

کوه از  ها ارتجوا  دارد ها حوا محتوآای آنواز سووره اسمای حسنای اههی در ساخان سوره .4
ل می کرد. تآان حه عنآان دو نمآنه از اح دو سوره اهرحمن و مرم   ن دست خاد 

 منابع
خوه،  .1 ، تحقحووق صواه  اهحواح و خاهود خلودون، دار اجون حوورح، بجدایع الفواججداجون اهقوحم اهجوز

  .1426چا  اول،  جیروت،

، تحقحق عجداهرزا  مهدی، علن التفسحر زاد الهسحر فیاجن جوزی، عجداهرحمان جن علی،  .2
  .1422جیروت، چا  اول،  دار اهکتاب اهعرجی، 

خ ، جیروت.ؤ، مالتحریر و التنویرحمد جن طاهر، اجن عاشور، ا .3  سس  اهتار
، تحقحوق عجووداهّلل تفسجحر القججرآن الهجحجد الجحجر الهدیججد فجیاجون عجحجوه، احمود جوون محمود،  .4

  .1419قاهره،  ناشر: حسن عجاس زکی، قرشی رسالن،
  .1414دار صادر، جیروت، ، لسان العرباجن منرور، محمد جن مکرح،  .5
چا  اول،  روت،جی، دار اهکتب اهعلمحه،ؤعجاز القرآند جن اهقحب، حاقالنی،اجآ حکر محم .6
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1421.  
ر فجی تناسجج ا یجات و السجورظجنحقواعی، اجوراهحم جون عمور،  .7 ، دار اهکتواب االسووالمی، ن الججدر

 قاهره.

دار اهمعوارف، قواهره، چوا   ،للقجرآن ا عجاز الجحانیحنت اهشاطی، عاخشه عجداهرحمان،  .8
  .1404دوح، 

، تحقحووق محموود عجووداهرحمان أنججوار التنلیجل و أسججرار الت ویججلجیتواوی، عجووداهّلل جوون عموور،  .9
  .1418، جیروت، چا  اول،  دار اححاء اهتراث اهعرجی  مرعشلی،

 ش.1376، داراهفکر، قم، چا  سآح، واتصر الهعانیتفتازانی، مسعآد جن عمر،  .11
 تا. ، رخام، جی هلنشر، دار اهآطن تفسحر التابعحناهختحری، محمد جن عجداهّلل،  .11

 تا. قم، چا  اول، جی ، نشر اسراء،تسنحنجآادی آملی،  .12
  .1421عمان، چا  دوح،   دار عمار، ،نآفی القر الفاصلةحسناوی، محمد،  .13
، تصووحح  و تحقحووق غریجج القججرآن الهفججردات فججیرانوب اصووفهانی، حسووحن جون محموود،  .14

  .1412صفآان عدنان داودی، دار اهعلم، جیروت، چا  اول، 
جن اجووراهحم،  ر وآان، .15  ،نقججد و آراء، الهستشجرقحن حججول القجرآن الکجرین و تفسججحره  دراسجةعمور

  .1413اهعلمحه، رخام، چا  اول، دار
اهّلل احمود و  تحقحوق محمود خلو  ،ثالث رساجل فی اعجاز القجرآن علی جن عحسی، ،رمانی .16

 تا. جی  محمد زنلآل سالح، دار اهمعارف، مصر، چا  چهارح،
جیوری  .17 ، تحقحوق سووعحد اهفوالح، دار اهغورب االسووالمی ،وجال  الت ویجلاحمود جون اجووراهحم، ، ز

 . 1403جیروت، چا  اول، 
، تحقحوق عجوداهرحمان اهمرعشولی، علجوم القجرآن الجرهان فجیزرکشی، محمد جن عجداهّلل،  .18

  .1410جیروت، چا  اول،  اهمعرفه،دار

جوی، ، دار اهکالکشاف عجن حقجاجق غجواول التنلیجلزمخشری، محمآد،  .19 جیوروت،  تواب اهعر
  .1407چا  سآح، 

جوووی، جیووروت، چوووا  علجججوم القججرآن ا تقججان فججیاهووودحن،  سووحآطی، جووالل .21 ، دار اهکتوواب اهعر
  .1421 دوح،

 دار اهفکر اهعرجی.، ؤعجاز القرآن وعترك األقران فی_________________ ،  .21
کاشانی،  .22 چوا  ، انتشوارات شوما اهتوحی، تهوران، سجور تفسحر سجّت اهّلل،  جحبحشرخ  

 .ش1383اول،
انتشارات اسالمی واحسته دفتر ، تفسحر القرآن الهحتان فیحسحن، مدطجاطجاجی، سحد مح .23

سحن حه جامعه  ش.1378 چا  دوح،   تهران، ، مدر 
چا  دوح،  تهران،  ، انتشارات اسالح،تفسحر القرآن یأطحج الجحان فطحب، عجداهحسحن،  .24

 ش.1378
خوام، چوا   ، دار اهمرخ  هلنشور، ی القرآن الکرینون أسرار التعجحر فعجداهفتاح الشحن،  .25 ر
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، مکتجووو  و أثجججره علجججی وقاصجججد التنلیجججل ا عججججاز القرآنججی عووآده، رجووواء حنوووت محمووود عوووآده، .26
   .1424اهعجحکان، رخام، چا  اول، 

ة اهمعوارف،  منشو ،ن الکجرینآفکرة النظن بين  وجوه االعجاز فجی القجرفتحی احمد عامر،  .27
خه،    .1991اسکندر

چا  سآح،  دار اححاء اهتراث اهعرجی، جیروت، ، وفاتح  ال حجمحمد جن عمر،  فخر رازی، .28
1420.  

خاد،  .29   اهمصرخاحمد حآس  نجاتی، دار، تصحح  و تحقحق وعانی القرآنفراء، خححی جن ز
 تا. هح  و اهترجمه، مصر، چا  اول، جیهلت 

  .1410جا، چا  دوح،  هجرت، جی، انتشارات کتاب العحنفراهحدی، خلحل جن احمد،  .31

چا  اول،  عمان،  ، دار اهفت ،الهوسوعة الجریطانحة قضایا قرآنحة فی  فتل حسن عجاس، .31
1421.  

قوووم،   ، دار اههجوورة،غریججج الشججرک الکجحججر الهصجججا  الهنحجججر فججیفحووآمی، احموود جوون محموود،  .32
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قووواهره، نووا،  جوووی ،هوججن اسججرار اله جججایرة فججی نسجججق الفاصججلة القرآنحجج محموود امووحن اهختوووری، .33
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کمال اهدحن عجداهغنی،  .34 چا    ، جامع  االسکندرخه، مصر،نحهآفواصل ا یات القرمرسی، 
  .1420، اول

وهجووه،  مکتجو ، خصجاجص التعجحججر القرآنجی و سجهاته الجالغحجهمقعنوی، عجوداهعرحم اجوراهحم،  .35
  .1413قاهره، چا  اول، 
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، مؤسس  اهنشر االسالمی، قم، چا  دوح، التههحد فی علوم القرآنهادی، معرفت، محمد .37
1415.  

جیوروت،  ، جیوروت دار اهکتوب اهعلمحوه، ؤعجراب القجرآنجعفر احمود جون محمود، اجوآنحواس،  .38
  .1421چا  اول، 

 ش.1381 ، مرکر مدحرخت حوزه علمحه، قم، چا  سنجم، لجالغهجواهر اهاشمی، احمد،  .39
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 سجاديه صحيفۀبررسى توحيد ربوبی در 
  ___________________________________0اصل وهدی صفائی ___________________________________ 

 چكحده
ا حالم  ححه  يحوه از ادخحان،  ترين وباحث اعتقادی در بح ن حاح اری توح ا ربوبى از وهن

كه ال ا، ههچون وعتزله ه فرقه ای وهن در تهايز برخى تزام   عام التزام حه  ن شاخصها ل 
ايحن وقولححه در  هححای حاشحا. از ررفحى برر ححى اصحوي   رختحه ىن واناواحح ه های از دخگحر فرقحه

حا اری از وبانى كالوى اواو ه بر  از اهه ل  افری برخوردار بوده، ر اخات وعصوو ن
 حاشا.وىا توار هه ن و راث ر ايى ائهه

كيحون هحااختگر  سحاایه صحییۀ وعحار   ایی عرفحانى، كالوحى   ف احفى  از ديرححاز تحا 
ححه عيحوان نهونحه، وظحاهر توح حا  هان، خصوصًا ع های ش عه بوده ا ل؛اناختهياان وا 

ربححوبى وانيححا: توح ححا در حاكه ححل، تتححرخع، رازق ححل،  یخححل، وضفححرت، شححفاعل   هححااخل، 
 در قالحب دعحا، رحردد. حضحرتوتحاهاه وحى های اوامدر ادع ه   وياجاتفرا ان 

هحای تتحيه وعرفحل  او ه بحرای هحااخل اناحان حيى  و ز  ر  عه ق عق ى را در جو خفقانوعا
كرده ا ل.  ب ان 

 جادخه،  ، صا فۀ، توح ا ربوبى، زين العاحايندر حاكه ل توح ا: ها واژهکلید
 وظاهر توح ا ربوبى. 

 مقدمه
گآارترحن دوراز حسوواس دوران اموواح سووجاد جامعووه اسووالمی جووآد،  هووای هتوورحن و نووا

_____________________  
 safaii@yahoo.com دانشجآی دکترای دانشگاه عالمه طجاطجاحی .1

 29/2/1395 :_ سذحرش27/10/1394درخافت: 

mailto:safaii@yahoo.com
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که همه ارزش هح گرفتوه،خر اموحی  و تغخدستخآش تحر ینخد یها طوری   یکوخموردِح  ان قورار 
کننوود. ید حووا او جخوویح سووت ماننوود جووردۀخحا ینووه(، مخ)مد یمووذهج ین شووهرهاحتوور از مهووم عووت 

اد، حجواح و عجود اهملوک جون موروان خوهمنوآن اجون ز ینوه دسوت افورادخحاز یاحکاح اسالم
از  ینوخشمرد  و جر خوالف نصوآص د یم تر از رسآل خدا را مهم ، عجداهملکجآد. حجاح

 سوكرد. یموردح را حوه دسوت جوالدان م حیتهمت و افترا گرفت و حا اندک یه مخمسلمانان جی
اد ت جرجسووته اموواححشخصوو (260: 1387، انخو)جعفر زحووانرد خوواص و عوواح جووآد، حووه  سووج 
جون  یعلو»سود: خنو یم امواححوارۀ موورخ و عواهم اهول سونت، در ،که محمد جن سعد یطور

حلنود داشوته و  یکورد و مقوام یث نقول مخار حودحن جوآد، حسوحنان و اموحمورد اطم نحاهحس
نوه خِن اهول مدحتور هحورا فق ر امواححون یشوافع (5/222: 1410، )اجون سوعد 1«.جوآد ااهل ورق و تقوآ

تآانسووت از  در آن دوران، امواح سوجاد (15/274: 1383، دخوواهحد ی)اجون اجو کنود. یم یمعرفو
ه خاز عقا یان حخشیج یدعا جرا گحرد د حق  تآجوه حوه  یدر جامعوه جورا یگور تحرکوخو حوار دجهره 

کنوود. از همووحن رو مجاحووث تآححوودی، خخداونوود ا یمعرفووت، عجووادت و حنوودگ وحووژه  حووهجوواد 
 های اخشان داشت. در ادعحه و مناجات وحژه یجاخگاه ،تآححد رجوجی

ممکنوات حوه دسوت  ِم ر عواه  ینکه تودجخمنرور از تآححد رجوجی، عجارت است از اعتقاد حه ا
کوه حوه  یهمگ یعحخداوند است، و اسجاب و علل طج کارگراران خداونود هسوتند  سرحازان و 

کووه یت او عموول مووحامور و مشوو  ین عوواهم مآجووآداتحووکنوود در ا ی  مووخقوورآن تصوور کننوود، چنووان 
کووه حووه اذن اههوو اا ه: خووپردازنوود، ماننوود آ یر امووور عوواهم موویحووه توودج یهسووتند  ْوهَه

َ
فَاتف أ ههَدبخ  َياْلهَّ

نش و خلقوت اسوت. حوه عجوارت خقت، همان توداوح آفورحدر حق یر هستی(. تدج5)نازعات/
فقوور او  یاسوت، وهوو ی، فاقوود وجوآد ذاتوویل فقور امکووانحوو، حوه دهیگور هوور جورء از نروواح هسووتخد

ر ین تودجحن فقور هموراه اوسوت. حنواجراحور احوحلکه در حقا ن ،ستحنش او نخآفر یمنحصر حه احتدا
جووواد مسوووتمر خر، هموووان خلوووق و ایسوووت، و تووودجحجووواد عووواهم نخاز خلوووق و ا یعووواهم، جووودا

ر حسوذ امکوان یاز طرفی وحدت و انسوجاح نرواح عواهم در صوورت (2/64: 1412، ی)سوجحاناست.

_____________________  
کثح ثق ، م جن اهحسحن کان علی  » .1  ، ، ورعا  مآنا  ، رفحعا   «.ر اهحدخث، عاهحا 
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که همه عاهم ز کم و مدج  حاست  ر ، تحوت اداره دو مودج  یحاشود، و اگور هسوت یر واحدر نرر حا
را تعودد موودجر و حوداشووت. ز یم وجوآد نمعواه   یر و انسوجاح اجوورایتودج یآسووتگیاز پ یجوآد، اثور

عوواهم منافووات  ن اخووتالف، حووا انسوجاح اجوورایحوور و اراده اسوت، و اینرواح، اخووتالف در توودج
کوه  ،ر اسوتر و مودج  یم نشوانگر وحودت تودجدارد. سا وحدت و انسجاح نراح عاه   ه خوآچنوان 

 فه خشر
َخَ
 إف
َهة  ها كلف  ن مقلب اشاره دارد.ح( نحر حه هم22)انجحاء/   ا َّ َلَبَسَدَاَلْو کاَن يیهف

اشوواره « ید رجوووجحووتآح»حووه  هخبه سههجاىیصهَههووای  حخووشاز  یارحدر حسوو حتوورت
گوواه یم ، 1پووردازد ید محوون مرتجووه از تآححووش حووه اخفرزنوودان خووو یدر  وومن دعووا جوورا یکنوود  

گوواه2کنوود یکوه موواه را نرواره م ین زمووانحهمننو سوورحازان و موورزداران  یدعووا جورا یدر اثنوا ی، 
، هموه و هموه را 4افکنود یش نرور مخکوه حوه خلقوت خوو یهنگوام یو حتو 3یحکآموت اسوالم

به یصهَههووای  جرخوی عجووارتدر  شوومرد. اهجتووه اموواح یر خداونوود متعووال جور میتحوت توودج
ر ین توودجحورا از ا یم مآجوآدحکنوود و هو یاذعوان م یر اههوحوگ ر عوواهمیت و تودجیوحوه رجوج هخسهجاى

 است.« تید در رجوجحتآح»همان اعتراف حه  ین اذعانحچنگمان  جی  .داند یخارح نم
ت  »د: خفرما یروز عرفه م یدر دعا اماح سجاد ر  ج   ُ    و  د  و ا ُدون  جِ   م  ود  « دون»کلموه  .5«را  یت 

کوه تحوت قودرت اههو حیرهواحاست و منرور تمواح چ« تحت» یحه معنا  وجوآد دارد یاسوت 
اهّلل و هموه ممکنوات  یع ما سوآحجم« ما دونُ»ب، عجارِت حن ترتح، حد(696: 1374، حی)قهكا

ر خداونوود یتودج»سوود: خنو یمعجووارت خادشوده ل حوذ یخووان مودن ید علوحشوآد. سوو یرا شوامل م
کل او در ذات و صوفات مآجوآدات عواهم حنواجر حکموت و  یو جرجو یمتعال شامل تصرفات 

تآسوط  یت و قدرت مقلق اههوحکه وحدان حین از آنجاحهمنن .شآد یم یت حق تعاهخعنا
ت خداوند متعال ثاحوت خآاهود یت و رجوجحد در خاهقحما  تآحمسل    جرهان ثاحت شده است،

_____________________  
ر  » .1 ِ ِهی یب ِ هِ و  آ 

ق  ُهم  و  ِغحر  ُهم   ص  ِعحف   .(120/صححفه سجادیه)«   

ِی» .2 ج  ُل اهّلل  ر 
 
س  

 
ُ   ف   ح   ر   .(184)همان/« و 

ُهم  » .3 ر  م 
 
ر  أ ِ ج  د   .(126)همان/« و 

ِنی» . 4 ت  ی  ج   ر  ِغحرا   و   .(246)همان/« ص 
 .(212)همان/ و ماسآاى خآد را تدجیر و اداره نمآدى.  5
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 .(6/298: 1409، یر مدنح)کج «شد
ال  »د: خفرما یم هخبه سجاىیصَ 48 یدر دعا حترت جِ خ و  ود  ُتآُح ِمون  ت  ح  م  ُز اه  او  ِرك  یج 

ت  حک   ی ِشج  ن  
 
ت  و  أ هوا حوه  و زموان هوا تاسوتغرا  حاهو یجورا« یان  »و   « حک»کلمات   1«.    ِشج 

دالهوت کود مؤ یشوآند، مجمآعوا  جور نفو یمهموراه « جاوزخال »فعل حا که  یروند و هنگام یکار م
کوه هو یده موحوموذکور فهمعجوارت ن از حدارند، حناجرا گر یم مآجوآدحشوآد  ر از حوقودرت عجوور و 

گرفته است.  یر اههیتدج ،گرخحه عجارت د د.را ندار یر اههیتدج   تماح ممکنات را فرا 
ک  »د: خفرما یگر مخد یدر جا حترت ُرُه حوِغ خ   حوأو   ِ ج  وت  ُتود  ن 

 
وا أ ُ  م  و ن  ن حودر ا 2«.ُب ع 

گواهش خکوه جا یمقودح شوده، در حواه« تودجر» که فاعل است جور فعول« انت»ر ح،  معجارت
 ن حتورتحِد اختصاص و انحصار است، حناجراحمف یمخن تقدحچن .خر از آن استمت 

ر حه علوِم مقلوِق مودج   یفحاشاره هق یداند و از طرف یرا خداوند متعال م یر عاهم هستتنها مدج  
آنهوا از  یلحتفصو ر مآجوآدات متآقو  جور شوناختیرا خلوق و تودجحوز  عواهم حوه مآجوآدات دارد

کم کحنرر  ر ین صوورت خلوق و تودجحور احوحاشود، در ن یر حاالت ممکنات مدخگت و حفحت، 
کووه محوال اسووت  حوال موورج  حمسوتلرح توورج  ین جرخووح. همننوو(7/373 آ،)همو   خآاهوود جوآد 

ر ر مودج  حوو فراگ یشوگحرا دال جور حتوور هم ن قسومت از عجوارت امواححا بهیصَشارحان 
 .(6/295: 1383،یرازحش ینح)حساند دانسته یعاهم حا مآجآدات امکان

ُ  »د: خفرما یم هخبه سجاىیصَ 52 یدر دعان حترتحهمنن ُه
 
س  

 
ال  خوف   وآ  ...  یا م 

ب    وون  ال  ر  ال  م  وُه ن    ُسوؤ  کووار جورده شووده حوه روشووناحون عجووارت کووه در  یحصور 3«. ُركحووه  جوور  یحوه 
ر خداونود متعووال حوناز را « رب»، جوونا را حتورتحوز کنوود  یمدالهوت « ید رجووجحوتآح»
 داند. ی( مالوع   ت را فقط مخصآص حترِت حق)جل   یکند و رجوج یم ینف

دانود،  یم یِت اههویرجوج  قهحها را در ح یرات و دگرگآنحیتغ یتمام اماح سجاد یگاه
_____________________  

که خآاستهو از تدجیر حتمی تآ حه هر صورتی و هر  .1 گذشت اى نمی زمانی   .(236)همان/ تآان 

که خآد مدج   .2  .(254همان/) ر آنی از نررت پآشحده حاشدهخا چگآنه چحرى 

کووووه جوووور توووآ پروردگووووارى  سوووا اى مووووآالى مووون، از تووووآ درخآاسووووت موووی .3 کسوووی  نوووودارد کوووونم ... درخآاسووووت 
 .(256همان/)
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کوورد، تموواح حرکووات و  یرا خووارح از آن نم یم حاهووت و فعلووحکووه هوو یطووور هحوو تووآان فوورم 
کلوحمحکآح قآانسکنات ما  کوه خداونود متعوال و وع  یعواهم هسوت ین    کورده اسوت اسوت 

ووُب ِفوو: »بهیصهَهاز عجووارت ن حووماننوود ا ل   ق  ت  ن  جِ  یو  وود  ر حیووتغ یحووه معنووا« تقلووب»کلمووه  1«.ِرك  یت 
کلموه خحه حاِل د یحاهت انسان و از حاه ت حسوجج یدر عجوارت جورا« یفو»گور شودن اسوت و 

کوه موا حوه سوجِب تودج نحوا ن منروور حتورتححاشود، حنواجرا یم حوه  یاز حواه یر اههویاسوت 
 م. حکن یر محیگر تغخحال د

کم ذکور شوده حوه  یهوا را از عجوارت« ید رجووجحوتآح»توآان  یم یدقت و تآجه، حه راحت یحا 
کووردحرا در حوواالتر« تیووود در رجوجحووتآح»توووآان  یدسووت آورد، حلکووه م را حوووز  ن مراتووب اثجوووات 

ت فرزنود را حوه خداونود نسوجت یوماننود ترجش خخوو یجرجو یکارها یحت یگاه حترت
کل عاهم هستیمآارد هم تدج یدهد و اهجته در جرخ یم کنود  حوه  یرا منتسوب حوه خداونود م یر 

ع ممکنووات را حووش و جمختموواح افعووال، شووجآن و حوواالت خووو حتوورت ،گوورخعجووارت د
کلحو قآان یر اههیتحت تدج ( و ع شوده و عال که تآسط حترت حق)جل   ینراح هست ین 

 داند.   یم

 مظاهر توححد در ربوبيت
را  یق وجووآدحو حقووا یم هسووتمروواهر عوواه   همووۀع دارد و حوسوو یاگسووتره ید رجوووجحووتآح

گ یرم مدج  حو هشآد  شامل می حوه جور خداونود  یتوحکوه حاهوذات و مسوتقل حاشود در صوفحه 
گسترده حه جرخوحن ااحمان است. از حوجآد ندارد و او پروردگار جهان کوه در  ین مراهر  از آنهوا 

کار رفته است،  نحاهعاحد نحاماح زسخنان   شآد: یاشاره مدر ادامه حه 

کمحت1  . توححد در حا
کس کم  کوه جور جوان یحا ط هوا و اموآال  است  ق امور و حواسوت و در اموور جامعوه از طرمسول 

کوردن ینهو کنوود.  ین و امثووال آن، تصورف محا تآسوعه دادن قوآانخوو، و عورل و نصووب، محودود 

_____________________  
خم نقشۀو در تدجیر و  .1  .(50همان/) تآ تکاپآ دار
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ت نسووجت حوه افووراد تحوت سوولقه خووال ازمنود داشووتن حوق  حن تصوورفات نحوکووه ا اسوتروشون 
 خآاهد جآد. ینجاشد تصرف او تصرف عدوان یتخن والحاست، و اگر چن
کوه واهوحگران فرق جر اخت جر دخوال ،گرخاز طرف د  یر اموور زنودگانا مودج  خو ، ماهوکین اسوت 

که ه کوا نحآنها حاشد و از آنجا  کوا حسوت، هوحگوران نخر در از خداونود ماهوُ و مودج  حوم  م 
خداونود ثاحوت اسوت.  یت منحصرا  جراخوال گران ندارد، و حق  خت جر دخر خداوند ذاتا  والحن

َو اْلَولف د: خفرما یخداوند م یاَء َيا َّ هَّ ْولف
َ
هف أ ونف ْ  ىَّ وا وف َخذَّ َخَ مف ا

َ
 1(.9)شوری/.یخَّ أ

 یمقلووق اههوو یحکمرانوو حووارۀدر هخبه سههجاىیصهَهشووانردهم  یدر دعووا اموواح سووجاد
وا ُترِ »د: خفرما یم حُکوُم م  ت  واُء و  ش  وا ت  وُل م  ع  ف  ُ  ت  کوالح امواح .2«ُد خوؤن   کوردن خداونود  در  حکوم 

  گور مخلآقوات تفوآ  خجور اراده د یکوه اراده اههو یشوده و از آنجوا یمتعال، منوآ  حوه اراده اههو
دات در طوآل اراده گر مآجآخاز آن را ندارد، )حلکه اراده د یرحقدرت جلآگ یم مانعحدارد و ه

کم اسوت( حکآموت اههو یشوه اراده اههوحنداشته و هم یا است و معار ه یاهه هوم جور  یحوا
انوُ »عجوارت  بهیصَهشوارحان  یان خآاهد داشت. جرخوخد و شر  جرحمخلآقات حدون ق

کل شی حوه  ین حکم اههوحاند، حناجرا مذکور دانستهعجارت  یر جراحل و تقرحرا تعل« رحء قد علی 
کوه قودرت خداونود شوامل  گردد و همان ی( جر مو عال ان حترت حق)جل  خسا یقدرت ج طور 

گرفتوه اسووت. یشووآد، حکآموت اههوو یتمواح مآجووآدات م ر حوو)کج هووم تمواح مخلآقووات را در جوور 
 . (3/167: 1409، یمدن

کنود  یم یگآنه  د و مانع معرف محرا حدون ه یگر حکآمت اههخد یدر جا حترت
اد ُ »د: خفرما یو م ُ   یفِ ال ُتت  ِم ر حونر یرا حوه معنوا«  ود»، َیوصُّاح الهنکتاب مؤه   3«.ُحک 

، یآمحوو)ف کنوود یمخاهفووت معنووا م یاز رو ینووت و دورخرا حووه مجا« متووادة»دانوود و  یو مثوول م
کوه حوا چ یرحو د، هر چ»سد: خنو یم«  د»کلمه  حارۀاجن منرور در .(2/359: 1414 ر حواسوت 

_____________________  
که آ .1 خننده  در حاهی   فقط خداوند است.« وهی  »خا آنها نحر از خداوند را وهی  خآد جرگی

کوووارى حخوووآاهی انجووواح موووی .2 کنوووی صوووادر موووی ]خووداخا[ توووآ هووور  صجججححفه .)کنوووی دهووی، و هووور حکموووی اراده 
 .(84/سجادیه

کا در مقاجل حکم تآ خارای]خدا .3 کردن ندارد خا[ هحم   .(101: 1405ی، کفعم) مخاهفت 
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کند تا جر او چخد گورددحوگر مقاحله  از  ن منروور امواحححنواجرا (3/263: 1414، )اجون منروور «.ره 
که حکمرانوحان شده، ایجعجارت  ان خوجر یگآنوه موانع محخداونود متعوال حودون هو ین است 

که تحقق ج یدارد و در عاهم هست سا همه احکواح در  د و شر  دارد حق یفقط حکم اوست 
کمد در حتآح»جر  یرحن چحمغلآب و مقهورند و ا یجراجر حکم اهه  ست.حن« تححا
ان خووسا یرا جوو یسوولقنت و حکآمووت اههوو هخبه سههجاىیصهَه 46 یدر دعووا حتوورت

گاه تسلط و تصورف خداونود ال  یم یمعرف گور خد گموان جویان حاشود، خوسا یرال و جوحوکند و هر 
توآان  یموسوان  نحو متومحل در آن اسوت، حود یتصرفاِت مخلآقات در  من تصورفات اههو

 است.  یو جار یسار یهست ِم حترت حق در عاه   یگفت فقط حکمران
م  »د: خفرما یم گر اماحخد یدر جا ُ  خ  و  ه  اِن ق  ان  ُقوم  ِهُسول  ق  ل عودح معار وه حوده 1«. ُسول 

گور مخلآقوات در جراجور خجوآدِن سولقنت د یجور اعتجوار یرحو، چیحا سلقنت و حکآموت اههو
مقهوور هوا و تصورفات ممکنوات،  ب تماح سلقنتحن ترتحست، حدحن یاهه یقحسلقنت حق

وعواه   یقوحو متمحل در سلقنت خداوند خآاهد جآد و تنها سلقه و تصورف حق ق حوه م متعل 
 حاشد.   یقادر متعال م

ال  »د: خووفرما یم هخبه سههجاىیصهَهچهواردهم  یدر دعووا نحاهعاحوود نحووامواح ز ِع  و  ووت  س 
 
ُن حأ

ِکٍم  وا ، حاشواك  حون   ِحح  و شومرد  یتمواح مخلآقوات را محکوآح خداونود جور م حتورت 2«.ِرك 
کم نمحون کموحون دهحدانوود، حوه هموو یر او را در عوواهم حوا  یارخووو  کل فقووط از خداونود متعووال 
را حوز  موذکور اسوتعجوارت کود ؤم« حاشواك»کلمه  یاز طرف (1/336: 1420  ،اهّلل )فتلطلجد. یم
« سوجحانُ» یا حوه معنواخوکنود،  ید محوک را ت« ركحون»اسوتثناء اسوت و  یا حه معنواخن وااه حا

که در ا ر توآ حونکوه نخاز ا یهوا، توآ منر  خخودا»شوآد:  ین محعجوارت چنو یصورت معنان حاست 
کم کموک یجرا یحا کلموات حتور  خن عجوارت از صورحود اخشوا«. فورم شوآد  اسوتعانت و  ن 

کمحتآح»جر  اماح سجاد  حاشد.« تحد در حا

_____________________  
 .(212/صححفه سجادیه) ات سادشاهی نحست در جراجر سادشاهیو  .1
کم و داورى جر تآ خارى نمی .2 که چنحن حاشم و از هحم حا  .(74همان/) خآاهم، حاشا 
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کمحووتآح کوووه مشووواهده م ت هموووانحووود در حا انوووات امووواح یشوووآد، در عجوووارات و ج یطوووور 
  .دارد یاژهحود وحوک ن مآ وآق اصورار و تحوجور ا تکرار شوده و امواحفراوان  نحاهعاحد نحز

که حترت یان اههخسا یت و قدرت جحت، ماهکید هم رجوجحن تکحا سر    یدر جرخو است 
 اشاره فرمآد.نکته ن ححه اها  عجارت

 . توححد در تشریع2    
د حو، تآحینختکوو تیود در رجوجحول تآحح. دالیعخو تشر ینخت جر دو قسم است: تکویرجوج
کوه یاز تودج یع، نوآعخو تشور یگذار را قانآنحز  کند یر ثاحت محرا ن یعخت تشریدر رجوج ر اسوت 

کوه نوآع کنود، هموان یر میرا تدج یحه واسقه آن امور انسان و جامعه حشر از حکآموت و  یطوور 
کوه تودج ت جور اموآال و نفوآس اسوتخوال ر و حکآموت، منحصور در خداونود اسوت، یو از آنجوا 
کا نحه کورحن دهحع ندارد. حه همخو تشر یگذار قانآن ر از خداوند حق  حم  م هور نوآق خل قرآن 

که مقاجق حکم و تشر یگذار قانآن کفر یع اههخرا   داند. یم 3و فسق 2و ظلم 1نجاشد، 
وا هِ »د: خوفرما یم هخبه سههجاىیصَه ین دعواحدر اوهو حتورت ن  ر  م 

 
ووا، و  حُثوم   أ ن  ت  اع  ِجور  ط  ت  خ 

وا هِ  ان  ه  ِلوحن  ت  ا یج  ن  ر  د آمووده و حوحوه صووورت مقلوق و حوودون ق« نهانووا»و « امرنوا»هور دو فعوول  4«.ُشووک 
ا خول محوذوف حوعودح ذکور متعلوق حوه ده نحودو ذکور نشوده اسوت، و ا عنوه آن ی  مور حه و منهم 
اسوت، موورد نرور  یهوع اهخکوه هموان تشور یقوت امور و نهوحسوت، حلکوه حقحجآدن آنها ن یمنآ
، خداونود عجوارتن حوقجول از ا امواح سوجاد (1/375: 1409، یمدنر ح)کج حاشد. یم اماح

_____________________  
ون .1 يَّ نَّ الَْکايف َْ هَّ ْوَلج

َّ
نَيَل ا َّ َيأ

َ
َها أ ن حف کَّ

ََْ ْن خ
کرده 44)ماجده/ َو َو  لخَ که خدا نازل  که حه احکامی  (  و آنها 

کافرند. کرده حکم نمی  کنند، 
ون .2 هَّ الف

نَّ الظخَ َْ هَّ ْوَلج
َّ
نَيَل ا َّ َيأ

َ
َها أ ن حف کَّ

ََْ ْن خ
کوه خودا نوازل 45)ماجده/  َو َو  لخَ کا حوه احکوامی  (  و هر 

 کرده حکم نکند، ستمگر است.
نَيَل  .3

َ
َها أ ن حف کَّ

ََْ ْن خ
ون َو َو  لخَ قَّ نَّ الَْباسف َْ هَّ ْوَلج

َّ
که جر طجق آننه خدا نازل 47)ماجده/  ا َّ َيأ کسانی  (  و 

 اند. کنند، فاسق کرده حکم نمی
کنوود.) سووكا مووا را فرمووان داد توووا فرمووان .4 کوورد تووا شوووکرمان را امتحووان  صجججححفه جوورى مووا را جیازماخووود، و نهووی 

 .(32/سجادیه
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د و حوا خسوتا یمهوا  از نعموتسواختن او منود  جهورهانسوان و  یکوآحنش نخل آفورحومتعوال را حوه ده
کووه چنووحووگ یجووه مووحنت« ثووم»کلمووه  گو یمووا را اموور و نهوو حین خووداحرد   ا حتوورتخووکوورد، 

منوود  هووا جهووره از نعمووتکووه انسووان را خلووق نمووآد و او را  حیرد خووداحووجووه حگحخآاهوود نت یم
و حلکووه فقوط خوواهق انسووان، حووق او را هووم دارد  یجوورا یگوذار ع و قووانآنخسواخت، حووق تشوور

 یع جوراخعالوه جور اثجوات اصول تشورعجارت ن حدر ا او را دارد. حترت یجرا یگذار قانآن
 ین عجوارت جرگرفتوه  از جرخوحواهجتوه اپردازد،  یهم م یهاه یخداوند متعال، حه فلسفه امر و نه

کرخآ یه خم، مانند آخات قرآن  ذف
َلَق اْلَهْوَت  الخَ یوََ ََ ْحَسه َّ َعَهه ا َواْل

َ
ْن أ کَّ خخَّ

َ
ْن أ َوکَّ َیُّْلَّ )ملوک/ َْ لف

ْن َاْحَس َّ َعَه ا ه خو آ 1(2 هَّ ْن َاةخَّ َوهَّ َنُّْلَّ خَنةا َلها لف ضف زف َْ َ َْ ا َجَ ْلنا وا َعَلی ا نخَ   است. 2(7)که /  اف
ووور  ِهووو»د: خوووفرما یگووور مخدجوووای در  امووواح م 

 
ووواٍم ِفووو یال  أ ، م  وووِرك  م 

 
وووع  أ ِمووو یم   3«.ُُحک 

گآنوه امور  جونا، ینف ی«ال»له ححه وس حترت  یاز خوآد نفو یهورا در مقاجول امور اه یهور 
، عجوارتن حودر شورح ا« یخوان مودن ید علوحسودانود.  یکنود و فقوط امور خداونود را نافوذ میمو
ب حووون ترتححوود (3/461: 1409همووآ، ) «.اسووت« ینهوو»در مقاجوول « اموور»ظوواهرا  وااه » :سوودخنو یم

 ین حقوحانسان چن یداند و جرا یع را فقط مختص خداوند متعال مختشر حق   حترت
 ست. حرا قاجل ن

کورد ینخرا حه امر تکو« امر»تآان وااه  یاهجته م کلموه حوز  هوم معنوا  ت حمول جور حوقاحل« امور»را 
ن حوهور دو معنوا را از ا ممکن است اماح یرا دارد، از طرف یعخو تشر ینختکو یهر دو معنا

کورده حاشود. حنواجرا کلموه  یعخمووذکور در صوورت اراده امور تشورعجوارت ن حوااه اراده  و « اموور»از 
کرد« عخد در تشرحتآح»ن وااه، حاز ا یعخو تشر ینخن اراده امر تکوحهمنن  .را اثجات خآاهد 

واُء »د: خوفرما یم یهوع مقلوق اهختشور حوارۀگور درخد یدر مناجوات امواح ش  وا ت  وُل م  ع  ف  ُ  ت  و ؤن  
ا ُترِ  حُکُم م  ت  حُکُم »منرور از فعل  4«.ُد خو  وا »اسوت و عجوارت  یهوا اوامور اهخواحکواح  ، انشوای«ت  م 

_____________________  
که مرگ و زندگی را جیافر .1 کداح خک از شما نحکآکارترند.آن ]خداى[  که   خد تا شما را جیازماخد 

کداح ما آننه را جر زمحن است ماخه آراخش آن ساخته .2 که   خک نحکآکارترند. اخم، تا آنان را جیازماحیم 

حاره من جارى است ) .3  (.104/صححفه سجادیهدر جراجر امر تآ امرى ندارح، حکم تآ در

کنی صادر می می تآ آننه حخآاهی انجاحخداخا   .4  (.84کنی )همان/ دهی، و هر حکمی اراده 
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تآانود جلوآ حکوم  ینمو یم موانعحکوه هو ی، حوه طووراسوتحکوم  یدر اجورا  مجاهغه یجرا« ُد خُترِ 
کووه حخآاهود و هوور ححنواجرا (3/167)هموان:  رد.حورا حگکوردن خداونود متعووال  ن خداونوود هور طوور 

کووه ا کنوود، اواموور خووآد را انشوواء مخزمووان   یمووذکور در حکمرانوو کنوود. اطووال  و سووعۀ یجوواب 
 سازگار است.« عخد در تشرحتآح»خداوند، فقط حا 
روح تعجد و   است. یعخد تشرحتآح حارۀدر انات حترتیاز ج یا گآشهآننه خادشد، 

( و و عووال حتوورت حق)جوول   یدر مقاجوول اواموور و نووآاه نحاهعاحوود نحوواموواح ز یسرسووكردگ
 ی، حوه خووجر خداونود و مناعوت طجوع امواححوش در مقاجول نخاز خووحن عدح اجراز نحهمنن

 شان است.خا یاز سآ« یعخد تشرحتآح»انگر اعتقاد حه خنما

 توححد در رازقحت. 3
اسوت،  یطلوب رز  و روز  از خداونود متعوال، حتورتن درخآاسوت حشوترید جخشا

 ینهفته اسوت. اهجتوه روز ی، طلب روزاماح یاز دعاها یارححس یال که در الحه یطور هح
موثال    شوآد یم محتقسو یو معنوآ یا موادخو ،یو اخورو یآحودنحخوش حوه دو  دگاه اماحخاز د
ک یخآاسووت ماز خداونوود متعووال در  حتوورت یگوواه کووه توورس از  امووت را حفوور قحکنوود  
گرداندا یروز گاه 1ش  گواهحهمنن 2.طلب شفاعت را یو  شودن صوحت حودن و  یروز ین 

و  ه سواکخوموآارد هوم پورورِش خوآد  تآسوط تغذ یو در جرخ 3خآاهد یعجادت م یرا جرا یسالمت
به یصهَهدعاهووای از  یدر جرخوو اموواح سووجاد 4.کنوود یب را حووه خداونوود منتسووب محووط

کووه تموواح مآجووآدات امکووان یع محقوودر وسوو را آن یت اههووحوورازق گسووترۀ هخسههجاى را در  یدانوود 
د در حوتآح»گموان  جوی اهورحن تعجحوا گوذارد. ینم یر او حواقحوت نحورازق یجورا حیرد و جاحگ یمجر
 شآد. یاشاره مها  آناز  یکه در ادامه حه جرخکند  را اثجات میخداوند متعال « تحرازق

_____________________  
اِب » .1 ف  ِعق  آ  ا خ  ن  ُزق  ُهم   ار 

ِعحد  اهل   آ   (.204)همان/« اه 

آِهِه » .2 ِه و  ح  ل  ی اهّلُل ع 
ل   د ص  م   فاع    ُمح  ِنی ش  ُزق  ار   (.87/200: 1403)مجلسی، « و 

ة» .3 اد  ِنی ِصح     ِفی  ِعج  ُزق  ار   (.100/السجادیة الصححفة« )و 

4. «  ِ ز  ِ اِت اهر  ج  ح ِ ا ِحق  ان 
ذ   ن   (.30)همان/« و 



 70               1015بهار  103شمارۀ                             

ِ ُرو»د: خوفرما یم هخبه سهجاىیصَ ین دعاحدر اوه حترت
ول  ِهُکول  ع  ُهم  ُقآتوو  ج  ا  ح ِمون 

ُلآ ع  ِقِه ال  م  ُسآما  ِمن  ِرز  ق  ، و  ال  خ ما  م  اِقص  ُه ن  ن  زاد  ُقُص م  اِجودخویِ حن  ُهم  ز  وص  ِمون  ق  ون  ن  منروور از  1«.ُد م 
که جرخ همان ،«روح» کوه از آن حوه  طقۀاند، نفا نا گفته بهیصَشارحان  یطور  انسان است 
گرفتوووه و آن را تووودج یا جوووآهر مجوووردخووشوووآد و  یمر حوووتعج« موون» کوووه حوووه حوودن تعلوووق  ر یاسووت 
کلموه خد یحعتوحال ن ح(، حا ا1/272کند)همان:  یم از  یاتحورا حوه هور صواحب ح« روح»گور 

کرده کووه در ا مخلآقووات معنووا  ، حی)قهكووا شووآد. یجانووداران م ین صووورت شووامل تمووامحووانوود، 
کلموه  یحوه جوا« اخواجون ادر»ماننود نسوخه ، بهیصَه یهوا نسخه یاهجته در جرخ (86: 1374

کار جرده شده است. « زوح»وااۀ  ،«روح» ، ی)جویر «نوآق و صون » یدر هغت حه معنوا« زوح»حه 
اض خهه مؤهوو  ن عجووارت حوول احووشووآد. ذ یمآجووآدات م یآمووده و شووامل تمووام (2/317: 1367
کوه رز  فقوط شوامل روز یمخوادآور   یالسهالک را  یمعنوآ ِی شوآد، حلکوه روز ینم یمواد یشوآد 

شوب را نورد پروردگوارح »که فرمآد:  ت حترت رسآل اکرحخل رواحرد، حه دهحگ یهم در جر م
کووالح حهمننو .(9/325: 1404، ی)مجلسوو «کنود یراب محکوونم و او مورا اطعوواح و سو یتآتوه مویج ن 

لهی فهخه شورخول آحوذ اماح حواقر ینوران ْنسهانَّ إف َف اإْلف ه
هه  َيْلَیْنظَّ کوه 24)عوجا/ َی اوف فرموآد: ( 

کسب م یمنرور از طعاح، علم» که انسان  کسوخکند، حا یاست  کوه از چوه  کند  فورا  ید دقت 
 .(1/280: 1409، یر مدنح)کج «.ردحگ یم

م مفعوآل در خشوآد، تقود یمشواهده م نحاهعاحود نحوکه در عجارت امواح ز یگرخد نکتۀ 
، و  ال  خ ال  »دو فقره  واِقص  ُه ن  ن  زاد  ُقُص م  ون  خویِ حن  اِجودُد م  ُهم  ز  وص  ِمون  ق  کوه ج« ن  د حوک انگر تیواسوت 

کوم و ز یخداوند متعال جر معلآح جوآدن روز ن حوا شوک یجو اد نشودن آن اسوت.خومخلآقوات و 
ر از حترت حوق را در حن یثرؤر هر محث ، ترا اماححز  است« ید رازقحتآح»انگر خد نماحک ت

متعووال منحصوور نمووآده  ت را در خداونوودحوودانسووته و رازق یدادن حووه مخلآقووات منتفوو یروز
 است.

_____________________  
کاهنووده و جوراى هور جانودارى از آنوان خووراک معلوآح و قسومت شوده .1 اى از  اى از روزى خووخش قورار داد، نوه 

کاست، و نوه افراخنوده که خداخش افیوده، تآاند  کا  کاسوته، تآانود  سهم آن  کوه خوداخش  اى جور سوهم آن 
 .(28همان/افیود )
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وِذ »د: خوفرما ینحر م بهیصَشانردهم  یدر دعا اماح
وت  اه   ن 

 
أ ُلوآ   یو  خ  ِ م 

وت  ِهُکول  ل  ع  ج 
ما   یفِ  ه  ُ  س  ِم کرده« ب، حوظ و جهورهحنصو»حوه را « سهم»کلمه شناسان  هغت 1«.ِنع   انود معنوا 

گوواه هفووظ  ی، از طرفوو(12/308: 1414، )اجوون منرووور کلمووه د« کووول»هوور  ا ووافه شوووآد،  یگوورخحووه 
ت حوورازق یگسووتردگ یحووه روشونعجوارت خادشووده ل حوون دهححوه هموو  ،رسوواند را موویت آن حوعمآم
 کند.    یان میرا جر تماح ممکنات ج یاهه

را  یاههو« تحد در رازقحتآح»، هخبه سجاىیصَ 52 یدعا یدر احتدا حترت سجاد
ک  »کنوود:  یطووور مقورح م نحوا و  

 
ِق خ   حوأ ووت  ن  حس 

 
وُرب  حُع أ ون  ال  ه  ُ  م  وو  حووح   ِمن 

وُه ؤال   ه اة  ه   ُ ِقوو  2«.ِجِرز 
کار رفته در عجارت، از نوآق اسوتفهاح انکوار ن اسوتفهاح حوه حوا یاسوت، و از طرفو یاستفهاح حه 

کوه خوخآاهد حفرما یم گر حترتخحه عجارت د  نه انکار واقع   انکار وقآق است، یمعنا د 
گرحتحقووق چنوو یجورا یم راهووحهو ن مجاهغووه در انکوار فوورم اسووت. حوووجووآد نودارد، و ا یرحون 

ع حوجور نلجوه حتورت حوق جور جم یرا اسوتداله بهیصَاز عجارت ن حا  یاض السالکخ مؤه  
 نلجه خداوند متعال از دو جهت است: »سد: خنو یم ،ممکنات دانسته

کووه خودا در قوورآن  یاههو یمتآقو  جوور روز یوجوآد هور جانوودار .1 اسووت، هموانقور 
هههذید: خووفرما یموو

هههْ  هههَذا الخَ وخَ
َ
ْن  أ کَّ ََّ    َةههْيلَّ

َ
ْن أ هههوا يههیإف ههههَّ َحههْا َلجخَّ ََ ْل َْ  ف ٍ َو  ْوَسهه هههوخ تَّ عَّ

وَ بَّ گر21)ملک/3نَّ مخلآقوات حوه زی وررا حوز  ر از خداوند محال استح(، سا 
 دست اوست. 

کوه حهمو  قدرت فرار از حترت حق را داشته حاشود، ینکه مآجآدخجر فرم ا .2 ن 
کند، آن مآجآد از جا یخداوند روز رفت، سا چگآنوه فورار  ن خآاهدیش را ققع 

 .(7/373: 1409، یر مدنح)کج «.ممکن استه یقه قدرت اههحاز ح
کووه  تحدر ساسوو  حووه جووآان معصوو نحان، از اموواح حسوویوون جحووه احشووج کووار وارد شووده 

_____________________  
خده .1 که جراى هر آفر  (.78اى )همان/ هاخت سهمی نهاده اى در نعمت و توحی آن 
که زندگیخا  .2 کسی   (.254تآاند از تآ حگرحرده )همان/ اش حه روزى تآ واحسته است می چگآنه 

گور ]خودا[ روزى خوآد را ]از شوما[ حوازدارده ]نوه .3 که حه شما روزى دهد ا کحست آن  [  حلکوه در سرکشوی و  خا 
کردند.  نفرت سافشارى 
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 یاز رز  و روز یت خداونود متعوال را انجواح حودهحمعصو یاگر خآاسوت»فرمآد:  حترت
که خآاست کن یاو نخور، آنگاه هر قدر   .(75/126: 1404، ی)مجلس «.گناه 

کوه  یجه را محن نتحاسخنان خادشده از  گرفت  ر فورار از خداونود دمخلآقوات نواتآانی تآان 
گسوووتردگحوومتعووال، ده  یحووودون روز یم مآجووآدحاسوووت و هوو یت رز  اههووحووو عمآم یل جوور 

 حترِت حق، دواح نخآاهد داشت.
کوه حودانحوعجد تآ جر توآ ا اما حق  »د: خفرما یم« رساهه حقآ »در  اماح سجاد  ین اسوت 

د حوواسووت ... و توآ رزقوی را جوراى او تآه« آدح و حوآا»او مخلوآ  پروردگوار و فرزنود سوودر و موادر توآ 
کار جیحتآ را از ا اى، وهی خداى عر  و جل نکرده کفا ن امر مهمحاز نمآده و احن ن  ت خورا جراى تآ 

 .(2/621: 1413، هخ)اجن حاجو «. کرده است
خداونوود متعووال  ید رازقووحووتآح حووارۀدر انووات حتوورتین جحتوور از روشوون ن عجووارتحووا

کورده و آن را حوه خداونود نسوجت  یعجود منتفو ِک دادن را از ماه یرا حه صراحت  روزحزاست  
 داده است. 

گوووورفتن مقاهووووب ذکوووور شووووده موووو کووووه اموووواح حن نتحووووتووووآان ا یحووووا در نروووور  گرفووووت  جووووه را 
فش فقط از خداونود طلوب رز  خمر شرو هحرات ع یدر تماح شجآن زندگ نحاهعاحد نحز

قوودر  را آن ین رز  اههووحهمننوو .دانوود یم یقووحدهنووده حق یکنوود و فقووط او را روز یم یو روز
کوه شوامل هموه ممکنوات م یگسترده جر م فورار مخلآقوات  یکوه حتو یشوآد، حوه طوور یشمرد 

گستردگحست، احقه قاجل فرم نحن ححهم از ا  «تحود در رازقحوتآح»جور  یرحچ ین شمآل و 
 کند.    یرا اثجات نم

 توححد در واليت. 4
  شوآد، یافوت موخفوراوان  از امواح سوجادرواخوت شوده ث خکه در احاد یاز مجاحث یکخ

ده امور خآد را حوه خداونود متعوال خدر مآارد عد است. حترت« حید والحتآح»سخن از 
 هخسهجاىبه یصَهسوتم یج یدر دعوا حتورت .خآانود یعواهم م ی  سكارد و او را تنها وه یم
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ِهو»د: خفرما یم« حید والحتآح» حارۀدر ت  ِمون  ُدوِنِهوم  و  ن 
 
أ وِع  ی  و  ن  م  اه  واِء و  ق  در « دون»کلموه  1«.االع 

کسرساند را مین عجارت حصر حا که اگر حه  هوذا اهملوُ هوُ مون دون : »حیحگوو ی، همانقور 
ن وااه حد. همننوحنخآاهود رسو یگورخن ملُ فقط متعلوق حوه تآسوت و حوه دحا یعنخ   «اهناس

کوار یفاعل یل و متتمن معناحجر وزن فع« یوه»  یا امورخو یاست، و مراد از آن حوه سوا دارنوده 
کلموه « و اهو» یاز طرفو (3/423: 1409، یر مودنحو)کج است. اسوتغرا   یجورا« اعقواء و منوع»در دو 

که شامل تماح مآارد ا اوند قادر جور جورآوردن مقلوِق شآد و فقط خد ین دو وااه محجنا است 
که عجارت ن حن منرور از احو عدح آن است. حناجرا اعقا دارنوده سا را فقوط توآ جوخخدا»آن است 

 «.ن امر نداردحجر ا یتخم والحر تآ هحو ن یحخشش و منع آن هست
کار حه احگر شجخد یدر جا اماح ت  »د: خفرما یم جرده، ن عجارت را حه  ن 

 
الخف   آ  ُدون   یا م 

ِت  ه 
 
س   ِ ُع م  آ  ُنول م  س  ِ م 

ُلآب ؤه   یُکل  ق  ِ م 
ُکل  ُدون   هِ حو  ِت  ی  ِه و  اج    2«.یح 

هِ »د: خووفرما یدر مقوواح دعووا م حتوورت ووآ  ووت  اه  ن 
 
ُهووم   أ ِشووُد  ی ُ اهل   ُمر  کووه  همووان 3«.اه  طووور 

 «واهو»ن وجوآد حو همننو« انوت»ر حل حوارز نموآدن  ومحهم حه دهعجارت ن حشآد، ا یمشاهده م
کلمه  دالهوت ت در خداوند متعال خت و هداخد و حصر والحک که هر دو جر ت« ی  وه»جنا در 

 ی( اسوت. حتورت علوو عوال حترت حق)جل  « تخد در والحتآح»انگر خکنند، نما یم
کآفووه،  ال»د: خووفرما ین عجوارت مححووه هموونردخوک نحور در مناجووات مسوجد  وآ  ال یم  ووآ  ووت  یم  ن 

 
، أ

ل   ه  ُد، و  ج  ع  ا اه  ن 
 
أ ی، و  ه  آ  م   حاه 

د  ؤال   ج  ع  ُم اه  ح  هی ر  آ  م   4«.اه 

_____________________  
 (.100/صححفه سجادیهحال آنکه تآ _ نه آنان _ صاحب اختحاِر منع و عقاحی.) .1

کوه از او خوآاهش شوآد، جاخگواه خوآ -اى مآالى من -سا تآ .2 کوا دخگور  اهش منوی، و حوه جواى حه جاى هور 
کنند، جرآورنده حاجت منی.)همان/ که از او طلب   (.134هرکا دخگر 

 .(91/154: 1403ی. )مجلسی، خداخا فقط تآ سرپرست و راهنماح .3
کسی جور حنوده  .4 مآالی من، مآالی من، فقط تآ سرپرست منی، و همانا من حنده تآ هستم، و آخا نحر از مآال 

 (.174: 1419کنده )اجن مشهدی،  رحم می
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 توححد در مغفرت. 5
ش از خداوند متعال طلوب مغفورت خخو یها ه و مناجاتحادعمحان در  اماح سجاد

کاسوت ندۀخ( را حخشواو عوال کند و فقط حتورِت حق)جول   یم تنهوا  ،هوا دانسوته یگناهوان و 
گناهان را خداوند معرفاخمرجع حخش اسوت « د در مغفورتحوتآح»ن هموان حوکنود و ا یم یش 

شوتر مقلوب، حوه شورح یو وآح ج یحاشد. در ادامه جرا یم« ید رجوجحتآح»ق حاز مصاد یکخکه 
 م.خپرداز یم انات حترتیج یجرخ

ِسو»د: خوفرما یم هخبه سهجاىیصَششم  یدر دعا حترت ج  واُن ِحاه  ن   م  وت  اه  ن 
 
ُ  أ و ِم حؤن  

واِفُر  غ  ِرو اه  ع  کلموه عجوارت، ن حودر ا 1«.ِم حِهل  محوذوف اسوت و « محعرو»و « محجسو»مآصوآِف دو 
ن حو همننوو «محم و اهغوافر هلووذنب اهعروحاهمنووان حاهعقواء اهجسوو»حاشود:  ین محر آن چنووحتقود
ن ححنواجرا  ان شوده اسوت،یوص آمده، و حوه صوورت حوارز جححه منرور  تخص« انت»ر فصل ح م
گناهوان جویرگ فقوط تآسوط خداونود متعوال صوورت اخکوه حخشو ن استحعجارت ا یمعنا ش 

گناهووان عرووخکووه حخشووا یخداونوود یو از طرفوو (2/297 ،)همووان ر اوحوورد، نووه نحووگ یم م حنده 
گناهواناخحخشوگمان  جیاست،  تنهوا مرجوع سوان ن حهوم مسوتند حوه اوسوت، حود کآچوک ش 
گناهان خداوند اسوت و حوا، و منروور از اخحخش ن حور از احون یرحوچ« د در مغفورتحوتآح»ش 

حوه  هخبه سهجاىیصَه یعجوارت را در چنود جوااحن ه حه حشج یرحتعج ست. اماح سجادحن
ِنِج »د: خووفرما یشوان مخجورد، ا یکوار مو ُمووذ  وی اه  ل  اُب ع  وآ   وت  اهت   ن 

 
ُ  أ و ن عجوارات حووه حواهجتوه ا 2«.ن  حؤن  

 یاز دعوواذکور شوده عجوارت نسوجت حوه  یشوترید جحوک ، از ت«اهتوآاب»ل در جور داشوتن وااه حوده
 جرخوردارند.      بهیصَششم 

وو»د: خووفرما یم بهیصهَهگوور از خدجوواحی در  اموواح ِت حه  وواج  ، و  ال   یا  ِهح  اك  ووب  ِسووآ  ل  ق  م 
ِج  ن  وواِفر  ن   یِهووذ  وواكحوون  اش  ، ح  گناهووان را منحصوور و مخصووآص اخحخشوو حتوورت 3«.ُرك  ش 

_____________________  
گناهان جیرگ.) ]خداخا[ همانا توحی حخشنده نعمت .1  .(59/صححفه سجادیههاى فراوان، و آمرزنده 
گناهکاران .2  .(248، 220 و 146ی. )همان/همانا تآ ]خداخا[ سذحرای توحۀ 
گناهم آمرزنده .3 که  جاحی جراى جرآورده شدن حاجتم جر تآ نحست، و جراى  نحر احن اى جر تآ نجاشد، حاشا 

 .(68حاشد. )همان/
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  آورد، یرا مو یکه استحقا  عقاب اهه یگناهآمرزش را صدور مغفرت و حز   داند یخداوند م
مشوواهده  نحاهعاحوود نحووانووات اموواح زیکووه در ج یگووران محووال اسووت. اهجتووه حصوورخاز د
کووه محووشووآد، جرگرفتووه از قوورآن مج یم وَب   ْ  َو َوههد: خووفرما ید اسووت، آنجووا  نَّ

ََّ الههذخَّ هه    َخْغبف
َخَ
  ا َّ  إف

کلموه حوسوكا ا اماح 1(135عمران/  )آل ه خداونود خوکوه جور تنی« کحاشوا»ن عجوارت را حوا 
 کند. ید محک ، تدالهت داردمتعال 

گناهان حه خداوند در مقامات حوا  گر از مناجات امواح سوجادخد یاختصاص مغفرت 
ُه ال  »مانند:    شآد یقادر متعال هم مشاهده م ِإن   ِر خف  ع  ُنآب  اه 

ِفوُر اهوذ ُ ِروحغ  ع  ب ُ اه   اهور  
و   ِؤال    2«.ُم حم 

کوه  هموان گناهوان عروو یآمورزش اههو ،اشواره شوودطوور   ینودارد و شوامل حوواقاختصواص م ححوه 
ووِذ »د: خووفرما یگوور مخد یدر جووا ن حتوورتحشووآد. همننوو یگناهووان هووم م

ووِن اه   ِفووُر خ یم  غ 
ُنآِب 

اُر اهذ ُ ف   ت  ن  ن 
 
ُنآِب و  أ

اُل اهذ ُ ع   ا ف  ن 
 
، ف   ُنآب 

کلموه « و اهو»عجارت، ن حدر ا 3«اهذ ُ ، «اهوذنآب»در 
، خداونود متعوال را مرجوع ن امواحححاشود، حنواجرا یت محود عمآمحوجونا اسوت و مف یجرا

 است.« د در مغفرتحتآح»از  یرحان تعجین جحاگمان  جیداند،  یگناهان م یتمامآمرزش 
تو نحاهسواجددحکوه اشواره شود، سچنوان  یمغفرت اههو درحارۀ آا و حار شوححسو یجمال

کوه همگووحنشو دل گناهوان اسووت، اخحخشوو یجوراخکسوان  یو مرجعوو انگر ملجو یوج ین دارد  ش 
 کند. یمهای خادشده حسنده  عجارتاثجات مقلآب،  یاهجته جرا

 شفاعت در توححد. 6
ت اماح سجاد گاه یدر ححث شفاعت جمال ر خداوند متعال ححه ن یمتفاوت دارد، 

ع خووآد قوورار حرا شووف یاوصوواف اههوو یموآارد حعتوو یخووآد سووراد نوودارد، در جرخوو یجوورا یعحشوف
ن عجووارات حووا هووم حوورا خآاسووتار اسووت. اهجتووه ا شووفاعت رسووآل اکوورح یگوواهدهوود و  یم

_____________________  
گناهان را می .1 کسی جر خدا   آمرزده و چه 

کسی نحر از پروردگار جیرگ نمی .2 گناهان جیرگ را   (.91/139: 1403مجلسی، آمرزد. ) همانا 

گناهووان را می .3 کسوی  گناهووان   چوه  گنواه شودح و توووحی حخشواخنده  آمورزده سوا همانووا مون حسوحار مرتکووب 
 (.91/140)همان، 
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که شفاعِت مورد ت یدر جا نداشته، یمنافات مخواه   یاههو حا اجوازۀد و حی خآد ثاحت شده 
 یات قرآنوخوو آمنافات داشته د ح، حا تآحر خداوندحنمستقل شفاعِت وهی ست، حد نححا تآح
 مردود دانسته است.آن را 

ال »د: خوفرما یم ع خوآد دانسوته،حتنها خدا را شوف هخبه سجاىیصَ 31 یدر دعا اماح و 
ِف  ل  حؤه   یع  هِ حش  ع  هِ حُ  ف  ف  ُ   یش  وُل ت  عان را حتمواح شوف  جونا، ینفو ی«ال»حوا  حتورت 1«ف 

کاردر مقاجل خداوند  شومرد.  یش جور مخع خووحرا شوف یداند و فقط فتول اههو یآمد ممتعال نا
که اشاره شد همان در  شوانخگردد. اهجتوه ا یمحه شافعان مستقل حاز جنا ین نفحا ،طور 
 ن عجارت نحر دارد.حه حه احشج یرحتعج صَیبه 32 یدعا

ِه »د: خفرما یم گر حترتخدجاحی در  ُ  ِؤه   یِؤه  ُت ِح ع  ف  ش  ت  ن حودر ا اماح 2«.ُحاس 
کووا دحوو، نعجووارت نوورد حتوورت  یگوور شووفاعت و واسووقه یرا جوورا یگوورخر خداونوود متعووال 

گو ی( نمو عوال حق)جول   کوه در ن یر او نمحوون یعحا شوفخوخآانود،  ن صووورت آن حور احوشناسود، 
 را امواح سوجادحوز  د اسوتحوانگر اوح تآحخون عجوارت نماحوداد. ا یرا شافع خآد قرار م رحن

از  یان در حعتوویوون جحووه احدانوود، اهجتووه شووج یع محخداونوود متعووال را هووم معاقووب و هووم شووف
ا »مانند:   شآد یمشاهده م حترت یها مناجات ن 

 
وخوو  أ واِرب   یِد ح  ا س  ُ  ه  وِل ت  اِجوذ  ِحف  ع 

  ُ  .(2/584: 1411، ی)طآس «.ُ حِؤه    ِمن 
حوه  ه و از اتکوایثمور دانسوت یکننودگان را جو گور شوفاعِت شوفاعتخد یدر مناجات اماح

ِق »د: خووفرما یم آنووان جراجووت جسووته، ووت  وواِفِع حو  ال  ُمس  ِ  اهش   اع  ووف  حوووه « لحمسووتق»وااه  3«.ن  حال  ِحش 
انوات یج»سود: خنو ین عجوارت محوه در شورح احطلب رفعت و تفتل است. عالمه مغن یمعنا
ر حور از خداونود متعوال چحوشوان حوه نخکوه ا یاست، حه طوور یقحد حقحانگر تآحخنما اماح
کوه زیجیرا نم یگرخد اد حاشود، اعتمواد نودارد و خوند و حه تالش و زحمت خآد، هر چقدر هم 

_____________________  
 .(144فحعی حه درگاهت ندارح  سا حاخد فتل و حخشاخش تآ شفحع من حاشد.)همان/و ش .1

 .(91/145: 1403مجلسی،کنم حه سآی تآ.) پروردگارا، حه واسقه تآ طلب شفاعت می .2

که حه سشتحجانی شفاعِت شفاعت .3 گردن احن چنحن نحست  صجححفه فورازى نمواخم.) کنندگان ]در جراجر تآ[ 
 .(222/سجادیه
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کرح حترت حق است یفقط متک  (581: 1428،  ح)مغن «.حه رحمت و 

 توححد در اححاء و اماته. 7
کنود،  یاد مخوار حر حسوحش، از مرگ و رسوتاخخخو یها در  من مناجات اماح سجاد
مرگ را از جانوب  یگاه حترت .داند یم یرا فقط در تحت قدرت اهه یو مرگ و زندگ

کم جر تماح ممکنوات م ر را قواجم حوه ذات اقودس حوچ ات هموهحوح یگواهدانود و  یخداوند حا
 م.خپرداز یمها  عجارتن حشمرد. در ادامه حه شرح ا یجر م یاهه

وو»د: خوووفرما یم هخبه سههجاىیصههَه 52 یدر دعووا اموواح ت  ِم حق  وووی ج  ل  ُ  حووت  ع  ِقووو ل  ِع خ 
واِجر   ُکول   ص  ِت، و  وآ  اِجوُق اهم  ُکول   ذ  ، و   ُ ر  ِحو ف  ک  ن   م  ك  و  د  ح   ن  و  ، م  ت  آ  م  عجوارت، ن حودر ا 1«.ُ  حوؤه   اه 

ن حوجوآب اسوت، حنواجرا یحاشود و متتومن معنوا یم« حکموت» یحوه معنوا« تحقتو»کلموه 
 اسوت. یو وجووج ین حکوم هوم ققعوحومرگ تماح مآجآدات مستند حه حترت حق جآده و ا

ِت »ان را حا جمله ین جحا اماح .(7/387: 1409، یر مدنح)کج وآ  اِجوُق اهم  ُکل   ذ  د حوک ر و تحوتقر« و 
کل  : »اسوتن حر آن چنوحه و تقودحواه ن جمله عآم از متواف  حدر ا« کل»ن حکند، تنو یم هوم و 

ههاخَّ َنْبههٍ  فه خه شوورخوون عجووارت جرگرفتووه از آحوواهجتووه ا«. ذاجوق اهمووآت َلْینهها کَّ ههنخَ إف
َِّ َقههةَّ اْلَهههْوتف  ذا ف

ون َج َّ َْ  حاشد. ی( م57)عنکجآت/ََّ
 یتعوواه یدسووت حووار هتموواح مآجووآدات را حوو اء و اماتووۀحووگوور احخد یدر جووا حتوورت

ح  حووا ُمِم خوو»د: خووفرما یم دانسوته،
ی حوویا ُمح  خواِء، حووت  األ   ت  ووآ  م  و « اءحوواالح»در دو وااه « و اهوو» 2«.اه 

هووا و  )مورده تمواح مآجووآدات یعنووخت موودخآل خوآد حوجوور عمآم جوونا جوآده، ی، جورا«یاهموآت»
 کند. یمدالهت ها(  زنده

کوورده، یرحووهوور چ یات و زنوودگحووگوور، حخد یدر مناجووات امواح  را مسووتند حووه خداونوود 

_____________________  
ک .1 خوودگانت رقوم زده سوا کافرانووت، و همووه موورگ را  خووداخا  موورگ را جور همووه آفر اى، چووه خکتاپرسووتانت و چوه 

گشت.)همان/  .(254خآاهند چشحد، و همه حه سآى تآ حازخآاهند 

کنندۀ مردگان.)اجن مشهدی،  .2  .(165: 141ای محرانندۀ زندگان و ای زنده 
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ُ  ح  »د: خووفرما یم ِسوو ووت  ِحُقد  م  ووحوواق  ِ ش 
ُکوول  ت موودخآل خووآد حووجوور عمآم« کوول»کلمووه  1«.ٍء  یاة  

اتش واحسوته حوه حودارد، ح یات و زنودگحواز ح یا کوه جهوره یرحون هر چححناجرا  ،کند دالهت می
اد انات حترتیاز ج سان نحخداوند متعال است. حد د حوتآح»توآان  یم ی، حه راحتوسج 

کرد.« اءحدر اماته و اح  را جرداشت 

 توححد در هدايت. 7
حندگان را منتسوب حوه خداونود دخگر ت خآد و خدر مآارد متعدد هدا نحاهساجددحس

گاه یطور هحداند،  یم گواه یت را منتسوب حوه حتورت حوق مخشناخت هدا یکه   یکنود، 
موآارد خقواب حوه خداونود  یدانود، در حعتو ین حنودگان میت جوخکننده هدا محخداوند را تقس

گووم مخا اگوور نووور هووداخدارد: خوودا یعر ووه موو : 1403، ی)مجلسوو کووردح. یت تووآ نجووآد، موون راه را 
کلحاز ا یجرخ .(91/161 هم حوه خوآد  یشآد و جرخ یاست و شامل تماح مآجآدات م ین مآارد 

که در ادامه حه تآ اختصاص  حترت  م.خپرداز یها م   آنحدارد 
ا»د: خووفرما یم هخبه سههجاىیصهَه 47 یدر دعووا اموواح ِهد  ووِت اه  ُعِرف  ووِدك  خووو   2«.ُ  ِموون  ِعن 
گآنووه هودا حتورت ، بهیصهَهاز شووارحان  یدانود، جرخوو یرا از جانووب خداونوود م یتخهوور 

کردهحتقسگآنه را حه سه  یت اههخهدا  اند: م 
کارهوای که شخص تآسوط آنهوا  یآانحو ح یعحطج ی: مانند قآایت انفسخهدا .1

شوآد  یمدرکوه فورد مو ین شوامل قوآاحدهود و همننو یش را انجاح مخخو یعحطج
 دهد. یخآد را سامان م یکه حا آن زندگ

شوآد  منروور  یم محتقسو یلوخو تنی ینخت حوه تکووخن نآق از هوداح: ایت آفاقخهدا .2
کووه در  ووم یا ، همووان ادهووهینختکووو یت آفوواقخاز هوودا ر اشووخاص حووه حاسووت 

که از آن حه هداخود گذاشته شده  ت خشآد. اما مراد از هودا یاد مخ یت فقرخعه 
کووه تآسووط پ یو عملووو ی، احکوواح نرووریلووختنی یآفوواق کتوووب یوواسووت  امجران و 

_____________________  
کر .1 کت، جر سا   (.91/157: 1403دی. )مجلسی، زندگی هر چحری را حه وسحله ذات سا

 (.212/صححفه سجادیهشآد.) و هداخت از نرد تآ شناخته می .2
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 ده است.ححه حشر رس یآسمان

کشو  اسوورارخهودا .3 کووه تآسوط وحوو یاههو ت خاصووه:  و اههواح جوور قلووب  یاسووت 
هذةَ  َهههَد فه خه شورخووآ .شووآد یشوودگان نوازل م تخهودا

َْ الخَ هه ولجف
َّ
نَّ   أ ههداهَّ هَّ ا َّ َيُّف

ه َتدف َْ  .(6/325: 1409، یر مدنح)کج ت اشاره دارد.خن نآق از هداح( حه ا90)انعاح/ ا

 ،حتورت حوق جوآدههرگآنه هداختی اعم از انفسی، آفاقی و خاصوه از جانوب سان حدحن 
 گردد.مستقحم خا نحر مستقحم حه ذات ساک اههی حازمی

 نتحجه
طوور مختصور مقورح شود.  هح صَیبه سجاىخهدر احن ححث، تآححد رجوجی و مراهر آن در 

گآشوه کآتاه، شوامل  گرارش  شوآد، اموا  موی ای از درخوای معوارف عرفوانی امواحهرچند احن 
کالموی، عرفوانی و فلسوفی اجمووهتور دای جورای مجاحوث عمحوقتآانود مقدموهموی  ر رواخوات 

 حاشد.
کووه  یبه سهجاىخهاز آنجوا  رسوود از دحرحوواز مووورد تآجووه امامحوه جووآده اسووت، حوه نروور مووی صهَه

کالموی و فلسوفی شوحعه متو گهرحوار حاشود. هموان حخشوی از عقاخود  کووه  ثر از احوون جیانوات  طوور 
در قاهب ادعحوه  اماح ،راستا حا آخات قرآن جآدههم مشاهده شد، عجارات اماح سجاد

امحه حه شوحعحان منتقول نمآدنود. همننوحن  عارف اههی را در دوران خفقان حنیو مناجات، م
هوای نواروای وهاجیوت  تآانود ساسوخگآی حسوحاری از نسوجتاحون منواحع ننوی رواحوی شوحعه موی

که احن رواخات، حه صراحت خداونود  مشرک جآدن شحعحان حاشد حارۀدر متعوال را فاعول  چرا 
کرده،حق  داند.او را محل حازگشت تمامی امور می حقی معرفی 

 منابع 
کرخم .1  .قرآن 

 .صححفه سجادخه .2

کتاحخانوووه جووویرگ آخووو اهّلل مرعشوووی نجفوووی، قووووم، شجججرک نهججج  الجالغجججة د،خووواهحد یاجووون اجووو .3  ،
 ش. 1383

تصحح  و تحقحق  ،ث و االثریج الحدیغر یة فیالنها ،جن محمد مجارک ،یر جیرحاجن اث .4
 ش.1367ان، قم، حلحاسماع یسسه مقجآعاتؤم، یمحمآد محمد طناح
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اهقادر تصحح  و تحقحق عجد ،یالطجقات الکجر ،یاهجصر یع اههاشمحجن من ،اجن سعد .5
 . 1410ه، جیروت، حدار اهکتب اهعلم ،عقا

 ،یدامادرحن محاهد جمالتصحح  و تحقحق  لسان العرب ،محمد جن مکرح ،اجن منرور .6
  .1414دار اهفکر، جیروت، 

 ش. 1387، قم، عهحاواوان ش یاسحو س یات فکرحح ،رسآل ،انخجعفر .7

 ،هیفة السجججادحشججرک الصججح یة فججحلواوججع االنججوار العرشجج ،حاقرمحموود ،یرازحشوو ینححسو .8
 ش.1383 ، اصفهان، ح  اهدراسحاهثقاف مؤسس  اهرهراء

 یاهمرکوووور اهعوووواهم ،الکتجججاب و السججججنة و العقججججل یهججججد یات علججججحججججاالله، جعفوووور ،یسوووجحان .9
  .1412ه، قم، حهلدراسات االسالم

عه، حسسوو  فقووه اهشوووؤم، وصجججا  الهتهجججد و سججال  الهتعجججد، حموود جوون حسوون، میطآسوو .10
 .  1411جیروت، 

 .  1420دار اهماهک، جیروت،  ،آفاق الرو ، نححسمحمد ،اهّلل فتل .11

، قووم، دار اههجورة، رحججج الشجرک الکجیججغر یر فجحجالهصجججا  الهن، احمود جوون محمود ،یآمحوف .12
1414  . 

، تهووووران، یوزارت فرهنووووگ و ارشوووواد اسووووالم، نیاض العابجججدیججججر، اهرمووووان عخحوووود ،حیقهكوووا .13
 ش.1374

، نید الساجدحفة سحشرک صح ین فحاض السالکیر، خان جن احمدحد علحس ،یر مدنحکج .14
  .1409، قم، یدفتر انتشارات اسالم ،ینحام ینحمحسن حستصحح  و تحقحق 

اء حوودار اح، از محققوان یجمعوتصوحح  و تحقحوق ، بحجار االنجوار، حاقرمحمود ،یمجلسو .15
ج   .1403، جیروت، یاهتراث اهعر

 ، تصوحح  و تحقحوقشرک اخجار آل الرسول یورآة العقول ف،  ___________ .16
 . 1404ه، تهران، حدار اهکتب االسالم ،یمحالت یهاشم رسآه

، قووووم، یدار اهکتووواب االسووووالم، هیفة السجججججادحالل الصجججحظجججج یفججج، جآادمحموووود ، حووومغن .17
1428.   
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 سورۀ انبياء 64بر اساس آيۀ « نفحه»مفهوم شناسى واژه 
یفیدكتر   _________________________    _________________________ 2، اكرم حسین زاده1وحهدشر

 چكحده

رححام رترين   جححو در  هححا در تفاحح ر قححر ن ا ححل. حححا جاححل  اژه شيا حى از نخاححت ن    وححؤیم
كاربردهای وتفا تى برای  اژه های لضوی   ر اخات، وى كتاب ررفل. « نفاه»توان  در نظر 

كه حا  اژه  رردد؛ اوا  نچحه هن وعيا وى« نفخ»روهر وعيايى اين  اژه،  زش حاد والخن ا ل 
كتاب « لفح»های لضوی حه عيوان  اژه جاخگزين برای  ن آكر شاه ا ل،  اژه  در تفا  ر   

كه در دايره وعيايى  اژه كحه برخحى، ايحن د  ،، جاخگاه حا ارزشى دارد«نفاه»ا ل   تا جايى 
كه  اژه  حه تصا ف ضبط شاه ا ل.  نچه « لفح»ك هه را در اصن، خکى داناته، وعتقانا 

تا   ححححى ححححه دنبححححاي  ن ا حححل، تب ححححين بهتحححر ايححححن  اژه در  -ايحححن نوشحححتار حححححا ر ش توصححح فى
كتاب كتاب كه برربق اين وياحع،  ه نت جه  های لضوی، تفا  ر    های ر ايى ووجود ا ل 

اين  اژه درحار  -1فاه، تيها ب انگر كوچکى   خردی ا ل.  اژه ن -2وهن قابن آكر ا ل: 
كار وى ا تعهاي اين  اژه درحار  -3ر د   از اين ر ، حا  اژه لفح هن وعيا ل.  حرارت ن ز حه 

 عذاب حه صورت وجازی ا ل.

 انب اء. 64نفاه، لفح، نفخ،  خۀ  ها:کلیدواژه

 بيان مسئله
گوواح جوورای تفسووحر و فهووم اوهووحن و مهووم معووانی آخووات قوورآن، شووناخت وااگووان قرآنووی  توورحن 

_____________________  
 m.sharifi@umz.ac.ir _  استادخار دانشگاه مازندران 1
کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران 2  akramhoseinzade8@gmail.com _ دانشجآی 

 29/2/1395 :_ سذحرش 10/1/1395درخافت: 

mailto:m.sharifi@umz.ac.ir
mailto:akramhoseinzade8@gmail.com
mailto:akramhoseinzade8@gmail.com
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  گوردد است. پیشحنۀ تالش جورای شوناخت  مفوردات آخوات قورآن حوه زموان نویول قورآن حواز موی
کردنود و آن حتورت نحور مراجعوه موی که صحاحه جرای فهم معانی وااگان حوه پیوامجر چنان

ر شاخسته و دل حه اخنکوه قورآن از قجاحول پرداخت. حا تآجه سوز حه تفسحر قرآن می حه عنآان مفس 
هوای نحور عورب اثور سذحرفتوه،  مختل  عرب )حجاز و نحر حجاز ( و همننوحن از دخگور زحوان

هوای حعود حوه نموآد. مراجعوه مسولمانان در دورههوا اموری  وروری موی شناخت توک توک آن
عجواس درحواره های نوافع جون ازر  از اجون صحاحه نحر نشان از اهمحت احن قتحه دارد. پرسش

عاست. حدود کلمات قرآن شاهد احن مد   دوخست وااه از 

کتوابدانشمندان جیرگی نحور در طوآل توارخ   حوه تجحوین مفوردات قورآن پرداختوه هوای  انود  
هاسوت.  هغآی حا عنآان مفردات قرآن، نرخب اهقرآن، معانی اهقورآن و ... حاصول احون توالش

کتواب تغلب از صحاحه دو اماح جیرگآار)صادقحن( و نوخسوند جن احان كنه  خهب و  و هانی القَه غي
کتواب جررسوی وااه هوای قورآن پرداختوه القَكن که حوه تو هح  و تودوحن  ، نخستحن فردی است 

(. در احن محان جرخی وااگان  دارای پینحدگی جآده، جرخی حوه نرور 95: 1393است)هماحی،
حوار در قورآن  است. احن وااه خک« نفحه»آخد. از جمله وااگان حه ظاهر ساده، وااهقاجل فهم می

َْ کار رفته است:  هصورت اسم ح هآن هم ح و ف حخ ْ  َعذابف َ   وف
ة  ََ ْن َنْب ْتهَّ ْ  َوسخَ )انجحاء/  ... َو َلجف

کوه وزش نسوحم مالخوم اسوت، در اخنجوا جورای قسوومی از 46 (. حوا تآجوه حوه معنوای احتوداحی آن 
کوه هودف عذاب حه خداونود از  کار رفته است. ممکن است احن پرسش در ذهن اخجاد شوآد 
کلمه« نفحه»جیان وااه  کوالح عورب وجوآد  درحارۀ عذاب چه جآده استه آخا  ای در قرآن خا در 

کتواب گوردده نآشوتار حا ور حوه جررسوی احون وااه در  که جاخگیحن احن وااه  هوای هغوآی،  دارد 
رسوود حووا تآجووه حووه قووراجن مآجووآد در آخووه، وااۀ رواحووی و تفسووحری پرداختووه اسووت و حووه نروور مووی

کآچکی را می« نفحه»  رساند. تنها معنای ُخردی و 

کووه حسوحار حووه آن پرداختوه شووده و مقوواالت  مفهوآح شناسووی وااگوان قوورآن از امووری اسووت 
گآنی در شناخت وااگان قرآن مجحد نگاشته شده اسوت.  نحور از جملوه وااگوانی « نفحوه»گآنا

کتاب که  گذشته تا حال حه جررسی آن پرداخته است  اند  اما حوه نرور، های هغآی و تفاسحر از 
 ای در احن حاره نگارش نشده است.مقاهه
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 مفهوم شناسى نفحه 
کتوواب« نفحوه»وااۀ  کووار رفتووه اسووت. از جملووه  هصووورت اسوم و فعوول حوو ههووای هغووآی حوو در 

واح اسوت. اصول احون وااه حوه معنوای  کلمات : ناف ، مناف ، نفحه، انفحه و نف  مشتقات آن 
  3/349: 1409)فراهحوودی، شوآد نوامقجآق اطوال  مویجوآ اسوت و هوم حوه جوآی خوآش و هووم جوآی 

کلمه حه طور معمآل جرای وزش حاد ح(645: 1979زمخشوری،  کوالح عورب کار موی ه. احن  رود. در 
حوا  » ف  ُفُ  ن  ون  خُ  خ  ِ    اهر 
ف  کوه دارای جوآی خوآش گفتوه موی«ن  کوه حوادی وزخود  شوآد  حوه احون معنوا 

كن. در (377/ 4:  1374)رانوب، است خا وزشی نحکآ و خآش فرجواح اسوت  « نفو » َهاوو  ََه
کورده اسوت  را خک« نفحه»معنای وزخدن آمده و  حه . اموا (7/90:  1412)قرشوی، حار وزخودن معنوا 

که حگوخند  کارجردهای دخگری نحر دارد  مثال  هنگامی  کالح عرب احن وااه  و»در  ِت اهداح  ح  ف    ن 
حووا   ف  ف   ن  ون  کوه حووا«ت  ِ حواِفِرِه »خوا « ِجِرجِلووِه »قحود  ، حوه معنووای هگود زدن چارساسووت  وود  کووار  هحوو« ِحح 

وت »شوآد. در موورد طور معمآل حه  رحه خفح  حا سوا خوا سوم چارسوا اطوال  موی هرود. ح می ح  ف  ن 
حِ   کوه موراد  ورحۀ خفحو  « ِحاهس   نحر همحن معنوا مود نرور اسوت، خعنوی حوا شمشوحر  ورحه زد 

  زمخشووری، 377/ 4: 1374  رانووب، 349/ 3: 1409)فراهحوودی، اسووت، خووا اخنکووه از دور  وورحه زد 
کجحری، 616/ 2: 1414  فحآمی، 645: 1979   1384 :5 /76). 

وال»کار رود حه معنوای حخشوش موال اسوت.  حهاحن وااه، هرگاه همراه حا مال،  وُه ِحاهم  ح  ف    «ن 
کثحوور (2/616: 1414)فحوآمی، خعنوی حخشووحدن آن  کووه مونعم و حخشوونده و  : موردی  وواح  ف   ُجول  ن  . ر 

جیودی، 77/ 5: 1384)کجحوری، قوا اسوت اهع : خعنوی خداونود مونعم (239/ 4:  1414  ز واح  ف   . واهّلُل ن 
گرچه جاحر نحست درحارۀ خداوند صفت (645: 1979)زمخشوری،  است جر حندگانش اح».  « نف 

کوه در قورآن نحاموده و سونت پیوامجر اکورح هکار جورخم  زحورا حو هرا ح نحور آن را  کوار جوردن صوفتی 
جیوودی، 3/349:  1409)فراهحودی، ه حاشوود، نوورد اهول علووم سسووندخده نحسووت جیوان نکوورد :  1414  ز

4/239). 

ِ »اندفاق و انتشار نحر آمده:  یحه معنا« نفحه» ُ  اهق  فحوا  حراِجح    خعنوی انتشوار خافوت و «ِب ن 
وو   »گوووحیم: شوآد. وقتووی مویرو، جورای مووال نحور حووه هموحن شووکل قحواس موویدور شود. از احوون ف  ن 

ف   اِل ن  : 1404)اجون فوارس، گوخا  مال از دست شخص انتشار خافت و دفوع و ارسوال شود « حا  حِاهم 
 .(332/ 1: 1417  زمخشری، 259/ 5
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کلموه  کوارجرد احون  در تماح معانی جیان شده نآعی خحر و خوجی نهفتوه اسوت و جیشوترحن 
کلموه در شور و حودی حو جواز اسوت و صوورت م هدر نعمات و جرکوات اسوت. اموا اسوتفاده احون 

  از جملوه (90/ 7: 1412  قرشوی، 4/377: 1374)رانوب، نفحه در مورد  آن اسوتعاره شوده اسوت 
َْ در آخه  ف حخ ْ  َعذابف َ   وف

ة  ََ ْن َنْب ْتهَّ ْ  َوسخَ  (. 46)انجحاء/  ... َو َلجف

ی»در جنووگ صووفحن فرمووآد:  حتوورت امحراهمووؤمنحن علووی ج  ُحآا ِحوواهر ُ وواف  )اجوون اجووی « ن 
گآشوه  یمعنا حه« اُظج  » شَح اب  اب  الَدخد. در (2/420:  1375  طرخحی، 5/70: 1404اهحدخد، 

کوه خکوی از جنگواوران حوه دخگوری « نافحآا»خا هجه شمشحر آمده است. مراد اماح از  احن اسوت 
که نفا و راخحه خکی حه دخگری جرسد گآنه نردخک شآد، حه  .(5/89:  1367)اجن اثحر، ای 

ه حنودی مصوقفآی در جموع ، نرمووی و «نفو »نررخوات معتقود اسووت: اصول واحود در مواد 
کوه جور  هقافت است  چه در امور مادی حاشد  مثل حاد، خا امور معنآی  مثل نفحات روحوانی 

رود حه دهحول جرخوان هقحو  و کار میشآد و اگر درحارۀ حخشش و رخختن خآن حهقلب وارد می
کارجردهای مجازها نرح آن / 12: 1360)مصوقفآی، ی آن خآاهد جوآد ست و در نحر احن صورت، 
185). 

حه جرخوان  وعح  و آراح و هقحو  از اشوحاء، چوه « نفحه»های هغوخان،  حاتآجه حه دخدگاه
ی و چه معنآی اطال  می  شآد.ماد 

 نفحه در قرآن و روايات
کرخم، خوک کوار رفتوه اسوت:  در قرآن  هْ  حوار  وااۀ نفحوه حوه  هة  وف ََ ْن َنْب هْتهَّ ْ  َوسخَ َعهذابف َو َلهجف

... َْ ه ف حخ کوه سوور  (. مفسووران در تفسوحر احون آخووه دخودگاه46انجحواء/ ») َ  هوای مختلفووی دارنود. 
در سون  معنووا « نفحووه»خوات، امنشو  آن رواخوات رسووحده از صوحاحه و تاحعووان اسوت. در احوون رو

 آمده است:

ذاِب(  خعنی 1 ح    ِمن  ع  ف  گآشوه«طرف منوه»_ طرف: )ن  کوه  ، قسومتی از آن،  احون ای از آن، 
 .(81/ 7: 1372  طجرسی، 277/ 6: 1422)ثعلجی ، عجاس است  اجندخدگاه 

وذاِب(  خعنوی 2 و   ِمون  ع  ح  ف  صوحب  ِمنوُه »_ نصحب و جهره: )ن  ای از عوذاب. از قوآل ، جهوره«ن 
کوه  ووُه »عورب آوردنود  اه  و   ُفوالن  ِهُفوالٍن م  ف    خعنوی نصوحب، حخشوحدن قسومتی از موال اسووت «ن 



 1015بهار   103شمارۀ  86

 .(24/ 17: 1412  طجری، 4/199: 1412مرهری،  3/290: 1420)حغآی، 

ذاِب(  خعنی   _3 ح    ِمن  ع  ف  وذاٍب »قلحل: )ن  ِلحل  ِمن ع  : 1364)قرطجوی، ، انودکی از عوذاب «ق 
 .(484/ 3: 1414  شآکانی، 11/293

وووذاِب(  خعنوووی 4 ووو   ِمووون  ع  ح  ف  وووذاٍب »_ عقوحوووت: )ن  ووو   ِمووون ع  ، عقووووحتی از عووووذاب «ُعُقوح 
 . (81/ 7: 1372طجرسی،   3/82: 1423)مقاتل،

گهانی است 5 یِء(  خعنی چحر نا فع    ِمن اهش   کانی، _ حه معنای )د   .(484/ 3: 1414)شآ 

حوا تآجوه حووه قراحوت معنواحی مووآارد خادشوده، مفسوران نحوور از قورن چهوارح تووا عصور حا وور، 
ا عقوحوت  پیرامآن احن سن  محور حوه تجحوین احون وااه پرداختنود  موثال  مفسوران قورن چهوارح آن ر

کرده  .(8/2453:  1419حاتم، اجی  اجن428/ 2تا: )سمرقندی، جیاند  معنا 

وو   »آن را  َُّیههانشووح  طآسووی در  فع  ه   د  سووحر  کوورده اسووت «خ  گهووانی معنووا    خعنووی عووذاب نا
و »قشحری نفحوه حوه  لنا ف اَشاَات. در (253/ 7توا: )طآسی، جی ویٍء ِمون اهُعُقوح  ول   ش  ق  معنوا « ا 

ک . جرخوی از مفسوران نحور حوه اصول (2/504توا: )قشحری، جویمترحن چحری از عقوحت شده، خعنی 
کووارجرد آن را در معنوای اسوتعاره ای آن جیووان معنوای احون وااه )گوآهر معنوواحی( تآجوه داشوته و 

کوارجرد آن را در خوردی وانودکی کنند. اجآ اهفتآح رازی اصول آن را دموش جوآ جرمویمی شومارد و 
که نف  و نف  خکی هسوتند  مگور اخنکوه نفو  داندجرسجحل مجاهغت می . اخشان معتقد است 

. سحد ر ی معتقود اسوت نفحوه در (230/ 13: 1408)رازی، حه خاء معجم جیشتر از نف  است 
کمی از عذاب است   .(230تا: )سحد ر ی، جیاخنجا مستعار و حه معنای مقدار 

کوه حوه احون شناس و مفسر تآانای قرن ششم خعنی زمخشری، اوه ناحغه هغت کسوی جوآد  حن 
که درآخه  َْ ...نکته مهم تآجه داد  ه ف حخ هْ  َعهذابف َ   وف

ة  ََ ْن َنْب ْتهَّ ْ  َوسخَ (  سوه 46)انجحواء/  َو َلجف
ت  « نفحه»_ خآد وااه 1مجاهغه وجآد دارد:  کوه در قورآن حوه جرخوورد « ما»_ وااه 2حه معنای قل 

کوه حوه معنوای خوک سواختمان موره -3عح  اطال  شوده اسوت کم و   حوار  جورای وااه نفحوه 
 .(119/ 3: 1407)زمخشری، است 

کتوواب هووای خووآد اشوواره  مفسوران حعوودی حووا اثوور سوذحری از احوون تفسووحر حووه احوون مآ وآق در 
جورای آن چهووار وجوه و حووا تردخود وجووه سنجموی را نحوور جیووان   وح اله ههانیانوود. آهآسوی در  کورده
کی، ت می دانود دهحل چهوارمی موی« نفحه»نکحر را در وااه کند. اخشان حا استناد حه سخن سکا
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ول در معنوای  که افاده تحقحر می کوه شواخد رمرگآنوه حاشود، از دالحول سونجم « موا»کنود و ت م  را 
کنود: عاشوور احون چهوار وجوه را حوه احون شوکل جیوان موی . اجن(9/52: 1415)آهآسوی،شمارد جرمی

قحو» موال و حنوای موره و تنکحور و اسوتناد حوه ( خعنوی حخشوش انودک در ِ  نفحه از )ر      ِفی اهع 
کم جآدن  .(17/58تا: عاشور، جی)اجن« ما حدون آوردن فعل دخگر چهار مجاهغه است در تقلحل و 

کوه  یحه معنا« نفحه» وُه » رحه نحر در تفسحر آمده است. حا استناد حه احن قوآل عورب  ح  ف  ن 
و  اح   اِفِرهوا اهد  ووِد  ح  کوه پیووامجر اجوراهحم از اجووی جعفور نقوول مویدر رواختووی از علوی جوون  «. ِحح  شووآد 
را حوه خمون فرسوتاده جوآد. روزی اسوب موردی از اهول خمون حوا  سومش،  اماح علی اکرح

ای حه شخصی زد و آن شخص جان سكرد. اوهحای مقتآل جورای قتواوت نورد  هگدی و  رحه
که  رحه اسب حا عجارت ُه ِجِرجِلِه »اماح رفتند...  ح  ف  ن  که حه  « ف  رحه خفحو  معنوا شوده آمده 

 است. 
که  ورحه حسوحار نواچحر )دقوت در  معنوای نفحوه( حال احن سؤال در ذهن اخجاد می شآد 

گردده حنواجر احون چوه حسوا قحود انودک جوآدن  ورحه هموه جوا چگآنه حه قتل شخصی منجر می
گفتوه « نفحه»کارجرد نداشته است. محجدی  کورده و در سوخنی شواذ و نوادر  را حوه  ورحه معنوا 

. حووا تآجووه حووه سووخن محجوودی اگوور مووراد او، (6/252:  1371)محجودی،زمهرحوور اسووت « نفحووه»کووه 
کلموه  خنکی و سرد جآدن حاد است، سخنش قاجل تآجحه است، اما اگر واقعا  موراد وی خوآد 

آخود. و شواخد موراد محجودی از زمهرحر جآده حاشد، تفاوت حسوحار محوان احون دو وااه حوه وجوآد موی
کوه آنعوذاب در آخوه، زمهرحور جو خعنوی مقودار انودکی   تآانود سوخن درسوتی حاشودوقوت موی آده 

کند.  ازسرمای زمهرحر آنان را ما 

وذاِب( مویرا از حواد مالخوم موی« نف »فخر رازی اصل  و   ِمون  ع  ح  ف  و »گوخود: دانود و درحوارۀ )ن 
 آنوان رامانند راخحه و جآ از چحری حدون اخنکوه جسوم آن حاشود، اگر چحر اندکی از عذاب خدا 

کند  فرخاد جر می  .(148/ 22: 1420)فخر رازی، « کنند آورند و حه ظلمشان اعتراف می ما 

که :  حار وزخودن و  جرای حاد حه معنای خک«نفحه»نکته قاجل ذکر دخگر در تفاسحر احن است 
: 1318  نجفوووی، 485/ 5تووا:  )حقووی جروسووآی، جووی ای از آن اسووتجوورای عووذاب حووه معنووای ققعوووه

جیدی، 12/253  .(237/ 4: 1414  ز

موا نحور از هموا اسوت و »ای هقحو  دارد:  د اهکرخم در تفسحر احن آخوه اشوارهخقحب عج
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یٍء ِمنوُه »نفحه از عذاب  خعنی  ن  ش  هآ 
 
کمتورحن و جوی«أ ارزشوترحن چحوری  از عوذاب و آن حوه ، 

کوه  رحمت است و از احنترحن آن حه  نسجت عذاب شجحه کورده اسوت  رو از آن تعجحر حه نفحه 
کووه خداونوود اخشووان را همووا مووی کنوود انلوب اسووتعمال آن در خحوور اسووت  سووا احوون عوذاب 

شووآد حووه نسووجت کووه از آن تعجحوور حوه رحمووت و نعمووت موی  کمتورحن عووذاب اسووت، در حواهی
که خآد عذاب، نه نفحه و حعتی از آن، جرآنها و اقوع شوآد حاهشوان عذاب. سا در هنگامی 

نفحوو  موون »در « ِموون»حووا تآجووه حوه سووخن وی،  (906/ 9توا: )خقحوب، جووی« چگآنوه خآاهوود جووآده
کحود سوونجم خداونود در آخووه جورای نشووان دادن حاشوود و موی)ِمون حعتووحه( موی« عوذاب تآانوود ت 

ت چحری حاشد.  نهاخت قل 

کوه دنحوآی اسوت خوا اخوروی، اخوتالف اسوت. ح عتوی از درحارۀ تفسحر عذاب در احن آخوه 
ای ها را همانند نفحوه های دنحآی را مد نرر قرار داده، آن عذابها و سختی مفسران عذاب

سی، دانند از عذاب اخروی می . و جرخی دخگر آن (19/308: 1365  صادقی،323/ 7: 1419)مدر 
 .(185/ 9: 1378)طحب، شمارند را عذاب اخروی خا حاهت احتتار می

ووذاِب »رفووانی خووآد اهوودحن عرجووی در تفسووحر عمحووی وو   ِموون  ع  ح  ف  ای از نفحووات را نفحووه« ن 
کوورده اسوووت  خعنووی از اهقووواف خفحووه خداونووودی اسوووت.  ووانی در صوووورت عووذاب معنوووا  ح  ر

که امحر اهمؤمنحن علوی همان اِجوِه ِفو»گفتوه:  گآنه  عد 
 
لوی أ ُتوُه ع  ت نقم  د   ون اشوت  ان  م   یُسوجح 

و
 
ُتوُه أِل حم  ت ر  ووع  س  ِتوِه، و  ات   حم  ِ  ر  ِتوِه  یِهحاِجوِه ِفووِسوع  ِة ِنقم  سووا از اخشوان حجواب نفلووت «. ِشود  

که نقموت در صوورت رحموت و قهور سنهوانی اسوت، جرداشوت توا  متراکم را در طآل تمتع آنها 
گاه شآند ح جیدار شآند و گردانی از حق هاز ظلمشان آ  .(41/ 2: 1422)اجن عرجی،خاطر روی 

کوه در حودخث امحور  ر رفته اسوت  چنوانکا نحر حه احن وااه در رواخات رسحده از معصآح
ی» اهموؤمنحن علوی ج  ُحآا ِحوواهر ُ کوه راخحووه  یحوه معنوا« نواف  قتوال توون حوه تون آموده، تووا حودی 

ُکم ِفوی ا  »آمده است:  نفا خکی حه دخگری جرسد. در حدخث دخگری از پیامجر ِ ح   ِهور 
وِان   اِح خ  

ر    ع  ت  اٍت ف  ح  ف  هِرُکم ن  ود  ل   ع  وا ه  ه  ودا  ُ آا ه  ح  آن  ا  وال ُتشوق  وا ف  و   ِمنه  فح  : 1367)اجون اثحور، « ُه ان ُتِصوحجُکم ن 
م حه معنا (5/90 در احون « نفحوه»استعداد سذحرش آن نفحات آموده اسوت.  یدر اخنجا تعر 

کوه در رواخوت دخگوری نحور حوه حدخث مقلق و حدون هحم قحدی جیان شده  همان هموحن  طور 
ی  »صووورت خوواد شووده اسووت:  وول ِ ن ُتص  وو   ِموون  ا  فح  ُهک  ن 

 
سوو 

 
یِتووِه و  أ هووِل ج  لووی ا  ووٍد و ع  م   لووی ُمح  ع 
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سحرا   تحا  خ  حاِتک  و  ف  ف   .(3/90:  1407  طآسی، 331: 1370)طجرسی، « ن 

کوار رفتوه اسوت و از رواخوت دوح  هنفحوات خداونود در احون دو رواخوت در خحور و نعموات حو
که نفحات از خوک نوآق نحسوت و خداونود نفحوات متفوجرمی احون  اوتی دارد. در حعتوی ازآخد 
واِت »ها حعد از وااه نفحه نآق آن نحر جیان شده است:  رواخت ح  ف  فح    ِمون ن  ُهک  ن  سا  ِی ا  ُهم   ِان 

هل   ا 
 »خووا  (1/208: 1411)طآسوی، « ِرزِقووک  

اکِشووُفآا أل   او  وواِت ُنووورٍ جِ و  ح  ف  ووٍ  ِموون ن  فح  : 1405)کفعمووی، « ُکووم ِحن 
 . (86: 1371  همآ، 349

وِ  »صوورت  هرواخوت دخگور احون وااه حوودر  ن   و   ِموون اهج  فح  و   ِموون  »آموده اسووت: « ن  فح  اُل ن  ور  الح  ف 
ِجُد ه   ُه خ  د  س  ِ  ُتِصحُب ج  ن   وث  اهج  ی ُحجع  ت  ا ح  ه  ا و  ِطحج  ه  ت 
  در عواهم جورزخ جورای شوخص موؤمن «ذ  

خاحود را مویرسود و هوذت و جوآی خوآش آن آخد و حه جسم او مویای از جهشت می پیآسته نفحه
 .(267/ 6: 1403  مجلسی، 3/242:  1407)کلحنی، تا اخنکه جرانگحخته شآد 

که اخشان فرمآد:  عثمان از اماح صاد حمادجن کرده  هر خوک از شوما قجول از »رواخت 
وی »نماز صج ، پیش از هر سخن حگوخد:  هر ق  ون و  یِتوِه و  م  هوِل ج  لوی ا  ٍد و  ع  م   لی ُمح  ِ ع 

ل  ب ِ ص  ر 
ووارِ  واِت اهن   ح  ف  وُه ِموون ن  جه  . آننووه در احون رواخووت اهمحووت دارد (268: 1407)اجون فهود حلوی، « اهّلُل و 

کتواب« نفحوه»کوارجرد وااه  ت آموده هوای هغو درحوارۀ نوار و حورارت آتوش اسوت. سوا آننوه در 
کوارجرد وااه در زحوان عورب کار می در سرما و خنکی حه« نفحه»مجنی جر اخنکه وااه  رود، حه احون 

کوارجرد آن جورای حورارت نحور تآجه ننمآده کلموه را در اموور شور جپوذحرخم،  اند. واگر استعاره احن 
 گحرد. جر میرا نحر درهای جهنمی  سذحرفتنی خآاهد جآد  در نتحجه احن وااه، عذاب
کلموووه در معنوووا کوووارجرد احووون  اخحووور رواختوووی اسوووت از اجوووی اهجوووارود از  ینمآنوووه دخگووور از 

ُسآُل اهّلِل »که حترت فرمآد:  جعفر اجی ال  ر  م   ق  ون   ه  واِت ج  ح  ف  ُه اهّلُل ِمن ن  ِقح  ن خ  ُه ا  ر   ن س  م 
ووِه  ِ ق  ووُه ِموون ح  ق ه  وود  و ِهح  لُحنِرور ُمعِسوورا  ا  نجووا نحوور حووه نفحووات . در اخ(367/ 18: 1409)حرعوواملی، « ف 

وانی و قدسوی دارخوم، جوورای  جهونم اشواره شوده اسوت. هموان کوه جورای خداونود نفحوه رح  گآنوه 
حقان»کار رفته است:  هشحقان نحر احن وااه ح ِ  ش  ح  نف   .(472/ 1: 1418)حسحنی مآسآی، «واال 

کوه معموآال  آنهوا را در خحور و  حا تآجه حه مقاهب خادشده، خداونود نفحوات حسوحاری دارد 
خداوند عر  وجول در »آمده:  که در رواختی از اماح ر ا چنان جرد کار می نحکی و رحمت حه

کوا از حنودگانش هور  ِتوِه( و حوه هور  حم  و   ِمون ر  فح  هُ  ن  روز جمعه هرار نفحه از رحمت دارد )ا 
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کوا سوورهآننه را حخآاهد، عقوا موی وا » کنود. هور  هن  نر  وا ا  ه را حعود از عصور جمعوه صود مرتجو« ِان  
: 1330)اجون طوواووس، « و مثول آن را حووه او موی حخشوودرحمووت حخآانود، خداونوود عور  و جوول هورار 

ال نحشاجوری، 453  .(503/ 2: 1375  فت 

واُت اهِمسوِک »متاف اهحه حسوحاری در رواخوات ذکور شوده، ماننود: « نفحه»جرای وااۀ  ح  ف  ن 
ور نج  اهع  واِت اهُقدِسوحِ  »  (45/193:  1403)مجلسوی، « و  ح  ف  تووِلِه » (66/317)هموان :  «ن  واِت ف  ح  ف  « ن 
واِت ُروِحوک  و ُهقِفوک  »  (55/ 82)هموان:  ح  ف  ک  »  (91/145)هموان: « ن  واِت ِجوِر  ح  ف  / 91)هموان: « ن 

ب ِ »و  (150 واِت اهور   ح  ف  کوه حووه نسواجم هقو  و  شوماجم فتوول و رحموت او معنوا شوده اسووت « ن 
 .(266/ 84)همان: 

 واژه جانشحن
ووران  کلمووات در قوورآن اخووتالف نروور دارنوود. جرخووی عاهمووان و مفس  در ححووث جانشووحنی 

دانود. از جملوه  جانشحنی را سذحرفته و جرخی دخگر هور وااه در قورآن را نحور قاجول جواخگیحن موی
 هور»گوخود: محمد شورف اسوت. اخشوان در احون حواره مویمنتقدان حه مسجلۀ جانشحنی، حنفی

اش از معنا را ادا نماخد و هذا در جیان، جهره ترحن هفظ از اهفاظ قرآن و ع شده است تا حا قآی
کلموه دارای معنوای جدخودی اسوتآن ترادفی نمی اجون (. 222: 1970)شورف، « خاجیم، حلکوه هور 

کتاب  ی اما در  وی، )اجنسذحرد خآد مسجلۀ ترادف را می َصا صجن  . راحقوۀ (114/ 2: 1982جن 
که حه جای وااه که در خک جانشحنی حه احن معناست  کوار رفتوه اسوت، موی های  -جمله حوه 

کرد  کار دخگری را حه تآان وااۀ  .(72: 1391)پورافخم/عجاسی، جرد و جانشحن آن 

کوه از دانشوومندان حووزه معناشناسوی وااگووان قرآنوی اسوت، جوورای وااگوان، داحووره واحی تسوآ 
کلموات را حوا اسوتفاده از قاعوده هوممعناحی درست می نشوحنی، متورادف،  کنود و حسوحاری از 

کلموات در قورآن معتقود جوآده، مویاد و ... معنوا مویمتتو گوخود: کنود. او حوه مقآهوه جانشوحنی 
کوه از هحواظ سوواختمان صووری مشوواحه » کوه وااه اهوو  جانشوحن وااه ب  در حووافتی  هنگوامی 

کمتور از وااه ب حاشود، احون جانشوحنی است می شآد، خآاه جراساس اسوتعمال آن، جیشوتر خوا 
کنود وااه حوه عنوآان وااه حوه جررسوی مقآهوه معنواحی هوور دو کموک موی  )احیوتسووآ، « هوای متوورادف 

1378 :75). 
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کتواب   كن وجیههد  وبهاهین اَ َهی _او در  کموک معناشناسوی هوم زحووانی،  ىخنهی ىَ ََه حوه 
هوای روشومند، جراسواس معحارهوای علموی  رواحط معناحی مفاهحم مختل  قرآنوی را حوه شوحآه

کوالح و مشوتقات نشوحنی، جانشوحنی،  قاجل قجآهی همنوآن رواحوط هوم تتواد، تورادف، حافوت 
کوورده اسووت کووارجرد قرآنووی را از قوورآن اسووتخراح  « وااه در قوورآن، وجووآه معووانی هوور مشووتق در 

 .(90: 1391)پورافخم/عجاسی، 
کوه حوه هموحن شوحآه حوه تجحوین وااگوان اجن شهرآشوآب مازنودرانی از جملوه مفسورانی اسوت 

کتاب  ستحن آثار شحعی در زمحنه آخوات متشواحه وی از نخ وتشاحه القَكنقرآن پرداخته است. 
کرده  و خکوی از روشاست. وی خکی از حخش گذاری  کتاب خآد را مفردات ناح  هوای های 

: 1394)حسوحنی، « وی جرای رسحدن حه معنای وااه، استفاده از خآد قرآن در فهم وااگان است
که اجن شهرآشآب جرای فهوم مفوردا(128 کتاب، روشی را  گرفتوه، . در احن حخش از  کوار  ت حوه 

که احیوتسآ در قرون حعد حه آن پرداخته در مآارد زخادی شجحه هم است.   حا روشی 
کلمات جهره جسته است  جورای  اجن شهرآشآب نحر جرای فهم وااگان از قاعده جانشحنی 

یمثال در آخه  هین َو يف خَح اْلَ قف نَّ الهيخف َسْلنا َعَلهْیهف َْ
َ
ْذ أ خ   »( در تجحوین وااه 41)ذارخوات/  عاٍى إف ِ اهور 

ِقحم ع  هَّ از آخه « اه  َْ هَذ ََ
َ
وهَّ َيأ بَّ

هیَيَکهذخَ وا يف ََّ ْصهَُّ
َ
ْجَبهةَّ َيأ َخَ ی  نَّ ال هف ِف هْن جها هف َف ( 37)عنکجوآت/  ىا

کوه آن موردح را حوه »گوخد: جهره جسته، می که در خک جا خجور دهود  آفوان هوالک تجاحر است 
کوه آن کرده ودر جای دخگر حگوخد آنان را  کرده اسوت. احون هوم از آن روسوت  حه صاعقه ناجآد 

کوه موردح از آن حترسووند و مودهآش شوآند ت « صوواعقه»آفوان خوآد صواعقه حاشوود  زحورا هور چحوور 
کووه احوون رجفه)زهرهووه( حووا  هووم همووحن« رجفووه »اسووت. در مووورد  گآنووه اسووت و امتنوواعی نوودارد 

 . (1/30: 1410شهرآشآب،  اجن)شآند صاعقه همراه حاشد  زحرا مردح در آن رخداد مدهآش می
ِقووحم» حووار حووا هفووظ در دو آخووه ذکوور شووده عووذاب قووآح عوواد خووک ع  خ   اه  ِ و حووار دخگوور حووا « اهوور 

ووُ  »هفوظ ف  ج  کووه وااه دوح جانشوحن وااه اول شووده اسووت « اهر     139: 1394)حسووحنی، جیووان شووده 
خد حه: مجمآعه مقاالت هماخش محراث قرآنی تجرستان( وا سحر آخه . وی همننحن در تفحنگر يَّ َواْسَتْغبف

َلْیهه هوا إف بَّ و ََّ نخَ 
َِّ ْن  کَّ حخَ را حوه « توحوه»و « اسوتغفار»هوای  ( سوا از جیوان تآ وححات، وااه90)هوآد/ َ 

 .(238/ 1: 1410)اجن شهر آشآب، داند خک معنا می
کلموات را سذحرفتوه اسوت. وی در جیوان وااه کشهافزمخشری نحور در  م  »، جانشوحنی  وت  « خ 



 1015بهار   103شمارۀ  92

َتَن در آخه  ْن َو َعلی  ا َّ َعلی ََ هف بف و
لَّ ْن َو َعلی  ََّ هف هین  َسْه ف هْن َعهذاب  َعظف ْ  َو َلهَّ شاَو ْن غف هف َف ْحصا

َ
 أ

کوتم حوه خوک معنوا »گوخود: دانود و مویرا دو جرادر موی« کتم»و « ختم»( دو وااه 7)حقره/  خوتم و 
کووردن جوور آن، سنهووانش مووی کووردن چحووری حوا مهوور  کووه جوورای محکووم  کننوود وآن را هسوتند  چوورا 

. حوا تآجوه (48/ 1: 1407)زمخشوری، « پآشانند تا حه آن وصل شوده و علحوه آن اقودامی نشوآد  می
کتم و نقاء می  تآانند جانشحن هم شآند.حه سخن زمخشری، سه وااه ختم و 

گذشوته  حوه کوه  حنا حه شوحآه  مفسوران و اندخشومندان  کسوی  وحوژه احیوتسوآ حوه عنوآان اوهوحن 
کوورده و حووا تآجووه حووه مقآهووه  معنووا شناسووی را حووه ن و حووه عنووآان خووک روش مقوورح  صووورت موودو 

کلمه جانشحنی و هم کوه حتوآان جورای وااه نشحنی،  کوه متورادف « نفحوه»ای را   کورد  جواخگیحن 
گفتوه « هف »آن حاشد خا حه نآعی حا آن در ارتجا   حاشد  ازمحان وااگان قرآن، وااه  که حوه  است 

کوه جرخوی احتموال تصوحح  را  «نفحه»هغوخان و مفسران حا وااه  در ارتجا  اسوت، توا جواحی 
 اند.در احن دو وااه داده

 لفح
ون احن وااه درآخه  ََّ یهها کهالف هْن يف ََّ َو هَّ ها نَّ النخَ وَههَّ جَّ ْلَبحَّ وَّ حوار و  ( تنهوا خوک104)مؤمنوآن/  ََ

ووحِ  »نحوور آمووده: « هفحووه»کووار رفتووه اسووت. در معنووای  هصووورت فعوول حوو حوه ووُه ِحاهس   ح  ف  نووی   خع«ه 
ُه ِحِه » رح  کرده« هفحه»و «    گفتوه شوده  ند  هموانارا  رحه خفح  معنا  کوه درحوارۀ نفحوه  گآنوه 

گحواهی خققحنوی اطوال  موی واح حوه  کوه زرد رنوگ و  شوجحه حادنجووان اسوت. همننوحن هف  شوآد 
گفته شده است.2/579:  1414است )اجن منرور،   (. نردخک حه آننه در مورد نفحه 

وُمآُح »آموده: « هفحه»در جیان  هو جن وقاةم  اللغدر  هوا و  اهس   ِ ر  واُر ِحح  توُه اهن  فح  هنگوامی « ه 
کنوود. و  کوورده، رنووگ صووورت او تغحیوور  گرمووای آن حووه شووخص اصوواحت  ووحِ  »کووه  ووُه ِحاهس   فح  ه 

فح     کوه هفحوه در «ه  کتواب آموده  که حا شمشحر زده شده است. در احن  ، خعنی  رحۀ خفحفی 
. در تفسحر سجیواری نحر نفحه حه هفحه معنا (259/ 5:  1404 )اجن فارس،اصل نفحه جآده است 

وو »شووده  خعنووی  اخ  وو   ِهلغ  فحف  « توونف »و « تلفوو ». زجوواح درمعنووای (4/500: 1406)سووجیواری، « خ 
نود.  ا هواحی قاجول شوده گوخد: در معنای واحدی است، اما جرخی جرای هف  و نفو  تفواوت می
کوه نفو  لسان ال َبدر  رتر اسوت و اجآمنصوور در ت حیود سوخن  از قآل زجاح آموده  از هفو  موؤث 
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َْ زجاح از فرمآده خداوند در آخه  ف حخ ْ  َعذابف َ   وف
ة  ََ ْن َنْب ْتهَّ ْ  َوسخَ ( استفاده 46)انجحاء/ َو َلجف

گفته، در جیان آخوه  وجهع الَُّية . در (2/579: 1414)اجن منروور، کند می جرعکا آننه زجاح 
نَّ  ههوَههَّ جَّ ْلَبهحَّ وَّ ََ ََّ هها رتر از نفوو  104)مؤمنووآن/  النخَ کوه هفوو  مووؤث  خحووی، ( آمووده  : 1375اسوت )طر

جیدی، 23/104   (.4/190: 1414  ز

که جرای حواد خنوک  گآنه آمده  گفته اصمعی احن  رود و کوار موی هحو« نفحوه»تفاوت دوح در 
گرموا و حورارت   کنود. اجوآ اهعاهحوه نحورعرجوی نرحور هموحن سوخن را جیوان مویاجون«. هفحوه»جورای 
 چنحن سروده است:

 اذا حهوووووووب مقر او نف     ما انت خا حغداد اال سل      

گرما  هدر احن جیت، نف  جرای وزش حاد ح جرد ندارد )اجون منروور، کار رفته است و در  :  1414کار
 .(645: 1979  زمخشری، 579/ 2

کنووحم احوون نکتووه 104( و )مؤمنووآن/ 46هووای )انجحوواء/ اگوور حووه سووحا  آخووه آشووکار ( دقووت 
که سا از وااه هفحه، نار ح می کار رفته است  اما در مورد نفحه نوآعی از عوذاب مود نرور  هشآد 

که او در جیان آخه  گفت:  46است  اما هحث از اجن هحثم آورده  شوآد موا گفتوه موی»سورۀ انجحاء 
گفتووه را نفحوه کووه نمووی در آن نحسووت و  کوورد  خعنووی روح و جوآی خووآش  ای از صووجا اصوواحت 

گرموا و نوم و انودوهنفحهشآد  می کرد  خعنوی  / 4: 1414)زجیودی، « ای از سمآح حه ما اصاحت 
237.) 

گرموا نحور  گرفتوه شوده و نفحوه در  از احون سوخن اجون هحوثم، دوموحن تفواوت دو وااه نادخوده 
کتاب رفته است  چنانکار  حه  های هغآی نحر آمده است.  که در رواخات و 

گوخد: در نف  حه دهحول وزش و حرکوات و هف  میمصقفآی در تفاوت محان دو وااه نف  
 .(187/ 12: 1360)مصقفآی، آن، شدت و تحرک  عحفی وجآد دارد 

 نفخ
ِة: ُهوآ ؤحوراُد رخوٍ  أو  یأن  األصول  اهآاِحود  ِفو»اصل احن وااه حوه معنوای دمحودن اسوت:  اهمواد 

ووا  ِفوو ووا  أو معنوخ  خ  رحووِرِه ماد  وو ین  حووِرِه  یش  ِم أو ِحغ   وض . تنهووا در تفسووحر (187/ 12)هموان، «. ٍء، ِحوواهف 
و نف  و نفو ، خکوی حاشود »حه خکی جآدن احن دو وااه اشاره شده است:  الجنان و  وح الجنان
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. حنواجر مفهووآح وااه (231/ 13: 1408)رازی، « ى معجوم جیشوتر از نفوو  جوآد«خووا»کوه نفو  حوه اال  آن
 د.گنجان« نفحه»تآان آن را در داحره معناحی وااه، می«نف »

 نتحجه
کووه وااه دسووت مووی آننووه از احوون نآشووتار حووه کووارجرد « نفحووه»آخوود احوون اسووت  در خحوورات 

رود. نفحووه در خحوورات کووار مووی طووور معمووآل در مووآارد هقوو  و نعمووات حووه جیشووتری دارد و حووه
و   »گآنوه حاشود و موراد از  تآاند احونکه در مورد عذاب نحر می مصادحق حسحاری دارد، چنان ح  ف  ن 

ووذاِب  کووه جوورای مووا نامشووخص اسووت. از خووآد وااه  گآنووه« ِمون  ع  « نفحووه»ای از عووذاب اسووت 
کوه عوذاب در موآارد سوردی و موا  حواد خنکوی خوا نسوحم  نموی گرفوت  توآان حوه تنهواحی نتحجوه 

کارجرد دارد و می کلمه درحارۀ نار هم  که احن  تآاند حاد مالخموی از مالخمی از عذاب حاشد  چرا 
کنواحی آن حوهعذاب جهونم حاشود. شواخد حتوآان و کوار جورد  ماننود دخگور  ااه نفحوه را در معنوای 

کورده اسوت  ماننوود:  کناخوه جیووان  کوه خداونود حووا تعورخ  و  َ هَذاٍب َالههیٍن آخواتی  ن حف هَّ َه . َيَُّشخف
 وح و آهآسووی در  کشههاف( طجووق نروور زمخشووری در 24  انشووقا / 34  توحووه/ 2عمووران/  )آل

کووورد  توووآان آن را در و جرطجووق سووحا  آخووه مووی اله ههانی مقوودار حسووحار نوواچحر از عووذاب جیووان 
که در حسحاری از تفاسحر حه آن اشاره شوده اسوت. و احون مقودار، آن انودازه نواچحر و  همان گآنه 
که حه رحمت خداوندی شجحه جی  تر است تا حه نقمت او.  ارزش است 

گرفته داحره معنواحی تآان نف  را در اند. میجرخی دو وااه هف  و نف  را نحر حه معنای نف  
 گنجاند  وهی تفاوت دقحقی محان دو وااه نف  و هف  وجآد ندارد.« نفحه»وااه

 منابع

 قرآن مجحد .1

محموود  ، تحقحووق اسووعدتفسججحر القججرآن العظججحناجون اجووی حوواتم، عجووداهرحمان جوون محموود،  .2
  .1419مصقفی اهجاز، عرحستان سعآدی،  ، مکتجه نراراهقحب

، تحقحووق  محمووآد النهایججة فجی غریججج الحججدیث و االثجرمحموود،  جون اجون اثحرجوویری، مجووارک .3
 ش.1367قم،  محمد طناحی، اسماعحلحان،

، تحقحوق محمود اجآاهفتول شرک نهج  الجالغجهاجن اجی اهحدخد، عجداهحمحد جن هج  اهّلل،  .4
کتاحخانه جیرگ آخ  اهّلل مرعشی نجفی، قم،    .1404اجراهحم، 
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ی، اجآاهفت  عثمان،  .5   علی اهنجار، داراههدی، جیروت،، تصحح  محمدالاصاجصاجن جن 
 ح.1982

  .1410، انتشارات جیدار، قم، وتشابه القرآن و واتلفه  علی،جن  اجن شهرآشآب، محمد .6

عاجون طوواووس، علووی جون مآسووی،  .7 ، داراهر ووی، قووم، جهججال االسججوک بکهججال العهججل الهشجرو
 ش.1330 

 تا. جیجا،  جی  نا،، جیالتحریر و التنویراجن عاشور، محمد جن طاهر،  .8

، دفتووور هوووارون عجداهسوووالح محمووود، تحقحوووق وعججججن وقجججایية الل جججةاجوون فوووارس، احمووود،  .9
  .1404تجلحغات اسالمی، قم، 

، تحقحوق احمود مآحوودی ة الجداعی و نججا  السجاعیعجّد اجون فهودحلی، احمود جون محمود،  .11
  .1407 قمی، داراهکتب االسالمی، قم، 

اهودحن محور داموادی، داراهفکوور  ، تحقحوق جمواللسجان العججرباجون منروور، محمودجن مکورح،  .11
خع،   .1414جیروت،  هلقجاع  و اهنشر و اهتوز

، تحقحق رحاب سمحر مصقفی، تفسحر ابن عربیاهدحن محمد،  اجن عرجی، اجآعجداهّلل محی .12
  .1422دار اححاء اهتراث اهعرجی، جیروت، 

، تحقحووق محمووود  جعفووور روض الجنججان و رو  الجنجججاناجآاهفتووآح رازی، حسوووحن جوون علوووی،  .13
های اسالمی آستان قدس ر آی، مشهد،  حقی و محمد مهدی ناص ، حنحاد پژوهشخا

1408.  

، الجالغجة القرآنحجة فجی تفسججحر التواشجری و اثرهجا فجی الدراسجات الجالغحججهاجآمآسوی، محمود،  .14
  .1403 مکتج  وهج ، قاهره، 

خ  پرشکی و طب  ،کتاب الهاءازدی، عجداهّلل جن محمد اصفهانی،  .15 مؤسسه مقاهعات تار
 ش.1387 سالمی، تهران،ا

ای، فرزان  ، ترجمۀ فرخدون حدرهدینی در قرآن وجحد -وفاهحن اخالقیاحیوتسآ، تآشحهحکآ،  .16
 ش.1378تهران،  روز، 

جووی، القجرآن وعجالن التنلیججل فججی تفسججحرحغوآی، حسووحن جوون مسووعآد،  .17 ، داراححوواء اهتووراث اهعر
  .1420 جیروت، 

تحقحوق عجووداهّلل محموآد شووحاته،   نتفسجحر وقاتججل بجن سججلحهاحلخوی، مقاتوول جون سوولحمان،  .18
  .1423  اهعرجی، جیروت، داراححاء اهتراث 

خم ، پوووورافخم .19 جرد معناشوووناختی همرموووانی در دخگووواه » ،عجاسوووی مهوووردادو مووور کوووار جررسوووی 
، هجای اعتقججادی _ کالوججی وجلجه پججژوهش، «معناشوناختی احیوتسووآ حوا تکحووه جور مفهووآح اخمووان

 ش.1391، 5ش

، داراححوواء اهتوووراث الکشججو و الجحجججانموود جووون اجووراهحم، ثعلجووی نحشوواجوری، اجآاسوووحا  اح .21
  .1422اهعرجی، جیروت، 

  .1398  ، انتشارات جرهان، تهران،تفسحر روان جاویدثقفی تهرانی، محمد،  .21
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، تحقحوووق تسجججلحة الهججججالة و زینججة الهججججالةطاهووب،  اجوووی جووون حسووحنی مآسوووآی، محموود .22
خم فارس ،حسآن   .1418قم،   ، مؤسس  اهمعارف االسالمح ،کر

نقووش قوورآن در فهوم مفووردات قرآنووی از دخودگاه اجوون شهرآشووآب » فاطموه،  هحسوحنی، سووحد .23
، مجمآعه مقاالت هماخش محراث قرآنی تجرستان، پژوهشگاه فرهنگ، هنور و «مازندرانی

 ش.1394ارتجاطات، تهران، 

، قووووم، آل اهجحوووت سسوووۀ، مؤتفصججججحل وسجججاجل الشجججحعهحرعووواملی، محمووود جووون حسووون،  .24
1409.  

 تا. ، داراهفکر، جیروت، جیرو  الجحانآی، اسماعحل، حقی جروس .25

خم،  .26  تا. جا، جی نا، جی، جیتفسحرالقرآنی للقرآنخقحب، عجداهکر

 . 1374، جیروت، دار اهقلم ، لفاا القرآناوفردات جن احمد،  رانب اصفهانی، حسحن .27

جیدی، محمدمرتتی،   .28   .1414، داراهفکر، جیروت، تاح العروس ون جواهر القاووسز

جوی، جیووروت، الکشجاف عججن حقجایق غجواول التنلیججلزمخشوری، محموآد،  .29 ، داراهکتوب اهعر
1407.  

اهووودحن، داراهکتووووب  ، تحقحووووق اجوووراهحم شوووماالفجججاجق فجججی غریجججج الحجججدیث ____________  ، .31
  .1417اهعلمحه، جیروت، 

 ح.1979، دار صادر، جیروت، اساس الجالغه ،________________  .31

دار اهتعووارف  ،الجدیججد فجی تفسجحر القجرآن الهجحجداهّلل، سوجیواری نجفوی، محمودجن حجحوب  .32
  .1406هلمقجآعات، جیروت، 

نووا، ، جوویتلاجحص الجحججان عججن وججازات القججرآنسوحد ر ووی، اجآاهحسوون محمود جوون حسووحن،  .33
 تا. جا، جی جی

 تا. جا، جی نا، جیجی  بحرالعلومسمرقندی، نصرجن محمدجن احمد،  .34

،اهمجلا االعلی هلشووری التطجحق نظریة واالعجاز الجحانی بين الشرف، حنفی محمد،  .35
 ح.1970االسالمح ، قاهره، 

داراهکلوم اهقحوب/ داراجون اثحور، دمشوق/ جیوروت،  ،فجت  القجدیرشوآکانی، محمودجن علوی،  .36
1414.  

، تحقحوق محمدحسون آل خاسوحن، عوواهم الهحجحط فجی الل جةعجواد، اسوماعحل، جونصواحب .37
  .1414اهکتاب، جیروت، 

انتشووارات فرهنووگ اسووالمی، قوووم،  ،فججی تفسججحر القجججرآن بججالقرآنالفرقججان صووادقی، محموود،  .38
 ش.1365

 ش. 1370، انتشارات ر ی، قم، وکارم اخالقطجرسی، حسن جن فتل،  .39

  .1412، داراهمعرف ، جیروت، جاوع الجحانجرحر، طجری، اجآجعفرمحمدجن .41

، تحقحووق احموود اشووکوری، انتشووارات وجهججع الجحججرینطرخحوی، فخراهوودحن جوون محموود،  .41
 ش.1375تهران،  مرتتآی،
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، تحقحوق احمود قصوحر عواملی، دار اححواء اهتوراث تفسجحر تجحجانطآسی، محمد جون حسون،  .42
 تا. اهعرجی، جیروت، جی

 تا. ،مؤسس  فقه اهشحع ، جیروت، جیدوصجا  الهتهّجد و سال  الهتعّج ______________ ،  .43

  .1407، داراهکتب االسالمح ، تهران، تهذیج االحکام ______________ ، .44

، انتشووارات اسووالح، تهوووران، اطحججج الجحججان فجججی تفسججحر القججرآنحووب، سووحد عجداهحسووحن، ط .45
 ش.1378

، انتشارات ر ی، روضة الواعظحن و بصحرة الهتعظحناحمد، فتال نحشاجوری، محمدجن .46
 ش.1375قم، 

جوی، جیووروت، وفججاتح  ال حججعمور، محموودجنفخوررازی، اجآعجوداهّلل .47 ، داراححواء اهتووراث اهعر
1420.  

  .1409، انتشارات هجرت، قم، العحن احمد،جنخلحلفراهحدی،  .48

کاشانی، محمدمحسن،  .49 اهصودر،   ، تحقحوق حسوحن اعلموی، مکتجوتفسجحر الصجافیفح  
  .1415 تهران، 

کجر،  قرشی حناحی، علی .51   .1412 داراهکتب االسالمح ، تهران،  قاووس قرآن،ا

  .1414داراههجرة، قم، ، الهصجا  الهنحر فی الشرک الکجحرفحآمی، احمدجن محمد،  .51

 ش.1364، انتشارات ناصرخسرو، تهران، الجاوع الحکام القرآنقرطجی، محمدجن احمد،  .52

خم جووون هوووآازن،  .53 ، تحقحوووق اجوووراهحم حسوووحآنی، اههحجووو  لطجججاجو االشجججاراتقشووحری، عجوووداهکر
خ  هلکتاب، قاهره، جی  تا. اهمصر

لها علحه ون ل ة العرب  کنازاالول و ال طرازالاحمد،  جن خان مدنی شحرازی، سحدعلیکجحر  .54
 ش.1384الححاء اهتراث، مشهد، ، مؤسس  آل اهجحتالهعول

داراهر ووی، قووم،  )جنججة االوججان الواقعجة(، هلکفعمویالهصجججا  کفعموی، اجووراهحم جون علووی،  .55
 1405.  

خم حسوآن، فوارس ، تحقحوق الهقجام االسجنی فجی تفسجحر االسجهاء الحسجنی ______________ ، .56 کور
 ش.1371قم، ، مؤسس  آل محمد

کجوووور نفوووواری و محموووود آخآنوووودی، الکججججافی خعقووووآب،کلحنوووی، محموووودجن .57 ، تحقحووووق علوووی ا
  .1407 داراهکتب االسالمح ، تهران، 

ر اخججارمجلسوی، محمود حوواقرجن محمود تقوی،  .58 ، جهجة االطهججاراأل بحججار االنجوار الجاوعجة لججدر
  .1403جیروت،   داراححاء اهتراث اهعرجی،

سی، سحد محمد تقی،  .59   .1419 ی اهحسحن، تهران، ، دار محج  القرآنون هدی مدر 

کلهجات القجرآن الکجرینمصقفآی، حسن،  .61 ، وزارت فرهنوگ و ارشواد اسوالمی، التحقحق فجی 
 ش.1360تهران، 

، تحقحوووق نوووالح نجوووی تآنسوووی، مکتوووب رشووودخه، تفسجججحرالهظهریمرهوووری، حمووود ثنووواءاهّلل،  .61
کستان،    .1412 سا
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اصوغر  تحقحق علوی رار و عّدة االبرار،کشو االسمحجدی، رشحداهدحن احمد جن اجی سعد،  .62
کجحر، تهران،   ش.1371 حکمت، انتشارات امحر 

 ش.1318، انتشارات اسالمحه، تهران، تفسحر آساننجفی خمحنی، محمدجآاد،  .63

، مرکوووووور جوووووووین اهمللوووووووی ترجموووووووه و نشووووووور شناسجججججججی قجججججججرآن وجحجججججججد واژههموووووواحی، نالمعلوووووووی،  .64
 ش.1393  ، قم،اهمصقفی
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 مترادفات قصص قرآنى پژوهشى تطبيقى در »
  «سرائيل(ا)نمونه: قصه بنى 

  ________________________________0وهدی وحهدی نژاد دكتر  ________________________________ 

 چكحده
ك هحات وترادفحى  ووضحو  ايحن وقالحه تکحرار قصحه هحای قر نحى وربحوط ححه حيحى ا حرائ ن   

كه  كيحا؛ ا ل  كحه در ايحن وقالحه برر حى راه در بح ن قصحه هحا تض يحر وحى  از جه حه ووضحوعاتى 
كرخن وتاهاه وى شود.شاه ع ل تض ير نقن قوي هايى  كه در قر ن   ا ل 

كه در قر ن  جود دارد پرداخته شاه   برای اين  در اين وقاله حه برر ى تراد  خاصى 
كه فرهيگ خاص قر نى حاعث حه  جود  وان برخى وترادفات شاه شواهای آكر ناخته ا

 شاه ا ل.
رونحه لضحو    كتحاب حکهحل ا حل  حاحل وقحاا  ن خحالى از هحر  كحه  كرخن   ب هحودهقر ن 

ك هححه كححه در نقححن خححک  ا حل   بححرای   ردن هححر حححر     رونححه ن اححل  ای هححافى دارد   ايحن 
كيحا   هحافى از  ن نااشحته حاشحا ك هه ای را جاحجا   خا تباين  لحذا ايحن تاق حق ححه  ؛دا تان 

 دنباي كتف برخى از اين اهاا  ا ل.  
 . تکرار قصص، قصۀ حيى ا رائ نقر ن، قصص ، فات قر ن: وترادها کلیدواژه

 مقدمه
استفاده از مترادفات در زحان حه منرهه نآعی تکرار اسوت و تکورار اگور حودون هوحم نر وی 

_____________________  
گلستان. 1  mehdimohammad66@yahoo.com استادخار دانشگاه 

 29/2/1395_ سذحرش: 14/10/1394درخافت: 

mailto:mehdimohammad66@yahoo.com
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گحرد از داجره ارزش خارح شده و نشانه عدح فصاحت و حالنت متکلم است.  صورت 
کوه شو ن آن  کرخم  از هور خللوی مجراسوت از مترادفوات و تکورار معنوا در  _نعوآذ حواهّلل   _قرآن 

مختلوو  جهووره فووراوان جوورده و جرخووی عجوارات حووه ظوواهر خکسووان را حنووا جوور هوویوح در  هووای قاهوب
کار جرده است.  جاخگاه  های مختل  حه 

کوه  را در سوره جرخی اوقات خک قتحه کنحم  در سووره دخگور تکورار  هموانای مشاهده می 
کلموات متوورادف  کلموات آن حووا  کوه دخوده مووی شوآد عوآم شوودن جرخوی  شوده و تنهوا فرقووی 

 است.
کوار رفتوه دارای ترادفوی دور هسوتند و  که در دو مآ آق همگآن حوه  کلماتی  گاهی اوقات 

کافی از قرآن ندارند ممکن اسوت نوآعی تعوارم را جرسواند گاهی  که آ در حواهی  ،جرای جرخی 
کوه احون موآارد نوه تنهووا  کلموات قرآنوی متآجوه موی شووخم  کوه حوا جررسوی نکوات فنوی مآجوآد در 

وو   زحوراتکامول معووانی در قورآن اسووت نشووانۀ ، حلکوهنشوان از تعوارم نوودارد ل آخووات قورآن مکم 
ووصوود  خأن اهکتوواب »: فرمووآد کووه اموواح علووی ، چنووانهمدخگرنوود )شوورخ  . «ا  حعتووه حعت 

 .(17خقجه  ،ر ی
کوه در مترادفوات قرآنوی حوه ذهون جرخوی جرسود هنگواح نقول قوآل تورحن  مهمشاخد  تعار وی 

که موثال از خوک شوخص در خوک مآ وآق تکوراری دو گآنوه نقول قوآل شوده اسوت و موی  حاشد 
کرد.  و حاخست علت را جست  جآ 

کورخم  خصآصووا در شووآد  مویآننوه در احوون مقاهوه جررسووی  تکورار در قاهووب مترادفوات قوورآن 
کار جرده شده است.امورد قصه حنی  کلماتی مترادف حه  که در  من آن   سراجحل است 

امووا  ،ن جووآده اسوتو مفسورااهتمواح علمووای علوآح قرآنووی  مترادفوات قورآن از دحوور حواز مووورد
 ای جرخوردار است.   ژهحجاخگاه احن مترادفات در قصص قرآنی از اهمحت و
که قصص قرآنی از نرر اسلآب و و ژگی های ادجی حسوحار موورد جررسوی قورار حوا   است 

گواه حلکوه  ،گرفته است و جررسی نقش مترادفات در قصص قرآنوی نحور مآ وآعی توازه نحسوت
کتواب حه صورت پراکنده در ْ التأو ا وخهىَْ التنيهواحی مثول  تفاسحر مقرح شوده  و در   و  اخهغَه

اَ يههو    کشهف اله ههانی يههی الهتشهاحه وهه  الهثههانی اَ التکهَه كن یأسَه ه حووتآج ی)اهجرهووان فوو القَه
کتواب  ان(حاهج ه من اهحج  وحمتشاحه اهقرآن هما ف ينهون األينهان نحر اشاراتی شوده اسوت و در 
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کورده حوه نواح خنحر نو ون علوم القَكنیع یي کلمو  حکلمو  أو حورف »سنده حاجی حاز  حواب ِؤحودال 
حوا ها را جررسوی نکورده اسوت .  اما فقط حه ذکر مآارد تشاحه پرداخته و آن «ححرف من اهمتشاحه

کوار جیشوتری دارد و حوه صوورت دقحوق و احن حال،  که احن مآ آق جوای  نکته مهم احن است 
 است. نشده مآشکافانه جررسی 

جررسی تماح مآارد قصه حنی اسراجحل حا تآجوه حوه وسوعت آن در قورآن در خوک مقاهوه   منا  
حوار ذکور شوده و احون نشوان  124 حار و مآسی  61که هفظ فرعآن  چنان ،امکان سذحر نحست

کثورت ذکور احون داسوتان در قوورآن دارد کووردخم موآاردی  ،از  کوه داسوتانی تکوورار را هوذا موا سوعی 
کنحم.   ،ی داردشده و مترادفات نقش مؤثر  جررسی 

 معنای ترادف 
کلمه  ف چنان «ردف»حروف ، «ترادف»رخشه  بکه در  است . از نرر هغآی ِرد   لسهان ال َه

گحرنود و خکوی از آن  ،آمده کنار هوم قورار  اصل آن حه معنای تجعحت است و هذا اگر دو چحر در 
گوخند.   .(9/114 :1414)اجن منرور، دو سشت دخگری حاشد حه آن ترادف 

کار جرده مویترادف حه معنای استفاده ا در اصقالح،اما  وهوی  ،شوآد ز دو هفظ هم معنا حه 
که دالهت هر هفری از احتدا جرای منروور خاصوی جوآده کوه دو هفوظ  ،از آنجا  گفوت  نموی توآان 

کامال   کوه دو هفوظ در خوک  ،حه خک معنا هستند مترادف  حلکه اشتراکاتی حاعث شوده اسوت 
کار روند.  معنا حه 

 :َىاىه ىَ ََكن ىو وةژگی َاص َص
کوورخم شووحآه جیوان قصووهاخننخسوت  اسووت. هفووظ  «أحسوون اهقصوص»اش حنوا جوور  کووه قورآن 

هصخَّ َعلَ سوووره حآسو :  3کوه در آخوه  «قصوص» ه َّ َنقَّ َْ ْحَسهَ  اْلَقَصهصف یههَن
َ
آموده مصوودر  َْ أ

گفتن است حلکوه  ،نه اخنکه قصه حآس  جهتورحن قصوه حاشود ،جآده و حه معنای جهترحن قصه 
که در قرآن  هر قصه  حه جهترحن وجه آمده است.هست، ای 

حلکه جورای تنجوه و جیوداری  ،پردازی و سرگرمی نحامده دوح اخنکه قصه در قرآن جرای خحال
َو اْلَقَصصَّ عمران آمده است:  آل 62هذا در آخه  .از خآاب نفلت است نخَ َهَذا َلهَّ قخَّ إف ََ   .اْل

کوه قورآن حوه حسوقصص قرآنوی مهم  ژگی حاحن و حاری از تفاصوحل همنوآن حاعوث موی شوآد 
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کن نكوردازد و مووثال  موواشوخاص و ا سوومایاهوا و  توارخ  تآهودها و وفووات  در سووره حآسوو  ا
هووای مووؤثر در داسووتان همنووآن زهحخووا و همسوورش و جوورادران  از شخصووحت گوواه نووامی هووحم

کلموات زخوادی ر ا حوه جوای حآس  و نحره نمی آورد و حتی جرخی اوقوات تورجح  موی دهود 
یفرماخود:  ، مویح همسور زهحخوا را ججوردحه جای اخنکوه نوا مثال   ،ذکر خک اسم جیاورد هذف

هاَل الخَ ََ  َو
 ََ ْص ْ  وف اهَّ وف ََ  .(21/ )حآس   اْشَت

کوه در قورآن آموو حون حقحقوتا کلموه و عجوارتی  کوه هور  ده نگوری در قورآن جیوانگر احون اسوت 
کی از مقلجی مهم و مفحد است. گفتوه شود  سوره در هذا اگر مثال   حا  «أرسول»ای از قآل فرعآن 

کلموه نکتوه کخوهور  حتموا   ،آمود «احعث»و در سوره ای حه جای آن  ای قاجول ذکور را  از احون دو 
کوه در قورآن حوا حا ور موا در مقاهوه از احون رو می رساند.  حوه دنجوال درخافوت حقحقتوی هسوتحم 

کلمات در آخات نهفته است.  عآم شدن 
کشحدن خط ها مشخص شده و حعد از ذکر آخات حه جررسوی  در زحر آن کلمات تکراری حا 

 ها پرداخته شده است.  آن

 نمونه های تطجحقى
ْذ  إف ْن َو کَّ ْیَنهها ههوَء اْلَ ههَذابف  َنجخَ ْن سَّ وَنکَّ ههووَّ َعههْوَن َخسَّ َْ ههْ  كلف يف وَن وف ََّ ف ههَذحخ ْن َو  خَّ ْحَنههاَءکَّ

َ
وَن أ یَّ َْ َخْسههَت

ی ْن َويف َساَءکَّ کَّ  نف ف حخ  َ  ْ ْن َحَ ء  وف کَّ ین  َذلف  (49حقره/ ) ْن َعظف
ْذ  إف ْن َو کَّ ْنَجْیَنا
َ
وَء اْلَ َذابف  أ ْن سَّ وَنکَّ ووَّ َعْوَن َخسَّ َْ ْ  كلف يف وَن وف لَّ َقتخف ْن َو  خَّ ْحَناَءکَّ

َ
ْن أ َساَءکَّ وَن نف یَّ َْ َخْسَت

ی ین   َويف ْن َعظف کَّ ف حخ  َ  ْ ْن َحَ ء  وف کَّ  (141 /عرافا) َذلف
ْذ  ْن إف ْ َهَة ا ف َعَلهْیکَّ وا نف يَّ هف اْذکَّ َقْووف وَسی لف اَل وَّ

ََ ْذ  إف ْن َو کَّ ْنَجها
َ
هوَء  أ ْن سَّ وَنکَّ هووَّ َعهْوَن َخسَّ َْ هْ  كلف يف وف

وَن اْلَ َذابف  ََّ ف َذحخ خَّ ْن َو  َو ْحَناَءکَّ
َ
یأ ْن َويف َساَءکَّ وَن نف یَّ َْ ین   َخْسَت ْن َعظف کَّ ف حخ  َ  ْ ْن َحَ ء  وف کَّ  (6/)ؤجراهحم َذلف

کنینجخَ » کن»و  «نا  «أنجینا
کوه اِ های تفعحل و  حاب   .ه اسوتخوآن تعدتورحن  مهومفعال دارای معانی متعددی هستند 

حاخد ، دور از ذهن حه نرر می رسدخادشده حا تآجه حه اخنکه معانی دخگر احن دو حاب در آخات 
کمحنج  »تغحیور هفوظ  کم»حوه  «نوا کورد. شواخد علوت و را در جوای دخگور جسوت «أنجحنوا احون جوآ 

کوه خکوی از  کووالح اتغحیور هفوظ در آخوه اول موورد ححوث احون حاشوود  حعواد معجوره قرآنوی تفونن در 
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کنود و   است کورد و هموان هفوظ را دوحواره خآاسوت اسوتفاده  مثال اگر قرآن از هفری اسوتفاده 
هفووظ  49هووذا در آخووه  .کنوود رار آن وجووآد نداشووت هفووظ را عووآم مووینوورم خاصووی در تکوو

کمحنج  » کوار جوورده و در آخوه  «نوا إذ يََنها حکههن الَُّهَه فرماخوود  را و موی« نوواحأنج»هفووظ  50را حووه  و
کنیيأنج کمنج  »چووآن  نهها کووه حاعووث  «حنووا کلووی از فرعووآن و خووارانش اسووت  نشووان از نجووات 

نشوان از نجوات در هحروه تالقوی  «أنجحنوا»اموا  ،های فراوان جورای حنوی اسوراجحل جآدنود عذاب
کنار درخا دارقآح فرعآن حا حنی اسراجحل د که هحره حسحار خقرنواک و ا وقرابر    آوری جوآد د 

کحود نحسوت گرفتوه توا تکورار ، حلکوه سا نورم از تکورار فعول ت  آن حوه تفننوی در فعول صوورت 
 آور نجاشد. خک صورت مالل

کوار رفتوه و فرموآده:  «حنانج  »اهجته در جای دخگر قرآن عجارت  نها دو حوار حوه  ََّ ْو
َ
ها جهاَء أ َو َلهخَ

هیٍظ  هْ  َعهذاٍب َغلف ْن وف ْینهاهَّ ها َو َنجخَ نخَ ْحَهٍة وف ََ وا َوَ هَّ بف ةَ  كَونَّ ذف
وىاا َو الخَ ْینا هَّ ، وهوحکن (58 /)هوآد َنجخَ

کوه تکرار در آنجا حدحن علوت  ی اول خعنوی موا آنوان را از دشمنانشوان نجوات «حنوانج  »اسوت 
که دشمنانشوان را فخی دوح «ناحنج  »دادخم و و  راگرفوت نجوات دادخوم عنی از عذاب نلحری 

هوذا حنوا جوور  (2/405: 1407، )زمخشوریو جرخوی نحور نجوات دوح را از عووذاب آخورت دانسوته انوود 
کحود، آن را حوه خوک شوکل آورد ل حوحوه عجوارت دخگور ینجحنوایی دوح از قج .تآ وح  نجوات و ت 

کخوول جوور اجمووال اسووت و فاحعقوو  تفصوو نووا( و حد نجووات دادن، و هووذا هفووظ )نج  حووده آن ت 
کووه از آن نجووات پ  حووه ختصوور کردنوود تکوورار شووده تووا شوونآنده را از عووذاب آنیووآننووه  هووا  دا 

 ( 7/33: 1372، )خانی و رخا یحترساند. 
حووه آن عقوو  « نوواحأنج»و گرفووت  قوورار نمویدر وسووط  «فرقنووا»اگور در آخووه مووورد ححووث فعول 

کحشود شواخد ماننود سووره هوآد هفوظ ینج نموی فصوحل حعود از اجموال حوودون د و تحونوای حنوا جور ت 
 آمد. )واهّلل أعلم( تغحیر می

کوه مووی تووآان جوورای تغحیور سووحا  فعوول  در آخووه  «نوواحأنج»حووه  «نواحنج  »شواخد علووت دخگووری 
که در تکرار حرف همره حعد از خادشده  کالمی است  کرد مآسحقی  آموده اسوت  «ناحأنج»ذکر 

ْنَج  همره متآاهی( و فرمآده: چهار)
َ
ْن َيأ کَّ ََ ْیَنا ْغ

َ
َناَوأ َعْوَن َو  كَل  َْ َْ ْن يف ْنتَّ

َ
وَن  أ يَّ ْنظَّ ََ. 
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 «ذحَونخ»و  «قتلونخ»
که هر دو فعل از «قتلآنخ»و  «ذححآنخ» حارۀدر حاب تفعحول اسوت  وجه اشتراک احن است 

کووه هوور دو فعول در مجوورد متعوودی انود نوورم از میخوود شدنشوان چحوور دخگوور و حوا تآجووه حوه اخن
 است.

کووه ناهجووا حوواب تفعحوول جوورای تکثحوور مووی آخوود روشوون  هووذا حووا  (47 :ح1987 ،)جرجوانیاسووت 
کووه  کووالح  ، داردحکاخووت فرعووآن  از شوودت عووذاب حنووی اسووراجحل تآسووط آلعناخوت حووه مقوواح 

کلمه تذجی  حوه تقتحول شواخد  می گرفت، اما تجدحل  تآان معنای تکثحر در هر دو فعل را در نرر 
کشتنی را شوامل موی تر احکه تقتحل عروست از احن  گآنه  کشوتن فقوط   شوآد است و هر  خعنوی 

کردن نجآده و  کار موینآاق قتل در مورد حنی امنحصر در ذح   اموا فجحوع  ،گرفتنود اسراجحل را حه 
که در قرآن حه طور مخصآص   است. خادشده ترحن آنها ذح  جآده 
*** 

  َ ْب حف َف ْلَنا اْض
هف َيقَّ َقْووف وَسی لف ذف اْسَتْسَقی وَّ إف ََ َو َج ََ ْت َصاَ  اْل ََ هْد  َياْنَبَج ََ ا  َْ َعْینا ََ َنَتا َعْش ِْ ْنهَّ ا وف

ْ َثْوا يف  ََ  ََ ْزقف ا ف َو ْ   ف وا وف وا َواْشَيبَّ
لَّ ْن کَّ َناٍ  َوْشَيَبهَّ

َّ
اخَّ أ َن کَّ ةَ   یَعلف دف ْبسف ضف وَّ َْ  (60/)حقره اأْلَ

َنَتهه ِْ نَّ ا ْ َنههاهَّ نخَ ََ ْب  ْی َو َف نف اْضهه
َ
هههَّ أ ْووَّ ََ ذف اْسَتْسههَقاهَّ  وَسههی إف َلههی وَّ ْوَحْیَنهها إف

َ
هها َوأ َوها

َّ
ا أ ْسههَُّایا

َ
َْ أ ََ َعْشهه

 ََ َج ََ َ َصاَ  اْل ْن... َياْنََُّجَسْت حف َناٍ  َوْشَيَبهَّ
َّ
اخَّ أ َن کَّ ْد َعلف ََ ا  َْ َعْینا ََ َنَتا َعْش ِْ ْنهَّ ا  (160/ عرافا) وف

 «انججواس»از  «انججسوت»تی مترادف است. دو هفظ یانفجرتی و یانججساحن آخات در 
کووم و یووجحووه معنووای اسوت،  رون آموودن آب حووه یووج «انفجووار»رون آموودن آب جووارى حوه صووورت 

کوم ج .کثرت است که آب اول از سونگ حوه صوورت  سوكا  ،آمود یرون مویوقصه احن طور جآده 
حقوره انفجوار شوده و در سووره خواد اخحر انججواس  ۀخآ هذا در .کثرته د ححرس یشد تا م یاد مخز

گرد  (5/9ده.  )طآسی، جی تا: خذکر 
*** 

ةَ   ذف
َل الخَ ی َيَُّدخَ ذف

ََ الخَ َا َغْی ْو ََ وا  َلهَّ ْن  ََ یَا َلهَّ ْلَناَف ََ ْن
َ
َها  َيأ َهاءف حف َ  السخَ ا وف َا ْج َف وا  َلهَّ

ََ ةَ   ذف
َعَلی الخَ

وا وَن  َکانَّ قَّ  (59)حقره/  َخْبسَّ
وا َلهَّ ََ ةَ   ذف

َل الخَ ی َيَُّدخَ هذف
ََ الخَ َا َغْیه ْو ََ ْن  ْنهَّ هْن  وف یهَا َلهَّ َسهْلَناَف َْ

َ
َهها  َيأ هَهاءف حف هَ  السخَ ا وف َا ْجه َف ْن  َعَلهْیهف

وا وَن  َکانَّ هَّ  (162 /عرافا)  َخْظلف
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 «أَسلنا» و«أنَلنا»
کلمه مترادف نحستند کورخم و  اما حا تآجه حه متالزح جآدن آن ،جرخی اوقات دو  هوا در قورآن 

که در قرآن  خعنی حه عجوارتی احون   اند اند حه جای هم استفاده شده کرده پیدامعنای خاصی 
کرخم است. ،ترادف  مخصآص قرآن 

کووه حووه معنووای  کووه حووه معنووای فوورو فرسووتادخم اسووت در آخووه شوورخفه حووا أرسوولنا  مووثال أنرهنووا 
کوه  ،آخنود ر هغوت شناسوان متورادف حوه حسواب نمویفرستادخم اسوت از نرو اموا در زحوان قورآن 

أنرهنا فعول جوی واسوقه و أرسولنا فعول حوا واسوقه اسوت و واسوقه در آخوه شورخفه هموان رسوآالن 
کووه موو مور رسوواندن عووذاب شوودند و چووآن مالجکووه از طوورف خداونوود  خعنوی مالجکووه هسووتند 
کورد ،هوای فروماخوه آموده جآدنود متعوال جورای عوذاب انسوان . احون فعول معنوای نویول هوم پیودا 

کوار اه کلموه ؤرسوال حوه معنوای رسواندن عوذاب تآسوط مالجکوه حوه  جته در جاهای دخگری نحور 
گفتنود: است  رفته  ََ مثال مالجکوه عوذاب خقواب حوه حتورت ؤجوراهحم  ْن  َةهَّ ْخهدف

َ
  أ

َ
أ ََ ها  َيَلهخَ

ْلَنا  سف َْ
َّ
ا أ نخَ َخْف إف ََ  ََ وا  الَّ ََ یَبةا  َف ْن  ْنهَّ ْوَجَ  وف

َ
ْن َوأ هَّ ََ َلْیهف َنکف  إف

اَّ صف وٍط ََ ْومف لَّ
ََ َلی  هوذا  .(70/ )هوآد إف

 دو فعل أرسلنا و أنرهنا حه جای هم و حه صورت مترادف در آمده اند.
حتووی حوا فوورم  «انورال»اموا در  ،نوامی از واسووقه هوم هسووت «ارسوال»حوه عجوارتی دخگوور در 

 اهتمامی حه آن واسقه وجآد ندارد.  ،وجآد واسقه

 :«بسقونخ»و  «ظلهونخ»
کورخم موی توآان نوآعی ارتجوا  حا مراجعوه حوه آخوات  کفور  هوای فسوق، محوان وااهقورآن  ظلوم و 

کوافر اسوت ،خافت که هر فاسقی ظاهم است و هر ظاهمی نحر  حوا احون تآ وح   ،حه احن صورت 
کووو کوووه اوال   کوووافران را ظووواهم مووویقووورآن  وَن فرماخووود:  دانووود و موووی رخم  هَّ هههالف هههنَّ الظخَ وَن هَّ يَّ  َواْلَکهههايف
کفر است( و از طرفی می 254/)حقره َنهاٍت َوَوها  :فرماخد فسق زمحنه  َْ كَخهاٍت َبمخف َلْیه ْلَنا إف ََ ْن

َ
َوَلَقْد أ

وَن  قَّ  اْلَباسف
َخَ
َها إف ََّ بف

کافر است. .(99 /)حقره َخْکبَّ  سا فسق زمحنه ظلم است و ظاهم نحر 
هوذا  .حوا دخگوری داردخوک فسق آخاتی در قرآن دالهت جر همراه جآدن هر  ظلم و ،کفردرحارۀ 

گآنوه آموده اسوت: در  َهها ...سوره ماجده  حه ترتحب در انتهوای سوه آخوه احون  هْن حف کَّ َْ َوَوهْ  َلهْن َخ
وَن  يَّ نَّ اْلَکهايف َْ هَّ وَلجف

َّ
ْنَيَل ا َّ َيأ

َ
هنَّ . و (44ماجوده/) أ َْ هَّ ه وَلجف

َّ
ْنهَيَل ا َّ َيأ

َ
َهها أ هْن حف کَّ َْ ..َوَوهْ  َلهْن َخ
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وَن  هَّ هههالف وَن ...َوَوهههْ   ( و45ماجوووده/ ) الظخَ هههقَّ هههنَّ اْلَباسف َْ هَّ ههه وَلجف
َّ
ْنهههَيَل ا َّ َيأ

َ
َهههها أ هههْن حف کَّ َْ  َلهههْن َخ

 .(47ماجده/)
کلمه ی نود و ظلوم حوه ا رلمآنی در آخوات موورد نرور متورادفخفسقآنی و یخاز نرر هغآی نحر دو 

همننوحن فسووق خعنوی توورک  .(12/374 ،1414)اجون منروور: معنوای جوور و تجوواوز از حود اسووت 
ء جوور وجووه فسوواد.  ء از شووی و خووروح شووی (10/308، هموآ)دسووتور خداونوود و خووروح از راه حووق 

 (5/176 :1372 ،)قرشی
ىاتدر  کوه حووه حکوم عقالنووی »رانووب آموده:  وبَه گفتووه موی شووآد  کسوی  فاسووق جیشوتر حووه 

کند  . (636: )رانب.  «اخالل وارد 
*** 

ْلَنا  ََّ ْذ  إف واَو لَّ ََّ َخهَة  اْى هف اْلَقْي هوا يَ َهذف ولَّ ََّ ا َو دا هجخَ هوا اْلَُّهاَب سَّ لَّ ََّ ا َواْى َغهدا ََ ْن  هْجتَّ ْنَهها َحْیهشَّ شف هوا وف لَّ کَّ
ْن  کَّ َناَخا ََ ْن  َْ َلکَّ ة  َنْغبف نخَ یَ  َو حف نف سف َْ خدَّ اْلهَّ  (.58 /)حقره َسَنيف

نَّ  یَا َلهَّ َف ْذ  إف وا َو نَّ َخَة  اْسکَّ هف اْلَقْي ا َو َهذف دا جخَ وا اْلَُّاَب سَّ لَّ ََّ ة  َواْى نخَ وا حف ولَّ ََّ ْن َو ْجتَّ ْنَها َحْیشَّ شف وا وف لَّ کَّ
ْن  کَّ َف یَجا نف ََ ْن  َْ َلکَّ یَ   _َنْغبف نف سف َْ خدَّ اْلهَّ  (.161/ عرافا) َسَنيف

   «اسکنوا»و  «اىَلوا»
کوه در واقوع ادخلوآا متتومن معنوای  «اسکنآا»حه  «ادخلآا»علت تغحیر سحا   احون اسوت 

هوذا احون  .خعنوی وارد شوآ و حنشوحن  اگر ما حه محهمانی حگوحیم وارد شآ مثال    م هستاسکنآا ه
کوه احون دو فعول دارنود و حاعوث اسوتعمال  ،دو هفظ حا هم تفاوت جآهری ندارنود اموا تفواوتی 

کوه فعول خووردن  ،هفظ واوی عاطفه در خکی و یفاءی عاطفوه در دخگوری شوده شواخد احون حاشود 
کوه  .اما مترتب جر سکآنت نحست ،مترتب جر دخآل است ورودی حوه عجوارتی دخگور توا زموانی 

اما فوردی موی تآانود وارد جواحی شوآد و حودون اخنکوه  ،گحرد صورت نگحرد خوردن صورت نمی
کن شوآد از  کنود خووردنیسا اسوکنآا درحوارۀ اموا  ،ادخلوآا ترتوبحوارۀ هوذا در .هوای آن اسوتفاده 

 عق  مح  استفاده شده است. 
کسی سؤال  کداح خک از دو اگر  که خداوند  گفتوهفعول کند  ه «ادخلوآا»و خوا  «اسوکنآا» :را 

کووه خداونوود متعووال اسووت  گوخنووده  گفتووه و از و مگوور نووه احوون اسووت  خکووی از احوون دو فعوول را 
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ی ا خداوند نحر راستگآتر وجآد ندارده  َف َ  ا ف  ْصَدقَّ وف
َ
 .(122 /)نساء َوَوْ  أ

گفووت: د تغحیوور نکنوود و اهفوواظ  و داسووتان اگوور محتووآار ذکوور خووک قتووحه در جووآاب حاخوود 
کذب جوآدن قتوحه نودارد هجاح تورحن هودف رسواندن  زحورا مهوم  جا خا عآم شآد احن نشان از 

گفت علی و حسحن آمدند   متمآن حه مخاطب است. مثال   گفوت  اگر فردی  چند روز حعد 
حلکوه  ،اردگآنوه تعار وی نود و سكا حسحن آمد جمله دوح حا جملوه اول هوحم ،اول علی آمد

 تکمحل جمله اول است. 

 «کلوا»ىَ ي ا « ياء»و  «واو»
ح  اهجواب»واو    زحورامقلوق عقو  اسوت ،منرور از عق  حوا واو

ُ
 ،عقو  اسوت )مورادی «أ

کوه 158 :1413 ( اما فاء جرای عقو  و جیوان ترتحوب موی آخود. در واقوع شواخد منروور احون جوآده 
کحود شوده اسوتحقرسوره در  .خوردن و تمتع آنان حاخد حعد از ورود حاشد  ،ه حه احون مقلوب ت 

 عراف مقلق عق  مورد نرر جآده است.ااما در سوره 

کن»و  «َنیجاَکن»  «َناخا
کوه  کوه خقحجوات جورعکا خقاخوا جور هن خقحجوات و خقاخوا احومفرقوی  سوت احون اسوت 

کم دالهت دارد.  کوه اهو  و تواء در جموعا  جمع مقدار  کورده  نشوان از  ،صمعی از جرخی نقول 
کثرت در جمع  ت است و خقاخا جر  اموا علوت تغحیور  ،(726 :جوی توا ،)اجون زنجلو دارد دالهت ِقل 

کم»حوه  «خقحجاتکم»سحا   کوه وعوده اههوی شوامل حخشو «خقاخوا اخش تمواح شواخد احون حاشود 
کم و چه ز ،شآد گناهان می َُّهاىف که در جای دخگری فرموآد:  چنان ،خادچه  هْا َخها عف ةَ   َی ََّ هذف

الخَ
َو الْ  هَّ هَّ نخَ ا إف ی ا وَب َجهف نَّ

ََّ الذخَّ نخَ اَ  َخْغبف ْحَهةف ا ف إف ََ   ْ وا وف ْقَننَّ ََ  
ََ ْن  هف سف

ْنبَّ
َ
وا َعَلی أ يَّ ََ ْس

َ
ینَّ أ حف َخَ ََّ ال و  َغبَّ

 (.  53 /)زمر

 «وسنيخد الهَسنی »ىَ  «واو»
کحود فعوول عوراف شواخد جیووان اتصوال و تاعلوت نحامودن واو در سوووره   «یخدسوون»حوا  «نغفور» 

کحود  ،ذکور شوده «نغفور»تور حوه  نردخوک «ادخلآا اهجواب»فعل زحرا   حاشد هوذا وعوده زخوادت حوا ت 
کحود  نردخوک «قآهآا حقو »اما در سوره حقره  ،جیشتری آمده است تور حوه نغفور ذکور شوده و هوذا ت 
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رت نردخوک غفوکوه حنوی اسوراجحل حوا عمول خوآد حوه م حا واو آمده حه عجوارت دخگور آنجوازخادت 
که حا قآل خآد نردخک شدند. )واهّلل أعلم(   کحد جیشتر از آنجاحی است   شدند ت 

*** 

 عراف:ا  سوره 
ْجَت حف  ْنَت جف ْن کَّ اَل إف

یَ    نَخٍة ََ َف هاىف هَ  الصخَ ْنهَت وف ْن کَّ َهها إف تف بف
ْ
ه106َيهأ َذا هف ْلَقی َعَصهاهَّ َيهإف

َ
 َی ( َيهأ

ی     ُّف ْ َُّان  وَّ
َُ َخَدهَّ 107َِّ ََ َذا هف ( َوَن ةَ    َی َيإف يف َف ا

لنخَ اَل اْلَهَلَّ ( 108َبْمَضاءَّ لف نخَ َههَذا  ََ َعهْوَن إف َْ هْومف يف
ََ هْ   وف

ین    َ  َعلف وَن  109َلَساحف يَّ وَّ
ْ
هأ ََ ْن َيَههاَذا  هکَّ ضف َْ

َ
ْ  أ ْن وف َجکَّ َف ْخ ْن خَّ

َ
خدَّ أ يف هاهَّ 110( ةَّ ََ

َ
هْه َوأ جف َْ

َ
وا أ هالَّ ََ هْا (  سف َْ

َ
 َوأ

ةَ    يف ي اْلَهَدا ف ف َحاشف ف 111يف
اخ کَّ وَ  حف ََّ

ْ
ٍَ ( َخأ یٍن   َساحف ْن 112َعلف َعْونَّ كَوْنتَّ َْ اَل يف ََ ههف  ( ...  ْن كَذَن حف

َ
ُّْهَا أ ََ

و هَّ ََّ َْ َ  َوَک نخَ َهَذا َلَهْک ْن إف یَلکَّ هوَن   هَّ يف ْ َلهَّ ََ ْهَلَهها َيَسهْوَف 
َ
ْنَهها أ هوا وف جَّ َف ْخ تَّ خَنةف لف َ ه خَ 123اْلَهدف ف نخ ََ

َّ
( أَل

َ ٍف  َف   ْ ْن وف َلکَّ جَّ َْ
َ
ْن َوأ َخکَّ ْخدف

َ
نخَ أ یَ    َِّ ْجَه ف

َ
ْن أ کَّ َُّنخَ َصلخف

َّ
 .(124أَل

 سوره شعراء:
اَل لَ  یََ ا َغْیيف َلها َخْذَت إف

َخَ َ  اْلَهْسجَّ  جف ف ا َْ وف ْجَ َلنخَ
َ
یَ   أَل َْ 29ونف ْجتَّ َوَلْو جف

َ
اَل أ ََ َش  (  یٍ   ٍء ْی حف ُّف وَّ

یَ   30  َف اىف َ  الصخَ ْنَت وف ْن کَّ هف إف تف حف
ْ
اَل َيأ ََ ه31(  َذا هف ْلَقی َعَصاهَّ َيهإف

َ
هی     َی ( َيأ ُّف ْ َُّهان  وَّ

َِّ32 َُ ََ ( َوَنه
هه َذا هف ةَ    َی َخهَدهَّ َيههإف يف َف هها

لنخَ ههاَل 33َبْمَضههاءَّ لف ََ ْلَههَ ف  (  نخَ  لف ههین    َحْوَلهههَّ إف َ  َعلف ْن 34َهههَذا َلَسههاحف
َ
خههدَّ أ يف ( ةَّ

وَن   يَّ وَّ
ْ
ههأ ََ هف َيَهههاَذا  َف َْ هه سف ْن حف ههکَّ ضف َْ

َ
ههْ  أ ْن وف َجکَّ َف ْخهه ههاهَّ َو 35خَّ ََ

َ
ههْه َوأ جف َْ

َ
وا أ ههالَّ ََ ههی اْحَ ههْش (  اْلَهههَدا ف ف  يف

ةَ    يف ف 36َحاشف
اخ کَّ وَ  حف ََّ

ْ
ٍَ ( َخأ ا َخَ یٍن   َس ْن 37َعلف اَل كَوْنتَّ ََ ْن كَذَن َلکَّ ََ  َلهَّ  ( .............. 

َ
هَّ َُّْا أ نخَ ْن إف

ی ههذف
نَّ الخَ کَّ ََّ یهه ههَ ٍف  َلَکُّف َف ههْ   ههْن وف َلکَّ جَّ َْ

َ
ْن َوأ َخکَّ ْخههدف

َ
َ هه خَ أ ف نخ ََ

َّ
ههوَن أَل ْ َلهَّ ََ ََ َيَلَسههْوَف  َْ هه ههنَّ السخف َهکَّ

َعلخَ
 
َّ
یَ   َوأَل ْجَه ف

َ
ْن أ کَّ َُّنخَ  .(49َصلخف

ِلو»داسوتان جملووه احون در  وواِحر  ع  س  ا ه  وذ  اران او خووخووک حوار حوه فرعووآن و خوک حووار حوه  «م  حِؤن   ه 
کووه فرعوآن و خوارانش هم نشوان مووینسوجت داده شوده اسووت و احون   فکوور جآدنود و اصووآال  دهود 

کند که خالف او فکر  کسی اجازه نمی داد  : فرماخود حه نقول از او مویکه قرآن  چنان ،فرعآن حه 
 ََ  َوهها أَ

َخَ
ههْن إف خکَّ  ف

َّ
َعههْونَّ َوهها أ َْ ههاَل يف گفتووه29/ )نووافر ََ انوود احتوودا فرعووآن جووآاب  ( جرخووی نحوور 

گفت، مآسی کردند.  شسكا قآم را حا احن جمله   :1422 ،سوکافیا )خقحوبحا او همراهی 
2/647). 
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اسوتفاده شوده  «شویء»و در سوره شوعرا حوه جوای آن از هفوظ  «هخآ»عراف از هفظ ادر سوره 
کورخم هور    زحورانودا اما در هسوان قورآن متورادف ،که از نرر هغآی حا هم مترادف نحستند در قورآن 

که جر  هْ  کننوده خداسوت:  ال  شآد نشانه اههی جآده و تسوجح اط یءهفظ شآن آننه  ْن وف إف َو
اْی َش  َا هو ها َغبَّ یها هَّ َکاَن َحلف نخَ ْن إف هَّ ََ ی ْسُّف ََ وَن  ْبَقهَّ ََ  

ََ   ْ هف َوَلکف ْهدف ََ حَّ حف َسُّخف  خَّ
َخَ
( و در 44 /)ؤسوراء ٍء إف

هآخه دخگری فرمآد:  ْ  كَخٍة يف ْ  وف ف ةخ
َ
هوَن  یَوَکأ ضَّ َف  ْ هْن َعْنَهها وَّ وَن َعَلْیَهها َوهَّ هيخَّ ضف َخهَّ َْ هَهاَواتف َواأْلَ  السخَ

کووه فرعووآن و امثووال او از دخوودن آخووات اههووی در اشووحاء عاجرنوود .(105 /)حآسوو  در  ،از آنجووا 
کووه  اعووراف هفووظ شوویءسوووره  حووا صووفت مجووحن مقحوود شووده تووا آخووه جووآدنش جوورای مخاطجووان 
 ان هستند وا   حاشد.  فرعآنح

 «اح ش» و «أَسا»
کووه حعوث ظواهرا عواح توور از  آننوه حوا دقوت در معووانی دو فعول حوه نرور مووی رسود احون اسوت 

و  (132 :1412، اصفهانیرانب )ارسال است و اصل معنای حعث جرانگحختن و فرستادن است 
که در  ه علی اهشو»آمده:  لسان ال َبچنان  ث  ع  لوه یح  کواری   «ء: حملوه علوی ِفع  خعنوی او را جور 

کورد  کوه حعووث شووامل معووانی  وجهههع الَُّهية در  (2/116: 1414 ،)اجوون منرووروادار  آمووده اسووت 
کوردن از خوآاب،مختلفوی  کوردن و  تن در روز قحاموت،جورانگحخ ماننود جیودار  ارسووال نحور زنوده 

ٍة  یَحَ ْثنا يف همنآن آخه شرخفه  ،است وخَ
َّ
ف أ
اخ هوَا کَّ سَّ  .(2/236: 1375)طرخحوی، ( 36)نحول/  ََ

 هم هست. «ؤرسال»متتمن معنای  «حعث»در واقع 

 «سَاَ»و « ساحَ»
کساجی  کوردهجرخی همنآن حمره و  انود و دهحلشوان احون  در هور دو سووره یسوحاری قراجوت 

که چآن خک داستان است حاخد حه خک  ، اموا حوا (291 :جی توا ،)اجن زنجلهقراجت شآد شکل جآده 
گوخندۀ گروه جآدهله احن جم تآجه حه اخنکه  کوه عوده می ،اند خک  کرد  گآنه تآجحه  ای  تآان احن 

کحوود جور مهوارت معتقوود  دسوت و عوده جورآوردن سواحران چحووره ای جوور آوردن سواحران حودون ت 
که  جآدند و دهحل احن امر آن که در جاحی  گآنوه اسوت:  جمله قجل آن احون ،آمده «سحار»است 

ْن  کَّ ضف َْ
َ
ْ  أ ْن وف َجکَّ َف ْخ ْن خَّ

َ
خدَّ أ يف وَن  ةَّ يَّ وَّ

ْ
هأ ََ هف َيَهاَذا  َف َْ سف کوه  حف جملوه  ،آموده «سواحر»و در جواحی 

وَن گآنووه اسووت:  قووجلش احوون يَّ وَّ
ْ
ههأ ََ ْن َيَهههاَذا  ههکَّ ضف َْ

َ
ههْ  أ ْن وف َجکَّ َف ْخههه ْن خَّ

َ
خههدَّ أ يف   خعنووی عجوووارت ةَّ
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کار نجآده «حسحره» کحد در  که تا  .(187 :1410: ی)کنانآورده نشده است  ،در جاحی 

 «حهكونتن »و  «كونتن له»
کوه  وومحر هوواء حوه رب جوور مووی« آمنوتم حووه»عووراف ادر سووره  شووعراء سووورۀ گوردد و در  آمووده 

که  محر هاء حه مآسی جرموی «آمنتم هه» کوه  خعنوی در حواره مآسوی احون  گوردد آمده  گآنوه اسوت 
کورده  ردخده علت احن معنا محدان مجارزهآخا حه نفع مآسی اخمان آو کوه فرعوآن حوه سوا  ای است 

کوه  .گوآاهی دهنود جآد تا ساحران حوه نفوع او جور نواتآانی مآسوی  حوه تآانواحی آنوان هنگوامی 
کرد.   مآسی رأی دادند فرعآن حا احن سؤال آنان را توجی  

که حدون واسقه است حا حاء سؤال شده است.  اما اخمان حه خداوند 

 «ِن ألصلُّنکن»و  «وألصلُّنکن»
گذشوت در اخنحارۀ در که قجال   همان فرقی نحور صواد  اسوت و فرقوی  جواواو و فاء عاطفوه 

که  خعنوی اخنکوه فرعوآن حوه سواحران   رسواند ترتحب حوا فاصوله را موی« ثم»که هست احن است 
کوه مودتی را حوا سووختی  کشووحده  گذراننوود، و تحمول عوذاب مویوعوده داد  سوكا حوه صولحب 

 خآاهند شد.  
*** 

 سوره طه
اَ   ََ

َ
وَسی  َوَهْا أ خشَّ وَّ ْهلف 9َحدف

َ
ا َيَقاَل ألف َا   َنا

َ
أ ََ ْذ  ی( إف ف نخ وا إف اَّ ا هف اْوکَّ َا هی كَنْسهتَّ َنها ْن  َلَ لخف هیکَّ َف ك

ْنَها  َقٍَُّ  وف دا    حف َف هَّ ا
دَّ َعَلی النخَ جف

َ
ْو أ
َ
ا 10أ اَها( َيَلهخَ ََ

َ
وىف  أ وَسی   َی نَّ  .(11َخا وَّ

 سوره نمل: 
ْذ  ی إف ف نخ هف إف ْهلف

َ
وَسی ألف اَل وَّ ا  ََ َا ْن كَنْسهتَّ َنها یکَّ َف ْنَهها َسهن ٍَ  وف َخَُّه هْن  حف کَّ هٍَُّ  َلَ لخَ ََ هَهاٍب  شف ْن حف هیکَّ َف ْو ك

َ
أ

وَن   ْصَنلَّ ا 7ََ وىف  َجاَءَها( َيَلهخَ هینَّ َ  َوْ  يف َف و ْن بَّ
َ
یَ   َی أ بخف اْلَ هاَلهف ََ اَن ا ف  ََ هُّْ َف َوَوهْ  َحْوَلَهها َوسَّ ها

النخَ
ْا (... َو 8  َف ْى

َ
ی أ ََ  َخَدَ  يف  َْ َعهْوَن َو َجْیُّف َْ َلهی يف ْسهعف كَخهاٍت إف َف هي  هوٍء يف َف سَّ هْ  َغْیه ْ  َبْمَضاَء وف ََّ ههف ْخ ْووف ََ 

یَ    قف ا َياسف ْووا ََ وا  ْن َکانَّ هَّ نخَ   .(12إف
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 سوره قصص: 
ه ََ ا  َا َف َنها هو هبف النخَّ هْ  َجانف هف كَنهَ  وف ْهلف

َ
أ ََ حف َجَا َوَسا

َ
وَسی اأْل َضی وَّ ََ ا  هوا َيَلهخَ اَّ ههف اْوکَّ ْهلف

َ
هیاَل ألف ف نخ  إف

ا  َا یكَنْستَّ َنا ْن  َلَ لخف یکَّ َف ْو  ك
َ
ٍَ أ َخَُّ ْنَها حف ٍْ وف وَن   َجْذَو ْصَنلَّ ََ ْن  کَّ َف َلَ لخَ ا

َ  النخَ ا 29وف اَها( َيَلهخَ ََ
َ
ْ   أ َي وف وىف نَّ

ههی ْخَههه ف يف
َ
ِف اْلههَواىف اأْل هَ  ال َشهایف َکههةف وف ََ َُّا ْقَ ههةف اْلهَّ ههیاْلَُّّ ف نخ وَسههی إف ْن َخهها وَّ

َ
ْف أ ََ ههَج َنهها ا َّ  شخَ

َ
یَ  أ بخَّ اْلَ ههاَلهف ََ  

 30).. . ْْ ی اْسلَّ ْههبف  َخَدَ  يف َخَ هَ  ال َْ وف َْ َجَناَحه َلْی ْن إف وٍء َواْضهَّ َف سَّ ْ  َغْی ْ  َبْمَضاَء وف ََّ ْخ ََ  
َْ
َجْیُّف

یَ    قف ا َياسف ْووا ََ وا  ْن َکانَّ هَّ نخَ هف إف َعْوَن َوَوَلجف َْ َلی يف  إف
َْ
ف حخ  َ  ْ َهاَنانف وف َْ  بَّ

َْ  .(32َيَذانف

 «ل لی كَیکن»و  «سنَیکن»
و مقحود شوده اسوت  یدر سه دسته آخات فآ  هفظ آتحکم حا سوحن تسووخ  و دو جوا حوا هعل 

مقحود فعول را حوه آخنوده    زحوراحه نحآی نشوان از عودح ققعحوت دارنود از سحن و هعل   خککه هر 
احوون دو   از احون رو محوان کننود و علوم حوه آخنووده هوم فقوط از جانوب خداونود ققعووی اسوت موی

 نحست.تعار ی آخات گآنه از 

 «َُّ »و  «جذوْ»
که جر آن آتش است و قجا خعنی شعله  در  .(6/167: 1414 )اجن منرور،جذوة خعنی چوجی 

کوه تآانواحی تهحنتحجه خعنی حترت مآسی حه دنجال ته اش را  هحوه آتش جوآده حوه هور مقوداری 
 چه شعله و چه مشعل.   داشته حاشد

 «اسل »و « أىَا»
احون  ،آموده التَقیهقکوه در  و چنوان (1/42 :1412اصوفهانی،  )رانوبسلک نفآذ در راه است 

دارد و احوون تفوواوتش حووا دالهووت رحووری شووده  رکووت خووا عموول دقحووق و موونرم و جرناموهفعول جوور ح
فور  چنودانی هوای هغوت  کتوابدر  .(5/18: 1360 ،ی)مصوقفآهای مترادف دخگر اسوت  فعل

 دو فعل ذکر نشده است.محان احن 
کلموووه  «اسووولک»جرخوووی علوووت آوردن فعووول  وووُمم  »را همووواهنگی مآسوووحقاحی آن حوووا   «ُا  

   (.192 :جی تا ،)کرمانیاند  دانسته
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 «أَاها»و  «جاءها»
عنوی آمودن حوه خ «أتوی»   زحورا«أتی»تر است از  عاح «جاء» ،رانب آمده وبَىاتکه در  چنان
موورد اسوتفاده قورار  حاشود( ان حتی اگر قاجل حصآل هوم نجاشود )و فقوط در نحوتحراحتی و ؤت

 .(1/212: 1412 اصفهانی، )رانبکه ققعی اهحصآل است.  «جاء»جر عکا  ،گحرد می

 نتحجه
کوورخم هوحم حلکوه همووه  ،ن مفوردات نحسووتاحوومگوواه تتوادی  در مترادفوات قصووص قورآن 

کننده همدخگرند.  مترادفات تکمحل 
کلمه مترادف نحستند کورخم و  اما حا تآجه حه متالزح جآدن آن ،جرخی اوقات دو  هوا در قورآن 

که در قرآن  خعنی حه عجوارتی احون   اند اند حه جای هم استفاده شده کرده پیدامعنای خاصی 
کوه حوه آن کلمات در هحم قامآسی حوه عنوآان متورادف نحاموده کورخم اسوت  هوا  انود و احون قورآن 

 ترادف حخشحده است. 
جا خا عآم شآد احن نشان  هتغحیر نکند و اهفاظ جاح محتآا در ذکر خک قتحه و داستان اگر

کذب جآدن قتحه ندارد  . چآن مهم ترحن هدف رساندن متمآن حه مخاطب است ،از 
جرخوی اوقووات در  ،جواحی اهفواظ متورادف هعوالوه جور وجوآد نکوات دقحوق معنوواحی در جاحو

 قرآن انرام مآسحقاحی نحر در انتخاب اهفاظ نقش داشته است.

 منابع
د حسووووعتصووووحح  و تحقحوووق ، ة القجججراءاتحّججججن جووون محموووود، اعجوووود اهرحمووو ،اجووون زنجلووو  .1

 دار اهرساه . ،یاألفغان

  .1414، چا  سآح،   روتی، دار صادر، ج لسان العرب،  محمد جن مکرح ،اجن منرور .2

کجر و دخگران،  .3  ش. 1381، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، وکاتج تفسحریحاحاحی، علی ا

أسجرار التکجرار فجی القجرآن الهسجهی الجرهجان محمآد جن حمرة جن نصر،  تاح اهقراء،کرمانی،  .4
عجوود اهقووادر تصووحح  و تحقحوق ، الجحجان توجحججه وتشجابه القججرآن لهجا فحججه وجن الحجججة و فجی

 تا. ، جیل حأحمد عجد اهتآاب عآم، دار اهفت أحمد عقا

تصحح  و ، الصرف الهفتا  فین جن محمد، اجآ حکر عجد اهقاهر جن عجد اهرحما ،جرجانی .5
د،حتآف یعلتحقحق  م   ح. 1987 / 1407جیروت، چا  اول، ، اهرساههمؤسس   ق اهح 

،مرکر چا  بيان السعادة فی وقاوات العجادة، ترجمه  ا یخحشمت اهّلل ر _ر ا  ،خانی .6
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 ش.1372تهران، چا  اول، نور،  احیو انتشارات دانشگاه پ

تصوحح  و ، ة الت ویجلالتنلیجل وغجّر ة درّ جآ عجد اهّلل محمد جن عجد اهّلل، ا ،یسکافاخقحب  .7
زارة اهتعلوحدخمحمد مصقفی آتحقحق  سلسول  اهرسواجل  یم اهعواهحن، جامع  أح اهقرى، و
 / 1422اهمکرمه، چا  اول،  ، مک  ح( معهد اهجحآث اهعلم30  اهمآصی جها )حاهعلم
 .ح2001

عدنان ق صفآان ح، تحق غریج القرآن الهفردات فین جن محمد، ححس ،رانب اصفهانی .8
  .1412، چا  اول،  روتیج_ ، دمشق هحاهدار اهشام _ناشر: داراهعلم  داودى،

 ، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم.شناسی تفسحر قرآن روشرججی، محمآد و دخگران،  .9

جو ،الکشاف عن حقاجق غواول التنلیلمحمآد،  ،زمخشرى .10 ،  روتیو، ج یدار اهکتواب اهعر
  .1407چا  سآح، 

 ، نشر اسالمی، قم.دروس فی علن األصولصدر، محمد حاقر،  .11

کتووابینحد احموود حسووحق سووحووو، تحق وجهججع الجحججرین،  نحفخوور اهوود، حوویخطر .12 فروشوووی  ، 
 ش.1375، چا  سآح،  مرتتآى، تهران

اجیرگ تهرانووی و آقو  ح، حووا مقدموه شوو التجحججان فجی تفسججحر القجرآن،  حسونمحمود جوون  ،طآسوی .13
 تا. ، جی روتیاء اهتراث اهعرجی، جحعاملی، دار اح رحق احمد قصحتحق

 ش.1371چا  ششم، ، ، تهرانهح، دار اهکتب اؤلسالم قاووس قرآند علی اکجر، حس ،قرشی .14

 قحو، تحقکشو الهعانی فی الهتشابه ون الهثجانی ،محجآ عجد اهّلل محمد جن ؤجراها ،کنانی .15
 ح.1990 / 1410اهمنصوره، چا  اول، دار اهآفاء، ، عجد اهجآاد خل 

، یحججروف الهعجججان یفججج الجنجججی الججدانین حسوون جووون قاسووم، حجووآ محمووود حوودر اهووودا ،موورادی .16
، روتی،  جهحم فا ل، دار اهکتب اهعلمخمحمد ند، ن قجاوةحفخر اهدتصحح  و تحقحق 

 ح.1992 / 1413چا  اول، 

کتاب کلهات القرآن الکرین التحقحق فی،  حسن ،مصقفآى .17 ،  تهران،  ، حنگاه ترجمه و نشر 
 ش.1360
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 نهضت امام خمينى انسان قرآنى در انديشه و
  ____________________________ 1آبادی احهد قرائی سلطاندكتر   ____________________________ 

 چكحده
تهاححک    وصحح ح اجتهححاعى  ححه  ححبب انحح   الهححى   خه يححى در وقححام خححک حکح ن   اوحام

 ا حالم نحاب   خوخ ،اناخته حازرتل حه قر ن  نگرش عرفانى خاص ا الم   های   ووزه حه
واتحححوای  ن اخححححاه،  طحححر    حححاخل. تهركححححز در  حححاختار   اناحححان قر نححححى را و ترب حححل ا الوى

كحه  حححاين ،دهححا رفتار حاضححر را شححکن وى ا حاا  رفتهححانى    ححعى شححا حححا شحح وه تا  نرونححه 
اختحححه شحححود تحححا برخحححى از وبحححانى اوام درححححاره هوخحححل اناحححانى پرد اناختحححه حه ،تب حححين نگرشحححى

اوام برای اناان ويزلتى   كه ها حکاخل از اين دارد تر شود. خافته شيا ى اختان ر شن اناان
اختان، تيها راه شکوفايى ا تعاادهای در نى حتر پير ی از عقن  حه حا ر .قائن بود   خاص

حححه ورتبححه نخاححت ي  در بهتححل  اوکان حازرتحل ا  كه ا ل ححای الهححى ا ححل   ءتعحال ن انب ححا  
اناان را  و وعيوی خود توانال هن ن  ازد. اوام حا اين اناخته قر نى   رين را فراهن وىب

كه تتک ن حکووحل  هن نا ى را پر رش دها حه حركل در وا ر ا تکهاي خود فراخوانا  
    بود.     نان    ق ام ع  ه رژخن شاهيتاهى  جزء وطالبات اص ى  ا الوى

اناان قر نى، قر ن، اوام خه يى، انقالب ا الوى، ا الم ناب، حکووحل  :هاکلیدواژه
 ا الوى

ح مسئله  طر
 ل علمووووی،جگحر در قلمووورو مسووواکوووه شووواهد تحووووآالت چشوووم مآجوووآد جهان  شوووراخط در

_____________________  
گروه علآح قرآن وحدخث دانشگاه وهی  عصر )ع ( رفسنجان   1   ah.gharaee@vru.ac.irو  استادخار 

خافت:   29/2/1395سذحرش:   _14/10/1394در

mailto:ah.gharaee@vru.ac.ir
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داران عوواهم  توالش مسووتمر دحوون خووک سووآ، و هوای نوووحن از سووازی تمدن و  سحاسووی اجتمواعی،
اندخشوه دخنوی جیرگوان  های دخنی و کردن آن تحآالت حا آموزه سآمسلمانان در هم  خصآص هح

از پووژوهش   هاحی زمحنوه را متآجوه شوراخط و ورورت دارد نگواه وافوق دخوود خوآد  ،خوآد هسوتحم
گواهی سووازخم هووای اندخشووه  هووم قاحلحت های دحون و جووذاجیت و  هووم در ناححوه ظرفحووت  که وآ

محوران مشوارکت موا  دست آورد تا سوهم و هاهگآهای راهجردحی ح ها و اخده متفکران دخنی حتآان 
 ادا شآد.   تجحین و شده  حساب سازی نوحن حه شکل جامع و در تمدن
امووواح  ،های نآانووودخش دخنوووی معاصووور اعتمووواد حوووه خکوووی از اخوووده گفتووار حوووا تکحوووه و در احن
کننوده   کوه  خمحنوی جیانوات مقوواح محمودی در قورن معاصور ) اسوالح ناب از او حوه  عنوآان اححا

وو خاد  حا محورخوووت والخوووت فقحوووه گوووذار حکآموووت اسووالمی حنحان ( و24/4/68م رهجوووری، معر 
کوه علمی سعی خآاهد شد تا هم مجانی فکوری و انسان ََكنیه خعنی اخد _است  شده  اخشوان 

در  کووه  ها احن پرسووش جررسووی شووآد و هووم ساسوو  حووه شووده،منتهووی  گحری احوون اخووده  حووه شووکل
 تووا و  اسوت،  شوده قرآنی جیوان هواحی از انسوان  جآهحتتصووحر و مسوو  اخشوان چوه  علموی  رهحافوت

های نهتوت جیوداری اخشوان خعنوی  گحری ساخوه شوکلانودازه چنوحن تصووحری از انسوان جور   چه
 است. اثرگذار جآده انقالب اسالمی

روشنگری خوآد  مصلحان دخنی جهان اسالح در مسحر حرکت و هر خک از اندخشمندان و
اسوت. در احون  هوا اثرگوذار جآده که جر نگرش وجهان جینی آن اند مناحعی تکحه داشته جر مجانی و

اند. حوه طوور ققوع در  داشوته  ی جرجسوتهی اندخشوه دخنوی جاخگواهمجوان ن، منواحع وححوانی واحم
 که هوم سوند زنوده و اسوت کورخم جآده اتکوا حوه قرآن محان احن اندخشومندان، جیشوترحن اعتمواد و

هووم زحرحنوووای  آخووود و حووه شوومار می آخرحن پیوووامجراههی حتوورت محمووود جاوخوود رسوواهت
در  هاحی آموزه اسوووت داده د جایمعوووارف خوووآ الی متوووامحن و را در الحوووه اسوووالمی   هوووای آموزه

کوووه  مآ وووآق معرفوووت خووودا و اموووروزه در سوووه حووووزه خداشناسوووی،  جهوووان هسوووتی وانسوووان 
صواحجان هور رهحافوت هوم  و  های نووخنی را جور تاجیوده شناسی رهحافت انسان شناسی و جهان

کرده ها را جررسی و  ، آن هاحی خاص حه روش خود حوه)اند  مجناسازی  . (32 _ 25 ،1390 رججوی، :حنگر
انسووان  آخات مرجوآ  حه شناسوی قوورآن هوم از شووحآه مراجعوه حووه جورای مثووال در مسوحر فهووم انسان

کمک   نآق نگورش جیرگوان دحون ها و ها را جر خافته هم اساس جررسی گرفته و وهوخت حقحقی آن 
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گذاشووته و گفتووار هووم سووعی   حکمووت در احوون مآ ووآق  شووده تووا حووه هوور دو شووحآه  اند. در احوون 
اماح خمحنی حا تکحوه جور آثوار مکتوآب وشوفاهی اخشوان تآصوح    وماهحت اخدهمحتآا خادشده 

 وتحلحل شآد.
گفتوووه نمانووود تحقحقوووات متعوووددی در مآ وووآق شوووناخت انسوووان حوووه شوووکل عووواح ودر  نا

گرفته اندخشووه  که در قسووم دوح جیشووتر حووا عنوواوخنی چووآن  اسووت اموواح حووه نحآخوواص صووورت 
اماح  کامل از دخودگاه انسوان»، «امواح خمحنوی انسان در نراح هسوتی ازدخودگاه  ارزش وجاخگاه»

شناسووی فلسووفی وعرفووانی اموواح  انسووان»، «خمحنووی  شووناختی اموواح مجووانی انسان»، «خمحنووی
صوود  .اند حووه چووا  رسووحده «اموواح خمحنووی شووناختی قرآنی هووای انسان دخوودگاه»  «خمحنووی

 انود هگرفت شوکل  شوناختی خواص  در خوک چوارچآب روش خوک منرور و آن تحقحقات از  اهجته
کارهوای مشواحه خآاهنوود   موورد اسوتفاده هوا در طوآل هوم و آن  های خافتوه اطالعوات و ا  کوه ققعو

های انقالجی اخشان حه  آرمان انسان قرآنی اماح در تحقق نهتت و  آثار اخده اما در نقش و  جآد
ه دخنووی حوو های خووک انقالب زمحنووه خاسووتگاه و خووک سووآ، کارهووای جیشووتری نحوواز اسووت تووا از

های  تری از نهتووت های جوامع دخگر حتوآان حوه مودل شوناخته شوآد، از سووآی تجحوین ودرسوتی 
 جرای روزگار معاصر دست خافت.   جیداری اسالمی

 درکالم امام خمحنىهويت انسان قرآنى 

های اموواح در جررسووی مقووآالت مرجووآ  حووه هوخووت انسووان و نقووش او در  ها وگفتووه نآشووته   
دارد وآن ظرفحوت حواالی اسوالح و قورآن در ترجیوت حکاخت مهم نکتۀ سعادت جامعه از خک 

ها حاشود.  حسوحاری از تحوآالت و پیشورفتسواز  کننده و سجب قاحداتآاند  که می انسانی است
های احن نآق ترجیت هم در اندخشه اخشان مسوتقحم و نحور مسوتقحم جیوان شوده  اسجاب و زمحنه

کوو گفتووار  ،دانوود پژوهشووی دخگوور می ه نگارنووده احوون مآ ووآق را خووک حاخسووتۀاسووت  هرچنوود در 
گفتموان اموواح حو واسووقه  هحا ور حووه اقتتوا و اجمووال حودان اشوواره شوده اسووت. در هور حووال، 

اهمحت شناخت و معرفی آن نآق انسان، محورخت را حه اسالح و قورآن داده وحوه وسوع خوآد از 
گرفتووه تووا مجووانی و آثووا کمووک  ر آن شووناخت تموواح اجوورار مآجووآد در فرهنووگ اسووالمی و قرآنووی 

آن نووآق از  گحری تور شوآد. از حواب نمآنوه در مقاهووب زحور نقوش قورآن را در شوکل تر و عحنی روشون
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کرده است :   انسان احن  گآنه تجحین 
ل: ای  اعجوحوه هاست. در جیانی اخشان نخست انسوان  را هموه چحور و م انسانقرآن معل    اوخ

کنو داند می سوكا قورآن را حواالتر از انسوان در نرور   د،کوه هموه نحازهواخش را حاخود از قورآن تو محن 
از او  کنووووود و درسوووووتی اداره می هانسوووووان را در هوووور قشووووور وگروهوووووی حاشوووود حووووو کوووووه  گحوووورد  می

 .(6/287 ،اوام صَیبه)سازد.  فحلسآف و مجاهد می فقحه،  حکحم، 
ی ىوم: کتوواب انسان هاسووت. از همووحن رو، انسان قوورآن مرج  سووازی اسووت تووا انسووان  قوورآن 

کووه تمواح احعواد انسوان را آفرخده را حاهفعول و نواقص ه وحواهقآ    ،اسووت کاموول نماخود وخداونود هوم 
کنود ادخوان جورای   کوه هموه هور چند ،قصود دارد حوه وسوحله قورآن تمواح احعواد وجوآد اورا ترجیوت 

خد حه)اند.  ترجیت حشر آمده  (.532و 285/ 7  219 _218/ 3  1/233همان، : حنگر
کتووب انجحووا کتوواب مقوودس قرآن _ء از نرور اخشووان تموواح  کآشووش دارنوود  _کوورخم  خصآصوا  

کننوود انسوان احوون اخنکوه  حه م اصوالح مووی اخنکوه حووا ترجیوت جرای ،را ترجیووت  شووآد.  انسووان، عوواه 
هووووحم  ای و مالجکووووه شووووده مفحوووود اسووووت جوووورای جآامووووع، هحم ترجیت انسووووان کووووه  قوووودر آن

رۀ همووه انسووان عصووا .اسووت انسووان قودر مفحوود نحسووت. اسوواس عوواهم جوور ترجیووت آن مآجآدی
ه را   اخنکه  اند جرای آمده ءانجحا فشردۀ تماح عاهم است. و مآجآدات است و احون عصواره حواهقآ 
کنند  و احن مآجوآداههی تمواح صوفات حوق تعواهی در  خک مآجآد اههی حشآد. انسان حاهفعل 

 .(103 _ 102/  14)همان، گاه نور مقدس حق تعاهی است جلآه اوست و
احن مآ وآق نجوات حشور از  حوهحارهوا هاست. در جیان امواح  حخش انسان قرآن نجات سوم :
کتواجی می اسوت. موثال   هوا اشواره شده گمراهی هوا و تارخکی خآاهوود  کوه می داند اخشوان قورآن را 

کنود و که در آن افتوواده  از احون چواه عمحوق نفسوانحت دسوت انسوان را حگحورد و آدح را درسوت 
خد حه)اونشان دهد  هنجات داده وجلآه حق را ح  (113 _112 ،َبسیَ سوَه حهد :حنگر

انسوانی ذهون  کوه چناننوه جرانگحر جر احن مقلب مهم دالهت دارنود گآنه سخنان ت مل احن
  شوکآفاحی و فعلحوت هوم حوه ، صحح  قرار دهود  ترجیت و فکر و نفا خآد را در مسحر تعلحم و

ها و نامالخمووات  آانود در سووختیت کرده و هووم می کمووک اسووتعدادهای درونوی خآد حخشوحدن 
مجنوا را سذحرفتوه   امواح خمحنوی احون زندگی، راه نجات خآد و حتی دخگران را پیداکند. ظواهرا  

نموآد مخاطجوان خوآد اعوم از عواح و خواص را متآجوه اهمحوت احون  خاطرسوعی   حه همحن .جآد
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مسجله سازد، و جرای اطمحنان از تحقق چنان انسانی، قرآن  را محوور و منجوع ترجیوت و تعلوحم 
کرد.       و نجات معرفی 

 های او در انديشه قرآنى امام تصویر انسان و مسئولحت
وظاخ  اودر نراح هستی را هماهنگ حا مودل قرآنوی  ن وتحلحل خآد از انسا اماح خمحنی

چووآن  و فلسوفی جیرگوانی  نگواهی حوه نگوورش عرفوانی جووا اسوت. اهجتوه اخشوان در اخن ار دادهقور
خوود حووه)عرجووی  اجوون خوود حووه: ) صوودراهدحن شووحرازی(   56_  1/49 ،يصههوص الَکههن: حنگر الَکهههة حنگر
 داشته است. ( 295 _ 290/ 8  158 _ 4/156  3/278، یةلالهت ا
دانسوته نوه  فلسفی ، احتدا حقحقت انسوانحت را حوه روح او اخشان مت ثر از نگرش عرفانی و 

 روح مجورد و فنوا آِن  از حقواکوه  احن دهحل . حوه(39 _ 38 ،کشهف األسهَاَ  5/118 ،اوام صَیبه )جسم 
، هووووذا سووووازندگی روحووووی مقوووودح جوووور (11/80 ،صههههَیبه اوههههام)دامنگحوووور جسووووم مووووادی اسووووت

. سكا رسواهت انسوان در شوناخت معنوای آفورخنش و (14/30 )هموان،هاست  سازندگی همه 
خداونود سوجحان  هقوای اجر قدسوی روح حوه عواهم ملکوآت وزندگی خآد را مشرو  حه عوروح طو

که ساهک، از دوستی شهآات دنحوآی وزنودان وحشوتناک طجحعوت هحوآالنی  دانسته ومادامی
ای از  هنوووز ذره شووته وقلووب خووآد را حووا آب زنودگی از علووآح روحووانی تقهحوور نکوورده وخوارح نگ

 حاقی مانده، شهآد جمال محجآب حدون حجاب و تا مورز اطوال  جورای او انانحت در وجآد او
 .(285 ،شَح ىعای سََ) «امکان نخآاهد داشت

خود حوه: )چاه تنگ طجحعوت  از نرر اماح، انسان تنها حا آزادسازی خآد از قفا و  هموان،حنگر
اههووی  آوران ورسووانحدن خوووخش حووه مقوواح قوورب حووق،آن هووم حووا تمسووک حووه پیوواح  ( 264و249

خد حه) خصآص حقحقت تاح محمدی هح َخ الص ْ: حنگر  حا درآوردن نعلحن شوهآت و و (9 ،س
 ،شهَح ىعهای سهََ)گسسوتن از نحور جورای پیآسوتن حوه حتوور موآال  تورک هوآای نفوا و نتوب و

سورور  تآاند زمحنه حازگشت خوخش حه جهشت قرب خا سحر صعآدی حه سورای وصول و می (281 
 را فراهم آورد.

نتووووجحه و   واهمووووه،  عاقلووووه، نفووووا انسووووان نحوووور دارای چهوووار قووووآه :  در رهحافوووت اموووواح،
اورا حوووه شووووکل ححوووآان خووووا شووووحقانی  هوووا جوووور نفووووا، که نلجووووه هووور خووووک از آن اسوووت شهوخه
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کووه آن  آورد، موویدر َضههاخَّ خووه از آ  گآنووه 
َ
ههْن أ  َکاألْنَ ههامف َحههْا هَّ

َْ هه وَلجف
َّ
 فهمحووده (179 /اعووراف ) أ

کننوووده مقووواح  گانه، افووورا  صوووورت سوووذحرد، تجاه نوووه در احووون قوووآاى سووهسوووا چنانشووآد.  می
گواه  انسوانحت خآاهود جوآد، حتی  از حقحقوت انسووانحت و تآجوه حوه آن ممکوون اسوت انسوان را 

گحرنود، گآنه  همحناز فتحلت انسانحت خارح سازد.  گاه   اگور احون قوآا در معورم تفورخط قورار 
انجحوواء  . از احون رو، اگور آنهوا را تسولحم عقول سولحم وحاعوث فسواد مقواح انسوانحت خآاهنود شود

خد حه) از جنآد رحمانی خآاهند شد. کنحم هر آحینه  و 120 و 21 ،جهها شَح حدخش جنهوى عقها و: حنگر
 (.16، صچها حدخش   149و 122

کنود ی حسوحاری ها مسوؤهحت حوه وظواخ  وحاخد انسان قرآنی در جینش اماح خمحنی  عمول 
 شآد: ها اشاره می ای از آن در زحر حه ساره

ر دخگونفوا مجوردش از  که حه واسقه مآهجت فقورت و حقحقت وجآدی خآد  تآجه حه _1
خد حه) است  مآجآدات متماحر شده شما  (432 _ 13/431 ،اوام صَیبه   180 و16 ،حدخش چها: حنگر

وا مجورد هسوتحد ا قدوسوی هسوتحد. شوما دارای خوک نف  نوه در اگور چنان  کوه  دارای خک نف 
وِا طواهر، زکوی و خدمت اسالح، در خدمت خدای تجارک و وِا شوما نف   تعاهی حاشحد، آن نف 

کوه حشوآد و سوعادتمند اسوت  و وا زکحوۀ سوعادتمند اسووت. در  طوورهر هرجا کووه حشوآد، آن نف 
 .(311 _ 310/ 6 ،اوام صَیبه) ند، در مردن هم سعادتمند استها سعادتم شکست

نفسوانی  توالش جورای حوه فعلحوت رسواندن قوآای ادراکوی و خآدسازی ومراقجت نفوا و  _2
خود ) سوذحر اسوت امکان ءتعاهحم انجحوا که حا مدحرخت احن قآا جر اساس عقل و امری   خوخش حنگر

 (.1/124 ،اوام صَیبه   5 ،چها حدخش: حه
کارها تحت هر شوراخقی جورای خودا انج  _ 3 کسوانی اح  کوار می زحورا  کننود  که جورای خودا 

خد حه)هحم وقت حاخت ندارند.  کارش را حا خدا درست  که کسی آن و (10/111 ، اوام صَیبه: حنگر
کند. حاخد نمی ،نکند  کارتان را حا خودا درسوت حکنحود توا حتآانحود تآاند در خلق، مردح را اداره 

 .(4/124)همان، 
اگور خوآدش را  . اخشان معتقد جآد انسوانءعمال خآد حا ترازوی تعاهحم انجحاسنجش ا _ 4 

کسی  کند حه خک   جورای کوار توآ کوه نوه، فهماند یم او آن وقت حوه شناسد، یکه خدا را م عر ه 
کوه خآدموان  احون چحوری  از  ما را نجات حدهند  که اند انجحاء آمده خآدت جآده. از احن رو، همه
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کورد جوور    چوه هآاهووای نفسوانیکوم مآفووق شودند کردخم و دسوت خآدمووان درسوت حوا موا نلجووه 
 .(211ص14همان، ح) ها آن یها دعآت
کووه  شووان را حدانند هووا قوودر جآانی آزادی. جآان صورف سوورماخه عموور در مسووحر عوورت و _ 5

کننوود در علووم و که  اشووخاص اموحن صوواه  حشووآند که در سووازندگی خآدشان در تقوآا و صورف 
 .(8/51) همان،  تآاند مستقل حاشد. مملکت حا اشخاص امحن صاه  می

 شناسى قرآنى انسان نهضت امام خمحنى بر پايه بنای
ی حخش م  جوآو جینی قرآنوی اخشوان جسوت های نهتت اماح را حاخود در جهوان از حنحانهم 

سوحقره های اخشوان  گفته خصوآص هحو ها و محسوآس جور نآشوته کامال   که حوه صوورت امری  کرد
کوه هاحی جرمی مؤهفوه انقالجی اماح حه مفاهحم و گفتمان جیداری و جرای نمآنه در دارد.  از خوورخم 

شوناختی قورآن انقجوا  دارد  از سووحی نحور درکنوار اهقوای حوا  جور مودل انسان کامال   خک سآ،
آن  حاوراننوودگی حووه مخاطجووان خووآد، جوور خووک اموور مهووم دخگوور نحوور دالهووت دارنوود و شووورآفرخنی و

 و معنووادار کامال   که در سواختارهاحی هاسووت مؤهفه آن مفواهحم و کووارجردی ای و حت تجرحوهسوا
کمووک رسوواندند. مهم مشووخص گحووری حکآموووت دخنووی  توورحن آن مفووواهحم  حه فرآخنوود شووکل 
 :از ندا عجارت
قحوواح اصووالحی اموواح خمحنووی در قوورن  نهتووت و  : ههها ال َههوى ونبههی َوىَواهی َهههاة  *

خآدساخته وترجیت شده در مکتب دحون وحکموت را حوا خوآد  های معاصر، مآجی از انسان
ای از  شوان حوه مرتجوه سحاسی  _ رهنمآدهوای رهجور دخنوی کوه حوا  هموان افرادی  حوه هموراه داشوت

رشوادت در  آماده فداکاری و و دخدند که خآد را حجاب خآد نمی خآدشناسی رسحده جآدند
از نوآق انسوان طلوب حارهوا امواح   کوه آدملت جآدند. احن هموان چحوری جو های اسالح و رمانراه آ
از خووآد  هووای توآ گرفتاری هوا و تمواح نگرانی تآخوآد حجواب خووآدی و  ای انسووان  کوه  کورد می

خود ) تحمحل نخآاهد شد از خارح جر تآ تا از حجاب خآد جیرون نحاحی هحم چحر  تآست و حنگر
 .(14/386 ،اوام  صَیبه حه: 

آموادگی جیشوتری  دارد، از فردخوت خوآد دسوت جور که انسوانیدر چنحن نگاهی هر گمان  جی
آفرخنوی  شور  نقش  تر، عجارت سواده حوه .جامعوه دارد مصواه  دخگوران و جرای رعاخت حقآ  و
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شووآد،  امواح فهمحووده می  جیانووات از  کووه  گآنه  حودان   ،آن هور انسووان در جامعوه وحفووظ اسووتقالل 
خشوان ا از احون رو خآاهی اسوت   زخواده وای چآن خآدخآاهی  حجب نفسانی رهاحی از خآد و

موووان را  م واحوون ملووت عموول حکنووح  یمووا جوورا»کووه : اخن  کوورد حووه همووه را سووفارش می تموواح هم 
کشووووری صووورف  هوووم حوووا موووا دشووومن  هموووه  اسوووت نمووواحیم، و احن حوووال در آمده کوووه حوووه  احووون 
خآدموان  یفکور اخنکوه جورااحن را نجاتش حدهحم. همه حوه فکور نجوات حاشوحم  نوه حوه  هستند، 

ها  احن قدرت از شر  نجات اسالح  ینجات خک ملت، جرا حاشد. جرای نجات خک حشر، جرای
کآشش احون خانوه را، توا  کنحد  هم داشته حاشحد حخآاهحد تدجیر کنحم، شما اگر خک خانه  همه 

ه را اداره تآانحد خک خانو یفکر نجاشند، نمکه هستند هم هاحی  احن فت وُکل   حنه و مرد و زن و
کشووور را وقتووی حخآاهحوود اداره حکنحوود، اگوور همک   فکوور نجاشووحد، اگوور همووت همووهنحوود. خووک 

. اخنهووا عجواد خودا هسووتند  موردح حاشوحد هموه در فکوور  .رود( یاحون نجاشود )کوار پوویش نمو اداره
 .(14/213)همان، « خدا هستند های حنده

کسوانی مآفقحوت حوا   اجتمواعی، ن مصاه  فوردی واحمکه در فتای تعارم  روشن است
که حه تعجحور امواح خمحنوی:  آن  دانش اصالح دارند، که درد دحن و است اوهحوای  و ءانجحوا »گآنه 

در احون مسوحر خوآد را  اههی از صدر تارخ  حشور وحشورخت سوآدای اصوالح جامعوه را داشوتند و
 کووه خوووآد و قوورار دارد سووحد اهشووهداء  در اوح احووون راه کردنوود و جامعووه می فوودای دحوون و

کرد تا حق و خانآاده و « هحقوآح اهنواس حاهقسوط»کوه چآن  عداهت جرقرار شآد خاران خآد را فدا 
کند حاخد عداهت جین مردح و خد حه)«جامعه تحقق پیدا   (.217 _ 15/213 همان،  :حنگر

گواه هاحی وارسوته و امواح جورای قورآن ونقوش آن در ترجیوت انسوانََكنی:  َيبمت انسان*  از  آ
های متعوودد جووور  سووعی داشووت احوون حوواور را حووه شووحآه جووآد و خوخشووتن، اعتجوواری وحووژه قاجوول

کنود مخاطجان خاص کحود داشوت  موثال    وعاح خآد اهقا  کوا »که  گواهی جور احون جنجوه ت  هور 
که هست حفهمد و کنود، آن طوور طور آن قرآن را آن طور  اسوت  کوه دسوتور داده که هست عمل 

 (. 10/530 همان، ) «شآد. عمل حکند، احن از تماح مآجآدات افتل می
های  آسووحب که علووت جیشووتر قوودر اهمحووت داشووت آن جیووت صووحح  نوورد اموواحمسووجله تر

آن   کوه کنم گموان موی من»  اسوت: هوای ناصوحح  دانسته ن ترجیتحشرخت را در هما اسالح و حه
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اسوت عودح ترجیوت صوحح  اسوت، تحقوق   اسالح جیشوتر از هموه چحور  ورر زده که حه  چحری
 ءحلکوه هموۀ انجحوا ،اگر شما در طآل تارخ  اسالح .است میپیدا نکردن تهذخب واخال  اسال

کنحود و که تآجه  ب نحور مهوذ   منحرف و اسوالح از احون اشوخاص اهجتوه تآجوه دارخود، آن قودری 
انود...گاهی از  انود، از هوحم چحور دخگور ندخوده تماح ادخان صودمه دخوده است و  صدمه خورده

کوه جاهول  ب نحسوتند ومهذ   که علم دارند و طرف اشخاصی جیشوتر هوم از طورف اشخاصوی 
ب اسووالح از طوورف عوواهم نحوور مهووذ   کووه آن قدری  که معلووآح نحسووت ب نجآدنوود. ومهووذ   جآدنود و

ب حوا اخنکوه عددشوان زخواد اسوت صودمه دخوده است، از طرف جاهول نحرمهوذ   صدمه دخده
 .(504 _ 15/503،  اوام صَیبه  )« حاشد

هوووم در  و هووای اسوووالمی آموزه هووم حاخووود درهای نهتوووت جیوووداری را  در حوواور امووواح، رخشووه
کوورد، صووود اهجتووهو هووای انسووانی جسوووت قاحلحت اخشووان در تجحوووین احوون مآ ووآق  جووور آن   جووآ 

کحود داشووت اسووتآار  اسوالح جورای آن شوو ن قاجول شوده جووآد. هوذا جور احوون عقحوده   که انسوانحتی ت 
کورد، وکه حا آن قودرت اههوی پیشو اههی ساخت انسان ساخت  خک انسان» که قرآن جآد  جرد 

کورد: حاخود تواحع قورآن شود. حاخود  کمتر از نحم قرن جر امكراتوری کرد. حاخد احن رمر را پیودا  ها نلجه 
کرد. ملت ََكنی انسان تا حتآانند پیش ججرند. اگر حخآاهنود  حشآند صورت قرآنها حاخد  اخجاد 

ای هو های سحاسی، حا اجتماعوات عوادی، حوا اجتماعوات جمعحت حندی خآدشان حا دسته
 توووا آخووور هوووم نخآاهنووود جووورد. حاخووود هموووه مجتموووع حشوووآند و صوووری حخآاهنووود پووویش ججرنووود،

شد پویش  اگر همنآ که جرای خدا جهاد حکنند. انسانی حشآند اههی حشآند، خک انسان خک
  .( 6/503)همان،  «.خآاهند جرد

 وگحری وحودت اجتمواعی  تآجه واصرار اماح جر شکل  لىاة : َبََه گَاة  و ليوم وحدت* 
کرد، توا  های اخشوان مشواهده توآان در جیشوتر سوخنرانی تفرقوه را می منع از اختالف و انسانی و
 ترحن مجوانی تحوآل معرفتوی و را خکی از اساسوی آموزه وحدت قرآنی عمل حهتآان  که می آن حد

گآن انقالجی اخشان دانست. حا شکل گآنوا   اسوت سوازی شده گفتمان آمووزه تجحوین و احن هوای 
  آن دانسووتهقووررموور پیووروزی ونشووانه سووعادتمندی مسوولمانان را در عموول حووه خووک جووا در  مووثال  

کنوحم، سوعادتمند موی»است:  کوه موا  شووخم. و قرآن حه حع  آخاتش اگر ما عمل  مون امحودوارح 
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احون  اجتمواق داشوته حاشوحم و حا هم مجتموع حاشوحم و عامل حاشحم، چناننه ما عامل حاشحم و
ََ آخۀ شرخفۀ  وا حف ههَّ هوا   ُّْهاف ا واْعَتصف ََّ َخَ َب ََ ( را عمول حوه آن حکنحود، 103/)آل عموران َجهی هاا َوَ 

یرگ... هوای جو کننود جور هموه قودرت مسلمحن اگر همحن خک آخه حه آن عمل حکننود، نلجوه موی
های دخگر است. ما خک محلحارد جمعحوت  مان زخادتر از جمعحتجرای اخنکه ما اآلن جمعحت

اگور موا هموه حوا  هوای وسوحع، خراجن ار ی وهمۀ زمحن ، همۀچحر هحا هم مسلم تقرحجا  دارخم، و
کووه تموواح قوودرت اجتموواق داشووتحم،خک قوودرت جیرگووی را اخجوواد مووی هووم جووآدخم و ها در  کووردخم 

 .(10/533 )همان،« مقاحلش هحم جآد.
اخوووتالف را از مسووواجل مهوووم  منوووع از دخگر حوووه روشووونی، دعوووآت حوووه وحووودت و در جووواحی

کرده کورخم آمووده اسووت و در قرآن  تعجحرهووای مختلفووی که حووا قرآن دانسووته سحاسوی کووه  تآصووحه 
وا َو آخواتی چوآن  وا َيَتْبَشهلَّ َنههاَلعَّ ََ هْن  َوَ  کَّ ََّ خ ههْذَهَب  ف توا معلووآح   کنحم را جررسووی( 46)انفوال /  ََ

اسوت، در جوین مسولمحن چوه و وعی  که دواصل سحاسی اسالمی آخا احن دو اصل مهمی شآد
اگر  کوه اصول مهمی انود از احون دو کورده آخا تجعحتی وانده  کرده ه آنمسلمحن اعتناحی ح آخا ،دارد

اگوور اطاعووت نکننوود فشوول  د وشووآ آن حکننوود، تموواح مشووکالت مسوولمحن حوول مووی اطاعووت از
خد حه)شآند.  می  .( 16/34، اوام صَیبه : حنگر

 اخثار و روححوه در نگرش اماح، اگر عشق حه شوهادت و وحیه يداکا ی وشهاىت یلُّی:  *
گذشوتگی در محووان موردح نمیاز  وا مجووارزات حوه نتحجووه نمی خوآد  پیشوورفتی  رسوحد و جووآد، ققع 

عملوی نهتوت اخشوان حوه  شود. احون امور را حاخود جورء مجوانی نروری و جرای ملت حاصول نمی
 .انجامحدکه در واقع حه پیداخش مآح نسل اول انقالب  شمار آورد

کحوووود داشوووت امووواح از جهووووات نرووووری و  هووووا در پیووووروزی ملووووت که رموووور اخوووودجآهوژخک ت 
  کووه دسووت آورد هتووآان از فحوآای سووخنان اخشووان حو دهحول آن را هووم می .طلجی اسووت شوهادت

آرمانش  حا ر است از جان خوآد ماخوه حگوذارد توا  حا ارزش شدن عقحده و انسان در صورِت 
سووازی مجنوای فکوری خوآد از تجرحووه  امواح جورای نهادخنه  آن آرموان تحقوق خاحود. افویون جوور احون،

کمک می ملوت موا    حوه سوالح اخموان جوآدخم وما مسل  » گرفت:  مآفق مسلمانان صدر اسالح 
کوم   هوا همان اسوالح، در صودر  اهّلل اصحاب رسوآل مثل  کردند آرزوی شهادت می کوه حوا عودۀ 
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کووم و امكراتووری جوورگ  حوا نداشووتن سوواز و هووای جوویرگ را شکسوت دادنوود، مووا هووم حوا خووک عوودۀ 
 شکسووتحم و _ ها از او حووا سشووتحجانی اجرقوودرت _سوواهۀ ججووار را  2500خووک امكراتوووری  ،جنگووی

اهجتووه مشووکالت  احوون سوود جوویرگ را از پوویش سووای ملووت خووآد جرداشووتحم. و شکسووت دادخووم و
گذاشتند.  .(7/125همان،  ) «زخادی جرای ما حه جا 

 ذهون موردح متجلوور کآشحد تا حاور حه شوهادت را در قلوب و احن راه نخست اخشان در اهجته 
اخشوان حووه ت سووی از  خآشووجختانه  و طلجحود  خآد را می های خوواصشوگرد احون هنوور و کووه   سوازد

گاح تجرحه مآفق معصآمحن گذشوته، تآانسوت  ای جوردارد. سوكا حوا طورد  هوای ارزنوده در 
که ححوات را حووه هموحن دنحووای  کسووانی  هوای منفووی حوه موورگ وشوهادت ونفووی عقحوده نگورش
کنود کسوی حاخوود از موردن حترسود» :فرماخنود کننود، می محودود میموادی  کوه حعوود از   که خحوال 

اش احون  کوه عقحوده اش هموحن اسوت، احون زنودگانی ححوآانی. احن مردن خجری نحسوت، هموه
ه کوو دخگور چحور دخگوری نحسوت خوآب، حاخود احون چنود روزی که زنودگی هموحن اسوت و اسوت

کسوا کووه کنود، و حترسود از اخن هسوتش حفرش اعتقوواد   که نیاز احون دنحوا جورود  امووا مسولمحن، 
ترسوی  احون دخگور مآجآدخت حاالتری قاجل هسوتند... دخگر، جرای عاهم اسالح دارند و  و قرآن حه

کوه جهتوور از   شوآد از احون محول حوه خووک محول دخگوری منتقول موی انسوان نودارد، خوآفی نودارد .
که کووووه در صوووودر اسووووالح هووووم جآده اخنجاسووووت  حنوووواجراحن، احوووون معناحی اصووووحاب  اسووووت، 

گرفتنود ، اصوحاب  از هوم پیشوی موی شوهادت کردنود، جورای می شهادت پیغمجر...استقجال
، اوهههام  صههَیبه) «.کردنووود اسوووتقجال موووی شوووهادت حتووورت امحووور، حتووورت سحداهشوووهداء از

 .(182و7/276
حوووه  شوووهادت را تحوووآهی سووووازنده و  موووردحروخکووورد اخشوووان  کوووه اخن  نکتوووه شووواخان تآجوووه

تحوآل  آن  کوه  درملوت موا خوک تحوآهی حاصول شود»دانسوت:  میهوا  اهداف ملت جرنده  پیش
دانسوتند.  که شوهادت را جورای خآدشوان فووز عروحم موی طور جآد تحآل احن  آن ساحقه نداشت 
کنحد گوخنود موی آخنود و های ما اآلن هم پیش مون موی حعتی از جآان کوه موا شوهحد  : شوما دعوا 

در اسووالح مسولمحن حووا احون رموور پوویش کووه در صو طوری کوه همووان خم  احوون رموِر پیووروزی جآدحشوو
« تآاننود پویش ججرنود هوا موی که ملت حا احن رمر اسوت جردند، ملت ما هم حا احن رمر پیش جرد، و

 .  (492 و 6/502)همان، 
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کوووه   احووون اسهههت داىهای انسهههانی: شکوياة *  امووواح حوووه فکووور تشوووکحل حکآموووت  ادعوووا 
 اسووتکمال و مناسووجی جوورای فعلحووت اسووتعدادهای فقووری انسووان و  افتاد تووا زمحنووه اسووالمی
گحوورد سووذحری او ترجیت خوود حووه) شووکل  جیانی و: حنگر  جوور سووخنان و کووامال   (39: 1392همکوواران، شوور
کووه  زحوورا آن  های اخشووان انقجووا  دارد نآشووته شووناختی اخشووان فهمحووده  از مجووانی انسان گآنووه 

دخگوووران  اصووالح جووین خووآد و انسووان ملوورح حوووه تووالش در مسووحر جیووداری فقووورت و ،شووآد می
های  جرناموه کوه در درون خوآد تعواهحم اههوی و نرواح دخنی احن مهم جر در ساخه دحن و که  است

و   اوهحوای اههوی را جوای داده و ءاصالحی انجحا هوم حوه تجوع  اماح اگور موا  گفتوه ر نحسوت . حوهمحس 
کووردخم، جوورای اکورح نجی   کمووال الحووق خووآدش  کووه   احوون جووآد قحوواح  احوون ملووت محووروح را حووه 

ورسوحدن حوه چنووحن مقصود جیرگوی در سواخه وحودت نفووآس،  (5/544 ،اوهام  صهَیبه) جرسوانحم.
خد حه: ) سذحر است اخآت امکان اتحاد همه، اهفت و  .(1/336 همان،حنگر

هوای  کشو  ظرفحت اسوالح نواب محمودی و  اخوده حازگشوت حوه کوه  فتواحی جآددر چنحن 
 ها در فکووور و ساجرهنوووه احقوووا  حقوووآ  مستتوووعفحن و حووواالی اسوووالح در مووودحرخت جامعوووه و

 گرفت. خمحنی شکل اماح اندخشه 
کحد داشت احن اسالح است  خک سآ عالوه جر احن، اماح از گروه خا  ت  که همه را تحت خک 

خود حوه: ) شوآد. ین میسجب حقالن هموه حسواب موادح   آورد و گرد می می اسال امت واحده  حنگر
 هایقشوور حووه هموه و های انسوانیقشور  کورد حوه همووه ی. از سووحی نحور تآصووحه م(8/334 هموان،

ت کووه عرب هایرقشووحووه همووه  مسولمحن و کننوود، حاخوود  ان نلجهشوواگر حخآاهنود اخنهووا جوور مشکال
 هووا حاشوود، اموواِح  آن کننوود  قوورآن هووادی سووالح حرکتا می حشووآند  حاخوود روی نقشه اسوال ترجیت

 .(5/262)همان، ها حاشد.  آن
ترجیووووت  اسووووالح و اموووواح مجووووانی نهتووووت خووووآد را جراسوووواس مکتب  کووووه گآنووووه جووووآد احن
تآجوه خوآد  ت و  تمواح قودر از همگان خآاست تا  ها استآار ساخت و ملت ها و انسان اسالمی

، آن می ، تا خک حکآمت اسوالحه آخر جرسد و حمانداحن نهتت داشته حاشند تا محفآظ  را حه
تعوواهحم » کوه شوواخد، تحقوق پیودا حکنوود. روش امواح طجوق خووک دخودگاه آن جآد کوه حاخود و  یطور

کردنود  اسالح را جرای مردح جیان کردند  معنای انسان را جیوان  کردند  معنای حکآمت را جیان 
کردنود و   کوه  چگآنوه حاخود حاشوند. حقواخقی را گوذرد و هوا می آن کوه چوه جور جرای موردح تشورخ  
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گآشوی، نوه حوه  شوکل درون نوه حوه  _  طور صورخ  اخشان حوه کردند حگوخند، ت نمیججر اشخاص
آل صوورت حسوته و احراب حه ها و گروه که آن طوری نامه، نه شکل شب جورای  های حیجوی و سول 

کردنود. احون روان، آسوان، در فتوا، جورای عموآح موردح   _کننود  کادرهای حیجی جیان می جیوان 
گفتند. اهجته که مردح ساس   که که  از آن روزی جآد  کردند، تا آن روزی  احون انقوالب   اماح شروق 

ووو.« )پیوووروز شووود ز از دهوووه جیانوووات مقووواح معر  ساسووو  حووا جآانوووان در دوموووحن رو م رهجووری در جلسوووه پرسوووش و
  (.  13/11/1377،فجر

کنوحم توا  می خآاهحم خک اسوال یما م» : اماح جیان داشت  که در چنحن فتاحی جآد درسوت 
ی چه، حوق حشور چوه هسوت، حقوآ  زن خعنوی چوه، حقوآ  مورد معلآح حشآد حقآ  حشر خعن

کشواورز خعنوی ، اگور درسوت حشوآد خوآاهحم خوک همنوآچحری یچوه. موا م خعنی چوه، حقوآ  
حگذارنود توا  _هوا  احن _آن شوحاطحن جویرگ هسوتند  پرورده که دست احن شحاطحنی  حگذارند  اگر 
د، حوه کارگر، اسالح چه جور نرور دار که جرای شآد یوقت معلآح م آن پیدا حشآد، خک حکآمتی

اقشار چوه نرور دارد، هکون مهلوت  چه نرر دارد، حه همه های مذهجی اقلحت کارگر چه جور، حه
 .(7/415، اوام  صَیبه) «دهند یما نمحه 

سووازی اذهوان وقلووآب مووردح حوا تکحووه جوور  آمادهدر پووی اموواح از همووان احتودا  که  اسوت روشن
توا حووا پوورورش نحوروی انسووانی مووؤمن  ،اسووت هوای ترجیتووی و اجتموواعی اسوالح وقوورآن جآده آموزه

های خوآد را  تقجحق روشن تعاهحم اسوالح حوا شوراخط آن روزگوار، جرناموه ومتعهد از طرحق تجحین و
قحاح علحه رژخم شاهنشواهی اعوالن نماخود. اوح احون هنرنمواحی  حکآمت دخنی وجرساحی جرای 
اوهحوای اههووی در طوآل تووارخ  مشوواهده  و ءتوآان در تجحووین چراحوی وچگووآنگی قحواح انجحووا را می
گذاشوته،  خعرموردح جهتور وسو گووحی حوا احون شوحآه، .کورد منوافع  وحقوآ  تر حوه محودان مجوارزه سوا 

 ستانند.  گران میشده خآد را از ستم ساخمال
امواح   کوه کرده جآد ترحن مخاطجوان نهتوت امواح، نسول جوآان وتحصوحل ن، مهماحمدر احن 

کوه مملکوت را حوه   شومرد ها را خک ثروت جیرگ جرای مملکت می اعتماد داشت، وآن   ها حه آن
گواهی وجیوداری نسول جوآان و (4/83)نک: همان، جرند می جلآ نهتوت  حتی اخشان جرخوان آ

آن را حوه خآاسوت خداونود تعواهی، زمحنوه  دانسوت و روشنفکران را حا سرعت در حال رشد می
خود حوه) .شوومرد جرمی حسوط عووداهت اسوالمی  مناسوجی جورای ققووع اخوادی اجانووب و : همووان، حنگر

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2927
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2927
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1/220   6/308 _  309 ). 
گفووت   انقالجووی سووخن می هاخش ازخووک تحوآل روحووی و محووان سووخنرانی امواح همووآاره در

اسووت احوون روح تعووواون   جوورای موون خحلووی امحدوارکننوووده_ » گفتووه خووآد اخشوووان کووه حه تحآهی
ها  کوه در انسوان که در ملت احوران شوکآفا شود. احون تحآهی انسانحت و اسالمحت است وروح

احون  و» (6/229هموان، )  «صول شوآدپیوروزی از جورای ملوت موا حا کوه سوجب شود احون  پیدا شود
خآاسوتند فودا حکننود.  که خآدشان را حا شوآ  واشوتحا  موی روححه در ملت ما پیدا شده جآد

نجوآد  هوحم  شناسوی ، اسالحنجوآد جینی روححه جآد  فلسوفه نجآد،جهوان نه ما را نلجه داد احنآن
کوه پیود و که در ملت پیودا شود ها نجآد. احن روححه احن حرف ا شود خوُ مقلوب احون تحرکوی 

موا توا  تحوآل روحوی در جمعحوت پیداشود  و همنوآ کخو کآتاهی نحجی جآدکه در ظرف مدت
که آمدخم حا احن تحآل روحوی های آن  شوک رخشوه . جی( 6/492 هموان، ) «هموراه هسوتحم اخنجا 
 کرد. جآو اماح جست« انسان قرآنی»تحآل روحی را حاخد در همان اخده 

 نتایج بحث  
قرآنووی جووآد. در ُحعوود  و  هوای اسووالمی آموزهجرگرفتووه از های مختلوو   اموواح در زمحنووه  اندخشوه

های اخشووان  نآشووته ل متعووددی از جیانووات واو، مسوواج  هووای درونووی  ظرفحت انسووان ومعرفووی 
وجوآدی   ناححوه هوخوت هوم در دارد. سازی قرآن هماهنگی انسان که حا جرنامه   آخد دست می هح

های انسووان در   هحتجآمسوو ححقووه نقوش و اسووتعدادهای فقوری وی، هووم دراححووای  انسوان و
کمال خوخش.  حازسازی مسحر 

که در جانب  کرده چند حعدی معرفی اماح انسان را مآجآدی جامع و ،در حخش نخست
هرگآنووه  خووآد را از زنوودان جسووم مووادی جرهانوود و درسووتی ترجیووت شووآد وه نفووا حاخوود حوو روح و

حاهفعل شآد. در حخش دخگر نحر انسان را حه  نهد تا فقرت او جیدار وکناری  حجاب خآدی را حه
های  کرده تا زمحنه اوهحای اههی ملرح و ءترجیت وجآد خوخش جر اساس تعاهحم انجحا آراستگی و

کمال فراهم  هاحی خآدساخته و پرورش انسان رشد و  آخد. قرارگرفته در سحر صعآدی 
اسوالح نواب   اخوده   ومحمه حوه در نراح هسوتی و ش اونق اماح حا چنحن جرداشتی از انسان و

کرد وحوه سشوتآانه انسان قرآنی علحه حکآمت طانآت و محمدی و های  انسوان  استعمار قحاح 
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انسوان قرآنوی اخشووان در   قورآن شوراخقی را فوراهم آورد تووا اخوده ترجیوت شوده در مکتوب اسووالح و
وحودت ملوی در زحور سوواخه  انسوانی وحقوآ   آزادی و اسوتقالل و عورت و عمول محقوق شوآد و

 دست آخد.  هحکآمت دخنی حا محورخت والخت فقحه ح

 منابع 
خم . .1 کر  قرآن 
  ، داراهکتاب اهعرجی،، تصحح  اجآاهعالء عفحفیفصوص الحکناهدحن،   اجن عرجی، مححی .2

  .1400  جیروت،
 ش.1378تهران، نشر آثار اماح خمحنی،  ؤسسه تنرحم وم ،اوام صححفه  روح اهّلل،  خمحنی، .3
 ش.1374تهران،   نشر آثار اماح خمحنی، ؤسسه تنرحم وم  ،چهل حدیث  _______________ ، .4
نشووور آثووووار امووواح خمحنوووی، تهووووران،  ؤسسووووه تنروووحم وم  ،چهجججل حجججدیث شجججرک  ،  _______________  .5

 ش.1378
، نشور آثوار امواح خمحنوی مؤسسوه تنروحم و  ،شجرک حجدیث جنجود عقجل وجهجل _______________ ،  .6

 ش.1377تهران، 
 ش.1372نشر آثار اماح خمحنی، تهران،  ؤسسه تنرحم وم ، آداب الصالة _______________ ،  .7
داحمد فهورى، مرکوور انتشووارات علمووی و ، ترجمووه وطلجج واراده _______________  ،  .8  شوورح سووح 

 ش.1379، تهران، فرهنگی
 ش.1372اماح خمحنی، تهران،  نشر آثار ؤسسه تنرحم وم   ،دیوان اشعار، _______________   .9

داحمد فهووورى،شجججرک دعجججای سجججحر  _______________  ، .11 انتشوووارات اطالعووووات،    ، ترجموووه سوووح 
 ش.1370تهران، 

ووو  اصووغر  علوووی  تنرووحم و  تهحوووه  ،تفسججحر سجججوره حهججد ، _______________  .11 ح  انی خلخوواهی، دفتووور ر
 تا. تهران، جی ،انتشارات اسالمی

 تا. تهران، جی  نشر فلق،   ،ارکشو األسر،  _______________ .12
 ش.1369تهران،  نشر آثار اماح خمحنی،  ؤسسه تنرحم و، مسّر الصلوة ،_______________  .13
 ش.1390موزشی پژوهشی اماح خمحنی، قم، آ  مؤسسه، شناسی انسان  رججی، محمآد، .14
ج .15 ، «شناسی صدراحی جر نهتت اماح خمحنی ن تجلور انسا »یانی و همکاران، رسآهی شر

 ش.1392ساحیر وزمستان،   ،حکهت صدراییفصلنامه  دو
هجای  پژوهش  ،«شناختی قرآنی اماح خمحنی های انسان دخدگاه»دهوحی، داود،  شحجانی .16

 ش.1378، 20 و19 شماره ،قرآنی
دار ؤححاء اهتراث اهعرجی، ، الحکهة الهتعالحة فی األسفار العقلحةشحرازی، صدراهدحن،   .17

  .1419جیروت، 
 http://farsi.khamenei.irساخت اخنترنتی   .18

http://farsi.khamenei.ir/
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کنش  ها در قرآنهای انسان در برابر نقمتوا
ینب روستايیدكتر   _________________________    _________________________ 2_ زهرا انصاری1ز

 چكحده
كرخن حا نگاهى های وثبل ححه خصوصح ات  حه اناان عال ه بر دخان  يورى جاوع قر ن 

كي ويفى  ی ن ز  كرده ا ل. برر ى  ا ها  های وثبل   ويفى اناان در برابر نقهل اشاره 
 توانا در  عادت اناان راهگتا حاشا. در قر ن   تا  ن  ن وى

كححردن غ رخححاا از جه ححه  خوانحان خالصححانه خاا نححا، توجحه حححه وبححا    وعححاد   فراوحوش 
،  وءظن حه خاا   ا   نااو ایكه خأ اناان در برابر حوادث ا ل؛ چيان رفتارهای وثبل

كي  ر ی های نکوه اه شحهرده شحاه ا حل. ر ش تاق حق در  رردانى از اخهان، از جه ه  ا
 حاشا. اين وقاله حي ادی بوده   بر وبيای تا  ن واتوا وى

كي  وثبل اناان، نقهل   رنجها کلیدواژه كي  ويفى اناان، فطرت حتر،  ا  :  ا
 

 مقدمه
کهاز وحژگی در شناخت انسان و ترسحم سوحمای واقعوی او، هوم  های مهم قرآن احن است 

کرده، هم حه احعاد منفی  هم نقا  قآت طجحعوت انسوان خعنی  حه احعاد مثجت وجآد او تآجه 

_____________________  
خم، دانشکده مقاهعات تقجحقی قرآن. استادخار دانشگاه علآح و معارف 1 کر  قرآن 

zeinabroostaee@yahoo.com  
 . دانشجآی رشته تفسحر قرآن مجحد.2

 29/2/1395_ سذحرش:  8/12/1394درخافت: 
 

mailto:zeinabroostaee@yahoo.com
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کرده و هم نقا   ع ، نه اخنکوه ماننود حسوحاری از مکاتوب حشوری توک ُحعودی حوه  را مقرح 
کوه انسوان انسان نگرخسته حاشد و طجحعت او را مثجت دانسته، خا آن چنا کنود  ن منفی تلقی 

گوورگ انسووان حدانوود.  انسووان هووم اسووتعدادهای مثجووت دارد و هووم  (179: ص1379)نصووری، را 
منفی، هوم دارای قوآا و اسوتعدادهای خحرخآاهانوه اسوت و هوم قوآا و اسوتعدادهای شورورانه  

را حوه تآانود احون اسوتعدادها های فتحلت و رذخلت هر دو در وجوآد او قورار دارد و او مویزمحنه
 .فعلحت جرساند
کوه انسوان نفلوت هوا و شوداجد از عآامول تکوان دهنوده هوا و سوختی مصحجت ای هسوتند 

کوه جور صوفحۀ دل نشسووته زده را از خوآاب سونگحن مادخوت جیودار موی کننود، و هور نوآق رنگوی 
سوازند و از احون رو حاشد ساک نمآده، مححط را جرای تجلوی فقورت و تآجوه حوه خودا آمواده موی

گرفتاری خآاه ناخآاه حه خاد خدا افتاده، صمحمانه متآجه او می افراد عاقل  گردند.هنگاح 
کوه حشور حوا زنودگی مرفوه روحووه شوآد و اشوتغاالت روزانوه، او را از تآجوه حوه عوواهم رو موی وقتوی 

گوواه حووا جووروز حادثووهدخگوور و جهووان معنووآی حوواز مووی کووه موویدارد، وهووی نا خآاهوود آهنووگ ای 
ک خوک جینود، واکنشووی در روح او  و خوآد را در جراجوور آن نواتآان مووی نوودنآاخوت زنوودگی او را ققوع 

کوه او را حووه جهوانی جرتور و نحروحوویسدخود موی شوآد هنگوواح هجوآح حووال،  عروحم رهنمووآن موی آخوود 
از جهجوآد در جیمواری، تمواح آفانی جآدن درخا، احتموال سوقآ  هآاپیموا، و خوا هحروۀ ناامحودی ت

طلجنود. خودا افتواده و از آن مقواح عروحم اسوتمداد موی افراد حشر اعم از اههی و موادی، حوه خواد
 (.37: 1360)سجحانی، 

گورا»و « ای انسوان دو مرحلوه»احن مقاهه جراساس دو نگورۀ  گورا و فقورت  « انسوان طجحعوت 
کووه انسووان اراجوه شووده و جوور خووک پوویش فوورم اخوودجآهوژخکی اسوتآار اسووت. جوور احوون عقحووده اخووم 

گراخانوه، و اندخشوههواتآاند از راه تمواحر محوان اندخشوه می ارهای هوای ناشوی از سنودی حصوحرت 
کماالت دست خاحد. و حوا تآجوه حوه  آهآده، حا محانجی گری نور عقل و شناخت، حه حسحاری از 

که حه وسحله حخش طجحعت در انسان شکل موی« خآد»آن،  گحورد، در نتحجوۀ آشوکار متعارفی 
کوه  سارچه را حه وجآد می ای خکمسجآل خقا و نفلت، دوگانه« خآد»شدن حقحقت، حا  آورد 

شدن انسان و دوگانگی جآدن وی را در پی خآاهود داشوت )رفتواری و واکونش  دو شخصحتی
 رفتاری(.
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گراحووی سووان انسووان ممکون اسووت تووا هحروه سووختی و مصووحجت در مسوحر طجحعووت حودحن
حرکت داشته حاشد، وهی حا جرخورد حه مصحجت و صوجر سوا از آن، حوه نققوه عقفوی در مسوحر 

نووی حرکووت خوووآد دسووت خاحوود و جهوووت منحنووی را تغحیوور دهووود و سووا از سووحر نیوهوووِی منح
گحرد. گراحی، در جهت سحر صعآدی فقرتطجحعت  گراحی قرار 

کوه توا هحروه پویش از مصوحجت، در مسوحر صوعآدی    کسوی  از سآی دخگر، ممکون اسوت 
کنود گراحی در حرکت جآده است، حه دهحل از دست دادن صجر، حاهتی حدجینانه پیفقرت دا 

)حواجری گحورد. گراحی قرار مویانجامد و او در مسحر نیوهی طجحعتکه احن نحر حه تعصب فرد می
 (96: 1372شحرازی، 

کلوی سوحمای انسوان در سووره معوارح، آخوات    کرخم  من ترسحم  فرماخود: موی21_ 19قرآن 
وعاا ﴿ َق َهلَّ لف ََّ ْنساَن   اإْلف
نخَ وعاا  *إف َخَّ َجيَّ هَّ الشخَ ذا َوسخَ وعهاا   *إف ََّ َونَّ هَّ اْلَخْی ذا َوسخَ انسوان حورخص و »    ﴾َو إف

که حدی حه او جرسد جرق و جی کوه تاجی میکم طاقت آفرخده شده، هنگامی  کند، و هنگوامی 
ها قورار خداوند نحروها و نراحر و صفاتی در انسان«. داردخوجی حه او جرسد از دخگران درخ  می

که احن و ترقوی و سوعادت او هسوتند، حنواجراحن صوفات و نراحور ها حاهقآه وسوحله تکامول داده 
کوه هموحن صوفات، در مسوحر  کموال اسوت، اموا هنگوامی  میجور ذاتا  حد نحسوت، حلکوه وسوحله 

کوه احون صوفات شواخه گحرد، ماخه حدحختی و شر و فساد خآاهد جوآد  چورا  ای از انحرافی قرار 
کمال موی حوه محو  واقوع شودن در  رسواند، وهویحب  ذات است، و حب  ذات انسان را حه 

 (25/28: 1378)مکارح شحرازی، جرد. طلجی و حخل و حسد پیش میمسحر انحرافی حه انحصار
گوروه را حووا صوفات جرجسووته34_22کووه خداونود در ادامووه )معوارح/چنوان ای حووا  ( هشووت 

  فرماخوود: اسووتثنا نمووآده، مووی« مصوولحن»عنووآان 
َخَ
یَ   إف َصههلخف ههْن َعلههی * اْلهَّ ةَ  هَّ ههذف

ْن   الخَ هف َف َصهه 
هوَن  هَّ ههی *ىا ف ةَ  يف ههذف

ههوم َو الخَ ْن َحههقخ  َوْ لَّ هف ْوههوالف
َ
ومف  *أ ههيَّ

َْ اف َو اْلَه هها ف لسخَ َمههْومف  *لف وَن بف
ََّ ف َصههدخ ةَ  خَّ ههذف

َو الخَ
ة ف  ف

وَن  *الدخ قَّ ْشبف ْن وَّ هف ف بخ ْ  َعذابف َ  ْن وف ةَ  هَّ ذف
وٍن  * َو الخَ وَّ

ْ
ََّ َوهأ هْن َغْیه هف ف بخ  َعهذاَب َ 

نخَ هْن  * إف ةَ  هَّ هذف
 َو الخَ

وَن  ظَّ ْن حايف هف وجف يَّ
بَّ َخَ َعلی * لف یَ    إف هووف ََّ َولَّ ْن َغْی هَّ نخَ ْن َيإف هَّ ْخهانَّ

َ
ْو وا َوَلَکْت أ

َ
ْن أ هف واجف ْز

َ
  َيَهه ف اْحَتغهی * أ
وَن  ههنَّ ال ههاىَّ َْ هَّ هه ولجف

َّ
َْ َيأ هه ههوَن  * َوَاَء ذلف ْن َاعَّ هف ْن َو َعْهههدف هف َف وانهها

َ
ههْن ألف ةَ  هَّ ههذف

ههْن  * َو الخَ ةَ  هَّ ههذف
َو الخَ

َشهاىا وَن حف هَّ ْن َا ف هف ْن َعلی * َف ةَ  هَّ ذف
وَن   َو الخَ ظَّ َايف ْن خَّ هف َف   ﴾َص 
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که مالحره میهمان گورو حسون اسوتفاده از طور  شوآد، رسوحدن حوه تمواح احون اوصواف در 
نحروها و نراحر خدادادی و ترجیت انسان زحر نرور رهجوران اههوی اسوت. در نحور احون صوورت او 

گحاه خآدرو پرورش خافته، در گآنۀ   گردد.ور می ها و شهآات نآطهمحان هآس حه 

گاهى1  های برخاسته از آن. فطرت و آ
هوای مثجووت طجحعوت انسوان، تآجووه حوه معوانی وااۀ فقوورت الزح جورای پورداختن حووه جنجوه

کار رفته )روح/ کرخم حه  کلمه تنها خک حار در قرآن  حوه معنوای « فقور»( و از مواده 30است  احن 
گشوآدن شوویء و اجوراز آ ن، احتودا و اختووراق، شوکافتن از طوآل، اخجوواد و احوداق آمووده شوکافتن، 

که آفرخنش و خلقت اههی، حه منرهۀ شکافتن پردۀ  : ذحل فقر(1988)اجن منرور، است  و از آنجا 
تارخک عدح و اظهار هستی امکانی است، خکی از احون معوانی، آفورخنش و خلقوت، آن هوم از 

ه معنوای سرشووت خواص و آفوورخنش وحووژۀ نوآق احووداعی و احتوداعی اسووت. حنواجراحن فقوورت حوو
انسان است و امور فقری، خعنی آننه آفرخنش و خلقت انسان اقتتوای آن را داشوته و محوان 

 (120و 119: 1389)جآادی آملی، ها مشترک حاشد. همۀ انسان
کسوی مسوتور شود،  فقرت زوال ناسذحر است و امکان  ع  در آن راه ندارد و اگر فقورت 
کالح آن شخص مص کوه فرموآد:  اهمآحدحن حترت علی مآهیدا   چهورۀ »خآاهود شود 

کنود او چهرۀ انسان است و قلجش قلب ححآان  راه هداخت را نمی کوه از آن پیوروی  شناسود 
و حه طرحق خقا پی نجرده، تا آن را مسودود سوازد و از آن منصورف شوآد و دخگوران را مصوروف 

منرووور از  (104، ص87: خقجوه1370،  غههنهه  الُّ)«. هوا ای اسوت در جوین زنوده سوا او مورده دارد 
که مآجوآد زنوده حوا آن ادراک موی کنود  زحورا فقورت حوه معنوای قلب همان روح ملکآتی است 

جیونش شوهآدی و انجوذاب و حنودگی، سرشوت وحووژۀ انسوانی اسوت  در نتحجوه فقورت نحووآه 
که جراجر علم و اندخشه  کوار خاص هستی انسان، و انسان هم مآجآدی متفکر و مختار است 

 کند و رفتاری مت ثر از علم و اندخشۀ خوخش دارد.می
کوورخم انسوووان،  گووواهی اسووت. از دخوودگاه قووورآن  از جملووه فقرخووات مثجوووت انسووان، خآدآ

ای جورای اعموال خوآد جیواورد حوه صاحب حصحرت جر نفا خوخش است، اگر هم عذر و جهانه
کوه مووی ز خووآد و حوواطن خآاهود عووذاب قحامووت را از خوآد دور سووازد  خعنوی اسوجب آن اسووت 
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کورخم  گواه جوآده و حوه عملکورد خووخش آشناسوت، حوه تعجحور قورآن  ْنسهانَّ َعلههی﴿خووخش آ   َحهاف اإْلف
  ْ ََ ههی ههف َحصف ْلقههی * َنْبسف

َ
هَّ   َو َلهْو أ ََ ة گوواه »(  15_14)قحامووت/ ﴾َو هاذف حلکووه انسوان جوور نفوا خوووخش آ

کند  «.است، هر چند عذر تراشی 
که حواالت جرخاسوته از در ادامه، آخات قرآنی مرجآ  حه واکنش ان سان در مقاجل نقمت را 
 کنحم.  فقرت خا طجحعت انسانی است جررسی می

کنش انسان در برابر نقمت2  . وا
هواحی های جسمانی و روحانی واکنشانسان در حاالت سخت و حه هنگاح ناراحتی     

که جرخی نحک و سسندخده است و جرخی ناسسند و نکآهحده. آخات قورآن حوا جوذ اجیت و دارد 
کرده است.رحرنگری تماح احن واکنش  ها را مقرح 

 . حاَت پسندخده انسان ىَ وقاحا نقهت1_2

 او . َواندن َداوند ىَ حال حالگشت حه سوی1_1_2
َلْیهه﴿فرماخد: ای می در آخه  إف

یُّهاا نف ههَّ وَّ حخَ َخ  َىعا َ  ْنساَن ضَّ ذا َو خَ اإْلف کوه »(  8)زمور /  ﴾َو إف هنگوامی 
همننووحن در «. گوورددخآانوود و حووه سوآی او حوواز موویرسوود پروردگووار خوآد را مووی انسوان را زخووانی

َلْیههای دخگر آمده است:  آخه یَ  إف یُّف نف ْن وَّ هَّ بخَ َخ  َىَعْوا َ 
اَ  ضَّ ذا َو خَ النخَ هنگوامی »(  33)روح/ َو إف

 «.گردندخآانند و حه سآی او حاز میا میکه مختصر ناراحتی حه مردح جرسد پروردگار خآد ر
کحودی اسوت جور زمحنوۀ فقوری جوآدن تآححود و شوکآفا شودن  تماح احن آخات اسوتدالل و ت 

گروهووی حووا مختصوور مشووکلی حووه سووراد احوون نووور اههووی در شووداجد و سووختی رفتووه و « اهّلل»هووا. 
  چورا «ؤهحوهمنحجوحن »شوآد ها حه سآی او و فقرت اههی حه صورت مکرر انجواح مویحازگشت آن

کووه  کوه ساخوه و اسوواس فقورت انسوان تآححوود و خودا پرسوتی اسووت و شورک امور عار ووی جوآده 
)مکارح شحرازی، گردد. انسان  من ناامحدی از آن خآاه ناخآاه حه سآی اخمان و تآححد حاز می

1377 :16/433.) 
 . َواندن َدا ىَ ههه حال2_1_2

ذا َوهه خَ کووه در احوون آخووه  آمووده: چنووان هههاا َو إف ْو َا ف
َ
ههداا أ ْو َاعف

َ
هههف أ َجْنُّف َخَّ َىعانهها لف هه

ْنسههاَن الضخَّ  اإْلف
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کوه حوه پهلوآ »(  12)حآنا/ که حه انسان زخانی جرسد ما را )در همه حال( در حواهی  و هنگامی 
 «.خآاندخآاجیده، خا نشسته، خا اخستاده، فرا می

کنووار رفوتن حجوواب  یهوا از فقوورت سواک آدمووخاصوحت مشوکالت و حووآادث دردنواک، 
که روی احون فقورت را پآشوانده موی کوره حآادث تماح قشرهای سحاهی  سووزد و از است، در 

کآتاه درخشش احن نور تآححدیمحان می  گردد.آشکار می رود، و جرای مدتی هر چند 

 َواندن َداوند . َالصانه3_1_2 
َلهاف ﴿فرماخد: ای می خداوند در آخه  

ْن َوْو   َکالظخَّ َیهَّ ذا َغشف ةَ  َو إف ف هیَ  َلههَّ الهدخ صف ْخلف ا اَ  وَّ   ﴾َىَعهوَّ
که موآجی همنوآن اجرهوا )در سوفرهای درخواحی( آن»(  32)هقمان/ هوا را جپآشواند و هنگامی 

هووا را خحورد، و اطووراف آنچنوان جرموویامووآاح عروحم درخووا آن«. خآاننودخودا را حووا اخوالص مووی
گووحی اجوری جور سور آنوان سواخه افکنوده اسوت  احاطه می که  ای وحشوتناک و هوآل سواخهکند 

که انسان حوا تمواح قودرت کوه جورای خووخش جلوب و جوذب انگحر. اخنجاست  هوای ظواهری 
جیند، دستش از همه جا جرخده شده، تماح وسواحل کرده، خآد را  عح  و ناچحر و ناتآان می

کار موی کوه از امحودی جورای او حواقی نموی افتود، هوحم روزنوۀعادی و مادی از  مانود، جور نووری 
کنوار مویدرخشود. پوردهرون جوان او و از عموق فقورتش موید زنود، قلووب او را هوای نفلوت را 

کوه مویسازد و حه او میروشن می کسوی هسوت  کوا گوخد:  تآانود توآ را رهواحی حخشود  هموان 
کوه که امآاح درخوا فرموان او را موی جرنود، و آب و حواد و خواک سورگردان او هسوتند. اخنجاسوت 

کنوود، و دحوون و آحووین و پرسووتش را مخصووآص او ا احاطووه موویتآححوود خوواهص همووۀ قلووب او ر
 . (17/87: 1378)مکارح شحرازی، گرداند.  می

کوورده مووی در آخوه ههیفرماخوود: ای هووم حووه احوون مآ ووآق اشوواره  ههوا يف َُّّ کف ََ ذا  ا اَ   َيههإف ْف َىَعههوَّ ْلهه اْلبَّ
ةَ   ف ههیَ  َلهههَّ الههدخ صف ْخلف کشووتی مووی»(  65)عنکجووآت/  وَّ کووه سووآار  خوودا را حووا شووآند هنگووامی 

گوخاحی حه سراد فقرت و سرشوت انسوانی «. خآانند اخالص می در احن آخه نحر حا مثال حسحار 
رود و شورح حوال آن ترحن حاالت، در درون جان انسان هوا مویو تجلی نور تآححد در ححرانی

 دارد.ها را جیان می
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کَىن غیَ َدا4_1_2  . يَاووش 
کرخم خکی دخگر از حواالتی   کالت حوه انسوان دسوت هوا و مشوکوه در نواراحتیاز نرر قرآن 
کا و همه چحر جر خداوند است:  دهد فرامآشمی هیَو ﴿کردن همه  َخَّ يف نَّ الضخَّ کَّ ذا َوسخَ َف اْلَُّ  إف ه َْ

 
َخَ
وَن إف ْدعَّ ََ  َوْ  

اهَّ  َضاخَ خخَ که در درخا نواراحتی حوه شوما جرسود، هموه »(  67/ء)اسرا ﴾إف و هنگامی 
کر  «. دکا را جر او فرامآش خآاهحد 

کورده، در آخات قجل و حعد احن آخه ححث هاحی در زمحنۀ تآححد و مجارزه حا شورک را دنجوال 
شوده و از راه تآححود و از دو راه مختل  استدالل و جرهوان، و راه وجودان و درون وارد ححوث 

کشتی را در درخوا حوه حرکوت در مویاستدالهی می که  کسی است  آورد، فرماخد: پروردگار شما 
کوآچکی از نروواح آفوورخنش را  داوح و مسوتمر  و از احوون تآححوود اسوتدالهیحرکتوی موو گآشووۀ  کووه 

کی از مجوودأ علوم و قوودرت و حکموت آفرخوودگار اسوت، حووه اسووتدالل  وصو  مووی کووه حوا کنود 
که ناراحتیفقری منتقل شده، می ها در درخا حه شوما جرسود فرماخد: فرامآش نکنحد هنگامی 

کوحنده و و گرفتار طآفان و امآاح  کوه موی)و  خآانحود جور حشتناک شوخد( تمواح معجآدهواحی را 
گوم موی کوه « ول  مون تودعآن»شوآد: خودا از نرور شوما  گوم شوآد  چورا  آفوان حوآادث ت، و حاخود 

کنووار موی پورده کوه جور فقوورت آدموی افتواده  کوه نووور زنود و نووور فقورت هوای تقلحود و تعصووب را 
همووۀ شووآد. در چنووحن هحروواتی گوور موویپرسووتی اسووت جلووآه تآححوود و خداپرسووتی و خگانووه

م انسوان جوآد همنوآن جورف در آفتواب تاحسوتان آب  که ثمرۀ تآه  معجآدهای سنداری و خحاهی 
 درخشد.در آن می« اهّلل»گردند و تنها نورمی شآند و از ذهن محآ می

ا5_1_2 ُ وبصخ ضَخ  َ. 
کورده، مویای حه حاهت دخگر انسوان در مقاجول محنوت خداوند در آخه   رماخود: فهوا اشواره 

خٍ  ﴿ عههاٍء َعههيف و ىَّ
َخَّ َيههذَّ هه هههَّ الشخَ ذا َوسخَ إف وولت/   ﴾َو شووآد، ی مجووتال موویو چووآن حووه شوور  »(  51)فص 

و  دعوای وسوحع و طوآالنی اسوت« دعواء عورخ »در احن آخوه منروور از «. دعاهای طآالنی دارد
ت و حاشود. آخوه شورخفه در مقواح موذم  کننوده در دعوای خوآد مویکناخه از استمرار و اصورار دعا

دهود او از خوودا توی موویتووجی  انسوان اسووت حوه سووجب اخنکوه وقتووی خودای متعوال حووه او نعم
کند، حاز حه خواد خودا و چآن نعمتی از او سلب می« ن ی حجانجه»ورزد  گردانده، تکجر می روی



 1015بهار   103شمارۀ  036

دارد، و در دعوواخش آورد، و حوه طوور داجوم دسوت حووه دعوا جور مویافتود و حوه سووخش روی مووی موی
 (.17/612تا: اطجاحی، جی)طجورزد. اصرار می

وجه حه وُّدأ و و اى6_1_ 2  َ. 
کووه انسووان در مقاجوول مصووحجت کوورخم حاهووت سسووندخده و ارزشوومندی  هووا و از  نروور قوورآن 

َلْیههف ﴿دارد تآجه حه مجدأ و معاد است: ها ناراحتی ها إف
نخَ ها  ف َو إف

نخَ وا إف
یَُّة  َهالَّ صف ْن وَّ صاَحْتهَّ

َ
ذا أ ةَ  إف ذف

الخَ
وَن  گآاری حوه آنآ»(  156حقره/ )  ﴾َاجف َّ که چوآن پیشوامد نوا گوخنود موا از آِن  ، مویهوا جرسود نان 

 «.گردخمخداحیم و حه سآی او حاز می
گآار موی کووه در حوآادث نوا گوخنوود مجودأ و معواد مووا احون آخوه وصو  مسووتمر صواجران اسوت 

هور خداست و احن عقحده و خلق آنان در همۀ شجآن زندگی است، و حنوا جور احون اعتقواد، در 
آخنوود. هووای سوونگحن سوورافراز جیوورون موویحووال اسووتآار و مسووتقحم و معتوودل جووآده، از امتحووان

که در راه تآححد قدح میانسان انود و حوا اراده و زنند و از تعلقات نفا و دنحوا رهوا شودههاحی 
کحفحووت حووآادث روزگووار پووی مووی هووا رنجوووور جرنوود، نووه تنهووا از مصووحجتمشووحت اههووی، حووه 

کووه نوود ر واخت از حتوورت محجوآب جوور هوب خآاهنوود داشوت  چنووانشووآند، حلکوه هجخ نموی
تور شووده و جوور در اوح فشوارهای آخوورحن هحرووات زنودگی جوور افروختووه چهوره اموواح حسووحن

 (.44/297: 1403)مجلسی، گشت. شدت انا و اخمان اخشان حه پروردگار متعال افیوده می
اگور حنوده تودجیر »در وص  حندگی حقحقی می فرماخد:  جر همحن اساس اماح صاد   

)سوحد جون طواووس، «. شوآدامور خوخش را حه خدا واگذارد، تحمول مصواجب دنحوا جور او آسوان موی
کر است نه مغرور، و انسان صاجر حا احن منقق تآححدی ناب در جراجر نعمت (700: 1367 ها شا

کاملها صاجر است نه ناامحد. صجر آندر جراجر نقمت ، صوجر ترحن نآق صجر )صجر جر طاعتها 
کوه جر معصحت، صجر جر مصحجت( و همراه حا حصحرت است، زحرا هنگواح مصوحجت موی دانود 

گآنووه حخآاهوود در ملووک خوووخش تصوورف حکحمانووه مووی کنوود، ملووک از آِن خداسووت و او هوور 
کند و معتقد اسوت حوه  رسد جرق و فرق نمیصفت صجر جراخش ملکه شده و از آننه حه او می

 (.7/672: 1386)جآادی آملی، ساداش درخافت خآاهد نمآد.  سآی خدا حازگشته و در نرد او
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 . حصیَت ىَ َُّال پنداَ شینانی7_1_2
حاهوت ارزشوومند دخگوور انسووان، خوواد خوودا و حصووحرت در مقاجوول وسآسووه و سنوودار شووحقان 

هفرماخد: ای می که خداوند در آخهاست، چنان هَ  الشخَ ْن یها فف  وف هَّ ذا َوسخَ َقْوا إف
َخَ ةَ  ا ذف

نخَ الخَ ْینانف إف
وَن  يَّ ُّْصف ْن وَّ ذا هَّ وا َيإف يَّ

َذکخَ کردنود چوآن حوا سنودار »(  201)اعراف/ ََ کوه پرهحرکواری پیشوه  کسانی 
کرده و در دح حه حصحرت آخند کنند )خدا را( خاد   «.شحقانی جرخورد 

ووحقان» کووه پیرامووآن قلووب آدمووی طووآاف مووی« طوواج  موون اهش  کنوود تووا آن شووحقانی اسووت 
کورده وسآسوۀ خورخنه کنود، خوا منروور آن وسآسوهای پیدا  کوه حوآل آد را وارد قلوب  ای اسوت 

کرده و وارد شآد. قلب می  (.8/498تا: )طجاطجاحی، جیچرخد تا راهی حه قلب حاز 
کوه  سناه جردن حه خدا خآد خک نآق توذکر و تآکول جور اوسوت، چوآن اساسوش جور احون اسوت 

کوو تآانوود احوون ه موویخوودای سووجحان پروردگووار آدمووی اسووت و خگانووه رکوون و سناهگوواهی اسووت 
کند.  جا(. )همان دشمن مهاجم را دفع 

 . حاَت وذووم انسان ىَ وقاحا نقهت2_2
خداونووود متعوووال در حخوووش دخگوووری از آخوووات حوووه موووذمت واکووونش انسوووان در مقاجووول      
که در ادامه حه آن میها پرداخ سختی  پردازخم:ته 
 . خأ  و نااویدی1_2_2
کوه خداونود در احون  چناناز جمله حاالت انسان در قجال مشکالت نا امحدی است       
وَن ﴿فرماخد: آخه می ْن َخْقَننَّ ذا هَّ ْن إف ةهف ْخدف

َ
َوْت أ دخَ ََ ها   حف

َجة  ْن َسیخف ُّْهَّ صف ََّ ْن  گواه و هر»(  36)روح/   ﴾َو إف
که انجاح داده گهاناند حه آنرن  و مصحجتی حه سجب اعماهی   «.شآند م حآس می ها رسد نا

گرفتواری کوم حخشوی از مصوحجت جر اساس متمآن احون آخوه دسوت کوه داموان هوا و  هواحی 
گناهووان خوآد اوسووت  انسوان را مووی مت أخودحهم»گحورد نتحجووه اعموال و  احوون تعجحوور  «.حموا قوود 

کمووک دسووت انجواح مووی نشوان کووه جیشوترحن اعمووال حووه  شووآد. هوور چنوود دهنوودۀ احوون اسووت 
گحورد، امووا اعموال انجواح شوده تآسوط دسووت دخگوور اعتوا صوورت مویگناهوانی حوا قلوب و خوا 

 جیشتر است.
های معاصی انسان و خ س ناشوی از آن اسوت  زحورا حعتوی از در احن آخه سخن از حازتاب
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شومرند و هنگوامی افراد حه عمل نحک خآد مغورور شوده و خوآد را مصوآن از عوذاب اههوی موی
کار حد خآد را می از رحموت خودا سراسور وجآدشوان را احاطوه  جیننود، خو سکه عکا اهعمل 

کنوود. نوورد خداونوود هووم آن عجووب و نوورور مووذمآح اسووت و هووم احوون خوو س و ناامحوودی از  مووی
 (.16/436: 1377)مکارح شحرازی، رحمت خداوند. 

َخَّ کهاَن خَ ﴿در آخۀ دخگری آمده است:  ه هَّ الشخَ ذا َوسخَ هههَو إف کوه »(  83)اسوراء/  ﴾اسا هوجَّ و هنگوامی 
 «.گرددرسد )ازهمه چحر( م حآس میکمترحن حدی حه او می

گآنوه افووراد را در هنگواح سووختی « حوونوس»هوا، قاجول تآجوه اخنکووه خداونود در احوون آخوه احوون 
کووورده، در حووواهی  هوووا را حوووه عنوووآان ( آن65کوووه در آخوووه دخگووور )عنکجوووآت/)نآمحووود( معرفوووی 

کی « مخلصوحن هوه اهودحن» نماخود و احوون دو از نهاخوت تآجووه حوه خداسوت، وصو  مویکوه حوا
گآنووه افوراد حووه حاهوت حوا هووم هوحم تتووادی ندارنود، حلکوه خکووی مقدموۀ دخگووری  اسوت. احون 

کلی م حآس شده، همحن حاهوت خو س  هنگاح روحه رو شدن حا مشکالت از زندگی خوخش حه 
که پردهسجب می کنوار جورود و حوه درگواه خودا روی شآد  آورنود، اموا احون تآجوه هوا از فقرتشوان 

ها افتخار است و نه دهحلی است جور جیدارخشوان  زحورا حوه محو  اخنکوه  ا قراری نه جرای آن
گردد حه همان حال ساجق   آورند. ها شده روی میکه طجحعت ثانآی آنمشکالت جرطرف 

لت نحر در 49آخه  که میسورۀ فص  مَّ َ﴿فرماخود: حاره ناامحدی از رحمت خداوند است 
َ
 َخْسهأ

َخَّ َيیَ  هَّ الشخَ ْن َوسخَ َف َو إف عاءف اْلَخْی ْ  ىَّ ْنسانَّ وف و   اإْلف وط   جَّ نَّ -انسان از خآاسوتن خحور خسوته نموی»   ﴾ََ

گحورد و  انسان رحمت خودا را نادخوده موی«. شآد و اگر شری حه او جرسد ناامحد و م حآس است
کار افتادن اسجاب ظاهری ناامحد می  شآد.حا از 

کبَان ح د ال 2_2_2  وصیُّت. 
َ  ﴿در احوون آخووه آمووده اسووت:  ههو ْنسههاَن َکبَّ  اإْلف

نخَ ْن َيههإف ةهف ْخههدف
َ
َوْت أ ههدخَ ََ ههها   حف

َجة  ْن َسههیخف ههُّْهَّ صف ََّ ْن    ﴾َو إف
که انجاح داده»(  48)شوری/  کفوران مویاند حه آنو اگر حالحی حه سجب اعماهی  -ها رسد حه 

کوار موی« أصواب»شاخد «. پردازند کوه اعموال خوآدجورای جواحی حوه  انسوان حاعوث عکوا  رود 
 شآد. اهعمل می

کووه مووی هف ﴿فرماخوود: و نحوور در آخووۀ دخگووری  ههْ  َحْ ههدف ههوا وف
ا َلَظلخَّ َخا ْصههَب ْوهَّ وَّ

َ
أ ََ خَههاا َيهه َسههْلنا  ف َْ

َ
ْ  أ َو َلههجف
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وَن  يَّ و اگر ما حادی حفرسوتحم )داد وسووزان( و جور اثور آن زراعوت و حواد را زرد و »(  51)روح/  ﴾َخْکبَّ
کفران   «.گحرندپیش میپژمرده ججحنند، راه 

کوه  که در آخات قجل از آخوه موورد ححوث، سوخن از حادهوای پرجرکتوی در محوان جوآده  از آنجا 
کنوود و حوار اشواره موی زا هسوتند، در احون آخووه حوه حادهوای زخوانهوای رحموتقوراوالن حواران پویش

کوم ظرفحوت را جیوان موی کوه واکنش افراد  وعح  و  هوا قجول از آمودن حواران مو حآس و آن»دارد 
وَن ﴿« عد از نیول آن حسحار شادندح هيَّ هْن َخْسَتُّْشف ذا هَّ هف إف ُّهاىف هْ  عف ههف َوهْ  َخشهاءَّ وف صهاَب حف

َ
ذا أ ْن  * َيإف َو إف

هیَ   سف ُّْلف ههف َلهَّ ُّْلف ََ هْ   ْن وف َل َعَلهْیهف
َنهيخَ ْن خَّ

َ
ُّْهاف أ

ََ   ْ وا وف (، و اگور روزی حواد مسومآمی 49_ 48)روح/ ﴾کانَّ
گردد، فرخادشان حلند می گرفتار مشکالتی  کفور مویجوزد و زندگی آنان مآقتا  -شوآد و زحوان حوه 

 گشاخند.
حوار( در آخوه موورد ححوث اشواره حوه احون  )حواد زخوان« رخو »قاجول تآجوه اخنکوه مفورد آمودن وااه 

که انلب حادها مفحدند و حاد سمآح جنجه استثنا گواه در خوک مواه خوا خوک است  که  حی دارد 
که وزشسال، خک حار می گواهی در خوک مرتجوه نحور،  های زخوانوزد، خا اشاره حه احن است  حوار 
 گذارند.اثر سآء خآد را می

کووه آنووان آن همووه نعمووتاحوون مقلووب نشووان مووی هووای جوویرگ و پووی در پووی خوودا را دهوود 
خوک روز، مصوحجتی فورا جرسود، چنوان شآند، اما اگور جورای خوک حوار و جینند و خآشحال می می

کفور مویداد و فرخاد می گووحی از آن دسوت جوردار نحسوتند، هماننود کنند و حوه سوآی  کوه  رونود 
که خوک عمور سواهم هسوتند خودا را شوکر نموی کوه در آتوش توب کسانی  کننود، اموا خوک شوب 

کفور و ناسورا موی می گآنوه  دانشوی احونگوخنود، و احون نشوانۀ  وع  اخموان و جویسوزند، فراوان 
 (.16/466: 1377)مکارح شحرازی، افراد است. 

 گَىانی ال اخهان .  وی3_2_2
کوردن حوه اخموان اسوت.  حاهت دخگر انسوان در مقاجول رنو ، روی گردانوی از حوق و سشوت 

ْتَنهة  اْنَقَلههَب َعلههی﴿فرماخوود: خداونود در احوون آخووه مووی صههاَحْتهَّ يف
َ
ْن أ ههه  َو إف اگوور »(  11)حوو /   ﴾َوْجهف

کفر روی میها جرسد دگرگآن مینآان امتحان حه آنمصحجتی حه ع  «  آورندشآند و حه 
کلوی حوه اخموان « انقلب علی وجهه»تعجحر  کوه او حوه  در احن آخه، شاخد اشاره حوه احون حاشود 
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گوحی همحشه از اخمان جیگانوه کند حتی صورت خآد را حه عقب نحر جرنمی سشت می گرداند، 
 جآده است. 

گآنوه افو خآاهنود و معحوار و راد، دحون را تنهوا جورای منوافع موادی خوآد مویدر حقحقوت احون 
کوه در هور جامعوه و در هور عصور و محک حقانحت آن را روی آوردن دنحا می گروه  دانند، احن 

کو هووا  حووت آنپرسووتی دارنوود، اهجتوه  م نحسووت اخمووانی آهوآده حووه شوورک و حوتزموانی تعدادشووان 
کوه هاهمسر و فرزند و مال آن تور از توار چنوحن اخموان و اعتقوادی سسوتست و حدحهی اسوت 

ههی َّ عنکجوآت اسووت و احون همووان خسوران و زخووان آشووکار اسوت  ُّف انَّ اْلهَّ ََ ْسهه
هَو اْلخَّ َْ هَّ هه . َذلف

 (.14/35: 1377)مکارح شحرازی، 
هَّ َو وها ﴿فرماخد: حاز خداوند شرح حال آنان را ادامه داده، می َخَّ ه ونف ا ف وها َ َخضَّ هْ  ىَّ وا وف َخْدعَّ

هَ َخنْ  کسی را می»(  12)ح /  ﴾َب َّ که نه زخانی میاو جر خدا  تآانود حوه او جرسواند و نوه خآاند 
گروه اشاره می شرک احن آخه نحر حه عقحدۀ«. سآدی  کند.آهآد احن 

گرحران از زخان است، چرا حه سراد  اگر حه راستی، احن انسان خآاهان منافع مادی و 
که نه امحدی حه نفعشان هاحی میحت هست و نه ترسی از زخانشان، مآجآداتی رود 
گآنه اثر در سرنآشت انسان جی گمراهی حسحار عمحقی است  خاصحت و فاقد هر  ها  احن 

یدَّ  َو الضخَ لَّ اْلَُّ ف َْ هَّ ها از صرا  مستقحم زخاد و امحد حازگشتشان فاصلۀ آن . آریَذلف
کسی را می کم است  زحرا او  که زخانش از نفعش حسحار  وا لََهْ  ﴿تر است: نردخکخآاند  َخْدعَّ

هف  ْ  َنْب ف بَّ وف ََ َْ هَّ أَ َخَّ که در آخۀ دخگری آمده است خآد  ها چنان(. احن حت13)ح / ﴾َض
َن اند: آتشگحره جهنم ونف ا ف َحَصبَّ َجَهنخَ ْ  ىَّ وَن وف دَّ َُّّ ْ ََ ْن َو وا  کَّ نخَ (. عجب 98)انجحاء/  إف

ها چه حد مآهی و خاوری و چه حد مآنا و و احن حتکند  اخنکه چرا انسان آن را انتخاب می
ََّ معاشری هستند:  ی ْجَ  اْلَ شف ْجَ  اْلَهْوَلی َوَلُّف  .َلُّف

گآنه سآد و زخان حت 12قاجل تآجه اخنکه در آخه  کورده، اموا در آخوۀ سوره ح  هر  ها را  نفوی 
نود  زحورا زخوانی دانود و احون دو حوا هوم هوحم تتوادی ندارتر میحعد زخانش را از سآدش نردخک
که آنکه نفی شده زخان حه دشمنان آن ها قادر نحستند  رری حوه مخاهفوان جرننود، ها است، 

که دامان عاحدان آن که اثجات شده خک زخان قهری است   گحرد.ها را میاما زخانی 
گروهوی از حوتحنا که هر خوک از احون دو آخوه حوه  هوا جر نرر فخر رازی احن احتمال نحر هست 
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هوای هوا و انسوانجوان، و آخوه دوح طوانآتهای سنگی و چوجی جویاشد، آخه اول حتاشاره ح
کوامال  جویگآنه. حنا حت گروه اول نه سآدی دارنود و نوه زخوانی، حلکوه  انود، وهوی خاصوحتجر احن 

گمراهی زخان دارند و خحری در آن که خحر گروه دوح  خعنی سردمداران  ها نحست، و حه فرم 
هجووجا اهموآهی و هجووجا »انشوان حووه مراتوب جیشوتر اسووت. وی جملوه انودکی داشوته حاشووند زخ

گرفته است. « اهعشحر گآاه جر احن معنا   (14، ص12: ح1406)فخررازی، را 

گناه َوخش4_2_2 لن و   . اعتَاف نابهنگام حهَ 
ولَّ خَ خفرماخد: در احن آخه خداوند می َْ َلَیقَّ ف حخ ْ  َعذابف َ   وف

ة  ََ ْن َنْب ْتهَّ ْ  َوسخَ ا َو َلجف نخَ ا کَّ نخَ ْخَلنا إف ا َو
یَ   هف کم»(  46)انجحاء/ َالف کنود فرخادشوان حلنود ترحن عذاب پروردگارت، آناگر  ها را هموا 

 «.شآد ای وای ما همگی ستمگر جآدخممی
کوه در حاهووت نعموت و آرامووش هرگور خودا را حنوودگی نکردنود، اگوور احون جوی خجووران مغورور 

کآچک و ناچحری  پروردگار دامانشوان را حگحورد، چنوان وحشوت زده از عذاب « نفح »گآشه 
که فرخاد زده و حه ظلم و ستم خوخش اقرار می می  نماخند.شآند 

شناسی و صرفی، حه نواچحر جوآدن  از نگاه زحان« نفح » و « ما»حنا جر نرر زمخشری تعاجیر
 (.3/207: 1389)زمخشری، عذاب اشاره دارند. 

کوردالن، ساهحان دراز سخنان  هوا  شونآند و در آنو منقق وحوی را موی پیامجرآری احن 
که تازخانۀ عذاب، هر چنود خفحو  و مختصور، جور سشوت کمترحن اثر نمی گذارد مگر آن زمان 

کرده و فرخاد ها نآاخته شآد آن گم  ا ظواهمحن»  دست و سای خآد را  کن  ا  دهنود. آخوا  سور موی« ؤن 
داری از خوآاب نفلووت، ا ووقراری احون جیوو هوای عووذاب جیودار شووآندهحور تازخانووهحاخود تنهووا ز

که سآدی حه حال آن که اگر طآفان عذاب فروها ناست  نشحند و آراموش خاحنود، حواز دارد  چرا 
 (.13/419: 1377)مکارح شحرازی، هم همان راه و همان جرنامه است. 

وس  شینان5_2_2  . َساوت َلب و كَاستگی اعهالَ 
ْن َو َيَلهْو َ فرماخود: خداوند در احن آخه می هَّ بَّ هو لَّ ََّ َسهْت  ََ هْ   وا َو لکف عَّ َخَ َضه ََ هنا  سَّ

ْ
ْن َحأ ْذ جهاَءهَّ إف

وَن  وا َخْ َهلَّ ْینانَّ وا کانَّ نَّ الشخَ َ  َلهَّ عوذاب موا را دخدنود تتورق  سا چرا وقتی»(  43)انعاح/ َزةخَ
 «.هاخشان سخت شد و شحقان عمل زشتشان را جراخشان زخنت دادنکردند، و هکن دل
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ووات حووه سووآی پروردگووار خووآد رجووآق هووا در مآاقوو احون انسووان ع جرخووورد حووا نامالخمووات و حلح 
هاخشان تحوت تو ثحر قورار نگرفتوه، همننوان سورگرح نکرده، و در جراجرش تذهل ننمآدند، و دل

کووه آنووان را از خوواد خوودای سووجحان حوواز مووی داشووت. اعمووال شووحقانی خووآد شوودند، اعموواهی 
که اصوالح عتماد نمآده، خحال میها حه اسجاب ظاهری اآن (7/129توا: )طجاطجاحی، جی کردند 

کوه از مشواهده منواظر رقوت  امورشان حه آن اسجاب حستگی دارد، و چنان سوخت دل شودند 
کننده مت ثر نمی  «.                                                       و هکن قست قلوجهم»شدند: حار، و از شنحدن سخنان ناراحت 

َ   نسُّت ح6_2_2  ه پيوَىگاَ. سوء
ََ َع فرماخود: خداونود در احون آخوه موی ذا َوها اْحهَت هَّ َيَقهَد ها إف وخَ

َ
ه َو أ ف بخ  َ 

هولَّ ههَّ َيَیقَّ ََ ْل هههاَن ف  َلْیههف  ف
َ
 أ

کووورد، »(   16)فجوور/ کووم  گوواه او را حووه فقوور و تهحدسووتی آزموواخش نمووآد و روزی او را  و امووا هوور 
 «.گوخد پروردگار من مرا تآهحن نمآد می

کوه انسان می که فقر و تنگنای زندگی اهانتی از طرف پروردگار است، در صوورتی  سندارد 
 ﴿دارد: خداوند در ادامه دهحل تنگنای زندگی او را جیان می

هیَن  َک خَ هوَن اْلَیتف وَّ َف ْک ََّ هرگور »   ﴾َحهْا َ 
گنواه حخول و طموع خوآار شووخد چوآن( هرگور ختوحم نوآازی نموی « کنحود چنحن نحست، حلکه )حوه 

ََ َو ﴿ ََ هوَن َعلهیَ  ی ف   اضخَّ ْسهکف و فقحور را جور سوور سوفره طعواح خوآد حوه محول و رنجووت »،  ﴾َی هامف اْلهف
ها﴿« نشوانحدنموی ْکه ا َلهخا

َ
اَأ أ هَه وَن التخَّ لَّ کَّ

ْ
هأ ََ ههوَن ﴿« خورخود و موال ارث را حووه تموامی موی»،  ﴾َو  ُّخَّ َف ََّ َو

ا ا َجهخا ُّخا  (20_17فجر/«. )حاشحدو سخت فرخفته و ماحل حه مال دنحا می»،  ﴾اْلهاَل حَّ
شووآد تنهووا علووت تنگنووای زنوودگی انسووان، حازتوواب کووه در احوون آخووات مالحرووه موویچنووان

کمحول نحور حوه احون نکتوه اشواره اعموال اوسوت، نوه جوی عوداهتی خداونود. در حخشوی از دعوای 
گناهان حاعث نازل شدن نقمت و همننحن تغحیر نعمت که  اهلهوم انفور »شآند: ها میشده 

وهوی اهوذنآب اهتوی تنورل اهو . (102:  1378)قمووی، « ر اهونعمنقم، اهلهوم انفوور هوی اهوذنآب اهتوی تغح 
کوه جور اثور آن  از هآاحاشد و پیروی نقمت همان مصحجت و سختی می گناهی اسوت  و هآس 

 گردد.حار می تانسان دچار زندگی مشق  
هوا، از انسوان در جراجور رنو  و سوختی در ساخان شاخسته است حه حعتی از انتروارات اههوی

 جر آخات قرآن اشاره شآد.حنا 
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 . خواست خداوند از انسان در مقابل نقمت و رنج3
ف َشْی ﴿: هاشدن ال گَيتا ی . وتنُّه1_ 3

اخ ْبواَب کَّ
َ
ْن أ نا َعَلْیهف َْ هف َيَت وا حف يَّ ف کخ

وا وا ذَّ ا َنسَّ ی  َيَلهخَ ٍء َحتخَ
وَن  سَّ ُّْلف ْن وَّ ذا هَّ  َيإف

ْن َحْغَتةا ْذناهَّ ََ
َ
وا أ ََّ و

َّ
ها أ وا حف حَّ َف ذا َي که اگر (44)انعاح/ ﴾إف کی از احن است  . آخه حا

گرفتاری گشوآده شوده و عوذاب او را حوه شخص از  ها متنجه نشآد، درهوای نعموت حوه روخوش 
گهانی درجرگرفته، از جین می  جرد.طور نا

َسْت ﴿: . َضَُ و َذلا حه ىَگاه َدا2_3 ََ   ْ وا َو لکف عَّ َخَ َض ََ نا  سَّ
ْ
ْن َحأ ْذ جاَءهَّ نَيَلْو َ إف هَّ بَّ و لَّ ََّ﴾ 

 .                                                                                      (43)انعاح/
وا َو : . صَُّ  وصابَه  وَاحنه ىَ وقاحا وشهک ت3_3 يَّ وا َو صهابف يَّ هوا اْصهُّف ةَ  كَونَّ هذف

َهها الخَ ةخَّ
َ
خها أ

 ََّ ْبلف ََّ ْن  کَّ
وا اَ  َلَ لخَ قَّ َخَ وا َو ا نَّ  .(200)آل عمران/ ﴾وَن َاحف

هوا و شوکحجاحی جور طاعوت خودا و پرهحور شکحجاحی جر دشوآاری« صجر»در احن آخه منرور از 
گناه )صجرفردی( است، و  ها حه صورت اجتمواعی اسوت ساخداری و تحمل رن « مصاجره»از 

کوی جور صوجر و ساخوداری دخگوران شوآد و ماخوه تقوخوت و حه اخنکه ساخداری و شکحجاحی جرخی مت  
گردد )صوجر اجتمواعی( و  کارهوا در « مراحقوه»ت ثحر جیشتر  ارتجوا  جرقورار نموآدن محوان نحروهوا و 

هوا جورای جامعوه تماح شجآن زندگی دخنی چه حوه هنگواح آسواخش موردح و چوه هنگواح سوختی
خآاهد توا در آسوآدگی و نشوا  از او شآد خداوند از انسان میکه مالحره می حاشد. چنانمی

کوه حوه او مویروی جرنگرداند  کفوران و ناسكاسوی نکنود. در رواختوی از و در رن  و مشوقتی  رسود 
خنجغووی هلموؤمن أن خکووآن فحوه ثموانی خصووال: وقوورا  عنوود »نحوور آموده اسوت:  امواح صواد 

اههراهوور، صووجورا  عنوود اهوووجالء، شووکورا  عنوود اهرخوواء، قانعوووا  حمووا رزقووه اهّلل، الخرلووم األعوووداء و 
، (2/47: 1401)کلحنووی، «. الختحامول هصصوودقاء، حدنووه منووه فووی تعووب و اهنوواس منووه فووی راحوو 

که دار» ای هشت خصلت حاشد: در جراجر حآادث حا وقار، حه هنگواح جرای مؤمن سراوار است 
کورده قوانع  گاه فراوانی نعمت شکرگرار، و حه آننه خداونود حوه وی روزی  گرفتاری شکحجا، حه 
حاشود، جور دشومنان سوتم روا نودارد، و حوار )مسوجآهحت( خوآد را جور دوش دوسوتان نحفکنود، تون 

که از آن می کاری   «.انداز او در آساخشکشد در رن ، وهی مردح وی از 
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 نتحجه 
کورخم، عکوا اهعمول انسوان در جراجور حوآادث روزگوار متفواوت اسوت   جر طجوق آخوات قورآن 

کوه انسوان، در پرتوآ ترجیوت رهجوران  گاهی جر اساس طجحعت. زمانی  گاهی جر اساس فقرت و 
کموال رسوحده حاشود در مسوحر فقورت حرکوت  اههی صفات و فتاحل اخالقی در وجآد او حوه 

گحواه خوآدرو و دور از ترجیوت دخنوی قورار گراخانه عمل می فقرت کرده، کوه مثول  کند، اما زمانی 
 نماخد. می گراخانه رفتار طجحعت گحرد، صفات و رذاحل اخالقی در وجآد او پرورش خافته،

از طرف دخگر تفاوت دنحا و آخورت، مرجوآ  حوه مقآهوه ثجوات و تغحیور اسوت. در احون عواهم 
کهنهتازه کهنه و  هوای جاهوب و متنوآق را حوه گوردد. مورور زموان جنجوها فرسآده و ناجآد مویهها 

کهنگوی و فنوا نحسوت. مساجل عادی و روزمره تجدحل می کند. وهی در آخرت، عآامل تغحیور و 
کوورده اخجوواد هووا و عووذابحووه همووحن دهحوول نعمووت هووای آنجووا تووازگی خووآد را پیآسووته حفووظ 

کاموول آن در کننوود. هووذت و نووم در احوون دنحووا نسووجمصووآنحت نمووی ی اسووت و نووآق حقحقووی و 
گاه از تازگی نمی که هحم  کوه نواراحتیافتد و در اوح قرار دارد. هموانآخرت است  هوا و طوور 

هوا و نعموت نحور ناساخودار جوآده و از مانود  خآشویعذاب در احن دنحا ناچحر جوآده و ساخودار نموی
مگوحن شووآد و نوه از فراوانووی هووا نهووا و فقودانرونوود. سوا نجاخوود انسوان نووه از نواراحتیجوین موی
 ها سرخآش و مغرور  زحرا هر دو حاهت صحنۀ آزماخش اههی است. نعمت
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ABSTRACTS 
 

 

Imam al-Mahdi (A.S.), the Twelfth Caliph of the Prophet 

(S.A.W.) in the Sunnī Traditions 
 
‘Abd al-Karīm ‘Abd Allahi 
Dr. Muhammad Mahdi Rukni Yazdi 
 

This writing is based on traditions that are all mentioned in the 
Sunnī’s Ṣaḥīḥs and Musnads (anthologies of traditions) under the 
verse 12 of Sūrat al-Mā’ida and elaborates on the fact that after the 
Holy Prophet (S.A.W.), there will come twelve chieftains and 
guardians, just like the Chieftains of Banī Isrā’īl, the last of whom 
is Imam al-Mahdī (Aj.). 

What draws more attention in this research is that some of 
their scholars have tried to compare twelve of the caliphs with the 
Abbasid caliphs but of no avail. Deliberation and truth-seeking 
prove the truth of the Shī‘a belief in this respect.  

Keywords: Imam al-Mahdī (A.S.), Sunnī traditions, Successors 
to the Prophet (S.A.W.), the twelfth caliph. 

 
 

The Stylistic Study of the Words Denoting Sin in the Qur’ān 
 
Sayyid Mahdi Masbouq 
Rasul Fathi Muzaffari 
 

Examining the procedures of applying the words of the Qur’ān 
can give us a better understanding of these words and the way 
they are applied in the Qur’ān. Many words in the Qur’ān contain 
the concept of sin and in this article we try to examine some of 
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these words from two qualitative and quantitative perspectives. 
Hereby, we will address such issues as the frequency of each word, 
the semantic relation of the words to one another, the words being 
juxtaposed with these words, the structure of the words, and the 
functional concept of each word and will explain the exclusive 
features of each word that are considered as among the style-
generating components.  

Keywords: sin in the Qur’ān, semantics of sin, misdeeds 
(sayyi’a), evil-doing (munkar), indecency, crime (junāḥ). 

 
 

The Spiritual Relation of the Most Beautiful Names of God 
in Fāṣilas of the Verses to their Contents 

 
Sayyid ‘Abd al-Rasul Husaynizadeh 
 

Fāṣila (rhyme of the Qur’ānic text) is the end of the verses. 
Some spiteful orientalists by relying on the most beautiful Names 
of God have raised the misconception claiming that the Holy 
Qur’ān comprises of a collection of scattered statements that are 
juxtaposed next to each other without any order and conformity. 
Deliberation and contemplation on the components of Divine 
words, including the most beautiful Names of God in fāṣilas of 
verses, proves their strong and amazing relation to the content of 
the verses. Of course, in many instances this relation is clear but 
in some verses unveiling this relation requires some deliberation 
and contemplation. Even careful deliberation on the content and 
context of similar and homogeneous verses that have different 
fāṣilas would reveal delicacies and accurate points that would 
enhance the beauty, wonder, and inimitability of the Qur’ān. 
Furthermore, the order and arrangement of these names in fāṣilas 
and the precedence of some over others are coupled with 
rhetorical points, beauty, and delicacies, which in themselves are 
regarded as part of the expressive inimitability of the Qur’ān.   

Keywords: conformity of the Qur’ān, fāṣilas of the verses, 
rhymed prose, Names of Allah, inimitability of the Qur’ān.   
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Study of the Unity of Divine Lordship in Ṣaḥīfat al-Sajjādiyya 
 
Mahdi Safa’i Asl 
 

The Unity of Divine Lordship is among the most significant 
ideological discourses in many religions, especially Islam, the 
commitment or non-commitment to which is an important index 
in distinction of some sects such as the Mu‘tazilites from other 
Muslim sects. In one respect, the study of the principles and roots 
of this discourse in the Infallible Imams’ (A.S.) narrations is of 
high importance and most of the theological principles of 
Imāmiya are based on this very narration heritage of the Imams 
(A.S.). 

The sublime mystical, theological, and philosophical doctrines 
(ma‘ḥrif) of Ṣaḥīfat al-Sajjādiyya have since early times till now 
guided the Muslim thinkers, and in particular, the Shī‘a scholars. 
For instance, the manifestations of the Unity of Divine Lordship 
such as unity in sovereignty, legislation, sustenance, guardianship 
(wilāya), forgiveness, intercession, and guidance are frequently 
seen in supplications and whispered prayers of Imam al-Sajjād 
(A.S.). The Imam (A.S.) has elucidated the profound rational 
doctrines in the Umayyad’s suffocating atmosphere for the human 
beings yearning for doctrinal knowledge.    

Keywords: unity in sovereignty, unity of Divine Lordship, Zayn 
al-‘Ābidīn (A.S.), Ṣaḥīfat al-Sajjādiyya, manifestations of unity of 
Divine Lordship. 

 
 

The Concept of the Word Nafḥa according to the Verse 46 of 

Sūrat al-Anbiyā 
 
Muhammad Sharifi 
Akram Husaynzadeh 
 

Terminology is among the first and most effective steps in the 
interpretation of the Qur’ān. With an exploration into the lexicons 
and traditional collections, books, different applications can be 
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taken into consideration for the word nafḥa. The semantic essence 
of this word is a mild blow of wind, which is synonymous with 
the word nafkh; however, what is mentioned in interpretations 
and lexicons as a substitute for this word is the word lafḥ, which 
has a significant status in the semantic circle of the word nafḥa, to 
the extent that some have considered these two words to be one 
and the same. What this article is aiming at with a descriptive-
analytical method is to figure out better explanations of this word 
in the existing lexicons, interpretations, and traditional collections, 
according to which three important conclusions are worth-
mentioning: 1. The word nafḥa only represents smallness and 
scantiness. 2. This word is also used about heat and, thus, it is 
synonymous to the word lafḥ. 3. Its use is figurative concerning 
torment.      

Keywords: nafḥa, lafḥ, nafkh, verse 46 of Sūrat al-Anbiyā.  
 
 

A Comparative Research on the Synonyms of the Qur’ānic 

Stories (Example: the Story of Banī Isrā’īl) 
 
Mahdi Muhammadnezhad 
 

The subject of this article is the repetition of the Qur’ānic 
stories concerning the Children of Isrā’īl and the synonym words 
that sometimes vary among the stories. Of the subjects studied in 
this article is the reason for the variation of the quotes observed in 
the Holy Qur’ān. 

In this article a particular synonym existing in the Qur’ān is 
examined and some proofs have been pointed out for the idea that 
the particular Qur’ānic culture has caused the emergence of 
certain synonyms. 

As a book of wisdom, the Holy Qur’ān has a sacred realm free 
from any frivolity and vanity and has a purpose for providing any 
letter and word. It never happens that it would replace or transfer 
a word in relating a story without a purpose; thus, this research 
seeks to unveil some of these purposes.         
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Keywords: synonyms of the Qur’ān, stories of the Qur’ān, story 
of Banī Isrā’īl, repetition of the stories. 

     
                        

The Qur’ānic Human Being in the Thoughts and Movement 

of Imam Khomeini (ra) 

 
Ahmad Qara’i Sultanabadi 
 

As a metaphysician and social reformist and due to his intimacy 
with and appealing to the teachings of Islam and the Qur’ān and 
his own specific mystical attitude, Imam Khomeini brought up the 
idea of returning to the pure Islam, Islamic upbringing, and 
Qur’ānic man. Concentration on the structure and content of that 
idea constitute the basis of the present discourse. Hereby, it is 
attempted that, with the discourse-analysis procedure and by 
attitude explanation, the Imam’s thought about human identity is 
dealt with to clarify some of his humanistic principles. The 
findings suggest that the Imam considered a high status for 
human beings. In his opinion, the only way for the actualization 
of humankind’s inner talents is through following reason and the 
teachings of the Prophets and the chosen friends of Allah, which 
would pave the way for their return to their original position in 
the Paradise. With this Qur’ānic and spiritual thought, the Imam 
was able both to call humankind to move toward their perfection 
and to train a generation, whose main demands were the 
formation of an Islamic rule and uprising against the royal regime.  

Keywords: the Qur’ānic man, the Qur’ān, Imam Khomeini, 
Islamic revolution, pure Islam, Islamic rule.  
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Man’s Reactions toward the Retributions in the Qur’ān   
 
Zaynab Rusta’i 
Zahra Ansari  
 

The Qur’ān has, with an inclusive perspective, referred to man’s 
negative features besides considering his positive ones. Study of 
man’s positive and negative reactions toward the retributions in 
the Qur’ān and their analysis can be directive toward man’s 
happiness. 

Sincere call to God, heedfulness of the origin and return 
(mabda’ and ma‘ād), and forgetting all other than God are among 
man’s positive behavior toward incidents; while, disappointment 
and hopelessness, mistrust in God, and turning away from faith 
are considered among the blameworthy reactions. The research 
method in this article is fundamental and based on content 
analysis. 

Keywords: man’s negative reaction, humankind’s inner nature, 
man’s positive reaction, retribution and suffering. 
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