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      به مناسبت سال نوآورى و شكوفايى
  

   نو شدن جهان و نوآورى انسان
  

 ١



 محم  د مهدى ركنى يزدى
  
  

   چكيده
 سوره الرحمن را 29دهد، و آيه   نويسنده با نگاهى حكيمانه به طبيعت و زندگى انسان نو شدن حيات را نشان مى

رسد كه فكرِ بكر و نوآورى، تكميل و بهبود مصنوعات  شمرد، سپس به اين حقيقت مى دليل بر ابداع آفريدگار مى
 .ه سرشت نوگرا و كمال طلب انسان استآدمى را همراه دارد، و ثمر

 از نظر قرآن كريم همه عوامل طبيعى مسخَّر و فرمانبردار آدميزاد آفريده شده، تا انسان باهوش و خرد و استعداد 
هاى جديد، هم مظهر خالقيت آفريدگار متعال شود، و هم  ها تصرف كند، و با مصنوعات و فرآورده خداداد در آن

 . تعالى و پيشرفت نايل گردددر زندگى دنيوى به
 نوآورى در تحقيقات علمى و تدريس در حوزه و دانشگاه كه دو قطب علمى كشور است ضرورت بيشتر و 

كنيم كه مستقل زيستن و هويت فرهنگى و ملى خود را پاس  ثمرات مهمترى دارد، زيرا ما در زمانى زندگى مى
 .ت و حتى تبليغات مذهبى استداشتن وابسته به نوآورى و شكوفايى در علم و صنع

  
  

 نگاهى به جهان طبيعت و طبيعت جهان كه اتقان صنع و حكمت در آن نمايان است، نو شدنِ آفرينش و تازه به 
فهماند كه تجدد حيات و نو شدن جهان ناموسِ حيات و  سازد، و مى ها را نمايان مى تازه آمدن موجودات و پديده

آيد، و پس از  بخش خورشيد مى ت و سرماى شب، روشنى روز و نور حياتپس از ظلم: قانون خلقت است
اين نوآورى و شكفتگى طبيعت است كه در بطن و . ريز، بهار مطبوع و رويش نباتات است زمستان سرد و برگ
 .متن آن نهاده شده

 و مردن، همه  اما در حيات آدميزادگان، نوزادى، كودكى، نوجوانى، جوانى، سن كمال، پيرى و فرتوت شدن
گذرد، و در واقع حركتى است طبيعى و ناخواسته كه از  تر مى هايى است كه بر اين موجود برتر و شريف دوران

يابد، و حركت گذر از يك حال و زمان و رسيدن به حال ديگر و زمان  شود و به مرگ پايان مى تولّد شروع مى
 :اى است كه در بيت زير ترسيم شده تازه

  بِ جوى و گذر عمر ببين بنشين بر ل
  كاين اشارت ز جهان گذران ما را بس

     حافظ

 ٢



اند  يابيم كه جهان و انسان همه و همه در حال حركت  از تأمل در حوادث طبيعى و احوال آدمى و گذشتِ عمر مى
 :كننده است و تجدد مستمر زمان و حركت نوشدن آن به آنِ حركت

 شود دنيا و ما  هر نفَس نو مى

  خبر از نو شدن اندر بقابى

 رسد  عمر همچون جوى نو نو مى

 )1(نمايد در جسد مستمرّى مى
گشاييم و  را مى» كتاب تشريع«به دست آمد، اكنون » كتاب تكوين«اى بود كه از تأمل و كاوش در   اين نتيجه

 :خوانيم مى
ها و زمين است از او  ؛ هر كه در آسمان)29/ رحمن ) (2(»شَاْنٍيسَْلُه منْ فِى السمواتِ و الْاَرضِ كُلَّ يومٍ هو فى  «

 .هر زمان او در كارى است. كند درخواست مى
ها از كتم عدم به  اى كه از دومين جمله اين آيه مورد نظر است نو شدن آفرينش و تازه به تازه آمدن آفريده  نكته

 صورت - ايجاد و اعدام و قبض و بسط  از -عرصه وجود است كه به قدرت و حكمت آفريدگار متعال 
، و بيانى ديگر است از آنچه در مطالعه حيات طبيعت و انسان دريافتيم؛ و فيلسوفان از اين موجود شدن )3(گيرد مى

 .نمايند تعبير مى» كَون و فساد«اند به  و تباه گرديدن كه متعاقب و متوارد بر طبيعت
  

. كنند سازى مى  زندگى جمعى دارند، و النه- مانند انسان -عسل و مورچه دانيم از موجوات بعضى مانند زنبور   مى
هاى استوار كه نيك طرّاحى  رسد اين است كه با وجود النه آور به نظر مى ها شگفت آنچه در زندگى و سازندگى آن

رى و خلّاقيت و اند و توان نوآو شود؛ زيرا تابع غريزه ها ديده نمى و مهندسى شده هيچ پيشرفت و نوآورى در آن
 .دگرگونى در كار خود ندارند، يعنى مجبور و محكوم غرايزاند

 اما انسان اين تفاوت اصيل و ذاتى را با ديگر جانوران دارد كه موجودى مختار است و تا حدى حق انتخاب دارد، 
ت كه در سرشت آدميزاد اين خصوصي. كند را احساس مى» لِكُلِّ جديدٍ لَذّة«و از سوى ديگر نوطلب و نوگراست، و 

هايش شده، او را به كوشش براى دگرگونى وضع  است انگيزه تجديد نظر در زندگى و ابزارهايش و فرآورده
موجودش وا داشته، تا با به كار انداختن و استفاده از هوش، خرد، تدبير، زيباپسندى و حق انتخاب بتواند نوآورى 

نى رسد، و زيباترين پوشاك و بهترين خوراك و تندروترين وسايل سير نشي و پيشرفت كند، و از غارنشينى به كاخ
 .و سفر را اختراع كند

فهماند   آنچه در اين تغيير و نو شدن وسايل زندگى مهم است و حكمت آفريدگار و هدف داشتن آفرينش را مى
ها و  سازى فرآورده و بهاين است كه تغيير و تبديل ابزارها و مصنوعات انسان تنها تعويض نيست، بلكه تكميل 
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تأمل از اين . يسته سپاس و تشكرهاى آفريدگار هم قابل تأمل است و هم شا ها و داده  بديهى است اين نعمت
 :فرمايد جهت كه آدميزاد مورد اكرام و بزرگداشتِ خداوند قرار گرفته كه در كتابش مى

؛ و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در »و لَقَد كَرَّمنَا بنى  ادم وحملْنَاهم فِى الْبرِّ و الْبحرِ «
ها را بر بسيارى از  برنشانديم، و از چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داديم، و آن]ها  بر مركب[خشكى و دريا 

 ).4(هاى خود برترى آشكار داديم آفريده
 و شكر و سپاس از اين جهت كه بر بسيارى از موجودات ديگر فضيلت و برترى دارد، و عقل فطرى شكر 

شمار آفريدگار تنها به زبان نيست، بلكه شكر واقعى  هاى بى عمتاما شكرگزارى ن. داند دهنده را واجب مى نعمت
اين است كه انسان نيروى تفكر و خردورزى و نوجويى و ابتكار خود را به كار اندازد، و هماهنگ با حركت 

خالق به بيان ديگر كارى كه . گيرى از آن نيروها به خلّاقيت و نوآورى بپردازد طبيعت و نو شدن جهان پويا، با بهره
، انسان به مشيت و خواست او با »هر زمان در كارى است«دهد و  متعال با ابداع و انشاء و باالصاله انجام داده و مى

استفاده از نيروهاى ذهنى كه او عطا كرده و مواد خامى كه در طبيعت نهاده به ايجاد مصنوعات تازه و اختراع 
كند و فكر بِكر  گرش عالَم با ديدى نو به خلّاقيت ذهن كمك مىبپردازد و مظهر خلّاقيت خداى سبحان شود، كه ن

 .شود از نگاه نو زاده مى
 توان گفت آفريدگار حكيم پس از آفريدن آدم، تصرف در طبيعت خام و كشف قواى نهفته در آن و اختراع و 

اَلَم تَرَوا اَنَّ «: گويد ايجاد لوازم جديد را به عقل و فهم و هوش و كوشش و جهش علمى او وا گذاشته كه خود مى
ايد كه  ؛ آيا ندانسته)20/ لقمان (» اللَّه سخَّرَ لَكُم ما فِى السمواتِ و ما فِى الْاَرضِ و اَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهِرَةً و باطِنَةً

ى ظاهر و باطن خود را بر شما ها ها و آنچه را كه در زمين است مسخَّر شما ساخته و نعمت خدا آنچه را در آسمان
رانى و  ها را هم مسخَّر آدميزاد كرده، تا با كشتى ها و معادن زيرزمينى، بلكه اقيانوس تمام كرده است؟ نه تنها خشكى

هِ و سخَّرَ وسخَّرَ لَكُم الْفُلْك لِتَجرِى فِى الْبحرِ بِاَمرِ«: مندى از حيوانات آبزى، برّ و بحر را تحت فرمان درآورد بهره
ارالْاَ نْه ؛ و كشتى را براى شما رام گردانيد تا به فرمان او در دريا روان شود، و رودها را براى )32/ ابراهيم (» لَكُم

در آيه قابل توجه است و تقدير و تسهيل خداوند را براى ساختِ مصنوعاتى مانند » بأمرِه«تعبير . شما مسخَّر كرد
 .فهماند كشتى مى

بردار انسان قرار داده و  رساند خداى رحمان همه موجودات را فرمان ، مى»تسخير«ين گونه آيات با توجه به معنى  ا
پس بايد از اين همه امكان حد اكثر استفاده را بنمايد و با . با اين موهبت، اكتشاف و اختراع را برايش ممكن ساخته
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در امور معنوى و برپا داشتن مراسم مذهبى از سوگ و سرور، تبليغ و تفقُّه نيز بايد .  اما اين تمام كار نيست
رى از نوآورى در كرد، تعبي هاى علوم دينى را به آن دعوت مى فقه پويا كه امام راحل حوزه. نوآورى داشته باشيم

اى  انديش آيةاللَّه خامنه آنچه رهبر ژرف. استنباط و پاسخ مسائل مستَحدثه و بحث و فحص در شبهات جديد است
هم در پيام نوروزى خود از مجامع علمى خواستند نوآورى در عرصه تحقيقات علمى و درس و بحث دانشگاهى 

اگر تحقيق و نوآورى علمى جايى داشته باشد، . كشور استيا حوزوى است؛ زيرا حوزه و دانشگاه دو قطب علمى 
باشد، و امروز  مى» تحصيالت عاليه«ترين جاى آن دانشگاه و حوزه است، كه به اصطالح قديم مركز  اولين و مهم

اسمى » تحقيقات عاليه«بدون » تحصيالت عاليه«كه از بركت جمهورى اسالمى خواهان استقالل سياسى هستيم، 
ايم كه مستقل زيستن و هويت ملّى و فرهنگى خود را پاس  ؛ زيرا ما در عصرى و زمانى قرار گرفتهمسماست بى

يابيم دانشگاهى كه در آن پژوهش به  اگر توجه كنيم مى. داشتن، وابسته به نوآورى علمى و شكوفايى صنعتى است
كند،  هاى مادى جامعه را رفع نمىتر، كه حاصل كارش نياز موازات آموزش نباشد در حقيقت دبيرستانى است بزرگ

جاى آن است كه اهداف انقالب فرهنگى را . آموختگانش هم اهل عمل و به كار بستن معلوماتشان نيستند و دانش
 .ها را برطرف نماييم ها يا حوزه هاى موجود دانشگاه بازخوانى كنيم و كاستى

هاى جديد پژوهش، به منابع بيشتر و زودتر   روشگيرى از رايانه و  طلّاب جوان علوم دينى خوشبختانه با بهره
انحراف و  تر است تفسير و تعبير آيات و روايات با زبان و ادبيات امروز است، تا بى يابند، ولى آنچه مهم دست مى

بدعت، در شرح و بيان اصول و فروع دين نوآورى داشته باشند و شبهات جديد را جواب گويند و عامه را به 
 ).5(منشى برحذر دارند پرستى و گرايش به اخبار جعلى و صوفى توجه دهند، و از خرافهعقالنيت دين 

 نتيجه تحقيق درست و پژوهش و كوشش براى حلّ مشكالت علمى، شكوفا شدن استعدادهاى جوانان و نوآورى 
ن جهانى است و هاى گوناگون و پى بردن به حقايق دينى و واقعيات جهان و بهبود زندگى اين جهانى و آ در دانش

 .هوالمطلوب
  
  
  
  

   قرآن
  و

   حديث
  

 ٥



   اجتماعى- تفسير عقلى      نقد نگرش عقالنى در جريان
  

      محمد اسعدى، استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  
  
  

   چكيده
گرا به مثابه  امعهو با نگاهى ج» روش« اجتماعى كه با رويكرد عقالنى به مثابه - جريان تفسيرى موسوم به عقلى 

دار و اثرگذار متأخر در حوزه تفسير قرآن است كه با  هاى دامنه شود، در شمار جريان تفسيرى شناخته مى» گرايش«
هاى عالمانى چون شيخ محمد عبده و  انديشه و حركت علمى سيد جمال الدين اسدآبادى آغاز شد و با تالش

 ابوالكالم آزاد و محمد اقبال الهورى در شبه قاره هند و سيد محمد رشيد رضا در مصر، ابواألعلى مودودى و
 .محمود طالقانى و محمد تقى شريعتى در ايران بالندگى و گسترش يافت

هاى مهم نگرش عقالنى در اين جريان كه نظريه تفسيرى آن را سامان داده و از منظر انتقادى   در اين نوشتار، مؤلفه
گرايانه به  نگرشى تشبيهى و حس. وجو شده است ، در حوزه معارف نظرى جسترسد نيز قابل تأمل به نظر مى

واقعيات فراطبيعى عالم شهود، تلقّى تمثيلى از زبان قرآن در مفاهيم فراطبيعى و برخى قصص نامتعارف و پيرو آن 
 .هاى اساسى اين رويكرد است تلقّى عرفى از زبان قرآن در مقام تشبيه و موعظه و حكايت، مؤلفه

 .گروى، تفسير، زبان قرآن، تشبيه، تمثيل  اجتماعى، عقل- جريان عقلى : ها     كليد واژه
   تبيين مسئله

ويژه در   اجتماعى كه با نهضت تفسيرى قرن چهاردهم به- هاى گوناگون تفسيرى، جريان عقلى   در ميان جريان
شود كه افزون  هن، جريانى مستقل تلقى مىهاى ك ها و پيشينه المنار گره خورده است، به رغم ريشه مصر و مكتب

مشغولى بوده  هاى عربى، در شبه قاره هند و ايران دامن گسترانده و براى نوانديشان و مصلحان مايه دل بر سرزمين
اين امر ريشه در آن دارد كه نوع مبانى و اصول روشى اصحاب اين جريان از سويى، و گرايش اجتماعى . است

. ها و رويكردهاى گذشته قابل تمايز است  بروز رويكردى نو در تفسير انجاميده كه از جريانآنان از سوى ديگر به
وى به رغم آن كه اهتمام مستقلى به تفسير قرآن . سلسله جنبان اين جريان، سيد جمال الدين اسدآبادى است

بر ) 6(قاالت و كتب گوناگونها و م اش با نگرش عقلى و اجتماعى در قالب خطابه هاى اصالحى نداشته، اما دغدغه
نخستين ثمرات اين تأثير را در مكتب شيخ محمد عبده، شاگرد و . اى از مفسران تأثير گذاشته است طيف گسترده
تفسير القرآن جزء عم و آراى تفسيرى او در پنج جزء نخست قرآن به تقرير سيد ). 7(توان يافت همكارش مى

 . اين نوشتار مد نظر استمحمد رشيد رضا در تفسير المنار، در

 ٦



 حركت فوق در حوزه سنّى مفسرانى چون محمد مصطفى مراغى، عبدالقادر مغربى و عبدالحميد بن باديس را دربر 
گيرد و برخى ديگر چون سيد محمد رشيد رضا، محمد جمال الدين قاسمى، محمد طاهر بن عاشور، احمد  مى

 .آيند بيش در برخى ابعاد تفسيرى خود متأثر از آنان به شمار مىمصطفى مراغى و عبدالكريم خطيب نيز كم و 
 در شبه قاره هند نيز دو اثر تفسيرى ترجمان القرآن از ابوالكالم آزاد و تفهيم القرآن از ابواألعلى مودودى در همين 

هايى همگون با اين  اند؛ چه اين كه از اقبال الهورى نيز به رغم عدم تدوين اثر تفسيرى، نگرش رويكرد قابل توجه
 .توان سراغ گرفت اش مى جريان در آثار پراكنده

 در حوزه شيعى نيز آثار مطرح و همگون با نگرش مزبور، تفسير نوين از محمد تقى شريعتى و پرتوى از قرآن از 
 .سيد محمود طالقانى است

هاى  آيد، به واكاوى مؤلفه ر مىشما هاى تفسيرى به شناسى جريان  اين نوشتار كه گامى در راستاى نقد و آسيب
 .پردازد نگرش عقالنى اصحاب اين جريان كه در بخش مبانى تفسيرى آنان قابل توجه است مى

  
   بررسى نگره عقالنى جريان

كند  ريزى مى  نوع بينش عقالنى كه مفسر به دو عالم تكوين و تشريع داشته، فهم قرآنى خود را بر اساس آن پى
هر چند هر انديشه تفسيرى لزوماً متكى به بينش عقالنى خاصى . ل مبانى تفسيرى او داردنقش مهمى در تحلي

تر از  تر و پررنگ  اجتماعى از آن رو كه عنصر تعقل و نقش آن را در فهم قرآن اساسى-است، اما جريان عقلى 
 .كند، بيشتر شايسته بررسى و درنگ است ساير منابع و ابزارها تلقى مى

هاى رقيب  گراى افراطى برخى جريان زدايانه و حس ينش عقالنى اصحاب اين جريان از عقالنيت غيبترديد ب  بى
اش را به نقد  هاى تفسيرى ترين تالش متمايز است؛ چه اين كه سيد جمال پيشواى نخست جريان، يكى از مهم

اين جريان نيز نقد و در ميان اصحاب ) 8(رويكرد تأويلى شبه قاره به رهبرى سيد احمد خان معطوف كرد
وجوست؛ چنان كه عبده به صراحت تأويل طبيعى  رويكردهاى تأويلى متكى به اصالت عقل كم و بيش قابل جست

عليه السالم و بنى اسرائيل را با مفاد آيات ناسازگار شمرده، آن را به متهوران  شكافته شدن رود نيل براى موسى
توان بينش عقالنى غالب در  سد در دو بخش معارف نظرى و عملى مىر با وجود اين به نظر مى). 9(دهد نسبت مى

 .جا بخش معارف نظرى مد نظر است اين جريان را به بوته بررسى و نقد نهاد كه در اين
بينى خاص اين جريان سايه افكنده و نگرش عقالنى اصحاب آن را در   در اين بخش مسئله مهمى كه بر جهان

اين مفهوم كه از مفاهيم پر كاربرد در آثار . حاكم بر جهان است» سنن الهى«فهوم تفسير آيات ترسيم كرده، م
، در قلمرو وسيعى از حقايق عالم غيب تا واقعيات عالم شهود مطرح شده )10(تفسيرى اين جريان است

 اين هاى تغييرناپذير و عام حاكم بر عالم هستى ناظر است كه اصحاب سنن الهى به قواعد و قانون). 11(است
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مبناى .  نگاه غالب در اين جريان، تفكيك ميان عالم غيب و شهود است اصل اساسى مستخرج از اين سنن در
معرفت شناختى مورد نظر آنان نيز كه روش تفسيرى ايشان را سامان داده است، اصل تنزيه است كه در پرتو آن در 

 از با متشابه شمردن آيات مربوط،) 14(باب حقايق عالم غيب مانند اوصاف الهى و لوح محفوظ و عرش و كرسى
رو به روايات به  پذيرند و از همين تفسير حسى و تشبيهى پرهيز دارند و جز نصوص قطعى را در اين مجال نمى

ويژه آن جا كه از نقش عوامل  ، اما در تفسير واقعيات غير طبيعى عالم شهود به)15(نگرند ديده نقد و ترديد مى
العاده چون   عالم طبيعت و برخى معجزات و امور خارقغيبى در اين عالم ياد شده، مانند نقش جن و شياطين در

به عنوان اعجاز غير قرآنى پيامبر، مسخ بنى اسرائيل به » القمر شقّ«در قصه اصحاب فيل و معجزه » اَبابيل«حضور 
وجو  صورت ميمون و سحر و آثار آن، تفسيرى حسى و تشبيهى همگون با سنن متعارف در عالم شهود جست

اقع براى پرهيز از تسرّى نگاه مناسب عالم شهود به عناصر عالم غيب بر اساس اصل تنزيه، در كنند و در و مى
همچنين در موارد ). 16(شوند اى هم سنخ با عالم شهود تعريف و توجيه مى قضاياى مزبور عوامل غيبى به گونه

عالم آخرت و بهشت و كاربرد مفاهيم حسى عالم شهود در باب عالم غيب مانند اوصاف فرشتگان و جزئيات 
كنند و تفاسير روايى را كه با ادبيات عالم حس  جهنم، در پرتو همان اصل تنزيه، تبيينى تمثيلى و نمادين پيشنهاد مى

 ).17(دهند اند، مورد نقد قرار مى به تفسير آيات مزبور پرداخته
يب و شهود و اصل تنزيه در تفسير  به رغم آن كه كلّيت نگرش مزبور به مسئله سنن الهى و تفكيك ميان عالم غ

در بخش معارف . حقايق و احوال عالم غيب شايسته توجه است، اما برخى توابع نظرى آن محل تأمل جدى است
گرايانه به واقعيات فراطبيعى عالم شهود و نگرش تمثيلى و نمادين به زبان  توان از نگرش تشبيهى و حس نظرى مى

 .خيز نگاه عقالنى اين جريان ياد كرد هود در باب عالم غيب به عنوان دو مؤلفه تأملقرآن در كاربرد مفاهيم عالم ش
  
  گرايانه به  نگرش تشبيهى و حس-1 

  واقعيات فراطبيعى عالم شهود

 باور غالب در اين جريان آن است كه در رخدادهاى عالم شهود، اصل نخست اقتضا دارد كه توجيهى طبيعى و 
 به صراحت - پذير قرآنى و روايى   نه در حد ظواهر تأويل- باشد؛ مگر آن كه دليلى قطعى قابل تحليل حسى داشته

از اين رو عموم رخدادهاى غير طبيعى عالم شهود كه در قرآن اشاره شده، . گريز آن را تأييد كند جنبه غيبى و عقل
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شمارد كه در  و معجزات را تنها خرق عادت مى) 18(كند  عبده با آن كه ميان خرق عادت و قانون عقلى تفكيك مى
رو بر عقلى و فطرى بودن دين تأكيد  ، و از اين)19(ها كارايى داشته است دوره خاصى از عقالنيت محدود انسان

و اذعان بدان را نيازمند آيات صريح و قطعى الدالله شمرده ) 20( عادت را نيز حداقلى دانستهكند، لكن خرق مى
عليه السالم، به رغم وجود احتماالت و وجوه خالف ظاهر، بر جايز  وى در باب عموميت طوفان نوح). 21(است

كنند تأكيد دارد و دست  مىالسند كه عموميت طوفان را بازگو  نبودن انكار مدلول ظاهرى آيات و احاديث صحيح
تواند مبناى پيش  اين موضع خاص او مى). 22(شمارد شستن از ظاهر اين متون را نيازمند دليل قاطع عقلى مى

در واقع نگاه عقالنى گذشته، دليلى كافى براى عدم اعتبار ظهورات روشن قرآنى در اين . اش را به چالش كشد گفته
به ظهورات قرآنى نيازمند دليلى قطعى تلقى شود، بلكه دست شستن از باب نيست و شايسته نيست كه باور 

 .ظهورات نيازمند دليل قطعى است
 پيرو تفكيك گذشته عبده ميان خرق عادت و خرق قانون عقلى، على القاعده اصل تغييرناپذيرى سنن الهى حاكم 

 عالم باشد، نه قواعد متعارف و طبيعى؛ بايد صرفاً ناظر به قوانين عقلى حاكم بر) 23(بر عالم هستى در باور وى
المثل  كند؛ فى العاده را به عذر آن كه از سنن الهى نبوده، رد مى حال آن كه در مواردى قضاياى غير طبيعى و خارق

كاران و تغيير نوع انسانى  كند كه مسخ معصيت  بقره را به دليل آن رد مى65مسخ جسمانى اصحاب سبت در آيه 
 ).24(ى نبوده استآنان از سنن اله

داند و  او از يك سو معجزات را خرق عادت مى.  نگرش نامنسجم فوق درباره محمد رشيد رضا نيز مطرح است
ويژه در افعال  به(توان به قاعده عامى همه آنچه را خالف سنن شايع الهى است انكار كرد  كند كه نمى تأكيد مى

اهى سلفى بر ضرورت اخذ به ظاهر غير قطعى داللت آيات در ، و با نگ)25)(خالق و واضع نظام اسباب و سنن
، و از سوى ديگر به مقتضاى عقل، تصديق )26(شمارد باب معجزات انبيا اذعان دارد و خالف آن را بدعت مى

و ) 27(شمارد وقايع مخالف سنن ثابت و شايع در نظام اسباب را مشروط به ثبوت قطعى و غير قابل تأويل مى
 .پردازد يل معجزات و قضاياى غير طبيعى قرآن مىعمالً به تأو

البته ايشان امور غير عادى را در برابر امور .  مشابه نگرش نامنسجم فوق درباره مرحوم طالقانى قابل بررسى است
، و گاه خرق سنن عادى را )28(غير طبيعى قرار داده و مراد از امور غير طبيعى را همان امور ناممكن شمرده است

 سوره 55عليه السالم در آيه  وى در ضمن قصه توفّى و رفع عيسى). 29(كند ابر خرق اصول آفرينش تعبير مىدر بر
كند كه جز به دليل عقلى يا تعبدى نبايد از ظاهر دست شست؛  آل عمران ضمن رد تأويل سيد احمدخان، تأكيد مى

 ).30(كند اى از مرگ تفسير مى هر چند خود نهايتاً با ذكر شواهدى توفّى عيسى را به صورت ويژه
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اين آيه كه ظهور روشنى در . هاى نگرش مورد اشاره در تفسير آيه نخست سوره قمر قابل بررسى است  از نمونه
، ناظر به معجزه خاص پيامبر )31(شكافته شدن ماه داشته و در روايات نيز از جمله آنچه در صحاح اهل سنّت آمده

وى مدعى است كه صراحت آياتى كه پيشنهادهاى . شيد رضا قابل پذيرش نيستتلقى شده، در ديدگاه محمد ر
شمارد، دليل ديدگاه مزبور  صلى اهللا عليه وآله را مردود مى مشركان مبنى بر آوردن معجزه تكوينى توسط پيامبر اكرم

 سوره 12اسراء و آيه  سوره 93-90به عنوان نمونه، آيات (، اما روشن است كه آيات مورد اشاره او نيز )32(است
از حد ظهور فراتر نرفته و به پيشنهادهاى تفنّنى و غير جدى مشركانى قابل تفسير است كه به رغم دريافت ) هود

 ).33(حقيقت، به دنبال فرار و انكار و لجاجت بودند
ات سوره قدر و توان در باب منزلت واالى شب قدر و نزول دفعى قرآن در آن شب در تفسير آي  نمونه ديگر را مى
اِنَّا اَ « سوره دخان در انزال قرآن در شب قدر 4-3عبده از ظهور آيات سوره قدر و آيات . دخان بررسى كرد

كيمٍ «و تقدير امور در آن شب » ...نْزَلْنَاهرٍ حفْرَقُ كُلُّ اَما يرًا مِنْ عِنْدِنَا* فيهو منزلت واال و ماندگار اين شب » ...اَم
دست شسته و روايات مؤيد )  مطْلَعِ الْفَجرِ ؛ يفرقُ، به صيغه مضارع؛ سالَم هِى حتّى... الْملئِكَةُ و الرُّوح فيهاتَنَزَّلُ(

دارد؛ چنان  و غريب آن كه در ظاهر آيات هم به سود رأى خود تأويل روا مى) 34(انگارد همين ظهور را ناديده مى
را هم ناظر به » سالم هى حتى مطلع الفجر«كند و عبارت  رت ماضى معنى مىرا به صو» تنزّلُ«كه صيغه مضارع 

 ).35(شمارد گذشته و همان شب خاص در عصر پيامبر مى
اى است كه در  گرايانه حاكم بر اين جريان است، تبيين ماهيت مالئكه  از ديگر مواردى كه حاكى از نگرش حس

آن كه نخست به اين عذر كه اين امر به عوالم غيبى مربوط است، عبده با . اند امور عالم هستى دخيل شمرده شده
كند، اما تأويل مالئكه را به قواى روحى  حقيقت آن را غير قابل شناخت دانسته، تنها از ضرورت ايمان بدان ياد مى

 ).36(شمارد و نباتى كه توسط خدا در عالم هستى دميده شده نيز موجه و سازگار با معرفت دينى مى
 :كنيم هاى ديگر نگرش مزبور به اشاره از موارد زير ياد مى ز نمونه ا
حجارة من «و » طيراً أبابيل«پذير در تفسير واقعه اصحاب فيل و ماهيت  وجوى وجوهى طبيعى و عرف  جست-  

 ).37(»سجيل
صل دخالت ، يا انكار و محال شمردن ا)38( سوره بقره به ميكروب275 تفسير شياطين عامل جنون در آيه -  

 ).39(زبانى با تلقى عرفى عرب شيطان در جنون با حمل آيه بر مجازات و هم
 ).40( روا دانستن انكار سحر و تأويل طبيعى و حسى آن-  
 سوره بقره، و انكار داللت آيه بر فعليت 260عليه السالم در آيه   تأويل قصه تقطيع طيور توسط حضرت ابراهيم-  

 ).41(رى طبيعى از آنيافتن تقطيع و ارائه تفسي
 ).42( سوره بقره63 ارائه توجيهى طبيعى از رفع طور بر فراز بنى اسرائيل در آيه -  
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 و 56كند؛ نظير آيات   تأويل عقالنى آياتى كه به نوعى از حيات دوباره برخى اقوام و افراد در اين دنيا ياد مى-  
 ).43( سوره بقره259 و 243 و 67-71

 سوره 10 سوره آل عمران و 49عليه السالم در آيات   تأويل معجزات مصرّح حضرت عيسى انكار يا توجيه و-  
 ).44(مائده

 ).45( سوره آل عمران37عليها السالم در آيه  العاده بودن رزق الهى حضرت مريم  انكار خارق-  
عليها   حضرت مريمعليه السالم با دو جنسيتى شمردن  توجيه طبيعى و در عين حال رازآلود والدت حضرت عيسى

 ).46( سوره آل عمران36السالم در آيه 
و پيرو آن ) 47( سوره آل عمران به قبض روح و مردن او55عليه السالم در آيه   تفسير توفّى حضرت عيسى-  

 ).48(عليه السالم در آخرالزمان خرافى شمردن دجال و قتل او توسط حضرت عيسى
  
  
   مفاهيم تلقى تمثيلى از زبان قرآن در-2 

   فراطبيعى و برخى قصص نامتعارف
هاى ناظر به   در ميان پژوهشگران حوزه زبان قرآن به معناى خاص و زبان دين و متون دينى به معناى عام، گزاره

 توان داشت؟ حوزه الهيات و عالم غيب با اين پرسش جدى مواجه است كه چه تفسيرى از اين تعابير مى

رگرايى تا تمثيل گروى و نمادانگارى در پاسخ به اين پرسش قابل  رويكردهاى متنوعى از ظاه
اذعان به مقتضيات محدود عالم جسمانى در حقايق و واقعيات عالم غيب كه با زبان متعارف ). 49(وجوست جست

ست؛ در متون دينى تعبير شده، به هيچ رو روا نيست؛ اما ظهور بلكه صراحت بسيارى از متون دينى نيز انكارپذير ني
به عنوان نمونه، سيرى در آيات قرآن به روشنى گواه كاربرد تعابير متعارف در باب افعال و اوصاف الهى و احوال 

) 35/ ؛ نور 33/ ؛ نحل 164/ ؛ نساء 7/ ؛ هود 30 و 17/ ؛ انفال 54/ اعراف : از جمله. (عالم غيب و آخرت است
 .گراست پژوهشگران عقلراهكارى تفسيرى در ميان » تمثيل گروى«در اين ميان 

» تعبير اين جهانى از واقعيات عالم غيب«تفسيرى كه آن را . نيز تفاسير متعددى ارائه شده است» تمثيل گروى« از 
رسد  ، كامالً پذيرفتنى است، اما به نظر مى)50(داند مى» زبان تنزّل يافته حاكى از معارف متعالى غيبى«و به عبارتى 

نمادين و سمبليك دانسته، مراد واقعى را تنها تحريك احساسات و موعظه و پند و تحول تفسيرى كه آن را تنها 
اى داللى با آن تعابير ندارد، در باب زبان قرآن رويكردى پذيرفتنى نيست؛ گو اين كه زبان  داند كه رابطه آفرينى مى

 .قرآن از اين بعد نيز برخوردار است
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از اين تفسير اخير به صراحت ياد نشده و بيشتر آن را بايد در رويكردهاى  در آثار تفسيرى اين جريان، هر چند 
هاى ايشان  هايى چند از ديدگاه رسد نمونه ، اما به نظر مى)51(وجو كرد اند جست متأخرتر كه متأثر از اين جريان

 .تواند چنين نگرشى را در ديدگاه آنان پشتيبانى كند مى
هاى اهل جهنم با تعابير متنوع و مختلف،   است كه آيات ناظر به خوراكى در حوزه معارف غيبى، عبده آورده

انگيزى فضاى جهنم در ذهن مخاطب و در راستاى بازداشتن از  تعابيرى است براى ترسيم خبث و پليدى و نفرت
 ).52(بار عنوان شده است عقايد و اعمال زيان

در قرآن نيز وى هر چند به صورت احتمال، توصيف سراى اخروى  و اطالق آن بر نعمت» جنّت« در باب مفهوم 
و توابع و مقتضيات » ترشيح«شمارد و تفاصيل مرتبط با آن، نظير نهرهاى روان را از باب  مزبور را از قبيل تشبيه مى

 يومئِذٍ تُحدِّثُ«همچنين به سخن آمدن زمين و گزارش دادن اخبار خود در پايان دنيا ). 53(داند تشبيهى آن مى
در تفسير عبده به گونه جزمى بر تمثيل حمل شده و ناظر به حكايت عينى اخبار خرابى زمين ) 4/ زلزال (» اَخْبارها

بر خالف ظاهر آن، نه به معناى وحى »  لَها بِاَنَّ ربك اَوحى«در اين تفسير، آيه . به زبان حال دانسته شده است
 ).54( امر تكوينى خاص خدا به خراب شدن آن شمرده شده استخاص الهى در تحديث زمين، بلكه ناظر به

وگوى آنان با خداوند و   در باب برخى قصص نامتعارف نيز تلقى تمثيلى از داستان سجده فرشتگان بر آدم و گفت
ر، در اين تفسي. تمرّد ابليس و اغواى آدم و هبوط به زمين و نزاع قابيل و هابيل در تفسير عبده از همين باب است

قصه مزبور ناظر به خضوع و مسخّر بودن قواى عالم جز يك قوه به نام ابليس، در برابر انسان تلقى شده 
 ).55(است

 همچنين نگرش تمثيلى به آياتى كه به ظاهر حاكى از قصص واقعى است، ولى نام و نشان عناصر آن ياد نشده، 
 سوره بقره تفسيرى را 243عبده در ذيل آيه . سى است سوره بقره در همين راستا قابل برر259 و 243نظير آيات 

كند كه در آيه، تفاصيل قصه نيامده تا  وى اشاره مى. پذيرد كه آيه را نه قصه واقعى كه بيانى تمثيلى دانسته است مى
محمد رشيد رضا و مرحوم طالقانى نيز اين رأى را موجه و ). 56(آموزى است تأمين گردد هدف اصلى كه عبرت

 سوره بقره حمل بر تمثيل را به عنوان احتمالى موجه مطرح 259و نظير آن در آيه ) 57(ل دانستهمحتم
 ).58(اند ساخته

هايى كه به اين مسئله   هر چند درك فلسفى و عقلى رابطه دو عالم غيب و شهود و پيرو آن فهم درست گزاره
گونه كه  همان: توان گفت هاى دينى مى ر آموزهاما مبتنى ب. شناسى است مربوط است از دشوارترين مسائل هستى

ناپذير  آلود حقايق غيبى نارواست، تعطيل فهم در شناخت حقايق برين كه به زبان مبين و نورانى و باطل تبيين تشبيه
ورزى در آن  القا شده و ترك تدبر و انديشه) 16 و 15/ ؛ مائده 42/ ؛ فصلت 3/ زخرف (قرآنى به غرض هدايت 

شود، مالك مورد نظر نگرش تمثيلى  خاطرنشان مى. نيز نارواست) 29/ ؛ ص 82/ ؛ نساء 24/ محمد (ده نكوهش ش
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هاى غيبى  توان به مثابه اصل قابل اتكايى در گزاره رسد نگرش تمثيلى با تعريف گذشته را نمى  بنابراين به نظر مى
ها نيست؛ چه اين كه چنين نگاهى نيز با  زارهالبته اين سخن به معناى نگاه ظاهرگرايانه به اين گ. دين تلقى كرد

از اين . سازگارى ندارد) 11 /  ؛ شورى159/ ؛ صافات 103 و 100/ انعام : به عنوان نمونه(هاى تنزيهى دين  آموزه
تابد،  هاى عالم جسمانى را برنمى هاى ناظر به امور غيبى كه ويژگى ترين موضع آن است كه در گزاره رو مناسب
 ).59(ى از تمثيل كه پيشتر از علّامه طباطبايى ياد شد مورد توجه قرار گيردتفسير ديگر

ها با ظهور اين آيات   همچنين نگرش تمثيلى به زبان قرآن در قصص نامتعارف و تخيلى و فرضى دانستن آن
؛ 17 / رعد: به عنوان نمونه(و با اسلوب قرآن در تصريح به تمثيلى بودن برخى بيانات خود ) 60(مخالف است

سازد، افزون بر اين چنين نگرشى در صورتى با اصل هدايت بخشى و روشنگرى  نمى) 61)(25 و 24/ ابراهيم 
قرآن سازگار است كه عموم يا اكثر مخاطبان باالخص اهل تحقيق، همين تلقى را داشته، تصور باطل و خالف مراد 

. ه جز در نگرش جماعت شاذّى از محققان مطرح نيستها برايشان پديد نيايد؛ حال آن كه تلقى ياد شد الهى از آن
طبعاً القاى سخنى كه اكثر قاطع مخاطبان حتى اهل تحقيق را به خطاى فهم و برداشت دچار كند، از بالغت وااليى 

 ).62(رسد كه از قرآن متوقع است دور به نظر مى
احمد مراغى با آن كه معموالً به  طرفه آن كه برخى اصحاب متأخّرتر جريان حاضر چون محمد رشيد رضا و 

نگرند، با تكيه بر برخى روايات و باورهاى  نگرش تمثيلى به آيات غيبى الاقل در حد احتمال، به ديده، قبول مى
سلفى خود در مسئله رؤيت الهى به نگرش ظاهرى دچار شده، از نگرش تمثيلى به آيات موهم رؤيت سر باززده و 

؛ حال آن كه ديدنى بودن وجود )63(اند  سوره انعام را توجيه كرده103چون آيه در پى آن آيات نفى رؤيت هم
متعالى خداوند امرى است كامالً مرتبط با عالم غيب و حوزه اسماء و صفات الهى و آيات رؤيت الهى بيش از 

 .ساير آيات شايسته تفسير تمثيلى است
  
  تلقّى عرفى از زبان قرآن در-3 

   و حكايت مقام تشبيه و موعظه
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هاى خارجى ناظر به حقيقت و واقعيت است يا تنها  هاى تاريخى و واقعيت  اين مسئله كه آيا زبان قرآن در گزارش
هاست، از مسائل قابل تأمل در حوزه  هاى مخاطبان و تصورات شايع در فضاى قصه بازتاب باورها و ذهنيت

 .شناسى قرآن است زبان
هر چند رويكرد افراطى در اين مسئله مطرح نيست، اما اين مدعا قابل  در انديشه مفسران، اين جريان 

گرى، هيچ ضرورتى ندارد كه به  ها و تشبيهات عرفى و موعظه ها و حكايت وجوست كه در قالب قصه جست
گرايانه  هاى مذكور در آيات با نگاهى واقع جويانه و حقيقت جزئيات قصص تاريخى قرآن و قضايا و نقل قول

شوند نه بيان وقايع تاريخى و اعتقاد  كند كه قصص تنها براى موعظه و عبرت ذكر مى عبده تصريح مى. بنگريم
كند تا مايه موعظه  لذا قرآن از عقايد حق و باطل گذشتگان و عادات درست و نادرست آنان ياد مى. درست ديگران
اى در سياق آيات   آن باورها نيازمند قرينهاما حكم به حسن يا قبح اين عادات و درستى و نادرستى. و عبرت باشد

 سوره بقره و نيز 275وى تعابيرى چون تشبيه رباخوار به كسى كه دچار تماس شيطان يا جن شده را در آيه . است
 ).64(شمارد  سوره بقره از همين باب مى102مسئله سحر و آثار خاص آن را در آياتى چون 

 به تصرّف خاصى از سوى شياطين و جنيان و مؤثر بودن سحر جادوگران  در اين ديدگاه نسبت دادن عارضه جنون
/ ناس (انگيزى شياطين در سينه مردم  بار حسد در ديگران و وسوسه هاى سحرزده و تأثير شرارت در قواى انسان

يقت ، كه طبعاً راهيابى به حق)65(از باب مجازات و مماشات با تصورات عامه تعبير شده است) 4و3/ ؛ فلق 6- 4
از همين رو نگرش عرفى با نگرش تمثيلى پيوند . درباره اين مضامين با حمل بر مجاز و تمثيل ميسر است

زبانى با  شود، هم در واقع در آنچه بر تمثيل حمل شده نيز توجيهى كه براى ظهورات قرآنى ارائه مى. خورد مى
 .فرهنگ و تصورات عاميانه است
شكلى مشابه تلقى تمثيلى دارد؛ چرا كه با اوصافى كه از قرآن سراغ داريم و آن را به  تلقّى عرفى از زبان قرآن نيز م

) 2/ ؛ لقمان 42 و 41/ ؛ فصلت 105/ ؛ اسراء 62/ آل عمران (شناسيم  ناپذير مى وصف حق، حكيم، عزيز و باطل
و موهوماتى عرفى دنبال كند و بر اش را با ابزارها و تعبيراتى آلوده به باطل  گرايانه سزاوار نيست كه اهداف هدايت

 ).66(ها را باز گويد آن كه نادرستى آن هايى نادرست تكيه زند؛ بى نگرش
 افزون بر اين هر چند عرفى نگرى به عنوان مبنايى عام مورد نظر اين جريان نيست و در موارد خاص هم گاه در 

 كه اصوالً اين ادعا در حوزه خاصى مثل قصص حد احتمال موجه مطرح شده، اما با اين مشكل جدى مواجه است
هاى بيان قرآنى را هم دربر  ماند و به لحاظ منطقى دامن ساير حوزه غير متعارف و تشبيهات پندآموز متوقف نمى

گيرد؛ چنان كه رويكردهاى افراطى متأخر به عموم قصص قرآن به ديد اساطيرى نگريسته و هدفدار بودن اين  مى
نيز نگاه تاريخمند به احكام ). 67(تواند حق بودن بيان قرآن را تأمين نمايد اند كه مى  شمردهاساطير را توجيهى

 .در همين راستا است) 68(ها به فضاى فرهنگ عصر نزول حقوقى قرآن و محدود كردن اعتبار آن
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 ير اجتماعى معاصر تفاس نگرى دو ويژگى گرايى و جامعه  عقل
  

   مجيد كبيريان
   علوم قرآن و حديث- دانشجوى دوره دكترى رشته الهيات و معارف اسالمى 

   واحد علوم و تحقيقات-  دانشگاه آزاد اسالمى 
  

   چكيده
اى بود به قرآن كه در مجموع، نهضت   تحوالت فكرى جهان اسالم در قرن چهارم هجرى، برآيند رويكرد تازه

نگرى در تفسير، دو ويژگى بود كه در احياگرى دينى مورد توجه  گرايى و جامعه عقل. داد ى را شكل مىاصالح
 .هاى اين جريانِ تفسيرى را بازخوانى و بازشناسى نمايد نويسنده كوشيده تا شاخصه. گران واقع شد اصالح

  نگرى، تفسير، دين، عقل عقل گرايى، جامعه: ها  كليد واژه
  
  

   مقدمه
هاى فراوان براى نگارش   نهضت بيدارى جهان اسالم در سده چهاردهم قمرى همراه با بازگشت به قرآن و تالش

اى يافتند و  هايى از قرآن، هم ايمان، شوق و حيات تازه مسلمانان با نوفهمى. و ارائه تفسيرهاى جديد قرآنى است
بر اين اساس نهضت فراگير . آن اخذ كردندهم اصول فكرى زندگى اجتماعى، سياسى و فرهنگى خود را از قر

با ) ق1326-1266(اولين گام مؤثر در اين زمينه از سوى محمد عبده . اصالح اجتماعى و احياى دينى شكل گرفت
 .تأسيس مكتب تفسيرى خاص برداشته شد
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 قرن چهارده، درست به همان دليل كه عصر جنبش اصالحى است، عصر بازگشت به قرآن و نهضت بزرگ 
 .تفسيرنگارى نيز هست

نگرى در تفاسير اين قرن است كه تفسيرنگارى را در  گرايى و جامعه  در اين مقاله هدف، بررسى دو ويژگى عقل
 .اين قرن از هر قرن ديگرى متمايز ساخته است

اه  اين امتياز تنها مربوط به فراوانى انبوه تفاسير با هر مكتب و مشربى نيست، بلكه مربوط به تحول ديدگ
رسد كه  چنين به نظر مى. تحول از ديدگاه فردى و اخروى به ديدگاه عرفى و اجتماعى: تفسيرنويسى است

بازگشت به قرآن و نهضت عظيم تفسيرنويسى در قرن چهاردهم بارزترين ويژگى انقالب اصالحى فراگير، يا 
 ).69(رنسانس اسالمى است

 داراى شاخصه عقلى، اجتماعى ببينيم كه تأثير مستقيم بر اصالح توانيم  در يك نگاه تفاسير اجتماعى معاصر را مى
 .وجود آورده است روش تفسيرى گذاشته و در نتيجه روش تفسيرى عقلى، اجتماعى را به

  
   اجتماعى- تفسير عقلى 

عقلى، از آن سبب كه . است»  اجتماعى- عقلى « بارزترين دستاورد تفسير اجتماعى، به وجود آمدن روش 
گذارى مفسران اجتماعى به عقل سبب شد تا در فهم قرآن نقش مهمى را به عقل واگذار كنند و  ايى و ارزشخردگر

گويى به نيازها و اصالح امور جامعه  اجتماعى، از آن رو كه برداشت و تفسير آنان از قرآن در جست و جوى پاسخ
مسائل ... اهر اخالقى، تاريخى، عبادى و اى كه حتى از آيات به ظ اسالمى بود و رنگ اجتماعى داشت، به گونه

 .كردند اجتماعى را استنباط مى
بود به پديد آمدن ) نگرى گرايى و جامعه عقل( آميختگى اين دو ويژگى كه فرايند دو اصل مهم انديشه اجتماعى 

 . اجتماعى انجاميد و پيروان بسيارى يافت-مكتب عقلى  
  

  عقل گرايى در تفسير المنار
 پيوند عق  ل و دين

 :گيرى المنار در كتاب رسالة التوحيد چنين انعكاس يافته است  انديشه عبده به عنوان شالوده شكل
توانيم و بايد درباره خدا بدانيم، بلكه در اثبات آنچه  آموزد كه چه چيزهايى را مى قرآن نه تنها به ما مى...  «
هاى آن را به صرف آن كه فرموده خداست،  خواهد كه گفته آورد و هيچ گاه از ما نمى آموزد، دليل و برهان مى مى

دهد و با دليل  كند، بلكه از مذاهب مخالفان خود نيز گزارش مى هاى خود را اعالم مى قرآن نه تنها آموزش. بپذيريم
قرآن نخستين كتاب . انگيزد دهد و فكر را به تالش برمى كند و عقل را مخاطب قرار مى ها را رد مى و حجت آن

اى آشكار و تأويل ناپذير اعالم  مقدسى است كه از زبان پيامبر خدا، برادرى و همبستگى عقل و دين را به شيوه
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كند كه تعقل و تفقه را براى هر مسلمان بايسته  داند و تالش مى ماندگى مى  عبده با اين كه تقليد را مايه عقب
معرفى كند، به اين نكته نيز اشاره دارد كه عقل و فهم همه مردم براى شناخت خدا و زندگى آن جهان به يك 

 ).71(مندند نان از كمال عقل و روشن بينى بهرهاندازه نيست، بلكه تنها گروهى اندك از آ
گرايى متهم كرده است و ريشه آن را جمود  روى در عقل  سيد قطب از جمله كسانى است كه عبده را به زياده

گرايى اروپا از سوى ديگر دانسته و اين كه عبده در مقابله با اين دو وضعيت،  فكرى مسلمانان از يك سو و عقل
ى رسيد كه عقل را در برابر وحى قرار داد و شاگردان او چون عبدالقادر مغربى و رشيدرضا نيز به ناخواسته به جاي

 ).72(پيروى از عبده در اين ورطه افتادند و در تفسيرآن دو، نصوص قرآنى با عقل تأويل شده است
ا اين كه عقل را در برابر  سخنان سيدقطب در اين جهت كه عبده، اهتمام زيادى به عقل داشته جاى انكار ندارد، ام

آيد؛ چه اين كه در تفسير المنار تصريح شده است كه خداوند چهار نوع  وحى شمرده باشد، درست به نظر نمى
از اين ميان هدايت دينى، اساس و . هدايت فطرى، حسى، عقلى و دينى: هدايت در اختيار انسان قرار داده است

شود و  عقل در ادراك خويش همچون حس دچار اشتباه مى. ه استحاكم براى سه نوع هدايت ديگر شناخته شد
بدين جهت انسان نيازمند هدايتى است كه بشر را در تاريكى هواى نفس و پيروزى آن بر عقل، رهنمود شود و 

 ).73(ها را به او بنماياند ها و ارزش قلمرو وظايف و واقعيت
 :قرار داده است المنار در دو ميدان، عقل را مبناى تفسير و داورى 

  
   تفسير و تأويل برخى مفاهيم قرآن-  الف 

 سوره بقره در تفسير فرشتگان و ابليس، به قواى طبيعت اشاره دارد و به اين سمت 34 مؤلف المنار ذيل آيه 
اند و منظور از سجده فرشتگان  كند كه فرشتگان، همان نيروهاى طبيعى هستند كه باعث قوام نظام عالم حركت مى

ها در برابر اراده اوست و تنها يك نيرو مسخر انسان نيست كه ابليس ناميده شده   برابر آدم، مسخر بودن آندر
 .است

در »  اَبصارِهِم غِشَاوةٌ و لَهم عذَاب عظيم  سمعِهِم و على  قُلُوبِهِم و على خَتَم اللَّه على« سوره بقره 7 المنار، ذيل آيه 
هاى عقالنى دارد و  مفرد ياد شده است، تالش» سمع«جمع آمده، ولى » ابصار«و » قلوب«ين كه چرا واژه توجيه ا

 :نويسد مى
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شنود و تنوعى در آن  هاى قلب و مشاهدات چشم بسيار متنوع است، برخالف حس شنوايى كه تنها مى دريافت «
هاى متعددى براى   تواتر است، ولى از راه چشم، راهنيست، و افزون بر اين، راه رسيدن به يقين از راه شنيدن، تنها

 )74(».رسيدن به يقين وجود دارد
  

   نقد آراى تفسيرى ديگران- ب 
 :نويسد مى» ... اِنَّ الَّذينَ يكْتُمونَ ما اَ نْزَلْنَا مِنَ الْبيِّنَاتِ و الْهدى« سوره بقره 159 مؤلف المنار ذيل آيه 

اند كتمان حق به وسيله حذف  حق از سوى اهل كتاب اختالف نظر دارند، برخى گفتهمفسران در نوع كتمان  «
هايى از مطالب تورات و انجيل صورت گرفته است و گروهى معتقدند كه اين كتمان نه با حذف، بلكه به  بخش

صلى  ل اكرموسيله تأويل و توجيه مطالبى بوده است كه در تورات و انجيل وجود داشته و برحق بودن رسالت رسو
اند كه شامل  كرده كرده است، ولى علماى يهود و نصارا، آن مطالب را طورى تفسير مى اهللا عليه وآله داللت مى

 ».صلى اهللا عليه وآله نشود رسول اكرم
 المنار براى رد نظريه نخست و برترى نظريه دوم به اين نكته عقلى اشاره دارد كه معموالً حذف بخشى از آيات 

نمايد؛ زيرا تورات و انجيل در ميان اقوام و ملل متعددى وجود داشته و در عمل هماهنگى و همدستى  مىممكن ن
 .آنان در حذف بخش خاصى از مطالب ميسر نبوده است، پس بايد نظريه دوم را پذيرا باشد

  
  مدارى گرايى و مصلحت  عقل

ش ايشان بر ضد متن مدارى و تقليدگرايى  خردگرايى برخى مفسران اهل سنت، از جمله عبده انقالب و خيز
 .آيد حاكم بر حوزه فقهى تفسيرى آنان به شمار مى

 پيشتاز اين خردگرايى در ميان مفسران اهل سنت عبده بود كه به عقيده رومى، ديگر مفسران خردگرا، او را امام 
زم دانسته و بر اين باور است كه عبده در تئورى و عمل، نص قرآن را به تبعيت از عقل مل). 75(اند خويش شناخته

 ).76(در صورت ناسازگارى، عقل بر ظاهر نص، تقدم دارد
 :نويسد گرايى مى يابى زياده روى عبده در عقل  سيدقطب در مقام ارزيابى و ريشه

در چنين شرايطى مستشرقان اسالم را متهم . زيست كه عقل در اروپا به خدايى رسيده بود عبده در زمانى مى «
عبده به رويارويى با اين اتهام . ، عقل و خرد را به تعطيلى كشانده است»قدر«و » قضا«كردند كه با طرح مسئله  مى

برخاست و در گرما گرم مبارزه با جمود عقل در شرق، ندانسته عقل بشرى را هم وزن وحى قرار داد، غافل از اين 
 )77(».هاى عقلى است و نه هم سنگ آن ريافتكه وحى برتر از عقل است و وسيله سنجش درستى و نادرستى د

  
   تأويالت عقلى
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هاى عبده و به قلم و تقرير و استنباط رشيد رضا شكل گرفته  ها و انديشه  هر چند المنار، در مجموع، بر پايه آموزه
نار و انتساب است، اما ميان آن دو از نظر تفكّر، دگرسانى وجود دارد كه توجه به آن، در تحليل مطالب تفسير الم

گرى و باورهاى  تواند مؤثر باشد و آن عبارت است از گرايش افراطى رشيدرضا به سلفى مطالب آن به هر يك مى
باشد و به همين دليل است كه ناخودآگاه  هاى تعقّلى و برهانى در آن متروك مى حديث گرايانه وهابيت كه جنبه

نيز به . شود گرايى فلسفى ترجيح داده مى نه تفاسير، بر عقلگرايى تجربى در اين گو گرايى و عقل تمايالت علم
 ).78(همين دليل است كه ناسازگارى رشيدرضا با باورهاى شيعه، سخت تر از عبده است
هيچ توجيه و تأويل پذيرفته   در تفسير المنار مواردى كه آيه يا روايت تفسيرى با عقايد سلفى همراه باشد، بى

 .شود وايتى با عقايد سلفى همسو نباشد، پاى توجيهات و تأويالت عقلى به ميان كشيده مىشود و هر جا آيه و ر مى
 يكى از باورهاى سلفى رشيدرضا اين است كه كسى حق ندارد عمل نيك انجام دهد و ثواب آن را به ديگرى از 

والَ تَزِر وازِرةٌ «: ذيل آيه... و نماز، روزه، حج، زكات، صدقه، دعا، خواندن نماز : مردگان يا زندگان اهدا كند، مانند
به شرح درباره اهداى اين گونه اعمال به مردگان پرداخته و روايات رسيده در اين باب را ) 164/انعام(»  وِزر اُخْرى

نقد كرده است، زياده بر ايرادهاى سندى و توجيهات و تأويالتى كه براى هر يك از اين روايات برشمرده و نتيجه 
 . است كه انسان مالك و صاحب اختيار ثواب اعمال خود نيست، تا آن را به هر كس كه بخواهد ببخشدگرفته

  
  عقل  گرايى در تفسير فى ظالل القرآن

   عقل، شاگرد دين و نه فرمانرواى بر آن
 و شيوه  سيد قطب در چند مورد از تفسير خود به تفصيل درباره وظيفه عقل در برابر وحى و نقش عقل در ايمان

آيد، اين است كه عقل در عين  آنچه از مجموع سخنان وى به دست مى. بهره گيرى از آن سخن گفته است
مقبوليت و ارجمندى، در برابر وحى و دين ، چون شاگردى است كه بايد فرا بگيرد و بينديشد تا سخن آموزگار 

 :نويسد او مى. ر آن حكم نمايدوحى را بفهمد، نه اين كه از موضع استاد بر معارف وحى بنگرد و ب
رسالت الهى پيامبران، عقل را مخاطب قرار ... اند، دريافت كند  وظيفه عقل اين است كه آنچه را پيامبران آورده «

داده تا آن را بيدار كند و به راه درست انديشيدن رهنمون گردد، نه اين كه عقل بر صحت يا بطالن دين حكم نمايد 
 !شى را قبول كندو بخشى را رد و بخ

 هرگاه نص دليل دينى ثابت باشد، حكم همان است و عقل بايد آن را بپذيرد و اطاعت كند، چه برايش مأنوس 
 ).79(باشد و چه مأنوس نباشد

پذير نيست؛ زيرا نص از جانب   فى ظالل القرآن تصريح دارد كه مدلول واقعى و صحيح نص، با حكم عقل ابطال
ت كه بر درستى يا نادرستى آن حكم كند و چيزى را كه از سوى خداوند آمده است رد يا خداست و عقلْ خدا نيس
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 :نويسد هاى عقلى را نيز منكر است و مى  فى ظالل پيش فهم
ها از خود  هاى عقلى تفسير كنيم، چه آن پيش فرض فرض ها و پيش فهم ست اين نيست كه قرآن را با پيشراه در «

راه درست اين است كه ! هاى ناقص علمى هاى محدود و تجربه يا از دريافت» منطقى«عقل باشد، مثل مقوالت 
هاى خود عقل است، اين مسير  ريافتتر از د اين مطمئن. عقل، نص را به درستى فرا گيرد و قوانين آن را بشناسد

 ).81(باشد تر از خود عقل مى راست
هاى افراطى   با همه آنچه ياد شد، سيد قطب عقل گريز و عقل ستيز نبوده است، بلكه بيشترين نگرانى او از حركت

 :بوده است و با اين حال نگرانى خود از عقل ستيزى را نيز پنهان نداشته و نوشته است
 آنچه گفته شد، اين نبود كه از ارزش عقل بكاهيم و نقش آن را در زندگى انسان كم اهميت جلوه قصد ما از «

عقل جوالنگاهى وسيع دارد و پس از آن كه روش درست استدالل و تفكر مطمئن را از وحى گرفت، ... دهيم 
 )82(».تواند متون دينى را بر شرايط گوناگون زندگى انسان تطبيق نمايد مى

  
  ن دخالت عقل در فهم قرآن ميزا

هايى را درباره اين آيه مطرح  پرسش) 9/ جن (» ...و اَ نَّا  كُنَّا نَقْعد مِنْها مقَاعِد لِلسمعِ« فى ظالل القرآن ذيل آيه 
ها خوددارى كرده است و  ها چيزهايى هستند كه قرآن از پرداختن به آن اين گونه پرسش: گويد كرده، در پاسخ مى

كارى اين امور كه مثالً نگهبانان قلمرو غيب چه كسانى هستند و چه شكل و شرايطى  اى ما پى بردن به ريزهبر
ها سكوت كرده است و هم مرجع و منبعى ديگر براى فهم آن امور  دارند، اهميتى ندارد؛ زيرا قرآن درباره آن

 .نداريم
 :نويسد  سپس مى

 اين است كه انسان همه تصورات پيشين را از ذهن خود بزدايد و با بهترين روش براى فهم قرآن و تفسير آن، «
بلى در اين ميان براى عقل . ذهن و فكرى پالوده از باورهاى تصورى يا عقلى و احساسى به سراغ فهم قرآن برود

دهد،  ى مىهاى ناشناخته بپردازد و اسالم هم او را در اين راه يار اى وجود دارد كه به كشف افق بشر مجال گسترده
اما در اين ميان فضاهايى نيز هستند كه از قلمرو حضور و ادراك عقل فراترند و چه بسا عقل به درك و كشف 

 ...ها نيازى هم نداشته باشد و زندگى او در مجال اين دنيا بر دانستن آن گونه مسائل استوار نباشد آن

 ٢١



پردازند و به  از شأن و نياز اعتقادى و عملى آنان است نمىاند، به امورى كه برتر   آنان كه به هدايت الهى ره يافته
هاى عقلى خود را در كشف و فهم مطالبى به كار  كنند و تالش همان اندازه كه خداوند برايشان بازگفته بسنده مى

 .اى دارد گيرند كه مربوط به زندگى اين دنيايى است و نتيجه مى
ورزند و  هاى محدود خود به ادراك ذات نامحدود پروردگار سعى مى ديشه و اما اين راه نايافتگان هستند كه با ان

 )83(».كنند تا حقايق غيبى را از راهى جز كتاب آسمانى دريابند، كه از آن جمله فالسفه هستند تالش مى
  

  عقل  گرايى در تفسير الميزان
ويژگى بسيار بارز عالمه در . طباطبايى استاند عالمه   از مفسرانى كه عقل مدارانه به سراغ تفسير آيات قرآن رفته

تأمالت عقلى اين انسان فرزانه در تحليل و تفسير قضاياى اسالمى اعم . گرايى اوست تفسير گرانسنگ الميزان، عقل
 .از مسائل فلسفى، اجتماعى و اخالقى نياز به بيان ندارد

 :گويد  عالمه خود در تحليل عقل و اهميت آن در جايگاه شريعت مى
 اگر كتاب الهى را تفحص كامل كرده و در آياتش دقت كنيد خواهيد ديد شايد بيش از سيصد آيه هست كه مردم 

را به تفكر، تذكر و تعقل دعوت كرده است، و يا به پيامبر استداللى را براى اثبات حقى و يا از بين بردن باطلى 
 .آموخته است

 امر نفرموده كه نفهميده به خدا و يا هر چيزى كه از جانب  خداوند در قرآن حتى در يك آيه بندگان خود را
حتى براى قوانين و احكامى كه براى بندگان خود وضع ... اوست ايمان آورند، و يا راهى را كوركورانه بپيمايند 

 ).84(كند، علت آورده است هاى آن را درك نمى كرده و عقل بشرى به تفصيل، مالك
اى افراطى از  هاى ژرف فلسفى، به گونه نويسنده تفسير الميزان، با برخوردارى از آگاهىنمايد كه   در آغاز چنين مى

او بر اين باور . گرايى وى مانع از اين گرايش افراطى بوده است عقل در تفسير قرآن بهره جسته باشد، ولى واقع
 :بود
گر نه اين است كه پيامبران الهى به اين ستمى بس گران است كه دين الهى از فلسفه الهى جدا پنداشته شود، م  «

هاى بشرى را به سوى نيكبختى راستين رهبرى كنند و مگر سعادت حقيقى  فرمان خدا مأموريت يافتند تا جامعه
ها در پرتو بكارگيرى ابزار شناخت و ادراك است كه خداوند  بشر، جز دستيابى انسان به حقيقت معارف و شناخت

اى جز به دست آوردن اين معارف از راه استدالل و اقامه برهان  آيا براى انسان چاره... در اختيار او قرار داده است
 !وجود دارد

 پس چگونه ممكن است كه پيامبران الهى، مردم را بر خالف سرشت و نهاد و فطرتشان به شنيدن و پذيرفتن بدون 
 )85(».ن را بپويندو از آنان بخواهند كه جز راه استدالل و اقامه برها! دليل فراخوانند
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هاى علمى  فرض  با اين حال عالمه همواره در كار تفسير تالش دارد تا مباحث فلسفى و اصطالحات فنى و پيش
اى  هاى بايسته را به كار گيرد و آن جا كه طرح نكته خود را با تفسير آيات در هم نياميزد، بلكه در كار تفسير مالك

نمايد، جداى از تفسير آيات، فصلى ويژه را براى آن بگشايد و مرز   الزم مى...فلسفى يا اجتماعى و يا سياسى و 
 .مباحث بيرونى را از پژوهش تفسيرى جدا سازد

 ارزشى كه به هر حال عالمه براى عقل و انديشه باور دارد، تنها پايه فلسفى و برهانى ندارد، بلكه ريشه در متن 
 :نويسد او مى. معارف قرآن دارد

جا كه جوامع انسانى را به معارف مبدأ و معاد و كليات  ترين گواه ما است، در آن  است كه خود شايستهاين قرآن «
 )86(».پذيرد و جز جهل و تقليد را نكوهش نمى كند كند، از آنان جز دليل و حجت نمى معارف الهى دعوت مى

  
   تقابل عقل و حس

 :نويسد ها بر نتايج عقلى را به نقد كشيده، مى كاالت آن در بحث ديگرى عالمه يك بعد نگرى حس گرايان و اش
اند كه اعتماد بر غير حس، صحيح نيست و  هاى آنان اظهار داشته دان دانشمندان غرب، و به خصوص طبيعى «

انجامد و معيارى كه خطاى  آيد و براهين آن به خطا مى اند كه مطالب عقلى محض، بيشتر غلط از آب در مى گفته
 صوابش جدا كند در دست نيست، چون معيار بايد حس باشد كه دست حس و تجربه هم به دامن كليات آن را از

 »...رسد و عقلى نمى
 :آورد، از آن جمله گرايان داليلى را مى  عالمه در رد اين باور حس

عقلى، اعتماد بر پس آقايان با مقدماتى . اند، عقلى و غير حسى است ها نتيجه گرفته تمام مقدماتى كه از آن. 1 
 !اند مقدمات عقلى را باطل كرده

اعتبار  رهيافت خطا در حس كمتر از خطا در عقليات نيست و اگر بناست كه وجود چند مورد خطا، باعث بى. 2 
 .هاى حسى نيز غيرقابل اعتماد باشند بايست شناخت شدن اصل راه و ابزار شناخت شود، مى

جا نيز مانند علوم عقلى  باشد و در آن ا و صواب با حس و تجربه نمىدر علوم حسى نيز تشخيص ميان خط. 3 
هاى  تشخيص با عقل و موازين عقلى و مسئله حس و تجربه، تنها يكى ازمقدمات برهانى براى دستيابى به يافته

 .علمى است
يست و گرنه تا شوند، اما خود تجربه، اثباتش با تجربه ديگر ن تمام علوم حسى به وسيله تجربه تأييد مى. 4 

آيد نه  بلكه علم به صحت تجربه از طريق عقل به دست مى! ها با يك تجربه ديگر تأييد شوند نهايت بايد تجربه بى
 .پس اعتماد بر علوم حسى و تجربى به طور ناخودآگاه اعتماد بر علوم عقلى نيز هست. حس و تجربه
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كند، در حالى كه علوم، حتى علوم   است، درك نمىحس، جز امور جزئى را كه هر لحظه در تغيير و تبديل. 5 
روند و  دهند، كليات است و هميشه براى به دست آوردن نتايج كلى به كار مى حسى و تجربى، آنچه به دست مى

 )87(».شوند اين نتايج، محسوس و مجرب نيستند و تنها به وسيله عقل درك وتأييد مى
اند، هرگز به اين  ه به پندار خويش، عقل را از درجه اعتبار ساقط كردهگرا ك  نتيجه اين كه عالمان حسى و تجربه

اعتبارى حس  اعتبارى علم و قوانين علمى و حتى به معناى بى اعتبارى عقل به معناى بى اند كه بى نكته نينديشيده
ه در پرتو عقل، تر شود ك تواند منشأ علوم و ساخت و كارهاى پيچيده است؛ زيرا، حس در وجود آدمى از آن رو مى

 ... .گردد و  يابد، مقايسه مى شود، تعميم مى تجزيه و تحليل مى

  
  هاى دينى  عقل و گزاره

ها در فهم آيات، تنها از سخنان   عالمه در مقدمه تفسير الميزان، پس از ياد كرد روش تفسيرى محدثان و اين كه آن
 :نويسد بردند، مى صحابه و تابعان سود مى

اند و  اند؛ زيرا با اين روش، عقل و انديشه را از كار انداخته اند به اشتباه رفته در روشى كه اختيار كردهاهل حديث  «
ما حق نداريم در فهم آيات قرآنى، عقل و شعور خود را به كار بريم و تنها بايد ببينيم روايت : اند در حقيقت گفته

ده و حال آن كه قرآن كريم نه تنها عقل را از اعتبار از ابن عباس و يا فالن صحابى ديگر چه معنايى نقل كر
نينداخته، بلكه معقول هم نيست كه آن را از اعتبار ساقط كند، براى اين كه اعتبار قرآن و الهى بودن آن به وسيله 

 )88(».عقل براى ما ثابت شده است
اند، لزوم انديشيدن درباره حقيقت را خو هاى عقلى بايسته فرا مى  عالمه با يادآورى اين كه قرآن به كاربرد روش

 ).89(داند ورى از آن مى نتيجه گرفته است و پيروى از دين را نتيجه روى آوردن به عقل و بهره
هاى اهل   بر همين اساس، نويسنده الميزان، موضعى سرسختانه و به شدت انتقادى در برابر اسرائيليات و خرافه

تاريخى راه جسته است، پيش گرفته و خوش بينى كامل به روايات و كتاب كه در متون تفسيرى، اعتقادى و 
ها را مورد انتقاد قرار داده و آن را مايه فرو افتادن در دام روايات اسرائيلى  چون و چراى همه نقل شده پذيرش بى
 .دانسته است

  
   آزادى در تعقّل و پايبندى به شريعت

داشت، هرگز از تعبد مكتبى و پايبندى به اصول و فروع شريعت، به  با آن همه ارزشى كه عالمه براى عقل باور 
گرفت، بلكه بر اين باور بود كه ميان عقل سليم و حكم شريعت، هرگز  هاى عقلى فاصله نمى بهانه گرايش

 .ناهمگونى و ناهمسازى نيست
 : الميزان، خود در اين باره تصريح دارد
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اند، ولى از پيروى  هاى عقلى درست فراخوانده بهره گيرى از روشگر چه كتاب و سنت، انسان را به گسترش  «
هايى هستند كه عقل به  اند؛ زيرا كتاب و سنت قطعى از نمونه آنچه با كتاب و سنّت قطعى مخالفت دارد، بازداشته

اقامه ها را امضا كرده است و اين ناشدنى است كه بار ديگر عقل بر باطل بودن آن  صراحت، حقانيت و صداقت آن
 )90(».برهان كند

به ضرورت مرزبندى و جداسازى اين دو منطق اشاره » منطق تعقل و منطق احساس« الميزان در بحثى با عنوان 
 :نويسد دارد و مى

اى مادى  كند كه همراه با بهره گاه به سوى عمل انگيزش مى منطق احساس بر پايه منابع دنيوى استوار است و آن «
اما منطق ... نشيند و فرمان و انگيزشى ندارد  گونه منافع را شاهد نباشد، آتش اشتهايش فرو مىباشد و چنانچه اين 

دهد، چه با منافع مادى همراه باشد يا  عقل بر پايه پيروى از حق استوار است و هر جا حق را بيابد بدان فرمان مى
 )91(»... .نباشد

  
   بهره گيرى يكسان از عقل و حديث

ها به معارف قرآنى و در پرده نبودن مفاهيم قرآن از  نبال ارائه بحثى روايى درباره امكان رسيدن انسان الميزان به د
 :نويسد انديشه بشرى مى

فهمانند؛ مانند حديثى كه در تفسير  در برابر اين دسته از روايات، روايات ديگرى هستند كه خالف آن را مى «
 :عليه السالم فرمود عياشى از جابر نقل شده است كه امام صادق

هيچ چيز به اندازه عقل آدميان از ! اى جابر:  همانا قرآن بطنى دارد و آن بطن را جنبه آشكارى است و سپس فرمود
فهم كالم وحى دور نيست؛ زيرا يك آيه ممكن است آغاز آن درباره يك چيز نازل شده باشد و وسطش درباره 

 ...گردد  اى است كه به وجوه گوناگون باز مى قرآن سخن پيوسته. اى ديگر چيزى و پايان آن درباره مقوله

 جمع بين اين دو دسته روايات به اين است كه بايد در تفسير قرآن از راه روا و پذيرفته وارد شد و نه هر راهى، و 
هره گيرى اى است و البته اين ب در جاى خود روشن است كه استمداد از قرآن براى فهم قرآن، راه مجاز و بايسته
ها است كه ذوق و توان الزم به  نياز به تمرين و آموزش از مكتب پيامبر و اهل بيت دارد؛ زيرا در پرتو تعاليم آن

 )92(».توان گام در وادى تفسير نهاد آيد و مى دست مى
  

   عقل وسيله درك وحى نه جانشين آن
كند كه انسان با وجود  اين پرسش را مطرح مى الميزان ذيل بحثى فلسفى به بررسى نسبت عقل و وحى پرداخته، 

خواند، آيا باز هم نيازى  برخوردارى از عقل و اين كه عقلش او را به پيروى از حق و اعتقاد و عمل بر پايه آن مى
 هاى آنان باشد؟ تواند جايگزين وجود انبياء و برنامه به بعثت پيامبران دارد، يا اين كه عقل مى
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 :نويسد  الميزان در پاسخ مى
كند، نه عقل  كند، عقل عملى است كه به نيكى و زشتى حكم مى آن عقل كه آدمى را به حق و فضيلت دعوت مى «

كند و  عقل عملى مقدمات حكم خود را از احساسات درونى دريافت مى. كند نظرى كه حقايق اشياء را درك مى
 قواى شهوى و غضبى است، اما قدرت نطق و گيرد، احساساتى كه در نخستين مراحل زندگى براى انسان شكل مى

هاى نخست تنها به صورت يك استعداد و توان نهفته است كه  تعقل و ادراك كه توان قدسى است، در مرحله
بدين جهت هرگاه فرد يا . خروج آن از مرحله استعداد صرف به مرحله فعليت صحيح، نيازمند تربيت است

گيرد، با اين كه عقل و فطرت  گرى را در پيش مى د، به سرعت راه وحشىاى، تربيت درست را از دست بده جامعه
 !صورت استعداد وجود داشته است در نهاد آنان به

هاى وحى است كه عقل را  هاى وحى نيست و اين كمك نياز از امدادها و هدايت  اين است كه انسان هرگز بى
 )93(».بخشد دهد و كمال مى يارى مى

  
  ير الفرقانگرايى در تفس  عقل

 الفرقان فى تفسير القرآن تأليف دكتر محمد صادقى، از جمله تفاسير شيعى است كه سبك نوشتارى و تفسيرى 
ها  هاى آن اين است كه گنجايش مفهومى آيات را نسبت به همه معنى از جمله ويژگى. خاصى را دنبال كرده است

 .داند غى، فراگير مىهاى پذيرفتنى و سازگار با قوانين ادبى و بال و احتمال
 :نويسد مى) 54/ طه (»  كُلُوا و ارعوا اَ نْعامكُم اِنَّ فى ذلِك لَاياتٍ لِاُولِى النُّهى«:  نويسنده اين تفسير ذيل آيه

هاست، از اين رو در تعبيرهاى  ها و زشتى كه عبارت است از عقلى كه بازدارنده از همه بدى» النهيه«جمع » النهى «
نيامده است؛ چرا كه عقل ممكن است آسيب ديده و ناقص باشد و توان تشخيص و » اولى العقول«ى قرآن

. آيات الهى براى كسانى است كه داراى عقل كارآمد و بازدارنده از هوى و هوس باشند... بازدارندگى نداشته باشد 
يابى به بهشت باشد، اما آنچه در پس عقل راستين آن است كه خداى رحمان به وسيله آن پرستش شود و مايه دست

 ).94(و شيطنت است و در خدمت هواى نفس» نكراء«معاويه يا هر انسان طغيان گرى وجود دارد 
  

  عقل ايمانى، عقل علمى، عقل مجرد

در تبيين اين حقيقت ) 43/عنكبوت(» و تِلْك الْاَمثَالُ نَضْرِبها لِلنَّاسِ و ما يعقِلُها اِالَّ الْعالِمونَ«:  تفسير الفرقان ذيل آيه
كه چگونه تعقل و ادراك آيات الهى، تنها از آنِ عالمان و آگاهان است و در پاسخ اين پرسش نهفته كه پس مردمان 

 :كند كه سه نوع عقل تصوير نمايد عامى و فاقد آگاهى چه بهره و نصيبى خواهند داشت، سعى مى
 .توان از آن به عقل فلسفى تعبير كرد ل مجرد كه مىعق. 3عقل علمى، . 2عقل ايمانى، . 1 

 :نويسد  وى مى
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اند؛ زيرا ايمان به خداوند  كه در برخى آيات، ناآگاهانْ كافر معرفى شده عالِم در اين آيه همان مؤمنان هستند، چنان «
توانند آيات الهى را   مىدارد و آنان كه بينش نافذ و بى پرده داشته باشند، ها را از جلوى بينش انسان بر مى حجاب

بلى اگر اينان اهل ايمان نيز باشند، . توانند اهل تعقل و ادراك باشند كه دانشمندان علوم تجربى نيز مى بفهمند، چنان
ترى خواهند داشت و اگر ايمان نداشته باشند، به خاطر برخوردارى از علم، اگر در پى راه يافتن باشند،  توان فزون

 .؛ زيرا دانش، به خودى خود، راه هدايت است، به شرط آن كه با پستى آميخته نشودراه را خواهند جست
هاى قرآنى را دريابد؛ بنابراين عقل ايمانى، عقل علمى و تجربى و عقل  تواند مثل  عقل آزاد، هر طور كه باشد، مى

مانى و مؤمنان نيست، چه هاى قرآنى هستند و فهم بيان الهى ويژه عقل اي مجرد، سه شريك همراه در ادراك مثل
آمد و سبب هدايت آنان به دين  هاى قرآنى به كارغير مؤمنان نمى اين كه اگر به آنان اختصاص داشت، پيام

 )95(».شد نمى
  

 »وحى«و » عقل« ارتباط و تقابل 
 وحى  الفرقان معتقد است عقل براى شناخت درست ناگزير است از وحى مايه و روشنايى بگيرد و از سوى ديگر

 .نيز براى جاى گرفتن در فكر و روح آدميان، نيازمند عقل است
 :نويسد  وى مى

بنابراين . گران آيات قرآن، بايد در پرتو فروغ آن به انديشه بنشينند؛ زيرا قرآن خاستگاه و محور تفكر است تالوت «
كه جمود بر قرائت قرآن،  برد، چنان ىگيرى از آيات قرآن، ره به جايى نم انديشه درباره زندگى اين جهان، بدون بهره

بخشد، پس ناگزير بايد تعقل انسانى با شعور وحى در هم آميزد با حفظ اصالت  بدون انديشه در آن سودى نمى
كند و  وحى، و اين است كه قرآن عقل انسان را به سوى حركت فكرى پيوسته درباره شئون دنيا و آخرت بسيج مى

 )96(».نمايد تهييج مى
اند كه  اند، همواره نگران آن بوده ان كه در مسير تعبد و تعهد دينى به تفسير و تبيين آيات وحى روى آورده مفسر

هاى خويش را به عنوان عقل بر قرآن  ها و گرايش ها و خواسته فرض در فهم كالم الهى گرفتار كاستى شوند و پيش
 :نگشت نهاده، تصريح كنداين نكته سبب شده است كه الفرقان نيز بر آن ا. تحميل كنند

عقل در رويارويى با وحى، جز وفا  و صفا نقشى ندارد، صفا در فهم وحى و وفا در تفهيم آن، اما اين كه عقل  «
 !بخواهد رأيى برابر يا برتر داشته باشد، نه و هزار بار نه

. وج و فرود آن است اين سخن به معناى تهديد انديشه و محدود كردن آن نيست، بلكه تعيين كردن قلمرو ا
سو با مرزهاى افراط  عقل از يك. معارضه و درگيرى عقل با وحى يا چيرگى عقل بر وحى خود عقالنى نيست
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  جامعه  نگرى

 .اند اى قرآنى براى اصالح امور جامعه اسالمى بوده وجوى دريچه آن پژوهان معاصر همواره در جست قر
هاى موجود جهانى،  آزادى اعتقادى، سياسى، سيستم اقتصاد اسالمى در مقايسه با ديگر سيستم:  طرح مباحثى چون
قرن چهارده است كه به پيروى ترين مباحث تفسيرى  هاى عدالت و حكومت اسالمى از شايع روشن كردن ويژگى

عنصر واقع نگرى : توان گفت مى. از اصول فكرى پيشگامان جنبش اصالحى وارد حوزه معارف تفسيرى شده است
ها و  ها و نيازهاى موجود و به تعبير ديگر، فراتر رفتن از مفاهيم مجرد و در نظر گرفتن انگيزه و توجه به ضرورت
بدين جهت در . رآن به سوى آن، ويژگى مشترك بيشتر تفاسير اين قرن استدادن مفاهيم ق شرايط عينى و جهت

 :تفسير المنار، ضرورت تفسير نو از قرآن چنين نمايانده شده است
اى كه با  نياز شديدى بود تا تفسيرى ارائه شود كه پيش از هر چيز به بعد هدايت گرى قرآن توجه كند، به گونه «

سپس به نيازهاى عصر توجه نشان . سازگار باشد... نذار، تبشير، هدايت، اصالح اوصاف قرآن و رسالت آن يعنى ا
دهد، نيازهايى چون آسانى بيان، تفهيم قشرهاى مختلف خوانندگان، كشف شبهات آنان كه به فلسفه و علوم طبيعى 

 )98(»...اند و  مشغول
  
  گرايش اجتماعى المنار-1 

 در تفسير المنار پيدا كرد كه در تفسير آن به نوعى مسائل اجتماعى مورد توان اى از آيات قرآن را مى  كمتر آيه
توجه قرار نگرفته باشد، حتى آيات فقهى و عبادى كه بيشتر جنبه فردى دارد، از مباحث اجتماعى به دور نمانده 

هاى اصيل  مهرويكرد تفسير المنار به مسائل اجتماعى ريشه در باور احياى تفكر دينى و بازگشت به سرچش. است
هاى  وجوى راه، حل مشكالت جوامع اسالمى و تصحيح باورهاى آنان از راه برنامه دين داشت كه مستلزم جست

ها اعم از  هاى مهم قرآن تأمين سعادت دنيوى انسان قرآنى بود؛ چه اين كه به عقيده مصلحان مسلمان يكى از هدف
ها و مقاصد قرآن را  بر اين اساس المنار هدف. عادت اخروى استافراد و جامعه انسانى در كنار راهنمايى آنان به س

 :شمارد گونه برمى اين
 اصالح دينى، اصالح انسانى، اجتماعى و سياسى، اصالح نظام جنگى و جلوگيرى از مفاسد آن، اصالح نظام مالى 

ان احكام سياسى، حكومتى، هاى آزادى بردگان، بي و اقتصادى، تأمين حقوق انسانى، دينى و مدنى زنان، تأمين راه
هاى اسالم  مبانى و اصول حكومت، بيان امور نبوت، رسالت و وظايف انبيا كه براى بشر مجهول است، بيان برترى

 .در تشريع تكاليف فردى و شخصى
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گانه قرآن، تنها يك دهم آن به احكام فردى و شخصى  هاى ده  در اين بررسى چنان كه پيداست از ميان هدف
. دهد هاى قرآن را اصالح، هدايت و بهسازى امور جامعه تشكيل مى شود، اما نُه قسمت ديگر از هدف مربوط مى

رهاورد طبيعى اين نوع نگرش به معارف قرآن، اين است كه مفسر به هنگام تفسيرنويسى نسبت به طرح مسائل 
 .لمنار انجام يافته استاجتماعى چند برابر احكام فردى توجه نشان دهد و اين كارى است كه در تفسير ا

  نمونه :توان شاهد بود نگرى المنار را در آيات زير مى هاى اجتماعى و جامعه اى از گرايش
/ آل عمران(» ولْتَكُنْ مِنْكُم اُمةٌ يدعونَ اِلَى الْخَيرِ وياْمرُونَ بِاص لْمعرُوفِ وينْهونَ عنِ الْمنْكَرِ واُولئِك هم الْمفْلِحونَ «

104.( 
اند  را براى تبعيض دانسته و معتقد شده» من«الدين سيوطى   در تفسير آيه، برخى مفسران يا صاحبنظران مانند جالل

كه دعوت به معروف و نهى از منكر واجب كفايى است، ولى المنار، همسو با گرايش اصالح طلبانه خود سعى در 
 ).99(كند ى شمول بخشيدن به پيام آيه استدالل مىگستراندن اين وظيفه اجتماعى دارد و برا

» اصالْقِص كُملَيع نُوا كُتِبا الَّذينَ  امهياء178/ بقره (» ...ي.( 
 المنار ذيل آيه به مقايسه ميان قوانين كيفرى شرايع مختلف و همچنين مقايسه ميان قوانين اسالم با قوانين جزايى 

سپس در اين كه مخاطب آيه . ه و مزاياى حدود و حقوق اسالم را تبيين كرده استكشورهاى غير اسالمى پرداخت
 :نويسد اند يا همه مردم مى گروه خاص از مردم

 )100(».باشند همه مؤمنان مخاطب آيه هستند و همه امت مسئول اجرا و حفظ شريعت و خضوع در برابر آن مى «
كه در ) 175/ آل عمران (» ...ا ذلِكُم الشَّيطَانُ يخَوِّف اَولِياءه فَالَ تَخَافُوهماِنَّم«:  در مجالى ديگر، المنار از آياتى چون

 :نويسد اى اجتماعى گرفته مى اند، نتيجه بردارنده پيامى اعتقادى
يابد كه مؤمن راستينْ سست عنصر و ترسو نيست، شجاعت،  هر كس در اين آيه به شايستگى درنگ كند، درمى «

اند و  اين در حالى است كه در گذر زمان، مسلمانان دچار ضعف ايمان و ترس شده... يدار مؤمنان است صفت پا
 )101(».دادند افتادند، نيروى بزرگى را تشكيل مى اگر به اين حال درنمى

 :نويسد مى) 256/ بقره (» ...  لَا اِكْرَاه فِى الدينِ قَد تَبينَ الرُّشْد مِنَ الْغَىِ«:  شيخ محمد عبده در تفسير آيه
اسالم هرگز . اى بزرگ از قواعد اسالم و ركن عظيمى از اركان سياست اين دين است قاعده» ال اكراه فى الدين «

 .دهد كه كسى را وادار كنند تا اسالم بياورد يا از اسالم خارج شود اجازه نمى
اين قاعده را حفظ كنيم كه توان و نيرو داشته باشيم، تا توانيم اين ركن را برپا داريم و   ما مسلمانان در صورتى مى

به وسيله آن از دين و جان خويش در برابر تجاوزگران حمايت كنيم، نه اين كه بر كسى يورش بريم؛ زيرا نخستين 
 )102(».راه دعوت در اسالم، حكمت و قول احسن است

 :نويسد مى) 13-11/بلد(» فَك رقَبةٍ* ا اَدريك ما الْعقَبةُ و م* فَالَ اقْتَحم الْعقَبةَ «:  همو در تفسير آيات
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فك رقبه؛ آزادى برده، تعاون و كوشش در رهايى بردگان، اضافه بر آنچه در قرآن است، روايات ]  درباره[ «
ن با اسارت و رسد، وارد شده است و اين نشانه ميل اسالم به آزادى و دشمنى آ بسيارى، كه به حد تواتر معنوى مى

 )103(».بردگى است
 محمد عبده اتحاد، اعتماد نكردن بر اجانب، شورا و نپذيرفتن امرا و حكام ظالم و فاسد را كه مصالح عمومى مردم 

وى از جمله كسانى است كه به مالمت تفسير ). 104(داند كنند موجب ترقى و رشد جامعه مى را رعايت نمى
 ).105(هاى موجود و جدا از زندگى اجتماعى شرح كرده اند رآن را بدون واقعيتنويسان گذشته پرداخته كه چرا ق

بنابراين دولت دينى، . دانست هاى دينى براساس شرايط زمانى و مكانى مى  عبده دولت را ابزارى براى تحقق آموزه
ميت وجود خليفةاللَّه كه در رأس حاك به معناى تحقق دين در حيات انسانى و جامعه اسالمى است، نه به معناى اين

 ).106(حتمى باشد
اين تفسير مكانت . دهد  المنار در ضمن بحث از سنن اجتماعى، جامعه اسالمى معاصر خود را مورد انتقاد قرار مى

رشيدرضا بيشتر بر جنگ و مبارزه تكيه دارد و عبده بيشتر به تعليم و . خاصى براى مبارزه و رويارويى قائل است
 .انديشد اصالح مى

 :اند از  سه ويژگى مباحث جريده عروةالوثقى كه سخت رشيدرضا و سلوك زندگانى او را متحول كرده، عبارت
بيان سنن و قوانين خداوند در آفرينش و نظام اجتماعى بشرى و داليل رشد و انحطاط و قوت و ضعف . 1 

 .ها ها و فرهنگ تمدن
 .ورى است و هماهنگ كننده سعادت دنيوى و اخروىروشن كردن اين نكته كه اسالم داراى قدرت و سر. 2 
 .هاى سياسى دين معيار وحدت مسلمانان است، نه زبان و نژاد و نظام. 3 

 اين سه عامل فكرى زمينه نگارش تفسير المنار را فراهم كرده، زيرا اولين پيشنهاد رشيدرضا به شيخ عبده، نوشتن 
 در همه مقاالت اجتماعى عروةالوثقى دميده شود و نخستين شرط تفسير بوده كه در آن از روح و روشنايى موجود

 ).107(اند آن بسنده كردن به نيازهاى زمانه و رها كردن هر آنچه در تفاسير است و بيان كردن هر آنچه كه نگفته
  

   شناخت تاريخ، عامل شكوفايى جامعه
نقل تاريخ اهتمام فراوان داشتند و كسانى چون ابن  محمد عبده بر اين باور بود كه پيشينيان از مسلمانان به ضبط و 

الى تاريخ استنباط  هاى رسيدن به عمران و آبادانى را از البه هاى بشرى و راه خلدون قواعد و اصول حاكم بر جامعه
در ميان ) كه مقصود اصلى آن شناخت فلسفه تاريخ بود(كردند، ولى پس از دوره ابن خلدون علم تاريخ  مى

 .متروك شد و در عوض ديگران اين مسير را پيمودند و به تمدن رسيدندمسلمانان 
 :نويسد  او مى
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نخستين راهنما براى مسلمانان در ارج نهادن به تاريخ و فلسفه تاريخ، قرآن بود، ولى مسلمانان دين خود را از  «
دادند كه بسيارى از عالمان غير قرآن و سنت سراغ گرفتند ونه تنها گرايشى به حفظ و ثبت تاريخ از خود نشان ن

نادانى به تاريخ گذشته، سرگردانى را : دينى با علم به تاريخ سرستيز و دشمنى در پيش گرفتند و نتيجه چنان شد كه
دانند دليل وضعيت آشفته در حال حاضر چيست و راه خالصى از  براى امت اسالمى به وجود آورده است كه نمى

 )108(»!آن كدام است
ها و  سنت) 252- 248/ بقره (از همين اصلْ عبده در پايان آيات مربوط به داستان طالوت و جالوت  به پيروى 

كشاند  هاى تاريخى به عرصه زندگى بشرى مى كند و آيات ياد شده را از سطور نقل هاى كلى را استخراج مى قانون
 .گيرد و پيام جديدى كه فراتر از اندرز و موعظه تنها باشد نتيجه مى

 :ها بدين قرار است ده اين اصول را تا چهارده اصل برشمرده كه برخى از آن عب
يابد كه راه  شود، درمى ملتى كه مورد تهاجم قرار گيرد، بيدار مى شود و بيدارى و تفكر در آن ملت پديدار مى. 1 

يان به آنان به چنين اسرائيل پس از هجوم فلسطين كه بنى چاره در گرو يگانگى و پيروى از رهبر عادل است، چنان
 .اى رسيدند نتيجه

. 2  .بيدارى و شعور يك ملت در گرو نخبگان آن ملت است
شعور و آگاهى نخبگان و خواص ملت كارايى ندارد، مگر آن زمان كه از مرحله فكر و انديشه به مرحله عمل . 3 

 .بروز پيدا كند و مورد پذيرش همگان قرار گيرد
در اين هنگام بايد مرجع . گردد ها مى است كه مايه درگيرى، اختالف و جدايى ملتتعيين رهبرى از امورى . 4 

اسرائيل پس از  گونه كه بنى مورد اعتماد و پذيرش همگان وجود داشته باشد تا رفع اين اختالف بكند، همان
 ).109(اختالف بر سر تعيين فرمانروا به پيامبرشان مراجعه كردند

  
   فى ظالل القرآننگرى در تفسير  جامعه-2 

ها پرداخته و آرامش و بركت   سيدقطب در مقدمه تفسير خود به نقش دين در ساختن زندگى معنوى و مادى انسان
 ).110(هاى زندگى معرفى كرده است و پاكى را در سايه قرآن و حاكم ساختن آن در تمام عرصه

دانست   همه نيازهاى تكاملى جامعه بشرى مىبينى و ايدئولوژى كامل و پاسخگوى  سيدقطب قرآن را داراى جهان
 :كرد وجو مى هاى ذيل جست و معارف اسالم را در مقوله

. 1  .هاى اساسى و عوامل نگاهدارنده آن در جامعه هاى اخالقى و پايه سازمان اخالقى، يعنى ريشه
 .تشكيالت سياسى و شكل حكومت و خصوصيات آن. 2 
 .ى آن تأثير داردنظام اجتماعى و آنچه در پايدار. 3 

 ٣١



 .سيستم اقتصادى و فلسفه و تشكيالت آن. 4 
 .الملل و همبستگى جهانى حقوق بين. 5 

 : وى معتقد بود
زيرا كليه لوازم يك ... سرانجام بشريت فرمانبر اسالم خواهد شد و جهان در آينده قلمرو اسالم خواهد گشت  «

و محكم، پيوسته و غيرقابل انفكاك، در برنامه آن گنجانيده زندگى اجتماعى سعادتمندانه، به صورت مقرراتى متين 
 )111(».شده است

رود و به همين دليل، نگاه او به قرآن با بسيارى از مفسران پيش از   سيد قطب با اين بينش به سراغ تفسير قرآن مى
داند و معتقد  سفى نمىگران يا كتاب علم تجربى يا فل او قرآن را تنها كتاب عارفان يا عبادت. او متفاوت است

شناسد، از  مى» حركت و پويش«هاى طبيعى حل ناشدنى وجود داشته، بلكه قرآن را كتاب  نيست كه در قرآن ابهام
 .يعنى روش انقالبى و پويا معروف شده است» المنهج الحركى«رو روش تفسيرى او به  اين

 :نويسد  وى مى
يابى به  ترين كليد راه گرايى و پويايى، مهم  به نظر ما ويژگى واقعكنيم؛ زيرا ما بر اين ويژگى قرآن تأكيد مى  «

 )112(».ها و اهداف وحى است مفاهيم و معارف قرآنى و شناخت ديدگاه
  

   جاودانگى قرآن
 :نويسد وجوى رمز و راز جاودانگى قرآن مى  سيدقطب در جست

ها مورد توجه قرار داده و براى هر جنبه  جنبهدر اين رسالت، شريعتى آمده است كه زندگى انسان را از تمام  «
شوند، اصول و قواعدى بيان  براى امورى كه در گذر ايام، با تغيير زمان و مكان و شرايط دگرگون مى. اى دارد برنامه

كرده و براى آن دسته از امور كه ثابت و تغيير ناپذيرند، احكام و قوانينى مشخص كرده است و در بردارنده همه 
 )113(».هاى بشرى استنياز

 سيدقطب معتقد است كه او حتى يك بار هم در موضوعات اساسى، خود را نيازمند نديده است كه به مطالبى غير 
اى طوالنى و پژوهشى دقيق  از قرآن و سخنان پيامبرصلى اهللا عليه وآله مراجعه كند، و اين اعتقاد را متكى به تجربه

 ).114(داند مى
است كه در جاى جاى تفسير فى ظالل مشهود است و اين تكرار و تأكيد، در جهت تثبيت اين ها باورهايى   اين

 .باور در مخاطبان است كه با اين نگرش قرآن را بخوانند كه كتاب ديروز و امروز و فرداى انسان است
  

   ادراك مفاهيم در فضاى عمل و عينيت
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هاى بسته آراى نظرى صرف، قابل دستيابى   و در رواق سيدقطب فقه دين و درك معارف وحى را در فضاى راكد
ورزد كه درك صحيح از دين تنها در ميدان عمل و جهاد و حضور و سازندگى  داند و بر اين نكته اصرار مى نمى

 .ميسر است و بس
 :فرمايد جا كه خداوند مى  سوره توبه دارد، آن122اى درتفسير آيه   وى بر اساس اين بينش، بيان ويژه

 فِرْقَةٍ مِنْهم طَائِفَةٌ لِيتَفَقَّهوا فِى الدينِ و لِينْذِروا قَومهم اِذَا رجعوا   وما كَانَ الْمؤْمِنُونَ لِينْفِرُوا كَافَّةً فَلَوالَ نَفَرَ مِنْ كُلِ« 
 .»اِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ

كنند تا تفقّه در  اى كوچ نمى  كنند، پس چرا از هر گروهى عدهكوچ) براى جهاد( ضرورت ندارد كه همه مؤمنان 
 .دين نمايند و آن گاه كه بازگشتند قومشان را از نافرمانى پروردگار بر حذر دارند

 :نويسد  وى در تفسير اين آيه مى
رسد اين است كه دعوت كوچ كردن، دعوت براى حركت به سوى ميدان جهاد است و  آنچه به نظر من مى «
كنند،  شوند، آنان كه براى جهاد خروج مى ؤمنان در اين حركت و در اين ميدان به درك حقايق دين نايل مىم

شود، اما  سزاوارترين مردم براى درك مفاهيم دين هستند؛ زيرا بسيارى از اسرار و معانى دين برايشان آشكار مى
ها را شاهد باشند و بايد از اهل حركت و  رى واقعيتتوانند بسيا اند، نمى گير بوده و راكد و زمين» قاعد«آنان كه 

 .تالش، كسب فهم كنند
مانند   شايد برخى گمان كنند كه موضوع، عكس چيزى است كه گفتيم؛ زيرا به طور معمول كسانى كه بر جاى مى

صر راكد ولى تجربه نشان داده است كه عنا! يابند و حركت و قيام ندارند فرصت بيشترى براى تحصيل و تأمل مى
. توانند درك عميق و صحيحى از دين داشته باشند، هرچند وقت زيادى براى مطالعه بگذارند تحرك نمى و بى

ها  گردد كه پويا و تالشگر در صحنه جهاد و عمل باشد نه براى آنان كه در كتاب حقايق دين بر كسى آشكار مى
 )115(»!اند اند و در زاويه اوراق، اعتكاف گزيده غرق
فقه اسالمى در خأل و در تنهايى و فراغت عالمان شكل نگرفته است و به «سنده فى ظالل القرآن تأكيد دارد  نوي

فقه در . تواند به دور از جامعه و ميدان بروز و ظهور قابل فهم باشد تواند در خأل زندگى كند و نمى همين دليل نمى
ى تكون يافته است و در اين حضور و پاسخگويى است ها و نيازهاى جامعه اسالم رويارويى و مواجهه با واقعيت

 )116(».تواند رشد كند و متحول شود كه مى
  

   قرآن مكى
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توان ديد؛ زيرا كه قرآن  از نظام اجتماعى و احكام مربوط به جامعه نشانى نمى» قرآن مكى« سيد معتقد است در 
بنابراين . نهد رود و نظام خود را بنا مى ىهاى موجود در جامعه پيش م كتابى است زنده، كه براساس واقعيت

 را بنا نهاد؟» حكومت اسالمى«توان  شكل نگرفته است چگونه مى» جامعه اسالمى«هنگامى كه هنوز 

به وجود بيايد كه » اى جامعه«بنابراين در گام نخست بايد .  اين آيينى نيست كه براساس فرضيات نظريه صادر كند
 به اين كه حاكميت جز از آن خدا نيست، معتقد باشد؛ و با حاكميت هر كسى جز حاكميت خدا و» ال اله االّ اللَّه«به 

 .مخالف باشد، و هر قانونى را كه با اين اساس ناسازگار باشد طرد كند
اى پديد آمد و واقعاً زندگى خود را آغاز كرد، آن گاه به نظام و قانون اجتماعى نياز پيدا   هنگامى كه چنان جامعه

 .كند دهد و قانون وضع مى كند، در چنين هنگامى است كه اين دين درباره نظام اجتماعى نقشه مى مى
اى نداشتند تا خودشان   مسلمانان در مكه بر جان و جامعه خويش مسلط نبودند و استقالل و زندگى آزادانه

 چيزى مربوط به اداره نظام و براساس اسالم در آن نظامى به وجود بياورند، به همين دليل در آن دوره زمانى،
دولت «اما هنگامى كه در مدينه داراى ... بر آنان نازل شد » عقيده«نازل نشد، فقط ) اجتماعى(تشريع احكام 

بود و » جامعه اسالمى«شدند شريعت و نقشه نظام اسالمى بر آنان نازل شد، كه پاسخگوى نيازهاى واقعى » اسالمى
 ).117...(ار اجراى آن بود د دولت اسالمى با اقتدار عهده

  
   قرآن مدنى

بينى توحيدى  بود، اما در مدينه، كه جهان» عقيده توحيدى«ريزى   در مكه و قرآن مكى محور، موضوع و هدف، پى
رو پا به پاى حوادث مهم در  ريزى نظام اسالمى بود؛ از اين از قبل تصوير شده بود، محور و هدف تشريع و پى

 .داد شدند مورد توجه قرار مى رو مى شد و آنچه را مسلمانان با آنان روبه  قرآنى نازل مىجامعه اسالمى آيات
 اما همان گونه كه مسائل عقيدتى در مكه مخصوص عرب و آن دوره تاريخى نبود، قوانين اجتماعى اسالم نيز 

عناى روشن مخصوص قوم يا زمان و مكانى خاص نيست، گر چه در زمان و مكان مخصوص است كه آيات م
 ).118(سازند خويش را نمايان مى

  
  جامعه-3   نگرى در الميزان

 عالمه طباطبايى نيز با آگاهى از مسائل اجتماعى و نيازهاى جامعه در تفسير خود فرياد اصالح طلبى خود را 
او قرآن را . يدروح تبرك و تيمن كشانده بودند رسان خوبى به گوش تمام كسانى كه قرآن را به زاويه خشك و بى به

 :نويسد داند و مى نظر و داراى سازندگى و خالقيت مى هاى زندگى انسان صاحب در همه زمينه
آن كه  قرآن كريم با منطق و روش تشريعى خويش، همه شئون زندگى انسان را مورد توجه قرار داده است، بى «

ارهاى زندگى بشر رابطه دارد، انسان را به تدبر پس قرآن  با همه علوم و همه ساز و ك... قيد و شرطى در كار باشد 
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   رسالت و كارآيى دين، از نگاه عالمه

داند و  نه آداب و   عالمه دين را حقيقتى فعال، سازنده و مؤثر و حاضر در همه ابعاد زندگى مادى و معنوى مى
 .رفتار تشريفاتى و اعتبارى

 :نويسد  وى در برخى از آثار خود بدين نكته تصريح كرده، مى
اين ! كند ودمان آن را  تأييد مىكند و تا حدى تعليمات ناقص دست خورده خ آنچه از افكار اروپائيان تراوش مى «

و در هر صورت ... سازد  است كه دين يك سلسله اعمال تشريفاتى است كه پس از مرگ انسان را خوشبخت مى
مشكالت زندگى را بايد از راه دانش و مصلحت زمان حل كرد، نه از راه دين و منطق تقليدى كه يادگار عهد 

 )120(»!اساطير است
دارد كه دين از نظر  پردازد و با صراحت اعالم مى خود به تعريف رسالت و كاربرد دين مى او در مجالى ديگر 

منطق قرآن، يك روش زندگى اجتماعى است كه هم نظر به سعادت و تأمين حيات دنيوى دارد و هم نظر به 
 جدا و نظر به اين كه حيات انسان يك حيات متصل است، هرگز اين دو جنبه از يكديگر. سعادت اخروى

 ).121(نيستند
دار حل مشكالت روحى و روانى و تعيين نوع ارتباط انسان با خدا نيست،   در نظر عالمه، دين و قرآن فقط عهده

كه به ابعاد نيازها و مشكالت زندگى اجتماعى نظر نداشته باشد و نوع روابط اجتماعى و حكومت به طور كلى به 
 .شده باشدخود انسان و سليقه و دلخواه او وانهاده 

  
   ابعاد اجتماعى پيام وحى

ها در منحصر  رغم تالش تجدد گرايان براى مبهم شمردن وجهه اجتماعى اسالم و اديان آسمانى و سعى آن  به
 :ها، عالمه معتقد است ساختن دين به زندگى فردى و خلوت تنهايى انسان

 بر اجتماع گذاشته و در هيچ يك از شئون بدون شك اسالم تنها دينى است كه با صراحت بناى دعوت خود را «
 ...خود امر اجتماع را به اهمال واگذار نكرده است 

 اسالم همه افكار خود را در قالب اجتماع ريخته و روح اجتماعى را تا آخرين حد ممكن در آن دميده 
 )122(».است
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 اسالمى روى آورده و به همين دليل  عالمه با اين ديدگاه روشن به تفسير كالم الهى و تبيين مركز تابش معارف
است كه ابعاد اجتماعى و كاربردى در آن نمودى بسزا يافته است و در مواردى تصريح دارد كه مسلمانان بايد 

 ).123(برنامه زندگى اجتماعى خويش را از قرآن بگيرند و براساس آن، اجتماع اسالمى را بسازند
گى تكامل جوامع اسالمى، به پاسخگويى برخى شبهات در زمينه ثبات  عالمه طباطبايى ضمن نگاهى دقيق به چگون

 :نويسد ها با تحوالت اجتماعى پرداخته، مى برخى باورهاى دينى و نسبت آن
ممكن است گفته شود كه اگر روش اسالم، روشى فراگير و ناظر به همه نيازهاى زندگى است، بايد تحول را  «

 !...شود يه ركود جامعه و مانع تحول و تكامل آن مىبپذيرد، چه اين كه اگر نپذيرد، ما

هاى مربوط به صنعت و آنچه  اند مانند دانش اند، برخى متحول علوم و معارف انسان بر دوگونه:  در پاسخ بايد گفت
بينى،  هستى شناسى و جهان(اند؛ مانند آنچه به معارف الهى  شود و برخى ثابت به جنبه ماديت زندگى مربوط مى

و خالصه اين كه جامعه بشرى براى سير در مسير كمال و تعالى، نيازمند آن نيست كه ... گردد  باز مى...) ق و اخال
گيرد و  در همه ابعاد هر روز متحول و دگرگون شود، بلكه اين تحول در جنبه صنايع و تجربيات بشر صورت مى

 ...اسالم هم با اين تحوالت هيچ ناسازگارى ندارد 

ن تحول در ابعاد اعتقادى و اخالقى همراه با تغيير اوضاع اجتماعى و شرايط محيطى تصوير شود به  بلى اگر اي
! اى كه در پرتو تغيير زمان، حسن و قبح، خوب و بد و شايسته و ناشايست و عدل وظلم جايشان عوض شود گونه

است كه اصوالً حق و باطل و خير اين تصويرى است كه مبتنى بر نسبت علوم و آراى انسانى است و الزمه آن اين 
و شر، امور نسبى و اضافى باشند و نه حقيقى و در نتيجه معارف اصولى دين هم مانند اعتقاد به مبدأ و معاد و 

 )124(».در حالى كه اين ادعا باطل و غيرقابل پذيرش است! ارزش عدل بايد اعتبارى و نسبى باشد
 :نويسد هاى ثابت دين مى  جنبه در ادامه همين بحث، عالمه ضمن تأكيد بر

يابد؛ مانند احكام  گيرد و تغيير مى اما احكام جزئى كه نظر به حوادث جارى دارد و در جريان زمان شكل مى «
امورى است ... هاى تسهيل ارتباطات و مواصالت و انتظامات شهرى و  اقتصادى و مسائل نظامى و دفاعى و روش

 كنندگان جامعه وانهاده شده است و البته در اعمال اين اختيار، مصالح كل جامعه و كه به اختيار دولتمردان و اداره
يابد و بر پايه  بلى اين احكام و مسائل جزئى با تغيير زمان، تغيير مى. شود جنبه مشاوره با مسلمانان رعايت مى

 )125(».چرخد مصالح و امكانات مى
اى كه اين گونه  پايه: فرمايد داند و مى م مبتنى بر فطرت مى مرحوم عالمه حقوق و احكام اجتماعى را در اسال

 :دهد و در توضيح آن چنين ادامه مى). 126(باشد احكام و حقوق بر آن مبتنى است فطرت مى
 محقق در احكام اجتماعى و مباحث علمى مربوط به آن در ضرورت منتهى شدن وظايف اجتماعى و تكاليف 

هاى طبيعى انسانى است كه او را به اجتماع نوعى رهبرى كرده  چون ويژگى. داعتبارى به طبيعت نبايد شك كن

 ٣٦



به طور مثال ايشان به . پردازد ى به هر موضوعى كه جنبه علمى و اجتماعى پيدا كند، بيشتر مى عالمه طباطباي
علّامه . گشايد اى را در باب خوردن و نخوردن گوشت مى باب بحث گسترده» حرمت اكل ميته و مردار«مناسبت 

ضيح داده، ديدگاه اسالم را پس از بيان عقايد ملل مختلف در مورد خوردن و نخوردن گوشت،  نظريه اسالم را تو
 :شمرد هاى دنيا مى ترين برنامه براى بهره گيرى از نعمت معتدل

و اين ) داند؛ مثل مذهب بودايى كه خوردن گوشت را به هيچ وجه جايز نمى( اسالم در بين آن سنت تفريطى 
ها، هر   از بين گوشت، راهى ميانه را رفته و)داند كه خوردن گوشت همه حيوانات را جايز مى(روش افراطى 

داند، در تحت  ها آن را پاكيزه و مطبوع مى هاى معتدل و يا به عبارتى طبيعت معتدل انسان گوشتى كه طبيعت انسان
 ).128(داند كه رحم و عاطفه آن را جايز نمى با اين. حالل كرده است» طيبات«عنوان كلى 

» ياءيها الَّذينَ  امنُوا اصبِرُوا وصابِرُوا ورابِطُوا«: ير آيه علّامه در زمينه عنايت اسالم به مسئله اجتماع در تفس
هاى مختلف اجتماعى مانند بحث انسان و اجتماع، انسان و رشد  هاى مبسوطى را در زمينه بحث) 200/ عمران  آل(

رد و همچنين اين پرسش اى كه بين فرد و اجتماع در اسالم وجود دا او در اجتماع، عنايت اسالم به اجتماع، رابطه
. كند كه آيا سنت اجتماعى اسالم ضمانت بقا و اجرا دارد يا نه، و چند موضوع ديگر از همين قبيل را مطرح مى

 :نويسد ايشان مى
 هيچ شكى نيست در اين كه اسالم تنها دينى است كه بنيان خود را بر اجتماع نهاده و اين معنى را به صراحت 

به همه اعمال ... از طرف ديگر... هيچ شأنى از شئون بشرى، اجتماع را مهمل نگذاشته استاعالم كرده است و در 
انسان احاطه يافته و احكام خود را به طور شگفت آورى بر آن اعمال، بسط و گسترش داده است، به طورى كه 

 همه اين احكام را هيچ عمل كوچك و بزرگ آدمى را بدون حكم نگذاشته، آن گاه كه در اين بينديشى كه چگونه
هاى اجتماعى ريخته، آن وقت خواهى ديد كه اسالم روح اجتماعى را به نهايت درجه امكان در كالبدش  در قالب

 ).129(دميده است
پردازد و ديدگاه آنان را نسبت   سپس عالمه به مقايسه بين اسالم و ساير شرايع و اديان و مكاتب پيش از اسالم مى

كند كه طرح اجتماع، پيش از اسالم، بمانند پس از  گيرى مى كند و در نهايت نتيجه رح مىبه مسائل اجتماعى مط
 .اسالم سابقه نداشته است

 پس درست است كه بگوييم اولين ندايى كه از بشر برخاست و براى اولين بار بشر را دعوت نمود كه به امر 
اتم انبيا سر داد و مردم را به اين كه آياتى را كه از ناحيه اجتماع اعتنا و اهتمام ورزد، ندايى بود كه شارع اسالم و خ

 ).130(پروردگارش به منظور سعادت اجتماعى و وحدت آنها نازل شده پيروى كنند
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   نتيجه گيرى

گرا از پس غفلتى ديرين، قرآن را  در اين قرن مفسران اصالح.  قرن چهاردهم از نظر تاريخ تفسير قرنى است ممتاز
اين حركت عظيم نخست باصالى بازگشت به قرآن توسط . اموشى پايين آورده، به متن اجتماع بردنداز طاق فر

سيد جمال الدين اسدآبادى آغاز و با يارى محمد عبده و رشيدرضا ادامه يافت، تا اين كه در انقالب بزرگ امام 
 .خمينى عمالً رويكرد به قرآن در صحنه اجتماع مشاهده گرديد

 چهاردهم به همان دليل كه عصر جنبش اصالحى است، عصر بازگشت به قرآن و نهضت بزرگ سان قرن  بدين
تفسيرنگارى نيز هست؛ تفسيرى كه در آن رويكرد اصالحى نمود بيشترى دارد و اين رويكرد را دو شاخصه ممتاز 

لحان به عقل سبب گرايى از آن سبب كه ارزش گذارى مص عقل. شود نگرى ناميده مى گرايى و جامعه است كه عقل
رو كه تفسير آنان از قرآن در  نگرى از آن شد تا در فهم قرآن نقش مهمى را به عقل واگذار كنند و جامعه

 .وجوى پاسخگويى به نيازها و اصالح امور جامعه اسالمى بود و رنگ اجتماعى داشت جست
 .وان بسيارى يافت اجتماعى انجاميد و پير- آميزش اين دو شاخصه به پديد آمدن مكتب عقلى 

شود، افرادى چون محمد عبده، رشيدرضا، سيدقطب،   مفسرانى كه اين دو ويژگى در تفاسيرشان به وضوح ديده مى
. اى از افكار روشنگرانه آنان در اين مقاله آمده است باشند كه گوشه علّامه طباطبايى و دكتر محمد صادقى مى

گرايانه درد اصالح اجتماع داشتند و كمتر  نوشتند و جامعه رانه مىكردند، متفك هايى كه عاقالنه فكر مى شخصيت
 .اى است كه از چشم تيزبين، ذهن نقاد و عقل وقاد آنان دور مانده باشد مسئله

گرايى و جامعه نگرى   ما در اين مقاله در حد توان آنچه اين مفسران بلند انديشه در رويكرد اصالحى خود به عقل
ها قدمى هر چند كوتاه در مسير شناساندن اين رويكرد مبارك  اند استخراج كرده، با بررسى آن در تفاسيرشان آورده

 .هاى آن برداشتيم و ويژگى
هاى بلندتر از اين شايسته و بايسته است كه برداشته شود و ابعاد ديگر اين اقبال شائقانه و حركت   مطمئناً گام

 .صادقانه معلوم گردد
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  نقدگونه  اى بر مكتب تفكيك در زمينه تفسير قرآن
  

   محمد مهدى مسعودى
  يث مركز تربيت مدرس دانشگاه قم دانشجوى دكترى علوم قرآن و حد

  
  

   چكيده
اين جريان را مخالفان، نوعى . هاى فكرى دينى چند دهه اخير، از خطه خراسان است  مكتب تفكيك يكى از جريان

آورند؛ در حالى كه هواخواهان اين مكتب نه تنها  شمار مى اخباريگرى جديد و رويكرد ضد عقلى و ضد فلسفى به
كنند و هم به دين و با تعيين  كنند، بلكه معتقدند كه با اين نگرش هم به فلسفه خدمت مى  مىاين اتهام را رد

در اين مقاله قصد داريم تا حدودى ديدگاه اين مكتب را در زمينه . نمايند ها را ادا مى محدوده هر يك سهم آن
 .تفسير قرآن ارائه دهيم
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  سير به رأى، تفسير قرآن به قرآنمكتب تفكيك، تفسير، تأويل، تف: ها     كليد واژه
  
  

 تفكيك در لغت به معناى جداسازى است و مكتب تفكيك، مكتب جداسازى سه راه و روش معرفت در تاريخ 
ها و تأمالت و تفكرات انسانى است؛ يعنى راه و روش قرآن و راه و روش فلسفه و راه و روش  شناخت
 ).131(عرفان

استاد محمدرضا حكيمى از حضرات آيات . اى از عالمان دينى سده اخير دارد ارههاى پ  اين مكتب ريشه در آموزه
سيد موسى زرآبادى قزوينى، ميرزا مهدى غروى اصفهانى و شيخ مجتبى قزوينى به عنوان سه ركن عمده اين 

 ).132(كند مكتب ياد مى
يات به وجود آورندگان آن، يكى هاى آن و خصوص  برخى از انديشمندان معاصر جريان تفكيك را جداى از ويژگى

گردانند؛ زيرا آنچه در اين  هاى فكرى جهان اسالم دانسته، سابقه آن را به قرون اوليه اسالم برمى ترين جريان از قديم
شود اين است كه بين حقايق دينى كه از طريق وحى نازل شده با آنچه محصول  طور عام و كلى مطرح مى جريان به

ها را با يكديگر مخلوط ننمود؛ كه تفكيك در  آيد، بايد تفاوت و تفكيك قائل شد و آن ر مىشما انديشه بشرى به
چنين معنايى يعنى جداسازى ميان وحى الهى و دانش بشرى مورد انكار هيچ يك از انديشمندان اسالمى نبوده 

 ).133(است
از جمله دانشوران حوزه علميه مشهد ايشان .  امروز مكتب تفكيك با نام استاد محمدرضا حكيمى گره خورده است

 .و از شاگردان شيخ مجتبى قزوينى است و اصول اين مكتب را از او فرا گرفته و به شرح و تبيين آن پرداخته است
هاست؛ به دور از تأويل  هاى قرآنى و سره فهمى اين شناخت نمايى شناخت سازى و خالص  هدف اين مكتب، ناب
 بشرى و بركنار از تفسير به رأى و تطبيق، تا حقايق وحى و اصول علم صحيح مصون هاى و مزج با افكار و نحله

 ).134(هاى فكر انسانى و ذوق بشرى در نياميزد ماند و با داده
، گزارشى روشن از اصول اين مكتب با عنوان عقل خود بنياد )135(هاى خويش  استاد حكيمى در يكى از نوشته

 :اند از ترين اين اصول عبارت  از مهماى پاره. دينى ارائه داده است
  جدايى فلسفه، عرفان و دين از يكديگر-1 

   برترى و اصالت شناخت دينى-2 
   استناد شناخت دينى به قرآن و حديث-3 
   اتكا به ظاهر آيات و روايات-4 
   رد هرگونه تأويل-5 
   پرهيز از فهم فلسفى يا عرفانى دين-6 
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  ين خودكفايى معرفتى د-7 
   تفكيك در تفسير دين، نسبت به فلسفه و عرفان-8 
   اتكاى عقل به وحى-9 
   تقدم وحى در اختالف ميان وحى و عقل فلسفى، به حكم عقل-10 

 به گفته پيروان اين مكتب، مكتب تفكيك ضد فلسفه نيست، بلكه ضد تأويل است و معتقد است كه تفكيك ميان 
گويد فلسفه خوانده نشود و مطرح نباشد و  اين مكتب نمى.  علمى استفلسفه و عرفان و قرآن يك ضرورت

 ).136(دان نداشته باشيم، بلكه معتقد به مرزبندى مفاهيم و معارف است خوان و فلسفه فلسفه
 مكتب تفكيك معتقد است كه ميان دين و فلسفه و عرفان، نه تباين كلى است و نه تساوى كلى و به اعتبارى 

 نسبتشان به يكديگر عموم و خصوص من وجه است؛ يعنى مطالب فلسفه و عرفان چنان نيست توان گفت كه مى
 ).137(كه صد درصد و در همه جا، منطبق با مبانى وحيانى باشد

 با توجه به اهميت موضوع و نتايج مهمى كه در پى دارد؛ در اين مقاله در حد توان، ديدگاه اين مكتب را در 
 .خواهيم شدخصوص تفسير قرآن جويا 

  
  تفسير

كشف المغَطّى و : الفسر«در لسان العرب آمده . ء و آشكار ساختن آن است بردارى از شى  تفسير در لغت پرده
 )138(».كشف المراد عن اللفظ المشكل: التفسير

و حجابى كند كه در داللت آن بر مراد گوينده يا نويسنده، مانع   تفسير كالم يا نوشتار هنگامى ضرورت پيدا مى
شود؛ زيرا  پس اگر كالمى در معنايى صراحت يا ظهور داشت، بيان آن ظهور تفسير ناميده نمى. وجود داشته باشد

اى به جهاتى حجت نبود،  اما اگر ظهور ابتدايى سخن يا نوشته. حجابى در سخن صريح و ظاهر وجود ندارد
يه مواضعى را كه احتمال وجود قراينى مخالف ظهور مخاطب براى رسيدن به مراد گوينده يا نويسنده الزم است كل

بندى، آنچه برايش ظاهر يا  وجو، تأمل، تعقل و جمع دهد، مورد فحص دقيق قرار داده، پس از جست ابتدايى مى
 ).139(قطعى شود، تفسير خواهد بود

يد، معتقد است كه در آ شمار مى  نويسنده كتاب مناهج البيان كه يكى از آثار تفسيرى مكتب معارفى خراسان به
يكى مقام خطاب عمومى كه مخاطبان آن عامه مردم اند و : ساحت علوم قرآن، بايد دو مقام مد نظر قرار گيرد

شوند و ديگر مقام خطاب ويژه كه  مند مى همگان با مراجعه به قرآن به اندازه توان خود از علوم و معارف آن بهره
آله و ائمه اطهارعليهم السالم است و ديگران در اين مرتبه از علوم صلى اهللا عليه و مختص حضرت رسول اكرم
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لى و احكام و در خطاب عام كه مرتبه داللت نصوص و ظواهر قرآن است، خداوند سبحان با طرح موضوعات عق «
ها را به تدبر در نظام آفرينش و مظاهر ربوبيت الهى در  ها را بيدار ساخته و آن مسائل فطرى، وجدان خفته انسان

گاه در معرض نسخ، تخصيص يا تقييد  با توجه به اين كه قضاياى عقلى و فطرى هيچ. طبيعت فرا خوانده است
توان به مدلول و  ها به راحتى مى جت بوده و با مراجعه مستقيم به آننيست؛ بنابراين ظهور ابتدايى اين قبيل آيات ح

استاد ملكى ميانجى معتقد است كه » .نياز است رو اين بخش قرآن از تفسير و تبيين بى از اين. ها دست يافت مراد آن
گيرد، بلكه  بردارى صورت نمى شود؛ چرا كه در آن پرده شناخت قرآن در مرتبه دعوت عمومى، تفسير محسوب نمى

 ).141(نياز به تدبر و تعقل و تبصر و تفهم دارد
توان به ظهور ابتدايى آيات چشم   در خطاب خاص قرآن كه ظرايف معارف و جزئيات احكام مطرح شده، نمى

اى به صورت عام يا مطلق بيان شده و در آيات ديگر يا در سنت،  دوخت؛ زيرا ممكن است گفتارى در آيه
 ).142(طور كلى نسخ شده باشد خورده باشد، حتى ممكن است بهتخصيص يا تقييد 
هاى علوم قرآنى موجب گرديده است كه آراء  كند كه عدم تفكيك اين دو مقام در قلمرو پژوهش  ايشان تأكيد مى

گروهى به استقالل مطلق در شناخت قرآن . و نظريات پيرامون نحوه رويكرد به قرآن دچار اضطراب فاحش گردد
اند، حال آن كه در ميان روايات وارد در اين زمينه  ه و گروهى ديگر به عدم حجيت ظواهر قرآن معتقد شدهگراييد
كند، ناظر به مرتبه  آن دسته از روايات كه به تدبر و تفكر در آيات قرآن ترغيب مى. گونه تعارضى وجود ندارد هيچ

مراجعه به دانايان حقيقى و  دم به قرآن، بىدعوت عمومى است و آن دسته ديگر از روايات كه از رويكرد مر
 ).143(كند، ناظر به مرتبه خطاب ويژه قرآن  است كنندگان قرآن نهى اكيد  مى بيان

 بايد به اين نكته توجه داشت كه مرتبه عمومى قرآن با مرتبه علوم ويژه آن يكسان پنداشته نشود؛ زيرا رسول 
قُلْ «:  شناخت قرآن با افراد معمولى در يك سطح قرار ندارند و آياتى مانندخداصلى اهللا عليه وآله و جانشينان او در

ناظر به خطاب ويژه قرآن است؛ چرا كه گواهى به »  بِاص للَّهِ شَهيدا بينى و بينَكُم و منْ عِنْده عِلْم الْكِتَابِ كَفى
 تنها از سوى كسى ممكن است كه به ظاهر و راستى سخن رسول خداصلى اهللا عليه وآله در همه آنچه آورده است

 ).144(باطن و همه ابعاد و آفاق قرآن آگاه است
هاى علمى و اصولى  بردارى از آن با اِعمال و روش بيان مراد خدا و پرده:  با اين توضيحات، تفسير عبارت است از

طور كلى ادلّه  استفاده از ادله عقلى و بهعليهم السالم و با  گيرى از قراين متصل در آيات و روايات معصومين و بهره
 ).145(اربعه
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   تفسير آيات متشابه
ها در مقام تفهيم و تفاهم معلوم و   متشابه به اين معناست كه لفظ داراى دو يا چند وجه است كه هيچ يك از آن

رديد ميان وجوه متعدد به البته اين تشابه و ت. معين نشده است و تعيين يك وجه از وجوه متعدد نيازمند دليل است
هاى آن به صورت مفرد و خارج از جمله؛ به عنوان مثال هر  گردد نه به معناى تك تك واژه معناى جمله باز مى
اما به قرينه . در معناى خود ظهور دارند) 23-22/ قيامة (»  ربِّها نَاظِرَةٌ اِلى* وجوه يومئِذٍ نَاضِرَةٌ «يك از واژگان آيه 

گونه  توضيح مطلب آن كه در داللت رب و نظر بر معناى لغوى خود هيچ. ى همه معانى ظاهرى آن مراد نيستقطع
ابهامى وجود ندارد، اما اِشكال و ترديد در داللت جمله بر مفادش است؛ زيرا بنابر داليل و قراين عقلى و داللت 

براين تشابه از لحاظ عدم حكايت الفاظ از محكمات كتاب و سنت چنين نسبتى بين نظر و رب ممتنع است؛ بنا
معانى و مرادهاى خود و اين كه براى تعيين معانى مورد نظر الفاظ، بايد دليل بخصوصى وجود داشته باشد؛ مقابل 

 .ها هاست نه از صفات معانى و مدلول هاى الفاظ و داللت لذا اِحكام و تشابه از صفات و ويژگى). 146(محكم است
ه بايد به آن توجه داشت اين است كه منظور از ارجاع متشابه به محكم، تفسير متشابه و تعيين مراد نكته مهمى ك «

گونه  كند و هيچ و رفع تشابه آن به وسيله محكمات نيست، بلكه آيات محكم تنها ظهور بدوى آيه متشابه را رفع مى
فسير آيه متشابه الزم است به راسخين در علم كه دهد، بلكه در بيان و ت بيانى پيرامون معنى و مراد آن به دست نمى

هاى آنان را از  صلى اهللا عليه وآله و اوصياى آن حضرت مراجعه نمود؛ زيرا خداوند قلب اند از پيامبر اكرم عبارت
هرگونه زيغ و انحراف پاكيزه كرده تا تأويل كتاب را از خداوند متعال اخذ نموده و به اندازه استطاعت بشرى به 

 .ن بياموزندآنا
 ولى كسانى كه آينه دل آنان را سرتاسر زنگار كدورت و زيغ گرفته از آيات متشابه براى منحرف كردن مردم 

گونه خود را در برابر اوصياى خدا و دانايان  كنند و بدين استفاده كرده و آيات الهى را به دلخواه خود تأويل مى
توان  دهند و به جرأت مى د را بر عقايد باطل خود متمسك قرار مىهاى خو بينند و تأويل نياز مى حقيقى قرآن بى

 )147(».گفت يكى از مصاديق تفسير به رأى همين است
 « :آيد بينانه روايات كه پيرامون آيات محكم و متشابه وارد شده نتايج مهم زير به دست مى از بررسى واقع

 .ها تشابه و حرمت عمل به آن وجوب ايمان و عمل به آيات و وجوب ايمان به آيات م-1 
پذير است و دانش تأويل متشابهات قرآن در انحصار   دستيابى به تأويل آيات متشابه تنها از مجارى وحى امكان-2 

 قرار دارد و همگان بايد براى تفسير و توضيح آيات متشابه به -عليهم السالم   پيامبر و اهل بيت-راسخان در علم 
 ).148(»ص تفسير اين آيات وارد شده مراجعه كنندبيانات آنان كه در خصو

  
   تفسير قرآن به قرآن

 ٤٣



ها با روش تفسيرى قرآن به قرآن است كه امروزه با نام عالمه  هاى مكتب تفكيك، مخالفت آن گيرى  يكى از موضع
. ان بوده استهر چند اين روش ابتكار ايشان نبوده و پيشتر معمول و مطمح نظر مفسر: طباطبايى گره خورده است

مدافعان تفسير قرآن ). 149(ترين شيوه تفسير اين است كه قرآن به وسيله قرآن تفسير شود صحيح: ابن تيميه گويد
 .ها يكسان نيست هاى مختلف، اگر چه داراى شعار واحدند، ولى محتواى روش آن به قرآن با گرايش

عليهم السالم در  د اين است كه نقش اهل بيت مشكلى كه باعث شده تفكيكان از اين روش تفسيرى دورى جوين
نظريه استقالل كتاب خدا و كفايت آن براى مسلمانان . رنگ است اين روش تفسيرى و نظريه مبتنى بر آن كم

نخستين بار توسط خليفه دوم مطرح و توسط اهل سنت پذيرفته شد و مبنا قرار گرفت و به همين دليل اين مذهب 
شناختى فهم و تفسير كتاب خدا و سنت دينى شد و در همين  تأسيس اصول و قواعد روشزودتر از تشيع نيازمند 

راستا بود كه نظريه عدالت صحابى شكل گرفت، در حالى كه در مذهب تشيع، كتاب خدا و سنت پيامبرصلى اهللا 
 .ناپذيرند عليهم السالم از هم تفكيك عليه وآله و ائمه

كه با توجه به حديث ثَقلين راه رسيدن به هدايت، منحصر به پيروى از  استاد محمد رضا حكيمى معتقد است 
توان بدون رجوع به  قرآن و عترت است؛ يعنى پيروى واحدى كه مبتنى است بر رجوع به دو ركن باقى؛ پس نه مى

مه توان بدون عمل كردن به احكام قرآنى به انتساب به ائ عالمان علم قرآنى به قرآن بسنده كرد، و نه مى
اين وحدت و آميختگى در تعاليم قرآن و عترت و اين كه هر يك از اين دو ركن، . عليهم السالم بسنده كرد طاهرين

رساند، جعل الهى است و غير قابل تغيير و تخلف است و ربطى به اشخاصى يا  هدايت آن ديگرى را به فعليت مى
و حقيقت هدايت حقّه الهيه و تجسم كامل . نبوىاعتقادى ندارد؛ جعل اولى است در نص قرآن و احاديث صريح 

 :نويسد وى مى). 150(صراط مستقيم همين است
كار غفلت از معارف آل محمد و علوم حامالن قرآن به جايى رسيد كه از نقش مبين وحى و مفسر قرآن بودن  «

ارد، اما باطنى مهلك؛ زيرا اين مسئله ظاهرى زيبا د. آنان نيز غفلت شد و مسئله تفسير قرآن به قرآن مطرح گشت
اگر منتهى شود به كنار گذاشتن يكى از دو ركن هدايت و يكى از دو ثقل الهى، كار به خروج از يكى از حوزه 

عليهم السالم فراموش شود، نقش هدايتى آنان فراموش  اگر نقش تعليمى اهل بيت. هدايت الهى منجر خواهد شد
مگر . مدعليهم السالم نازل شده است و به وسيله ايشان بايد تفسير گرددقرآن در خانه آل مح). 151(»گشته است

إنّى «: از اهل ذكر بپرسيد؟ عجب وفادار مانديم به سفارش پيامبرصلى اهللا عليه وآله كه فرمود: قرآن نفرموده است
كتفا ورزد و علم قرآن پس براى كسى كه بخواهد تنها به قرآن كريم مراجعه كند و بدان ا). 152(»تارك فيكم الثقلين

و تفسير آن را از عترت نجويد يا حقايق قرآنى را با علوم اقوام ديگر درآميزد، هدايتى قرآنى و خالص به هم 
 ).153(نرسد

 ٤٤



 استاد ميانجى بر اين باور است كه اگر مراد از تفسير قرآن به قرآن استغناى قرآن از بيان رسول خداصلى اهللا عليه 
كنند، روشى  گونه عمل مى گونه كه بعضى از مفسران اهل سنت اين عليهم السالم باشد، همان وآله و عترت پاكش

است در نهايت نادرستى و حال آن كه پيامبرصلى اهللا عليه وآله در زمان حيات خود با كوشش بسيار به تعليم آيات 
همت گماشت و بعد از خود، ادامه اين ها مأمور ساخته بود،  و عقايد و معارف و احكام كه خداوند او را به بيان آن

عليهم السالم قرار داد و در موارد قطعى و متعددى، مقام و منزلت اوصياى خود را  مقام خطير را به عهده اهل بيتش
إنّى تارك فيكم الثقلين كتاب اللَّه و عترتى و انّهما لن يفترقا حتى «: در قبال قرآن براى مردم، بيان داشته و فرمود

 ).154(» علَى الحوضيرِد
كتاب اللَّه تبصرون به و تنطقون به و تسمعون به و ينطق «: فرمايد عليه السالم را كه مى توان كالم اميرالمؤمنين  نمى

اشاره به روش تفسير قرآن به قرآن دانست؛ زيرا تصديق و گواهى ) 155(»...بعضه ببعض و يشهد بعضه على بعض
شونده  كننده و تصديق ق و شهادت بين آيات زمانى متصور است كه آيات تصديقتصدي. دادن غير از تفسير است

 ).156(در مفادشان ظهور داشته باشند؛ بنابراين رتبه تصديق و گواهى دادن بعد از رتبه تفسير است
قيد  اما اگر مراد از تفسير قرآن به قرآن، تخصيص و تقييد برخى از آيات عام و مطلق به وسيله آيات خاص و م

تواند دليل صحت روش تفسيرى قرآن به قرآن باشد؛ چرا كه  ديگر باشد امرى است صحيح، ولى اين هم نمى
ها در  فحص از مقيدات و مخصصات در كتاب خدا شرطى الزم است نه كافى؛ يعنى چنانچه لزوم فحص از آن

قراين عقلى هم در اخذ به خود قرآن ضرورى است در سنت معتبر نيز ضرورى است؛ عالوه بر اين كه ضميمه 
 ).157(اطالق و عموم قرآن الزم است

 آية اللَّه ميانجى استقالل و خودبسندگى در افتا و ارائه نظريات قطعى در خصوص علوم مربوط به مرتبه خطاب 
ارجاع بعضى از آيات به بعض ديگر به منظور تفسير قرآن، تير به : داند و معتقد است ويژه قرآن را جايز نمى

به تصريح آيات قرآن خداوند به پيامبرش وعده داده كه قرآن را ). 158(تاريكى افكندن و ندانسته سخن گفتن است
از ) 19/قيامة(» ثُم اِنَّ علَينَا بيانَه«تبيين كند تا پيامبرصلى اهللا عليه وآله نيز قرآن را براى امت خويش تبيين نمايد 

). 159(عليهم السالم باشد بايد به تعليم رسول خداصلى اهللا عليه وآله و ائمه هدىرو تبيين قرآن براى امت نيز  اين
؛ بنابراين، اين سخن كه تفسير قرآن )44/ نحل (» و اَ نْزَلْنَا اِلَيك الذِّكْرَ لِتُبيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ اِلَيهِم و لَعلَّهم يتَفَكَّرُونَ«

عليهم السالم استفاده شود منافاتى  اردى از بيانات پيامبرصلى اهللا عليه وآله و ائمه هدىبه قرآن، با اين كه در مو
در خصوص اين گفته كه قرآن نور بوده و در آن بيان همه چيز وجود دارد و ). 160(ندارد، خود خلفى آشكار است

از . ن و نورى همانند قرآن استنيازمند روشنايى و هدايت نيست؛ گفتنى است كه سنت عِدلِ قرآن و يكى از ثَقَلي
آن دسته از آيات كه قرآن را نور، بيان و مايه شفا و . شود رو در كنار هم قرار گرفتن دو نور، نور على نور مى اين

عليهم السالم، كه دسته ديگر از  كند با مقام تعليم و تبيين پيامبرصلى اهللا عليه وآله و ائمه هدايت جهانيان معرفى مى

 ٤٥



 : اين در حالى است كه در تفسير الميزان آمده است
حق اين است كه طريق فهم قرآن كريم، مسدود نيست و بيان الهى و ذكر حكيم، خود راهنماى خود است؛ يعنى  «

 كه خداوند آن را هدايت و چگونه قابل تصور است كتابى. قرآن در تبيين مقاصد خود نيازى به طريق ديگر ندارد
نور و بيانگر همه چيز معرفى فرموده، خود نيازمند راهنماى ديگر بوده و از روشنايى ديگرى فروغ بگيرد و به 

 )163(».اى ديگر تبيين شود وسيله
ز غير نياز ا  علّامه بر اين باور است كه جز در زمينه آيات االحكام و برخى آيات معاد و قصص، ساير آيات قرآن بى

دارد كه اين  وى براى اثبات ضرورت تفسير قرآن به قرآن سه دليل آورده است و اظهار مى). 164(خود است
البته اين بدان معنى نيست كه همه افراد توانايى فهم قرآن را از خود . مجموعه در تبيين خود، نيازى به غير ندارد

م قرآنى هستند و از دقت خاصى برخوردارند و مقدماتى از قرآن داشته باشند، بلكه كسانى كه راسخ در قرآن و علو
توانند قرآن را با قرآن  دانند و براى ورود در قرآن اهليت دارند، با تفكر و تأمل مى نظر فن ادبى و لغت قرآنى را مى

 ):165(گانه علّامه به قرار زير است داليل سه. تفسير كنند
: وهى خاص و از مردم خواسته است كه درباره مطالب وحى بينديشند قرآن براى همه مردم آمده؛ نه براى گر-1 
اين تحدى قرآن منوط به آن است كه . »اَفَالَ يتَدبرُونَ الْقُرْ انَ ولَو كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فيهِ اخْتِالَفًا كَثيرًا«

 زمانى تمام است كه فهم قرآن براى مخاطبانش با تدبر قرآن از غنا و روشنى الزم برخوردار باشد؛ چرا كه تحدى
 .ميسر باشد و ثانياً فهم قرآن به چيز ديگرى نيازمند و متكى نباشد حتى به بيان پيامبر و صحابه

 .آيد  طبق روايات عرض، اگر فهم قرآن به روايات متوقف باشد دور الزم مى-2 
 .ء است قرآن تبيان كل شى. ى به غير خود ندارد قرآن خود را نور معرفى نموده و نور هم نياز-3 

داند ايشان معتقد است؛ در قرآن قطعاً آياتى   استاد سيدان اطالق يا عموم اين سخن و نه اصل آن را محل تأمل مى
هاى  توان از برخى آيات ديگر به دست آورد؛ بنابراين اگر بگوييم يكى از راه هست كه تفسير و توضيح آن را مى

رآن، اين است كه قرآن به وسيله خود آيات تفسير شود، سخن درستى است؛ اما اگر بگوييم تنها راه تفسير ق
در غير آيات (عليهم السالم  صلى اهللا عليه وآله و عترت صحيح، تفسير قرآن به قرآن است و قرآن به بيان پيامبر اكرم

 ٤٦



اوالً شما، آيات األحكام و «: گويد  وى هر سه دليل علّامه را مورد مناقشه قرار داده، در نقد دليل اول علّامه مى
توان به خود قرآن اكتفا كرد و بيان  ايد كه در اين موارد، نمى عاد را خارج از موضوع دانستيد و فرمودهبرخى آيات م

جاست كه مگر تبيان بودن  اشكال اين. ها الزم است عليهم السالم در تبيين آن پيامبرصلى اهللا عليه وآله و معصومين
ته باشد كه برخى آيات آن در تفسير و تبيين نيازمند سنت قرآن استثناپذير است؟ و اگر نور بودن قرآن منافاتى نداش

باشد، در اين صورت دليلى ندارد كه به استناد نور بودن قرآن سنت را از گردونه تفسير بيرون برانيم و قرآن را از 
روايت توانيم بپذيريم كه حتى در صورتى كه فهم برخى از آيات قرآن به توضيح و تبيين  سنت جدا بدانيم، بلكه مى

 .متكى باشد، باز هم قرآن نور است
 حق اين است كه نور بودن كليت قرآن، به عنوان يك مجموعه، با اين كه برخى از آيات آن متشابه باشد و در فهم 

عليهم السالم منافاتى ندارد؛ زيرا منظور از نور بودن قرآن هدايتگرى آن، در خطوط كلى هدايت  نيازمند بيان معصوم
ء است نظر به مجموع قرآن دارد نه اين كه هر آيه از آن به تنهايى تبيان  اين كه قرآن تبيان كل شى. تو سعادت اس

فهماند كه خودش كتاب حق است، هر چند  فهماند كه حق و باطل چيست و مى لذا قرآن مى. ء باشد كل شى
 )167(».بخشى از حقايق آن با ارجاع به آورنده آن آشكار گردد

داند؛ زيرا اگر بخش مهمى از آيات قرآن داراى مفاهيم  عفر سيدان دليل دوم علّامه را هم تمام نمى استاد سيد ج
 براى تأمل در آن آيات فراخواند -  بدون استثنا -ها را  محكم و بين باشد، باز هم كافى است كه خداوند همه انسان

ت پيامبرصلى اهللا عليه وآله را دريابند و نيز اذعان و از آنان بخواهد كه با تدبر در قرآن، آثار حقانيت وحى و رسال
توانند مانند هدايت قرآنى كتابى بياورند و هرگز لزومى ندارد كه همه آيات مربوط به معارف روشن و  كنند كه نمى
 ).168(آشكار باشد

نيست؛ زيرا جهت شود كه دورى در كار  اگر دقت شود معلوم مى«: گويد  و باالخره در نقد دليل سوم علّامه مى
دور، وقتى باطل است كه جهت دور واحد باشد؛ ولى اگر جهت آن، دو يا چند چيز شد، . توقف متفاوت است

بايد توجه داشت كه عرضه داشتن روايات بر قرآن بدين معنى نيست كه قرآن حتماً . اساساً دورى وجود ندارد
 عرضه روايات بر قرآن براى تشخيص ناهمخوانى با درباره تك تك احاديث سخنى به تصريح داشته باشد، بلكه

آنچه در روايات عرضه . آيات است نه اين كه حتماً جهت تأثيرى در خصوص محتواى هر روايت در آيات بيابيم
، نه اين »فاضربوه على الجدار«: به قرآن آمده؛ اين است كه اگر حديثى را مخالف قرآن يافتيد، آن را به ديوار بزنيد

همچنين بايد توجه داشت كه قرآن در مورد . مضمون حديثى در قرآن نيامده بود، آن را كنار بگذاريدكه اگر 
و يا » و اَ نْزَلْنَا اِلَيك الذِّكْرَ لِتُبيِّنَ لِلنَّاسِ«: بسيارى، مخاطبانش را به غير خودش ارجاع داده و از جمله فرموده است
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   تأويل

 استناد به رواياتى كه از تأويل نهى كرده است تأويل را  پيروان تفكيك با اتكا به اصل حجيت ظواهر دين و با
هاى مِن  زمانى كه ظواهر آيات و روايات روشن باشد، ديگر جايى براى تأويل و برداشت«شمارند؛ زيرا  مردود مى
تأويل هر كالم خالى كردن آن كالم است از محتوا و معناى اصلى خود و ريختن محتوا و ) 170(».ماند عندى نمى

و اين كارها با كالم هيچ كس ... ايى ديگر در آن؛ چه محتواى فلسفى، چه عرفانى، چه كالمى، چه تفسيرى ومعن
جايز نيست؛ چه رسد با كالم وحى و حامالن آن و اصوالً تأويل ابطال حجيت ظواهر است كه اساس تفهيم و 

م به طرق معتبر رسيده باشد؛ زيرا عليهم السال تفاهم بشرى و مالك فهم وحى الهى است؛ مگر آنچه از معصومان
عليه السالم در اين باره رسيده است  تأويل و بايد توجه داشت كه آنچه از معصوم اند و هم آنان هم داناى تنزيل

 ).171(معناى تأويلى است نه تأويل معنى
وايى از خود بر ها فروهشتن و محت هاست و محتواى آن  تأويل يك رأى يا يك آيه يا يك حديث دگروارسازى آن

تأويل به جاى صاحب سخن، سخن گفتن است و نفس او را شهيد كردن و سخن در دهان او ... ها تحميل كردن آن
 ).172(گذاشتن و عقليت او را در عقليت خويش مندك ساختن و حق اظهار رأى را از او سلب كردن

ود كه مكتب تفكيك، تأويل را يكسره رد آورد، تا دانسته ش  گاه استاد حكيمى براى كلمه تأويل قيوداتى مى
پذيرد كه  ، نظر به استثناهاى تأويل دارد و مى»تأويل در غير مورد الزم«نويسد؛  كند؛ فى المثل هنگامى كه مى نمى

گونه موارد بسيار اندك است و متوقف  لكن اين«: افزايد ؛ اما مى)173(ممكن است در مورد تأويل ظاهر الزم باشد
 )174(».كه برهانى بديهى، برخالف معنى و مراد ظاهر آيه يا حديثى پيدا شوداست بر اين 

 :نويسد  يكى از تفكيكيان مى
هاى ادبى يا به حكم محكمات  حجيت ظواهر امرى است عقاليى و تأويل صواب و مجاز به مقتضاى ضرورت «

ز همين حكم را دارد؛ اما تأويل به رسيده، ني) عليهم السالم معصومان(عقل و شرع كه از طريق مجراى صحيح آن 
معناى دگرگونى شكلى و محتوايى عقايد مسلّم و ضرورى دينى آن هم با تحميل تفسيرهاى ذوقى و يا با ورود به 

محدوده غيب و مسائل دور از دسترس با اتكا به نظريات سست دانشمندان يونانى در تفسير جهان و شناخت 
لمى؛ به عنوان مثال مسئله خلود كفار در آتش و عذاب ابدى كه از مسلّمات كيهان، امرى است ناصواب و غير ع

اى كه مدعيان  هاى فلسفى و عرفانى گرفتار شده كه به كلى انكار شده است، به گونه چنان در قالب قرآنى است؛ آن
و شادى كشف حقايق به قوه عقل و شهود، عذاب را به معنى عذب يعنى شيرينى و لذت گرفته و به سرخوشى 
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شود، تا معناى ظاهر يك آيه و روايت مكشوف گردد و  بايد چنان در آيات و روايات ديگر تفحص و تأمل -1 
 .نيازى به تأويل نيفتد

 . بايد تأويل به قدر ضرورت باشد و از مورد الزم تجاوز نكند؛ يعنى در جايى كه گريز و گزير نيست-2 
هاى  اقتوان با انواع مذ پس نمى.  بايد معناى تأويلى متناسب با فضاى معارف قرآنى باشد و در محدوده آن-3 

فلسفى و عرفانى كه برخى براى خود دارند به جان آيات و احاديث معارفى افتاد و هر كس هر آيه يا حديثى را 
 .طبق مذاق خويش تأويل نمايد

از بين (اى از محو موهوم   نبايد با ذهن پيش ساخته فلسفى يا عرفانى به سراغ معارف وحيانى رفت، بلكه مرتبه-4 
براى فهم هر حقيقتى از حقايق معارف الهى ) كنار زدن معلومات در ذهن(و صحو معلوم ) بردن موهومات در ذهن

 .قرآنى و حديثى الزم است
تواند در برابر ظاهر آيه يا حديثى مقاومت كند و تأويل را الزم سازد، برهان بديهى است نه   برهانى كه مى-5 

اين است كه هم صورت برهان، شكل اول باشد و هم ماده منظور از برهان بديهى از نظر ايشان ). 176(برهان نظرى
 ).177(نياز از برهان، مانند الواحد نصف اإلثنين مقدمتين يقينى و بديهى بى

  
   تأويل در قرآن

 مراد از تفسير پرده برداشتن و ظاهر ساختن است، ولى مراد از تأويل ارجاع دادن و برگرداندن مفهوم كالم است و 
رو بايد مرجعى  از اين. است كه كالم در معنايى ظهور پيدا كند و سپس از آن ظهور برگردانده شوداين در صورتى 

براى آيه متشابه باشد تا با ارجاع دادن به آن، معناى تأويلى آيه روشن گردد و اين هم بدون مراجعه به پيامبرصلى 
 ).178(عليهم السالم ممكن نيست اهللا عليه وآله و اهل بيتش

اى كه  داند، به گونه تر مى  ملكى ميانجى تفسير را از لحاظ تفهيم و تفاهم به مراد و هدف گوينده نزديك استاد
 ).179(اى كه جايگاه مĤل سخن و مرجع نهايى آن است اى پس از تفسير قرار دارد؛ يعنى مرتبه تأويل در مرتبه

نهايت آن كه مĤل هر چيز متناسب با . غوى است ايشان معتقد است كه تأويل كالم از افراد و مصاديق تأويل عام ل
خود آن است؛ بر خالف تفسير كه در لغت عبارت است از پرده برداشتن و آشكار ساختن و منطبق است بر كالمى 
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روشن است كه هيچ فرقى بين تأويل قرآن و تأويل متشابه آن از حيث احكام و آثار مترتب بر حقيقت تأويل  «
تأويل محكمات و نصوص و ظواهر قرآن پس از . تفاوت استها  وجود ندارد؛ هر چند از لحاظ تحقق، بين آن

به عبارت ديگر نخست بايد به ظهور كالم در معناى مورد نظر . ها از معانى مورد نظر است فراغ از كاشف بودن آن
 ها مورد نظر نبوده، واژگان برخالف آيات متشابه كه ظواهر آن. گاه به مرادهاى تأويلى آن روى كرد آن پى برد؛ آن

حق آن است كه تأويل، مدلول . كند ها در صورت ورود بيان و توضيح از خارج، در معانى تأويلى ظهور پيدا مى آن
 ).182(كالمى و مفهومى الفاظ باشد كه از رهگذر آن متكلم قصد تفهيم مخاطب را دارد

اى از دانشمندان  ، گروه ويژهدانند كند كه راسخان در علم، يعنى كسانى كه تأويل قرآن را مى  ايشان خاطرنشان مى
هستند؛ نه همه كسانى كه در دانش تفسير رسوخ دارند؛ زيرا كسى كه در مرتبه خطاب عمومى رسوخ دارد، غير از 

پس اين بخش از . چه اطالق تأويل بر تفسير را بپذيريم و چه نپذيريم. كسى است كه در دانش تأويل راسخ است
ها اعم از نيك  ا ويژه خود و راسخان كرده، غير از آنى است كه به عموم انساندانش قرآن كه خداوند علم به آن ر

 ).183(و بد افاضه نموده است
دارد كه مرتبه تأويل آيات متشابه همان مرتبه تأويل كل كتاب است و مرجع يادگيرى دانش تأويل   ايشان اظهار مى

اين مرجع . اد محكمات و نصوص و ظواهر قرآنقرآن نيز همان مرجع فراگيرى تأويل آيات متشابه است نه مف
همگان براى يادگيرى علوم و معارف و . باشد كه برترين راسخان است شخص رسول خداصلى اهللا عليه وآله مى

. اند تأويل قرآن ناگزير بايد به رسول خداصلى اهللا عليه وآله و جانشينان او مراجعه كنند كه نگهبانان علوم قرآن
أويل همان معيار تعلم احكام است؛ به عبارت ديگر راه فراگيرى تأويل قرآن مانند احكام، تعبد معيار يادگيرى ت

 .هاست نسبت به آن
از رسول ...  مدعى فراگيرى معارف قرآن با تمام ابعاد و مراتب آن اعم از تنزيل و تأويل و ظهور و بطن و

وصياى ايشان كه دانش قرآن را با تمامى ابعاد و خداصلى اهللا عليه وآله دروغزن و گزافگويى بيش نيست؛ مگر ا
 ).184(هاى علم نزد آنان است اند و اصول و چشمه آفاق آن از او به ارث برده

 :نويسد  در جاى ديگر مى
. گونه دليل و راه روشن عقاليى معتبر از قبيل ظواهر الفاظ و غيره وجود ندارد براى دستيابى به تأويل قرآن هيچ «

. دعاى رسوخ در علم از كسى پذيرفته نيست؛ مگر اين كه از رسول خداصلى اهللا عليه وآله فراگرفته باشدرو ا از اين
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توانستند به آن دست  پذير بود، همگان مى طور مستقيم و از راه داللت الفاظ امكان  اگر رسيدن به تأويل قرآن به
شود كه راسخين در علم  داشت؛ پس معلوم مى گاه استثناى مذكور در آيه هفتم سوره آل عمران وجهى نمى يابند؛ آن

اند و اين رسوخ در علم  ويل قرآن را از رسول خداصلى اهللا عليه وآله گرفتهعليهم السالم دانش تأ از اهل بيت
 ).186(برايشان از پيش خود حاصل نشده است

 انسان بايد در آيات قرآن كريم به اندازه توانايى خود تدبر عميق و تفكر دقيق كند، تا از هالكت كه نتيجه جهل و 
اى  گاهى عده. ها بپردازد شود كه هر كس از پيش خود به تأويل آن خردى است رهايى يابد، ولى اين موجب نمى بى

بينيم تفسير آيات قرآن تحت  اند لذاست كه مى سعى در تطبيق قرآن با معلومات و تصورات و متخيالت خود نموده
 و هاى تجربى و مكاتب فلسفى و عرفانى قرار گرفته است هاى جديد غربى و اصالت دادن به فرضيه تأثير انديشه

... تأويل و تطبيق به آياتى همچون افعال الهى و معجزات انبيا و احكام و قوانين و مسائل معاد و نظام خلقت و
ها خورده است و همين امر  رسوخ نموده است و هيچ اصلى از اصول قرآن نمانده مگر اين كه دست تأويل به آن

 ).187(هاى تفسيرى با يكديگر متفاوت شوند موجب شده كه روش
هاى ناصواب، در تفسيرهاى خود آنچه از آيات قرآنى را با مشرب و مبناى خود سازگار  ترتيب اهل تأويل  بدين
كرد طبق معتقدات ذهنى  ها استناد جسته و آنچه را كه به ظاهر با مسلّمات آنان سازش و تطبيق نمى اند به آن يافته

اند؛ ناچار به  گرايى را پيشه خود ساخته سماعيليه چون باطنطور صوفيه و ا همين. اند ها زده خود دست به تأويل آن
اى تحت تأثير  همچنين عده. اند ها بر وفق مرام خود همت گماشته ظواهر الفاظ چندان كارى نداشته و به تأويل آن

هاى تجربى و تفكرات زودگذر آن مكاتب به تأويل و تطبيق  مكاتب فكرى غير اسالم و غربى بر مبناى فرضيه
 ).188(اند ات قرآنى پرداختهآي

هاى تفسيرى خارج از موضوع علم تفسير  شود كه تمام اين روش  با تأمل در آنچه تاكنون گفته شد روشن مى
است؛ زيرا فهم و شناخت واقعى و كامل قرآن و پى بردن به مطالب عميق و تأويالت آن به كسانى اختصاص دارد 

 ).189(كه مورد خطاب قرآن هستند
در مقام اثبات حصر علم تأويل براى خداوند متعال ) 7/ آل عمران (» هو الَّذى اَ نْزَلَ علَيك الْكِتَاب«ريفه  آيه ش

نيست، بلكه ظاهراً در مقام نفى استقالل و تفويض از استواران در دانش است، به طورى كه خداوند متعال افعال 
سبب اصلى خود خداوند متعال است و هيچ امرى به آنان واگذار كند و م ديگر را به واسطه اسباب و علل ايجاد مى

كنندگان بايد مأذون از جانب  در تأويل قرآن نيز تأويل. نشده، بلكه بايد همه امور به اذن خداوند صادر گردد
طف باشد يا براى براى ع» والرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ«كند كه واو در جمله  بنابراين مبنا فرقى نمى. پروردگارشان باشند
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عليهم السالم به معناى نفى روش متعارف تفهيم و تفاهم نيست؛  هاى تأويل معصومين يان نكته قابل توجه اين كه ب
گردد،  مندى از اين روش معمول، حجت و موجب افاده يقين و اطمينان مى زيرا كالم خدا و مأثورات دينى با بهره

ات و مأثورات متشابه هم كه آي. گاه به مرادهاى تأويلى آن روى كرد بلكه بايد نخست ظهور كالم را اخذ كرد، آن
 ).192(شود عليهم السالم روشن مى عارى از ظهور است با تفسير و توضيح معصومين

باشد خود به دو قسمت  عليهم السالم نمى  استاد سيدان معتقد است؛ آن قسم از تأويل كه صادر شده از معصوم
استفاده از الفاظ عبارات نيست؛ اما با اصول يك نوع تأويلى است كه منشأ برداشت آن مبتنى بر : شود تقسيم مى

اين نوع تأويالت، چون از سوى غير معصوم بيان شده است سنديت نداشته و بطون و . مكتب هم منافات ندارد
شود و حتى به عنوان يك احتمال در مورد آيه نيز پذيرفته نيست، چرا كه دليلى بر پذيرش  مراد قرآن محسوب نمى

توان  هايى براى برخى افراد بشود كه در جاى خود محفوظ است، اما نمى بته ممكن است تداعىال. آن وجود ندارد
 ).193(آن را به عنوان مراد خداوند تلقى نمود و به آيه نسبت داد

آنچه هم كه . عدم پذيرش اين نوع بسيار روشن است.  نوع ديگر تأويلى است كه با اصول مكتب وحى تضاد دارد
گونه است كه آشكارا با اصول مكتب منافات دارد؛ مانند تأويالتى از ابن   است، تأويالتى از اينبيشتر مورد بحث

در فصوص در . ها عربى در مورد داستان قوم نوح و طوفان سهمگين و هالكت و در آتش سوزان گرفتار شدن آن
هاى استوار  ؛ يعنى گام»مما خطيئاتهم«: نى شده استچنين مع» مِما خَطياتِهِم اُغْرِقُوا فَاُدخِلُوا نَارا«فص نوحى آيه 
و » اُغرقوا بحار المعرفة«. ؛ يعنى غرق شدند در درياى معرفت»اُغرقوا«. جا كه فانى فى اللَّه شدند برداشتند تا آن

 ).194(يعنى به آتش محبت رسيدند» اُدخلوا ناراً«
 :نويسد  وى در تبيين مرز تأويل صحيح و ناصحيح مى

است كه الفاظ در نزد همه عقال براى تبيين مقاصد و تفهيم و تفاهم معمول و معتبر است و ظواهر سخن روشن  «
بر اين . و كلمات گوينده هر زبانى طبق لغت مورد مقبول مخاطب آن زبان حجيت دارد و مورد قبول همگان است

شود مگر در مواردى كه قرينه با اساس تخاطب و تكلم انجام شده بايد بر همان معانى مربوط به آن لغت حمل 
قراينى مدلل وجود داشته باشد كه مقصود گوينده خالف ظاهر آن عبارت است و يا مطلب به اجمال بيان شده 
باشد و براى مصالحى تمام مقصود مشخص نشود و گرنه بديهى است كه به طبع اوليه تخاطب، همگان عبارت 

 ٥٢



بينيم در خود قرآن كلمه تأويل آمده است و در روايات مسئله بطن و بطون و تأويل فراوان   از طرف ديگر مى
ن؛ يعنى مطلبى پس از در اين مورد هم مشخص است كه يك بطن، دو بطن، بطون، بلكه هفتاد بط. مطرح است

كنندگان وحى،  شود؛ اما چون از طريق تبيين ها هم خود به خود از ظاهر استفاده نمى مطلبى كه بسيارى از آن
 )195(».كنيم عليهم السالم بيان شده قبول مى پيامبرصلى اهللا عليه وآله و جانشينانش ائمه معصومين

  
   تفسير به رأى

منع شده، عبارت است از تفسير قرآن در مقام استنباط علوم و معارف و احكامى كه  تفسيرى كه در روايات از آن 
به حوزه خطاب خاص آن مربوط است، نه آنچه مربوط به خطاب عام بوده و در دسترس همگان است؛ زيرا قرآن 

ت است كه در مرتبه دعوت عمومى شامل انواع استدالل، احتجاج، سرزنش، تشويق، انذار، بشارت، تذكار و هداي
رويكرد به قرآن در اين مقام تفسير به رأى ناميده . هستند) اعم از نص يا ظاهر(مدلول آيات و عبارات قرآن 

رو نه تنها دليلى بر حرمت آن نيست كه ادله فراوانى بر چنگ زدن به قرآن در اين مرتبه از دعوت  از اين. شود نمى
 ).196(آن وجود دارد

منوع مربوط به تفسير قرآن در مرتبه علوم ويژه است؛ يعنى در مقامى كه اظهار نظر و  بنابراين تفسير به رأى م
بنابراين استقالل و . گونه مجوزى ندارد عليهم السالم هيچ استنباط از قرآن بدون مراجعه به پيامبر و اهل بيت

يست و ارجاع بعضى از خودبسندگى در افتا و ارائه نظريات قطعى در خصوص علوم مربوط به اين مرتبه جايز ن
 ).197(آيات به بعض ديگر به منظور تفسير قرآن، تير به تاريكى افكندن و ندانسته سخن گفتن است

 :فرمايد عليه السالم ناظر به همين نكته است ايشان مى  سخن امام حسن عسكرى
ويل آن را از ما اهل بيت دانيد چه كسى با تمسك به قرآن، شرافت بزرگ يافته است؟ كسى كه قرآن و تأ آيا مى «

پس هر . پيشگان و قياسِ فاسقان هاى ما به سوى شيعيانمان، نه از آراىِ جدال از طريق سفرا و واسطه. گرفته باشد
طور اتفاقى به واقع اصابت كند، به سبب اخذش از  كس درباره قرآن طبق رأى و انديشه خود اظهار نظر كند، اگر به

 ٥٣



 سعادت انسان در گرو اين است كه قرآن را چنان كه هست بفهمد و كتاب خدا را با آراى شخصى خود تفسير و 
 ):199(فرمايد عليه السالم مى اميرالمؤمنين. تأويل نكند

داشتن قرآن از  نيازمند نيست و هيچ كس بى) از هدايت و معرفت(شتن قرآن به چيزى بدانيد كه هيچ كس با دا «
ها در  وران از بذرهاى قرآنى و كشت آن پس با پيروى از قرآن در جرگه بهره... نياز نيست  بى-گونه   از آن- چيزى 

يرورت نفس خويش از هاى قرآنى فرا گيريد و براى ص روح خود برآييد و راه خداشناسى را از قرآن و دليل
هاى نفسانى خود را در  هاى خويش را در برابر قرآن نادرست بدانيد و خواهش پندهاى قرآن بهره جوييد و رأى

 ).200(»ساحت قرآن مخدوش و مغشوش شمرده، دور افكنيد
تمامى آرا بر مسلمانان واجب و ضرورى است كه در مرتبه دعوت عام قرآن كريم ]  براى پرهيز از تفسير به رأى [

و نظريات خود را بر نصوص و محكمات و اصول مسلّم و واضح آن، ارائه و با آن تطبيق كنند و در مرتبه علوم 
عليهم السالم وارد شده بسنجند؛ اگر صحيح و  ويژه با تفسير و توضيحى كه از سوى پيامبرصلى اهللا عليه وآله و ائمه

ت سكوت و توقف كرده، علم آن را به خداوند و اولياى او واگذارند سازگار بود بر آن پاى فشارند و گرنه الزم اس
هاى كسانى كه به آنان دانش عطا شده آيات بينات است و بس و براى ديگران  و بدانند كه قرآن كريم تنها در سينه

 ).201(در مرتبه خطاب ويژه گمراهى و ضاللت است
  

   تفسير اجتهادى تفسيرى صحيح
ترين روش  لذا كامل. ه التزام به سنت تنها كافى است و نه روش قرآن به قرآن بسنده و تمام براى تفسير قرآن ن

طور همگون و هماهنگ است؛ به عبارت ديگر، براى تفسير يك  تفسير قرآن بهره جستن از آيات، سنت و عقل به
اين روش . ممكن استآيه رجوع به آيات ديگر، سنت معتبر و استفاده از احكام و اصول عقلى بهترين شيوه 

گيرد، روش  تفسيرى كه با تالش و اجتهاد اصولى مفسر در منابع و ادله تفسير براى تبيين و تفسير قرآن انجام مى
كارگيرى اين روش به فهم و  هاى گذشته با به فقهاى بزرگوار شيعه در طول سده. شود تفسير اجتهادى ناميده مى

هر كس از رهگذر اين . موفقيت و كارايى آن تاكنون به اثبات رسيده استاند و  استنباط احكام اسالمى پرداخته
اما عالوه بر اين روش تاكنون قرآن به ). 202(روش به استظهار و استنباط مراد الهى روى آورد؛ مفسر خواهد بود

 مانند ها ناقص و برخى ديگر دچار اشتباه و انحراف است؛ هاى مختلفى تفسير شده است كه بعضى از آن روش
 ).203(تفسير قرآن به قرآن كه سخن در مورد آن گذشت

  
   نقد و بررسى

 ٥٤



 با دقت در سخنان اصحاب تفكيك جاى اين پرسش همچنان باقى است كه اگر تفسير قرآن به قرآن صحيح 
دانيد، به چه مجوزى صحيح است؟ چرا كه قرار شد در  نيست؛ پس روش تفسير اجتهادى كه شما آن را صحيح مى

اگر تفسير قرآن به قرآن، تفسير به . طور همگون و هماهنگ بهره جست ين روشِ تفسيرى از آيات، سنت و عقل بها
رأى است؛ چه تضمينى وجود دارد كه در تفسير پيشنهادى شما چنين تفسيرى مشاهده نشود؟ آيا واقعاً حديث 

قرآن و تأييد تفسير اجتهادى پيشنهادى شما عليه السالم در مقام رد تفسير قرآن به  منقول از امام حسن عسكرى
عليه السالم در اين حديث شريف، قصد بيان يك حقيقت كلى را دارند كه هم به روش  باشد، يا اين كه امام مى

كند و آن پرهيز از هرگونه اظهار نظر  تفسير قرآن به قرآن و هم بر روش پيشنهادى اصحاب تفكيك صدق مى
 شخصى و تفسير به رأى است؟

توجهى به روايات در امر تفسير مخالفت  رسد دغدغه اصحاب تفكيك دغدغه مهمى است؛ چرا كه بى  به نظر مى
خوانند  نمايند و آنان را همسنگ قرآن مى صريح با روايتى است كه به پيروى از ائمه اطهارعليهم السالم دعوت مى

ا آيا توجه به اين مهم را بايد مساوى با ناصحيح دانند؛ ام و پيروى هماهنگ از قرآن و عترت را موجب هدايت مى
 هاى ديگر فهم كالم الهى شمرد؟ دانستن شيوه

 طبق حديث شريف ثقلين، عترت پيامبرصلى اهللا عليه وآله همسنگ و همپاى قرآن شمرده شده است كه هر دو با 
وآله در اين حديث نتيجه پيامبرصلى اهللا عليه . شوند هم در بهشت، كنار حوض كوثر بر آن حضرت وارد مى

بنابراين بدون . اند تمسك به اين دو ثقل گرانبها را عدم گمراهى مسلمانان يعنى هدايت آنان به راه راست دانسته
. عليهم السالم در فهم كالم الهى، هدايت يافتنِ به راه راست، خيال خامى بيش نيست مراجعه به كالم عترت طاهره

مالحظه قرار داد اين است كه اين سخن با اين مطلب كه بگوييم ممكن است بدون اى كه بايد مورد  اما نكته
به عبارت ديگر كسى كه بدون مراجعه به . مالحظه روايات به فهم درستى از قرآن دست يابيم؛ منافاتى ندارد

نبايد انتظار داشت روايات به تفسير قرآن اقدام نمايد؛ هر چند به فهم صحيحى از قرآن نيز دسترسى پيدا كند؛ اما 
رسانى؛ پس فهم  قرآن كتاب هدايت است؛ نه كتاب اطالع. كه لزوماً چنين فهمى او را به هدايت الهى رهنمون گردد

. پذير است اين كتاب الهى نيز بايد همسو با همان مقصد باشد كه آن هم تنها توسط مفسران واقعى قرآن امكان
همگى علومى هستند چه بسا صحيح و مطابق با واقع؛ اما واقعيت و ... شناسى و شناسى، جامعه علوم تجربى، روان

 .صحت، مطلبى است و هدايتگرى، مطلبى ديگر
هاى تفسير  دانيم، به ديگر روش پذيرى الزم مى  بنابراين ما با اين كه مالحظه روايات را در فهم قرآن جهت هدايت

 .نگريم ظر شخصى باشند به ديده احترام مىقرآن نيز مادامى كه روشمند بوده به دور از رأى و ن
اگر بگوييم راسخان در علم كه به تأويل . شود  با اين توضيحات مسئله تفسير متشابهات نيز كامالً روشن مى

ها  عليهم السالم مصداق اتم و اكمل آن عليهم السالم نيستند، بلكه معصومين اند منحصر در معصومين متشابهات آگاه

 ٥٥
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   طيبه بِلوردى ها در قرآن ها و پيام     رنگ

      عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسالمى، واحد سيرجان
  
  
  

   چكيده
 روان انسان تحول و دگرگونى ايجاد ها در رنگ.  امروزه نقش رنگ در زندگى بشر كامالً مشخص شده است

هر آنچه در طبيعت وجود دارد به نوعى با ساختمان روحى و . آورند كنند و امور او را تحت سيطره خود درمى مى
كننده نيازهاى روحى و روانى انسان  هاى موجود در طبيعت در واقع، تعديل رنگ. جسمى انسان مرتبط است

در اسالم توجه . باشند ت چشم و ايجادكننده تعادل در جسم و روح نيز مىكننده سالم همچنين تأمين. هستند
هاى بسيار درباره رنگ لباس و تأثيرپذيرى نامحسوس و كلى آن در زندگى،  خاصى به مسئله رنگ شده و توصيه

 حاضر به در مقاله. هاى بيان شده در قرآن كريم نيز از اين نكته مستثنا نيستند رنگ. باشد حاكى از اين مهم مى
هايى ياد شده و بيشترين رنگ به كار رفته در قرآن،  ايم كه در قرآن كريم از چه رنگ بررسى اين موضوع پرداخته

هاى زرد، آبى، قرمز، سبز، سفيد و سياه وجود دارد كه در هر  چه رنگى است؟ آيات متعددى در قرآن پيرامون رنگ
 .ها تأكيد شده است ها بر موقعيت و اثر روحى و روانى رنگ يك از آن
 ها شناسى رنگ، رنگ در قرآن، رنگ قرآن، رنگ، روان: ها  كليد واژه

  
  

   مقدمه
ها   است و همه رنگ- آيد  ها به دست مى  و آنچه از تركيب و تجزيه آن-هاى اصلى   خداوند متعال آفريدگار رنگ
 .آفريده دست هنرآفرين اوست

؛ اوست خداوند خالق و سازنده و مصور و تمام )24/ الحشر (»   الْمصوِّر لَه الْاَسماء الْحسنىهو اللَّه الْخَالِقُ الْبارِئُ «
 . از آنِ اوست اسماى حسنى

چنان زيبايى خاصى به مخلوقات  خداوند آن. هاى موجود در عالم هستى است  تدبير آفريدگار در خلق رنگ
 .شوند گر مى وهدهد كه هر يك در جايگاه مخصوص خود جل مى

ها و رفتارهاى فرد  طور غير مستقيم در هنجارها، واكنش  اثرپذيرى انسان از رنگ، ماهيت كامالً روانى داشته و به
كنيم، نبايد انتظار اثرات شديد و  ها و اثرات جسمى و روحى آن بحث مى البته هنگامى كه از رنگ. گذارد تأثير مى
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ارتباط و درك ما از زيبايى با رنگ، بسيار ساده و فورى است و اگر هم هيچ شناخت تئوريك نسبت به رنگ  «
كند و عمق و گرما و توناليته  ر موقعيتى قرار داريم كه رنگ به راحتى در ما نفوذ مىطور غريزى د نداشته باشيم، به

 ).205(»گردد آن يعنى كيفيت عينى آن با بعضى از احساسات و تألّمات ما آميخته مى
اين ياد شده، در اين مقاله ما به بررسى ... هاى گوناگون سفيد، سياه، سرخ، سبز و جا كه در قرآن، از رنگ  از آن

گاه  هايى ياد شده و بيشترين رنگ به كار رفته در قرآن چيست؟ آن پردازيم كه در قرآن كريم از چه رنگ موضوع مى
 .شناسان و آنچه علم جديد به آن رسيده خواهيم پرداخت به تطبيق اين آيات با نظرات روان

  
  نور

ها در نور به وجود  رنگ. توجه بوده استترين عامل در تشخيص و ديدن رنگ همواره مورد   نور به عنوان مهم
ها، در نور  دهد كه تمام رنگ رنگ است و رنگين كمان نشان مى آيد، نور خورشيد بى نور از خورشيد مى. آيند مى

هاى  اشعه خورشيد از طول موج. دهد ها را تشكيل مى بازتاب تشعشعات نور از اشياء، رنگ آن. سفيد وجود دارند
 هفت رنگ اصلى و فرعى داشته، شامل ماوراء بنفش و مادون قرمز و غيره كه هنگام مختلف تشكيل شده كه

تاكنون سيصد هزار رنگ براى بشر شناخته «. گردند برخورد شعاع آن با آب، اين هفت رنگ از يكديگر متمايز مى
 ).206(»اند شناسى آثار و خواص آن تحقيقات مفصل كرده شده است و دانشمندان در زمينه رنگ

طيف امواج الكترو مغناطيسى داراى «. اى و موجى دارد است از انرژى الكترومغناطيسى كه رفتار ذره  نور عبارت
نور داراى طول موج . باشد ، است كه تا بيش از هزار كيلومتر متغير مى)يك ميليونيم متر(= هاى متفاوتى  طول موج

 ).207(»يستند نانومتر قابل رؤيت ن760 و بلندتر از 380تر از  كوتاه
  

   رنگ در قرآن
رنگ يك انعكاس مرئى است كه در اثر عبور يا انتشار يا بازتاب تركيب : ترين تعريف علمى رنگ اين است  دقيق
 ).208(آيد ها توسط اشياء به وجود مى رنگ

هدايت تكوينى در قرآن، كتاب هدايت و تكامل بشر، با اشاره به . اى دارد ها و ابعاد گسترده  مفهوم رنگ دامنه
خداوند در آفرينش طبيعت، انسان را متوجه تأثير غير مستقيم محيط اطرافش كرده، در خالل آن به تأثير روانى 

 ).209(نمايد ها بر انسان اشاره مى رنگ
نظيرى اشاره  آمده كه به مطالب جالب و بى... هاى گوناگون سفيد، سياه، سرخ، سبز و  آيات متعددى پيرامون رنگ

 . و نشانه عميق بودن مسائل مطرح شده در اين كتاب مقدس استدارد
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  رنگ زرد

پرتوهاى زرد حاصل جريانات مغناطيسى مثبتى هستند كه . آيد شمار مى هاى روشن به  رنگ زرد از جمله رنگ
به «. نددار اين پرتوها اعصاب را تقويت كرده، توانايى ذهنيت برتر را به تحريك وا مى. اند القاكننده و محرك

گويند؛ زيرا چشم را به طرف خود جلب  نيز مى» پيشرو«هاى  هاى گرم مثل زرد، قرمز و نارنجى، رنگ رنگ
 ).210(»كنند مى

 : به رنگ زرد و برخى از انواع آن در پنج آيه از آيات قرآن مجيد اشاره شده است
  
   زرد ليمويى-1 

گاوى است زرد يك دست و خالص، كه رنگش بينندگان را  ؛ آن ماده)69/ بقره (» ينَصفْرَاء فَاقِع لَونُها تَسرُّ النَّاظِر «
 .كند شاد مى

دهنده   بارزترين ويژگى اين رنگ در آيه توليد شادى، آرامش و خوشحالى در روحيه انسان است كه به خوبى نشان
نى اسرائيل است كه خداوند اين آيه درباره ماجراى گاو ب. باشد بخشى و نشاطĤورى رنگ زرد مى خاصيت فرح

عليه السالم دستور داد گاوى را كه پير و از كار افتاده نباشد و زرد  براى يافتن قاتل فردى از قوم حضرت موسى
 .كند، ذبح كنند يك دست بوده كه رنگ آن بينندگان را شاد و خوشحال مى

. گرفته شده است» پنهان«به معناى » سرّ«ماده باشد؛ چرا كه از  به معناى خوشحالى حقيقى و درونى مى» تسرّ« كلمه 
است و نقيض » حزن«، »سرّ«نقيض . استفاده نكرده است» فرح«لذا از ماده . اين شادى ممكن است آشكار نشود

 .شود باعث آرامش و سرور باطنى انسان مى» رنگ زرد«. و اندوه است» غم«، »فرح«
سته و گفته است رنگ زرد ليمويى، مخصوص بهجت آورى و نژاد اين نوع زرد را زرد ليمويى دان  شهيد پاك

گذارد  رنگ زرد شادى آور به طورى كه بر دوشنده شير اثر مطلوب مى: هاى گاو زرد ويژگى. مسرت بخشى است
). 211(شود دوشيدن بهتر انجام گيرد و اين اشاره به اثر روانى رنگ دارد كه اسالم از آن ياد كرده است و باعث مى

ها براى دور شدن حشرات از  در بعضى باغ. اند ديگر، پشه و بسيارى از حشرات از رنگ زرد گريزاناز سوى 
چنان كه گذشت، . ليمويى كمرنگ نمايانگر قدرت عقالنى زياد است). 212(كنند هاى زرد استفاده مى المپ

 پرتوها اعصاب را تقويت اين. اند پرتوهاى زرد حاصل جريانات مغناطيسى مثبتى هستند كه القا كننده و محرك
اين همان رنگى است كه اعصاب حركتى را فعال نموده، در . دارند كرده، توانايى ذهنيت برتر را به تحريك وامى

 ).213(كند عضالت انرژى توليد مى
نژاد جرسى از نظر . يا جرزى است( Jersey) )جرسى( يكى از بهترين نژادهاى گاوهاى شيرى در جهان گاو 

نژادى زودرس است، داراى رنگ زرد آهويى يكدست و گاهى . ترين نژاد در بين نژادهاى شيرى است جثه كوچك
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توان گفت گاو زرد مالك  توان از اين پيام قطعى آيه گذر كرد و آن را به جاهاى ديگر هم سرايت داد؛ مثال مى  مى
اين رنگ برخالف انتظار در . چيز ديگرى كه رنگش شاد باشد محبوب استنيست، بلكه هر حيوان ديگر و هر 

مسائل تربيتى و استفاده آن در اماكن آموزشى و پرورشى حائز اهميت است؛ چرا كه اين رنگ يك نوع حالت 
 ).214(كند تحريك كننده ذهنى و هوشى دارد كه شديداً فكر انسان را تقويت مى

  
   زرد چوبى-2 

ثُم يهيج «: فرمايد  سوره حديد در نكوهش زندگى دنيوى و ناپايدارى آن به همراه تمثيلى مى20يه  خداوند در آ
شود، آن را زرد رنگ بينى؛ سپس در هم  خشك مى]آن كشت [؛ سپس )20/ حديد (» فَتَريه مصفَرا ثُم يكُونُ حطَاما

 .شود شكند و خاشاك مى مى
كه در اين آيه بدان اشاره شده كه كشت و  ، چنان)215(زرد داراى خصلت تغيير است.  زرد در مقابل سبز قرار دارد

 .زرع از حالت سبزى و نشاط و تازگى خارج شده و خشك و زرد گرديده است
  
  روح  زرد و بى-3 

 سو اى ديگر، رنگ زرد براى كشت زرد خشكيده و خرد و ريز شده به كار رفته است كه باد آن را به هر  در آيه
آب و علف انتقال  فضاى ايجاب به فضاى سلب، زندگى به مرگ و دشت به بيابان بى«در اين آيه . پراكند مى
ها همه چرخش گردونه زندگى از آغاز تا پايان است و در اين ميان، بين زندگى طبيعى،  كه اين يابد، براى اين مى

، براى اين چنين حالتى، »اصفر«و نه » مصفر«واژه آن گاه . حيات گياه و حيات انسان، هيچ تفاوتى وجود ندارد
 )216(».رود يعنى داللت بر دگرگونى از حالتى به حالتى ديگر به كار مى

ارى را ؛ سپس به وسيله آن كشتز)21/زمر(» ثُم يخْرِج بِهِ زرعا مخْتَلِفًا اَلْوانُه ثُم يهيج فَتَريه مصفَرا ثُم يجعلُه حطَاما «
بينى، سپس  روح مى گردد، آن گاه  آن را زرد و بى آورد، سپس خشك مى هاى آن گوناگون است بيرون مى كه رنگ

 .كند شكند و خُرد مى آن را در هم مى
زرع شامل گياهان غير غذايى، گياهان زينتى و ). شجر(شود كه ساقه قوى ندارد در مقابل  به گياهى گفته مى) زرع (

در اين آيه به يكى از آثار . باشد هاى گوناگون مى العاده و داراى الوان و چهره ند آن است كه فوقدارويى و مان
شود و سپس در درون زمين  باران از آسمان نازل مى. اشاره شده است» مراحل حيات گياه«عظمت خداوند يعنى 

آب «از گياهان از اين » هزاران رنگ«گاه  آن. آيد ها بيرون مى ها و چاه ها و قنات ذخيره شده، به صورت چشمه
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  ده باغ زرد و پژمر-4 

كه اگر بادهاى داغ و سوزان و يا سرد و خشك و يا توأم با سموم  بار اشاره شده و اين  در اين آيه، به بادهاى زيان
 :شود فرستاده شود، به دنبال آن زراعت و باغ، زرد و پژمرده مى

كشت خود [بفرستيم و ] آفت زا[؛ اگر ما بادى )51/روم(» و لَئِنْ اَرسلْنَا ريحا فَرَاَوه مصفَرا لَظَلُّوا مِنْ بعدِهِ يكْفُرُونَ «
 .كنند قطعاً پس از آن كفران مى] مأيوس شده و[زرد و پژمرده ببينند، ] را

) بر وزن سفره(از ماده صفره ) مصفرا(در تفسير نمونه آمده كلمه . حالى است  در اين جا زرد نمايانگر سستى و بى
به گياهان و درختان باز » رأوه«ضمير : چهار احتمال ذكركرده است) مصفرا(ع به معنى رنگ زرد است و براى مرج

ابرهاى زرد رنگ طبعاً . گردد شوند و يا ضمير به ابرها برمى گردد كه بر اثر وزش بادهاى مضر،زرد و پژمرده مى مى
 اما تفسير اول را از همه .به معنى خالى است) مصفر(يا احتماالً . ابرهاى نازك هستند و يا مرجع ضمير آن باد است

 ).218(مشهورتر دانسته است
   زرد شترى-5 

 رنگ زرد رنگى گرم است، و خاصيت گرما بخشى آن در آيه ذيل براى بيان حجم زبانه آتش دوزخ و رنگ آن از 
اين رنگ عظمت و «. عمق جهنم مدنظر قرار گرفته، تا شدت آن را براى تأثير در نفس انسان به تصوير بكشد

 )219(».كند كوه را مجسم مىش
شراره ] بلند[چون كاخى ]  دوزخ[؛ )33 و 32/ مرسالت (» كَاَنَّه جِمالَت صفْرٌّ* اِنَّها تَرْمى بِشَرَرٍ كَاص لْقَصرِ  «
 ].شوند كه به هر سو پراكنده مى[همچون شتران زردرنگى هستند ]  در سرعت و كثرت[گويى . افكند مى

شراره را به شتران زرد . جمع صفرا به معنى زرد است) صفر(به معنى شتر و ) جمل(جمع ) جمالة( در اين آيه 
نتيجه چنين حالتى حرارت بخشى . باشد موى تشبيه كرده است كه وجه تشبيه رنگ زرد، شعله و سرعت آن مى

. پيچند ه هم مىهاى جهنم همانند شتران زردى هستند كه از نظر تندى با سرعت زياد ب زياد است؛ يعنى شعله
 ).220(باشد بنابراين حرارت بخشى يكى از خواص رنگ زرد مى

  
  رنگ سبز

هاى ابريشمى و   رنگ سبز زيباترين رنگى است كه در قرآن هشت بار مطرح شده و به بساط بهشتيان و جامه
خاطر و بهجت رنگ سبز انتقال دهنده شادى انبساط . حريرهاى سبز رنگ آنان در آياتى چند اشاره شده است
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در مذهب، رنگ سبز سمبل ايمان و عقيده، دين، فناناپذيرى، .  رنگ سبز نماد رويش و حيات و زندگى است
. باشد گيرد سمبل رستاخيز و محشر نيز مى اين رنگ كه بيشتر در اعياد مورد استفاده قرار مى. ابديت و عمق است

اين رنگ . ها و عالمت زندگى، رويش و جاودانى است ترين رنگ شناسان رنگ سبز آرامش بخش از نظر روان
 .باشد نشانه طبيعت، تعادل و بهنجارى است و نيز سبز نماد حيات و زندگى مى

  
 وشه سبز خ-1 

به زندان افكنده شد، با دو تن ) تحت تأثير همسرش(كه توسط عزيز مصر  عليه السالم بعد از اين  حضرت يوسف
عليه السالم خوابى را كه آنان ديده بودند تعبير نمود و همان  حضرت يوسف. ديگر از درباريان پادشاه در زندان بود

به كار خود ادامه داد و ديگرى اعدام شد؛ تا » ساقى«و به عنوان گونه كه او گفت،يكى از آن دو به دربار بازگشت 
عليه السالم در  به ياد يوسف» ساقى«ناگهان . دانشمندان از تعبير خواب عاجز ماندند. اين كه پادشاه خوابى ديد

م خواب را عليه السال حضرت يوسف. او با اجازه پادشاه به زندان آمد و تعبير خواب را از وى پرسيد. زندان افتاد
كشور مصر هفت سال سرسبز خواهد بود و غله بسيارى نصيب مردم خواهد شد، به دنبال آن «: چنين تعبير نمود

 ».شده خود استفاده كنند هفت سال قحطى خواهد آمد كه بايد مردم از غالت ذخيره
 پيشرفت و فراوانى عالمت. اين رنگ، رنگ رشد است. سبز رنگ دنياى سبزيجات و معلول عمل فتوسنتز است «

 :عليه السالم اشاره شده است كه به اين امر در قرآن و تعبير خواب حضرت يوسف ، چنان)221(»است
 .؛ هفت خوشه سبز، و هفت خوشه خشكيده ديگر)46/يوسف(» سبعِ سنْبالَتٍ خُضْرٍ و اُخَرَ يابِساتٍ «
آيد كه با تأنيث بر خرمى و سرسبزى كشت داللت  مىزمانى ) سنبالت(در صيغه جمع مؤنث ) ها خوشه(» سنابل «

مانند ) هاى خشك خوشه(» السنبالت اليابسات«مانند گاو فربه و ) هاى سبز خوشه(» السنبالت الخضر«كند و در 
هاى زير كشت  شود؛ هر چه گستره زمين شود، ثروت حيوانى هم بيشتر مى گاو الغر، هر گاه سرسبزى بيشتر مى

هر چه خشكسالى فراگير شود، گرسنگى هم خواهد بود و در اين حالت، . شوند راتع نيز بيشتر مىشود، م بيشتر مى
ها و به هنگام از بين رفتن ثروت حيوانى، شاهد اين  چنان كه امروزه در پيشرفت بيابان. بلعد خشكى، سبزى را مى

 از بين بروند، بايد بر حيات -يوانات اى  از ح  به عنوان نمونه-پديده هستيم و واقعا اگر كشت سبز و گاو فربه 
 ).222(انسانى خط پايان كشيد

  
   سبزى دو بهشت-2 
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از آن جا كه بهشت محل جاويد و دار قرار . كند  سبز رنگى ايده آل براى فضاهاست كه آرامش و تمركز ايجاد مى
هاى به كار  شد، حتى در نوع رنگبا و آرامش بهشتيان ناميده شده، پس از هر لحاظ اين آرامش براى آنان فراهم مى

 .باشد به همين دليل رنگ بهشت، لباس و تخت بهشتيان سبز مى. رفته در بهشت
 .؛ آن دو بهشت در نهايت سبزى و خرمى هستند)64/رحمن(» مدهامتَانِ «
باشد و به سبز  است و در اصل به معناى سياهى و تاريكى شب مى» دهمه«از ريشه » ادهيمام«از ماده » مدهامتان «

پررنگ نيز اطالق گرديده است و در مورد آن دو بهشت كه در اوج خرمى و سرسبزى هستند، به كار برده شده 
 ).223(است

نگاه كردن به سبزه، نگاه كردن به آب روان و نگاه : كند سه چيز نور چشم را زياد مى«: عليه السالم فرمود  امام كاظم
 )224(».به صورت زيبا

  
  باس سبز بهشتى ل-3 

گونه كه سبزى در دنيا رنگ حاصلخيزى و فراوانى نعمت و شادى است، در آخرت نيز رنگ پاداش و   همان
 :دهند هاى سبز تكيه مى پوشند و بر تخت زندگى خوش و خرم است؛ زيرا در آن جا مؤمنان جامه سبز مى

 .هاى ابريشمى سبز و ديباى ستبر در بر است جامه]  رابهشتيان[؛ )21/انسان(» عالِيهم ثِياب سنْدسٍ خُضْرٌ «
اين رنگ هيچ انعكاس موجى حاوى شادى و . هاست ترين رنگ به نظر كاندينسكى، رنگ سبز مطلق،آرام بخش «

اما اگر به آن . رنج و يا ترس ندارد و به هيچ طرفى در حركت نيست،بلكه آرام و ساكن و راضى از خود است
 )225(».گردد دار مى ،زنده و چنانچه آبى اضافه شود، انعكاسرنگ زرد اضافه شود

 .پوشند هايى سبز از پرنيان نازك و حرير ستبر مى ؛ و جامه)31/كهف(» يلْبسونَ ثِيابا خُضْرًا مِنْ سنْدسٍ و اِستَبرَقٍ «
 :كند ها را مظهر مسرت و شادى معرفى مى  رنگ سبز، رنگ گياهان وطبيعت است و خداوند آن

 « .هاى بهجت انگيز رويانيديم ؛ پس به وسيله آب باغ)60/نمل(» فَاَنْبتْنَا بِهِ حدائِقَ ذَات بهجةٍ
؛ بهجت بهترين رنگ است و شادى »البهجة حسن اللون و ظهور السرور فيه«:  راغب در تعريف بهجت آورده است

 ).226(و نشاط در آن ظهور دارد
  
   تخت سبز رنگ-4 

هاى بهشتيان را با رنگ سبز  گاه رنگ سبز به عنوان يك رنگ زيبا و دلنشين، زياد سخن به ميان آمده، حتى تكيه از 
 :معرفى كرده است

اند كه با  هايى تكيه زده ها و فرش ؛ بهشتيان بر تخت)76/رحمن(»  رفْرَفٍ خُضْرٍ و عبقَرِى حِسانٍ متَّكِينَ على «
 .هاى سبزرنگ پوشانده شده است چهبهترين و زيباترين پار
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ها و  خوابى در تحريكات عصبى، بى. تعديل كننده هيجانات و اضطرابات است. كند  سبز در سيستم عصبى اثر مى
آرام كننده . كند ها، انسان احساس حرارت مى با منبسط ساختن رگ. آورد فشار را پايين مى. خستگى اثر مفيدى دارد

 .دهد س العملى را نشان نمىاست و استعمال آن هيچ عك
اى از رستاخيز و صعود روحانى به عالم باالست كه از طريق تجديد حيات طبيعت و رشد گياهان   سبز نشانه

 ).227(بشارت آن به انسان داده شده است
  
  
 هاى سبز،زمين سرسبز  شاخه-5 

 با نزول قطرات حيات بخش باران اى زشت و تيره داشت  زمينى كه آثار حيات از آن رخت بربسته بود و چهره
رنگ سبز طبيعت عالمت بهار، جوانى و . رنگ سبز نشانه طراوت و زندگى است. وسيله گياهان سرسبز زنده شد به

 :باشد و در اين ميان آب مايه حيات است رشد و نمو مى
» ضالْاَر بِحفَتُص اءاءِ مماَنْزَلَ مِنَ الس تَرَ اَنَّ اللَّه خَبيرٌاَلَم لَطيف خْضَرَّةً اِنَّ اللَّه؛ آيا نديدى خداوند از )63/حج(»  م

 .ترين امور عالم آگاه است آسمان، آبى فرستاد، و زمين سرسبز گرديد؟ كه همانا خدا به دقيق
 .اشدرود كه پس از باريدن باران بر آن زمين رسته ب براى اشاره به گياهى به كار مى) خضرا( در قرآن كريم واژه 

» ءٍ فَاَخْرَجنَا مِنْه خَضِرًا نُخْرِج مِنْه حبا متَرَاكِبا ومِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِيةٌ  شَى  فَاَخْرَجنَا بِهِ نَبات كُلِ «
 و از شكوفه درخت آوريم هاى متراكمى بر مى جوانه سبزى خارج ساختيم كه  از آن دانه]  گياه[؛ و از آن )99/انعام(

 .هايى نزديك به هم بيرون فرستاديم خرما خوشه
كلروفيل به . شود شود كه كلروفيل ناميده مى هاى غشائى هست كه در آن موادى درست مى  در سلول گياهى كيسه

يعنى همان چيزى كه در آيه مطرح (است » خَضِر«است كه معادل آن در عربى » ماده سبز گياهى و سبزينه«معنى 
سبز . كند كند و به انرژى شيميايى تبديل مى انرژى نورى خورشيد را جذب مى) خضر(اين ماده سبز ). شده است

دهند،سبز رنگ اميد و  هاى سبز نو شدن جاودانه طبيعت را نويد مى رنگ بهار و رويش طبيعت است، تنوع رنگ
 ).228(زندگى دوباره است

  
   رنگ آبى

ها و  نگ دين اسالم است و چون آسمان به رنگ آبى است و جايگاه فرشته رنگ آبى يك رنگ مقدس در فره
هاى آبى همانند پلى بين زمين و آسمان  گنبدهاى آبى رنگ و نيز مناره. باشد موجودات پاك است داراى تقدس مى

ه و آن گاه اولين رنگى كه پديد آمد آبى بود؛ بعد از آبى آسمانى،آبى دريايى، سبز كلروفيل گيا. شوند محسوب مى
 ).229(هاى گوناگون خود مملو ساختند گياهان و حيوانات، كره خاكى را از رنگ
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رسد،  كه مملو از ذرات ريز و كوچك گرد وغبار است مى) جو( هنگامى كه نور خورشيد به هواى باالى زمين 
له اين ذرات منعكس تواند از بين اين ذرات عبور نمايد و تنها رنگ آبى به وسي بيشتر رنگ ها به راحتى مى

 ).230(بينيم به همين دليل ما آسمان را آبى مى. شود مى
 « .؛ ما آسمان اين دنيا را با ستارگان آراستيم)6/صافات(» اِنَّا زينَّا السماء الدنْيا بِزينَةٍ الْكَواكِبِ

فحه آبى تيره شب شوند، در حقيقت نقاط زرد رنگ روشنى كه در دل ص ستارگان در شب پديدار مى «
 )231(».هاى زيبا و تابنده ظلمات و تاريكى درخشند؛ آبى و زرد، دو رنگ متضاد هم و شايد نقاط اميد و چراغ مى
ها را به اين كار وا  چشمك زدن زيباى ستارگان به خاطر قشر هوايى است كه اطراف زمين را فرا گرفته، و آن «
 )232(». بسيار مناسب است، اما در بيرون جو زمين، ستارگان فاقد تأللؤ هستند»السماء الدنيا«دارد و اين با تعبير  مى
آسمان روز جلوه سرزنده، فعال و با طراوت آبى را ... رنگ آبى از نظر معنوى بسيار عميق و احترام برانگيز است «

به ويژه وقتى . كند ىگذارد و آسمان شب عظمت و شكوه آبى تيره،بسيار عميق و رازآميز را معنى م به نمايش مى
درخشند عمق معانى و رازهاى عالم را با سكوتى سرشار از معنويت منتشر  ستاره هاى زرد رنگ به روى آن مى

 )233(».كند مى
  

  رنگ قرمز

از تأثير پرتو قرمز بر هموگلوبين انرژى بدن رو به فزونى . دهنده و محرّك بسيار نيرومندى است  قرمز انرژى
 .شود رود و گردش خون بهتر مى بدن باال مىگذارده، حرارت 

در قرآن ). 234(رسد  رنگ قرمز، رنگى گرم و منبسط است، رنگى زنده و در عين حال پر نيرو و مصمم به نظر مى
 .شود هاى روز قيامت شناخته مى رنگ سرخ و قرمز به عنوان رنگ

  
  پشم قرمز-1 

گرمى قرمز با نارنجى نيروى آتشين شديد .  اندرونى استقرمز چنان تابندگى دارد كه گويى مملو از گرمى «
قرمز همچون آتش زبانه كش . كند قرمز حكايت از جهان سوزان، جنگ و شورش و شياطين مى. شود مى

. به همين علت در قرآن كريم براى نشان دادن عظمت روز رستاخيز از اين رنگ نام برده شده است). 235(»است
اى بين حاالت دوزخ و مشئوم روى سياه گرفته تا رنگ  تواند تمام درجات واسطه رمز مىرنگ ق«: ايتن معتقد است

روز ترس (روز قيامت به ) 236(».گلگون لطيف و فرشته وش، بين حاالت درونى تا علوى، نوسان داشته باشد
اين حالت را مشهور است؛ زيرا حالت ترس و هراس براى همه وجود دارد و وجود رنگ قرمز در اين روز ) بزرگ

 .تشديد خواهد كرد
 .رنگين شود) پشم قرمز(ها مانند پشم زده شده  ؛ و كوه)5/قارعة(» و تَكُونُ الْجِبالُ كَاص لْعِهنِ الْمنْفُوشِ «
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هاى  ها كه رنگ كه در آن روز كوه اين تشبيه اشاره دارد به اين. به معناى پشم قرمز است) عهن(اند   بعضى گفته
هايى كه در روز قيامت به حركت  كوه. گردند با زلزله قيامت متالشى، و چون پشم حالجى شده مىمختلف دارند 

ها  شوند كه تنها رنگى از آن آيند به صورت پشم مى گردند و به صورت غبارى در آسمان درمى درآمده متالشى مى
 .شود ها مى نمايان است و اين رنگ  قرمز باعث تحريك و برانگيختگى همه انسان

  
 )قرمز( گل سرخ رنگ -2 

هاى صفحه آسمان به هنگام قيامت به  در آيه زير نيز سرخى دگرگونى. هاى آتش و خون است  قرمز رنگ شعله
 :اين رنگ تشبيه شده است

همچون ؛ در آن هنگام كه آسمان شكافته شود و )37/رحمن(» فَاِذَا انْشَقَّتِ السماء فَكَانَت وردةً كَاص لدِّهانِ «
 )!دهد كه تاب تحمل آن را نخواهيد داشت حوادث هولناكى رخ مى(روغن مذاب گلگون گردد 

رنگ گُلى » ورده«مقصود خداوند از : گويد مى» ورده« مرحوم شيخ طبرسى به نقل از برخى از مفسران در توضيح 
گام قيامت است كه وجه تشبيه در اين آيه به معناى گل سرخ تداعى كننده سرخى آسمان در هن) ورده(كلمه . است

 .همان گرم بودن و فعال بودن زياد است
از اين رو آسمان روز قيامت به گل سرخ . هاى گوناگونى دارند، ولى بيشتر قرمز رنگ هستند  گرچه گياهان رنگ

اى از  هاى رنگارنگى است كه پاره آسمان روز قيامت مانند روغن: آورده» الدهان«وى در توضيح . تشبيه شده است
 ).237(شود اى ديگر ريخته مى ها بر پاره آن

رنگ قرمز . گردند ها در حال فرار از يكديگرند و به دنبال محل امنى مى بب عظمتى كه دارد انسان روز قيامت به س
 ).238(كند اگر به صورت رنگ غالب باشد در محيط احساس هيجان و ناآرامى ايجاد مى

  
  راه قرمز-3 

 :فرمايد ى تعبير كرده مىهاى پر پيچ و خم كوهستان ها در جاده  خداوند متعال از رنگ قرمز به عنوان رنگ كوه
» ودس غَرَابيب ا وانُهاَلْو خْتَلِفرٌ ممح و بيض ددالِ جمِنَ الْجِب هايى  ها و رگه ها، راه ؛ و از برخى كوه)27/فاطر(» و

 .هاى مختلف و سياه پر رنگ آفريديم سفيد و سرخ و به رنگ
هاى سرخ رنگ منبع  بريم؛ زيرا كوه شناسى پى مى رمز در علم زمين با اندكى تأمل در آيه ياد شده به جايگاه رنگ ق

هاست و به همين علت  ها، گرم و فعال بودن آن نماد اصلى اين كوه. باشند عظيم آتشفشانى و پيوسته در تالطم مى
 .كنند در اثر تغييرات جغرافيايى شروع به فوران مى

  
  رنگ سفيد
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ها باشد  و  خستين بار حدس زد كه بايد نور سفيد مجموعه اين رنگنيوتن ن. هاى اصلى هفت رنگ است  رنگ
 .گذارند ها با هم، اثر نور سفيد را بر چشم مى مجموعه اين رنگ

هاى روشن و نزديك به سفيد اثرات محرّك روانى عمومى داشته موجب افزايش فعاليت عمومى شخص  رنگ «
اى  هاى شغلى و حرفه اليت و پيشرفت كار و فعاليتگردد و اثرات غير مستقيمى در افزايش حركت و فع مى
 )239(».دارد

تر از همه صلح و پايان  گناهى و حقيقت و مهم  رنگ سفيد سمبل پاكى، خلوص، عفت، پارسايى، عصمت، بى
و مشتقات آن دوازده بار به طور صريح ) سفيد(» بيض«كلمه . شود باشد و به شدت به معنويت مربوط مى جنگ مى
 . هم به طور كنايى در قرآن به كار رفته استو يك بار

  
  رشته سفيد-1 

 :هاى ارسالى از طرف خورشيد را به رنگ سفيد معرفى كرده است  قرآن اولين اشعه
 و بخوريد و بياشاميد، تا ؛)187/بقره(»  يتَبينَ لَكُم الْخَيطُ الْاَبيض مِنَ الْخَيطِ الْاَسودِ مِنَ الْفَجرِ وكُلُوا واشْرَبوا حتّى «

 .براى شما آشكار گردد) شب(رشته سپيد صبح، از رشته سياه 
هاى  رنگ. در طبيعت به خاطر روشنايى برآمده از ظلمت است تا رشته سفيد از سياه معلوم شود) سفيدى( ابيض 

 اثرات غير شود و روشن و سفيد اثرات حركت روانى عمومى داشته، موجب افزايش فعاليت عمومى شخص مى
هاى تيره مانع فعاليت و حركت و انعكاس  مستقيمى در افزايش حركت و پيشرفت كار و فعاليت دارد و رنگ

 .به همين سبب حركت و فعاليت انسان در روز است و تاريكى و شب سكون و آرامش به دنبال خود دارد. شود مى
.  و به طور كلى در طبيعت اهميت اساسى دارد روز و شب، نور و تاريكى، اين حالت دوقطبى در زندگى انسان

 .ها متفاوت است اثرات سياه و سفيد از تمام جهات و جنبه
  
  نورسفيد-2 

بيرون كشيد؛ ناگهان ]  از گريبان[؛ و دست خود را )33/ و شعراء108/اعراف(» ونَزَع يده فَاِذَا هِى بيضَاء لِلنَّاظِرينَ «
 .بود]  رخشندهو د[براى بينندگان سفيد 

كرد، نورى مانند آفتاب از بين انگشتانش  عليه السالم كه به منظور اعجاز دست خويش را بيرون مى  حضرت موسى
در حقيقت اين نوع اعجاز كه نشانى از خدا و قدرت و . درخشيد كه براى بينندگان سفيد و درخشنده بود

 .يوستپ وقوع مى بود، با رنگ سفيد به... درخشندگى و واقعيت
در معناى حقيقى به معناى دست پاك و پاكيزه و در معناى مجازى به معناى دست عفيف و شريف ) يد بيضاء( « 

 )240(».است
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 .طه

  
  شراب سفيد-3 

هاى آن نه مايه تباهى عقل است و نه  شراب. آفرين است بخش، نشاطĤور و قدرت ان، لذت نوشيدنى و شراب بهشتي
 .كند انسان را مست مى

شيرى كه در اثر ماندن . كند گاه رنگ و بو و طعمش تغيير نمى  آب نهرهاى بهشتى نيز زالل است و گوارا و هيچ
شود، ولى نهرهاى شيربهشتى هميشه خوش طعم و  شير از ساير مواد غذايى زودتر فاسد مى. كند طعمش تغيير نمى

 .گوارا است
؛ با جامى از باده ناب پيرامونشان به )46 و 45/صافات(» بيضَاء لَذَّةٍ لِلشَّارِبينَ* يطَاف علَيهِم بِكَاْسٍ مِنْ معينٍ  «

 .دهد مى]خاص [اى سپيد كه نوشندگان را لذتى  آيند؛ باده گردش در مى
هاى بهشتيان هم سفيد است و هم براى نوشندگان لذت  شربت: گويد هاى بهشتيان مى  نوشيدنى قرآن در وصف

شود و جز هوشيارى و نشاط و لذت  ؛ يعنى نه مايه فساد عقل است و نه موجب مستى مى)لذّة للشاربين. (آور
 .روحانى چيزى در آن نيست

  
   حوران سفيد بهشتى-4 

گناهى، خلوص و دوشيزگى  سفيد يادآور نور، خوبى، بى«. كند سپيد و پاك ياد مى در قرآن كريم همچنين از زنانى 
 )241(».دانند سفيد را رنگ كامل مى. است

فروهشته نگاه و ]  دلبرانى[؛ و نزدشان )49 و 48/صافات(» كَاَنَّهنَّ بيض مكْنُونٌ* و عِنْدهم قَاصِرَات الطَّرْفِ عينٌ  «
و دست انسانى هرگز آن را لمس [ند، ]زير پر[شترمرغ  تخم]از شدت لطافت و سفيدى [يى گو. فراخ ديده باشند

 ]. نكرده است
كننده، نورانى، فضا دار و ظريف و لطيف دارد و چنان كه ياد  شناسى رنگ سفيد خاصيتى مثبت، تهييج  در روان

 .شدبا گناهى و حقيقت مى شد، رنگ سفيد سمبل خلوص، عفت، پارسايى، عصمت، بى
ها از شدت  رساند؛ يعنى بدن آن ها را مى اين توصيف ديگرى براى همسران بهشتى است كه پاكى و قداست آن «

پاكى و ظرافت و سفيدى و صفا همچون تخم مرغى است كه نه دست انسان آن را لمس كرده و نه گرد و غبارى 
 )242(».تبر آن نشسته، بلكه در زير بال و پر مرغ پنهان و پوشيده مانده اس

  
  چشم سفيد-5 
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از آنان ]  يعقوب[؛ )84/يوسف(»  يوسف و ابيضَّت عينَاه مِنَ الْحزْنِ فَهو كَظيم  على  عنْهم و قَالَ يا اَسفى وتَولّى «
 .فيد شدبرد، چشمانش از اندوه س و در حالى كه اندوه خود را فرو مى» !اى دريغ بر يوسف«: روى گردانيد و گفت

سفيد شدن چشم به معناى سفيد شدن سياهى چشم است كه آن هم به معناى كورى و » ابيضت عيناه من الحزن «
در آيه به اين معنى است كه يعقوب به كلى نابينا ) ابيض. (از ميان رفتن حس باصره است، نه به معناى ديد مختصر

 ).243(شده بود
  
   سفيدى و درخشندگى رخسار مؤمنان-6 

در قرآن كريم سيماى بهشتيان به رنگ سفيد نشان داده شده .  رنگ سفيد مظهر پاكى و لطافت و درخشندگى است
 :هاى درخشان دارند است؛زيرا آنان پاك و مطهرند و چهره

» دعب اَكَفَرْتُم مهوهجو تدوا الَّذينَ اسفَاَم وهجو دوتَسو وهجو ضيتَب موتَكْفُرُونَ ي ا كُنْتُمبِم ذَابفَذُوقُوا الْع انِكُمايم 
روزى كه ]درآن [؛ )107 و 106/آل عمران(» واَما الَّذينَ ابيضَّت وجوههم فَفى رحمةِ اللَّهِ هم فيها خَالِدونَ* 

يا بعد از ايمانتان كفر ورزيديد؟ پس به آ:] به آنان گويند[هايى سياه گردد، اما سياهرويان  هايى سفيد و چهره چهره
 .اند ورزيديد اين عذاب را بچشيد و اما سپيدرويان  همواره در رحمت خداوند جاويدان سزاى آن كه كفر مى

  
   سپيدى موهاى حضرت زكرياعليه السالم-7 

 :كرد، فرمود ا مى هنگامى كه حضرت زكريا به درگاه خداوند براى درخواست اين كه به او فرزندى عطا شود دع
من استخوانم سست شده و ! پروردگارا: ؛ گفت)4/مريم(» ... اِنّى وهنَ الْعظْم مِنّى و اشْتَعلَ الرَّاْس شَيبا  قَالَ ربِ «
 .ام سرم از پيرى سپيد گشته، و اى پروردگار من، هرگز در دعاى تو، از اجابت محروم نبوده]  موى[

اى است كه تمام سر را فرا گرفته، از يك سو آتش درخشندگى  تشبيه شعله آتش به شعله؛ )اشتعل الرأس شيباً (
ماند  گيرد آنچه از آن باقى مى كند و از سويى زمانى كه آتش جايى را فرا مى خاصى دارد كه از دور جلب توجه مى

گذارد   كه بر جا مىور شدن آتش و خاكسترى زكريا فراگير شدن پيرى و سفيدى مو را به شعله. خاكستر است
بهترين استعاره است براى منتشر شدن سفيدى موى ) اشتعل الرأس شيباً: (در مجمع البيان آمده). 244(تشبيه كرده

 ).245(سر
 رنگ مو معموالً به طور دائم در پياز مو وجود دارد و يك بار كه رشد نمود ديگر رنگش يكنواخت و هميشگى 

موى . ماند لذا سفيد شدن ناگهانى مو بدون تغيير باقى مى. وجود ندارد) ويرگم(در مو دستگاه گردش خون . است
. هميشه سفيد شدن مو به علت باال رفتن روزهاى زندگى نيست. سفيد مويى بدون رنگ دانه يا پيگمان است

در بروز هايى همچون تيروئيد و كم خونى  هاى سفيد خون، نوع رژيم غذايى و بيمارى عوامل ارثى، افزايش گلبول
 .اين عارضه بى تأثير نيستند
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  راه سفيد-8 

» ودس غَرَابيب ا وانُهاَلْو خْتَلِفرٌ ممح و بيض ددالِ جمِنَ الْجِب هايى  ها و رگه ها، راه ؛ و از برخى كوه)27/فاطر(» و
 .هاى مختلف و سياه پر رنگ آفريديم سفيد و سرخ و به رنگ

به معنى » غربيب«غرابيب جمع . جمع احمر به معنى سرخ است» حمر«ه معنى سفيد و ب) ابيض(جمع ) بيض (
ذكر كلمه سود از آن جهت كه . گويد نيز از اين جهت است سياه پر رنگ است، و اين كه عرب به كالغ غراب مى

 .وهستانىهاى ك تأكيدى است بر معنى سياهى شديد از جاده» غرابيب«اسود به معنى سياه است پشت سر واژه 
هايى است كه بر سطح زمين كشيده شده  ها همانند خطوط جاده  اين احتمال نيز در آيه داده شده است كه خود كوه

هاى دور كامالً محسوس است،خطوطى كه بعضى سفيد و بعضى سرخ رنگ و بعضى  است كه مخصوصاً از فاصله
هاى پر پيچ و خم  ها در جاده اى پيدا كردن راهها سببى بر ها و جاده تفاوت در رنگ كوه). 246(سياه رنگ است
 .كوهستانى است

  
   رنگ سياه

اين رنگ سمبلى از غم و . رنگى افسرده، تسخيركننده، متأثركننده و در عين حال سنگين وعميق است) سياه (
 .اندوه، ترس، پوشيدگى، اختفا، رازدارى و ابهام است

در هفت آيه از قرآن . شود  بدبينى و اهريمنى مربوط است تلقى مى اين رنگ در قرآن به منزله رنگ منفى كه با
سياه در بيشتر موارد در مقابل سفيد . نورى و بدى ياد شده است آمده كه به عنوان رنگ خشم و بى) سياهى(كلمه 

بير تع) رنگ سياه(شدند به  مى باشد و از رنگ جاده تا چهره دوزخيان و كسانى كه از والدت دخترى ناراحت مى
 .شده است

  
  صورت سياه از تولد دختر-1 

اين رنگ معموال بار معنايى منفى را به همراه خود . هاست  سياه رنگ مرموزى است كه مرتبط با ترس و ناشناخته
ها همه چيز  گاهى اوقات براى شناختن باطن كسى نياز به سؤال و تفحص نيست؛ زيرا از رنگ چهره. دارد

 :اين مسئله در قرآن كريم اشاره شده استمشخص است، چنان كه به 
ها بشارت دهند  ؛ و هرگاه به يكى از آن)58/نحل(»  ظَلَّ وجهه مسودا و هو كَظيم واِذَا بشِّرَ اَحدهم بِاص لْاُنْثى «

 .گردد شود و به شدت خشمگين مى سياه مى]  از فرط ناراحتى[دختر نصيب تو شده، صورتش 
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گويند كه اندوه و خشم خود را  كسى مى(به » كظيم«است و » خشمناك شدن«و سياه شدن روى » سواد«ز  مقصود ا
جا شايد تشبيه  صورت به رنگ سياه به اين سبب باشد كه آنان از شدت خشم و ناراحتى از تولد  در اين). فروبرد

 .بردند دختر رويشان سياه شده، خشم خود را فرو مى
 رنگ سياه، نشانگر عدم و نيستى و مانند سكوتى ابدى بدون آينده و اميد است، بدين معنى :گويد  كاندينسكى مى

گويى كه اين رنگ اصالً صدايى ندارد، . آيد نماياند كه در پايان كامل نطق پديد مى كه پايان راه يا آن توقفى را مى
 ).247(شود هر رنگى كه بر روى سياه قرار گيرد، برجسته و مشخص تر مى

  
   رشته سياه-2 

خداى متعال از اين دو عامل به عنوان .  زندگى بشر از آغاز خلقت تحت تأثير دو عامل مهم شب و روز بوده است
 :فرمايد هايش مى كند و در كنار ساير نعمت نعمتى بزرگ ياد مى

پوششى قرار داديم و روز را ]براى شما [ شب را ؛)11 و 10/نبأ(» و جعلْنَا النَّهار معاشًا* و جعلْنَا الَّيلَ لِباسا  «
 .قرار داديم] شما[معاش ]  براى[

گيرد و با كشيده  ها قرار مى  اين عملكرد فطرى در انسان بيانگر اين است كه انسان ناخودآگاه تحت تأثير رنگ
 با طلوع صبح و آشكار آيد؛ و شدن پرده آبى تيره بر آسمان احساس نياز به استراحت و آرامش در او به وجود مى

ها و  بنابراين پيشينه شناخت رنگ. دهد شدن نور و روشنايى زرد رنگ به انسان نيروى تكاپو و فعاليت دست مى
 .ها به صورت تكوينى در خلقت وجود داشته است احساس نياز به آن

براى شما ) شب(؛ تا رشته سپيد صبح، از رشته سياه )187/بقره (» يتَبينَ لَكُم الْخَيطُ الْاَبيض مِنَ الْخَيطِ الْاَسودِ حتّى «
 .آشكار گردد

) دم روباه(شود كه آن را به  در پايان شب نخست يك سفيدى بسيار كم رنگ به طور عمودى در آسمان پيدا مى «
تداد افق نمايان اين همان صبح كاذب است، اما كمى بعد از آن سفيدى شفافى به طور افقى و در ام. اند تشبيه كرده

 )248(».اين همان صبح صادق است. شود كه همچون رشته نخ سپيدى است كه در كنار رشته سياه كشيده شده مى
سياه و سفيد دو حد افراط و تفريط هستند و حكم آلفا و امگا را از لحاظ شروع و «:  ماركس لوشر معتقد است

 )249(».پايان دارند
  
   چهره سياه جهنميان-3 

رو در آيات چهره  برد؛ از اين ها را از بين مى دانند كه تمام رغبت رنگى مطلق مى ان شناسان رنگ سياه را بى رو
 :ها توجه ندارد دوزخيان با رنگ سياه نشان داده شده كه كسى به آن
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» سةٌ اَلَيدوسم مهوهجلَى اللَّهِ ووا عةِ تَرَى الَّذينَ كَذَبالْقِيم موي تَكَبِّرينَوى لِلْمثْوم نَّمه؛ و روز )60/زمر(»  فى ج
 !بينى؛ آيا در جهنم جايگاهى براى متكبران نيست؟ اند رو سياه مى قيامت كسانى را كه بر خدا دروغ بسته

عرصه قيامت عرصه بروز اسرار نهان و تجسم . هاست  روسياهى دروغگويان در قيامت نشانه خوارى و رسوايى آن
هاى سياه و تاريك داشتند و اعمالشان همچون افكارشان تيره و تار بود،  ها در اين دنيا قلب  و افكار است، آناعمال
 ).250(هاشان سياه خواهد بود شود و چهره جا اين حال درونى به برون منتقل مى در آن

  
  
   رخساره سياه اهل عذاب-4 

اى براى توجيه و جبران اعمال خود در دنيا  خود به دنبال چاره در روز قيامت جهنميان و اهل عذاب با نفى كردار 
سياه منجر به رفتار جبرانى «شناسان معتقدند كه روان. باشند، در حالى كه چهره شان سياه و كبود شده است مى
خواهد هر چيزى را نفى كند كه بيرون از دايره لجوجانه او نسبت به وضع موجودى  چنين شخصى مى. گردد مى

اين شخص در برابر سرنوشت خود و يا .  كه وى احساس مى كند هيچ چيز آن طور كه بايد و شايد نيستاست
 )251(».باشد دست كم در برابر خود قد علم مى كند و در معرض رفتار عجوالنه و غير عاقالنه در اين مورد مى

موجب روسياهى است و چگونه اسالم و كه چگونه كفر و تفرقه و بازگشت به جاهليت،   آيه زير اشاره دارد به اين
 ):252(ايمان و اتحاد و صميميت موجب رو سفيدى است

» يوم تَبيض وجوه وتَسود وجوه فَاَما الَّذينَ اسودت وجوههم اَكَفَرْتُم بعد ايمانِكُم فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنْتُم تَكْفُرُونَ «
آيا :] به آنان گويند[اما سياهرويان . هايى سياه گردد هايى سفيد و چهره روزى كه چهره]  در آن[؛ )106/انآل عمر(

 .ورزيديد اين عذاب را بچشيد بعد از ايمانتان كفر ورزيديد؟ پس به سزاى آن كه كفر مى
اى از شب تار پوشيده شده  هايشان با پاره ؛ گويى چهره)27/يونس(» كَاَنَّما اُغْشِيت وجوههم قِطَعا مِنَ الَّيلِ مظْلِما «
 ].گردد صورت كافران زشت و سياه مى[
  
   زشتى و سياهى رخساره-5 

   كفار در روز قيامت
 :رود  رنگ سياه با عظمت عميقش براى تاريك كردن نورها به كار مى

لحظه [؛ و آن گاه كه آن )27/ملك(» وقيلَ هذَا الَّذى كُنْتُم بِهِ تَدعونََت وجوه الَّذينَ كَفَرُوا -فَلَما راَوه زلْفَةً سي «
اين همان چيزى است كه «: ها گفته شود را از نزديك ببينند، صورت كافران زشت و سياه گردد، و به آن] موعود

 !»تقاضاى آن را داشتيد
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   كاربرد واژه رنگ
يم آمده كه شش بار به مفهوم عام و سه بار در مفهوم خاص به كار رفته نه مرتبه در قرآن كر) رنگ(» لون« واژه 
تر از  اى بس فراخ شود كه داللت رنگ در مفهوم عام آن گستره از مجموع اين كاربردها چنين دانسته مى. است

 كريم داللت آن در مفهوم خاص دارد؛ اين واژه هفت بار به صورت جمع و تنها دو مرتبه به صورت مفرد در قرآن
 ).253(آمده است

  
 ها  رنگ انسان-1 

هاى نباتات و بعد جمادات و آن گاه انسان و   در آغاز آيه، سخن از نزول باران است و به دنبال آن، ابتدا به رنگ
گياهان، رابطه رنگى فتوسنتزى كلروفيلى داشته و جمادات با عوالم شيميايى رنگين . جنبندگان اشاره شده است

سازند و قرآن به هر  هاى خود را مى ها و رنگدانه و انسان نيز با اعمال شيميايى مخصوصى، پيگمانشده و حيوان 
 .سه قسمت اشاره فرموده است

باشد؛ چرا كه  ها خود عامل مهمى در گوناگونى خصوصيات ظاهرى و رفتارى مى هاى ژنتيكى حاصل از ژن  تفاوت
هاى ظاهرى نظير ساختمان بدن، جنس، رنگ پوست، مو،  ند كه ويژگىهايى را به همراه دار ها اطالعات و برنامه ژن

 .كنند هاى رفتارى فرد را مشخص مى چشم، وضعيت جسمانى و همچنين ويژگى
؛ و از )22/روم(» نَو مِنْ  اياتِهِ خَلْقُ السمواتِ و الْاَرضِ واخْتِالَف اَلْسِنَتِكُم و اَلْوانِكُم اِنَّ فى ذلِك لَاياتٍ لِلْعالِمي «

هايى است براى  قطعاً در اين نشانه. هاى شماست ها و رنگ ها و زمين، و تفاوت زبان آيات او آفرينش آسمان
 .عالمان

شوند و اين تمايز درحالى است كه همه افراد بشر   افراد بشر به وسيله رنگ و نژادهاى گوناگون از هم متمايز مى
پوستان  كند تا سفيدى يا سياه  سفيدپوستان همه سفيدند، ولى سفيدى خيلى فرق مىدر اصل، مانند هم هستند؛ مثال

 .پوستند، اما سياهى يكى، غير از سياهى ديگرى است همه سياه
  
  هاى الهى  رنگ نعمت-2 

 :كه در قرآن آمده است  طبيعت بهترين نمونه براى درك و ايجاد هارمونى رنگى و ساختار منطقى است، چنان
»  ذَّكَّرُونَومٍ يةً لِقَولَاي اِنَّ فى ذلِك انُهخْتَلِفًا اَلْوضِ مفِى الْاَر اَ  لَكُما ذَرآنچه را در زمين ]  همچنين[؛ و )13/نحل(» م

؛ در اين، نشانه روشنى است براى گروهى ] مسخر فرمان شما ساخت[هاى گوناگون براى شما پديد آورد  به رنگ
 .شوند كه متذكر مى

 گويى در ساختمان هر گياه و درختى، البراتوار و دستگاه مخصوصى است كه هر كدام، از يك آب و خاك، انواع 
اى، در نخل و مو ماده قندى، در ليمو ماده اسيدى و  اگر در جو و گندم ماده نشاسته. سازند ها را مى مواد و ويتامين
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   رنگ عسل-3 

شفاى براى مردم در (» فيه شفاء للناس«هاى پر ارزش طبيعت است كه در قرآن از آن به عنوان   عسل يكى از هديه
سازد كه پس از هضم و جذب توسط بدن، شفا بخش انسان از  زنبور عسل شربت رنگارنگى مى. ياد شده) آن است
 .هاست بيمارى

 الثَّمرَاتِ فَاص   ثُم كُلى مِنْ كُلِ*  اَنِ اتَّخِذى مِنَ الْجِبالِ بيوتًا و مِنَ الشَّجرِ و مِما يعرِشُونَ  ربك اِلَى النَّحلِ و اَوحى «
» لِقَومٍ يتَفَكَّرُونَسلُكى سبلَ ربِّكِ ذُلُالً يخْرُج مِنْ بطُونِها شَرَاب مخْتَلِف اَلْوانُه فيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ اِنَّ فى ذلِك لَايةً 

ها و درختان و  از كوه«: نمود كه) و الهام غريزى(؛ و پروردگار تو به زنبور عسل وحى )69 و 68/نحل(
هايى را كه  بخور و راه) ها و شيره گُل(سپس از تمام ثمرات ! هايى برگزين سازند، خانه هايى كه مردم مى داربست

هاى مختلف خارج  ها، نوشيدنى با رنگ آن]  شكم[از درون » !به راحتى بپيماپروردگارت براى تو تعيين كرده است، 
 .انديشند شود كه در آن، شفا براى مردم است؛ به يقين در اين امر، نشانه روشنى است براى جمعيتى كه مى مى

ين زرد نخودى تا رنگ بوده يا ب عسل طبيعى تقريباً بى. هاى آن بسيار متغير است  رنگ عسل نيز مانند ساير ويژگى
دامنه . كه متعلق به كدام منطقه و كدام گل باشد رنگش متفاوت است عسل بر حسب اين. اى تيره متغير است قهوه

كهربايى، عقيقى مايل به قرمز و ) زرد نارنجى، زرد مايل به سبز طاليى(هاى عسل از سفيد به انواع زرد  طيف رنگ
رنگ و حتى طعم و مزه . ها شفا است ست كه براى بسيارى از بيمارىاى متغير ا بعضى مايل به سياه حتى قهوه

 .ها به گلى كه زنبور مكيده بستگى دارد عسل
هاى مختلف در نتيجه بهره بردارى از گل و  شود كه رنگ دريافت مى) مختلف الوانه(و) كل الثمرات(از رابطه بين  «

شود كه طبع بشر هميشه بايد  ين مطلب را متذكر مىا) مختلف الوانه(قرآن با عبارت . هاست ثمرات مختلف آن
 )254(».غذاهاى گوناگون در اختيارش باشد

ها و  هاى به دست آوردن عسل است، تنوعى براى ذوق ها عالوه بر اين كه گوياى تنوع سرچشمه اين تنوع رنگ «
تهاى انسان بسيار مؤثر شود؛ زيرا امروزه ثابت شده است كه رنگ غذا در تحريك اش ها نيز محسوب مى سليقه
 )255(».است

  
   رنگ جمادات و حيوانات-4 
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ها و  هاى مختلف و همچنين سنگ ها و حيوانات با رنگ هاى جذاب و زيبا، انسان هاى متنوع با رنگ ها و ميوه  گل
آورد و به  مىآميزى هستند كه زندگى را از يكنواختى در  هاى زيبا همگى دليل بر تدبير الهى در رنگ ها با رنگ كوه

ها، مردم و  ها و صخره ها، كوه ها در ميوه قرآن كريم همچنين روى اختالف رنگ. بخشد ها نشاط و تحرك مى انسان
 :فرمايد جنبندگان و چهارپايان تكيه كرده مى

 اَلْوانُها و مِنَ الْجِبالِ جدد بيض و حمرٌ مخْتَلِف اَلْوانُها اَلَم تَرَ اَنَّ اللَّه اَنْزَلَ مِنَ السماءِ ماء فَاَخْرَجنَا بِهِ ثَمرَاتٍ مخْتَلِفًا «
ودس غَرَابيب هاى  هايى كه رنگ آن ميوه]  وسيله[اى  كه خدا از آسمان، آبى فرود آورد و به  ؛ آيا نديده)27/فاطر(» و

هاى مختلف و سياه  ى سفيد و سرخ و به رنگهاي ها و رگه ها، راه آن گوناگون است بيرون آورديم؟ و از برخى كوه
 .آفريديم

هايش و  ها باشد نه تنها راه ها، خود كوه هاى كوه احتماال مراد از راه. جمع جده به معناى جاده و راه است) جدد (
 ).256(شوند ها از دور به صورت خطوطى روى زمين ديده مى گويا كوه

هاى قرمز و نارنجى و ديگر  مه در  شناسايى نوع كانى، شناخت رنگ در زمين شناسى و معدن يابى و مهم تر از ه
درست ) كانى(پوسته زمين از عناصر يا تركيباتى طبيعى، جامد و معموالً متبلورى به نام «. هاى كوه نقش دارد رنگ

 هاى سنگ. شود ايجاد مى) سنگ(از اجتماع و به هم پيوستن ذرات و بلورهاى يك يا چند كانى، . شده است
 )257(».شوند اند و شامل سه گروه؛  آذرين، دگرگونى و رسوبى مى سازنده پوسته زمين بسيار متنوع

جال و رنگ هر كانى، در توانايى آن در منعكس ساختن، . ها دارد ها نياز به شناسايى كانى  تشخيص نوع سنگ
 تركيب شيميايى و مشخصات رابطه نزديكى بين خواص فيزيكى ظاهرى كانى با. متفرق كردن يا جذب نور است

 ).258(اى براى تشخيص نوع آن است رنگ بخش سالم كانى و هوانزده آن نشانه. بلور شناسى آن وجود دارد
ها  ؛ و از انسان)28/طرفا(»  و الْاَ نْعامِ مخْتَلِف اَلْوانُه كَذلِك اِنَّما يخْشَى اللَّه مِنْ عِبادِهِ الْعلَمؤُا  و مِنَ النَّاسِ و الدوابِ «

از بندگان خدا، تنها دانشمندان از او ].  پديد آورديم[گونه مختلف است  هايشان همان ها كه رنگ و جانوران و دام
 .ترسند مى

در حالى كه . هاست خود در دنيا اشاره كرده و آن اختالف رنگ هاى عظمت  در اين آيه، خداوند به يكى از نشانه
دهند،  گيرند و ادامه زندگى مى بهره مى) آب(هان و حتى جمادات از يك نوع مايع زندگى تمام جانوران و گيا

 .نظير به آن بخشيده است خورد كه زيبايى و ظرافتى بى هاى گوناگونى در طبيعت به چشم مى رنگ
  
   رنگ گياهان-5 

» ي لَكَهفَس اءاءِ مماَنْزَلَ مِنَ الس تَرَ اَنَّ اللَّه اَلَم ا ثُمفَرصم فَتَريه هيجي ثُم انُهخْتَلِفًا اَلْوا معربِهِ ز خْرِجي ضِ ثُمفِى الْاَر نَابيع
؛ مگر نديدى كه خداوند از آسمان، آبى فرستاد و آن را به )21/زمر(»  لِاُولِى الْاَلْبابِ يجعلُه حطَاما اِنَّ فى ذلِك لَذِكْرى
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هاى مختلف و  هاى رنگارنگ، درختان با برگ ها، گل را پوشيده از مزارع مختلف و انواع سبزى روى زمين 
كه به محيط زندگى جالل  نماييم و هر يك از اين نباتات، گذشته از اين رنگ و مطبوع، مشاهده مى هاى خوش ميوه

 .و شكوه بخشيده، مايه زندگى و اساس استقرار حيات در روى زمين است
رنگ سبز «. اندازد دهند كه نور را به دام مى اى را تشكيل مى هاى فرعى يك تله گيرنده ها همراه با رنگيزه  كلروفيل

ها كه نقش اصلى در تلقيح و انتقال زندگى دارد، همه در نتيجه تأثير  گياهان كه يك سنتز كلروفيل است و رنگ گل
 )259(».نور و رنگ هاست

  
 ها  رنگ ميوه-6 

ءٍ فَاَخْرَجنَا مِنْه خَضِرًا نُخْرِج مِنْه حبا متَرَاكِبا ومِنَ النَّخْلِ   شَى  ذى اَ نْزَلَ مِنَ السماءِ ماء فَاَخْرَجنَا بِهِ نَبات كُلِو هو الَّ «
؛ او كسى است كه از آسمان، آبى نازل كرد، و )99/مانعا(» مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِيةٌ وجنَّاتٍ مِنْ اَعنَابٍ والزَّيتُونَ والرُّمانَ

هاى  ها دانه هاى سبز، خارج ساختيم؛ و از آن ها و شاخه به وسيله آن، گياهان گوناگون رويانديم؛ و از آن ساقه
 .هايى از انواع انگور و زيتون و انار باغ] نيز[هايى است نزديك به هم و  متراكم، و از شكوفه درخت خرما خوشه

جان توجه انسان را به مسئله توحيد  ها و تنوع موجودات جاندار و بى اوند متعال در اين آيه به وسيله رنگ خد
رنگ صدها هزاران رنگ پديد آورده و از عناصر محدود و  كند تا نشانگر اين باشد كه چگونه از آب بى جلب مى

 .معين، موجودات كامالً متنوع و زيبا را آفريده است
باشد و طبيعت با اين رنگ، لباس حيات به تن  حيات است و رنگ سبز نشانگر طراوت و زندگى مى آب مايه 

 :فرمايد خداوند متعال اين شگفتى را به صورت زيبا ترسيم كرده مى. كند مى
» اءِ كُلَّ شَىلْنَا مِنَ الْمعجو ىاى را از آب پديد آورديم ؛ هر چيز زنده)30/انبياء(» ءٍ ح. 
؛ به وسيله آب هر گونه گياه برآورديم و از آن گياه )99/انعام(» ءٍ فَاَخْرَجنَا مِنْه خَضِرًا  شَى  اَخْرَجنَا بِهِ نَبات كُلِفَ «

 .جوانه سبزى خارج ساختيم
  
  
   رنگ الهى-7 

 . رنگ خدا عظمت، بزرگى و جالل كبريايى اوست كه خداوند سبحان از همه چيز باالتر و برتر است
 ؛ اين است نگارگرى الهى؛ و كيست خوش نگارتر از خدا؟)138/بقره(» صِبغَةَ اللَّهِ و منْ اَحسنُ مِنَ اللَّهِ صِبغَةً «
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 اين آيه در ادامه آياتى است كه خداوند تعالى از مردم خواسته به او و دستورات وحيانى او كه بر رسول خداصلى 
عليهما السالم  از امام باقر يا امام صادق. ازل كرده، ايمان بياورند و از تفرقه بپرهيزنداهللا عليه وآله و ديگر پيامبران ن

 ).260(اسالم است» صبغة اللَّه«نقل شده كه مقصود از 
 ).261(هاست رنگى و حذف همه رنگ در حقيقت همان بى.  رنگ خدا، همان رنگ ايمان و توحيد خالص است

خوانده شده است، و مراد از صبغه، ) 262(»...اللَّه، فطرت اللَّه و صبغة اللَّه لحب« دين الهى در تفاسير به صورت 
تدريج بر اثر تلقينات و اعتقادات پدر و مادر رنگ و صبغه ديگر  رنگى فطرت آدمى باشد كه به تواند پاكى و بى مى
ها  ستى حق كيميايى است كه همه رنگدو«: اند گونه معنى كرده عرفاى اسالم در آثار خود صبغةاللَّه را اين. پذيرد مى

امروز ايشان را به رنگ دوستى برآرد و فردا به نور خود رنگين . را فرو شويد و وجود را به رنگ خويش كند
 )263(».كند

  
  گيرى  نتيجه

گ در برخى از آيات اثرات روانى رن. هاى زرد، آبى، قرمز، سبز، سفيد و سياه بحث شده است  در قرآن درباره رنگ
اى به اثر  در آيه). شناسى همان موقعيت و اثر روحى و روانى مورد تأكيد است كه در علم روان(مد نظر قرار گرفته 

ها  اى ديگر به اثر پسيكولوژيك آن، و حتى به خواص غذايى و شفابخشى رنگ فيزيولوژيك آن اشاره شده و در آيه
 .نيز پرداخته شده است

  
  
  
  
  

 از يك سو رنگ نشاط آور و گرمابخش و از سويى نماد پژمردگى و خشكيده شدن طبيعت و  در قرآن، رنگ زرد،
رنگ آبى . باشد رنگ سبز، نماد حيات و رويش زندگى و آرامش و قرار بهشتيان در بهشت مى. مرگ گياهان است

 تحريك كننده رنگ قرمز، در روز قيامت. آسمان، نشان دهنده آرامش در روز و عمق احساسات معنوى آدمى است
رنگ سفيد، با انعكاس مثبت نماد پاكى و لطافت . هاست و نيز نماد گرمى و فعاليت و سبب برانگيختگى انسان

رنگ سياه، با بار منفى . حوران بهشتى و بهشتيان بوده، نشانه افزايش فعاليت و حركت انسان در روشنايى روز است
ها در  تنوع و تفاوت رنگ. دانند رنگى مطلق مى  رفته كه آن را بىدر قرآن براى چهره جهنميان و اهل عذاب به كار

رنگى فطرت و رنگ خدا  اى از آيات الهى است كه انسان را به پاكى و بى ها نشانه هاى الهى و انسان ميان نعمت
 .برساند
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   تاريخ
  و

   فرهنگ
   اسالمى

  يعاى مفقود ميان عرفان و تش  زنجيره     حارث محاسبى
  

      طاهره توكّلى
  
  

   چكيده
باشد و از  استاد جنيد بغدادى و بسيارى از عرفاى بزرگ متقدم مى) ق243م ( ابو عبداللَّه، حارث بن اسد محاسبى 

اگر ابن عربى را پدر عرفان نظرى بدانيم و كتب او را بهترين آموزه از . او تأليفات بسيارى به ميراث مانده است
ترين منابع در زمينه علم النفس و عرفان عملى  بشناسيم تأليفات حارث محاسبى يكى از بزرگعرفان نظرى 

مطالعه اين كتب ما را در اين عصر پر هياهو و فراموشى انسانيت به وادى هدايت و صراط مستقيم . باشد مى
پرستى از   نفس، دفع هوىاو براى اولين بار در تأليفاتش به موضوعاتى چون عقل، محاسبه. راهنمايى خواهد كرد

هاى او، ورع، زهد، فرح، صدق، شكر، صبر، اخالص، ريا، عجب،  گرى قلب، مخالفت با شيطان و چگونگى وسوسه
 .پرداخته است... و) 264(رضا، حزن، حيا، خوف و مراقبت

عليهم  ه شيعه بررسى كتب محاسبى و هم زمانى او  با عصر ائمه اطهارعليهم السالم ارتباط بين محدثين و ائم
هايى را كه درباره ارتباط تاريخ عرفان و تشيع وجود  كند و حدس و گمان طور مستند بر ما آشكار مى السالم را به

 .دارد به يقين مبدل خواهد كرد
  گرايى عليهم السالم، تشيع، عرفان، عقل محاسبى، ائمه: ها  كليد واژه

  
  

   اشاره
هاى  بى بغدادى بصرى، عارف، متكلم، فقيه، مفسر، اصولى و محدث بزرگ قرن ابو عبداللَّه، حارث بن اسد محاس

اند، در زمان خود شيخ المشايخ بغداد  دوم و سوم هجرى كه صوفيان در طبقات خود او را به صوفيه منسوب كرده
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او در خانواده اهل علم . باشد ق مى165 يا 164هاى  ، ليكن حدود آن سال)267( تاريخ تولد او دقيقاً معلوم نيست
محاسبى با اين كه در علوم مختلف . )268(پدرش ظاهراً قدرى مذهب و به عبارتى معتزلى بوده است. متولد شد

ترين مراكز علمى در قرن دوم و سوم  اش در بغداد يكى از بزرگ تبحر داشته و يكى از اساتيد مسلّم بوده و مدرسه
همزمانى دوران بلوغ او تا پايان عمر با سه . گاه به صراحت از استاد يا اساتيد خود نام نبرده است است، ليكن هيچ
اى پنهانى  دارد كه آيا رابطه م نبردن از اساتيد، ذهن هر انسان كنجكاوى را به اين سؤال معطوف مىامام شيعه و نا

 ميان او و ائمه شيعه وجود دارد؟

كند و سخن استادش  اى را كه استادش به كلثوم بن عمر نوشته است ذكر مى نامه) 269( چرا او در كتاب المسائل
دن انس گيرندگان در طريق طاعت مذهبش را آشكار نكند وگرنه در درياى خواهد به سبب كم بو را كه از او مى

باشد، چرا بايد مذهبش را كتمان  كند؟ اگر مطابق ادعاى بعضى مذهب او شافعى مى فتنه گرفتار خواهد شد بيان مى
 كند، در حالى كه امام شافعى در همان دوران مذهبش را كامالً آشكار كرده است؟

هاى محاسبى در نقل بسيارى از احاديث تقيه كارى و پنهان نمودن گوينده حديث به وضوح  ب چرا در سراسر كتا
عليه السالم را با تقيه با لفظ حدثنا بعض  از اميرالمؤمنين على) 270(شود؟ چرا احاديث نقل شده مشاهده مى

چرا اكثر محدثين ) 271(باشد؟ عليه السالم مى كند؟ چرا الگوى او در پوشش و رفتار امام صادق الصحابة بيان مى
 باشند؟ به راستى مذهب او چيست؟ ذكر شده در كتب او شيعه مى

  
   مذهب محاسبى و نقش

   هدايتگر ائمه اطهارعليهم السالم
استاد احمد ابوالعطاء . مصاحبت داشته، ليكن شافعى مذهب نيست) 204 م(رغم اين كه محاسبى با امام شافعى   به

نويسد عقايد و حتى وضو گرفتن محاسبى را با رهبران مذاهب چهارگانه  ر كتاب الوصايا مىاى كه د در مقدمه
بررسى كتب تأليف شده توسط محاسبى نمايانگر آن . كند ها را در همان جا ذكر مى داند و اين اختالف يكسان نمى

 .عليهم السالم تغيير مذهب داده است است كه او پس از ارتباط با ائمه شيعه
كه ) 272(باشد ترين دليل براى اثبات اين ادعا مقدمه كتاب الوصايا يا نصايح الدينيه و النفحات القدسيه مى  مهم

كند قابل توجه و دقّت  عليهم السالم نقل مى حتى نام كتاب هم مانند محتواى آن كه احاديث بسيارى را از ائمه
 .باشد مى
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او پس از ذكر . كند عليهم السالم بيان مى  را توسط ائمه محاسبى در مقدمه كتاب چگونگى مسير هدايت خود
. كوشد داند و در طلب يافتن اين فرقه مى  فرقه فقط يك فرقه را ناجيه مى72حديث پيامبر در باب اختالف امت به 

 جا كه قلبش براى يافتن داند و از آن با دقت در رفتار و اعمال انواع اصناف جامعه هيچ يك را هدايت شده نمى
داند اگر  گروه هدايت يافته در تنگناى شديدى قرار گرفته است و با روشنگرى كتاب خدا و سنت پيامبر مى

پرستى را از قلبش ساقط كند و در اداى فرائض بكوشد و در حالل و حرام و حدود الهى ورع بورزد و در  هوى
پس اين شيوه . ت رهنمون خواهد شدطاعت خداوند متعال اخالص بورزد و از رسول خدا پيروى كند به راه نجا

 .كند، ليكن از اين كه عمر او به پايان برسد و اولياى با تقوا را نيابد سخت اندوهگين است را اتخاذ مى
 او در پى عالمى است كه آخرت را بر دنيا ترجيح دهد و به سنن پيامبر تمسك جويد و از محارم اجتناب كند و 

ها را  كند و آن يابد و از علمشان اقتباس مى ها را مى سرانجام به گفته خود او آن. ها باشد عالم به فرائض و سنت
 .يابد ها را منزوى مى بيند كه بسيار بسيار كم هستند و به واسطه دينشان آن گروهى مى

كه يابد  كند و او گروهى را مى خداوند رئوف نسبت به بندگان به او كمك مى«: نويسد  در سطور پايانى مقدمه مى
وجدت ارشادهم و وصاياهم «: كند ها آشكار است و اعتراف مى طلبى آن هاى ورع و آخرت داليل تقوا و نشانه

مجتمعين على نُصح األمة، اليرجون ابداً فى معصية، ال يقنطون ابداً )] 273(و وجدتهم[موافقة الفاعيل ائمة الهدى 
ها از  آن«: نويسد شمارد و پس از آن مى اندنى است برمىهاى اين گروه را كه واقعاً خو سپس ويژگى» ...من رحمة

اى را مشخص كردند كه قلبم در تنگنا قرار  هايى را وصف كردند و از حدود ورع محدوده آداب دين ويژگى
گرفت، دانستم آداب دين و ورع راستين دريايى است كه مانند من از غرق شدن در آن رهايى ندارند و مانند من 

ها  يقين كردم كه آن. ها برايم آشكار و خيرخواهيشان برايم روشن شد برترى آن. توانند اقامه كنند مىحدود آن را ن
ها رغبت و اشتياق يافتم  به همين دليل به مذهب آن. اند كنند و به پيامبران مرسل تأسى جسته در راه آخرت كار مى

تواند مرا از راهشان  نمى) 274(ورزيدم، هيچ سببىها عشق  و از علمشان چراغى برافروخته و به اطاعت كردن از آن
 ».ها باز دارد تواند مرا از تأثير آن منحرف كند، و هيچ شخصى نمى

اى كه در اين مقدمه قابل توجه است، اين كه محاسبى هدايت خود را نه مديون يك شخص، بلكه مديون   نكته
هاى خداوند به مذهب اين  داند و با هدايت يت يافته مىها را مطابق افعال ائمه هدا داند كه افعال آن گروهى مى

يابد  داند و علمشان را در جامعه مندرس مى ها را گروهى بسيار بسيار كم مى او اگر چه آن. گروه راغب شده است
 ).275(ها و مذهبشان رغبت شديد دارد يابد، ليكن به آن ها را منزوى مى و به سبب دينشان آن

را با ابتداى آن مقايسه كنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه بر طبق حديث پيامبر او يك فرقه را  اگر انتهاى مقدمه 
داند و به دنبال اين فرقه ناجيه اولياى با تقوايى را طالب بوده است كه راهنماى او باشند، ليكن از فقدان  ناجيه مى

سرانجام با وجود غريب بودن اسالم و منزوى بودن شود، تا اين كه  ها و پايان يافتن عمر دچار مصيبت عظيم مى آن
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باشد چه كسانى  ها مطابق افعال ائمه هدى مى خواهيم بدانيم اين گروه كه افعال آن  با مدد از كتب محاسبى مى
 هستند؟

 ):276(كند  او در بخشى از كتاب خود حاالت اين ائمه هدى را چنين توصيف مى
شد و ديگر بار دگرگون  زرد مىاش  گرفت چهره  به ما رسيده است كه يكى از ائمه هدى وقتى براى نماز وضو مى

انّى «: گفت. »كند گيرى حالت تغيير مى بينيم وقتى براى نماز وضو مى اى اميرالمؤمنين مى«: به او گفته شد. شد مى
و درباره يكى از تابعين به ما رسيده است كه » .ام دانم در پيشگاه چه كسى ايستاده اعرف بين يدى من اقوم؛ من مى

 ».اتدرون بين يدى من اقف و من اناجى«: گفت كرد و مى خاست رنگش تغيير مى مىوقتى براى نماز بر
عليهم السالم به كار برده   شعرانى در طبقات الكبرى اين حاالت را در وصف امام على و امام سجاد و امام صادق

 .ايم ردهعليهم السالم نقل ك است و ما شيعيان نيز در احاديث خود بارها اين حالت را از ائمه هدى
 ):277(عليهم السالم را در يك حديث ديگر نيز به كار برده است  محاسبى عالوه بر اين حديث لفظ ائمه هدى

عليه السالم  باشد كه يكى از آنان اميرالمؤمنين  با توجه به اين احاديث مراد محاسبى از ائمه هدى امامان شيعه مى
باشند و بعضى ديگر از اتباع تابعين هستند و  م از تابعين مىاست و بعضى از آنان چون امام سجادعليه السال

عليه السالم  البته در بيان احاديث از على. كند محاسبى در الوصايا بارها با همين عبارات از آنان حديث نقل مى
بعض گاهى با لفظ بعض الصحابة و در نقل از ائمه ديگر گاهى با لفظ بعض اهل العلم و يا بعض التابعين و يا 

عليهم  محاسبى نه فقط در مقدمه اين كتاب، بلكه در مقدمه فهم القرآن نيز درباره ائمه هدى. كند اتباع التابعين ياد مى
و آنان از رسوالنش نيستند و در ) 278(خداوند آنان را مخاطب خودش قرار داده است: نويسد السالم چنين مى

گروه خاصه دومى هستند كه از مقرّين و معترفين ) انبيا(صه اول آنان عالوه بر گروه خا: دهد صفحه بعد توضيح مى
شمرد و  هاى آنان را يكايك تا پايان مقدمه برمى و مجدداً مانند كتاب قبل ويژگى) 279(باشند به الوهيت الهى مى

الدين و   ملهوف فىفكانوا ائمة الهدى و اعالم المتقين و مصابيح العلم و مفزع كل«: كند جا منتهى مى كالم را به اين
 )280(».طالب لسبيل النجاة

برند، ولى اهل سنت زمانى  عليه السالم به كار مى طور خاص درباره على  دقت شود شيعيان لفظ اميرالمؤمنين را به
 .آورند كنند به دنبال آن اسم خليفه را نيز مى كه خلفا را با اين نام ياد مى

آن گروهى كه محاسبى در الوصايا به مذهبشان راغب شده ) 281(اند رده محقق ارجمند جناب آقاى قوتلى ادعا ك
ها به او بصيرت بخشيده است،  باشد و خداوند با انتخاب كردن روش آن است سلوك و روش مجاهده صوفيه مى
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ان قوماً يتخلفون عن الجمع من ثيابهم يعنون دناءتها فلبس قطيفة، ثم خرج و : و من ذلك ان ابا موسى قيل له «
صوفيان هاى  عليه السالم براى مخالفت و اعتراض به لباس ؛ امام صادق)282(»خطب الناس فيها و صلى بهم الجمعة

 .اى پوشيد و براى نماز جمعه با همان پوشش خطبه خواند كردند لباس نرم و پنبه كه لباس شهرت بر تن مى
آورند مخالف  شمار مى  محاسبى با نظر اكثر صوفيه كه ترك كردن طعام را يك اصل براى انجام عبادت بيشتر به

آيا داشتن نيرو در اثر خوردن طعام را براى : گفتم: يدگو پرسد چنين مى او در سؤالى كه از استاد خود مى. باشد مى
. باشد؛ زيرا طبيعت مردم مختلف است همانا اين شيوه مطابق شيوه حكما و نظر علما نمى: دانيم؟ گفت او زائد مى

؛ نه افراط و نه تفريط در غذا هيچ يك درست ...داران به خوردن غذا در زمان معين نيازمندند زنده بعضى از شب
اند در حالى كه شكم خود  شده ها گرسنه مى آن. اند اين است كه از طعام ذكرى به ميان نياورده» اوائل«شيوه . ستني

 .اند را از غذا پر نكرده
داند، بلكه بر خالف صوفيه زهد را ترك وابستگى به مال  آورى مال نمى  همچنين محاسبى زهد را ترك كردن جمع

نشان ... عليه السالم و داوودعليه السالم و هد را در پيامبران ثروتمندى چون ابراهيمهايى از اين ز داند و نمونه مى
 .دهد مى

) 283(هاى سرشناسى چون شقيق باشد با چهره  او در كتاب مكاسب كه ثمره سؤاالت محاسبى از استادش مى
الف كتاب و سنت و روش كند و انديشه او را مخ داند مخالفت مى بلخى كه هر حركتى را در راه كسب معصيت مى

همچنين اعمال عبدك صوفى و عبداللَّه بن يزيد را نيز كه دو صوفى برجسته . داند بزرگان صحابه و تابعين مى
 ).284(كند هستند رد مى

دهد كه ادعاى آقاى قوتلى صحيح نيست؛ زيرا او بايد به مذهب كسان ديگرى غير از صوفيه   اين استنادها نشان مى
 .ها را مطابق افعال ائمه هدى بداند د و اعمال آنراغب شده باش

  
  اعتقاد به واليت و خلفاى هدايتگر

 ها  و داشتن علم لدنى در آن
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. اند باشد كه صوفيه اهل سنت آن را از شيعيان گرفته  اعتقاد به ولى اللَّه و خليفة اللَّه از باورهاى ويژه شيعيان مى
اند كه مذهب خود را  ه دقيقاً معلوم نيست، ليكن شيعيان عارفى وجود داشتهتاريخچه ورود اين اعتقاد در بين صوفي

يكى . شايد همين گروه عامل ورود اين اعتقاد به ميان صوفيه اهل سنت باشند. اند به سبب تقيه كامالً آشكار نكرده
 اين اعتقاد را در هايى از زنيم تا نمونه كتب منسوب به او را ورق مى. از اين عرفاى بزرگ حارث محاسبى است

 .كتب او بيابيم
كند و اين برداشت را هم در ابتداى كتاب   فصلت برداشت كامالً شيعى را بيان مى33 محاسبى در تفسير آيه 

 .دهد الوصايا و هم در انتهاى آن مورد تأكيد قرار مى
نْ دعا اِلَى اللَّهِ و عمِلَ صالِحا و قَالَ اِنَّنى مِنَ و منْ اَحسنُ قَوالً مِم«): 285(بلغنا ان بعض اهل العلم تال هذه اآلية «

 .»)33/ فصلت (» الْمسلِمينَ
ترين  اين برگزيده خداست، اين اختيار شده خداست، اين محبوب. اين حبيب خداست، اين ولى خداست:  گفت

كه از آن دعوت اجابت كرده بود دعوت خدا را اجابت كرد و مردم را به سوى آنچه . اهل زمين به سوى خداست
 .در اجابت دعوت خداوند عمل صالح انجام داد. فرا خواند

بالفاصله محاسبى . شوندگان هستم همانا من از تسليم: كند كه گفت  سپس از قول آن اهل علم اين سخن را نقل مى
 .نويسد همانا اين خليفه خداست مى

 ».ه او تأسى بجوييد و پناه ببريد تا به سعادت برسيدبه مانند اين عالم اقتدا كنيد و ب«:  اى قوم
 مجدداً بعد از بيان اين آيه و تفسير آن از قول قارى اين آيه كه يقيناً اين قارى از همان بعض اهل 137 در صفحه 

الخلفاء هذا نعت المرسلين و: اخوانى: نويسد كند، بالفاصله مى علم است كه محاسبى به دليل تقيه نام او را بيان نمى
 .اين وصف سزاوار ما و افرادى همانند ما نيست. المهديين

دهد و هر دو را مصداق اين  عليهم السالم را در يك رديف قرار مى  اگر دقت شود در تفسير اين آيه پيامبران و ائمه
 به جايگاه رسوالن و و اين دقيقاً همان اعتقاد شيعه نسبت. داند داند و بقيه افراد را شايسته چنين وصفى نمى آيه مى

آيا اين اعتقاد تأييدكننده نظر محاسبى در مقدمه فهم القرآن نيست كه دو گروه . باشد عليهم السالم مى ائمه هدى
داند، ليكن درباره گروه  داند؟ و گروه خاصه اول را رسوالن مى خاصه را شايسته مخاطب قرار گرفتن كالم الهى مى

محاسبى واليت را از حقوق واجبه خداوند . داند عليهم السالم مى را ائمه هدىها  خاصه دوم به طور تلويحى آن
در » الرعاية لحقوق اللَّه«او در ابتداى شروع بحث . داند كه با تضييع آن بايد در انتظار عذاب الهى بود عزوجل مى

: لى اهللا عليه وآله كه فرمودص كند، سپس با بيان قول نبى همين كتاب ابتدا حديثى را به نقل از امام باقر ذكر مى
دهد امام نگهبان و راعى مردم است و سرپرستى امور مردم بر امام  ادامه مى» كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيته«

داند و بالفاصله پس از آن سخن  واجب است و اعتقاد به اين مطلب را مطابق اعتقادات خاص و عام مسلمانان مى
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داند و به قيام كردن به آن امر كرده  كند حق واجبى كه خداوند آن را عامل قبول اعمال مى  محاسبى تأكيد مى
 .واليت است

: نويسد ر ابتداى كتاب مى همچنين در مقدمه القصد والرجوع الى اللَّه بعد از حمد الهى و بيان خطبه زيبايى د
واسأله ان يصلّى على النبى الذى انتجبه لطاعته واصطفاه لرسالته فبلغ الرسالة وادى االمانة واستوجب «

 )287(».الوسيلة
 در كتاب فهم القرآن نيز درباره دوست داشتن نزديكان پيامبر كه قرآن آن را اجر رسالت پيامبرصلى اهللا عليه وآله 

كند و  داند، بلكه آن را اطاعت از دستور خداوند معرفى مى ها را قرابت خونى نمى وست داشتن آنداند علت د مى
من «: اند كند در فهم مودة فى القربى مسلمين به دو دسته شده داند و بيان مى آن را به سبب حفظ دين واجب مى

مودة فى الدين فاراد ان يود اللَّه ذهب الى مودة القربة فاراد بذكرهم حقّ الرحم فاليوذى و من ذهب الى ال
 )288(».بطاعته

پذيرند دو عالمت تعجب در برابر عبارات وى گذاشته   آقاى قوتلى به سبب اين كه عامه اين سخن محاسبى را نمى
 .است

 عليه صلى اهللا عليه السالم و جايگاه آنان در بهشت حديثى طوالنى را از رسول اللَّه  محاسبى درباره دوستداران على
عليه السالم و اهل بيت بدانيم چرا او  اگر او را فقط به دليل شافعى مذهب بودن دوستدار على. كند وآله بيان مى

عليه السالم  كند؟ و چرا با تقيه نام على عليه السالم را در اين حديث تا اين حد نيكو معرفى مى جايگاه محبان على
نويسيم و قضاوت را به عهده خوانندگان واگذار   حديث را مىكند؟ اينك اين را در آن به صراحت ذكر نمى

 :كنيم مى
باشند، ليكن انبيا و شهدا بر مجالس آنان و  آنان در راه خدا يكديگر را دوست دارند، اگر چه از انبيا و شهدا نمى «

 )289(».خورند و آنان مردى از آخرين قوم را دوست دارند قربشان به خداوند غبطه مى
آورد نقل  اى كه نام او را نمى سؤالى را از گوينده» فحبا رجلٌ من اقصى القوم«له بعد از نوشتن اين جمله  بالفاص

اند كه از انبيا و شهدا نيستند، و ليكن انبيا و  ها كدام مردم اى رسول خدا، آن: ؛ و گفت»يا رسول اللَّه: و قال«: كند مى
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   اعتقاد به وجود علم

   لدنى در ائمه اطهارعليهم السالم
باشد، بلكه عنايتى از   محاسبى به اين ديدگاه شيعه كه علم ائمه اطهارعليهم السالم از طريق آموزش و يادگيرى نمى

عليه السالم و  وگوهاى امام صادق تاو در حديثى به نقل گزارشى از گف. باشد كامالً معتقد است سوى خداوند مى
باشد، ليكن با  عليه السالم نمى دوره با امام صادق البته ناگفته نماند كه محاسبى هم. كند تعدادى از عرفا استناد مى

وگو بعد از بيان سخنان مبسوطى است كه امام صادق بيان  ظاهراً اين گفت. وگو آگاه شده است واسطه از اين گفت
او در باب شانزدهم از كتاب الوصايا كه در باب نفس اماره و اجماع نفس اماره بر تضييع حقوق . فرموده است
 :كند باشد ابتدا با اين عبارات مطلب را شروع مى خداوند مى

برادران، اين راه به خدا سوگند راه خدا است، پس به آنچه براى شما توصيف كردم تمسك بجوييد و در  «
تقد باشيد و اعمالتان را براساس آن بنا كنيد و در اقامه آن با خودتان مجاهده كنيد؛ زيرا من هايتان به آن مع قلب

پس مراقب خداوند باشيد و درباره نفس . بينم نيروى نفس اماره را در تضييع امر خداوند عزوجل جمع شده مى
 .كنيد رد، در حالى كه شما احساس نمىآو كند و بر ضد شما امور را مى اهمال و سستى نكنيد كه دينتان را نابود مى

تر از آن  حقوق خداوند بيشتر از آن و بزرگ. شنويد ضايع كنيد رشد يابنده نخواهيد بود  و بعد، اگر آنچه را مى
اگر عجز از قيام به حقوق الهى بر شما آشكار شد حزن بزرگ و دائمى كم و اندك نيست؛ زيرا مصيبت در . است

هاى دنيا بيشتر از حزن شما براى  پندارم حزن شما براى مصيبت ، در حالى كه مىتضييع حقوق خداوند است
 .فانا للَّه و انا اليه راجعون. مصائب دينى است

به زودى عواقب آن در هنگام ورود در آينده آشكار . جويند آيند و بر يكديگر برترى مى  مصائب پى در پى مى
همانا او شنواى دعاست و خير . رى را با رحمتش براى شما خواهانمخداوند شما را توفيق دهد و هر خي. شود مى

 .والسالم عليكم و رحمة اللَّه و بركاته و اذكى تحياته. و خوبى به دست اوست و بر هر كارى قادر است
و به او روى آوردند ) عرفا( وقتى سخنان عبداللَّه كه رحمت خداوند و بهشتش بر او باد به پايان رسيد، اهل انس 

كنى تو در خيرخواهى فروگذار نكردى و در نظر و توجه كوتاهى  اى برادر كه نسبت به برادرانت احتياط مى: گفتند
 .نورزيدى
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عليه السالم به دقت تمام كيدها و مكرها و  دهد امام صادق مطالعه اين سخنان واقعاً خواندنى است و نشان مى ... 
جب و احوال بندگان شكرگزار و كفر پيشگان را به تفصيل بيان كرده آفات موجود در نفس و گناهان اهل ريا و ع

كنند كه علم ايشان علم  گويند و صريحاً بيان مى عليه السالم سخن مى پس از شنيدن سخنان عرفا امام صادق. است
 .باشد باشد و از جمله علوم خفى و مكنون مى الهى و از مخزن الهى مى

؛ برادران من همانا براى شما »...اخوانى، ان لكم حقوقاً واجبة«: اللَّه عليه و رضوانهرحمة ) 291( قال لهم عبداللَّه
ها به صورت گنج نهاده شده  شما از علم خفى كه در سينه... حقوق واجبى است و حقوق واجبه بيشتر از آن است

 اين مورد به ما رسيده است كه از رسول خداصلى اهللا عليه وآله در. دانند پرسيديد و جز علماى باللَّه آن را نمى
 ال يعلمه اال العلماء باللَّه، فاذا نطقوا به لم يجهله اال اهل الغرّة -  او قال مخزوناً - ان من العلم علماً مكنوناً «: فرمود
ز اگر با آن علم سخن بگويند ج. دانند ؛ اين از علم مكنون يا علم مخزون است و جز علماى باللَّه آن را نمى»باللَّه

اى را كه  پس بنده. ماند فردى كه نسبت به خداوند مغرور شده است كس ديگرى با شنيدن آن نادان و جاهل نمى
خداوند او را علم بخشيده تحقير نكنيد و كوچك نشماريد؛ زيرا خداوند با آنچه به او بخشيده او را حقير نكرده و 

رايم گشوده است به شما سپردم و از خداوند متعال طلب آگاه باشيد من بعضى از علومى را كه خداوند درِ آن را ب
 ».هدايت و رشد را با آن خواهانم

شود كه  هاى مختلف مباحثى مطرح مى  نكته قابل دقت در مباحث كتاب الوصايا اين است كه به صورت باب
والً مِمنْ دعا اِلَى اللَّهِ و عمِلَ و منْ اَحسنُ قَ« مجدداً بعد از بيان آيه 41شوند و در پايان باب   باب مى41مجموعاً 

هذا حبيب اللَّه، هذا صفوة اللَّه، هذا خيرة اللَّه، هذا «: كند كه او گفت تأكيد مى» صالِحا و قَالَ اِنَّنى مِنَ الْمسلِمينَ
هاى مرسلين  اين ويژگى!  برادرانم:نويسد و بالفاصله مى» انّ هذا خليفة اللَّه... احب اهل االرض الى اللَّه، اجاب اللَّه،

 ).292...(هذا نعت المرسلين و الخلفاء المهديين. باشد و خلفاى مهديين مى
هاى مختلف و قرار دادن تفسير اين آيه در باب سوم و چهل و يكم و   شايد ارتباط اين مباحث به صورت باب

عليه  دهم و تأكيد بر الهى بودن علم امام صادقعليه السالم با اهل انس در باب شانز گنجاندن سخنان امام صادق
باشد نيست و احتماالً محاسبى در  مى) اوالنصائح الدينية والنفحات القدسية(ارتباط با نام كتاب كه الوصايا  السالم بى

ار هاى مقدس در اختي ها و دم هاى دينى و نفحه عليه السالم را با عنوان نصيحت هاى امام صادق اين كتاب توصيه
عليه السالم را در اين كتاب  خواهد سخنان امام صادق شايد محاسبى به دليل اين كه مى. خوانندگان قرار داده است

و رهنمودهاى ايشان را در زمينه قيامت و ثواب و عقاب نقل كند، در مقدمه الوصايا پس از برشمردن بسيارى از 
باشند و  كه آنان به امر آخرت و ثواب و عقاب آگاه مىكند  اند بيان مى هاى كسانى كه سبب هدايت شده ويژگى

ء منهم شأن يغنيه علماء بامر اآلخرة و تأويل القيامة و جزيل الثواب واليم العقاب و  لكل امرى«: نويسد چنين مى
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 پس مسلماً محاسبى درباره امور آخرت و پاداش و جزا و بقيه امور غيبى از آنان مطلبى را آموخته است و ما در 
ان المالئكة «: صلى اهللا عليه وآله قال)294(وبلغنا رسول اللَّه«: خوريم كتاب الوصايا بارها به چنين احاديثى برمى

ليصعدون بعمل العبد من عنداللَّه فيستقلّون و يحقّرون، حتى ينتهوا به حيث يشاء اللَّه من سلطانه، فيوحى اللَّه تعالى 
 .»انكم حفظة على عمل عبدى و انا رقيب على ما فى نفسه فضاعفوا له، و اكتبوا له فى ما عليين: اليهم

عبدى الم اخمل ذكرك فى : وبلغنا انّ اللَّه عزّوجلّ يقول فيما يعدد من اياديه«): 295(نويسد ديگر مى يا در حديث 
 ات به نفع تو باشد؟ ؛ بنده من آيا تو را در دنيا گمنام نكردم تا گمنامى»الدنيا نظراً منّى لك؟

آمده و در بسيارى ... و » عن بعض اهل العلمبلغنا «و يا » بلغنى«و يا » بلغنا انه قال« بار احاديثى با لفظ 127 حدود 
بيان شده ... و چگونگى حسابرسى و خلقت عقل و) 296(از اين احاديث سخن از قيامت و احوال آن، پل صراط

آيا فقيهى محدث چون محاسبى كه مسلماً مانند بقيه محدثين به سلسله راويان توجه دارد به خود جرئت . است
عليه السالم  ا بدون ذكر سلسله حديث نقل كند، يا اين كه راوى اين احاديث امام معصومداده است اين احاديث ر

كند، يا به سبب اطالع از غيب بعضى اخبار غيبى را خود  است كه به صورت مرفوعه بعضى احاديث را بيان مى
عليه  ر وصاياى امام صادقكند؟ ظاهراً با اعترافى كه محاسبى در مقدمه اين كتاب دارد مطالب اين كتاب اگ ذكر مى

عليهم السالم اين مطالب را  السالم نباشد كه به دست محاسبى رسيده است، امام معصوم ديگرى از بين ائمه هدى
 .بجز كتاب الوصايا، ديگر كتب او نيز ظاهراً چنين وضعيتى دارند. بيان كرده است

  
  كتب محاسبى؛ دستاورد

  عليهم السالم  ارتباط او با ائمه
محققان محترم اين آثار ابوالعطاء و حسين قوتلى گمان . باشند همه كتب محاسبى به صورت پرسش و پاسخ مى 

است و حارث محاسبى به » احمد بن عاصم انطاكى«يا به گفته قوتلى » جنيد بغدادى«كننده شخص  اند پرسش كرده
 .دهد، ليكن واقعيت چيز ديگرى است ها پاسخ مى هاى آن سؤال

: گفتم: ابوعبداللَّه الحارث بن اسد المحاسبى رحمه اللَّه گفت: نويسد  ابتدا بحث الحسبه در المسائل مى حارث در
كننده  پس شخص سؤال... همانا شاد كردن مؤمن: گفت... توان حسن تدبير داشت؟ در طلب سرور مؤمن چگونه مى

 .باشد خود محاسبى مى
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فله الحمد كما هو اهله و كما ينبغى لكرم وجهه و عزّ جالله و «: نويسد  در مقدمه كتاب الرعاية لحقوق اللَّه نيز مى
اياه نستهدى و به نستعين و عليه نتوكّل وصلّى اللَّه على محمد نبيه و على آله و سلّم و ثم على اثر ذلك فانّى قد 

 .؛ سپس بر اثر آن من تمام آنچه را از او سؤال كردم فهميدم»فهمت جميع ما سألت عنه
دهد، بلكه او را  باشد اين است كه او نه تنها به سؤاالت محاسبى پاسخ مى دهنده مى اى كه در شخص جواب  نكته

زمانى كه آنچه متذكر : كند؛ گفتم كند، چنان كه در پايان الرعايه محاسبى سؤال مى در انجام كارها كامالً ارشاد مى
 دگان را نصيحت كند؟شدى بنده انجام دهد كجا صحيح است كه بنده مريد بن

انّى لم اقل انّه ال ينصح احداً اال رجع عن الصدق و لكن اخبرتك بما اخاف عليك ان لم تصدق اللَّه «:  گفت
گفتم چه زمانى براى من صحيح است پيوسته نصيحت ... «. »عزوجل، قلت فمتى يصح لى ان انصح بغير زوال

 .»كنم
ويى كه به تو داده است احسان كرده است و مقام مخلوقين نزد تو زمانى كه بدانى خداوند به سبب نير:  گفت

هاست نداشته  ها نزد تو نفى شود و طمعى در آنچه نزد آن كوچك بگردد و خطرات حمد و ستايش و ذم آن
 ... .و) 297(باشى

واقع ارشاد دهد و او را در تمام م هاى او را مى پاسخ سؤال) 298( شخص بزرگوار و عالمى كه در كتاب الرعايه
ارتباط با آن گروهى باشد كه  تواند بى كند و شخصيت بزرگى چون محاسبى مطيع رهنمودهاى اوست، آيا مى مى

كنيم ببينيم آيا هيچ  هاى محاسبى مراجعه مى ها هدايت شده است؟ به كتاب محاسبى در مقدمه الوصايا با كمك آن
بينيم او در ابتداى كتاب به صراحت  گشاييم مى سب را مىوقتى كه كتاب مكا. نامى از اين شخصيت ذكر كرده است

شود اولين عبارت بعد  كنيم ديده مى كتاب ديگر او القصد والرجوع الى اللَّه را باز مى. »سألت ابا جعفر«: كند بيان مى
 :از مقدمه اين است

 .»...لطريق الى اللَّه عزوجل؟ قالرحمك اللَّه، ما اول ما ابتدأ به ا«: سألت ابا جعفر محمد بن موسى، قلت:  قال
كنيم تا ببينيم بر طبق آنچه او در مقدمه الوصايا  گفته است او با كدام يك از ائمه اطهارعليهم   تاريخ را مرور مى

زيسته است و با چهار امام شيعه يعنى موسى  ق مى243- 164هاى  محاسبى در سال. السالم ارتباط داشته است
و ابوالحسن ) 220-195(و ابوجعفر محمد بن على ) 203- 148(والحسن على بن موسى ، اب)183- 128(الكاظم 

عليه السالم هم  جا كه مدتى از امامت امام موسى كاظم هم دوره بوده است، ليكن از آن) 245-215(على بن محمد 
تم نيز در مدينه به سر دوره با جوانى محاسبى بوده و محاسبى هنوز در آن زمان تغيير مذهب نداده است و امام هش

اند با اين دو امام ارتباط نداشته است، ولى امام جوادعليه السالم مطابق آنچه تاريخ بيان كرده است به همراه  برده مى
جا  روند و تا زمان شهادت در آن  از مدينه به بغداد مى215همسر خود ام فضل كه دختر مأمون است در سال 

شوند و محاسبى كسى را  عليه السالم دفن مى  جد بزرگوار خود امام موسى كاظمهستند و پس از شهادت در كنار
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باشد  عليه السالم مى ل و بقيه كتب محاسبى امام معصوم علت اين كه نگارنده يقين دارد گوينده فهم القرآن و المسائ
عالوه بر مقدمه كتاب الوصايا و فهم القرآن و ذكر احاديث باال اين است كه اولين راويان مستقيم احاديث نيز از 

؛ و )302(نويسد حدثنا محمد بن بشار باشند، چنان كه در حديثى مى عليهم السالم مى شيعيان خاص و اصحاب ائمه
رود و ايشان قبل از   نفر ديگر به ديدار امام موسى بن جعفرعليه السالم مى80محمد بن بشار كسى است كه با 

همچنين چهار ماه قبل از شهادت امام على بن محمدعليه . دهد ها مى شهادتشان خبر مسموم شدن خود را به آن
ت به جانشين بعد از خود امام عسكرى وصيت السالم در حضور جماعتى كه محمد بن بشار از جمله آن افراد اس

ها  دهد و آن محمد بن بشار در ضمن حديثى از قول امام باقرعليه السالم درباره خلقت انبيا توضيحاتى مى. كند مى
 .داند مى) 303(را داراى روح مقدس

ند، از امام جواد ك از او حديث نقل مى) 304( همچنين على بن عاصم كه گوينده با لفظ حدثنا على بن عاصم
اين شيخ بزرگوار . كند كند و شيخ بزرگوار شيعه است كه در حبس معتضد عباسى فوت مى مستقيماً حديث نقل مى

عليه السالم هم مرتبط  نه تنها با امام جوادعليه السالم ارتباط دارد، بلكه با ائمه بعد، از جمله امام حسن عسكرى
اى  برد كه در آن على بن عاصم از مكاشفه  كتابى به نام مشارق االنوار نام مىاست؛ زيرا در كتاب بشارة المصطفى از

تواند جايگاه انبيا را در آن مكاشفه ببيند خبر  گيرد و او مى انجام مى) 305(عليه السالم كه توسط امام حسن عسكرى
 .دهد مى

پدر ابن ). 306(كند مريم حديثى را نقل مى در حديث ديگرى گوينده به نقل از ابن ابى مريم يا ابوبكر عبداللَّه بن 
و سيد محمد ابطحى او را صحابى ) 307(عليه السالم بوده مريم از اصحاب خاص امام باقرعليه السالم و امام صادق

با ابن ابى مريم در «: در حديثى از امام رضاعليه السالم نقل شده كه فرمود). 308(داند امام سجادعليه السالم نيز مى
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سمعت زرارة بن اوفى يحدث عن : حدثنا شعبة عن قتادة، قال: حدثنا ابونضر؛ قال: قال: نويسد  يا در حديثى مى
 ).310...(هللا عليه وآلهصلى ا سعد بن هشام انصارى، عن عائشة، عن النّبى

ها قال و بعد حدثنا   در اين حديث و احاديث ذكر شده در كتب محاسبى بر خالف كتب ديگر، در بين نقل قول
سلسله » قال«باشد و با كلمه حدثنا بدون  شود، در حالى كه در كتب روايى هدف بيان سلسله حديثى مى ذكر مى

شود و  يست، چنان كه در اين حديث با كلمه عن سلسله حديثى نقل مىجا چنين ن شود، ولى اين راويان گفته مى
گوينده ديگرى كه نام او نيز به سبب تقيه حذف شده است آن حديث را از شعبه و گوينده سومى كه نام او نيز 

 .كند نيامده است آن حديث را از زراره شنيده و آن را نقل مى
هم القرآن اين گمان كه حديث از چند منبع نه سلسله راويان حدثنا  با توجه به حديث ديگرى در همان كتاب و ف

 ).311(حدثنا عبداللَّه بن بكر، قال حدثنا سعيد عن قتادة: كند گيرد، چنان كه در حديثى نقل مى شود قوت مى نقل مى
باشد و   مى74ى  و سعيد بن مسيب متوف208بينيم عبداللَّه متوفى   با مراجعه با تاريخ وفات اين دو محدث مى

كند، زيرا ائمه اطهار همگى  و گوينده با لفظ حدثنا از هر دو منبع حديث را نقل مى. ديدار اين دو ميسر نبوده است
و خود محاسبى هم در مقدمه الوصايا . اين پيوستگى نشان داده شده است» نا«باشند كه با ضمير  يك نور واحد مى

ها آداب دين و ورع را براى او توصيف  اشته و از محضرشان بهره برده است و آنها ديدار د كند كه با آن اعتراف مى
 .اند كرده

ها يك دليل ديگر نيز مدعاى ما را در اثبات اين كه محاسبى كتب را خود ننوشته و خود پاسخگوى   عالوه بر اين
 است كه در اين احاديث نقل اند، اين خصوص امام جواد پاسخگوى سؤاالت او بوده سؤاالت نبوده، بلكه ائمه به

باشد، چنان كه در همان حديث نقل شده از ابونضر  شده راوى حديثى بعد از حدثنا غالباً يكى از اصحاب ائمه مى
ها همگى  كند و شعبة بن حجاج نه تنها خودش بلكه خاندان آن اين حديث را به نقل از شعبه و زراره نيز نقل مى

كند  عليهما السالم حديث نقل مى ابوشعبه از امام حسن و امام حسين). 312(باشند مىعليهم السالم  از اصحاب ائمه
ها از  نيز از خاندانى است كه همگى آن) 93متوفى (و زرارة بن اوفى . هاست و عبيد اللَّه بن شعبه بزرگ آن

عليه  ره از اصحاب امام صادقزرارة بن اعين از اصحاب امام باقرعليه السالم و عبداللَّه بن زرا. اصحاب ائمه هستند
اگر «: السالم و حسين و عبيداللَّه زراره از اصحاب ابى جعفرعليه السالم هستند و امام صادق درباره او فرمودند

 . بار آمده است7707در كتب شيعه نام زراره و احاديث منقول او » .رفت زراره نبود احاديث پدرم از بين مى
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ها مطالبى ذكر شد، بقيه راويان هم در طى يك تحقيق  كه فقط به اختصار درباره آن عالوه بر اين چند نفر راوى 
ها از  اند، بلكه بسيارى از آن مورد بررسى قرار گرفت و يقين حاصل شد كه اين راويان محدثين عامى نبوده

 .اند عليهم السالم بوده اصحاب ائمه
  

  شيعه در كتب محاسبى  بازتاب عقايد خاص
 خلق ق-1   رآن

هاى خاص خود قرآن را قديم  اند و احمد بن حنبل با گرايش  اهل سنّت به دو گروه معتزله و اشاعره تقسيم شده
هاى  كردند به درگيرى شيعيان با اين كه به خلق قرآن معتقد بودند، ليكن براى حفظ وحدت سعى مى. دانست مى

 به داشتن عقايد عامه شهرت يافته است، ليكن با وجود محاسبى به رغم اين كه در تاريخ. اين دو گروه دامن نزنند
داند، در عقيده به خلق قرآن ظاهراً با معتزله اشتراكاتى دارد، چنان كه در  اين كه معتزله را اهل ضاللت و بدعت مى

ما با ؛ هر آينه )313(»القول بخلق القرآن ولقد جامعنا قوم من اهل الضالل على ذلك«: نويسد موضوع خلق قرآن مى
و در چند صفحه بعد ادعاى . باشيم و اتفاق نظر داريم گروهى از اهل ضالل در اين موضوع داراى قول مشترك مى

دعوى المعتزلة و قد ادعى «: كند دهد و اشكاالت آن را بيان مى نامد توضيح مى ها را اهل بدعت مى معتزله را كه آن
بب استفاده از علم كالم در دفاع از اهل حديث به شدت مورد محاسبى به س. »علينا بعض اهل البدع من المعتزله
اعتراض ). 314(كند گيرد و او اصحاب خود را از شنيدن كالم محاسبى منع مى اعتراض احمد بن حنبل قرار مى
رديف نبودن او با ياران احمد بن حنبل، نشانه نزديكى عقايد محاسبى به ائمه  محاسبى به معتزله از طرفى و هم

 .باشد عليهم السالم مى شيعه
  
   بحث تفويض-2 

هاى كالمى ذكر شده است معتزله در عقايد به اختيار مطلق و اشاعره به جبر مطلق اعتقاد   چنان كه در تاريخ بحث
 .باشند عليهم السالم و شيعيان نه به جبر و اختيار مطلق، بلكه به بين االمرين معتقد مى داشتند و تنها ائمه

محاسبى از مرشد و راهنماى خود در باب تفويض . سبى نيز اين مطلب كامالً منعكس شده است در كتب محا
در جواب اين . پرسد و اين كه خداوند مؤمن آل فرعون را به سبب سپردن كارهايش به خداوند ستوده است مى

 اختصار آن را ذكر كند كه فقط به سؤال راهنماى محاسبى پاسخى جامع و كامل را در باب عقيده شيعه مطرح مى
 :كنيم تا نشان دهيم كه پاسخ استاد او دقيقاً منطبق بر عقايد شيعه در اين باب است مى
هاى دنيوى و ترس رهايى  تو از امر عظيمى سؤال كردى؛ زيرا خداوند اگر به كسى توكل را عطا كند او را از رنج «

بلندمرتبه است و جز ارائه و تدبير او وجود ندارد و بخشيده است؛ زيرا او امرش را به خداوند عزوجل كه پادشاه 
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 يا اهتمام در امور دين و يا توبيخ خود در انجام بعضى شود او از طلب معاش و  البته تفويض و توكل سبب نمى
كارها و يا تصميم گرفتن بر انجام طاعت و يا فراهم كردن وسايل زندگى سر باز زند و با تأمين معاش براى او 

بل او ق. تواند به طاعت قيام كند داند جز با معاش نمى كند؛ زيرا مى جايز نباشد او عزم بر طاعت يا تأمين معاش مى
داند كه داشتن عزم تقدير خداوند عزوجل  از عزم داشتن به داشتن عزم امر شده است، پس وقتى كه عزم كرد مى

 )315(».است
 . با بيان اين مختصر دقيق عقايد ائمه شيعه در اين جواب منعكس شده است

  
  

  گرايى در كتب محاسبى  عقل
ى به شدت مورد اعتراض احمد ابن حنبل و عامه جامعه قرار گرايى و استفاده از بحث كالم  محاسبى به دليل عقل

گيرد، ليكن با وجود اين در زمينه عقل كتاب كوچك اما پرمحتوايى دارد كه به نام مائية العقل و معناه و اختالف  مى
كه ) 316(در ابتداى چاپ اين كتاب به نقل از امام الحرمين جوينى مطلبى نقل شده است. الناس فيه شهرت دارد

، ليكن واقعيت آن است كه اين كتاب نيز ثمره »اند هيچ يك از اصحاب ما مانند محاسبى در اين بحث وارد نشده«
در حالى كه در ميان اهل سنّت معتزله و به خصوص در ميان خلفا . باشد اش مى سؤاالت محاسبى از استاد ناشناخته

جا كه  و از آن. اند گرايى تأكيد داشته اصرار زياد بر عقلگرايى را رواج داد و ائمه شيعه با  مأمون عباسى عقل
داند، بايد  ها را اهل ضاللت و بدعت مى طور كه قبالً گفته شد آن محاسبى با معتزله همراهى ندارد و همان

اند شايد حديثى كه به نقل از او در كتاب الوصايا آمده است بتو. گرايى خود را از منبع ائمه دريافت كرده باشد عقل
كند كه رسول  او نقل مى. عليهم السالم گرفته است گرايى را از منبع ائمه تأييدكننده اين مدعى باشد كه او عقل

يا على اذا اكتسب الناس انواع البر ليتقربوا بها الى ربهم، فاكتسبت انواع العقل «): 317(خداصلى اهللا عليه وآله فرمود
ها را براى قرب به  گاه كه مردم انواع خوبى ؛ اى على آن...نيا واآلخرةتفقهم بالزلفة والقربة والدرجات فى الد

كنند تو انواع عقل را كسب كن تا با ژرف نگرى به نزديكى و قرب و درجات در دنيا و  پروردگارشان كسب مى
 .»آخرت برسى

ريته، فاخذ منهم الميثاق فاستخلص آدم و ذ«: نويسد و مى) 318(كند  همچنين در مقدمه فهم القرآن بر عقل تأكيد مى
اش را در داشتن عقل  ؛ او آدم و ذريه)دون رسله(بما فطرهم عليه من العقول الرضية، فيبدى لهم عظمه و يخاطبهم 

توانند در شواهد تدبير و احكام تقدير تدبر كنند و  ها مى داند و با عقل است كه آن در ميان خالئق مخصوص مى
داند و آياتى  ليكن او در كنار تأكيد بر عقل، ارسال رسل را الزمه هدايت بشر مى. هاست هايشان حجتى بر آن عقل
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كند تا دريابيم محاسبى از كدام منبع توانسته است به مفاهيم عميق دينى و   ليكن آنچه در اين مقدمه به ما كمك مى
داند كه به سبب اخالص خود  گرايى را اختصاصاً شامل گروه مخصوصى مى عقلى برسد، اين است كه او عقل

ها  عقول خود دارند و آنچه از ديد ديگران مخفى است در تيررس بصيرت آنقدرت فهم و درك اقوال الهى را با 
 .قرار دارد

 « ».فاستخلص من عباده خالصة من خلقه، فهمت عنه قوله بعقولها، فاتّسع لها ما خفى عن االبصار
ت ايمان  در پى اين درك و فهم آنان به خداوند و آنچه در غيب او در عرش الهى و يا انتها و نهايت علم اوس

ها عرضه شود از آن سرپيچى  برانگيز اگر بر آن هاى شك اند و وسوسه دارند و به واسطه ايمان خود به امنيت رسيده
ها قرار داده و به  هايى است كه خداوند براى آن ها و توصيف كنند و آن به واسطه لطف خداوند بصير و ويژگى مى

اند،  آن بندگان درباره بعضى از چيزهايى كه غايب است آگاه. تها بخشيده اس سبب برترى است كه خداوند به آن
و خداوند از گروه خاصه اول . دهد راستگو هستند بينند و در خبرى كه از آن مى همانند اين است كه با چشم مى

... اند پاكها از هر ناپاكى  ها اقراركنندگان و معترفين به ربوبيت خداوند هستند، آن آن. گروه خاصه دوم را برگزيد
 .كنند اند راه را طى مى اى كه از چراغ روشن كتاب و سنّت دريافت كرده هاى نافذه در راه رشد با بصيرت

 او در قسمتى از كتاب الوصايا حديث نقل شده از امام صادق و امام باقرعليهما السالم را درباره خلقت عقل نقل 
اقعد، : و بلغنا ان اللَّه عزوجل لما خلق العقل قال له«: كند  مىكند؛ ليكن در بيان حديث راوى آن را چنين بيان مى

و : اسمع، فسمع، ثم قال افهم، ففهم، ثم قال له: ثم قال له. انصت، فانصت: ادبر، فادبر، ثم قال له: فقعد، فقال له

 ٩٣



ها از رسول  و آن) 321( اين حديث در اصول كافى از امام صادق و امام رضاعليهما السالم نقل شده است
گرايى خود  دهد كه محاسبى عقل ن قبيل نشان مىاحاديثى از اي. اند خداصلى اهللا عليه وآله اين حديث را نقل كرده

باشد، ليكن به سبب تقيه، گويندگان اين احاديث را  عليهم السالم مى هاى ناب اسالمى را مديون ائمه و بقيه انديشه
هاى محاسبى، زمينه احياى بخشى از گنجينه عظيم شيعى را  اميد آن كه محققان با پژوهشى در كتاب. كند ذكر نمى
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      حسد و بازتاب آن در ادب فارسى
  

      سيد على اردالن جوان
      استاديار دانشگاه آزاد اسالمى تربت حيدريه

  
   چكيده

اين مقوله در پهنه . يرخواهى دارد صفت نكوهيده حسد، تأثيرى عميق در انحراف طبع انسانى و گريز او از مسير خ
هايى، دغدغه شاعران را  نويسنده تالش كرده با ذكر نمونه. شعر و ادب پارسى همواره مورد عنايت قرار گرفته است

 .از پديد آمدن اين خصلت در درون انسان، بيان كند
  حسد، ادب فارسى، شعر، سعايت: ها  كليد واژه

  
  

   مقدمه
هاى ناپسند است، حتّى آنانى كه در عمل، آراسته به  وجوى خصال نيك و گريز از خوى  بشر هميشه در جست

خويى نيك نيستند از ديگران توقع دارند كه ايشان را به آن خصال متّصف بدانند و اگر اين توقّع برآورده نشود، 
ى همواره او را به سوى هاى بشر پردازند تا آن را به ديگران تلقين كنند، ولى غريزه خود به ستايش خويش مى
شود و بنا به گفته  كشاند و تضادى در اين كشمكش ايجاد مى هاى نابايسته مى كارهاى ناشايسته و انديشه

 :رساند مى» نور خيال مصطفى«كشاند و جان او را به  مى» سيم و زر و زن«او را به سوى » طبع«) 322(موالنا
  نتو سوداى سيم و زر و ز» طبع« گاهى نهد در 
  تو نور خيال مصطفى» جان«گاهى نهد در 

   اين سو كشان سوى خوشان وآن سو كشان با ناخوشان
 ها يا بگذرد تا بشكند كشتى در اين گرداب

 ٩٦



شود كه بايد ناخداوار كشتى  رحمانى، گردابى پيش روى انسان نهاده مى» جانِ«انسانى و » طبعِ« در كشمكش ميان 
 . و از شكسته شدن و غرق شدن برهاندنفس را به سوى خصال نيك براند

هاى اسالمى و تقرّب به حق، جز از راه تزكيه نفس و تصفيه دل حاصل   دستيابى به سجاياى اخالقى و فضيلت
م  اياتِهِ هو الَّذى بعثَ فِى الْاُمِّيينَ رسوالً مِنْهم يتْلُوا علَيهِ«: فرمايد شود، چنان كه خداوند رحيم در قرآن كريم مى نمى

 ).2/ جمعه (» و يزَكّيهِم و يعلِّمهم الْكِتَاب و الْحِكْمةَ و اِنْ كَانُوا مِنْ قَبلُ لَفى ضَالَلٍ مبينٍ
 در قرآن كريم چهار بار به تزكيه نفس و تعليم كتاب پرداخته شده است كه در سه مورد آن، تزكيه مقدم بر تعليم 

 و اما تزكيه چيست؟. باشد و اين خود نشانى از برترى تزكيه نفس بر تعليم و تعلّم مى، )323(آورده شده است

: نويسد ، چنان كه مؤلف قاموس قرآن مى)...324(آاليش كردن است  تزكيه در لغت به معناى پاكيزه گردانيدن و بى
؛ يعنى نجات يافت آن )9/ شمس (» كّيهاقَد اَفْلَح منْ ز«زكوة در قرآن گاهى به معنى طهارت و پاكيزگى آمده، مثل «

هاى زيباى خصال  تواند آراسته به گل تا گلستان وجود از گياهان هرز پاك نگردد نمى). 325(»كه نفس را پاك كرد
اى كه از  الدين براى خداجويان و عارفان پاكباخته موالنا جالل. پسنديده شود؛ زيرا اول تزكيه است و بعد تحليه

را بيان » مِرى كردن روميان و چينيان در علم نقّاشى و صورتگرى«اند، داستان  اند تا به تحليه رسيده كردهتزكيه آغاز 
 :كند مى

 »تر ما نقّاش«:  چينيان گفتند
 »ما را كَرّ و فر«: روميان گفتند
  امتحان خواهم در اين«:  گفت سلطان

 »كز شماها كيست در دعوى گزين
 ند اهل چين و روم چون حاضر شد

 ...تر بدند روميان درعلم واقف

  چينيان صد رنگ از شه خواستند

 پس خزينه باز كرد آن ارجمند

 ها  هر صباحى از خزينه رنگ

 چينيان را راتبه بود از عطا

  
  نه نقش و نه رنگ«:  روميان گفتند

 »در خور آيد كار را، جز دفع زنگ
 زدند  در فرو بستند و صيقل مى

 ٩٧



 ...افى شدندهمچو گردون ساده و ص

  چينيان چون از عمل فارغ شدند

 زدند ها مى از پى شادى دهل

 ها جا نقش  شه درآمد، ديد آن
 ربود آن عقل را و فهم را مى

   بعد از آن آمد به سوى روميان
  پرده را باال كشيدند از ميان

  عكس آن تصوير و آن كردارها

 زد بر اين صافى شده ديوارها

 جا به نمود جا ديد، اين  هر چه آن

 )326...(ربود ديده را از ديده خانه مى
ها از آز و حرص و  شود كه مردان راه حق مثل روميان دايم به پاك كردن سينه  و با آوردن اين تمثيل، يادآور مى

بلى تا كسى به شناخت آز و حرص و كينه و بدبينى و بدخواهى و بدانديشى نپردازد و . اند بخل و كينه مشغول
كن نكند و نتواند از نگاه آلوده و تعرّض به مال و   نسبت به خواهر و برادر مسلمان را از وجودش ريشهدشمنى

تواند در راه خدا گام  جان و ناموس ديگران خود را حفظ كند و حسد نسبت به همكيشان نداشته باشد، نمى
 :به گفته موالنا. الهى در آن بتابدها بزدايد تا انوار  بگذارد، بايد همچون مردان خدا دل را از اين تيرگى

  تر در راه نيست اى زين صعب  عقبه
  اى خنك آن، كش حسد همراه نيست

   اين جسد، خانه حسد آمد بدان
 ...از حسد آلوده باشد خاندان

 حسد مكر و حسد  چون كنى بر بى

 ها رسد زآن حسد دل را سياهى

  خاك شو مردان حق را زير پا

 )327...(همچو ماخاك بر سركن حسد را 
 : و به گفته حافظ

  خلوت دل نيست جاى صحبت اضداد

 )328(ديو چو بيرون رود فرشته درآيد

 ٩٨



 .اندازيم و مفاسد و آفاتش مى» حسد« اكنون از ميان اوصاف مذموم، نگاهى به 
  

  حسد چيست؟

 ).329(ك حسد در لغت، يعنى زوال نعمت كسى را  خواستن، رشك بردن، بدخواهى، رشكينى و رش
 از نظر فلسفى نيز حسد يعنى بدخواستن و آن عبارت از آرزو كردن زوال نعمت محسود است و يكى از صفات 

 ).330(شود پست انسانى است كه از اجتماع بخل و شره نفس حاصل مى
از ) 331(و حسد آن بود كه از فرط حرص خواهد كه به فوايد و مقتَنَيات... «:  خواجه نصيرالدين طوسى گويد

ابناى جنس ممتاز بود، پس همت او بر ازالت از ديگران و جذب به خود مقصور باشد، و سبب اين رذيلت از 
تركّب جهل و شره بود؛ چه استجماع خيرات دنياوى كه به نقصان و حرمان ذاتى موسوم است يك شخص را 

س جهل به معرفت اين حال و افراط شره، محال باشد و اگر نيز تقدير امكان كند استمتاع او بدان صورت نبود، پ
حاصل نيايد، و ) 332(الوجود بود جز حزن و تألّم او طائلى بر حسد باعث شوند و چون مطلوب حسود، ممتنع

عالج اين دو رذيلت، عالج حسد باشد و از جهت تعلّق حسد به حزن در اين موضع ذكر او كرده آمد والّا حمل 
 ).333(»باشدتر  حسد بر امراض مركّبه اولى

اند هر كه دوست دارد  ترين شرور است و بدين سبب حكما گفته ترين امراض و شنيع حسد قبيح: و كندى گويد «
كه شرّى به دشمن او رسد، محب  شر شرير بود، و شريرتر از اين كسى بود كه خواهد شر به غير    شر بود و محب 

سد، شر خواسته باشد به آن كس، و اگر اين معامله با دوستان دشمن او رسد، و هر كه نخواهد كه خيرى به كسى ر
تر بود؛ پس حسود شريرترين كسى باشد و هميشه اندوهگين بود، چه به خير مردمان غمناك  تر و زشت كند تباه

باشد، و خير خلق منافى مطلوب او بود، و هرگز خير از اهل عالم مرتفع و منقطع نشود، پس غم و اندوه او را 
 ).334(»اعى و انتهايى صورت نيفتدانقط

هاى زشت و  ؛ زيرا همه خوى)335(»ترين شرور است ترين امراض و شنيع حسد، قبيح«: توان گفت  با قاطعيت مى
ها مخصوص فرزندان آدم است و حال آن كه با آفرينش حضرت آدم و اِعالم خليفة اللّهى او  امراض روانى و رذيله

جا كه به  را فرا گرفت، تا آن» ابليس«وى زشت سراپاى وجود فرشتگان و از جمله از سوى خداوند بزرگ، اين خ
 .اين آفرينش اعتراض كردند و با پاسخ خداوند، شرمنده شدند

شد و » رجيم«و » لعين«نتوانست اين خوى زشت را مهار كند و ناگزير هم خود به عنوان اولين حاسد، » ابليس «
و به ). 336(بيرون آورد) حضرت آدم و حوا و فرزندانشان(نگ محسود خود هم نعمت خلود در بهشت را از چ

 :گفته موالنا
  ور حسد گيرد تو را در ره گلو
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 در حسد ابليس را باشد غلو

  كو ز آدم ننگ دارد از حسد

 )337(با سعادت جنگ دارد از حسد
 ).338(بود» هابيل«م، محسودِ برادر، يعنى و اولين مقتولِ مظلو» قابيل« اولين قاتل در جهان، اولين حاسد يعنى 

داستان فرزندان حضرت يعقوب حكايت از همين .  پيغمبرزادگان ديگر نيز از اين خصيصه شيطانى در امان نماندند
 :كه زبانزد بسيارى از شعرا و نويسندگان شده است، چنان كه خاقانى گويد) 339(سوز دارد آتش هولناك خانمان
  توزى بخت  خوارى من ز كينه

  از عزيزان مهربان برخاست
  اى برادر بالى يوسف نيز

 )340(از نفاق برادران برخاست
* * *     

   از آدميان وفا نديدم
  ديدن چه، جهودم ار شنيدم

   يوسف چه كشيد ز اخوه خويش
 )341(ام بيش من زين اخوان كشيده

   قُلْ اَعوذُ بِرَبِ«: فرمايد ه خداوند به پيامبر خود مىكننده است ك قدر سوزانده و ويران  آتش اين صفت شيطانى آن
تا هر مسلمان مؤمن براى نجات از حاسدان، ) 5-1/ فلق (» و مِنْ شَرِّ حاسِدٍ اِذَا حسد... مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ* الْفَلَقِ

 .پيوسته آن را بخواند و به خداى خود پناه ببرد
الحسد يأكُلُ الحسناتِ كما تأكُلُ النّار «: فرمايد دهد و مى  به حاسدان هشدار مىصلى اهللا عليه وآله  پيامبر اكرم

طَببرد، رشك كردن هم كارهاى نيك انسان را  سوزاند و از بين مى ؛ همچنان كه آتش هيزم را مى)342(»الح
 .سازد سوزاند و تباه مى مى

 مورد حسد حاسدان بودند، در چندين جاى نهج البالغه  موالى متّقيان، امير مؤمنان كه خود و همسر و فرزندانش
از حسد و حاسدان سخن به ميان آورده است كه براى تيمن و تبرّك به سخن آن حضرت، چند مورد را ياد 

 :كنيم مى
 ؛ آزمندى و گردنكشى و رشك بردن، آدمى را به)343(»والحرص والكبرُ والحسد دواعٍ الى التَّقَحمِ فى الذنوب «

 .خوانند سقوط در مهالك گناه فرا مى
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» سداَو ح ىلقٌ والتّقصيرُ عن االستحقاق عبأكثر من االستحقاق م ؛ ستودن كسى بيش از آنچه شايسته )344(»الثَناء
 .است، چاپلوسى است و كمتر از آنچه او سزاوار است از روى ناتوانى يا حسادت است

 .غم بود ؛ حسد چون كم بود، تن درست و بى)345(»صحة الجسدِ من قِلَّة الحسدِ «
» طَبالح ؛ به يكديگر رشك مبريد كه رشك ايمان را )346(»وال تُحاسِدوا، فإنّ الحسد يأكلُ اإليمانَ كما تأكُلُ النّار

 .برد برد، همچنان كه آتش هيزم را از بين مى از بين مى
 :مده استعليه السالم آ  در ديوان منسوب به على بن ابى طالب

 «  و كُن واثِقاً باللَّهِ فى كلِّ حادِثٍ
 )347(»يصنك مدى األيامِ من عينِ حاسدٍ

 . در هر پيشامدى به خدا اطمينان داشته باش تا در طورى روزگار تو را از چشم حسود نگه دارد
  

   بازتاب حسد در ادب فارسى
ها و  ه، در نثر عالوه بر داستان حاسدان و رسوا شدن آناى را دربر گرفت  حسد در نظم و نثر فارسى فضاى گسترده

جا كه بيشتر شاعران،  گاه فداكردن محسودان، سخن از پرهيز از اين خوى شيطانى نيز به ميان آمده، ولى از آن
كردند در اين زمينه گوىِ سبقت از حريفان خود بربايند  كننده شاهان و درباريان بودند و سعى مى دربارى و ستايش

گناه از هستى ساقط شده يا با سعايت رقيبان و ساعيانِ حسود از  بينيم كه بى در نظم بيشتر شكوه و گِله آنانى را مى
 .اند درجه و مقام خود نزد ممدوح تنزّل كرده و از چشم او افتاده و طرد شده يا به زندان افتاده

 و حاسد را هرگز آسايش نباشد كه با تقدير حسد كاهش تن است«:  در تاريخ بيهقى از قول بزرگمهر آورده است
 )348(».دائم به جنگ باشد، و اجل ناآمده مردم را حسد بكشد) عزّ اسمه(خداى 

اگر خواهى : گفت... «: آمده است» در ياد كردن پندهاى نوشين روان« در قابوسنامه، در باب هشتم تحت عنوان 
 )349(».اندازه اندهگن نباشى، حسود مباش بى
تر از تو  با كسى كه قوى: ده خصلت پيشه كن تا از بال رسته باشى... «: چنين در باب بيست و نهم آورده است هم

 ).350(»...بود پيكار مكن، و با كسى كه تند بود لجاج مكن و با كسى كه حسود بود مجالست مكن و
و ...  و بددل از شجاع مشهور استو حسدِ جاهل از عالِم و بدكردار از نيكوفعل«:  در كليله و دمنه آمده است

محاسدت اهل بغى پوشيده نيست، خاصه جايى كه اغراض معتبر در ميان آمد و مرغ در اوج هوا و ماهى در قعر 
 ).351(»...دريا و سباع در صحن دشت از قصد بدسگاالن ايمن نتواند بود

 :هنران نسبت به هنرمندان اشارت جالب دارد  سعدى هم به حسد بردن بى
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هنران، هنرمند را نتوانند كه ببينند، همچنان كه سگان بازارى سگ صيد را، مشغله برآرند و پيش آمدن نيارند؛  بى «
 .يعنى سفله چون به هنر با كسى برنيايد به خبثش در پوستين افتد

  دست  كند هر آينه غيبت حسودِ كوته
 )352(»كه در مقابله گنگش بود زبان مقال

محال است كه «: گويد  قول برادرى اليق كه مورد حسد برادران نااليق قرار گرفته است، مى و در جاى ديگر از
 )353(».هنران جاى ايشان بگيرند هنرمندان بميرند و بى

محمود با آن «: گويد داند و مى  عروضى سمرقندى، علّت ناكامى فردوسى را حسد حاسدان و شاعران ديگر مى
پنجاه هزار درم، و اين خود بسيار باشد، كه او مردى رافضى :  چه دهيم؟ گفتندجماعت تدبير كرد كه فردوسى را

در جمله . و سلطان محمود مردى متعصب بود، و درو اين تخليط بگرفت و مسموع افتاد... است و معتزلى مذهب
يك سپهبد و شاهنامه بر گرفت و به طبرستان شد نزد... بيست هزار درم به فردوسى رسيد، به غايت رنجور شد

محمود را بر آن داشتند و كتاب تو را به ! يا استاد: ها فرمود و گفت شهريار او را بنواخت و نيكويى... شهريار
 )354(».شرطى عرضه نكردند، و تو را تخليط كردند

 :گويد گشايد و مى  فردوسى از حسادت سلطان محمود و رشك بردن مشاورانش، لب به شكوه مى
   پر سخن مرا غمز كردند كĤن

  به مهر نبى و على شد كهن
   اگر مهرشان من حكايت كنم

  چو محمود را صد حمايت كنم
 زاده نيايد به كار) 355( پرستار

 و گر چند باشد پدر شهريار

   به نيكى نبد شاه را دستگاه
  وگرنه مرا بر نشاندى به گاه
  چو اندر تبارش بزرگى نبود

 )356(ندانست نام بزرگان شنود
همه «: گويد شود كه نتواند وصف رستم را در شاهنامه تحمل كند و از اين رو مى  سلطان محمود باعث مى حسدِ

 ).357(»...شاهنامه خود هيچ نيست مگر حديث رستم و اندر سپاه من هزار مرد چون رستم هست
ادر نابكارش با گشت و بر» شغاد« رستم پيش از آن كه مورد حسد سلطان محمود قرار گيرد، محسود برادرش 

 :هاى حماسى شاهنامه پايان داد حسادت نه تنها به زندگى او كه به زندگى داستان
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  دژم شد ز كار برادر، شغاد

 نكرد آن سخن پيش كس نيز ياد

 : چنين گفت با شاه كابل نهان
  كه من سير گشتم ز كار جهان

   برادر كه او را ز من شرم نيست
  مرا سوى او راه و آزرم نيست

  اى  چه مهتر برادر چه بيگانه
  اى چه فرزانه مردى چه ديوانه

   بسازيم و او را به دام آوريم
 )358...(به گيتى بدين كار نام آوريم

كه مورد حسد ديو قرار گرفت و » كيومرث«پسر » سيامك« قهرمانان محسود شاهنامه كم نيستند؛ از آن جمله است 
 :كشته شد

  نپژوهنده نامه باستا ... 
  كه از پهلوانان زند داستان

   چنين گفت كايين تخت و كاله
 ...كيومرث آورد و او بود شاه

 : وى پسر خوبروى و هنرمندى به نام سيامك داشت كه
  به گيتى نبودش كسى دشمنا

 مگر بد كنش ريمن آهرمنا

 : و آن اهريمن بد كُنش
   يكى بچه بودش چو گرگ سترگ

  دالور شده با سپاه بزرگ
 ج  هان شد بر آن ديو بچه سياه
  ز بخت سيامك و زان پايگاه

 :برد  و سرانجام به علّت حسدى كه بر سيامك مى
   سپه كرد و نزديك او راه جست
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 ...همى تخت و ديهيم كى شاه جست

  جوى  پذيره شدش ديو را جنگ
 ...سپه را چون روى اند آمد به روى

   بزد چنگ وارونه ديو سياه
  د باالى شاهدو تا اندر آور

   فكند آن تن شاهزاده به خاك
  به چنگال كردش كمرگاه چاك
  سيامك به دست خروزان ديو

 )359(خديو تبه گشت و ماند انجمن بى
 ).360( و ديگر سياوش كه محسود گرسيوز واقع شد و به قتل رسيد

يا نتواند مانع رسيدن نعمت به گاه كه رشك برنده نتواند نعمتى را از دست كسى بربايد  شود كه آن  مالحظه مى
سعدى در بوستان درباره . آورد بندد و از انسانيت به درندگى روى مى كسى شود، كمر قتل او را بر ميان مى

 :حسادت پادشاه يمن نسبت به حاتم طايى داستانى دارد بدين شرح
   ندانم كه گفت اين حكايت به من
  كه بوده است فرماندهى در يمن

  گوى دولت ربودآوران  زنام

 ...كه در گنج بخشى نظيرش نبود

   كسى نام حاتِم نبردى برش
  كه سودا نرفتى از او بر سرش

   شنيدم كه جشنى ملوكانه ساخت
  چو چنگ اندر آن بزم، خلقى نواخت

  درِ ذكرِ حاتِم كسى باز كرد

 دگر كس ثنا كردن آغاز كرد

   حسد مرد را بر سر كينه داشت
  وردنش برگماشتيكى را به خون خ

 و به او مأموريت داد كه به قبيله طَى برود و حاتم را بكشد تا در بخشندگى رقيبى نداشته باشد، مأمور پادشاه يمن، 
زبان به او  بيان و شيرين صورت و نيكوسيرت، خوش به سوى قبيله طى حركت كرد، در ميان راه جوانى خوش
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   بخنديد برنا كه حاتم منم
  سر اينك جدا كن به تيغ از تنم
  چو حاتم به آزادگى سر نهاد

 جوان را برآمد خروش از نهاد

   به خاك اندر افتاد و بر پاى جست
  گهش خاك بوسيد و گه پاى و دست

  بينداخت شمشير و تركش نهاد

 ...چو بيچارگان دست بر كش نهاد

  ببوسيد و دربر گرفت دو چشمش 
 )361...(وزان جا طريق يمن برگرفت

هاى  ها و مكان  حسد چنان بوته پر شاخ و برگ و بسيار ريشه حنظل است كه بيشتر جوامع بشرى را در زمان
كشاند، ولى بيشتر اين  خوراند و آنان را به كام مرگ مى بار خود به ايشان مى گيرد و از ميوه مرگ گوناگون فرا مى

اى از شاعران و گاه نويسندگان هستند كه از اين ستم ناگهانى و  تنها پاره. بينند اى جز سكوت نمى ديدگان چارهستم
 .اند اند و ديگران را با خبر ساخته نابوسيده فغان سر داده و فرياد كشيده

 بود، از اين سم  منوچهرى دامغانى كه شاعرى جوان ولى پر مايه بود و به دربار سلطان محمود راه پيدا كرده
 :آورد شد، فرياد برمى جانكاه كه در جان جاهش ريخته مى

   حاسدان بر من حسد كردند و من فردم چنين
  داد مظلومان بده اى عزِّ ميرمؤمنين

   شير نر تنها بود هر جا و خوكان جفت جفت
  ما همه جفتيم و فرد است ايزد جان آفرين

   خطاست حاسدم بر من همى بيشى كند، اين زو
  بفْسرَد چون بشكفد گل پيش ماه فرودين

   حاسدم خواهد كه او چون من همى گردد به فضل
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 هر كه بيمارى دق دارد كجا گردد سمين؟

  چرا بر من به يك گفتار من:  حاسدم گويد
  گوژ گشتى چون كمان و تير گشتى در كمين

   گوژ گشتن با چنان حاسد بود از راستى
 ... نقش گوژ اندر نگينباژگونه، راست آيد

   حاسدم گويد كه ما پيريم و تو برناترى
  نيست با پيران به دانش مردم دانا قرين

   گر به پيرى دانش بدگوهران افزون شدى
 ...تر نيستى هر روز ابليس لعين روسيه

   مير فرمودت كه رو يك شعرِ او را  كن جواب
 بود سالى و نكردى، ننگ باشد بيش از اين؟

 نواز  مرا فرموده بودى خسرو بنده گر

 )362...(بهتر از ديوان شعرت پاسخى كردم متين
مير «: گويد تر دو بيت پايانى است كه مى از آن مهم.  البتّه سخنان منوچهرى هم تشديد كننده رشك حاسد است

تن آتش حسد و اين نشاندهنده آن است كه شاهان نيز در برافروخ» فرمودت كه رو يك شعرِ او را كن جواب
كند كه  اى از آن را نقل مى اند، چنان كه نظامى عروضى در چهارمقاله نمونه درباريان و شاعران تأثير فراوانى داشته

روزى در غيبت رشيدى از عمعق پرسيد كه شعر عبدالسيد «خضر بن ابراهيم پادشاهى از پادشاهان خاقانيان 
نه بس » .بايد يك منقّى و منقّح، اما قدرى نمكش در مىشعرى به غايت ن«: بينى؟ گفت رشيدى را چون مى

 -پادشاه او را پيش خواند و به تضريب . روزگارى برآمد كه رشيدى در رسيد و خدمت كرد و خواست كه بنشيند
نيك است، اما : امير الشّعرا را پرسيدم كه شعر رشيدى چون است؟ گفت:  گفت-چنان كه عادت ملوك است 

رشيدى خدمت كرد و به جاى خويش آمد و بنشست و بر . يد كه در اين معنى بيتى دو بگويىنمك است، با بى
 :بديهه اين قطعه بگفت
  نمكى  شعرهاى مرا به بى

 عيب كردى روا بود، شايد

   شعر من همچو شكّر و شهد است
 ...وندرين دو نمك نكو نايد
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] زر[اين روز چهار طبق ... اه را عظيم خوش آمد، چون عرضه كرد، پادش] و در بيت سوم به عمعق ناسزا گفت [
 ).363(»...رشيدى را فرمود

روزى بوده است كه به سبب محسود بودن، هجده سال در زندان به سر برد   مسعود سعد سلمان نيز از شاعران تيره
يخ ادبيات در ايران، در تار. هاى او گوش فلك را كر و دل زمين را خون كرد، ولى در پادشاهان زمان اثر نكرد و ناله

 :آمده است
معاندان ضياع او را از چنگ وى به در آورده و او كه به دادخواهى به درگاه سلطان آمده بود به تهمت حاسدانى  «

ترسيدند كه كار مدح بدو باز گردد، مغضوب سلطان شد و به زندان  كه از رونق اشعار او بيمناك بودند و مى
 )364(».افتاد

 :گويد باره مى خود در اين 
   همى ندانم خود را گناهى و جرمى
 مگر سعايت و تلبيس دشمن مكّار

   ز من بترسيد اى شاه خصم ناحق من
 )365(كه كار مدح به من باز گردد آخر كار

 :آورد خاقانى است  يكى ديگر از شاعرانى كه از حسد حاسدان دايم به رنج است و فرياد شكايت برمى
  بهتر از من پادشاه نيست اقليم سخن را 

 ...در جهان ملك سخن راندن مسلّم شد مرا

 اند اين ذهن و فطنت را حريفان حسد  دشمن

 منكرند اين سحر و معجز را رفيقان ريا

   من همى در هند معنى راست همچون آدمم
 )366...(وين خرن در چين صورت گوژ چون مردم گيا

ها را بيشتر  سازند، ولى خودستايى او هم آن  به حال خود رها نمىگذارند و  گر چه رشك برندگان او را آرام نمى
ضمن اين كه او از هيچ نوع اهانتى نسبت به دشمن خوددارى . دارد كند و به مقابله و مجادله وا مى تحريك مى

 :خورد ها در ديوان خاقانى زياد به چشم مى از اين خودستايى. كند نمى
  مشتى خسيس ريزه كه اهل سخن نيند

 ...با من قران كنند و قرينان من نيند

 اند  اوباش آفرينش و حشو طبيعت

 )367...(كالّا به دست حرص و حسد مرتهن نيند
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 :گويد  در جاى ديگر مى
   خاقانيم، نه، واللَّه، خاقان نظم و نثرم
 ...گويندگان عالم پيشم عيال و مضطر

   در غيبت من آيد پيدا حسود، آرى
 )368...(مردن پيمبرچون زادن مخنّث در 

 :مند است  شكوه او هميشه از دشمنان نيست، گاهى از دوستان گله
   دل خرد مرا غمان بزرگ

  دان برخاست از بزرگانِ خرده
  توزى بخت  خوارى من ز كينه

 )369(از عزيزان مهربان برخاست
تر با آنان  ه است، ولى مؤدبانهنفس از زخم زبان ديگران مصون نماند  حافظ هم با همه توانايى در شعر و عزّت

 :گويد داند و مى اش را خدادادى مى رو شده و استوارى و هنر شاعرى روبه
  حسد چه مى برى اى سست نظم بر حافظ

 )370(قبول خاطر و لطف سخن خداداد است
 :داند  زيرا مى

  كسى گيرد خطا بر نظم حافظ

 )371(كه هيچش لطف در گوهر نباشد
 :رسد ر لطف سخن كسى به پاى او نمى و مطمئن است كه د

 چكد  حافظ چو آب لطف ز نظم تو مى

 )372(حاسد چگونه نكته تواند بر آن گرفت؟
 :سرايد دارد و چنين مى دارند، او دست از نزاع با مدعى برمى جا كه حسودان دست از حسادت برنمى  ولى از آن

  حافظ تو ختم كن كه هنر خود عيان شود

 )373(محاكا چه حاجت است؟با مدعى نزاع و 
 :گويد  و در جاى ديگر مى

  گر بدى گفت حسودى و رفيقى رنجيد

 )374(گو تو خوش باش كه ما گوش به احمق نكنيم
 :دهد  به دل خود تسكين و به ما پند مى
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  بايد بود از طعن حسود اى دل  غمناك نمى
 )375(شايد كه چو وابينى، خير تو در اين باشد

ز حسد دست به گريبان همه شاعران از آغاز تا عصر حاضر بوده است، ولى چون بيشتر شاعران  بالى خانمانسو
داران شعر و  اند، گر چه از دشمنى اقران و داعيه اند، از ستيزه زرپرستان در امان مانده معاصر ستايشگر شاهان نبوده

آزمايش . ها دارد معاصر از اين موضوع حكايتتاريخ ادبيات . اند ادب و از آزار ستمگران جبار، راه گريزى نداشته
 :شاعران جوان در آغاز راه شاعرى يكى از ماجراهاست، مثل آنچه بر سر بهار آوردند

بهار پس از فوت پدر در گفتن شعر رفته رفته چنان مهارت به خرج داد كه جز معدودى از استادان، ساير فضالى  «
پس از آن كه حكّام و امراى خراسان در . خواند ر پدرش را به نام خود مىگفتند اشعا خراسان آن را باور نكرده، مى

محافل علمى مكرّر وى را امتحان كردند و قصايد خاص كه لفظاً و معناً تازگى داشت اقتراح كرده و او به خوبى از 
رى است كه براى عهده امتحان برآمد، حسودان و معاندين او رشته تهمت را از درِ ديگر تاب داده گفتند كس ديگ

 ...سازد او شعر مى

ترين امتحانات كه سرودن رباعيات به   بارى عاقبت كار او با مفتريان درباره امتحان به بديهه گفتن رسيد و مشكل
 .شد طريق جمع  بين اضداد باشد در مجلس به او تكليف مى

تسبيح، چراغ، نمك، : و آن چهار اين بوداين چهار لفظ را در چهار مصراع به وزن رباعى بگويد :  در محفلى گفتند
 :بهار اين رباعى را در چند لحظه بساخت. چنار

  با خرقه و تسبيح مرا ديد چو يار

 گفتا ز چراغ زهد نايد انوار

   كس شهد نديده است در كان نمك
 كس ميوه نچيده است از شاخ چنار

 :اين رباعى را ساخت. ش، سنگخروس، انگور، درف:  باز رباعى ديگرى با اين چهار چيز طرح شد
   برخاست خروس صبح برخيز اى دوست

  خون دل انگور فكن در رگ و پوست
   عشق من و تو قصه مشت است و درفش

  جور تو و دل صحبت سنگ است و سبوست
ديگر چهار چيز ... در آن مجلس جوانى بود طنّاز و خود ساز كه از رعنايى به رعونت ساخته و: گويد  بهار خود مى

من براى تنبيه آن . آينه، اره، كفش، غوره: بايستى بهار اين چهار چيز را بالبديهه بسرايد... به كاغذ نوشت و گفت
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   چون آينه نورخيز گشتى احسنت

ه به خلق تيز گشتى احسنتچون ار  
   در كفش اديبان جهان كردى پاى
 )376(غوره نشده مويز گشتى احسنت

 :كنند معرّفى مى» محسود دشمن« و حتى كسانى مثل دهخدا هم كه بيشتر محقّق بودند تا شاعر، خود را 
  اى مونس يوسف اندرين بند

  تعبير عيان چو شد تو را خواب
 خند دل پر ز شعف، لب از شكر

  محسود عدو، به كام اصحاب
  رفتى بر يار و خويش و پيوند

  آزادتر از نسيم و مهتاب
  زان كو همه شام با تو يك چند

  در آرزوى وصال احباب
 )377(    اختر به سحر شمرده، ياد آر

پس . رداى از جامعه بشرى نيست كه كم و بيش در هجوم سيل بنيان كن حسد قرار نگي  هيچ فرد و گروه و طبقه
بايد گوش دل به سخن وحى و كالم الهى بسپاريم و با حضور قلب و اخالص هر چه بيشتر، همواره به تالوت 

 .معوذَتين بپردازيم، تا خداوند ما را از اين آتش هولناك برهاند
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   معرفى
  و نقد

   كتاب
  هاى ويژه     نمايه موضوعى شماره

  
      نشريات علوم انسانى

)    86 -1384                      ( 

  
 پور     محمد حسين صادق

  
  

 چندى وجوى منابع و جلوگيرى از آثار تكرارى، جانب براى افزايش توان علمى محققان، كاهش زمان جست  اين
هاى ويژه نشريات فارسى زبان در حوزه  گردآورى شماره. ها مشغول هستم ها و فهرست است كه به تهيه نمايه

هاى منتشر شده در   كه سهم بسزايى در اشراف پژوهشگران بر حجم مقاله-علوم انسانى و روزآمد كردن آن 
گذارى  ها و نيز نام ها و يادمان راوانى مناسبتنظر به ف. هاى بنده بوده است مشغولى  از جمله دل- مطبوعات دارد 

رو فهرست  يابد، و حد يقفى هم براى آن متصور نيست؛ از اين ها روز به روز افزايش مى نامه ها، شمار ويژه سال
ام، كه  تاكنون چند مقاله در اين خصوص در مجله مشكوة داشته. هاى ويژه مرتب بايد روزآمد شود شماره
 .نامه است  منتشر شده و مشتمل بر يك هزار و دويست ويژه1384، زمستان 89 شماره ترين آن در كامل

زبان در حوزه علوم انسانى، از سال  هاى ويژه نشريات فارسى اى از شماره  اينك آنچه پيش روى شماست، سياهه
 :هاى زير فراهم آمده است  است كه به صورت موضوعى در بخش1386 تا پايان 1384
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نامه؛ اخالق، علوم تربيتى و   ويژه27شناسى، اعتقادات و كالم جديد  نامه؛ مباحث معرفت  ويژه18يث  قرآن و حد
نامه؛   ويژه15نامه؛ جغرافيا، تاريخ و تمدن اسالمى   ويژه13نامه؛ فقه، اصول و مباحث حقوقى   ويژه11شناسى  روان

نامه؛ مديريت و   ويژه22دارى  سى و حكومتنامه؛ انديشه سيا  ويژه18شناسى  فرهنگ مباحث اجتماعى و جامعه
نامه؛   ويژه22نامه؛ اشخاص   ويژه12نامه؛ رسانه، سينما و هنرهاى نمايشى   ويژه19نامه؛ ادبيات و هنر   ويژه3اقتصاد 
 .نامه  ويژه7شناسى تحقيق  رسانى و روش اطالع

  
   قرآن و حديث

 .84مستان ، ز48، ش 12، بينات، س )3(پژوه   ويژه بانوان قرآن
 .85، بهار و تابستان 50 و 49، ش 13 ويژه ترجمه قرآن، بينات، س 

 .84، بهار 6، ش 2 ويژه صحيفه سجاديه، سفينه، س 
 .86، پاييز 25، ش 7؛ س 84، پاييز 17، ش 5 ويژه علوم قرآن و حديث، الهيات و حقوق، س 

 .86، زمستان 78 ؛ ش84، زمستان 70 ويژه علوم قرآن و حديث، مطالعات اسالمى، ش 
 .86، فروردين و ارديبهشت 68، ش 16، پيامبر اعظم در قرآن، مجله علوم انسانى، س )2(پژوهى  ويژه قرآن

 .85، زمستان 52، ش 13 ويژه قرآن و پيامبرصلى اهللا عليه وآله، بينات، س 
 .86، پاييز و زمستان 52 و 51، ش 13 ويژه قرآن و حجاب، پژوهشهاى قرآنى، س 

 .86، تابستان 76 قرآن و حديث، مطالعات اسالمى، ش  ويژه
 .86، زمستان 56، ش 14 ويژه قرآن و حضرت فاطمه زهراعليها السالم، بينات، س 

، بهار و 50 و 49، ش 13؛ س 85، زمستان 48، ش 12، پژوهشهاى قرآنى، س )2(و ) 1( ويژه قرآن و خانواده 
 .86تابستان 

 .86، بهار 53، ش 14نات، س  ويژه قرآن و كرامت انسانى، بي
 .85، بهار 45، ش 12 ويژه قرآن و مسائل جامعه معاصر، پژوهشهاى قرآنى، س 

 .86، پاييز 55، ش 14 ويژه مقاالت قرآنى بانوان، بينات، س 
 .85، پاييز و زمستان 19، ش 7 ويژه مهدويت در قرآن، انتظار، س 

 .85، تابستان و پاييز 47 و 46، ش 12 ويژه وحى و پيامبرى، پژوهشهاى قرآنى، س 
  شناسى  مباحث معرفت

  اعتقادات و كالم جديد

 .85، پاييز 40، ش 8شناسى ديندارى عامه، كتاب نقد، س   ويژه آسيب
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 .85، تابستان 26، ش 7 ويژه اديان، پژوهش و حوزه، س 
 .85، پاييز 41، ش 11 ويژه براهين اثبات وجود خدا، قبسات، س 

، خرداد و تير 64؛ ش 86، فروردين و ارديبهشت 63، ش 13، انديشه حوزه، س )2(و ) 1(الت  ويژه بعثت و رس
86. 

 .86، فروردين 1، ش 2 ويژه تاريخ علم در اسالم، اطالعات حكمت و معرفت، س 
 .86، شهريور 6، ش 2 ويژه حكمت اشراق و مطالعات تطبيقى، اطالعات حكمت و معرفت، س 

 .85، زمستان 41، ش 8يفات و انحرافات، كتاب نقد، س  ويژه حماسه عاشورا، تحر
 .85، بهار 38، ش 8 ويژه خاتميت و امامت، كتاب نقد، س 

 .84، تابستان 16، ش 5 ويژه دكترين مهدويت، انتظار، س 
 .86، آذر 120؛ ش 86، ارديبهشت 113، ش 16شناسى، معرفت، س   ويژه دين

، مهر و آبان 142، ش 86، مرداد و شهريور 141، ش 24، حوزه، س )4 و 3(و ) 2(، )1( ويژه روشنفكرى حوزوى 
 .86 اسفند - ، آذر 144 و 143؛ ش 86

 .85، تابستان 39، ش 8گرى، كتاب نقد، س   ويژه صوفى
 .85، تابستان 26، ش 7 ويژه علم دينى، ذهن، س 

 .86، بهار 1، ش 1 ويژه علوم قرآن و حديث، سفير، س 
 .85، بهار و تابستان 42 و 41، ش 11تى و چيستى، نقد و نظر، س  ويژه فلسفه اسالمى؛ هس

  
 .86، تابستان 24، ش 7 ويژه فلسفه و كالم اسالمى، الهيات و حقوق، س 

 .86، پاييز 3، ش 1 ويژه فلسفه و كالم اسالمى، سفير، س 
 .84، زمستان 18، ش 5 ويژه فلسفه و كالم، الهيات و حقوق، س 

 .85، بهار و تابستان 40 و 39، ش 11، قبسات، س هاى مضاف  ويژه فلسفه
 .84، زمستان 38، ش 10 ويژه فلسفه كالم، قبسات، س 

 .84، پاييز 27، ش 9 ويژه كليات دانشگاه اسالمى، دانشگاه اسالمى، س 
 .84، زمستان 37، ش 8 ويژه گفتمان عدالت، كتاب نقد، س 

 ..85، پاييز 27، ش 7 ويژه معنا و داللت، ذهن، س 
 .86، بهار 5 ويژه منطق، معارف عقلى، ش 

 .86، تابستان 22، ش 6 ويژه مهدويت، طلوع، س 
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 .84، زمستان 58، ش 15 ويژه هرمنوتيك، نامه فرهنگ، س 
  

  شناسى  اخالق، علوم تربيتى و روان
 .86، بهار 42، ش 9شناسى تربيت دينى در مدارس، كتاب نقد، س   ويژه آسيب

 .85، پاييز و زمستان 6 و 5لى اهللا عليه وآله، اخالق، ش  ويژه اخالق پيامبرص
 .85، پاييز و زمستان 16 و 15، ش 4 ويژه تربيت احساسات و رنج عشق، سمرقند، س 

 .84، پاييز 8، ش 3 ويژه تربيت جنسى، تربيت اسالمى، س 
 .1386، 22 و 21 ويژه تعليم و تربيت در نهج البالغه، ش 

 .86، زمستان 69 و 68تكبر و عجب، گنجينه، ش  ويژه تواضع و عزت نفس، 
 .85 فروردين -  84، بهمن 102- 100، ش 9، س )علوم اجتماعى(شناسى دوران كودكى، كتاب ماه   ويژه جامعه

 .85، بهار 25، ش 7شناسى، پژوهش و حوزه، س   ويژه دين و روان
 .86ز ، پايي67 و 66 ويژه صداقت و اخالص از ديدگاه عالمان، گنجينه، ش 

 .86، شهريور 117، ش 16؛ س 85، مرداد 104، ش 15 ويژه علوم تربيتى، معرفت، س 
  

   فقه، اصول و مباحث حقوقى
 .86، بهار و تابستان 52 و 51، ش 14 ويژه حجاب، فقه، س 

 .85، بهار 19، ش 6 ويژه حقوق، الهيات و حقوق، س 
 .84، پاييز 36، ش 8 ويژه حقوق بشر، كتاب نقد، س 

 .87، ارديبهشت 125، ش 17يژه حقوق، معرفت، س  و
 .86، تابستان 13، ش 4 ويژه حقوق مؤلف، فقه و حقوق، س 

 .84 و بهار 83، زمستان 39 و 38، ش 10 ويژه زكات، فرهنگ جهاد، س 
 .85، بهار 47؛ ش 84، زمستان 46، ش 13، فقه، س )2(و ) 1(سازى   ويژه شبيه

 .85، پاييز و زمستان 28 و 27، ش 7وزه، س  ويژه علم اصول فقه، پژوهش و ح
 و 39؛ ش 84، بهار و تابستان 38 و 37، ش 10، نقد و نظر، س )2(و ) 1(هاى زبانى،   ويژه علم اصول و دانش

 .84، پاييز و زمستان 40
 .84، بهار 3، ش 2 ويژه فقه و حقوق اسالمى، برهان و عرفان، س 

 .86، تابستان 2ش ، 1 ويژه فقه و حقوق اسالمى، سفير، س 
 .86، بهار 75؛ ش 85، پاييز 73 ويژه فقه و حقوق اسالمى، مطالعات اسالمى، ش 

 ١١٥



  
   جغرافيا، تاريخ و تمدن اسالمى

 .85، زمستان 76، ش 4 ويژه ايتاليا، پل فيروزه، س 
 .84، پاييز 77، ش 20 ويژه تاريخ در ايران، ياد، س 

 .86، دى و بهمن 36 ويژه تاريخ شفاهى دفاع مقدس، سوره، ش 
 .85، زمستان 35؛ ش 85، پاييز 34؛ ش 85، تابستان 33، ش 4، آينه ميراث، س )3(و ) 2(، )1( ويژه تاريخ علم، 

 .85، پاييز 7، ش 2 ويژه تاريخ معاصر، نامه تاريخ پژوهان، س 
 .86، ارديبهشت 114، ش 16 ويژه تاريخ، معرفت، س 

 .84، پاييز 7، ش 2نه پژوهش، س  قرآنى، تاريخ در آي- ويژه تاريخى 
 .86، بهار 17، ش 5 ويژه تركيه، پل فيروزه، س 

 .84، بهار 55، ش 15 ويژه خليج فارس و ايران، نامه فرهنگ، س 
 .85، تابستان 80، ش 21 ويژه خليج فارس، ياد، س 

 .84، دى و بهمن 100 و 99، ش 9، س )تاريخ و جغرافيا(، كتاب ماه )3( ويژه سفرنامه 
 .85، زمستان 42، ش 11 ويژه فلسفه تاريخ، قبسات، س 
 .85، تابستان 6، ش 2پژوهان، س   ويژه فلسفه تاريخ، نامه تاريخ

 .85، پاييز 39، ش 10 ويژه مشروطه، تاريخ معاصر ايران، س 
 .85، تابستان 62، ش 76 ويژه يكصدمين سالگرد نهضت مشروطيت، گنجينه اسناد، س 

  
  شناسى ماعى و جامعه فرهنگ، مباحث اجت

 .84، زمستان 52، ش 13زادگان، وقف ميراث جاويدان، س   ويژه امام
 .85، فروردين و ارديبهشت 18، ش 4 ويژه تبارشناسى سوگ در اديان، اخبار اديان، س 

 .86، اسفند 123، ش 16؛ س 85، تير 103، ش 15شناسى، معرفت، س   ويژه جامعه
 .86، بهار 11، ش 4 بانوان شيعه، س ،)2(و ) 1( ويژه حجاب و عفاف 

 .85 مهر -، مرداد 108-106، ش 9، س )علوم اجتماعى( ويژه خاورميانه، كتاب ماه 
 .84، زمستان 28، ش 9 ويژه دانشجو، دانشگاه اسالمى، س 

 .86، بهار 35؛ ش 85، زمستان 34؛ ش 85، پاييز 33، ش 9، كتاب زنان، س )3(و ) 2(، )1( ويژه زن و حكومت 
 .86، تابستان 60، ش 15، ميقات حج، س )حج( ويژه سفرهاى دانشجويى 

 .1384، 17، ش 5 ويژه شادى، تجلى كوثر، س 
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 .85، فروردين 43، ش 5 ويژه شادى و غم، پرسمان، س 
، زمستان 38؛ ش 86، پاييز 37؛ ش 86، تابستان 36، ش 10، كتاب زنان، س )3(و ) 2(، )1( ويژه عفاف و حجاب 

86. 
 .85، بهار 16، 15، ش 4البالغه، س  ژه علوم اجتماعى، نهج وي

 .84 و بهار 83، زمستان 29 و 28 ويژه علوم ارتباطات، علوم اجتماعى، ش 
 .84، پاييز 57، ش 15 ويژه فرهنگ و مصرف، نامه فرهنگ، س 

 .84، پاييز 18؛ ش 84، تابستان 17، ش 5 ويژه فقر و نابرابرى در ايران، رفاه اجتماعى، س 
، زمستان 30؛ ش 84، پاييز 29؛ ش 84، تابستان 28، ش 7، كتاب زنان، س )5(و ) 4(، )3(، )2(، )1( ويژه فمنيسم 

 .85، تابستان 32؛ ش 85، بهار 31، ش 8؛ س 84
 .86، تير و مرداد 185 و 184، ش 16انديشى حجاب، پيام زن، س   ويژه هم

  
  

  دارى  انديشه سياسى و حكومت
 .86، بهمن و اسفند 192 و 191، ش 16 ملى و انسجام اسالمى، پيام زن، س  ويژه اتحاد

 .86، پاييز 25، ش 7 ويژه اتحاد ملى و انسجام اسالمى، كوثر، س 
 .86، تابستان 65 و 64 ويژه اتحاد ملى و انسجام اسالمى، گنجينه، ش 
 .86 ، پاييز و زمستان97 و 96 ويژه اتحاد ملى و انسجام اسالمى، مشكوة، ش 

 .85، تابستان 34، ش 9 ويژه امنيت، علوم سياسى، س 
 .84، تابستان و پاييز 15 و 14، ش 4 ويژه امنيت ملى، فرهنگ انديشه، س 

 .86، زمستان 24، ش 6 ويژه انسجام اسالمى، طلوع، س 
 .86 اسفند - ، آذر 69 و 68، ش 13، انديشه حوزه، س )2(و ) 1( ويژه انسجام اسالمى 

 .85، بهار 39، ش 11رى اسالمى، حكومت اسالمى، س  ويژه جمهو
 .86، مهر و آبان 66؛ ش 86، مرداد و شهريور 65، ش 13، انديشه حوزه، س )2(و ) 1( ويژه دعوت نبوى 
 .86، بهار 43، ش 12؛ س 85، زمستان 42، ش 11، حكومت اسالمى، س )2(و ) 1( ويژه دولت نبوى 

 .1385، 52، ش 10س  ويژه دولت و حاكميت، تحول ادارى، 
 .84، زمستان 38، ش 10 ويژه سند چشم انداز بيست ساله، حكومت اسالمى، س 

 .84، تابستان 56، ش 15ها، نامه فرهنگ، س   ويژه سياست و گفت و گوى تمدن
 .85، زمستان 54، ش 13 قانون اساسى، مجلس و پژوهش، س 44هاى كلى اصل   ويژه سياست

 ١١٧



، فروردين 124، ش 17؛ س 86، تير 115، ش 16؛ س 85، شهريور 105، ش 15 س  ويژه علوم سياسى، معرفت،
87. 

 .84، بهار و تابستان 22 و 21، ش 6 ويژه علوم و انديشه سياسى، پژوهش و حوزه، س 
 .83، پاييز و زمستان 24، ش 8 ويژه كارنامه كارآمدى نظام جمهورى اسالمى، دانشگاه اسالمى، س 

 .85، پاييز 41؛ ش 85، تابستان 40، ش 11رى، حكومت اسالمى، س  ويژه مجلس خبرگان رهب
 .84، تابستان 30، ش 8 ويژه وضعيت علوم سياسى در ايران، علوم سياسى، س 

  مديريت و اقتصاد

 .85، پاييز 24 ويژه مديريت، انديشه صادق، ش 
 .85، بهار 37، ش 13 ويژه مديريت، بصيرت، س 

 .86، مهر 74؛ ش 86، فروردين 68، ش 8 مديريت، س  ويژه مديريت در ايران، گزيده
  

  ادبيات و هنر

 .86 و بهار 85، زمستان 42 و 41، زنده رود، ش )1( ويژه ادبيات دهه چهل 
 .84، پاييز و زمستان 24 و 23، ش 6 ويژه ادبيات و نويسندگى در حوزه، پژوهش و حوزه، س 

 .86، شهريور 65، ش 6 ويژه اسطوره امروزين، رواق هنر وانديشه، س 
 .85، آبان 65، ش 8 ويژه بزرگداشت حاميان نسخ خطى، پيام بهارستان، س 

 .84، بهار 14 و 13 ويژه بالغت نهج البالغه، نهج البالغه، ش 
 .86، بهار و تابستان 34 و 33، ش 9 ويژه تعامل ادبى ايران و جهان، سخن عشق، س 

 .86، آبان 110، ش 10، س )كليات( ويژه حاميان نسخ خطى، كتاب ماه 
 .85، تابستان 58، ش 15 ويژه زبان و آموزش زبان خارجى، علوم انسانى دانشگاه الزهرا، س 

 .85، پاييز و زمستان 44 و 43، ش 5 ويژه شعر امروز ايران، بايا، س 
 .85 شهريور - ، مرداد 105- 103، ش 9، س )كليات( ويژه صنعت چاپ، كتاب ماه 

 .85، پاييز 35 فارسى، قند پارسى، ش  ويژه طنز در ادب
 .86، بهار 45، ش 6 ويژه قصه، بايا، س 
 .85 آذر -، مهر 108-106، ش 9، س )كليات( ويژه نشر، كتاب ماه 

 .85، پاييز 81، ش 21 ويژه نقش قلم در تاريخ مطبوعات ايران، ياد، س 
 .85، بهمن و اسفند 102 و 101، ش )هنر( ويژه نگارگرى، كتاب ماه 

 ١١٨



 .85، دى و بهمن 39 و 38، ش 6نويسى، صحنه، س   ويژه نمايشنامه
 .85، مرداد و شهريور 96 و 95، ش )هنر( ويژه هنر و حماسه، كتاب ماه 

 .85، فروردين و ارديبهشت 92 و 91، ش )هنر( ويژه هنر و سنت، كتاب ماه 
 .86هشت ، فروردين و ارديب104 و 103، ش )هنر( ويژه هنر و معمارى، كتاب ماه 

  
   رسانه، سينما و هنرهاى نمايشى

 .1386، 20 و 19؛ ش 1385، 18 و 17، ش )2(و ) 1( ويژه اقتصاد اسالمى، نهج البالغه 
 .85، زمستان 62، ش 16 ويژه انيميشن، فارابى، س 

 .86، زمستان 86، ش 23؛ س 86، پاييز 85، ش 22، ياد، س )2(و ) 1( ويژه جرايد فارسى اسالمبول 
 .86، تابستان 84؛ ش 86، بهار 83، ش 22، ياد، س )2(و ) 1(ژه جرايد فارسى مصر  وي

 .87، ارديبهشت 73، ش 7انديشى رسانه تلويزيون و سكوالريسم، رواق هنر و انديشه، س   ويژه دومين هم
 .86 و فروردين 85، اسفند 41 و 40، ش 6 ويژه دين و نمايش در ادوار تاريخ، صحنه، س 

 .84، تابستان و پاييز 43 و 42، ش 12ه و بحران، پژوهش و سنجش، س  ويژه رسان
 .85، بهار و تابستان 46 و 45، ش 13 ويژه رسانه و موسيقى، پژوهش و سنجش، س 

 .86، بهار 69، ش 18ها و دين، رسانه، س   ويژه رسانه
 .85، زمستان 68، ش 17اى، رسانه، س   ويژه سواد رسانه

 .86، تابستان 70، ش 18، رسانه، س ها  ويژه مديريت رسانه
 .84 و بهار 83، زمستان 11 ويژه مديريت، نامه علوم انسانى، ش 

  
   اشخاص

 .86، زمستان 26، ش 7 ويژه آيت اللَّه معرفت، الهيات و حقوق، س 
 .86، مرداد 5، ش 2 ويژه ابن سينا، اطالعات حكمت و معرفت، س 

 .84، شهريور 649فته، ش عليه السالم، كتاب ه  ويژه امام حسين
 .86، پاييز 38 ويژه بزرگداشت هشتصدمين سال تولد موالنا، قند پارسى، ش 

 .85، شهريور 54، ش 9 ويژه پترهانتكه، بخارا، س 
 .85، پاييز و زمستان 22 و 21، ش 6صلى اهللا عليه وآله، الهيات و حقوق، س   ويژه پيامبر اعظم
 .85، شهريور 297، ش 25 وآله، پاسدار اسالم، س صلى اهللا عليه  ويژه پيامبر اعظم
 .1385، 7صلى اهللا عليه وآله، تاريخ اسالم، س   ويژه پيامبر اعظم

 ١١٩



 .85، پاييز 11، ش 3صلى اهللا عليه وآله، تاريخ در آينه پژوهش، س   ويژه پيامبر اعظم
 .85، زمستان 4صلى اهللا عليه وآله، سفير، پيش شماره   ويژه پيامبر اعظم
  .85، بهار و تابستان 44 و 43، ش 11صلى اهللا عليه وآله، فرهنگ جهاد، س  ويژه پيامبر اعظم
 .86 و بهار 85، زمستان 23، ش 7صلى اهللا عليه وآله، كوثر، س   ويژه پيامبر اعظم
 .85، پاييز و زمستان 93 و 92صلى اهللا عليه وآله، مشكوة، ش   ويژه پيامبر اعظم
 .85، شهريور 28 و 27ى اهللا عليه وآله، نيايش، ش صل  ويژه پيامبر اعظم

 .85، زمستان 32، ش 8 ويژه پيامبر اعظم و اديان، هفت آسمان، س 
، 140 و 139؛ ش 85، بهمن و اسفند 138، ش 23، حوزه، س )2(و ) 1(صلى اهللا عليه وآله   ويژه پيامبر اعظم

 .86 تير -فروردين 
 .85، زمستان 68، ش 9هنگ كوثر، س  ويژه پيامبرصلى اهللا عليه وآله، فر

 .84، آبان و آذر 98 و 97، ش 9، س )تاريخ و جغرافيا( ويژه دكتر حسين شكوهى، كتاب ماه 
، خرداد 58؛ ش 85، فروردين و ارديبهشت 57، ش 12، انديشه حوزه، س )4(و ) 3(، )2(، )1( ويژه شهيد مطهرى 

 .85 و آبان ، مهر60؛ ش 85، مرداد و شهريور 59؛ ش 85و تير 
 .87، فروردين 86، ش 12 ويژه معرفت امام عصر، موعود، س 

 .87، ارديبهشت 87، ش 12دار انبياء و اولياء، موعود، س   ويژه ميراث
؛ 85، بهمن و اسفند 102، ش 17، آينه پژوهش، س )2(و ) 1(المللى امام خمينى و قلمرو دين   ويژه همايش بين

 .86، فروردين و ارديبهشت 103ش 
  

  شناسى تحقيق رسانى و روش  اطالع
 .86، دى و بهمن 122 و 121، ش 11، س )كليات(شناسى، كتاب ماه   ويژه اطالعات، ارتباطات و دانش

 .85، خرداد 42 ويژه روابط عمومى در فرايند جهانى شدن، روابط عمومى، ش 
، 51، ش 13؛ س 85، پاييز 48؛ ش 85ان ، تابست47، ش 12شناسى علوم انسانى، حوزه و دانشگاه، س   ويژه روش

 .86تابستان 
 .84، بهار 34، ش 8 ويژه علوم انسانى، اكنون و آينده، كتاب نقد، س 

 .84، مهر و آبان 130، ش 23 ويژه مجله حوزه، حوزه، س 
 .86، بهار 29، ش 8 ويژه نظام پژوهشى حوزه، پژوهش و حوزه، س 

 .85، فروردين 100، ش 15س  ويژه يكصد شماره مجله معرفت، معرفت، 
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 2 ع،، 
ئؤ الًالئؤالًهًالًٍئصؤالًهًض  ئؤالًى ئؤالًيًالًى ئالًالئ؟الًالئصئالًيصُض ئالًالئ؟الًالئئالًى الؤئئالًالئصئئئئصئ؟ئالًالئئالًى"الًيس

-الًهالًئالًالئ-ئ الًئالًهض الًه؟الًالئ؟ؤالًىئؤالًيالًئ صالًى الًئالًيالًيئؤالًيالًئالًى-ئ ض  الًالصالًيئؤالًٍ؟َالًهئؤالًلَالًٍئ؟ؤض
-الًٍالًئالًٍالًالئ؟-ئ الًالالًئالًٍالًى

ئالًٍَالًالًهالًالًال الًئالًلصالًالًهالًالًى ئالًهالًالًالًيالً؟الًالئ؟الًيالًالًالًيالً؟الًالئصالً؟الًالًى ئالًالالًئالًصالًى الًٍالًئالًلالًالئالًالالًئض
-الًٍئصالًالالًالًالالً- الً الًالئ؟الًهصالًض-الًالًالالً ئالًيالًي الًى- الًالًالالً الًالًالئصالًهالًالًٍالًئالًىئ؟الًالَالًالًال

ؤ ئض كئالًالصالًيالًئالًؤالًيئالًال؟الًيالًص الً؟ؤالًٍئصالًهالًالًالًيالًصؤض الًالًى الًض ئالًالًٍالًالًٍالًؤالًيئالًيالًالًٍالًالًهالً؟ؤالًهئالًى
ئ ؤك ئالًهؤالًٍئصالًى ئالًالؤالًهئالًيالًالًالالًك ئالًالؤالًيئالًالًٍالًك الًالالً؟ك ئض ئالًٍؤض ئالًالؤالًٍئصالًلالًهالً؟ك الً؟ك الًهئالًٍالًى

الًٍالً كالًئالًالئئالًالًيئالًالالًئص صئالًهئالًالؤ؟كالًئالًى؟ئالًالئ؟الًٍؤ؟كالًئالًهئض ئالًى صئالًيئالًهؤ؟ك ئالًى ؤك الًهؤالًالئالًى
الًئالً؟الًالًيئئ صالًئئالًئض؟الًيالًى الًيالًئض الًالًهالًيالًئالًلئالًالئئالًئالًالًى ئالًالًمالًهالًالًٍالًالًئالًٍئالًالئالًالًالًى الًالالًصالًئالًٍئالًى

الًالًٍصالًهالًالًالًهالً ئئالًالًى الًالًالًى ئصئالًالًهالًالًال؟الًهالًالًالًى الًالًىالًالًالًيالً الًى الًالًالًيالًالًالًيئئالًئالًالصالًض الًئالًل؟الًالًى
الًصالًالًالًالالًالً ض ك الًالالًصالًالًالًٍالًالًالًالالًؤطالًك ئئطالًيالًالًالالًالالًالًالًهالًالًالًهئئطالًالًوالًالالًالًالًالالًالًالًهئصئططك الًالًى

-الًيؤصالًئالًالًي؟-الًيؤصالًئالًالًي-صالًالًالًالالًالًالًالالًؤئ؟الًالًالًٍالًالًالًٍالً؟ؤئ؟الًالًالًهالًالًالًٍالًؤالًالالًؤطئ
-الًي؟ الًيؤالًؤالًي الًيؤالًؤالًى

ئالًالئصئالًهؤالًالًهئالًيؤئالًه؟ؤ الًى الًئالًهئئالًهؤض ؤض ئئالًى الًصض ؤالًلالًض ئئالًيؤالًلالًالًالالًًالًٍئئالًى ئالًيصؤالًٍ؟الًالًًٍالًى
الًئ ؤئض ئالًى ؤئالًلئالًهئض ؤئالًلئالًهئئض الًى الًالؤصئالًٍئالًى ك الًهؤئالًٍئالًى ئئالًالئالًيك ض ئ؟ك الًالًٍئالًالئئالًالئالًيالًض

-ؤئئ؟ئالًٍئ؟الًالؤ؟ الً؟ئالًٍئالًالئض الًصئالًالئالًالئالًالؤئض ؤ؟ئض ئض الًالئض
الًئئ ئض الًئئ؟الًالًى صئض الًئئالًالًى ئالًالًهئض الًالًيئئض ئالًالًالالًيض ئئ؟ئالًالئصالًٍؤؤالًه؟الًالًيئئالًالئالًالًٍؤئالًيالًالًيئئضالًٍ

ئالًٍ الًالًه؟الًى ئالًهكالًالًى؟الًالئالًالالً الًئالًالصك الًالئض الًالًى الًئالًألك الًالًيالًلئض ك ئئئض صالًالًيئئئئئً؟ئالًئئئًصالًالًيض
صالًالًالًالًٍئالًٍئالًهالًالً الًالًالًالًالئالًيالًئالًالك الًئالًالك ئالًى الًالًالالًض الًالًالصالًئالًالالًئك الًالًهصالًيئالًٍالًئالًيصك ك الًئالًى

الًالًئالًالًهؤالًالؤالًٍَالًالًئالً الًالًٍؤالًٍئالًيالًالًئالًالًالؤالًٍؤضالًضالًالًهؤالًٍؤضالًضالًالًهؤالًالؤالًيالًضالًالًهؤالًٍؤالًٍُ الًهؤالًالؤالًالص
الً الًي؟الً؟ئالًهالًيالًال؟ئالًالالًيئصئالًٍالًيئصئالًالالًيئؤض الًالًالًهؤالًٍؤالًيالًيؤالًيالًالًٍؤض؟الًٍئالًيالًالًالؤصالًلالًيصالًض؟ئالًى

الًصالًه الًصالًهئالًالالًى؟ئالًلالًالًى الًلئالً؟الًٍئالًى الًصئالًٍالًالالًئض صئئالًيالًئئالًهض يئئالًٍ؟الًيئئضالًيئئالًالالً يئئالًيالًيئئالًى
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 2 ع،، 
ئؤ الًالئؤالًهًالًٍئصؤالًهًض  ئؤالًى ئؤالًيًالًى ئالًالئ؟الًالئصئالًيصُض ئالًالئ؟الًالئئالًى الؤئئالًالئصئئئئصئ؟ئالًالئئالًى"الًيس

-الًهالًئالًالئ-ئ الًئالًهض ئؤالًيالًئالًه؟الًالئ؟ؤالًى صالًى الًئالًيالًيئؤالًيالًئالًى-ئ ض  الًالصالًيئؤالًٍ؟َالًهئؤالًلَالًٍئ؟ؤض
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وجود  هايى كه گفتيم بايد نوآورى به يكى اين كه در همه بخش: برم من براى اين سال دو چيز را انتظار مى ... 
  هاى هاى اقتصادى، در روش بيايد؛ مسئوالن دولتى در روش

ديپلماسى، در پيشبرد كشور به سمت علم و تحقيق، در گسترش فرهنگ مطلوب در ميان كشور، در  سياسى و 
ها، در  ارائه خدمات به همه قشرها به خصوص قشرهاى محروم و مظلوم، در آبادانى كشور، آحاد مردم در دانشگاه

دارند در كار خود و در عرصه هاى گوناگون اجتماعى و خدماتى، هر كدامى نياز  هاى اقتصادى، در دستگاه بنگاه
در اين سال بايد نوآورى فضاى كشور را . فعاليت خود نوآورى كنند؛ اين نقطه اولى است كه مورد انتظار ماست

 در - در سايه مديريت صحيح و تدبير درست -فرا بگيرد و همه خود را موظف بدانند كه كارهاى نو و ابتكارى را 
هاى گذشته انجام گرفته است، كارهايى  هايى كه در سال  دوم اين است كه فعاليتانتظار. فعاليت كشور وارد كنند

 چه -هاى مختلف  هاى بزرگى كه مسئوالن گوناگون و آحاد مردم در بخش گذارى كه دولت كرده است، سرمايه
نتايج آن را در ها به شكوفايى برسد و مردم  اند، اين  انجام داده-گذارى معنوى  گذارى مادى، چه سرمايه سرمايه

 .زندگى خود حس كنند
 

 (...................Anotates.................)  

در . 1170- 71جالل الدين محمد بن محمد رومى، مثنوى معنوى، كتابخانه و مطبعه بروخيم، دفتر اول، بيت ) 1
 :كند ن مى بيا-گردان   مانند حركت آتش- سبب اين استمرار را كه سرعت حركت است 1172بيت 

   آن ز تيزى مستمر شكل آمده است
  چون شَرر كِش تيز جنبانى به دست

ها و زمين هستند  سؤال آنان كه در آسمان: ترجمه بخشى از تفسير علّامه طباطبايى از آيه مذكور اين است كه) 2
تعال نيازمند به آن ذات م]  هست شدن و ادامه هستى[موجودات از همه جهات . سؤال نياز و حاجتمندى است

اَ نْتُم الْفُقَرَاء اِلَى «: فرمايد  مى15اند، چنان كه در سوره فاطر، آيه  نيازى وجودش تمسك جسته هستند، و به ذيل بى
الْغَنِى وه اللَّه فى شَاْنٍ«. »اللَّهِ و ومٍ هوافعال . داد ، او در كارى است غير از آنچه پيش و پس از آن انجام مى»كُلَّ ي

كارهاى خداى حكيم بدون . آفريدگار متعال تكرارى نيست و از همه جهت شباهت با كار ديگرى كه كرده ندارد
 .102، ص 19الميزان فى تفسير القرآن، ج . باشد نمونه و مثال قبلى يعنى ابداع مى

) 3 .ق1385السيد عبداللَّه شُبر، تفسير القرآن الكريم، مطبوعات النجاح بالقاهره، : ك.ر
محمد مهدى فوالدوند، قرآن مجيد، تحقيق و نشر دارالقرآن الكريم، قم، : ترجمه آيات از. 17/ سوره اسراء ) 4

1376. 
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شناخت بايد  جا به مناسبت روز معلم از دانشمندى كه اوضاع زمان و شبهات مخالفان اسالم را نيك مى در اين) 5
ص در توجيه عقلى اعتقادات دينى و پاسخ به منكران داشت، و ما نام برم و آن استاد مطهرى است، كه توفيقى خا

 .را الگويى براى شيوه تبليغات دينى و دفع اشكاالت است
 .6، ص 1سيد جمال الدين اسدآبادى و محمد عبده، اآلثار الكاملة، ج ) 6
 .163ابن عاشور، التفسير و رجاله، ص ) 7
 .433، ص 1اآلثار الكاملة، ج : بنگريد به) 8
؛ عبدالعاطى محمد 16؛ محمد عبده، تفسير القرآن الكريم، ص 316 و 315، ص 1محمد رشيد رضا، المنار، ج ) 9

، 155، ص 1؛ سيد محمود طالقانى، پرتوى از قرآن، ج 125 و 124احمد، الفكر السياسى لالمام محمد عبده، ص 
 .231؛ محمد تقى شريعتى، تفسير نوين، ص 188 و 172
 .70ش، ص 1378، 60، آينه پژوهش، ش »مفهوم سنن الهى در تفسير المنار«فاطمه تهامى، : د بهبنگري) 10
 .415 و 246، ص 3؛ پرتوى از قرآن، ج 233 و 224، ص 11، ج 334 و 315، 314، ص 1المنار، ج ) 11
 .238، ص 11المنار، ج ) 12
 .72، ص 60 آينه پژوهش، ش ،»مفهوم سنن الهى در تفسير المنار«؛ 235-232، ص 11همان، ج ) 13
شايان ذكر است كه تأويل عقلى برخى مفاهيم غيبى همچون لوح و قلم و عرش در اين ديدگاه تنها در مقام ) 14

؛ 61عبده، تفسير القرآن الكريم، ص : بنگريد به. گران روا شمرده شده است پاسخگويى به شبهات و اقناع شبهه
 .472 و 469، ص 7المنار، ج 

، 3؛ پرتوى از قرآن، ج 471، ص 7، ج 266 و 176-174، ص 1؛ المنار، ج 61، تفسير القرآن الكريم، ص عبده) 15
 .319ص 
طور خاص تأكيد دارد كه سنن ال يتغير الهى، سنن اجتماعى است نه  البته در ميان اصحاب جريان شريعتى به) 16

اس از نگرش تأويلى در خوارق عادات پرهيز و بر همين اس) 243 و 234تفسير نوين، ص : بنگريد به. (تكوينى
 ).246-245همان، ص . (دارد
 .362؛ تفسير نوين، ص 279 و 278، ص 4؛ پرتوى از قرآن، ج 234- 231، ص 1المنار، ج ) 17
بنگريد : اى به اجماع يا ارتفاع نقيضين معنى كرده است وى به صراحت خرق قانون عقلى را منتهى شدن قضيه) 18
 .315 و 314، ص 1ج المنار، : به

 .321 و 320، ص 3، ج 316- 314، ص 1المنار، ج ) 19
 .240، ص 11همان، ج ) 20
 .316- 314، ص 1همان، ج ) 21
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: بنگريد به. اى برخالف عبارت او گرفته است غريب آن كه محمد رشيد رضا پس از نقل سخن عبده نتيجه) 22
 .108، ص 12المنار، ج 

 .316 و 315، ص 1همان، ج ) 23
: اند گفتنى است ديدگاه مزبور را ظاهراً محمد رشيد رضا و احمد مراغى هم پذيرفته. 344، ص 1همان، ج ) 24

؛ قابل توجه آن كه مرحوم طالقانى رأى 140، الجزء األول، ص 1؛ مراغى، تفسير المراغى، ج 140، ص 1المنار، ج 
 .188، ص 1پرتوى از قرآن، ج : فوق را خالف ظاهر و مردود شمرده است

 .232، ص 11المنار، ج ) 25
 .240، ص 11همان، ج ) 26
 315 و 314، ص 1المنار، ج (توان بنا به شواهدى چند از عبارات وى و عبده  البته مى. 232، ص 11همان، ج ) 27

، چنين نتيجه گرفت كه آنان ميان ايمان و عدم انكار از يك سو و )108، ص 12 و ج 240 و 232، ص 11و ج 
اى از رويكرد سلفى و گرايش عقالنى به رغم ضرورت  ق و علم و يقين از سوى ديگر تفاوت نهاده و با آميزهتصدي

ها را بسته به داللت قطعى و غير قابل  ايمان به مدلول ظاهرى آيات و روايات، تصديق و علم و يقين نسبت به آن
گردد و از ايمان تنها  ايمان مزبور باز مى وش شدنرسد چنين تفكيكى در نهايت به مخد به نظر مى. اند تأويل شمرده

ماند، در حالى كه نزاع نه در كلّيت مضامين آيات، بلكه در تفاصيل معجزات و  اذعانى صورى و كلى باقى مى
 .خوارق عادات است

 .111، ص 5پرتوى از قرآن، ج ) 28
 .140، ص 5همان، ج ) 29
 .159 و 158، 155، ص 5همان، ج ) 30
؛ سيوطى، الدر المنثور، ج 38-31؛ همو، دالئل النبوة، ص 281 و 280، ص 4كثير، تفسير القرآن العظيم، ج ابن ) 31
 .120- 112، ص 2؛ جعفر مرتضى عاملى، الصحيح من سيرة النبى األعظم، ج 176 و 175، ص 6

 .332، ص 3، ج 333، ص 11المنار، ج ) 32
 .74، ص 14؛ آلوسى، روح المعانى، ج 63-60 ، ص19محمد حسين طباطبايى، الميزان، ج ) 33
 .128عبده، تفسير القرآن الكريم، ص ) 34
بعيد نيست كه رويكرد فوق در اين آيات افزون بر مبناى عقالنى خاص گذشته، . 133 و 132، 128همان، ص ) 35

ه قدر را مايه احتجاج معلول مخالفت مذهبى عبده در برابر روايت مشهورى از امام باقرعليه السالم باشد كه سور
، ص 1كلينى، الكافى، ج : اند؛ بنگريد به شيعه با مخالفان براى اثبات ضرورت وجود امام زنده در هر عصرى دانسته

 .308 و 304، 303
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 .268 و 267، ص 1المنار، ج ) 36
 .161عبده، تفسير القرآن الكريم، ص ) 37
د ديگر تنها خفاى شيطان را براى تقريب به ذهن، به خفاى البته مؤلّف در موار. 96 و 95، ص 3المنار، ج ) 38

 .66، ص 8همان، ج : ميكروب تشبيه كرده است؛ مثالً بنگريد به
، 2؛ پرتوى از قرآن، ج 64 و 63، جزء سوم، ص 1؛ تفسير المراغى، ج 523، ص 7، ج 95، ص 3همان، ج ) 39

 .254ص 
 .399، ص 1ج ؛ المنار، 183عبده، تفسير القرآن الكريم، ص ) 40
، 2الميزان، ج : ؛ نيز نگاه انتقادى را بنگريد در223-221، ص 2؛ پرتوى از قرآن، ج 58-54، ص 3المنار، ج ) 41

 .371-368ص 
؛ نيز نگاه انتقادى را بنگريد 524 و 523، ص 1؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 343- 340، ص 1المنار، ج ) 42
 .198 و 73، ص 1الميزان، ج : در
؛ 22، جزء سوم، ص 1؛ تفسير المراغى، ج 49، ص 3، ج 459 و 458، ص 2، ج 351 و 322، ص 1المنار، ج ) 43

بالغى، : ؛ نيز نگاه انتقادى را بنگريد در215 و 171، ص 2، ج 198 و 196، 191، 161، ص 1پرتوى از قرآن، ج 
 .361 و 280، ص 2 ج ،170، ص 1؛ الميزان، ج 409، ص 1آالء الرحمان فى تفسير القرآن، ج 

 .245، ص 7 و ج 311، ص 3المنار، ج ) 44
 .295- 293، ص 3همان، ج ) 45
غريب آن كه مرحوم طالقانى با وجود توجيه فوق و به رغم . 113 و 112، 110، ص 5پرتوى از قرآن، ج ) 46
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خثيمه و . كند  به نقل از ابواالحوص از عبداللَّه حديثى را درباره قرآن مجيد نقل مى328و فهم القرآن، ص 
 248 در الوصايا، ص همچنين. باشند عليه السالم مى ابواالحوص در كتب رجالى شيعه از اصحاب خاص امام صادق

عن عبداللَّه رفعه الى النبى و چنان كه در رجال حديثى : نويسد تر از حديث نقل شده از خثيمه مى در دو خط پايين
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: و قال ابو عبداللَّه رحمة اللَّه: كند عليه السالم استناد مى نيز به سخن امام صادقهمچنين در نفى قياس . نكرده است
. كند عليه السالم استناد مى محاسبى بارها به سخنان و رفتار امام صادق. 372، فهم القرآن، ص ...و قد ابعدوا القياس
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