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  سخن سر دبير 

ان هـذالقرآن (قران كريم كتاب هدايت انسان به سوی بهترين اهداف از بهترين را ه هـا اسـت 

و بدو ن ترديد كار ساز ترين  كتاب در سرنوشت مردم جهان  )9/اسراء ... يهدی للتى هى اقوم  

سرنوشت  اشته است بلكه در فرهنگ ونه تنها در سرنوشت مسلمانان تاثير ژرف د هست و بوده و

  .مردم جهان تاثير گزار بوده است 

و بلندی معنای آن و  علو بى بديل قرآن در تاريخ فرهنگ اسالمى و به دليل نقش محوری و

 مكـان خـاص  در برداشتن بطون و اليه های معنـايى عميـق و عـدم اختصـاص آن بـه زمـان و

وال لناس دون ناس فهو فى كل زمان جديد و عنـد كـل  ان اّهللاٰ لم يجعله لزمان دون زمان ....(

تبيين بـوده  اين كتاب نيازمند تفسير و )15ص  89بحار االنوار ، ج  –قوم غض الى يوم القيامه 

   . هست و

تحقيقـى در  ى از آثـار علمـى ويبراين اساس عالمان اسالمى از آغاز تا كنون ميراث گرانبهـا

  نهاده اند یجا  هيم تفسيری از خويش بظگنجيه های ع

در آن همـه جريـان هـای  ميراث تفسيری مسلما نان ، ساحت متكثر، متنوع و سيالى است و

از ايـن آكادميـك شناخت  و تبيين روشـمند ، عينـى و  مذهبى درون اسالم حضور دارند  دينى و

ن ناگون و مقايسه و تطبيق ميان آنها رسالتى است كـه بـرای انجـام آن عنـوا ساحت متكثر وگو

اين دو فصلنامه كه با هدف نشر وتوسعه تحقيقات در اين زمينه  ايم و زيد هگتفسير تطبيقى را بر 

كار خود را آغاز نموده است ، صرفا پذيرای مقاالتى خواهد بود كه به صورت تطبيقـى در يكـى از 

 عرصه های معارف قرآنى ، ديد گا های تفسيری ، اختالف نظرها يا اشتراك نظرهـای تفسـيری

 مكتـب و ذهب از فـرق مدو مكتب يا  يا بين دو فرقه يا دوساير فرقه های اسالمى  بين شيعه و

  مذاهب اسالمى نگا شته شده باشد 

ن اين عرصه دست آنان را به گرمى محققا پيشاپيش ضمن آرزوی توفيق برای همه اساتيد و

رعايت  را بودن شرايط ونشر مقاالت آنان در صورت دا فشرده و امادگى خويش را برای پذيرش و

 ضوابط مربوطه اعالم مى داريم 
  

  وآخر دعوانا ان الحمد ّهللاٰ رب العالمين

  دبير دو فصلنامه پژوهشى های  تفسير تطبيقى

  على احمد ناصح



  راهنمای شرايط تنظيم و ارسال مقاالت

  
 .متن مقاالت ارسالي به زبان فارسي باشد

 . مقاالت ارسالي در نشريه اي ديگر به چاپ نرسيده يا براي چاپ فرستاده نشده باشد

 .مقاالت فرستاده شده تحقيقي و مستند و براساس معيارهاي پژوهشي باشند

 .فراتر نرود )كلمه6500(صفحه 20حجم مقاالت ار 

 . به آدرس سامانه مجله ارسال گرددتايپ شود و  WORDبا برنامه مقاالت    

 .شماره تلفن تماس و درجه علمي وي ضروري است، ذكر مشخصات كامل نويسنده به همراه نشاني كامل

يك نفر  شايسته است مقاله را باهمكاري ،در صورتي كه نويسنده داراي مدرك پايين تر از استادياري باشد
 . تكميل و ارسال كند با درجه استادياري يا باالتر

 . فهرست منابع، نتيجه، بدنه اصلي، مقدمه، كليد واژه ها، چكيده: مقاله بايد مشتمل بر بخش هاي زير باشد

 . مقابل عبارت و در پرانتز ضروري است، درج معادل التين اسامي و اصطالحات مهجور

در داخل پرانتز قيـد  ، شماره جلد و صفحه، سال نشر، ارجاعات در داخل متن با ذكر نام خانوادگي نويسنده
 . گردد

معـارف  ، مقاالتي انتشار مي يابند كه به صورت تطبيقي در يكي از عرصه هاي علوم قرآني، در اين فصلنامه
تفسـيري بـين شـيعه و سـاير فرقـه هـاي       اختالف نظرها يا اشتراك نظرهاي ، ديدگاه هاي تفسيري، قرآني

 . مكاتب و مذاهب اسالمي نگاشته شده باشد، اسالمي يا بين دو فرقه يا دو مكتب يا مذهب از فرق

را بـراي خـود محفـوظ مـي دارد و از بازگردانـدن مقـاالت        فصلنامه حق رد يا قبول و ويراستاري مقـاالت 
 . دريافتي معذور است

  شيوه نامه
  : در تدوين مقاالت الزم است اين ترتيب رعايت شود

  به صورت كوتاه و رسا درج گردد؛ ، ناظر به موضوع تحقيق: عنوان مقاله. الف
نويسندگان بـه همـراه رتبـه علمـي و سـازمان      / ذكر نام و نام خانوادگي نويسنده: مشخصات نويسنده. ب

  وابسته؛ 
فارسي و انگليسـي بـه گونـه اي كـه نمايـانگر شـرح مختصـر و        كلمه به زبان  150 -100قريب : چكيده. ج

ماهيت پـژوهش و نكتـه هـاي مهـم نتيجـه بحـث       ، هدف، جامعي از محتويات نوشتار شامل بيان مسئله
  باشد؛ 

واژه از ميان كلماتي كه نقش نمايه و فهرست را ايفا مي كنند و كـار جسـت و    6حداكثر تا : كليد واژه ها. د
  آسان مي سازند؛  جوي الكترونيكي را

در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نيز به زمينه هاي قبلي پژوهش و ارتبـاط  : مقدمه. ـه
  آن ها با موضوع نوشتار به صورت واضح اشاره شود؛ 

  بدنه اصلي مقاله. و



 

 )بنـد ( به گونه اي كه هر پـاراگراف ، پاراگراف بندي شده باشد، بدنه مقاله كه متن اصلي است. 1
  . حاوي يك موضوع مشخص باشد

  .هر دسته از موضوعات مرتبط در ذيل يك عنوان خاص قرار گيرند. 2
ذيل عنوان كلي تر قرار گيرند به نوعي كه مجموعه مقالـه از يـك شـاكله    ، هر دسته از عناوين. 3

  . منسجم برخوردار باشد و تقديم و تاخير مطلب در آن رعايت گردد
قرار داده  )" "( گيومه، ابتدا و انتهاي مطلب، مطلبي عينا از منبعي نقل مي شوددر مواردي كه . 4

  . نقل به مضمون نيازي به درج گيومه ندارد. شود
  . هر مطلب نقل شده بايد به منبعي ارجاع داده شود. 5
 ،در پايـان هـر نقـل مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم       ، به جاي ذكر مراجع در پاورقي يا پايان هر مقاله. 6

شماره جلد و ، سال انتشار، نام خانوادگي مولف( :مرجع مورد نظر بدين صورت ذكر مي شود
بايد اسم وي هم مورد اشاره قـرار  ، مشترك است، در صورتي كه نام خانوادگي مولف )صفحه
دو اثـر يـا بيشـتر منتشـر شـده و در      ، در صورتي كه از شخص مورد نظر در يك سـال . گيرد

با آوردن حروف الفبا بعد از سـال انتشـار ميـان دو اثـر     ، رار گرفته استمقاله مورد استفاده ق
   .تفكيك صورت مي گيرد

  :ذكر منبع بدين شكل صورت مي گيرد، اگر ازيك نويسنده بيش از يك اثر استفاده شده است
  ) شماره صفحه، شماره صفحه و سال انتشار اثر دوم، سال انتشار اثر اول، نام خانوادگي( 

  : به اين صورت اشاره مي گردد، كه به دو اثر مختلف با مولفان متفتوت ارجاع داده شود در صورتي
  ) شماره صفحه، سال انتشار، نام خانوادگي/ شماره صفحه ، سال انتشار، نام خانوادگي( 

فقط نام خانوادگي يك نفر آورده مـي شـود و بـا ذكـر واژگـان      ، اگر مولفان يك اثر بيش ازسه نفر باشند
  .به ساير مولفان اشاره مي گردد» رانديگ«
حاوي جمع بندي و خالصه مهم ترين مسـائلي كـه نويسـنده آن هـا را در     ، كلمه 200-100حدود: نتيجه. ز

  . مقاله اش به طور مستند شرح و بسط داده است
نقـل  كتب و مقاالتي كه نويسنده در مقاله اش بـه آن هـا اسـتناد نمـوده و يـا از آن هـا       : فهرست منابع. ح

  . مطلب كرده است
  روش تنظيم منابع

  . تنظيم گردد )نام خانوادگي( فهرست منابع در پايان مقاله و در صفحه اي جداگانه براساس حروف الفيا
  .سال انتشار، ناشر: محل نشر، مصحح؛ نوبت چاپ/ نام؛ عنوان كتاب؛ نام مترجم، نام خانوادگي: كتاب
  .سال انتشار، شماره مجله، نام مجله، »مقالهعنوان «نام؛ ، نام خانوادگي: مقاله

، نـام اسـتاد راهنمـا   ، دكتـري / ؛ يايان نامه كارشناسـي ارشـد  »عنوان پايان نامه«نام؛، نام خانوادگي: پايان نامه
  .سال دفاع، دانشگاه، دانشكده، رشته

  . آدرس اينترنتي، »نام مقاله«نام؛، نام خانوادگي: منابع الكترونيكي
نام آن ذكر مي شود ودر صـورت عـدم تـاليف    ، در صورت تاليف توسط مركز يا موسسه: منابع نامشخص

  . با نام اثر آغاز مي شود، توسط نويسنده يا موسسه
 )بدون تـاريخ ( »بي تا«، بدون ناشر( »بي نا«، )بدون محل نشر( »بيجا«از الفاظ : عدم تعيين برخي مشخصات

  . استفاده شود
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  1اول، شماره پياپى  هشمار، اولسال  :قم دانشگاهفصلنامهٴ دو 

  )38 -7صفحات ( تفسير تطبيقي آيات ابتدايي سوره دخان با تكيه بر مسأله نزول قرآن
 05/06/1394 يرشپذ ريختا، 29/04/1394فت رياداريخ ت

 ابتدايى سوره دخان با تكيه بر مسأله نزول قرآن  آياتتفسير تطبيقى 

  *كامران اويسى

 **ا مودبرض

  چكيده

از جايگـاه و اهميـت ، به ويژه آيات قـرآن كـريم، مطالعات تطبيقى در متون اسالمى

، نندهكشرافت و عظمت نازل ، ات يكم تا ششم سوره دخانيآ. ای برخوردار است ويژه

رده است؛ لذا مى تـوان در كان يبر او نازل شده و زمان نزول را اجماًال ب، نازل شونده

در . به مسئله شب قدر و نزول قـرآن پرداخـت، تفسيری آيات گفته شدهميان مباحث 

از ، مى توان به نكـاتى دسـت يافـت، فرآيند تفسير تطبيقى آيات ابتدايى سوره دخان

ای "، برداشت نمود )ع( راهنمايى معصوم با" حم"قبيل بهترين معنايى كه مى توان از 

همان امور مقدر شده  ىعنين يب مبتاكيعنى قسم به  "و الكتاب المبين"است؛ " محمد

نزول قرآن در شب قـدر ، از لوح محفوظ؛ مقصود از نزول در آيات ابتدايى سوره دخان

 ىط و اجمـاليقرآِن بسـ ىنزول دفع، ر امور از لوح محفوظ و منظور از انزاليز تقديو ن

 امـر يـكه كبل، نبوده ىعيامر تشر يكدر قالب الفاظ و ، هكقت قرآن است ييعنى حق

ات ابتـدايى يده است؛ مورد خطاب آيافاضه گرد )ص( امبريه بر قلب پكاست  ىنيوكت

 یم امـركـيامـر ح. و تبعًا به افراد ديگر دانسـت )ص( اصالتًا به پيامبر، سوره دخان را

نـد و پـس از اقتضـا و ك ىدا ميو امر را پ ىتعلق نه یاقتضا، ه به سبب اتقانكاست 

ر امـور از لـوح محفـوظ ين مهم در شب قدر با تقديا. رسد ىت ميبه مرحله فعل، انشا

ده و بـه مناسـبت در هنگـام يـنازل گرد )ص( امبريسپس به قلب پ. رديگ ىصورت م

  .شود ىمنجز م، به مردم )ص( امبريو ابالغ پ ىجينزول تدر

  .نزول، دفعى و تدريجى، دخان، تفسير تطبيقى: واژگان كليدی

                                                 
 .دانشجو دكتری رشته علوم قرآن و حديث *

 .استاد گروه قرآن و حديث دانشگاه قم **
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  قدمهم

ای  از جايگـاه و اهميـت ويـژه، قـرآن كـريم در متون اسالمى بـه ويـژه آيـات، مطالعات تطبيقى

/ آل عمران( ...َنُكمْ يَننا و بَ يَكلَِمه َسواء بَ  ىالكتاِب َتعالَْوا ِإل ا َاهليقل "با توجه به آيه . برخوردار است

چرا كه دعـوت بـه . از خود قرآن كريم استظهار نمود، مى توان اهميت مطالعات تطبيقى را١") 64

امری اسـت كـه مفسـران آن را ، اسالم و مسحيت در ماجرای مباهله كلمه مشترك بين دو دين

در آيه مـذكور " كلمه"يكى از نظرات تفسيری در باره لفظ ، چنان كه عالمه طباطبايى .پذيرفته اند

واضح است كه برای رسيدن به اتفاق عملى نسبت بـه توحيـد در  ٢.را اخذ به كلمه توحيد مى داند

به نظر مى رسد يكى از راه های دسـتيابى بـه . وحدت اعتقادی كوشيد ابتدا الزم است در، جامعه

  .گسترش مطالعات تطبيقى و مقارنه ای بين اديان و مذاهب است، وحدت عقيدتى

به عنـوان سـيره سـلف و بـه  ىقياحيای روش مطالعه تطب، محققان معاصر ىبنا بر نظر برخ 

گرايى در بين مسلمانان و تحكيم مبانى تقريب بـين عالمـان  منظور گسترش تعامل و تقويت هم

، در زمـان حاضـر ٣.های فوری اين مقطع تـاريخى اسـت ها و بايسته از ضرورت، مذاهب اسالمى

مطـرح ، موضـوعىبه عنوان يكى از انواع تفسير ، مطالعات تطبيقى تا حدی توسعه يافته است كه

در اين ميان مى توان موضوعاتى از علوم قرآنى را با تكيه بر تفسير تطبيقى آيـات  ٤.گرديده است

از ديرباز ، مسأله نزول قرآن نيز از جمله مباحث علوم قرآنى است كه. مورد مطالعه قرار داد، مربوط

هل تسنن نيز در ذيل آياتى مفسران شيعه و ا، مورد توجه قرآن پژوهان بوده است كه در كنار آنان

گرچه آيات متعددی به . به تبيين مسأله نزول قرآن پرداخته اند، كه اشاره ای به نزول قرآن داشته

ديدگاه های مفسران و گاه ، نزول قران اشاره دارد اما با توجه به تمركز مقاله حاضر بر سوره دخان

  .بررسى مى گردد، مذكور قرآن پژوهان درباره آيات مربوط به نزول قرآن در سوره

در ترتيب مصحف رسمى در جزء بيست و پنجم قرآن ، در معرفى سوره دخان گفته شده است

شصـت و ، و در ترتيـب نـزول ٥بعد از سوره زخرف و قبل از سوره جاثيه، در رديف چهل و چهارم

                                                 
  .»است سانيك شما و ما انيم هك سخنى سوى به دييايب! تابك اهل اى«: بگو: ترجمه. ١

  .٢٤٧ ص، ٣ ج، القرآن ريتفس فى زانيالم .٢

  .٩ص ، ها ضرورت و بايسته، مطالعات تطبيقى مذاهب مقاله.  ٣

  .٣٩ -٣٥ص ، مقاله شيوه های تفسير موضوعى قرآن كريم: ك.ر.  ٤

 و ريـ؛ التحر٢٦٩ ص، ٤  ج، ليـالتنز غـوامض حقـائق عن شافك؛ ال٩١ ص، ٩ ج، القرآن ريتفس فى انيالب مجمع. ٥

  .١٤١ ص، ٢١ ج ، نمونه ري؛ تفس٣٠٦ ص، ٢٥  ج، ريالتنو
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 سـوره دخـان را شصـت و سـومين سـوره نـازل شـده، اگر چه ابن عاشور ١.چهارمين سوره است

نـازل  )ص( ای است كه بر پيامبر اكـرم شصت و چهارمين سوره، لكن سوره مورد بحث، ٢داند مى

های مسـند و غيـر مسـند و تركيبـى كـه توسـط يكـى از  شده است و اين مطلب را تمام جدول

سوره مورد نظر به مناسبت كلمه به كار رفتـه در آيـه  ٣.كند تأييد مى، شده كمحققان معاصر تدار

به اتفـاق دانشـمندان تفسـير و علـوم قـرآن مكـى ، سوره دخان ٤.ناميده شده است" دخان"، دهم

البتـه نسـبت بـه غيرمكـى بـودن آيـه  ٦.برخى آيه پانزدهم تا آخر را غير مكى دانسته اند ٥.است

ًا ي؛ ثان٧نياورده است يىاوًال سيوطى آيات ياد شده را به عنوان آيات استثنا: توان گفت ىپانزدهم م

و ( آيات سـوره مزبـور بـه شـمارش كـوفى تعداد ٨.شاذ است ىقول، ثنايى بودن آيات ياد شدهاست

اما آنچه كه در مقاله پيش رو به سـبب ارتبـاط آن بـا مسـأله  ٩.پنجاه و نه است، )ىمصحف رسم

آيات يكم تا ششم سوره دخان است كه متن و ترجمه آن ، نزول قرآن مورد بررسى قرار مى گيرد

  : آيد در ادامه مى

ْ  )1( حم ل َأْمـٍر كـْفَرُق يها يف )3( نَ ينا ُمنِْذركٍة ِإنا كَلٍة ُمبارَ يلَ   ىِإنا َأنَْزلْناُه ف )2( نِ يتاِب الُْمبكَو ال

م كَرْحَمًة ِمْن َرب  )5( نَ ينا ُمْرِسلكَأْمرًا ِمْن ِعنِْدنا ِإنا  )4( مٍ كيحَ  ُه ُهَو الس6( مُ يُع الَْعليِإن ( 
م؛ يه ما آن را در شبى خجسته فرو فرسـتادك )2( !روشنگر )قرآن( تابكسوگند به  )1( .ميحام

ه كـدر حـالى  )4( شـود؛ رده مىكز استوارى جدا يهر چ )شب( در آن )3( .ميدر واقع ما هشدار گر

، توستبخاطر رحمتى از جانب پروردگار  )نهايا( )5( .ميا ه ما فرستندهك] چرا[فرمانى از نزد ماست؛ 

   )6( .داناست] و[قت تنها او شنوا يه در حقك

                                                 
  .١٢٢ص ، ١ج ، همگام با وحى. ١

  .٣٠٦ ص، ٢٥  ج، ريالتنو و ريالتحر . ٢

  .١٢٢ ص و ١٠٤ ص، ١ ج، وحى با همگام.  ٣

  .١٤٤ ص، ٢١  ج، نمونه ري؛ تفس٣٠٦ ص، ٢٥  ج، ريالتنو و ريالتحر: ك.ر.  ٤

؛ ٢٦٩ ص، ٤  ج، ليـالتنز غـوامض حقائق عن شافك؛ ال١٩٤ص ، ٥ ج ، ر القرآنيجواهر الحسان فى تفس: ك.ر.  ٥

  .١٤١ ص، ٢١ ج ، نمونه ري؛ تفس١٩٦ ص، ١٨ ج ، زانيالم ريتفس ؛ ترجمه٣٠٦ ص، ٢٥  ج، ريالتنو و ريالتحر

  .٢٦٩ ص، ٤ ج ، ليالتنز غوامض حقائق عن شافك؛ ال٤٠٠ص ، ٨  ج، انير روح البيتفس.  ٦

  .٨١ -٧٢ص ، ١ ج ، القرآن علوم ىف اإلتقان: ك.ر.  ٧

  .٣٠٦ص ، ٢٥  ج، رير و التنويالتحر.  ٨

  .٣٠٦ص ، ٢٥ ج، رير و التنويالتحر: ك.ر. ٩
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  نظم درونى آيات

ه نشأت گرفتـه از ك یانذار یه براك، اركاست آش ىتابكه قرآن كدهند  ىات گفته شده نشان ميآ

در ، )...نّا وك، انّا= ريلم مع الغكاربرد متكبه سبب ( توسط فرشتگان، خدا یاست از سو ىرحمت اله

، ات نـامبردهيـآ. ده استينازل گرد )ص( امبريبه پ، شود ىتوسط خدا انجام مر امور يه تقدك ىشب

 .رده استكان يبر او نازل شده و زمان نزول را اجماًال ب، نازل شونده، نندهكشرافت و عظمت نازل 

  :معتقد است، ر شدهكات ذيان نظم آيدر ب یفخر راز

  :استم قرآن از سه وجه يات گفته شده تعظيمقصود از آ اوالً 

خدا به قرآن سوگند خورده  .1: ه خود از سه منظر استك :به حسب ذات قرآن )الف 

بـه قـرآن قسـم ، دهيـنـازل گرد كمبار ىه قرآن در شبكن عنوان يخدا به ا .2است؛ 

ء ىت شـرافت آن شـيـداللت بـر نها، ءىاز احوال ش ىه سوگند به حالتكخورده است 

   .آن دارد ىبر شرف ذات داللت، ن بودن قرآنيوصف به مب .3دارد؛ 

  به سبب زمان نزولش  )ب 

 .ننده اشكبه جهت شرافت نازل  )ج

خدا آن را نـازل فرمـوده اسـت؛  .1: دو مطلب دارد یاقتضا" ةكلة مباريل ىإنا أنزلناه ف"جمله  اً يثان

خـدا  .1: ده اسـتيان گرديب، ز توسط جمله نامبردهيدو مطلب ن. است كمبار ىشب، آن شب .2

مخصـوص بـه ، مكـيآن امـر ح .2. ندك ىر ميق و تقديرا تفر یمانه اكيهر امر ح، شبدر آن 

بدان اشـاره " أمرا من عندنا"شود و جمله  ىه خدا ظاهر ميه فقط از ناحكاست  ىشرف و منزلت

   ١. دارد

را بـه " كربـ"و اسـم ظـاهر " كرحمة من رب: " فرمود، "رحمة منا:"ديه بگوكنيا یخدا به جا ثالثاً 

، ن را دارديرحمت بـر مربـوب یت مقتضايربوب: "ندكن مطلب را اعالم يآورد تا ا" نا"ر يضم یجا

شان يشنود و حاجت ها ىشان را ميرا خدا ناله هايازمندان است زين یازهايآن رحمت بر وفق ن

  ٢. "ميع العليإنه هو السم: "ن سبب فرموديبه هم. داند ىرا م

  . شود ىه به بيان تفسير و تنزيل سوره پرداخته ميل هر آيذ، بهتر مطالب كيكدر ادامه به سبب تف

                                                 
  .٦٥٤ص ، ٢٧ج ، بيح الغيمفات.  ١

  .٦٥٤ص ، ٢٧ج ، بيح الغيمفات.  ٢
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  حم  -1

كه ابتدا آيه را از لحاظ صرف و نحو و بالغت عربـى مـورد ، معمول مفسران بر طبق روش تفسير

بيان نموده انـد را  "حم"بالغى درباره  -احتماالتى كه مفسران از جنبه ادبى، بررسى قرار مى دهند

  :ردك یبند ن گونه دستهيمى توان ا

ن سـخن يـباشد مثل ا" نيتاب المبكهذه السورة أو هذه الحروف حم و ال"، ر آنيتقد .الف

؛ ايهذا ز"ه ك از حـروف يـا اسـم " حم"، ن حالتيدر ا". د است به خدا قسمين زيد و اّهللاٰ

م آن اسـت؛ يبرای تعظـ" َلةٍ يلَ "ه نكره آمدن كسوره و خبر برای مبتدای محذوف است 

  .ف شده استياز همان حروف الفبا تألن سوره يا ىعني

  . باشد" إنا أنزلناه، نيتاب المبكو ال"الم مستقل از جمله ك يك  "حم" .ب

دو قسـم بـر ، ن صـورتيـه در اكـباشد " إنا أنزلناه، نيتاب المبكو ال، و حم"، ر آنيتقد .ج

پى دو سوگند ، ه بعد از آن آمدهكگرى يه با سوگند دكسوگنديست " حم. "ء واحدندىش

و سوگند بـه " حم"  دهد؛ سوگند به حروف الفبا همچون ل مىكيدر پى و متناسب را تش

جواب قسم "  ِإنا َأنَْزلْناهُ "جمله  ١.افته استيل كين حروف تشيه از اك، تاب مقدسكن يا

 . است
   ٢".ا حمي: "ا گفته شده استيرا گويو منادا خواهد بود ز )ص( امبرياسم پ" حم" .د

  .مناسب تر است، ارائه خواهد شد" نيتاب مبك"ه از ك یريرسد احتمال چهارم با تفس ىبه نظر م

 يكـىگفته اند كه  ىبرخى درباره حروف مقطعه اقوال، اما درباره مباحث تفسيری مربوط به آيه

قرآن با همه عظمتش از حروف الفبا تشكيل شده و نشـانگر ، دگاه ها اين است كهين دياز مهمتر

لكـن ، ٤البته بعضى محققان معاصر معتقدند دليل قطعى بر آن وجود ندارد ٣.است قدرت خالق آن

صحيح ترين قول اين اسـت كـه تفسـير درسـت حـروف  ٥.مؤيداتى مى توان برای آن پيدا نمود

زيرا به نظر مى رسد از متشابهاتى هستند ، روشن مى گردد )ص( مقطعه تنها در پرتو بيان معصوم

                                                 
  .١٤٧ -١٤٦ ص، ٢١ ج، نمونه ريتفس: ك.ر.  ١

، ٢٥ ج ، رير و التنـوي؛ التحر٦٥١ ص، ٢٧ ج، بيالغ حي؛ مفات٢٦٩ص ، ٤  ج، ليشاف عن حقائق غوامض التنزكال.  ٢

  .١٤٧ -١٤٦ ص، ٢١ ج، نمونه ريتفس: ك.؛ ر٣٠٨ص 

  .٦٢ ص، ١  ج، نمونه ريتفس :ك.ر.  ٣

  .١٥٢ص ، ٢ج ، همگام با وحى: ك.ر.  ٤

  .٦٢ ص، ١  ج، نمونه ريتفس :ك.ر.  ٥
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رموزی هستند بين خـدا و ، بنابراين حروف مقطعه. توانند آنها را معنا كنندكه راسخان حقيقى مى 

. رده اسـتكبرقرار  )ص( امبرين سوره حم و پيب یز مالزمه اين ىتهران ىت اّهللاٰ صادقيآ ١.رسولش

ه كن قسم خورده يتاب مبكرا خدا به يز، است )ص( رمكنجا همان رسول ايحم در ا: سدينو ىاو م

رحمـة "نـدارد؛ جملـه  )ص( امبرير پيجز قلب من ىمحل نزول، هكرده است ك نازل كىدر شب مبار

 یمورد خطـاب اسـت؛ از سـو" حم"در  )ص( امبريه پكن مطلب است ياز ا یز جلوه اين" كمن رب

ن يـن ايبنـابرا ٢.امبرانيـتاج پ )ه و آلهيصلى اّهللاٰ عل( م تاج قرآنند و محمديحام، ىتيگر طبق روايد

  . ستيد نيبع، محمد یا ىعني" حم"ه كاحتمال 

ا حـم: "ه آمده استيدرباره باطن آ ىتيروا، )ع( اظمكاز امام  ـدٌ   َأم ىَو ُهـَو ِفـ )ص( َفُهـَو ُمَحم 

ز يـتاب هود نكن اسم در يا، ؛ حم محّمد است٣"ِه َو ُهَو َمنُْقوُص الُْحُروفِ يُأنِْزَل َعلَ  یَتاِب ُهوٍد الذِ ك

  .قطع شده است -آخر" د"اّول و " م" –ه بعضى از حروف آن ك، هست

2- ْ   نِ يتاِب الُْمبكَو ال

ْ "در " الف و الم" تـاب ك"بـه سـبب عبـارت  یركعهد ذ، د منظوريه شاك ٤برای عهد است  "تاِب كال

 ٦.قبـل از سـوره دخـان اسـت، ب نزوليرا سوره زخرف از لحاظ ترتيز، ٥سوره زخرف باشد" نيمب

بـراى سـوگند " و الكتاب المبـين"در " واو"، مكارم معتقدند عالمه طباطبايى و آيت اّهللاٰ ، زمخشری

   ٧.است

، بايد بررسى شود كه اوًال منظور از كتاب و ثانيًا مقصود از مبين، برای روشن شدن معنای آيه

  چست؟ 

                                                 
  .٢٧١ص ، ٢؛ ج ١٨٤ص ، ١ج ، همگام با وحى: ك.ر.  ١

  .٣٧٩ ص، ٢٦ج ، ر القرآن بالقرآن و السنهيتفس ىالفرقان ف.  ٢

  .٤٧٩ ص، ١  جى، افكال.  ٣

  .308ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر.  ٤

  .١١٧ص ، ٩ج ، انهيم و بيركاعراب القرآن ال.  ٥

  .١٢٢ص  ، ١ج ى، همگام با وح.  ٦

، نمونـه ري؛ تفسـ١٩٦ ص، ١٨ ج، زانيـالم ريتفسـ ؛ ترجمـه٢٦٩ص ، ٤  ج، ليشاف عن حقائق غوامض التنزكال.  ٧

  .١٤٧ -١٤٦ ص، ٢١ ج
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  بررسى معنای كتاب

سه احتمال مطرح  یفخر رازه ك، ١ه مفسران داده شدهياحتماالت مختلفى از ناح، "تابك"در مورد 

  : ندك ىم

 )25/ ديـحد(  "زانيـتاب و المكنات و أنزلنا معهم اليلقد أرسلنا رسلنا بالب" هيبه سبب آ .الف

  ده است؛ ينازل گرد ىقبل یايه بر انبكاست  يىتاب هاك ، منظور

أم  ىو إنـه فـ"و  )39/ رعـد(  "تـابكثبت و عنـده أم اليشاء و يمحوا اّهللاٰ ما ي"هيمانند آ .ب

  مراد لوح محفوظ باشد؛ ، )4/ زخرف( "نايتاب لدكال

د در يـبه خود قرآن قسم خورده شده است تـا بفرما، ن حالتيه در اكقرآن باشد ، مراد .ج

 ىم قـرآن را مـيت تعظـيـنها، ن نوع سخن رانـدنيا. ده استينازل گرد، كمبار ىشب

ع در برابـر يتو را شـف: يىبگو ىشخص يك ىنشان دادن بزرگ یه براكنيمانند ا، رساند

ن يمب، یطبق نظر فخر راز ٢.دهم ىدهم و تو را به حق خودت قسم م ىخودت قرار م

، نـد راكبنـدگان را برطـرف  ىنيو د یويدن یه حاجت هاك ىقرآن مطالب ىعني، بودن

با قـرآن  ىه روشنكخداست اما از آنجا  یبرا ىقت ابانت و روشنيگرچه حق.شامل است

  ٣.وصف نمود" نيمب"قرآن را به ، گردد ىحاصل م

قـرآن " نيتـاب المبـكال"مقصود از، عالمه طباطبايى و آيت اّهللاٰ مكارم شيرازی معتقدند، یزمخشر

معـارفش ، ش روشـنيه محتواكتابى كيعنى ، آيت اّهللاٰ مكارم شيرازی در ادامه نوشته است ٤.است

ل يـه خـود دلكـتابى ك، ش حساب شده استيها امش سازنده و برنامهكاح، ماتش زندهيتعل، اركآش

ه در اصـل از كـ" نيمبـ" به" قرآن" فيتوص: گر نوشته استيد یدر جا یو ٥.ش استيت خويحقان

ه هر چه انسان در محتواى ك، باشد ار بودن عظمت و اعجاز آن مىكاشاره به آش، است" انيب" ماده

از كتـاب منظـور : ابـن عاشـور نيـز آورده ٦.شود به معجزه بودنش آشناتر مى، ندكشتر دقت يآن ب

، هكـدانـد  ىرا قـرآن مـ" نيتاب مبـك" ىطبرس ٧.قرآن عربى است كه داللتش واضح است، مبين

                                                 
   .٢٧١ ص، ٥  ج، نمونه ريتفس.  ١

  .٦٥٢ص ، ٢٧ج ، بيح الغيمفات.  ٢

  .٦٥٢ص ، ٢٧ج ، بيح الغيمفات.  ٣

  .١٩٦ ص، ١٨ ج، زانيالم ريتفس ؛ ترجمه٢٦٩ص ، ٤  ج، ليشاف عن حقائق غوامض التنزكال.  ٤

  .١٤٧ ص، ٢١ ج ، نمونه ري؛ تفس١٩٧ -١٩٦ ص، ١٨ ج، زانيالم ريتفس ترجمه: ك.ر.  ٥

  .٩ص ، ١٦؛ ج ١٨٣ص ، ١٥  ج، نمونه ريتفس.  ٦

  .211ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر.  ٧
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ه هنوز نزولش تمام ك ىتابكان حالل و حرام در يظاهرًا ب ١.ده استيان گرديحالل و حرام در آن ب

شود و مخاطبـان آن روز سـوره دخـان در  ىان ميب ىمدن یام در سوره هاكاز اح یارينشده و بس

بر شرف و شـأن قـرآن نخواهـد  ىداللت" نيتاب مبك"از  ین استظهاريچن، دارند كت خدا شيربوب

 . داشت
اد شده در قـرآن يعبارت  یاربردهاكد يبا، "نيتاب مبك" ق عبارتيدق یبردن به معنا ىپ یبرا

  :شود ىده ميدر قرآن د ىلكدو نوع استعمال . نمود ىرا بررس

السـماء و ال  ىاألرض و ال فـ ىمن مثقال ذرة ف كعزب عن ربيو ما : "مانند ىاتيدر آ .1

ابس إال يـال رطب و ال "و  )61/ ونسي( " نيمب  تابك ىبر إال فكو ال أ كأصغر من ذل

   ٢.مقصود همان لوح محفوظ است، و امثال آن )59/ انعام( "نيتاب مبك ىف

/ وسفي( " م تعقلونكا لعليإنا أنزلناه قرآنا عرب* نيتاب المبكالات يآ كتل"مانند  ىاتيدر آ .2

اربرد واژه كـبا توجـه بـه  )2/ و قصص 2 /شعراء(  "نيتاب المبكات اليآ كتل"و  )2 -1

ه بـه كـاسـت  ىتابك" نيتاب مبك"ه كن دارد يظهور در ا" اتيآ"اربرد واژه كو " تعقلون"

ن يدر همه ا. دن استيشيه قابل اندك یار است به گونه اكنازل شده و آش ىزبان عرب

عظمـت " بـا" حروف"نيه نشان دهنده ارتباط اك، بعد از حروف مقطعه واقع شده، موارد

ار كاشاره به آش، است" انيب" ه در اصل از مادهك" نيمب" به" قرآن" فيتوص. است" قرآن

، نـدكشتر دقـت يه هر چه انسان در محتواى آن بكباشد  بودن عظمت و اعجاز آن مى

   ٣.شود به معجزه بودنش آشناتر مى

ًا بـا يـانذار و ارسال دارد و ثان، ه اشاره به نزول قرآنك، )6-1( اتياق آينجا اوًال با توجه به سيدر ا

همـان ، "تـابك"، ست و سه ساليآن در طول ب ىجيقرآن در شب قدر و تدر ىتوجه به نزول دفع

و انه * م تعقلونكا لعليإنا جعلناه قرآنا عرب* نيالمبتاب كو ال"ات و يه در آكلوح محفوظ است چنان

ه اآلن با الفاظ ك ىقرآن ىعني. ز بدان اشاره داردين )3 -2/ زخرف( " مكيح ىنا لعليتاب لدكام ال ىف

  . ده استيتاب و لوح محفوظ نازل گردكاز ام ال، تعقل شما آمده است یبرا ىعرب

                                                 
  .٩٢ص ، ٩ج ، انيمجمع الب.  ١

  .١٢ص ، ١٨ج   ؛٥٣٤ ص، ١٥ ؛ ج ٢٧١ ص، ٥  ج، ر نمونهيتفس.  ٢

  .٩ص ، ١٦؛ ج ١٨٣ص ، ١٥  ج، نمونه ريتفس.  ٣



  سوره دخان با تکیه بر مسأله نزول قرآن تفسیر تطبیقی آیات ابتدایی

         15 

ش
ژپو

 
ی 

ی
ط ر 

  

در قالـب الفـاظ و  )ص( امبريـه پكـ ىقرآن: ديخواهد به مخاطب خود بگو ىبه عبارت بهتر م

، از رحمـتش ىبه سبب انذار ناشـ منشعب و ىاز علم اله، ندك ىلمات و جمالت بر شما قرائت مك

  .بر شما فرستاده شده است

  نيبررسى معنای مب

را  )ص( امبريـپ، ه خداكن معناست ين بديمب، تاب همان لوح محفوظ باشدك، اگر چنانچه گفته شد

ار كن و آشـياو مبـ یجـه بـراينـد و در نتك ىمطلع مـ، ر امريق و تقديپس از تفر، محفوظاز لوح 

از  ىشـما مطـالب یبرا، از لوح محفوظ مطلع است ىه به اذن الهك ىسكن يخواهد شد؛ لذا اگر چن

را  ىن مطلبيز چنين ىثياحاد. ن خواهد شديز مبيشما ن یبرا، به واسطه رسول، ردكجانب خدا نقل 

  :ندينما ىد مييتأ

ه فـاذا يـنظر االمام بـه الينظر اّهللاٰ به الى االمام و ين االمام عمودًا من نور ينه و بيجعل اّهللاٰ ب"

ستونى از ، شواى خلقيان خودش و امام و پي؛ خداوند در م النور فعرفه كء نظر فى ذل اراد علم شى

و ، ق به پروردگـارشين طريز از اينگرد و امام ن به امام مى، قين طريه خداوند از اكنور قرار داده 

ث يحـد ١."شود ند و از آن آگاه مىكاف زى را بداند در آن ستون نور نظر مىيه بخواهد چكهنگامى 

  . داللت دارد، )ع( توسط امام یزيافتن به هر چيدر علم ، بر لزوم اراده و اذن خدا ،گفته شده

 ىان معـانيپس از ب ىثيدر حد مثالً . ندك ىدا ميعلم پ، ليتوسط جبرئ )ص( رسول، اتيدر روا

 ىمـ ىنيوكو ت ىعيامور تشر یان مراحل انشايبه ب )ع( امام، "حم"از حروف مقطعه از جمله  ىبرخ

ُتـْب كُثم َقاَل َعز َو َجل لِلَْقَلـِم ا. "اء برسديله فرشتگان به انبيد به وسياز لوح محفوظ با، هكپردازد 

اَمِة َفالِْمَداُد ِمَداٌد ِمْن ُنوٍر َو الَْقَلـُم يْوِم الْقِ يائٌِن ِإلَى كاَن َو َما ُهَو كالَْمْحُفوِظ َما   اللْوحِ  ىَفَسَطَر الَْقَلُم فِ 

ِ بَ   ا ابَْن َرُسولِ ياُن َفُقلُْت لَُه يَقَلٌم ِمْن ُنوٍر َو اللْوُح لَْوٌح ِمْن ُنوٍر َو َقاَل ُسفْ  َو الَْقَلِم َو َأْمَر اللْوحِ  ىْن لِ ياّهللاٰ

ا َعلمَ  ىاٍن َو َعلْمنِ يالِْمَداِد َفْضَل بَ  َفَقاَل  كِمم ُ  كَأْهٌل لِلَْجـَواِب َمـا َأَجبُْتـ كٍد لَْو َال َأن يا ابَْن َسعِ ياّهللاٰ

ْوُح  كِإلَى اللْوحِ َو ُهـَو َمَلـ یَؤد يَو الَْقَلُم  كِإلَى الَْقَلِم َو ُهَو َملَ  یَؤد ي كَفُنوٌن َملَ  يـَو اللـ ِإلَـى  یَؤد

ِ  یَؤد يُل يَل َو َجبَْرئِ يِإلَى َجبَْرئِ  یَؤد يُل يائِ يكَل َو مِ يائِ يكِإلَى مِ  یَؤد يُل يَل َو ِإْسَرافِ يِإْسَرافِ  نْب اِء يـِإلَى اْألَ

ُسِل ص َقاَل ُثم َقاَل لِ  سيبنـو[: سـپس بـه قلـم فرمـود؛ يـكاُن َفـَال آَمـُن َعلَ يا ُسفْ يُقْم  ىَو الر  [

ن بـه وجـود خواهـد آمـد يـنون بوده و آن چه پس از اكآن چه تا ، قلم در لوح محفوظ، بالفاصله

                                                 
  .٤٤٠ ص، ١  ج، هميعل اّهللاٰ  صلى محمد آل فضائل ىف الدرجات بصائر.  ١
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: ان گفـتيسـف. اى از نور است هكز تيو لوح ن، ز از نوريو قلم ن، ب و جوهر او نور بودكمر، نگاشت

ه خدا به شـما كو از علومى ، ديح فرمائيتر تشر م واضحيار لوح و قلم و جوهر را براك: ردمكعرض 

، گفـتم سته پاسخ نبودى جوابت را نمـىيد اگر شايا ابن سعي: فرمود، دياد دهيآموخته است به من 

ه خـود را بـه كـاى است  ز فرشتهيرساند و قلم ن ه خود را به قلم مىكاى است  فرشته» نون«پس 

رساند و  ل مىيائيكبه مو او ، ل رساندهيه وحى را به اسرافكاى باشد  ز فرشتهيو آن ن، رساند لوح مى

بـر : بعد فرمـود. رساند مى -هميصلوات اّهللاٰ عل -امبران خدايل هم به پيل و جبرئيز به جبرئيوى ن

  ١".ستميمن نين بر تو ايشتر از ايه بك، ز و برويخ

ِ ِعلْمَ يَجْعَفٍر ع َقاَل َسِمْعُتُه  ىٍس َعْن َأبِ يَعْن ُضرَ " ا كَمبُْذوٌل َو ِعلٌْم مَ ِن ِعلٌْم يُقوُل ِإن ِهللاّٰ ُفوٌف َفَأم

ا الْمَ كْعَلُمُه الَْمَالئِ يٍء  ىَس ِمْن شَ يالَْمبُْذوُل َفِإنُه لَ  َو َنْحُن َنْعَلُمُه َو َأم ُسُل ِإال ذِ كُة َو الر یُفوُف َفُهـَو الـ 

ْ  ىِعنَْدُه فِ  خداى عز : فرمود ىه السالم مير علدم امام باقيشن: ديس گويَتاِب ِإَذا َخَرَج َنَفَذ؛ ضركُأم ال

اما نسـبت بـه علـم بـذل . علم نگهدارى شده -2. علم بذل شده -1: و جل را دو گونه علم است

ه نـزد كـم و اما علم نگهدارى شـده آنسـت يدان ىما هم م، ه و رسوالن دانندكهر چه مالئ، شده

  ٢".گران رسديند و به دكنفوذ ، ديه چون از آن در آكاست  )لوح محفوظ( تابكخداى در اصل 

أنـا صـاحب اللـوح : " ش بر شـمرده اسـتيل خويدانستن لوح محفوظ را از فضا، ر مؤمنانيام

إن : "ديـفرما ىم )ع( ىخطاب به عل )ص( امبريلذا پ ٣." هياّهللاٰ عّز و جّل علم ما ف ىألهمن، المحفوظ

 كو إن اّهللاٰ خلق من نور قلب، إلهاماه يعل كال و أطلعيا و تنزيبه وحيعلى ما شاء من غ ىاّهللاٰ أطلعن

  ٤". ب إّال و أنت تشهدهيغ كخط هنايفال ، له باللوح المحفوظكا فوكمل

ل عـن القلـم عـن اللـوح يه جبرئيذا أقرأنكه: " ده استينقل گرد ینبو ىتيز در رواياز عامه ن

  ٥".المحفوظ

له لـوح محفـوظ و يوس به، ه رابطه شب قدر با نزل قرآنكگر داللت دارد يد ىثيت حديدر نها

ِد بِْن َعلِ يَو ُرو : شود ىامل مك )ع( نزول مقدرات در هر سال بر معصوم ُه َقـالَ  )ع(  ىَنا َعْن ُمَحمَأن :

ِ َتَعالَى ىفِ  ُل الَْمالئِ   َقْوِل اّهللاٰ وُح فِ كَتَنز لُ يُة َو الر كَها الَْمَالئِ يفِ   ها َقاَل َتَنز ْ نْ َتَبُة ِإلَى الكُة َو ال ـَماِء الـد ا يس

                                                 
  .٢٣ص، األخبار ىمعان.  ١

  .١٠٩ ص، ١  ج، هميعل اّهللاٰ  صلى محمد آل فضائل ىف الدرجات بصائر.  ٢

  .٧٢ص ، )یللعلو( المناقب.  ٣

  .٢٠٨ص ، السالم هيعل نيالمؤمن ريأم أسرار ىف نيقيال أنوار مشارق.  ٤

  .٣ص ، ١ ج ، انيالب روح ري؛ تفس٦٣٤ ص، ٢ج ، ليالتنز غوامض حقائق عن شافكال.  ٥
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َنِة ِمْن ُأُموِر َما  ىوُن فِ يكُتُبوَن َما يكفَ  ُم َما يُة فَ يِه الَْمشِ يُب الِْعَباَد َو اْألَْمُر ِعنَْدُه َمْوُقوٌف لَُه فِ يصِ يالس َقد

ُر َما يَشاُء َو ي ثْبُِت يشاُء َو يْمُحو ما يَشاُء َو يَؤخ   ْ    ١.تابكَو ِعنَْدُه ُأم ال

ز بـا توجـه بـه يـر امور در شب قـدر اسـت و نيق و تقديه درباره تفركات ياق آيبه س با توجه

ر و قضـا توسـط يق و تقديدن امور پس از تفريمعلوم گرد، نيمنظور از مب، دير گردكه ذك ىاتيروا

 .است )ص( امبريپ یبرا، خدا
همـان  ىعنـين يتاب مبـكقسم به ، )ص( محمد یه اكن است يه اين احتماًال مقصود آيبنابرا

  .امور مقدر شده از لوح محفوظ

َ   ىِإنا َأنَْزلْناُه ف-3   َن ينا ُمنِْذركٍة ِإنا كلٍَة ُمبارَ يل

  :سزاوار است ابتدا معنای برخى كلمه ها در آيه گفته شده بررسى گردد

راغـب  ٢.دان و پردوام استيبه معنى سودمند و جاو" ك-ر-ب" از ماده، پر بركت :ةكمبار

ر يـخ، هكـاسـت  یزيآن چ كاست و مبار یزيدر چ ىر الهيثبوت خ، تكبر :ديگو ىم

ت و مـورد آن كـمحـل نـزول بر ینجا به معنـايدر ا٣.ده استيدر آن مستقر گرد ىاله

  .است ىاله ريت و مستقر شدن خكبر ه ظرفك ىشب ىعني ٤.است

اعـالم بـا  ، انذار. ندك ىه داللت بر ترساندن مك" ر -ذ -ن"نندگان از ماده كانذار: منذرين

يعنى به امـری كـه در آن ضـرری ، كسى كه انذار مى كند ٥.ف و ترساندن استيتخو

 ٦.به اين قصد كه شخصى را كه به او خبر مى دهـد حفـظ كنـد، هست خبر مى دهد

 یبـه معنـا، نجـاين در ايبنابرا ٧.ندك ىان ميز بيه مورد ترس را نكاست  ىاعالم، انذار

  .دهند ىدارند هشدار م یزيدانندنسبت به چه چ ىه مكاست  ىم دهندگانيب

                                                 
  .٢٨١ص ، ١  ج، اإلسالم دعائم.  ١

  .١٤٧ ص، ٢١ ج، نمونه ريتفس: ك.ر.  ٢

  .١١٩ ص، القرآن ألفاظ مفردات . ٣

  .٢٨١ص ، ١ج ، ميركلمات القرآن الك ىق في؛ التحق١٩٧ ص، ١٨  ج، زانيالم ريتفس ترجمه.  ٤

  .٤٢ص ، ٧ج ، ؛ قاموس قرآن٨١ص ، ١٢ ج، ميركال القرآن لماتك فى قيالتحق . ٥

  .309ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر.  ٦

  .٢٣٧ ص، اللغة فى الفروق . ٧
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، مناداسـت؛ جملـه پـس از آن، حـم، دير گردكه سابقًا ذكچنان، اما از لحاظ صرف و نحو و بالغت

ا يـا معترضـه ي، "نينا منذركانا "البته جمله  ١.ز جواب قسم استيه مزبور نيجه آيدر نت. قسم است

لـى بـرای يتعل، و به عبارت بهتر ٢ر جواب قسميتفسا يا آن هم جواب قسم است ي، مستأنفه است

شأن ماست و قبًال ، زيرا انذار، است؛ يعنى ما قرآن را برای انذار دادن نازل نموديم"  َأنَْزلْناهُ "عبارت 

ايجـاز ، در عبـارت مـورد بحـث. اسـت" علة العلة"پس مضمون جمله . هم انذار وجود داشته است

با اينكه قرآن هم منذر است هـم ، اكتفا شده است"  نَ يُمنِْذرِ "وصف زيرا به ، قصراتفاق افتاده است

 یزيرا مقتضای حال جمهور مردم آن روز بوده است؛ كسى اقتضا، اما به انذار اهتمام داشته، مبّشر

" ةٍ كَلٍة ُمبارَ يلَ  ىِإنا َأنَْزلْناُه فِ "  زيرا، شده حذف" نَ يُمنِْذرِ "  مفعول. تبشير را دارد كه با انذار بيم پيدا كند

  ٣.يعنى ما مخاطبان قرآن را انذار كنندگانيم، بر آن داللت دارد

مشـركان را مـورد ، افتتاح سوره مى توانـد اوالً ، هكابن عاشور معتقد است ، در باره تفسير آيه

توجه قرار داده باشد تا شروعى باشد برای باز شدن چشمانشان نسبت به شرافت قرآن و منفعتـى 

حروف مقطعه در اول سوره كه بنا بـر قـولى بـه هـدف تحـدی . رای مردم وجود داردكه در آن ب

را خطـاب  )ص( برای اشاره دو چندان به عظمت قرآن است؛ ثانيـًا رسـول، ٤همراه با اعجاز آمده

 ٥.كرده باشد و علم مشركان به محتوای آيات به تبع خطاب به رسول به نحو تعريض حاصل شود

و نيز  ٦"انما يعرف القرآن من خوطب به"اوًال بر اساس تلفيق : توان گفت ىم یالم وك ىدر بررس

 از قرآن را اصالتًا بـه پيـامبر ىاتيمى توان خطاب آ، و پذيرش آنها ٧"اياك اعنى و اسمعى يا جارة"

 امبريـح در مخاطـب بـودن پيصر" كرحمة من رب"ًا عبارت يو تبعًا به افراد ديگر دانست؛ ثان )ص(

، ديـاخـذ گرد )ص( امبريـبه عنوان اسـم پ، درسوره دخان" حم"ه كنيلثًا با توجه به اثا. است )ص(

   .گردد ىن ميمتع، ه ابن عاشور داده استك ىاحتمال دوم

                                                 
  .١١٧ ص، ٩ ج، انهيب و ميركال القرآن ؛ اعراب٩٩ص ، ٩ج ، انيمجمع الب.  ١

  .١١٧ ص، ٩ ج، انهيب و ميركال القرآن ؛ اعراب٢٧٠ ص، ٤  ج، ليالتنز غوامض حقائق عن شافكال.  ٢

  .199 ص، 18  ج، زانيالم ريتفس ؛ ترجمه309ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر.  ٣

  .310ص ، 25 ج ، ريو التنو ريالتحر.  ٤

  .311ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر.  ٥

  .٣٢٨ ص، ٤ج ، نيالثقل نور ري؛ تفس٣٠٧ ص، ٨ج ى، افكال.  ٦

  .٤٢١ص ، ٧ج ، القرآن ريتفس فى انيالب ؛ مجمع٨٧ص ، )للصدوق( هياإلمام اعتقادات.  ٧
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از باب ، زيرا هر آيه ای كه نازل شود، ابتدای إنزال قرآن است، " َأنَْزلْناهُ : " ابن عاشور گفته است

، عالمـه طباطبـايى و آيـت اّهللاٰ مكـارم شـيرازی ١.گـردد به قرآن منضم مى، انضمام جزء به كلّ 

لكـن بـا توجـه بـه  ٢.ديه تمام قرآن در شب قدر نازل گردكه ظهور در اين مطلب دارد يمعتقدند آ

ر امور از لوح محفوظ است؛ منظـور يز تقديسياق آيات كه در خصوص نزول قرآن در شب قدر و ن

امـر  يـكه در قالـب الفـاظ و كـاست  )قت قرآنيحق( ىط و اجماليقرآِن بس ىنزول دفع، از انزال

ز ين ىقول ٣.ده استيافاضه گرد )ص( امبريه بر قلب پكاست  ىنيوكامر ت يكه كبل، نبوده ىعيتشر

ده و سـپس بـه يـا نـازل گرديـت قرآن از لوح محفوظ بـه آسـمان دنيلك، ه شب قدركوجود دارد 

  ٤.نازل شده است، زيلف نكاز ميمناسبت ن

ه كـنيل قرار گرفته و داللـت دارد بـر ايدر جاى تعل" نَ ينا ُمنِْذرِ كِإنا "، طباطبايى به نظر عالمه

ن خـود داللـت دارد بـر يـو ا ٥رده استك بطور مستمر انذار مى، ن انذار هميخداى تعالى قبل از ا

انذار است و انذار  يكچون قرآن ، ستيز نوظهورى نيچ، ه خداى سبحانياز ناح، ه نزول قرآنكنيا

اء و يـق وحـى بـه انبيـهـاى گذشـته از طر ه همواره در امتكشگى خداى تعالى است يسنت هم

   ٦.نندكرده تا بشر را انذار ك ى را مبعوث مىيايان داشته و دائمًا انبيرسوالن جر

مـورد ، در ادامه نيكوست تا به صورت اجمالى مسأله شب قدر برای روشن تر شدن تفسير آيه

  .لعه قرار گيردمطا

  ت شب قدريماه

تشويقى اسـت بـرای " ةٍ كُمبارَ "وصف  ٧.اند ردهكر يرا به شب قدر تفس" ليلة مباركة"، غالب مفسران

از جمله بركـاتى ، نزول مالئكه و روح: ابن عاشور مى گويد ٨.معرفت پيدا كردن نسبت به آن شب

نزول قرآن تقدير يافته است  از سوی خدا قبل، است كه مربوط به شب قدر است؛ بركت آن شب

                                                 
  .308ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر.  ١

  .١٤٧ ص، ٢١  ج، نمونه ري؛ تفس١٩٧ ص، ١٨  ج، زانيالم ريتفس ترجمه: ك.ر.  ٢

  .٤٥٩ ص، ٢  جى، افكال أصول شرح: ك.ر.  ٣

  .٦٥٤ص ، ٢٧ج ، بيح الغيمفات.  ٤

  .١٩٩ ص، ١٨  ج، زانيالم ريتفس ترجمه.  ٥

  .١٩٩ ص، ١٨  ج، زانيالم ريتفس ترجمه.  ٦

ج ، رير و التنوي؛ التحر٦٥٢ ص، ٢٧ ج، بيالغ حي؛ مفات٢٦٩ص ، ٤  ج، ليشاف عن حقائق غوامض التنزكال: ك.ر.  ٧

  .١٤٧ ص، ٢١ ج ، نمونه ري؛ تفس١٩٧ -١٩٦ ص، ١٨ ج، زانيالم ريتفس ؛ ترجمه٣٠٨ص ، ٢٥ 

  .308ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر.  ٨
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عالمه طباطبايى مبارك بودن شب قدر را بـه سـبب  ١.تا نزول قرآن با زمان مباركى مقارن گردد

ر يـاسـت و قـرآن خ" ريـثكر يـخ" به معناى" تكبر" زيرا ، ظرف بودن آن برای خير كثير مى داند

َلـُة يلَ * َلـُة الَْقـْدرِ يما لَ  كَأْدراَو ما :"ه در آن شب نازل گشت؛ قرآن نيز فرموده استكرى است يثك

   ٢.)3 -2/ قدر( "ٌر ِمْن َألِْف َشْهرٍ يالَْقْدِر خَ 

خير كثير داشتن در آنچه كه خدا در آن شب از اموری كه منافع بنـدگان در "زمخشری آن را 

معنا نموده است كه اگر همان نـزول قـرآن " مقدر مى كند، دين و دنيايشان به آن تعلق مى گيرد

   ٣.حتى اگر چيز با بركت ديگری در آن شب يافت نشود، رای مبارك بودن شب قدر كافى استب

به سبب عظمت قدر و شرف آن نـزد خداسـت " لة القدريل"ه يوجه تسم: گفته است یفخر راز

از  ىتوان برخ ىواحد است و نم، ث ذات و صفاتيرا زمان از حيز، نبوده ىه به سبب زمان خاصك

ف در يگردد شرافت شب قدر به سبب حصول امور شـر ىمعلوم م. ح داديگر ترجيد ىآن را بر برخ

شب قـدر  یبرا یه فخر ارزك یه اين وجه تسمكل ٤ .نزول قرآن است، ن اموريفتريآن است و شر

ر امور است و ظاهرًا يشب تقد، شب قدر، اتيروا ىرا بنا بر برخيست زيح نيصح، ار برده استكبه 

َهـا يَتنْـِزُل فِ : "ديـفرما ىمـ )ع( ا صـادقيـامام باقر  ٥.ده شده استيالقدر ناملة يل، ن جهتيبه هم

ْ كالَْمَالئِ  نْ كُة َو ال َماِء الد َنِة َو َما  ىوُن فِ يكُتُبوَن َما يكا فَ يَتَبُة ِإلَى الس ُب الِْعَباَد َو َأْمُرُه ِعنَْدُه يصِ يَأْمِر الس

ُم ِمنُْه َما يَئُة فَ يِه الَْمشِ يَمْوُقوٌف لَُه َو فِ  ُر ِمنْـُه َمـا يـَشاُء َو يَقد يْمُحـو َو يَشـاُء َو يَؤخ ثْبِـُت َو ِعنْـَدُه ُأم

 ْ ند و هر چه در آن سال واقع يآ سندگان عمل به آسمان اول مىيهمه فرشتگان خصوصًا نو تاِب؛كال

دارند  وف مىه موقكزى چند هست يسند و چينو د همه را مىيآ شود و آن چه بر سر بندگان مى مى

خواهـد مـؤخر  دارد و مـى خواهـد مقـدم مـى م جزم نفرموده است مـىكت الهى و آن را حيبه مش

ل ير و تبدييه تغكخواهد اثبات و نزد اوست لوح محفوظ  د و مىيفرما خواهد محو مى دارد و مى مى

   ٦."ل هستير و تبدييباشد در آن و در لوح محو و اثبات تغ نمى

با توجه به ظـاهر آيـه مـورد بحـث اوًال : اس مضمر مى آورديق يك ىدر ط يىعالمه طباطبا

ل كْفَرُق يها يفِ "  زند؛ ثانيًا ظاهر جمله ن دور مىيه در روى زمكى است يها ى از شبيكشب مزبور 

                                                 
  .308ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر.  ١

  .١٩٧ ص، ١٨  ج، زانيالم ريتفس ترجمه.  ٢

  .٢٧٠ص ، ٤  ج، ليغوامض التنزشاف عن حقائق كال.  ٣

  .٦٥٢ ص، ٢٧ ج، بيالغ حيمفات.  ٤

  .١١٧ ص، ٢ ج، السالم هيعل الرضا أخبار ونيع.  ٥

  .١٥٧ص ، ٥٤ج ى، افكال.  ٦
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مى فهماند شب مزبـور همـواره در روى  -رساند استمرار را مى )فرقي( غه مضارعيص -" مٍ كيَأْمٍر حَ 

 )185/ بقـره( "ِه الُْقـْرآنُ يـُأنْـِزَل فِ  یَشْهُر َرَمضاَن الذِ "  شود؛ ثالثًا از ظاهر جمله مىرار كن تيره زمك

، شود رار مىكز تيآن شب ن، شود رار مىكن تيره زمكه ماه رمضان در كمادامى ، هكد يآ ن برمىيچن

ان يـوصاف بز شباهت اين یفخر راز ١.گردد رار مىكساله در ماه رمضان ت جه شب قدر همه يدر نت

ماننـد  ىاوصـاف. ن دو دانسته استيبودن ا يكىاز شواهد ، لة القدر رايه با لكله مباريشده در باره ل

،  "مكـيل أمـر حكـفرق يها يف"با " ىسالم ه* ل أمركها بإذن ربهم من ية و الروح فكتنزل المالئ"

  ٢. "ىسالم ه"با   "كرحمة من رب"، "امرًا من عندنا"با " باذن ربهم"

ه مصـداق كـژه به جهت نزول قرآن يق آن به وير امور و تفريبه سبب تقد، ن شب قدريبنابرا

  .ده استيگرد كمبار، ق امور استير و تفرياتم و اشرف تقد

  ن شب قدر ييتع

، لة البراءةيل، ةكلة المباريالل: شب نيمه شعبان است كه چهار اسم دارد" هكله مباريل"برخى گفته اند 

شخص مال دار ( بندار ىعني" ليلة الصك. "لة الرحمةيل، ٣) سند، چك، قباله دادنشب ( كلة الصيل

برای آنان معـاف نامـه از ماليـات ، هنگامى كه از اهل خود ماليات مى گيرد ٤) يا متصدی ماليات

ز گفته شده ين ٥.مى نويسد همين گونه خدا برای بندگان مؤمن در اين شب برائت نامه مى نويسد

، لت عبـادت در آنيفضـ، ق امور حكيمانـهيتفر: به پنج ويژگى مختص گرديده است" ليله مباركه"

در شـب  )ص( پيـامبر ؛)ص( اعطای تماميت شفاعت به رسول خدا، حصول مغفرت، نزول رحمت

سيزدهم شعبان درباره بخشش امتش درخواست نمود و اجازه شفاعت نسبت به ثلث امـت بـه آن 

ر و در شب نيمه شعبان نسبت به ثلث آخر امت نيز اجـازه حضرت داده شد و شب بعدی ثلث ديگ

  ٦.مگر كسى كه از خدا دور بماند، شفاعت به آن حضرت داده شد

                                                 
  .١٩٧ ص، ١٨  ج، زانيالم ريتفس ترجمه.  ١

  .٦٥٢ ص، ٢٧ ج، بيالغ حيمفات.  ٢

  .٥٥٧ص ، ابجدی ؛ فرهنگ٦٠٠ ص، ١٣ج ، القاموس جواهر من العروس تاج: ك.ر.  ٣

ج ، القـاموس جواهر من العروس ؛ تاج١٢٠ ص، ٧ج ، المعول العرب لغة من هيعل لما نازكال و األول الطراز: ك.ر.  ٤

  .١١٥ ص، ٦

  .٢٦٩ص ، ٤  ج، ليشاف عن حقائق غوامض التنزكال.  ٥

  .٦٥٤ -٦٥٣ ص، ٢٧ ج، بيالغ حي؛ مفات٢٧٠ -٢٦٩ص ، ٤  ج، ليشاف عن حقائق غوامض التنزكال.  ٦
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سـان بـودن شـب يكاثبات  یبرا یو فخر راز يىه از عالمه طباطباك ىليپس از توجه به دال

ر از نظـر سـند يـاخاوًال حديث نامبرده : د گفتيتوان در پاسخ با ىم، آورده شد كقدر و شب مبار

معارضـه ، ور با احاديث ديگری كه شب قدر را در رمضان مى داندكات مذيًا رواي؛ ثان١ضعيف است

َلـِة يلَ  ىِإنا َأنَْزلْناُه ِفـ"؛ ثالثًا خود قرآن صراحت دارد كه شب قدر در ماه رمضان است به دليل ٢دارد

ُل الَْمالئِ "با آيات  " مٍ كيل َأْمٍر حَ كْفَرُق يها يفِ "و نيز مطابقت آيه  )1/ قدر( "الَْقْدرِ  وُح فِ كَتَنز هـا يُة َو الر

؛ رابعـًا ٣  )185/ بقـره( "ِه الُْقـْرآنُ يـُأنْـِزَل فِ  یَشْهُر َرَمضاَن الذِ "و  )4/ قدر( "ل َأْمرٍ كبِِإْذِن َربِهْم ِمْن 

از رواياتى نام برده است كه قضای امور را در نيمه شعبان وتسليم آنها را به  ىاصفهان ىعالمه فان

اينكـه برخـى : وی در جای ديگر مى نويسـد٤.اربابانشان در شب قدر در ماه رمضان دانسته است

به سبب اختالف مراتـب ، ن مطلب دارند كه شب های قدر متعدد استيروايات و ادعيه ظهور در ا

ده اسـت شـروع يـنقـل گرد ٥.به تقدير و امضاء و ابرام تقسيم مى گـردد، كهدر تفريق امور است 

 ٦ .لة القدر اسـتيو تمام شدن استنساخ در ل )مه شعبانين( در شب برائت، استنساخ از لوح محفوظ

 ىلـيه دلكداند  ىدگاه منقول از مردم ميمه شعبان را ديقول به شب قدر بودن ن یخامسًا فخر راز

 ىرمضان و با توجه به برخ كن شب قدر در ماه مباريبنابرا ٧.ت آن وجود نداردقابل اعتماد بر صح

ه كوجود دارد  ىثيالبته حد: ست و سوم استيم و بيكست و يب، نوزدهم یاز شب ها يكىات يروا

َلـُة يلَ  ىَن ِمـْن َشـْهِر َرَمَضـاَن ِهـيَلَة الثالِِث َو الِْعْشـرِ يَأن لَ :"داند ىست و سوم را شب قدر ميشب ب

ُت الَْبَال يٍم َو فِ كيل َأْمٍر حَ كْفَرُق يَها يفِ  ىالُْجَهنِ  ْرَزاُق َو الَْقَضـايـا َو الَْمَنايـَها ُتَثبـ ا َو يا َو اْآلَجـاُل َو اْألَ

ُ َعز َو َجل فِ يُع َما يَجمِ  -اسـت  ىشـب جهنـ ، ست و سوم رمضـانيَها ِإلَى ِمثْلَِها؛ شب بيْحِدُث اّهللاٰ

 یشب بـرا يكرد كخانه اش از حضرت تقاضا  یه به سبب دوركبود  )ص( امبريصحابه پ ىجهن

مانـه در آن كيه امور حك -ردندكن يست و سوم رمضان را معيشان شب بيد و اين نماييمالقات تع

، ر دهدييها و هرچه خدا به مانند آن تغ یا و اجل ها و روزيال و منايشود و بال ىر ميق و تقديتفر

                                                 
، ريتـب التفاسـك ىات و الموضوعات فـيلي؛ اإلسرائ٢پاورقى ، ٢٧٠ ص، ٤ ج ، ليالتنز غوامض حقائق عن شافكال .١

  .٣٠٦ص 

  .280ص ، 6 ج ، ري؛ زبدة التفاس652 ص، 27 ج، بيالغ حيمفات. ٢

  .٢٧٠ص ، ٤  ج، ليشاف عن حقائق غوامض التنزكال. ٣

  .٢٠٧ ص، القرآن حول آراء. ٤

  .٢١١ ص، القرآن حول آراء. ٥

  .٦٥٤ص ، ٢٧ج ، بيح الغيمفات. ٦

  .٦٥٣ ص، ٢٧ ج، بيالغ حيمفات. ٧
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ور در شـب قـدر كمـذ یمعتقد است همه شـب هـا، اول ىن عالمه مجلسكل ١."گردددر آن واقع 

 ٢.ت دارنديمدخل

  ٍم كيل َأْمٍر حَ كفَْرُق يها يف-4

  :سزاوار است ابتدا معنای برخى كلمه ها در آيه گفته شده بررسى گردد

كـه مقابِل جمع است و تفـاوتى نمـى كنـد  یبه معنا" ق-ر-ف"گردد؛ از ماده  ىجدا م :يفرق

 "َو ُقْرآنًا َفَرْقَنـاهُ "مانند آيه : خليل گفته ٣.در امور مادی باشد يا معنوی، فرق بعد از وصل باشد يا نه

 ٥.معنـا نمـوده انـد" تفصـيل داده مـى شـود"بعضى آن را  ٤.به معنای احكمناه است )106/ اسراء(

را از مـاده " يفـرق"ابـن عاشـور  ٦.معنای تعلق گرفتن قضای الهى به نقل از قتاده نيز آمده اسـت

به معنای جدايى و حكم دادن مى داند؛ يعنى در آن شب هرچه حكـم آن را دربـاره مـردم " فرق"

ظاهرًا فرقان ناميده شدن قرآن به اين خاطر  ٧.جدا مى شود؛ لذا قرآن فرقان ناميده شد، اراده كند

بلكـه بـه سـبب مـالك ، شـودنيست كه در شبى نازل شده كه در آن مقدرات مردم تفريق مـى 

  .تشخيص حق از باطل است

گر يديكـه از كـگر به طـورى يز ديزى از چيردن چكرا به معناى جدا " فرق"عالمه طباطبايى

هر امـر حكمـت آميـزی از  ىعني" فرقي"عالمه مصطفوی معتقد است  ٨.ز شوند دانسته استيمتما

ته مى شـود و متمـايز گرديـده و حقايق و معارف الهى و امور غيب و حكمت های الهوتى شناخ

  ٩ .متجلى مى شود

را به معنای جدا سـاختن امـور از لـوح محفـوظ و " يفرق"با توجه به آنچه آورده شد مى توان 

  .م الهى به آنها دانستكتعلق تقدير و قضا و ح

                                                 
  .٢٠٧ص ، الدعوات.  ١

  .٥٩٨ ص، ٦ ج ، هيفق شرح به مشهور صاحبقرانى لوامع.  ٢

  .١٥٨ص ، ٧ ج ، ميركال القرآن لماتك فى قيالتحق . ٣

  .١٤٩ ص، ٥ ج ، نيالع تابك.  ٤

  .٣٩٦ص ، ٥ج ، المحيط فى اللغة: ك.ر.  ٥

  .٣٩١ ص، ١٣ ج ، القاموس جواهر من العروس تاج: عنوان: ك.ر.  ٦

  .309ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر.  ٧

  .١٩٩ ص، ١٨  ج، زانيالم ريتفس ترجمه.  ٨

  .٧٧ص ، ٩ ج ، ميركال القرآن لماتك فى قيالتحق . ٩
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. زمخشری اعتقاد دارد كه مى توان امر را بـه ضـد نهـى معنـا نمـود. مانهكيامر ح :حكيم امر

چرا كـه اگـر بـه . امر در موضع فرقان قرار مى گيرد زيرا از نظر معنا امر و فرقان واحدند سپس يا

حال از يكى از " امر"يا . آن را واجب نموده و بدان امر كرده است، چيزی حكم كند و آن را بنويسد

را نـازل در حاليكه امر كنندگان به امر بـوديم آن  ىعنياست؛ يا ضمير فاعلى " انزلناه"دو ضمير در 

ظـاهرًا امـر در  ١.م؛ يا ضمير مفعولى يعنى نازل كرديم آن را در حاليكه امری از نـزد ماسـتيكرد

هر  ىعني ".اوامر" است نه" امور"نجا مترادف با يدر ا "ّل امرك" و ٢ء استىشأن و ش ینجا به معنايا

شب قدر از لـوح  ه درك یزيا هر چي، ق از لوح محفوظ و مقدر شدن را دارديت تفريه شأنك یزيچ

  . ستيح نيصح ین سخن زمخشريبنابرا. گردد ىمحفوظ جدا م

ه كـشـود  ىحمل و به آن ملحق مـ ىه بر موضوعك یزيآن چ یبه معنا" م -ك-ح"از ماده 

او  یم بـراكـه حكاست  ىم شخصكيح ٣.ن باشديقي یله آن از رويبه وس ىمحقق شدن امر و نه

عالمـه  ٥.م و مـتقن دانسـته اسـتكمح یم را امركيامر ح، یركابو هالل عس ٤.ثابت شده باشد

م كـيقـرار دارد؛ پـس امـر ح" امكـاح"لمهك، طباطبايى معتقد است در مقابل معنای فرق و جدايى

، ن نباشـدياتش متعيز نباشد و احوال و خصوصيگر متمايديكالفاظش از ، هكعبارت است از امرى 

لُُه ِإال بَِقَدٍر َمْعُلومٍ ٍء ِإال  ىَو ِإْن ِمْن شَ "  هيه آكهم چنان  ن يز به اين )21/ حجر( "ِعنَْدنا َخزائُِنُه َو ما ُنَنز

ه و يـردن آن بعـد از تجزكـم كـمح، م بـودن امـركيح: اند بعضى مفسران گفته ٦.معنا اشاره دارد

خـداى تعـالى در آن : هكن است يل و معنى جمله ايم بودن آن قبل از تفصكنه مح، ل استيتفص

چ يا هـيـاده و نقصـان و يـگـر زيه دكـنـد ك م مـىكراَند و آن را مح هر امرى را مى  ىشب قضا

ه كد يفرما ىه مورد بحث ميرا آيست زيح نياما مطلب گفته شده صح ٧.رديگرى نپذيدگرگونگى د

، ه پس از جـدا شـدنكنيگردد نه ا ىشود و جدا م ىر ميم در آن شب از لوح محفوظ تقدكيامر ح

و امـر را  ىتعلق نه یاقتضا، م و متقن بودنكه به سبب محكاست  یم امركيامر ح. م گرددكمح

م كـياز ح ین خـود نشـانه ايـه اكرسد  ىت ميبه مرحله فعل، ند و پس از اقتضا و انشاك ىدا ميپ

                                                 
  .٢٧١ص ، ٤  ج، ليشاف عن حقائق غوامض التنزكال.  ١

  .201ص ، 18  ج، زانير الميتفسترجمه .  ٢

  .٣٠٩ ص، ٢  ج، ميركال القرآن لماتك فى قيالتحق.  ٣

  .٣١٠ ص، ٢  ج، ميركال القرآن لماتك فى قيالتحق.  ٤

  .٨٩ص ، اللغة ىالفروق ف.  ٥

  .٢٠٠ -١٩٩ ص، ١٨  ج، زانيالم ريتفس ترجمه.  ٦

  .٢٠١ -٢٠٠ ص، ١٨  ج، زانيالم ريتفس ترجمه.  ٧
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ر امـور از لـوح ين مهم در شب قدر و با تقـديا .ننده آن استكر يننده و تقدكم كم و حكبودن حا

ست و يده و به مناسبت در طول بينازل گرد )ص( امبريپس به قلب پس، رديگ ىمحفوظ صورت م

  ١.شود ىمنجز م، به مردم )ص( امبريو ابالغ پ، ىجيسه سال نزول تدر

ر يضـم" مٍ كـيل َأْمـٍر حَ كْفَرُق يها يفِ : "بالغى آيه مورد بحث مى توان گفت -درباره وجوه ادبى

زيرا حقيقتًا حكيم ، اسنادی مجازی است، "امر حكيم"معتقدند ىبرخ ٢.گردد برمى" لةيل" به" هايف" در

ز يـصـفِت امـر و اسـناد ن ٤، م گرفته شودكمح یم به معناكيالبته اگر ح ٣.صفت صاحب امر است

مى تواند استعمال حقيقى و بـه معنـای شـمول "  لُ ك"لمه ك: ابن عاشور نوشته است. است ىقيحق

پس همه را برای قضا در آن شب جمع نمود؛ مـى توانـد ، باشد كه خدا امور حكيمه را مى دانست

يعنى تفريق امور عظيمه در آن شب انجام گرفتـه اسـت نـه ، به معنای كثرت استعمال شده باشد

در شمول است مگر اينكه قرينـه ای بـرای انصـراف آن از آن " كل"لكن ظهور كلمه  ٥.همه امور

مستأنفه بيانيه است كـه ناشـى از نكـره ، " مٍ كيل َأْمٍر حَ كْفَرُق يها يفِ "جمله ٦.معنا وجود داشته باشد

   ٧.است" َلةٍ يلَ "بودن 

" جملـه ، گفته شده است، در خصوص مطالب تفسيری كه ذيل آيه مورد نظر بحث شده است

را يز با دو جمله قبل تفسير مى شود؛ گويا گفته شود آن را نازل كرديم" ٍة كَلٍة ُمبارَ يلَ  ىِإنا َأنَْزلْناُه فِ 

، شأن ما انذار و تحذير از عقاب است و نازل كردن قرآن از سوی ما به شب قدر مخصوص گرديد

 ٨.زيرا انزال قرآن از جمله امور حكيمه است و در شب قدر است كه هر امر حكيمى جدا مى شـود

هسـت از يعنى هر چيزی كه در آن سـال " مٍ كيل َأْمٍر حَ كْفَرُق يها يفِ :"طريحى معتقدند، یزمخشر

قبيل خير و شر و طاعت و معصيت و مولود و رزق در شب قدر تقدير مى شـود و هـر چـه در آن 

  ٩.حتمى خواهد بود، شب تقدير گردد و قضای الهى بر آن تعلق گيرد

                                                 
  .٣٩ ص، ١ ج ، ةيفاكال على قةيالتعل ىف ةيالهدا أنوار :ك.ر.  ١

  .١٩٩ ص، ١٨  ج، زانيالم ريتفس ترجمه.  ٢

  .٦٥٥ص ، ٢٧ج ، بيح الغي؛ مفات٢٧١ص ، ٤  ج، ليشاف عن حقائق غوامض التنزكال.  ٣

  .٨٩ص ، اللغة ىالفروق ف.  ٤

  .310ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر.  ٥

  .٦٤ ص، ٢ ج ، األصول ةيفاك.  ٦

  .309ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر.  ٧

  .٢٧٠ص ، ٤  ج، ليشاف عن حقائق غوامض التنزكال.  ٨

  .٢٢٤ ص، ٥  ج، نيالبحر ؛ مجمع٢٧١ -٢٧٠ ص، ٤  ج، ليالتنز غوامض حقائق عن شافكال.  ٩
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ه همـه امـور و مسـائل كـاشـاره دارد " فـرقي" ر يـتعب، آيت اّهللاٰ مكارم شيرازی بيان مى دارد

ر ييـر الهـى و تغين تقـديـام اكانگر استحيب" مكيح"ريشود و تعب ساز در آن شب مقدر مى سرنوشت

شـود ولـى  ر مىكن صفت در قرآن معموًال براى خدا ذيمنتها ا، مانه بودن آن استكيرى و حيناپذ

ه كـارى اسـت يات بسـيـهماهنـگ بـا روا، انين بيا.  د استكيگر به آن از باب تايف امور ديتوص

گـردد و ارزاق و سـرآمد عمرهـا و  ن مىييسال همه انسانها تع يكمقدرات ، د در شب قدريگو مى

ه از كـبطـورى "شب قدر" به نظر عالمه طباطبايى ١.شود ن مىييق و تبيگر در آن شب تفريامور د

ام و ابهام به مرحله فرق كه امور از مرحله احكشبى است ، ديآ برمى" مٍ كيل َأْمٍر حَ كْفَرُق يها يفِ "  هيآ

ام درآمده و نـازل كه در شب قدر از مرحله احكقرآن است ، ند؛ از جمله اموريآ ىرون ميل بيو تفص

مه تكوينيه مى دانـد كيل و جداسازى امور حيرا مربوط به تفص" يفرق"عالمه طباطبايى  ٢.شود مى

ساله  ه همهكام الهى معنا ندارد كاما معارف و اح، شود گر جدا مىيديكساله در شب قدر از  كه همه

در  -ها فرقيف:" ديجا داشت بفرما، ق معارف بوديتفر، قيپس اگر مراد از تفر، م شوديتقس ق ويتفر

 يىال عالمه طباطبـاكدر جواب به اش ٣".م شديه و تقسيام فشرده قرآن تجزكآن شب معارف و اح

 ىعيو تشر ىنيوكهمه امور اعم از ت، ت دارديظهور در عموم، "ل امرك"ه كاز آنجا : توان نوشت ىم

همـان ، را اوًال چه بسـا منظـوريز، ستين ىعيامور تشر یز بر جداسازين ىالكاش. رديگ ىدر بر مرا 

. نمـود ىد و مراحل نزول را طياز لوح محفوظ جدا گرد ىه قرآن به صورت دفعكباشد  ىدفعه اول

د سـپس يـر گرديتقد، است ىعيتشر یامور یه حاوك ىنيوكت یبار قرآن به عنوان امر يك ىعني

ه در علم اصول فقـه از كم كًا مراتب حيست و سه سال بود؛ ثانيات در طول بيعيتشر تشخص آن

ر امور يه شب قدر ظرف آن است؛ لذا تقدكم است كع حيمربوط به مقام تشر، آن بحث شده است

م يعنـى كـيامـر ح: ز نوشـته اسـتيـابن عاشـور ن. ده استيان داشته و واقع گردكز امين ىعيتشر

 يا امری است كه خدا آن را با نظم و تدبيری كه داللت بر وسـعت علـم مشتمل بر حكمتى الهى

 محكم و متقن نموده است؛ بعضى امور حكيمه را به مالئكه تنفيذ كرده و برخى را به رسول، دارد

الهـام كـرده ، بعضى را نيز به افرادی در شـكل انجـام كارهـای حكيمانـه، در طول حياتش )ص(

  ٤.است

                                                 
  .١٥٣ ص، ٢١  ج، نمونه ريتفس: ك.ر.  ١

  .200ص ، 18 ج ، زانير الميترجمه تفس.  ٢

  .٢٠٠ ص، ١٨  ج، زانيالم ريتفس ترجمه.  ٣

  .310ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر.  ٤
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 ىت مـيبه مرحله فعل، به آن تعلق گرفت ىاله یه قضاك یه امركست ن اين مقصود ايبنابرا

از لـوح ، او در مرحله دوم یدر مرحله اول و ابالغ به مردم از سو )ص( بلوغ به رسول یرسد و برا

  .مانه استكياز همان امور ح يكىز يقرآن ن. گردد ىمحفوظ در شب قدر جدا م

  َن يِسلنا ُمرْ كَأْمراً مِْن عِنِْدنا ِإنا -5

" انزلنـاه" اجملـهي" فرقي" لمهكبه " أمر"لمه ك: بالغى آيه مذكور مى توان گفت -وجوه ادبى درباره

ه آن نـازل كـعنى در حـالى ي، باشد ىم" انا انزلناه"ر مفعولى يا از ضمي"  مٍ كيَأْمٍر حَ "متعلق و حال از 

تـاب را كند؛ يعنى ما آن ك ل مىياحتمال را تعلن يا" نَ ينا ُمْرِسلِ كِإنا "  جمله ١ .از ما است یشده امر

امبران و رسـوالن يـچون سنت مـا بـر فرسـتادن پ، ميردكه ما بود نازل يه امرى از ناحكدر حالى 

، ديـگو سـخن مـى )ص( امبريه از ارسال پك  "نَ ينا ُمْرِسلِ كِإنا "  با جمله، ن صورتيدر ا. جارى است

ه كـاحتمال ديگری نيز وجـود دارد  ٣.معترضه است"  نَ ينا ُمْرِسلِ كِإنا "جمله  ٢.امًال هماهنگ استك

امـری ، يعنى با اين امـر، و نصب آن بر اختصاص باشد"  مٍ كيل َأْمٍر حَ ك" حى بريجمله مذكور توض

  مفعـول ٤ .حاصل از سوی ما كه نزد ما وجود دارد و علم و تـدبير مـا اقتضـا دارد را قصـد كـردم

 ٥.زيرا ماده اسم فاعل بر آن داللت دارد يعنى ارسال كنندگان رسل، است وفمحذ"  نَ يُمْرِسلِ "
نشان از بزرگى آن امر ، "َأْمراً "لمه كتكرار معتقدند ،برخى مفسران در مورد تفسير آيه گفته شده

 به اينكه خدا رسـلى را بـه-تأكيد بر رد انكار مشركان " إنّ "حرف "  نَ ينا ُمرسلكِإنا "در جمله ٦.است

ُ َعلى"هيزيرا طبق آ، است -سوی مردم مى فرستد  )91/ األنعام( "ءٍ  ىَبَشٍر ِمْن شَ   ِإْذ قالُوا ما َأنَْزَل اّهللاٰ

شـود  ىمشخص مـ " نينا مرسلكإنا   "از جمله  ٧.به زعم آنها خدا رسولى از جنس بشر نمى فرستد

                                                 
  .201ص ، 18  ج، زانير المي؛ ترجمه تفس310ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر.  ١

؛ 201ص ، 18  ج، زانيـر المي؛ ترجمـه تفسـ310 ص، 25  ج، ريالتنـو و ريـ؛ التحر655 ص، 27 ج، بيالغ حيمفات. ٢

  .1پاورقى ، 153 ص، 21  ج، نمونه ري؛ تفس199 ص، 18  ج، زانيالم ريتفس ترجمه

  .310ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر. ٣

 ص، ٢١  ج، نمونـه ري؛ تفسـ٦٥٥ ص، ٢٧ ج، بيالغ حي؛ مفات٢٧١ص ، ٤  ج، ليشاف عن حقائق غوامض التنزكال .٤

  .١پاورقى ، ١٥٣

  .311ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر. ٥

  .310ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر. ٦

  .309ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر. ٧
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، ه بعـديدر آ" كرحمة من رب"ده است؛ طبق عبارت يه خدا حاصل گرديه آن انذار و ارسال از ناحك

   ١.ل رحمت استيمكآن ارسال به خاطر ت

نزول قرآن در :"ديفرما ه خدا است مىيه قرآن از ناحكن معنى يد بر اكيدر آيات مذكور براى تا

  ". ميا رده و فرستادهكامبر اسالم را مبعوث يه ما و ما پيشب قدر فرمانى بود از ناح

6- ُه  كَرْحَمًة مِْن َربمِإن ُم يُع الَْعليُهَو الس  

و  یزمخشر. اقوالى از سوی مفسران درباره مبحث صرف و نحوی و بالغى آيه مذكور وجود دارد

 ٢ .منصـوب اسـت، تيـرحمـت پـس بنـابر مفعول یبرا ىعني" كرحمة من رب:"گفته اند یفخر راز

ن چنـان كل ٣.است "َأنَْزلْناهُ " درز داده شده است و آن حال بودن از ضمير منصوب ين یگرياحتمال د

، رحمـت یدر معنا" الم"ر يبا توجه به تقد[ :ه آيت اّهللاٰ مكارم شيرازی به طور خالصه گفته استك

ابـن عاشـور  ٤.ا هـر دو خواهـد بـوديـو   "مٍ كيل َأْمٍر حَ كْفَرُق ي"ا ي" انا انزلناه"مفعول ألجله براى ] 

يعنى به سبب رحمتمان ، است" نَ ينا ُمْرِسلِ كِإنا " مفعول له از  "كَرْحَمًة ِمْن َرب "هكاحتمال داده است 

رحمتـى بـرای مـردم اسـت تـا از ، نسبت به بندگان رسول مى فرستيم؛ زيرا ارسال همراه با انذار

چنانكـه قـرآن در جـای ديگـر فرمـوده ، پرتگاه های عذاب دوری كنند و ثواب را كسـب نماينـد

ات يـاق آين سخن ابن عاشور با سـيبنابرا ٥ .)107/ اءيانب( " نَ يال َرْحَمًة لِلْعالَمِ إِ  كَو ما َأْرَسلْنا:"است

  .دارد یشتريتناسب ب

به كاف خطاب به سبب منصرف كردن كـالم از خطـاب " ربّ "ه اضافه شدن كمعتقدند  ىبرخ

زيرا به وسيله او مخاطب شدن مشركان جريـان مـى ، است )ص( به مشركان به خطاب به رسول

ن يچنـ، بوده است )ص( ه از ابتدا خطاب متوجه رسولكنيبا توجه به ا ٦.اوست ىقييابد و منذر حق

  .ستيرفته نيپذ ىالتفات

                                                 
  .٦٥٤ص ، ٢٧ج ، بيح الغيمفات.  ١

  .٦٥٥ص ، ٢٧ج ، بيح الغي؛ مفات٢٧١ ص، ٤  ج، ليالتنز غوامض حقائق عن شافكال.  ٢

  .201ص ، 18  ج، زانير المي؛ ترجمه تفس311ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر.  ٣

  .٢پاورقى ، ١٥٣ ص، ٢١  ج، نمونه ريتفس: ك.ر.  ٤

  .311ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر.  ٥

  .201ص ، 18  ج، زانير الميترجمه تفس  ؛311ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر.  ٦
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لكـن " رحمة منا: "در اصل بايد مى فرمود :برخى از مفسران در تفسير آيه مورد بحث گفته اند

  ١ .بر مربوبين است اسم ظاهر را به جای ضمير قرار داد تا اعالم دارد ربوبيت مقتضى رحمت

همچنانكـه تشـريعات ، ابن عاشور معتقد است اضافه رب به ضـمير خطـاب مـى رسـاند كـه

 )107/ اءيـانب( " نَ يِإال َرْحَمًة لِلْعالَمِ  كَو ما َأْرَسلْنا"رسول او نيز رحمت است؛ ، پروردگار رحمت است

پروردگار " ربّ "يرا نمى شود كه پروردگار بقيه مردم نيز هست ز، و دانسته شود كه پروردگار رسول

البتـه . الزم نيسـت" و ربهم كرحمة من ربّ "پس در اينجا گفتن . برخى باشد و برای بعضى نباشد

 "در ادامه در آيه  لِ كْم َو َرب آبائِ كَرب ٢.تصريح نموده است" ربهم"به  )8/ دخان( "نَ يُم اْألَو  

 ىرحمتـ، ه مـورد بحـث گفتـه شـدهيآ یابتدا ه درك ىآن رحمت ىعني"  ميع العليإنه هو السم" 

 ىنمـ یا آن را به زبان جاريدارند  ىان ميا با زبانشان حاجاتشان را بيازمندان يرا نياست ز ىقيحق

 ىرحمتـ، چون خدا شنوا و دانا به حاجات اسـت. داند ىشنود و م ىاما خدا حاجت آنان را م، سازند

ت پروردگـار توسـت يه همان اهتداء بـه هـداكرا  شان حاجت ٣.ندك ىخود بر آنان نازل م یاز سو

بنـدگانش   چـون نسـبت بـه، ندك ند و رسول ارسال مىك تاب نازل مىكن جهت يداند و به هم مى

   ٤.رحمت دارد

مِ "جمله  ُه ُهَو السا "لى برای جمله يتعل"  مُ يُع الَْعلِ يِإنا ُمْرِسلِ كِإنين يعنـى ، اسـت"  كَن َرْحَمًة ِمْن َرب

زيرا خدا مى داند كه مشركان بت هـا را مـى ، ما فرستندگانيم رسل را به سبب رحمت برای مردم

پرستند و ائمه كفر امت ها را اغوا مى كنند و فريادهای مردم از ظلـم نيرومنـدان بـه ضـعيفان و 

ر ساير گفتارهای مردم را نيز مى داند؛ پس برای قوام دادن و اصالح مردم و جلوگيری از افسـاد د

زمين رسوالن را به همراه شريعت ها فرستاد تا مردم را از فساد و تباهى جلوگيری كنند و عقايـد 

مِ  ٥.و اعمالشان را اصالح سازند ُه ُهَو السصفاتى را بيان مى دارد كه جز مقـام ربوبيـت   مُ يُع الَْعلِ يِإن

وال دارد كـه از او مخفـى اشاره به علم خدا به تمـام اقـ" سميع"واژه ٦ .الهى شايسته كسى نيست

سـميع را مقـدم بـر . اشاره به علم فراگير الهى نسبت به همه معلومـات دارد" عليم"نيست و واژه 

عليم كرده زيرا اهتمام به مسموعات را نشان دهد؛ چرا كه اصل كفر آن بـود كـه مشـركان بـت 

                                                 
  .٢٧١ ص، ٤  ج، ليالتنز غوامض حقائق عن شافكال.  ١

  .311ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر.  ٢

  .١٥٤ -١٥٣ ص، ٢١  ج، رنمونهي؛ تفس٦٥٥ص ، ٢٧ج ، بيح الغيمفات.  ٣

  .202 -201ص ، 18  ج، زانير الميترجمه تفس.  ٤

  .312 -311ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر.  ٥

  .٢٧١ ص، ٤  ج، ليالتنز غوامض حقائق عن شافكال.  ٦
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ضـمير فصـل و  "ميالعلـع يانه هو السـم"در " هو"ضمير  ١.ردند و مى خواندندك ىهايشان را دعا م

بنابراين . سميع عليم خداست نه بتانى كه مى خوانيدشان: زيرا مى خواهد بگويد، مفيد حصر است

نياز به ارسال رسول هست تا عبادت بتان از سـوی بـت پرسـتان را ، چنين عبارتى اشاره دارد كه

  ٢.باطل سازد

زيرا از شئون ما ارسال رسل بـه  ،ما قرآن را نازل كرديم: ه اين چنين استيت معنای آيدر نها

 ىنيو د یويدن یه حاجت هاكخداست . همراه كتب به سوی بندگانمان برای رحمت بر آنان است

ن سـبب يبـه همـ. ننـدكاورند و اعالم نياگر آنان به زبان ن ىداند حت ىشنود و م ىمخلوقات را م

  .پرستند ىان مكه مشرك يىه شنوا و داناست نه بت هاكاوست ، فرستد ىتاب مكرسول همراه با 

تكميـل ، با پرداخت به مسأله نزول قـرآن، در ادامه سزاوار است تا مطالب تفسيری گفته شده

  .گردد

  در مورد نزول قرآن ىبحث

لْناُه َتنْزِ كمُ   َو ُقْرآنًا َفَرْقناُه لَِتْقَرَأُه َعَلى الناِس َعلى" ات ياز ظاهر آ َو قـاَل "و  )106/ اسـراء( "الً يٍث َو َنز

َل َعلَ كَن يالذِ  َت بِِه ُفؤادَ  كذلِ كِه الُْقْرآُن ُجْمَلًة واِحَدًة يَفُروا لَْو ال ُنزلْناُه َتـْرتِ  كلُِنَثبفرقـان( "الً يَو َرت /

  ُضُهْم ِإلىَو ِإذا ما ُأنِْزلَْت ُسوَرٌة َنَظَر َبعْ "و  )20/ محمد( "َمةٌ كَفِإذا ُأنِْزلَْت ُسوَرٌة ُمحْ " اتى مانند يو آ )32

چگونه قرآن بـه . ج نازل شده استيد قرآن به تدريآ ات شأن نزول برمىيو روا )127/ توبه( "َبْعضٍ 

  امل در شب قدر نازل شده است؟كطور 

يعنى آغاز نـزول ، اند ردهكر يبعضى قرآن را به معنى آغاز نزول قرآن تفس، ن سؤاليدر پاسخ ا

   ٣.سال به تدريج نزول قرآن كامل شده باشد 23در شب قدر باشد و دنبال آن در طول 

اى از مجموع قرآن است در شب  ه عصاره و خالصهكچون سوره حمد : نديگو سانى نيز مىك 

ن احتماالت مخـالف ظـاهر يتمام ا! ده استيگرد" َلِة الَْقْدرِ يلَ  ىِإنا َأنَْزلْناُه فِ "  ر بهيتعب، قدر نازل شده

هـر " جزء" و" لك" به" قرآن" ه واژهكدرست است : رازی مى نويسدآيت اّهللاٰ مكارم شي ٤.ات استيآ

گـرى ينـه ديه قركـلمه بـه هنگـامى كن يه ظاهر اكرد كار كتوان ان ولى نمى، شود دو اطالق مى

                                                 
  .312 -311ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر.  ١

  .312ص ، 25 ج ، رير و التنويالتحر.  ٢

  .١٤٨ ص، ٢١  ج، رنمونهيتفس: ك.ر.٣

  .١٥٠ ص، ٢١  ج، رنمونهي؛ تفس١٩٩ ص، ١٨  ج، زانيالم ريتفس ترجمه: ك.ر.  ٤
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برخى مانند عالمه  ١.تمام آن در شب قدر نازل شده است، هكهمراه آن نباشد مجموع قرآن است 

لـه يقـرآن در ل )الـف: طباطبايى و آيت اّهللاٰ مكارم شيرازی راه حل خود را اينگونه ارائه مى دهنـد

ذِ   "قرآن در ماه رمضان نازل شده است )ب. ه نازل شده استكمبار ِه يـفِ   ُأنْـِزلَ  یَشْهُر َرَمضـاَن الـ

 ؛)1/ قـدر( "َلـِة الَْقـْدرِ يلَ  ىِإنا َأنَْزلْنـاُه ِفـ"ست قرآن در شب قدر نازل شده ا )ج )185/ بقره( " الُْقْرآنُ 

رمضـان  كشب قدر در ماه مبـار، ه مورد بحث به آن اشاره شدهيه در آكى كآن شِب مبار: نتيجه

جى قرآن از آن آگـاهى داشـت يقبل از نزول تدر )ص( امبريه پكات وجود دارد ياست؛ قراينى از آ

بِـِه  كال ُتَحـر "و  ٢) 114/ طـه( :" هُ يـَوحْ  يـكِإلَ   ْقضـىيْرآِن ِمْن َقبِْل َأْن و ال َتْعَجْل بِالْقُ "ه يمانند آ

 ؛)1/ قـدر( ؛)1/ دخـان( در سـه آيـه" انـزال" ؛ به سبب استعمال ٣") 16/قيامه( "لَِتْعَجَل بِهِ  كلِسانَ 

، مقصود از نزول قرآن در آيه مورد بحـث -باره است يكه به معناى نازل شدن ك -) 185/ بقره(

جـا از  يك( دفعى و جمعى )الف: در نتيجه قرآن داراى دو نوع نزول دارد٤.نزول تمامى قرآن است

ه بر ك( جىيتدر )ب ؛)دهيامبر ص در ماه رمضان و شب قدر نازل گرديپ كسوى خداوند بر قلب پا

 ىرا مـ ین نزول دوگانه ايچن ٥.)نازل شده است سال 23ازها در طى يحسب شرائط و حوادث و ن

   ٦.ات استفاده نموديتوان از روا

السـفرة " مالئكـه ، مى داند كـه زمخشری نزول دفعى قرآن را از آسمان هفتم به آسمان دنيا

قرآن را تـدريجى و  )ص( به استنساخ آن در شب قدر مأمور شدند و جبرئيل بر رسول خدا" رامكال

اسـت كـه در " بيـت المعمـور" عبـارت، ابهام ديگری كه باقى مى مانـد ٧.كرد مرحله مرحله نازل

ا َأنَْزلْنـاُه ِفـ"ر آيـه يات متعددى در تفسيدر روا. روايات مربوط به نزول قرآن آمده است َلـٍة يلَ  ىِإنـ

  : آمده است كه" ةٍ كُمبارَ 

ثـم نـزل مـن ، جملة واحـدةت المعمور يها الى البيانزل اّهللاٰ عز و جل القرآن ف، لة القدريهى ل"

شـب قـدر  كن شب مباري؛ منظور از ا"ن سنةيفى طول عشر )ص( ت المعمور على رسول اّهللاٰ يالب

سـپس در طـول ، ردكـنـازل " ت المعمـوريب" جا در آن شب به يكه خداوند همه قرآن را كاست 

                                                 
  .١٥٠ ص، ٢١  ج، رنمونهيتفس: ك.ر.  ١

رد؛ و يان پـذيـه وحى آن به سـوى تـو پاكش از آنيقرآن شتاب َمورز پ) خواندن(نسبت به ) امبرياى پ(و : ترجمه.  ٢

  . افزاىمرا دانش ! پروردگارا» :بگو

  .نىكآن شتاب ) خواندن(تا در ، ت مدهكحر) قرآن(زبانت را به آن : ترجمه.  ٣

  .١٥٠ -١٤٩ ص، ٢١  ج، رنمونهيتفس ؛١٩٧ ص، ١٨ ج، زانيالم ريتفس ترجمه: ك.ر. ٤

  .١٥٠ -١٤٨ ص، ٢١  ج، رنمونهيتفس ؛١٩٩ -١٩٧ ص، ١٨  ج، زانيالم ريتفس ترجمه :ك.ر.  ٥

  .١٩٩ ص، ١٨  ج، زانيالم ريتفس ترجمه.  ٦

  .٢٧٠ص ، ٤  ج، ليشاف عن حقائق غوامض التنزكال.  ٧
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روايات و اقوالى نيز وجو دارد  ١.جًا نازل فرموديتدر )ص( بر رسول اّهللاٰ " ت المعموريب" ست سال ازيب

ه فرشتگان بـا عبـادت كعبه كدر مقابل ، اى است در آسمان چهارم بيت المعمور خانه: كه گفته اند

شـوند و تـا ابـد بـه آن بـاز  هر روز فرشتگان زيادی وارد آن مى، نندك خود آن را معمور و آباد مى

ت المعمـور يـنزول قـرآن بـه ب ست كهاين ا، نكته ديگری كه سزاوار است ذكر شود ٢!گردند نمى

  ٣ .آگاه است" ت المعموريب" غمبر ازيه قلب پكنداردچرا  )ص( امبريمنافات با نزول بر قلب پ

   ٤.قًا روشن نمى دانديرا دق )ص( امبريبر قلب پ" آيت اّهللاٰ مكارم شيرازی كيفيت نزول دفعى

اجمـالى و ، قرآن نزول دفعى در صورت اعتقاد به دو نزول برای، عالمه طباطبايى معتقد است

َلْت ِمْن لَُدْن حَ يَمْت آكتاٌب ُأحْ ك"  وی در تفسير آيات ٥.تفصيلى است، نزول تدريجى ُفص ٍم كياُتُه ُثم

ْ  ىْم َتْعِقُلوَن َو ِإنُه ِفـكا لََعل يِإنا َجَعلْناُه ُقْرآنًا َعَربِ " و  ٦) 1/ هود( "رٍ يَخبِ   "مٌ كـيحَ  ىلََعلِـنا يتـاِب لَـدَ كُأم ال

" تـابكام ال"او گفته است قرآن در  .ل را توضيح داده استيام و تفصكمعنای اح ٧) 4 -3/ زخرف(

ه و جملـه يـه آيمفصل و جزء جزء و سوره سوره و آ، پارچه بوده است و مانند قرآن نازل شده يك

بيان روايات تعبـد و به نظر مى رسد در اصل نزول دفعى بايد به  ٨.است  لمه نبودهكلمه كجمله و 

  .دل سپرد )ع( ان معصوميوت نمود و به بكمان داشت و درباره كيفيت آن سيا

پس چگونه طبق ، از طرفى نيز اين سؤال مطرح مى گردد كه اگر قرآن در شب قدر نازل شده

ماه رجب صـورت گرفتـه اسـت؟ آيـت اّهللاٰ مكـارم  27در  )ص( غمبريات مشهور آغاز بعثت پيروا

  :نويسدشيرازی مى 

 27ات در ين آيه نزول اولكدر حالى ، نزول آن در ماه رمضان جنبه جمعى داشته«

ش ين نظر پيلى از اكب مشين ترتيجى آن است و به ايرجب مربوط به نزول تدر

  ٩.»ديآ نمى

                                                 
  .١٥٠ ص، ٢١  ج، رنمونهي؛ تفس٦٢٠ص ، ٤ج ، نيالثقل نور ريتفس.  ١

، رنمونهي؛ تفسـ٦٢٠ص ، ٤ج ، نيالثقلـ نور ري؛ تفس٦٢٩ص ، ٢ ج ى، افك؛ ال١٩١ص ، ٢ ج ، هيحضره الفقيمن ال .  ٢

  .١٥٠ ص، ٢١  ج

  .١٥٢ -١٥١ص ، ٢١  ج، رنمونهيتفس: ك.ر.٣

  .١٥٠ ص، ٢١  ج، رنمونهي؛ تفس١٩٩ -١٩٧ ص، ١٨  ج، زانيالم ريتفس ترجمه: ك.ر.٤

  .١٩٩ -١٩٧ ص، ١٨  ج، زانيالم ريتفس ترجمه.  ٥

  . ح شده استياى آگاه تشر سپس از نزد فرزانه، م شده استكاتش محيه آكتابى است ك) ن قرآنيا(: ترجمه.  ٦

٧  .  

  .١٢٥ص ، ١٨ ؛ ج ٢٠٢ص ، ١٠  ج، زانير الميترجمه تفس: ك.ر.  ٨

  .١٥٢ -١٥١ص ، ٢١  ج، رنمونهيتفس: ك.ر.٩
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نـزول ، صورت گرفـت سـپس در مـاه رجـب سـال بعـد ىنزول دفع، رمضان كدر ماه مبار ىعني

  :سندينو ة اّهللاٰ معرفت مىيمانند آ ىجيران نزول تدركمن البته. ديآغاز گرد ىجيتدر

ولـى ، ش از هجـرت بـوديسال پ 13، ماه رجب 27در  )بعثت( آغاز وحى رسالى«

ه يغمبر صلّى اّهللاٰ عليپ.. .ر داشتيتاب آسمانى سه سال تأخكنزول قرآن به عنوان 

َدْع بِما ُتْؤَمُر نـازل َفاصْ   هيداد تا آ دعوت خود را سّرى انجام مى، ن مّدتيو آله در ا

  ١.»شد

إنّا بدأنا "ا ي" لـى القدريإنّا أنزلناه مـن ل"مانند یريچ تعبيه، مربوط به مسأله نزول قرآن اتياما در آ

حمـل ، نيوجود ندارد؛ بنـابرا، ه ظهور در آغـاز نـزول داشـته باشـدك" لى القدريل ىإنزال القرآن ف

، نيـافزون بر ا. خـالف ظـاهر آنهاسـت، به نزول تدريجىات گفته شده بر انحصار نزول قرآن يآ

و  ىخيه شـواهد تـاركبل .ـات نزول قرآن وجود ندارديل قطعى و جزمى برای انصراف ظـاهر آيدل

خـود شـاهد ، باشـد ىقرآن در بيست و هفـتم رجـب مـ ىجياز آغاز نزول تدر كىه حاك ىثياحاد

ادشـده بـر يات يحمل آ، در مقابل. قـدر است آغاز نزول قرآن از شـب یادعا ىبر نادرست یگريد

هـم ، ات مربوطه سازگار است استيت العـزه هم با ظاهر آيا بيت المعمور يقرآن به ب ىنزوِل دفع

  ٢.باشد ىهماهنگ م، دهياِت مزبور رسير آيه در تفسك ىعه و سـنيث فـراوان شـيلة احاديبه وس

مطلبـى اسـت كـه ، بيشتری با آيـات نـزول داردظاهرًا سازگاری ، ديدگاهى كه در بادی رأی

  : وی مى نويسد. عالمه بالغى در خصوص نزول قرآن مطرح نموده است

ل نجوما ينزله جبرائيالسماء ثم صار  ىت المعمور فيالى الب  ِه الُْقْرآنُ يُأنِْزَل فِ  یالذِ «

  ٣.»)ص( على رسول اّهللاٰ 

 سپس به صورت تدريجى بر رسول خـدا، ر آسمانبه بيت معمور د] ابتدا به گونه دفعى[يعنى قرآن

   ٤.وی كالم خود را به كتب حديثى شيعه و سنى مستند مى كند. نازل گرديد )ص(

در كيفيت آن جز آنچه در اخبار شـيعه و اهـل ، بنابراين نزول دفعى امری مسلم بوده است اما

  .نمى توان فراتر سخن راند، تسنن آمده

  

                                                 
  .٣٣ -٣٢ ص، قرآن خيتار.  ١

  .١٥٢ص ، ت ااّهللاٰ معرفت درنزول قرآنيدگاه آيو نقد د ىمقاله بررس: ك.ر.  ٢

  .١٦٠ ص، ١ ج، القرآن ريتفس فى الرحمن آالء . ٣

  .١٦٠ ص، ١ ج، القرآن ريتفس فى الرحمن آالء . ٤
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  نتيجه گيری

بر او نازل شده و زمان ، نازل شونده، نندهكشرافت و عظمت نازل ، ششم سوره دخانات يكم تا يآ

به مسـئله ، رده است؛ لذا مى توان در ميان مباحث تفسيری آيات گفته شدهكان ينزول را اجماًال ب

نكاتى كه به عنوان جمع بندی و نيجه گيری از مباحث گفته شده . شب قدر و نزول قرآن پرداخت

  :ان نمود عبارتند ازمى توان بي

از متشابهاتى هستند كه راسخان حقيقى مـى تواننـد آنهـا را ، "حم"اوًال حروف مقطعه ای مانند  -

 با توجه به سياق آيـات و. بنابراين حروف مقطعه رموزی هستند بين خدا و رسولش. معنا كنند

، برداشت نمـود )ع( ومراهنمايى معص بهترين معنايى كه مى توان از آن با، "حم"روايتى درباره 

  . است" ای محمد"

همـان امـور  ىعنـين يتاب مبكيعنى قسم به  "و الكتاب المبين"، ثانيًا با توجه به آنچه گفته شد -

  .مقدر شده از لوح محفوظ

سياق آيات كه  با توجه به" نَ ينا ُمنِْذركٍة ِإنا كَلٍة ُمبارَ يلَ   ىِإنا َأنَْزلْناُه ف"ثالثًا مقصود از نزول در آيه  -

، منظـور از انـزال، ر امور از لوح محفـوظ اسـتيز تقديدر خصوص نزول قرآن در شب قدر و ن

 ىعيامـر تشـر يكه در قالب الفاظ و كاست  )قت قرآنيحق( ىط و اجماليقرآِن بس ىنزول دفع

  .ده استيافاضه گرد )ص( امبريه بر قلب پكاست  ىنيوكامر ت يكه كنبوده بل

و  "اياك اعنى و اسـمعى يـا جـارة"و نيز  "انما يعرف القرآن من خوطب به"اساس تلفيق رابعًا بر  -

و تبعًا به  )ص( اصالتًا به پيامبر، ات ابتدايى سوره دخان رايمى توان مورد خطاب آ، پذيرش آنها

رحمـة مـن : "افراد ديگر دانست؛ از سويى نيز مواردی مطلب گفته شده را تأيدد مى كند مانند

 امبريـبه عنوان اسـم پ، درسوره دخان" حم"است و  )ص( امبريح در مخاطب بودن پيرص" كرب

  .ده استياخذ گرد )ص(

ر يم در آن شب از لـوح محفـوظ تقـدكيد امر حيفرما ىم" مٍ كيل َأْمٍر حَ كْفَرُق يها يفِ "ه يخامسًا آ -

ه به كاست  یم امركيامر ح. م گرددكمح، ه پس از جدا شدنكنيگردد نه ا ىشود و جدا م ىم

بـه ، ند و پس از اقتضا و انشاك ىدا ميو امر را پ ىتعلق نه یاقتضا، م و متقن بودنكسبب مح

ر يننـده و تقـدكم كـم و حكم بـودن حـاكياز ح ین خود نشانه ايه اك، رسد ىت ميمرحله فعل

سـپس ، رديـگ ىر امور از لوح محفوظ صورت مين مهم در شب قدر و با تقديا .ننده آن استك
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و ، ىجيست و سه سـال نـزول تـدريده و به مناسبت در طول بينازل گرد )ص( امبريقلب پبه 

  .شود ىمنجز م، به مردم )ص( امبريابالغ پ

ه خدا است و يه قرآن از ناحكن معناست يدی بر اكيتا" نَ ينا ُمْرِسلكَأْمرًا ِمْن ِعنِْدنا ِإنا "آيه  سادساً  -

رده و كـامبر اسـالم را مبعـوث يـه خـدا و او پيـناح نزول قرآن در شـب قـدر فرمـانى بـود از

  .است فرستاده

م كَرْحَمًة ِمْن َرب "سابعًا معنای آيه  - ُه ُهَو السما قرآن را نازل كرديم: اين چنين است" مُ يُع الَْعليِإن ،

. زيرا از شئون ما ارسال رسل به همراه كتب به سوی بندگانمان برای رحمـت بـر آنـان اسـت

اگر آنان به زبان  ىداند حت ىشنود و م ىمخلوقات را م ىنيو د یويدن یه حاجت هاكخداست 

ه شـنوا و كـاوسـت ، فرسـتد ىتاب مـكن سبب رسول همراه با يبه هم. نندكاورند و اعالم نين

  .پرستند ىان مكه مشرك يىداناست نه بت ها

سوره دخـان بـا توجـه بـه  ثامنًا آنچه كه از مباحث تفسيری و نيز علوم قرآنى شش آيه ابتدايى -

قراين عقلى و نقلى و ديدگاه های مفسران و قرآن پژوهان شيعه و اهل تسنن بـه دسـت مـى 

نزول دفعى قرآن امر مسلمى است كه تـا حـدودی كيفيـت آن در احاديـث ، آيد اين است كه

فريقين بيان شده و الزم است به همان مقدار گفته شده در صورت وثـوق بـه صـدور آنهـا از 

  .متعبد شد، )ع( احيه معصومن

  منابع

 ديـخ مفينگـره شـك، قـم، چاپ دوم، )للصدوق( ةيإعتقادات اإلمام :محمد بن على، هيابن بابو ،

  .ق1414

 ق1378، نشر جهان: تهران، چاپ اول، ه السالميون أخبار الرضا عليع، ــــــــــــــــ.  

 ق 1403، دفتر انتشارات اسالمى: قم، چاپ اول، األخبار ىمعان، ــــــــــــــــ.  

 ق 1404،  نيجامعه مدرس: قم، چاپ دوم،  هيحضره الفقيمن ال  ،ــــــــــــــــ ،.  

 ا و ير الحـالل و الحـرام و القضـاكـدعـائم اإلسـالم و ذ: نعمان بن محمـد مغربـى، ونيابن ح

  .ق1385، هم السالميت عليمؤسسة آل الب، قم، چاپ دوم، امكاألح

  بى تا،  خيموسسه التار،  روتيب، چاپ اول، رير و التنويالتحر: محمد بن طاهر، عاشورابن.   

 مصـحح/ محقـق( ، اللغـة ىط فـيالمحـ، فاة و اسماعيل بن عبـادكافى الكصاحب و ، ابن عباد :

   .،ق 1414، تابكعالم ال، چاپ اول بيروت، )نياسيمحمد حسن آل 
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 1375،  ىانتشـارات اسـالم، تهران، چاپ دوم،  ابجدىفرهنگ : رضا، اريمه/ فؤاد افرام، بستانى 

   . ش

 ق 1420،  اد بعثتيبن، چاپ اول قم،  ر القرآنيآالء الرحمن فى تفس: محمد جواد، بالغى نجفى  .  

 موسسه ، قم، چاپ دوم، تفسير سوره های قرآن كريم، همگام با وحى: عبد الكريم، بهجت پور

  .ش 1393، فرهنگى قرآن و عترت تمهيد

 اء يـداراح،  روتيـب، چـاپ اول،  ر القرآنيجواهر الحسان فى تفس: عبدالرحمن بن محمد، ثعالبى

   .، ق 1418،  التراث العربى

 چـاپ ، ه السالمين علير المؤمنيأسرار أم ىن فيقيمشارق أنوار ال: رجب بن محمد، حافظ برسى

   .ق 1422، ىأعلم، روتيب، اول

 بى تا، ركدارالف ، روتيب، چاپ اول،  انيالبر روح يتفس:  لياسماع، حقى بروسوى.   

 ق 1430، ىموسسة النشر االسالم، قم، چاپ ششم، ة األصوليفاك: اظمكمحمد ، خراسانى.  

 م و نشر يموسسه تنظ، تهران، چاپ دوم، ةيفاكقة على اليالتعل ىة فيأنوار الهدا: روح اّهللاٰ ، نىيخم

  .ق 1415، )س( نىيآثار امام خم

 ق 1415، داراالرشاد: هيسور چاپ چهارمف ،  انهياعراب القرآن و ب:  نيى الديش محيدرو .   

 ق 1420،  ىاء التراث العربيدار اح، روتيب، چاپ سوم،  بيح الغيمفات: ن محمديفخر الد، رازى .   

 ق 1412،  دار القلم:  روتيب، چاپ اول،  مفردات ألفاظ القرآن: ، نيحس، راغب اصفهانى .   

 انتشارات مدرسه امـام مهـدى، قم، چاپ اول ، الدعوات: د بن هبة اّهللاٰ ين سعيقطب الد، راوندى 

  .ق1407، )فيعجل اّهللاٰ تعالى فرجه الشر(

 ىتاب العربكدار ال،  روتيب، چاپ سوم،  ليشاف عن حقائق غوامض التنزكال: محمود، زمخشرى ،

  .  ق 1407

 ق1421، ىتاب العربكدار ال،  روتيب، چاپ دوم، علوم القرآن ىاإلتقان ف: نيجالل الد، وطىيس.  

 مؤسسـه مطالعـات و ، تهـران، چـاپ اول، ىافكـشـرح أصـول ال: نيمحمد صدر الـد، رازىيش

  . ش 1383، قات فرهنگىيتحق

 انتشـارات فرهنـگ ، قـم، چـاپ دوم،  ر القرآن بالقرآنيالفرقان فى تفس: محمد، صادقى تهرانى

   . ش 1365،  اسالمى

 قـم، چاپ دوم، هميفضائل آل محّمد صلّى اّهللاٰ عل ىالدرجات فبصائر : محمد بن حسن، صفار ،

  . ق 1404، ىالنجف ىة اّهللاٰ المرعشيتبة آكم

 تهـران انتشـارات ناصـر ، چاپ سـوم،  ر القرآنيان فى تفسيمجمع الب:  فضل بن حسن، طبرسى

   . ش 1372، خسرو



  سوره دخان با تکیه بر مسأله نزول قرآن تفسیر تطبیقی آیات ابتدایی

         37 

ش
ژپو

 
ی 

ی
ط ر 

  

 ق 1416، تابفروشى مرتضوىكتهران ، چاپ سوم، نيمجمع البحر: نيفخر الد، حىيطر.  

 انيلياسـماع، قـم، چـاپ چهـارم، نير نـور الثقلـيتفسـ: عبد على بن جمعـة، زىيعروسى حو ،

  .ق1415

 ق 1400، دةيروت دار اآلفاق الجديب، چاپ اول، الفروق فى اللغة: ابوهالل، یركعس .   

 ق 1428، ل مايقم دل، چاپ اول ، )یللعلو( المناقب: نيمحمد بن على بن الحس، علوى.  

  ق 1411، بيروت دار الهادى، چاپ اول، آراء حول القرآن: على، اصفهانىفانى.  

 ق1412، ةيتب االسالمكدار ال،  تهران، چاپ ششم، قاموس قرآن: بركعلى ا، قرشى.  

 ق 1423،  اد معارف اسالمىيقم بن، چاپ اول، ريزبدة التفاس: ، فتح اّهللاٰ ، اشانىك .   

 ق 1407، ةيتب اإلسالمكدار ال، تهران، چهارمچاپ ، ىافكال:  عقوبيمحمد بن ، نىيلك  .  

 ق 1414، انيليقم مؤسسه اسماع، چاپ دوم، لوامع صاحبقرانى: محمدتقى، مجلسى.  

 چـاپ اول، ه مـن لغـة العـرب المعـوليناز لما علكالطراز األول و ال: على خان، یرازيش ىمدن ،

  .ش1384، اء التراثيإلح )هم السالم يعل( تيمشهد مؤسسه آل الب

 دار ، قـاهره/ لنـدن/ روتيـب، چاپ سـوم، ميركلمات القرآن الكق فى يالتحق: حسن، مصطفوى

  .ق 1430، یز نشر آثار عالمه مصطفوكة و مريتب العلمكال

 ش1375، تهران، انتشارات سمت، خ قرآنيتار: محّمد هادى، معرفت.  

 ش 1374، ةياإلسالمتب كدار ال،  تهران، چاپ اول،  ر نمونهيتفس: ناصر، رازىيارم شكم.   

 ر كـدار الف، بيـروت، چـاپ اول، تاج العروس من جواهر القـاموس: نيمحب الد، دىيواسطى زب

  .ق 1414، عيللطباعة و النشر و التوز

 ت ااّهللاٰ معرفـت يـدگاه آيـو نقـد د ىمقاله بررسـ: على اصغر و على جالليان اكبر نيا، ناصحيان

  .176 -151ص، 26 شماره، ش1386زمستان ، خصصى الهيات و حقوقمجله ت، درنزول قرآن

 ثاً يمًا و حـدير قـديتـب التفاسـك ىات و الموضوعات فيلياإلسرائ: سعد، زيوسف محمود ابو عزي ،

  .ق 1422، هيقيتبة التوفكم، قاهره

  



 

 



  1اول، شماره پياپى  هشمار، اولسال  :قم دانشگاهفصلنامهٴ دو 

  )56 -39صفحات ( السالم از منظر مفسران فريقينبررسي تطبيقي داللت آيه فاسئلوا اهل الذكر بر مرجعيت علمي اهل بيت پيامبر عليهم 
 16/06/1394 شريذپ خيرات 18/05/1394 تفايرد خيرات

فاسئلوا اهل الذكر بر مرجعيت علمى اهل بيت بررسى تطبيقى داللت آيه 

  پيامبر عليهم السالم از منظر مفسران فريقين

  *حسين عبدالمحمدی

  دهچكي

برخى از . كند ىداللت م، )ع( تيب اهل ىت علميبرمرجع، ميازقرآن كر یات متعدديآ

بيان شـده ، ىبا داللت التزام، به طور روشن و با داللت مطابقى و برخى ديگر، اتيآ

مرجعيت علمى اهل بيت عليهم السالم را بيان ، از جمله آياتى كه به صراحت. است

با تفاوت اندكى تكرار شده  7در سوره انبيا آيه ، سوره نحل است كه 43 اتيآ، كرده

ِ : خداوند متعال مى فرمايد.است فََسألُواْ ْم هِ يِإال ِرَجاًال نوِحى ِإلَـ كَو َما َأْرَسلَْنا ِمن َقبْل

 ديـدگاه ، ؛ در اين مقاله پس از بررسى مفاهيم كليدینتُْم َال تَْعلَُمونَ كِر ِإن كَأْهَل الذ

ابتدا ديـدگاهى .ره مصداق اهل ذكرمورد بررسى قرار گرفته استهای مختلف در با

مطرح شـده و اشـكاالت ، اهل ذكر را اهل كتاب مى داند، كه بر اساس سياق آيات

مسـئول و ، آن بيان گرديده و سپس محذورديـدگاهى كـه آيـه را از جهـت سـائل

ز فريقين و در پايان ديدگاه كسانى كه ا. روشن شده است، مسئول عنه عام مى داند

مصداق اهل ذكر را اهل بيت عليهم السالم مـى داننـد تييـين و ، با تكيه بر روايات

  .رواياتى كه در منابع فريقين در اين باره آمده مورد توجه قرار داده است

  پيامبر ؛قرآن ؛اهل ذكر ؛مرجعيت علمى ؛اهلبيت: واژگان كليدی

  

                                                 
 .استاديار علوم قرآن و حديث جامعه المصطفى العالميه *
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  مقدمه

از مسائلى است كه در بين فرق اسالمى همـواره ، )ص( مرجعيت علمى و دينى بعد از پيامبر اكرم

پيروان مكتب اهل بيت معتقدند ائمه عليهم السالم با توجه به دارا بـودن .مورد اختالف بوده است

تنها مرجـع ، )كه در جای خود با براهين عقلى و نقلى اثبات شده است( مقام عصمت و علم لدنى

بايد به ايشان مراجعه ، برای فهم درست كتاب و سنت، هستند كه) ص( علمى بعد از پيامبر اعظم

كـه  از جمله آياتى.عالوه بر ادله عقلى به آيات و رواياتى استدالل مى كنند، و برای اين ادعا.كرد

با تفاوت انـدكى تكـرار ، 7سوره نحل است كه در سوره انبيا آيه  43ات يآ، به آن استدالل كردند

ِ : خداوند متعال مى فرمايد.شده است وِحى ِإلَـ كَو َما َأْرَسلَْنا ِمن َقبْل ِرَجاًال نـ ألُواْ َأْهـَل فََسـِهْم يْ ِإال

 مينفرسـتاد، ميردكـ ه بـه آنهـاوحى مـىكـمردانـى  جـز، شـازتوي؛ وپنـتُْم َال تَْعلَُمـونَ كِر ِإن كالذ !

  .ديازآگاهان بپرس، ديدان اگرنمى

قبل از هـر چيـز .مورد بررسى قرار مى دهيم، داللت اين آيه را از منظر فريقين، در اين مجال

  :واژه های كليدی را مفهوم شناسى مى كنيم

  مفهوم شناسى واژه های كليدی 

  "اهل"واژه .1

 ىخانـه زنـدگى مـ يكه با او در كاند  سانىكالرجل در اصل   أهل. خاندان، ادهَأهل به معنای خانو

اهـل .انـد ت آن مرد گفتهيند اهل بيكنسب جمع م يكه آنها را ك ىسانكبعد بطور مجاز به ، نندك

، نان آن ست و اهل مـذهبكسا، اهل خانه، ان امرندياالمر وال  ره و اقرباى اوست و َأْهليعش، مرد

وند جامعى بوده باشد يپ، ان افراديه مكشود يباشد و اهل در صورتى استعمال م ىآن ممندان  دهيعق

ْ   َأْهلِ : د آمدهيدر قرآن مج، به همين جهت نْجِ   َأْهلُ .. . تاِب كال .. .،َنـةِ يالَْمدِ  َأْهلِ .. .، الُْقرى  َأْهلَ .. .، لِ ياْإلِ

مفردات ( .الَْمْغِفَرةِ   َو َأْهلُ   التْقوى - َأْهلُ .. .،النارِ   َأْهلِ .. .،ةِ يالَْقرْ  هِذهِ   َأْهلِ .. .،رِ كالذ   َأْهلَ .. .، تِ يالْبَ   َأْهلَ 

  ) 135ص، 2ج، ؛قاموس قرآن99ص، 1ج، راغب

ه او يـمـان آورنـد اهـل او و ذرّ يده باشند و بـه او ايغمبرى هم عقيه با پكآنان را ، ميركقرآن 

دانـد؛ يرون ميـب، اوردن از اهل اويمان نيدر صورت اه فرزند نسبى وى باشند كسانى را كداند و يم

  ِمـنْ  ىَرب ِإن ابْنِـ«: نوح بعد از طوفان و غرق شدن پسـرش گفـت: هكدر باره حضرت نوح آمده 
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ا پسرم از اهل من است و وعده تو حق است وعـده يعنى خداي 45: هود» الَْحق  كَو ِإن َوْعدَ   ىَأْهلِ 

ُه «غرق نجات دهى پس چرا پسرم غرق شد؟ خدا در جـواب فرمـود ه اهل مرا از كداده بودى  ِإنـ

  .ر صالح استيست او عمل غيعنى او حتما از اهل تو ني 46: هود»  كَأْهلِ   َس ِمنْ يلَ 

  .به كسانى كه در مساله ذكر با يكديگر اشتراك دارند اطالق مى شود، بنابر اين اهل ذكر

  "ذكر"واژه .2

  .است ازحفظ و ياد آوری چيزیمعنای ذكر در لغت عبارت 

  :ديگو ىم ىراغب اصفهان

تواند آنچـه از يبه واسطۀ آن م، ه شخصكئت نفسانى است يه، ركگاهى مراد از ذ

ه حفـظ باعتبـار كـاال آن، ند و آن مانند حفظ اسـتكحفظ ، دانائى به دست آورده

ء  ىيو گاهى به حضور ش. ردن آن در ذهن استكر باعتبار حاضر كنگهداشتن و ذ

زى را بـه يـره به معنای پند دادن و چكتذ. شوديذا به قول اطالق مكدر قلب و ه

، ردنكـاد يـو .اد آورى اسـتير از باب تفعل به معنى كتذ. سى آوردن استكاد ي

 .ا ادامـه حفـظيـان باشـد يا با قلب و هر دو خواه بعـد از نسـيخواه با زبان باشد 

  ) 328ص  ىراغب اصفهان، ميمفردات الفاظ القران لكر(

5ٰٰٰج ( مؤلفان كتاب العين
ٰ

هماننـد مفـردات تعريـف ، نيـز )308؛ص4ج( و لسان العرب) 341؛ ص 

  .راغب اصفهانى جامع تر است كردند اما تعريف

  ذكر در اصطالح قرآن 

 :به كار رفته است ىم در معانى مختلفيواژه ذكر در قرآن كر

َ ذِ كآَمُنوا اذْ َن يَها الذِ يأَ يا :يادكردن و يادآوری .1  )41احزاب ( .الً يَرًة َوَأصِ كرًاَوَسبُحوُه بُ يثِ كرًا كُروا اّهللاٰ

ى كو صـبح و شـام او را بـه پـا، اريادى بسـيـد؛ ينكاد يخدا را ! ديا مان آوردهيه اكسانى كاى 

 .دييبستا

 :ميخوان ه باز مىك ر است؛ چنانكت ذيمكثرت و كبحث از ، هين آيدر ا
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َ كْم َفاذْ ككَمَناسِ  ُتمْ يَفِإَذا َقضَ  و چون  )200بقره ( راً كْم َأْو َأَشد ذِ كْم آَباءَ كرِ كذِ كُروا اّهللاٰ

ه پدران خود را به كد؛ همان گونه ياد آوريخدا را ، دياعمال حج خود را به جا آورد

  .دتريردنى شدكاديا با ي، ديآور اد مىي

 :مى كند يه كيفيت ذكر را يادآوریاين آ 

ر آنهـا، يات و نظاين آير در اكتذ ).55: اتيذار( نَ يَتنَْفُع الُْمْؤِمنِ   رىكَفِإن الذ ْر كَو ذَ 

  .اد آورى و پند دادن استيبه معنى 

ب كذِ    مُ كِجبُْتْم َأن َجاءَ َأَو عَ : ىمعارف اله .2 ن رن  َعلىَ    مُ كٌر م كنـِذرَ يلِ    مُ كَرُجٍل م ُقـواْ َو لََعلمُ كـْم َو لَِتت   

پندى ازجانب پروردگارتـان ، ه برمردى ازخودتانكد يردكاتعجب يآ) سوره اعراف 64( ُتْرَحُمون

  »!د؟يريه موردرحمت قرارگكدوباشد ينكزگارى يم دهدوتا شماپرهيبراى شماآمده تاشماراب

لَْنا الذ ِإنا نَ :قرآن  .3 ا لَُه لَحَ◌اِفُظونكْحُن َنزرا كـرديم و مـا قطعـا  مـا قـرآن) سوره حجر  9( َر َو ِإن

  .نگهداريم

اٌب َأِشركنَِنا َبْل ُهَو يِه ِمن بَ يُر َعلَ كأُءلِْقَى الذ  :وحى .4 ان ماتنهـابراووحى يـاازميآ) سوره قمـر 25( ذ

  !اردروغگوى هوسبازى استياوآدم بس، نه! نازل شده؟

ُ ِإلَ ...:رسول خدا ص .5 ُسوًال كذِ    مُ يكَقْد َأنَزَل اّهللاٰ ُمبَ يـَءا   مُ يكواْ َعلَ تْلُ يًرار ِ  ياِت اّهللاٰ ذِ يَنـاٍت ل َن يْخـِرَج الـ

ُلَماِت ِإلَى النور الَِحاِت ِمَن الظ ه يـه ماكـزى يخداوندچ) 10ه يسوره طالق آ( ..َءاَمُنواْ َو َعِمُلواْ الص

ات روشــن الهــى يــه آكــرســولى بــه ســوى شمافرســتاده .ردهكــرشمااســت برشــمانازل كتذ

هابـه  يكىانـدازتار وعمـل صـالح انجـام داده، مـان آوردهيه اكـتاآنهارا، ندك مىرابرشماتالوت 

  .ندكت ينورهدا

  "اهل ذكر " واژه

در قرآن كريم يا اصطالح اهل لغت  )سوره های نحل و انبيا( جز درآيات مذكور" اهل ذكر" تركيب

در اين .رفته استمورد اختالف قرار گ، مصداق اهل ذكر چه كسانى هستند، از اين رو.نيامده است

  .اقوال مفسران را مورد بررسى قرار مى دهيم، جا

  مصداق اهل ذكر از منظر مفسران

، اما در مقابـل، مصداق اهل ذكر را اهل كتاب مى دانند، عده ای از مفسران بر اساس سياق آيات

 يـامبرمصداق آن را اهل بيت پ، بر اساس تجزيه و تحليل آيات مذكور و روايات، برخى از مفسران



 تطبیقی داللت آیه فاسئلوا اهل الذکر بر مرجعیت علمی اهل بیت پیامرب علیهم السالم از منظر مفرسان فریقینبررسی 

         43 

ش
ژپو

 
ی 

ی
ط ر 

  

اقـوال سـه ، در ايـن جـا.مصداق اهل ذكر مى دانند، مطلق اهل علم را، و عده ای.مى دانند )ص(

  .گانه فوق را با مستندات آنها بررسى مى كنيم

  اهل كتاب مصداق اهل ذكرند. 1

را يـز، باشـند ىها م یهودياهل كتاب و باالخص ، ای ازمفسران برآنند كه مقصود از اهل ذكر عده

است؛ چون مشـركان معتقـد  ىت ارسال ُرُسل و انزال كتب آسمانيفيانگر كيب، سوره نحل 43ه يآ

واْ كُدوَنَنا فَ ْهـيَ امبر باشـد َفَقـالُواْ اَّبَشـٌر يـتوانـد پ ىبودند كه بشر نم ـ ه يـسـورة تغـابن آ( َفـُرواْ َو َتَول

ِه يـَقالُواْ لَْو َال ُأنـِزَل َعلَ كند َو  ىا فرشته او همراهيد خودش فرشته باشد يا بايامبر يپ: گفتند ىم؛).6

  ) .8ه يسوره انعام آ( كَملَ 

ُسوِل  :گفتند ىنكه ميا اي َعاَم َو كأْ يَو َقالُواْ َما لَِهَذا الر ِه يـلَـْو َال ُأنـِزَل ِإلَ  ْمشِى فِى اْألَْسَواقِ يُل الط

و ، خورد ىاست كه طعام م یغمبرين چه پيا: و گفتند ).7ه يسوره فرقان آ( ًرا؛يوَن َمَعُه َنذِ يكفَ  كَملَ 

، خالصـه. در آمر انذار مددكار باشـد، بر او نازل نشده كه او را یا چرا فرشته، رود ىدر بازارها راه م

  .امبر باشديتواند پ ىبشر نم، ن است كهيسخن مشركان ا

نشـان ، ات سوره نحلياق آيبا دقت در سخنان مشركان و س: اين گروه از مفسران مى گويند

نكه آن بشر يجز ا، شود ىمحقق م یرسالت در بشر عاد: ديفرما ىسوره نحل م 43ه يدهد كه آ ىم

  .است ىان معارف الهيو رسالت آنان همراه معجزات و ب، رديگ ىقرار م ىاله ىمورد وح

  د چرا؟ يد فاسئلو اهل الذكر از اهل كتاب بپرسياگر قبول ندار

داشتند و مـورد احتـرام آنـان بودنـد و بـه  ىميرابطه صم، چون مشركان با علمای اهل كتاب

خدا بودنـد و  دشمن رسـول، ها یهودينكه يمخصوصًا با در نظر داشتن ا، مان داشتنديآنان ا یبرتر

  .كردند ىنبوتش را رد م

ذِ يَو : گفتنـد ىكردند و م ىت ميها از مشركان حما یهودي، گرياز طرف د َفـُرواْ كَن يُقولُـوَن لِلـ

  ) .51نساء ( اليَن َءاَمُنواْ َسبِ يِمَن الذِ   ىَهُؤَالِء َأْهدَ 

علماء اهـل سـنت كسـانى كـه ( .ح تر استين صحيراهشان از راه مؤمن، ]مشركان[نان يهم ا

، ليـل و اسرار التأويانوار التنز، اّهللاٰ بن عمر عبد، یضاويب.هستند یهود و نصاريند اهل ذكر يگو ىم

، نصربن محمد بن احمد، یق؛ سمرقند1418، روتيب، ىالعربا التراث ي؛ ناشر دار إح227ص ، 3ج 

: 275ص ، 1ج ، نير جاللـيتفسـ – ىوطين سيالد جالل –ن يالد جالل، العلوم بحر، 275ص ، 2ج 

ط لِلقـران ير الوسـيالتفسـ، 429ص ، 4ج ] ريـابـن كث[م ير القـران العظـيتفس – ىر دمشقيابن كث
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، 5ج ، انيـر روح البيتفس –ل ياسماع یبروسو ىحق، ید محمد طنطاوي؛ س157ص ، 8ج ، ميالكر

، 4ج ، ر غرائب القـران و رغائـب الفرقـانيتفس –ن حسن بن محمد ينظام الد یشابوري؛ ن38ص 

 ی؛ ابـن خبـر118ص ، 4ج ، ر المـأثوريتفسـ ىالدر المنشـور فـ –ن يالد جالل ىوطيس 264ص 

الكشـاف عـن  –محمـود  یل؛ زمخشـريـل لِعلـوم التنزيكتاب التسه –محمد بن احمد ، ىغرناط

 428ص ، 12ج ، زانيـر الميتفسـ، نيمحمد حس، يىطباطبا:عهيعلمای ش ل؛يق عوامض التنزيحقا

ر يزبدة التفاس –اّهللاٰ  مالفتح، ىناصر؛ كاشان یرازيمكارم ش، 144ص ، 11ج ، ر نمونهيتفس، 12ج  –

    ؛583ج  – ىن بن عليحس، یسبزوار ىكاشف–

در  يىاگر فاسئلوا اهل الـذكر را بـه تنهـا: كنند ىاضافه م، مفسران شيعه كه نامشان برده شد 

ص نيم و با توجه به ايرينظر بگ كنـد كـه ىان ميـب ىفه قاعده كليه شريآ، ستين كه مورد مخص ،

د از يـبا، دانـد ىهرچه را نم ىهر جاهل ىعني، عام است، هم سائل و هم مسئول و هم مسئول عنه

 تيـب اسالم را ذكر و اهل ىكه رسول گرام ىاتياز مفسران روا، فهين طايا، ز بپرسديعالم به آن چ

انگر قاعـده يـب، هيـآ: نـديگو ىو م ه به شمار مى آورنديق آياز مصاد ىكي، داند ىرا اهل ذكر م )ع(

  .رجوع جاهل به عالم است ىعموم

  اشكاالت تفسير اهل ذكر به اهل كتاب

ات كمك گرفته شده كه مخاطب در فاسئلوا الذكر مشركان و منظور از اهل ياق آينكه از سياوال ا

عـالوه بـر اينكـه . با توجه به محذوراتى كه دارد نمى تواند حجـت باشـد، ذكر اهل كتاب هستند

، شـود ىه اسـتفاده نميـاق آيامـا از سـ، ت استيب ه در شأن اهليدر قرآن وجود دارد كه آ یموارد

ُ لِ يرِ يِإنَما احزاب 33ريه تطهيآ: مانند ْجَس َأْهَل الْبَ كْذِهَب َعنيُد اّهللاٰ رَ يِت َو يُم الر ًرايَتْطهِ    مُ كَطه  

  مائده 67 –ه بالغ يو مانند آ

أَ ي ْغ َما ُأنِزَل ِإلَ يُسوُل َبل يكَها الر  ب ْغـَت ِرَسـالََتهُ  كِمن رْم َتْفَعْل َفَما َبل ُ  َو ِإن ل َو اّهللاٰ

َ َال  ِمَن الناِس  كِصمُ عْ ي ْ يَ ِإن اّهللاٰ   نياِفرِ كْهِدى الَْقْوَم ال

  3ه يمائده آ: ه اِكماليو مانند آ

 ْ ْ  ْخَشْوُهْم َو اْخَشـْونِ ْم َفَال تَ كنِ يَفُرواْ ِمن دِ كَن يئَس الذِ يْوَم يال ْم كـَملْـُت لَ كْوَم أَ يـال

  ًنايُم اْالْسَالَم دِ كُت لَ يْم نِْعَمتِى َو َرضِ يكَمْمُت َعلَ ْم َو َأتْ كنَ يدِ 
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از قبـل از  یجـدا، اتيـنگونه آيگردد كه ا ىفه معلوم ميات شريل آيو دقت در صدر و ذ ىبا بررس

  .خود و بعد از خود هستند

بـه ، ات مربوط بـه آن ذوات مقدسـه رايآ )ع( تيب گاه اهليت جايمتعال به خاطر اهم یو خدا

  .قرآن قرار داده است یجا یدر جا،  معترضه ی صورت جمله

 )ع( باقر چنانكـه امـام محمـد. نمى توان روايات را كنار گذاشت، با استناد به سياق، بنابر اين 

، بحـار( وجوه ٰى تصرف عليٍئ و هو كالم متصٌل يش ىٍئ و آِخرها فيش ىَة اولها فياِن اآل:ديفرما ىم

 ىمتصـل، گـر و آن كـالميز ديه چيان آياست و پا یزيه در مورد چيهمانا اول آ؛) .95ص ، 89ج 

  .شود ىاست كه بر وجوه مختلف حمل م

، به اهل ذكر تعبيـر نفرمـوده اسـت، اهل كتاب در هيچ آيه ای از، ىثانيا خداوند تبارك و تعال

و ) .47، مائـده( لياهل االنج ك مورد بهيالكتاب و در  به اهل ٰی هود و نصاريمورد از  24بلكه در 

  :ك مورد فرموده استياد كرده است و در ي ).6ه يجمعه آ( َن َهاُدوايَها الذِ ي أَ يك مورد به يدر

 َقِ كاًء َو ذِ يَو َهاُروَن الُْفْرَقاَن َو ضِ   َنا ُموسىَ يَو لََقْد َءاتلُْمت   ).48ه ياء آيانب( نيًرا ل

پـس ، عنـوان ذكـر بـر تـورات صـادق اسـت، فهيه شرين آيممكن است گفته شود چون در ا

ت دارد همـه كتـب يـاسـت كـه قابل ىوصـف، در پاسخ مى گوييم ذكر.ها اهل ذكر هستند ی هودي

بِـكِإْن ُهَو ِإال ذِ ه يمنحصر به تورات نيست مانند آ.ف كرديتوص، را به آن ىآسمان نيٌر َو ُقـْرَءاٌن م 

ُ . شـود ىاسالم هم اطالق م ىگرام چنانكه بر رسول) .69، سي(  )10( ًراكـذِ    مُ يكِإلَـَقـْد َأنـَزَل اّهللاٰ

ُسوًال  تُْلواْ ير... )د كـه خداونـد يـآ ىات قرآن به دسـت مين از مطالعه آيبنابرا) 10و  11ه يطالق آ

اد يـن هـادوا يهـا الـذيا ايـل و يا اهل االنجيا اهل الكتاب و يبا عنوان ، یهود و نصارياز ، متعال

كـه  )ع( ائمـه. كند ىاد نمي، دارند ىفراوان ىشكه بار ارز، چون اهل ذكر ىكند و هرگز از واژگان ىم

بـه شـدت مخالفـت ، نمودند ىر ميكه اهل ذكر را به اهل كتاب تفس ىبا كسان، ِعدل قرآن هستند

  .نمونه هايى از روايات در بخش پايانى مقاله ارائه گرديده است.كردند ىم

د يچ قيبدون ه[طور مطلق اهل ذكر را به ، اين است كه خداوند متعال، نكته سوم در اين باره 

ن يريد و ايان كردن شما آن را بپذيهرچه اهل ذكر ب ىعني، قرار داده است ىمرجع علم، ]ىو شرط

صـدق  ی دو شاخصـه ید دارايـبا ىرا مرجع علمـيز، ستيح نينسبت به اهل كتاب صح، رشيپذ

  باشد؛ یو صدق مخبر یخبر

  :بودند مانند ىژگيدو واهل كتاب فاقد هر ، ات متعدد در قرآنيو به شهادت آ



  ۱شامره پیاپی ، ۱۳۹۴بهار و تابستان ، شامره اول، سال یکم: دو فصلنامه دانشگاه قم

46 

ش
ژپو

 
ی 

ی
ط ر 

   

ْ ي آل ( ُتُمـوَن الَْحـق َو َأنـُتْم َتْعَلُمـونكَتاِب لَِم َتلْبُِسوَن الَْحـق بِالَْباِطـِل َو تَ كَأْهَل ال

  ) .71عمران 

 ْ ْن َأْهِل ال ائَفٌة م ذِ كَو َقالَت طِذى ُأنِزَل َعلَى الَهـارِ يَتاِب َءاِمُنواْ بِالَو  َن َءاَمُنواْ َوْجـَه الن

  ) .72آل عمران ( ْرِجُعونيُفُرواْ َءاِخَرُه لََعلُهْم كا

 ْ ْن َأْهِل ال ائَفٌة م ت طونَ يَتاِب لَْو كَودَأنُفَسُهْم َو َمـا يَو َما    مُ كِضل وَن ِإالْشـُعُرونيِضل 

  ) .69آل عمران (

، مسـتمره آنهـا رهيسـ، ارجاع دهـد كـه ىمشركان را به كسان، سبحان یح است كه خدايا صحيآ

  !مشوه جلوه دادن حق و كتمان حق باشد؟

ارجاع دهد كه هم ضاّل و هم مضـل  ىمشركان را به كسان، متعال یا درست است كه خدايآ

  !بودند؟

ـا : سـوره بقـره 89ات يـماننـد آ، م از اهل كتاب نكوهش شده استيفراوان در قرآن كر َو لَم

َما َمَعُهْم َو كَجاَءُهْم  ٌق ل ُمَصد ِ ْن ِعنِد اّهللاٰ ذِ يَاُنواْ ِمـن َقبْـُل كَتاٌب م ـا كَن يْسـَتْفتُِحوَن َعلَىالـ َفـُرواْ َفَلم

ا َعَرُفواْ  َفُرواْ بِهِ كَجاَءُهم م  ْ ِ َعلَى ال   ) .89بقره ( نيِفرِ كَفَلْعَنُة اّهللاٰ

ْ يَن َءاتَ يالذِ  نُْهْم لَ يْعِرُفوَن َأبَْناَءُهْم َو ِإن َفرِ يَما كْعِرُفوَنُه يَتاَب كَناُهُم ال َو ُهـْم يكًقا م ُتُمـوَن الَْحـق

   ).146بقره ( ْعَلُموني

ْ يِمن َبْعِد َما بَ   َناِت َو الُْهَدىيُتُموَن َما َأنَزلَْنا ِمَن الْبَ يكَن يِإن الذِ  اِس فـِى ال اُه لِلنـ كُأْولَئـ َتـاِب كنـ 

ُ َو لَْعنُ ي   ) .159بقره ( ُهُم اللِعُنونلَْعنُ يُهُم اّهللاٰ

دانستند كـه فرسـتاده  ىشناختند و م ىمانند فرزندان خود م، اسالم را ىگرام امبريكه پ ىكسان 

مشركان مكه باشند؟ هرگـز  یبرا ىتوانستند مرجع علم ىا ميآ، كردند ىباز كتمان حق م، خداست

، ن فرستاده خداوند بودنديمنتظر بعثت آخر، اساسًا اهل كتاب، توانستند گزارشگر صادق باشند ىنم

شد مشركان بـا  ىكه باعث م ىاوردند؛ تنها عامليشان ايمان نياسالم به ا ىاما با بعثت رسول گرام

  .اءيبودن انب یدر بشر ینه داور، بود اسالم ىبا رسول گرام ىدشمن، اهل كتاب متحد باشند

: ماننـد، اد شده استياز اهل كتاب به عظمت ، ميقرآن كر اتياز آ ىد در بعضيبگو ىاگر كس

 ْ ْن َأْهِل ال ٌة َقائَمٌة كليُْسواْ َسَواًء م يتُْلوَن َءايَتاِب ُأم  ِ َءاَنـاَء ال آل عمـران ( .ْسـُجُدونَ يِل َو ُهـْم يـاِت اّهللاٰ

113. (  

ي ْ ِ َو ال َراِت يْـَساِرُعوَن فِى الْخَ يِر َو كنَْهْوَن َعِن الُْمنيْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو يِخِر َو ْوِم اَالْ يْؤِمُنوَن بِاّهللاٰ

الِحِ  كَو ُأْولَئ 114آل عمران ( .نيِمَن الص (  
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 ْ ِ َو َما ُأنِزَل ِإلَ يَتاِب لََمن كَو ِإن ِمْن َأْهِل ال ِ يِهْم َخاِشعِ يْ ْم َو َما ُأنِزَل ِإلَ يكْؤِمُن بِاّهللاٰ ُروَن ْشتَ يَال َن ِهللاّٰ

ِ َثَمًنا َقلِ يابِ    ) 199آل عمران ( .لَُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِهمْ  كًال ُأْولَئياِت اّهللاٰ

 ْوَرئَة َو اْالنجِ َو لَْو َأنيْ َل َو َما ُأنِزَل ِإلَ يُهْم َأَقاُمواْ الت ب ن رْحـِت ُلواْ ِمن َفـْوِقِهْم َو ِمـن تَ كِهْم َألَ ِهم م

نْ  َأْرُجلِِهم ْقَتِصَدٌة َو م ٌة م نْ يثِ كُهْم ُأم 66مائده ( .ْعَمُلونيُهْم َساَء َما ٌر م  (  

ا يـ یهـوديكـه  ىف اهل كتاب در حاليدر مقام تعر، الذكر ات فوقيآ، در جواب گفته مى شود

ا يـ یهـودير تـ شيپ، هستند كه ىكسان، مراد از ِمن اهل الكتاب ُامٌة قائمة.باشد ىبودند نم ىحيمس

 ىانقضـ«، است كه ىمانند مشتق، ]اهل الكتاب[ر يتعب ىعنياند؛  بوده و اكنون اسالم آورده ىحيمس

به لحاظ گذشته اسـت؛  ىم بر بالغ كنونيتيكه اطالق » ...اموالهم ىتاميو آتو ال«ر ينظ» عنه المبدأ

بـوده و اكنـون اسـالم شتر اهـل كتـاب يب، ند اوصاف هشتگانه و از صالحان ینان كه دارايا ىعني

  ) . 389ص ، 15ج ، ميتسن، ىآمل یاّهللاٰ جودا عبد( .اند آورده

، اسالم صـالح باشـند ىتوانند در زمان بعثت رسول گرام ىاهل كتاب با وصف اهل كتاب نم«

، 14ج ، ميتنس، ىآمل یاّهللاٰ جواد عبد( ».ار استيعمل همان معصوم مع، ىچون در هر عصر و زمان

  ) .739ص 

عت يچون طبـق شـر، صالح نبودند یانسان ها، اهل كتاب، اسالم ىبعثت رسول گرامپس از 

  .كردند ىعمل نم )ص( اّهللاٰ  حضرت رسول

توانـد  ىنم، ل كـردهيرا منوط به اقامه تورات و انج ىكه بركات آسمان، سوره مائده 66ه ياما آ

 ىل وقتـيتورات و انج رااِقامهياسالم باشد ز ىانگر عظمت اهل كتاب در زمان بعثت رسول گراميب

، ل نسخ شده استيتورات و انج، اسالم ىگرام نسخ نشده باشند و با بعثت رسول، ح است كهيصح

  .ستيح نيپس اقامه آن صح

 ىعنـي، اسـالم اسـت ىانگر اوصاف اهل كتاب قبل از بعثت رسول گراميسوره مائده ب 66ه يآ

  .كرد ىبركات را بر آنها نازل مكردند خداوند  ىل مياگر در آن زمان اقامه تورات و انج

اٍت ِمـَن كِهْم َبرَ يآَمُنوا َو اتَقْوا لََفَتْحنا َعلَ   َو لَْو َأن َأْهَل الُْقرى : ديفرما ىم مينكه قرآن كريكما ا

ماِء َو اْألَْرِض َو ل ُبوا َفَأَخْذناُهْم بِما كْن كالس ِسُبونَ يكاُنوا كذ  

هـر قـدر ، ر دارديتأث ىات و الطاف اللهيو اعمال انسانها در عنا مانيا: ديفرما ىات مينگونه آيا

  .شود ىشتر مياله ب ات و توجهات ذات اقدسيعنا، تر بود مان و عمل خالصيا

  .بنابر اين مقصود از اهل ذكر نمى تواند اهل كتاب باشد
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  مطلق اهل علم اهل ذكرند.2

ث يـه از سـه حيآ: ميو بگوئ در نظر بگيريم جدای از آيات قبل و بعد، ه فاسئلو اهل الذكر راياگر آ

اهل ذكـر  اگر پرسش از، محذوری كه دارد اين است كه، عنه عام است سائل و مسئول و مسئول

تنها در صـورتى .و قبول اين مسأله مشكل است.اعتماد به جواب نيز بايد واجب باشد، واجب است

، و برای اين امـر.رای علم لدنى باشدمسئول معصوم و دا، مى توان آيه را بطور مطلق پذيرفت كه

با توجه به رواياتى كه در باره جايگاه علمـى و دينـى اهـل , ندارد مصداقى غير از اهل بيت وجود

 .قطعى خواهد بود بيت داريم مرجعيت علمى اهل بيت برای پاسخگويى به پرسش های دينى

  اهل ذكر اهل بيت عليهم السالم هستند.3

و ائمه ع مصداق اهل ذكر را اهل  )ص( اساس روايات منقول از پيامبر اكرمعده ای از مفسران بر 

ــد ــى دانن ــت م ــ.ك.ر( .بي ــى تفس ــان ف ــرآنيالبره ــ 424: ص، 3 ج، ر الق ــافى جيتفس ، 3 ر الص

  ) 57: ص، 3 ج، نير نور الثقليتفس ؛259 :ص، ات الظاهرةيل اآليتأو ؛136 :ص

سـنى درايـن بـاره آمـده اسـت چنـين  تعداد رواياتى كه در هر يك از كتـب روايـى شـيعه و

 )210-211: ص  1: ج يافكـال( تيـروا 9 ىاصـول كـاف ) 57ص ( تيروا 28بصائر الدجات :است

الدقائق و  ر كنزيتفس.)432ص4ج( تيروا 17ن يالثقل ر نوريتفس.تيروا 22ر القرآن يتفس ىالبرهان ف

 تيـروا 8ل يـو شـواهد التنز ،ت درمجلـدات مختلـفيروا 64االنوار  بحار. تيروا 14بحر الغرائب 

ســه ) ع( نيرالمــؤمنيومناقــب اإلمــام أم.انــد نقــل كرده 43عه يوســائل الشــ )432؛ص1ج(

  ؛27ص، 6ج( رالثعلبى يك روايتيروايت؛تفس

اگر به ، دهين رسيهم اجمعيو ائمة صلوات اّهللاٰ عل )ص( امبر اسالميات كه از پين روايمجموع ا

  .توان به آنها اعتماد كرد ىهستند و مدر حّد استفاضه ، حد تواتر نرسند

  اتيطبقه بندی روا

حول چهـار محورقابـل دسـته ، رسند ىات كه در كتب متعدد حديثى به دهها عدد مين نوع روايا 

  :بندی هستند

 .كند ىم ىرا اهل ذكر معرف )ع( تيب امبر را ذكر و اهليكه پ ىاتيروا. 1

 .دينما ىم ىاهل ذكر معرف را )ع( تيب كه قرآن را ذكر و اهل ىاتيروا .2
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  .ستندياهل ذكر ن ٰی هود و نصاريد يگو ىكه م ىاتيروا .3

 .كنند ىان ميه را بيكه شأن نزول آ یا فهيطا. 4

 :در اين جا نمونه هايى از روايات را از منابع حديثى شيعه و سنى نقل مى كنيم

  :دينما ىم ىاسالم را ذكر و ائمه را اهل ذكر معرف ىكه رسول گرام ىاتيروا :الف

 ) ص( الل قـاَل رسـول: فرمودند نُْتْم ال َتْعَلُمونَ كِر ِإْن كَفسألُوا َأْهَل الذ ه يدرباره آ )ع( امام باقر

  ) .303ص ، 1ج، ىاصول كاف. ( ..الّذكر َانا و االئمُة اهل الذكر

دم يپرسـ نُْتْم ال َتْعَلُمـونَ كِر ِإْن كَفْسَئُلوا َأْهَل الذ اره درب )ع( از امام صادق: ديگو ىر ميابن كث

و اَنه لَِذكر لك و لِقومك و صـوف «و نحن َاهُله المسئولوَن قاَل ُقلُت قوله  )ص( قاَل الّذكر محمد

  ) .304ص ، 1ج ، ىاصول كاف( .و َنحن اهُل الذكر و نحن المسئولونَ  ٰى اَنا َعنَ يُتسألوَن قاَل ا

: سـوال شـد فرمـود نُْتْم ال َتْعَلُمونَ كِر ِإْن كَفْسَالُوا َأْهَل الذ در باره آيه شريفه  )ع( امام باقراز 

ل يـشـواهد التنز، حاكم حسكانى( ...كم ذكرًا رسوالً يو تال انزلنا عل اّهللاٰ  هم االئمة ِمن عترِة رسول

  ) .437ص ، 1ج ، ليلِقواعد التفص

ت ين سه روايوارد شده است و ما به هم ىعه و سنيدر منابع ش، ن مضمونيبا ا ىات فراوانيروا

  .مياكتفا كرد

ل بر منحصر بودن يدل، معرفه بودن خبر، اين نكته ادبى مهم است كه، در باره اين نوع روايات

: ديفرما ىم )ص( رسول خدا ىوقت. در روايات مذكور جمالت اين چنين هستند. مبتدا در خبر است

  . الذكر أنا؛معنايش اين است كه من تنها مصداق ذكر هستم

خواسـت  ىم )ص( امبريـچون اگـر پ، باز سخن از حصر و انحصار است» و االئمة اهل الذكر«

 ىعني، »و االئمة من اهل الذكر« :فرمود ىم، گران اهل ذكر هستنديائمه هم مانند د، ديفقط بفرما

و «امبر فرمود يباشند و حال آنكه پ ىگروه آن ائمه اطهار م كيدارند و  ىق فراوانياهل ذكر مصاد

و َنحـن اهـل الـذكر و  ىانا َعَنـيا«: ديفرما ىم ) ع( كه امام جعفر صاد ىوقت. »االئمة اهل الذكر

اق يچـون هـم سـ، شـود ىن سخنان گهربار حصر اسـتفاده مياز صدر و ساقه ا» نحن المسئولونَ 

  .نگونه استياق كلمات و جمالت ايكند و هم س ىمان يات انحصار را بيگونه روا نيا

ت را يـرسول خدا را ذكـر و اهـل ب، م است كهيبا الهام از قرآن كر، اين تفسير برای اهل ذكر

  .اند نموده ىاهل ذكر معرف

  . اسالم به ذكر تعبير شده است ىاز رسول گرام 10 – 11در سوره طالق 
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  .ندينما ىم ىكر معرفكه قرآن را ذكر و ائمه را اهل ذ ىاتيروا:ب

الذكر قـرآن و : فرمود، درباره آيه فسالوا اهل الذكر اِن كنتم التعلمون سوال شد )ع(از امام صادق 

  . آل الرسول اهل الذكر و هم المسئولون

ُ ) ص( الكتـاب الـذكر و اهُلـه آل محمـد: ديـفرما ىم )ع( ن امام جعفر صـادقيهمچن َاَمـَر اّهللاٰ

ُ عّزوجّل القرآَن ذكراً يعّزوجّل بسؤالهم ولم  : ىفقـاَل تبـارك و تعـال، ؤَمُرا بسؤال الُجّهال و سم اّهللاٰ

  ) .62ص ، الدرجات بصائر( تفكرونَ يهم و لعلهم يَن لِلنّاس ما نّزل اليك الذكر لِتبيانزلنا ال

ٍدَعِن الُْحسَ  اٍدَعْن ِربْعِ يِن بِْن َسعِ يَأْحَمُدبْنُ ُمَحم عفِ  ىِل َعْن َأبِ يَعِن الُْفضَ  ىٍدَعْن َحم ِ َقـْوِل يَعبِْداّهللاٰ

ِ َتَبارَ  ُه لَـذِ  كاّهللاٰ كَولَِقْومِ  كٌرلَ كَوَتَعـالَى َوِإنـ ُرالُْقْرآُن َوَنْحـنُ َقْوُمـُه َوَنْحـُن كَوَسـْوَف ُتْسـَئُلوَنَقالَ الـذ

 ) 210-211: ص  1: ج  ىافكال( الَْمْسُئولُونَ 
 اكرم اد شده و فرزنـدان معصـوم حضـرت رسـوليبه عنوان ذكر ، ن روايات از كتاب اّهللاٰ يدر ا

بـه ، را از آنها اخذ كنند ىنيشگاه آنها بروند و معارف ديد به پيكه مردم با ىبه عنوان كسان، )ص(

  .اد شده استياهل ذكر 

قـرآن را ، اتيـاز روا ىرا ذكر دانسته است و در بعض) ص( امبر اكرميات پيروا ىنكه در بعضيا

متعـال  یآور خـدا اديـ، ميته است با هم منافات ندارند؛ چون رسول اعظـم و قـرآن كـرذكر دانس

  .ت هم اهل رسول اكرم هستند و هم اهل قرآن هستنديهستند و اهل ب

  .ستنديد اهل كتاب اهل ذكر نيگو ىكه م ىاتيروا :ج

زعموَن َان يدم اِن َمن َعندنا يپرس )ع( كند كه از امام باقر ىنقل م )ع( محمد بن مسلم از امام باقر

 ىدعونكم الـيـفقال اذًا . ٰی هود و انصارياِنهم ال» فاسئُلوا اهل الذكر اِن كنتم ال تعلمونَ «اّهللاٰ   قول

الـذكر  قـاَل ابـوجعفر: َنحُن اهل الذكر و َنحـُن المسـئولوَن قـال، صدره ىده اِلينهم ثم قال بيد

ه يـچاپخانـه علم. 32ث يحـد، 260ص ، 2ج  ،بـن مسـعودمحمد  ىاشيع، ريكتاب التفس( .القرآن

عيون اخبار الرضا ع شيخ .قم 1429عه نور يطل: ناشر، 62ص ، الدرجات ؛ بصائریقمر 1380، تهران

  ) 216؛ص2صدوق؛ج

  :فرمود )ع( بودند امام رضا ىاز علماء در حضور مأمون عباس یا كه عده ىدر مجلس

ُ تعال َفـنحن » َفْسألُوا اهل الذكر اِن كنتم ال تعلمـونَ « ىَفنحن اهُل الذكر قال اّهللاٰ

هـوُد و يبـذلك ال ىاِنّمـا عنـ: اهل الذكر َفسالُونا اِن كنتم ال تعلموَن فقالت العلماء
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نهم و يـد ىدعونا اِلـيـجوز ذلك اذًا يفقال ابوالحسن سبحان اّهللاٰ و هل  ٰی النصار

  ن االسالم؟يقولوَن اِنه افضُل ِمن دي

  الحسن؟ فقال نعم ا ابايل عندك شرٌح بخالف ما قالوا َفهَ : فقال مأمون

قوُل يث يكتاب اّهللاٰ عّزوجّل ح ىن فيو ذلك بَ ، و نحن اهُله )ص( الذكر رسول الل

َ سورة الطالق  ىف ذِ يـَفاتُقواْ اّهللاٰ ِإلَـيُأْولِى اْألَلَْبـاِب الـ ُ    مُ يكَن َءاَمُنـواْ َقـْد أنـَزَل اّهللاٰ

ُسوًال كذِ  ُمبَ يَءا   مُ يكتُْلواْ َعلَ يًرار ِ  و نْحـُن َاهُلـه )ص(ٌ فالذكر رسـول اّهللاٰ   َناتياِت اّهللاٰ

  ) .58ص ، 3ج ، نيالثقل نور. 239ص ، 23باب ، 1ج ، )ع( ون االخبار الرضايع(

كه اهل ذكر را اهل كتاب  یبا طرز تفكر )ع( ائمه اطهار، ن است كهيانگر ايات بيفه از رواين طايا

، كردنـد كـه ىان ميبه عبارات مختلف ب، مناسب یها كردند و در فرصت ىدًا مبارزه ميشد، داند ىم

كه خداوند دستور داده به آنجا مراجعه  یم و تنها مركزيم ما هستيالذكر در قرآن كر منظور از اهل

  .باشند ىت عصمت و طهارت مياهل ب ،شود

  :ت شأن نزوليروا:د

  .كند ىان ميرا به يدسته آخر روايتى است كه شأن نزول آ

  : چنين نقل مى كند) .428ص ، 3ج ، ر القرآنيتفس ىالبرهان ف( ر القرآنيتفس ىالبرهان ف 

عـن ، یعـن الثـور، عيوسف القطان عن وكير ينقل فى تفس قال ابن شهر آشوب

ه كعب اَالشرف و مالـك بـن يكنُت عند عمر بن الخطاّب اذ َاْقَبَل عل: قال یالسد

و جنّـٍة َعرضـها السـماواُت و : كتـابكم ىاِن فـ: فقـالوا، ببن َاخطـ ىف و حِ يالص

  ) .133آل عمران ( .االرض

امـة يوم القيـن فالجناُن ُكلها ياذا كان ِسقُة جنّة واحدة كسبِع سماوات و سبع ارض

  ن تكون؟يا

  ) ع( ىذلك اذ دخل عل ىناهم فيفب، ال َاعلم: فقاَل عمر

  ٍئ َانتم؟يش یا ىفقال ف

كون ين يل اَ يالل ىَان النهار اذا اقبل ىَخبّرون«فقال لَهم ، هيهوُد المسألَة عليال ٰى َفَالق

 ىكون فقـال علـي ىعلم اّهللاٰ تعالٰ  ىف: قالوا له» ]كونين يل اذا اقبل النهار ايوالل[

  »اّهللاٰ  علم ىكذلك الجنان تكون ف« )ع(
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اِن كنـتم ٰال  ىو َاخبـره بـذلك َفَنـَزَل َفسـئلوا اعَلـ) ص( النبى ىال )ع( ىفجاء عل

  ) .428ص ، 3ج ، ر القرآنيتفس ىالبرهان ف. 352: 2المناقب ( ١.تعلمون

  :شود ىت چند نكته استفاده مين رواياز ا

  .نازل شده است )ع) نيالمؤمن ريه در شأن اميكند كه آ ىت داللت مين روايا: اوالً 

  .داند ىرا اهل ذكر م )ع( ىحضرت عل: اً يثان

د يـن نكرده است و همه بايمانند مشرك ىمخصوص گروه خاص، َفْسئلوا راخطاب در : ثالثاً 

  .رندياز اهل ذكر معارف خود را بگ

گـران ياهل ذكر بـودن د ىاست و نف )ع( نيالمؤمن ريام یاثبات اهل ذكر برا، ثيمقدار داللت حد

ت وارد ين روايا –به داللت  یا خدشه، ات به بقيه رواياتياما با اضافه كردن اين نوع روا، كند ىنم

ن يدشـهاب الـديالس: ق يـتعل: ق يـتحق، ىدالمرعشـيالس، تسـتری، شرح احقاق الحـق( .شود ىنم

  رانيا -قم  - ىالنجف ىةاّهللاٰ العظمى المرعشيتبةآكمنشورات م ىالنجف ىالمرعش

، احقاق الحق. ك.ر( .اين روايات را حداقل در حد مستفيض مى دانند، ده ای از علمای شيعهع

، ین موسـويالد شـرف، ىنيالحس عبد. 291ص، 1ج، االصول فرائد، یانصار، ىمرتض483ص ، 3ج 

  .)69ص ، المراجعات

  .با نقل اين روايات بر اهميت آنها صحه گذاشتند، برخى از علمای اهل سنت

ه يـمقصـود از اهـل ذكـر در آ، از ابن عباس نقل كرده اسـت یرازيش ىحافظ محمد بن موس

ن هم اهل الذكر و العلم و العقل و يو فاطمة و الحسن و الحس ىمد و علفاسئلوا اهل الذكر هو مح

المـؤمُن مؤمنـًا اِالّ  ىواّهللاٰ ما ُسـمّ ، ت النبوة و معدن الرسالة و مختلف المالئكهيان و هم اهل بيالب

احقـاق . ك.ر–. نقل كرده است یگانه ا ر دوازدهيت را از تفاسين روايوی ا( .نيرالمؤمنيكرامًة ِالم

  ) 483ص ، 3ج ، الحق

: جعفـر ىمان عن اسرائل عن جابر عن ابيثنا ابن : ع قاليد حدثنا ابن وكيگو ىم یعالمه طبر

  )  75ص ، 14ر طبری ج يتفس( الذكر نحن اهل: فاسئلوا اهل الذكر اِن كنتم التعلمون قال

كـه  ىهنگـام: گفـت ىكند جابر جعف ىق نقل ميالُعمدة لِلعالمة ابن بطر ىكما ف ىعالمه ثعلب

  .الذكر نحن اهل: فرمود )ع( ىه فسئلوا اهل الذكر نازل شد عليآ
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: كند كـه فرمـود ىنقل م )ع( از امام جعفر صادق 570ص ، 2رش ج ير در تفسيعالمه ابن كث

  .الذكر نحن اهل

ع عـن يـت كـرد از وكيچاپ تهران روا 338ة الخصام ص يكفا ىرش كما فيعالمه قطان در تفس

  .نازل شده است )ع( ىدر مورد عله يكه آ یاز سدّ  یشور

 )ع( باقر از جابر و محمد بن مسلم از امـام محمـد376ص ، 7ج ، ىالمعان در روح ىعالمه آلوس

  تياهل الذكر بأئمة اهل الب ىاختصاص: نقل كرده است كه

صـوُم و يو  ىصـليقول اِن الرجـل لَ ي: ) ص( د عن انس قال سمعُت رسول الليابن مردو ٰی رو

ْطَعُن على امامه و امامه يه النفاق؟ قاَل؟ ياّهللاٰ بماذا َدَخَل عل ا رسوليقالوا .ر و انّه لَمنافقحج و ِستمي

ُ تعال   ) .483ص ، 3ج ، احقاق الحق( كتابِه فاسألوا اهل الذكر اِن كنتم التعلمون ىف ىَمن قال اّهللاٰ

، اهل الـذكرمنظور از ، ت نقل كرده است كهيهشت روا، ليدر شواهد التنز ىحاكم حسكان -6

اهـل  ىات النازلة فياأل ىل فيل لِقواِعِد لتفضيشواهد التنز( .باشند ىت عصمت و طهارت مياهل ب

  ) 432؛ص1هم جياّهللاٰ و سالُمه عل ت صلواتيالب

   جهينت

امـا ، گرچه با سياق آيـه سـازگار اسـت، روشن شد تفسير اهل ذكر به اهل كتاب، از آنچه گذشت

اهل كتاب را اهل ذكر نخواند است؛ ثانيا  ،هيچ آيه ای خداوند متعال اوال در.دارای اشكاالتى است

 ىمرجع علمـ، ]ىد و شرطيچ قيبدون ه[در آيات مذكور به طور مطلق ، خداوند متعال اهل ذكر را

نسبت به اهـل ، رشين پذيرد و ايان كردن شما آن را بپذيهرچه اهل ذكر ب ىعني، قرار داده است

 یو صـدق مخبـر یصـدق خبـر ی دو شاخصه ید دارايبا ىمرجع علمرا يز، ستيح نيكتاب صح

روشـن ، همچنـين.بودنـد ىژگـياهل كتاب فاقد هـر دو و، ات متعدد در قرآنيو به شهادت آ.باشد

زيـرا ، عنه نمـى توانـد عـام باشـد ث سائل و مسئول و مسـئوليه فاسئلوا اهل الذكراز سه حيشدآ

و ايــن حكيمانــه ، هــر كســى الزم باشــدمحــذورش ايــن اســت كــه اعتمــاد و عمــل بــه پاســخ 

 )ع ( بهترين تفسير همان است كه روايات بيان كردند و آن رجوع بـه اهـل بيـت، بنابراين.نيست

  . است

ه در صـدد ارجـاع مـردم بـه يآ، شود كه ىسوره نحل مشخص م 43ه يبنابر اين با دقت در آ 

  .يت را تاييد مى كندمعصوم اوست؛و به نحوی مرجعيت علمى اهل ب نانيامبر و جانشيپ
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 1416روت يـب، دار االرقـم ل؛يـل لِعلوم التنزيكتاب التسه :محمد بن احمد، ىغرناط یابن خبر 

 .ق
 ق1407روت يب ،ىدار الكتاب العرب، ليق عوامض التنزيالكشاف عن حقا: محمود ، یزمخشر.  

 چـاپ گلشـن، يىعالمه طباطبا یو فكر ىاد علميبن، زانير الميتفس: نيمحمد حس، يىطباطبا ،

 .1363بهار 
 سـال چـاپ ، مكـان چـاپ تهـران ،هيدار الكتب االسـالم، ر نمونهيتفس: ناصر، یرازيمكارم ش

1374. 
 یقمر 1423، قم ،ىاد معارف اسالميبن، ريزبدة التفاس: اّهللاٰ  مالفتح، ىكاشان. 
 1369.،تهران، سازمان چاپ و انتشارات اقبال، ىن بن عليحس، یسبزوار ىكاشف   

 الدرجات بصـائر، یقمر 1380، ه تهرانيعلمچاپخانه ، ريكتاب التفس: محمد بن مسعود، ىاشيع ،

  .ق1429عه نور يطل

 ون االخبارالرضيع: شيخ صدوق ،1362، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم. 
 67سال ، یانتشارات مصطفو ،82ص ] االصول فرائد[رسائل : یانصار، ىمرتض. 
 ش1381، ز نشر اسراءكمر، قم، چاپ سوم، مير تسنيتفس: عبداّهللاٰ ، ىآمل یجواد.  
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 ش 1363یبرالغفاركأ ىعل: ق يح وتعليتصح: ق يتحق، الكافى، ىنيلكال. 
 طهران -ة يتباإلسالمكدارال

 
 همياّهللاٰ و سـالُمه علـ ت صـلواتياهل الب ىات النازلة فياأل ىل فيل لِقواِعِد لتفضيشواهد التنز ،

 ىاءالتراثالعربيدارإح -لبنان  -روت يب
 –نوبـت چـاپ  –عـه نـور يطل: ؛ ناشـر328ص  ىاصـفهانراغب ، ميمفردات الفاظ القران لكر

 1429، چهارم
 قمرى 1404: سال انتشار  لبنان -روت يمؤسسة الوفاء ب، ازدهميقرن ، مجلسى، بحار األنوار . 
 انتشـارات : ناشـر، ازدهميـ: قـرن، زى عبـد علـى بـن جمعـهيعروسى حـو، نير نور الثقليتفس

 .چهارم: نوبت چاپ،  ق 1415: سال چاپ، قم: ان چاپكم، انيلياسماع
 اء التـراث يـدار اح: ناشـر، ششم: قرن، ن رازى ابوعبداّهللاٰ محمد بن عمريفخرالد، بيح الغيمفات

   سوم: نوبت چاپ،  ق 1420: سال چاپ، روتيب: ان چاپكم، العربى

  



 

 



  1اول، شماره پياپى  هشمار، اولسال  :قم دانشگاهفصلنامهٴ دو 

  )74 -57صفحات ( مطالعه تطبيقي مفاد آيه عرف در ديد مفسران شيعه و اهل تسنن
 07/06/1394 شريذپ خيرات 02/05/1394 تفايرد خيرات

  ديد مفسران شيعه و اهل تسننمطالعه تطبيقى مفاد آيه عرف در 

  *كاوس روحى برندق

 **محمد حسين خوانين زاده

  دهكيچ

گزاره های فقهى ، عرف را در حوزه تعيين مفاهيم، به اتفاق، دانشمندان شيعه اماميه

، و بنا بر نظـر برخـى از اصـوليان و فقهـای بـزرگ، دارای اعتبار و حجت مى دانند

، در مقابـل. صـاديق نيـز حجـت اسـتدر حـوزه تشـخيص م، عرف افزون بر ايـن

به عنـوان منبعـى از منـابع ، منكر كارآيى عرف، دانشمندان شيعه اماميه به صراحت

، ىدرونـ یاما مذاهب اهل تسنن با وجود اختالف هـا. فقه و استنباط احكام هستند

به عنوان يكى از منابع فقه در كنار ساير منابع و مصادر معتبـر ، ش عرف رايم و بك

ُخـِذ الَْعْفـَو َو ْأُمـْر بِـالُْعْرِف َو َأْعـِرْض َعـِن «: سـورة اعـراف 199ه يـآ. ه انـدپذيرفت

ت يـحجّ  یدانشمندان اهل تسنن برا، است كه ىات قرآنين آيتر از مهم، »نَ يالْجاِهلِ 

اين مقاله با روش كتابخانه . اند و اعتبار استقاللى عرف بدان استناد و استدالل كرده

در نقل ديدگاه ها و روش تحليـل محتـوا ، مطالب و شيوه اسنادیدر گردآوری ، ای

ه يژه مفسران اهل تسنن را در زمينه مفاد آيديدگاه مفسران به و، در تحليل داده ها

مـورد ، به عنوان منبعـى مسـتقل از منـابع فقـه، از جهت افاده حجيت عرف، عرف

، ه عرفيدر آ، است كهو به اين نتيجه دست يافته  و نقد قرار داده بررسى و تحليل

،  كيـا خصلت نيبلكه كار و ، ستين ىاساسًا عرف اصطالح، مراد از عرف و معروف

  .اثبات شده است، ا شرعيك بودن آن از راه عقل و يمراد است كه ن

  .حجيت عرف، آيه عرف، معروف، عرف :دىيلكهاى  واژه

                                                 
 k.Roohi@modares.ac.ir)نويسنده مسئول(استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه تربيت مدرس  *

 .استاديار گروه فقه و مبانى حقوق اسالمى دانشگاه عالمه طباطبايى **
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  طرح مساله

از ميـان  .متفـاوتى ذكـر شـده اسـت ىاربردهـا و معـانك، های معتبـر برای واژه عرف در فرهنگ

: در آيه مورد بحث همخوانى دارد، معانى زير با مفهوم عرف، متفاوت واژه عرف ىاربردها و معانك

، 374ص ، 12ج : بـى تـا، ؛ زبيـدی236ص ، 9ج : بى تا، ابن منظور( هم آمدن ىتتابع و در پ )1

 معنای اسم مفعـولىو در نهايت به  )شناختن یبه معنا( ركضّد ريشه نُ  )2 ؛)»ـ رـ ف ع«ل ماّده يذ

بـى ، ابن منظور( يكمعروف و هر گونه كار ن )3 ؛)97ص ، 8 ج: 1360، مصطفوی( )شناخته شده(

ـ  ع«ل ماّده يذ، 374ص ، 12ج : بى تا، ؛ زبيدی122ص، 2ج : بى تا، یدي؛ فراه236ص ، 9ج : تا

كـه در  یا كـردار و تـرك امـريه عبارت است از سخن و ك، اما معنای اصطالحى عرف .)»رـ ف

بـر آن اسـتقرار و ، در عمل، آنان ىر عمليها رسوخ كرده و س ها شناخته شده و در دل ذهن انسان

اّمـا « )1: ماننـد، گوناگون از آن پرده بـرداری شـده اسـت یه با عبارت هاك، افته استياستمرار 

مة بـالقبول يالنفوس واستحسنته العقول وتلّقتـه الطبـاع السـل ىالعرف عند الفقهاء فهو ما استقر ف

: ك.ز ريـن. 53ص ، 1ج : بى تـا، شثری( ».هيعة وأقّرتْهم عليه مّما ال تّرده الشريواستمّر الناس عل

ان قوًال أو فعـًال كسواء ، هيالعرف ما تعارف جمهور الناس وساروا عل« )2و  )52ص : بى تا، عوض

عـاداتهم و  ىالنـاس فـه يـمـا تعـارف عل« )3و  )3ص ، 1ج : بـى تـا، مدرس اعظمى( ».اً كأو تر

 ف جامعيو تعر .برگرفته از معنای دوم مى باشد )595ص ، 5ج : بى تا، ...مصطفى و( ».معامالتهم

النفوس وتعارفه الناس وسـاروا  ىما استقر ف: العرف«اين است كه  از، افراد و مانع اغيار آن عبارت

ود است و يق ىتمام یه داراك ه آنبا توجه ب، فين تعريا. ».كه من قول أو فعل أو تريواستمّروا عل

ه هر دو گونه ك ژه آنيبه و، جامع و مانع مى باشد، ر نشده استكل در عرف در آن ذير دخيامور غ

و  ىعـرف ذهنـ، گـرير ديـو به تعب، یا رهيو س يىعرف بنا )2و ، یازكعرف ارت )1 ىعني: ی عرف

اما مراد از عرف مورد نزاع ، گوناگون دارد یاربردهاكو عرف اگرچه  ١.رديگ ىرا در برم ىعرف عمل

قطعا مواردی را كه واژه عرف در مورد عرف اديان و يا عرف متشـرعه اسـالمى و عـرف ، فريقين

منحصرا شامل ، عرف متنازع فيه، بر اين اساس. شامل نمى گردد، عقالء و عرف شرع به كار رفته

  .بود موارد كاربرد عرف در عرف عام و عرف اهل زبان خواهد

                                                 
ص  :ش١٣٨٦، دوسـتيعل: ك.ر، دييـو جهت تأ ٣٠ص  :ش١٣٧٨، ماسوله ىگلباغ: ك.ر، ن بارهيجهت نقد در ا. ١

 )همان صفحه) ٢( ىد بر پاورقكيبا تأ، ٦١
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دارای ، عرف را در حوزه تعيين مفـاهيم گـزاره هـای فقهـى، دانشمندان شيعه اماميه به اتفاق

عرف افـزون بـر ايـن در ، و بنا بر نظر برخى از اصوليان و فقهای بزرگ، اعتبار و حجت مى دانند

ص : 1410، ؛ خراسانى189ص ، 4ج : بى تا، بروجردی( .حجت است، حوزه تشخيص مصاديق نيز

، ى؛ اصـفهان7ص ، 2ج : 1373، ؛ نـائينى123ص : 1417، ؛ خويى78ص : 1407، خراسانى ؛385

، 2ج : 1423، ى؛ بهائ448، 366ص ، 3و ج  362، 289ص ، 1ج : 1416، ؛ حكيم151ص : 1415

بـه ، دانشمندان شيعه اماميه به صراحت منكر كـارآيى عـرف، در مقابل )410ص ، 3؛ ج 140ص 

، یوركـ؛ د2778ص ، 5شـماره : بى تا، شمام( و استنباط احكام هستند عنوان منبعى از منابع فقه

ش يم و بـكـ، ىدرونـ یبا وجود اخـتالف هـا، اما مذاهب اهل تسنن )2830ص ، 5شماره : بى تا

، 5ج ، طيجعـ( .در كنار ساير منابع و مصادر معتبر پذيرفته اند، عرف را به عنوان يكى از منابع فقه

؛ 2777ص، 5شـماره : بـى تـا، ؛ شـمام2809ص ، 5ج ، یوكور؛ د30ص ، دوستي؛ عل2443ص 

شـماره : بى تا، ؛ شمام2763ص، 5شماره : بى تا، ؛ دونمز2444-2443ص، 5شماره  :بى تا، طيجع

  .)2777ص، 5

ات ين آيتر از مهم، »نَ يُخِذ الَْعْفَو َو ْأُمْر بِالُْعْرِف َو َأْعِرْض َعِن الْجاِهلِ «: سوره ی اعراف 199ه يآ

ت و اعتبـار اسـتقاللى عـرف بـدان اسـتناد و يـحجّ  یبـرا، است كه دانشمندان اهل تسنن ىقرآن

ج ، ؛ محمد عبده عمر94ص ، 1ج ، یاسمر: ك.ز رين. 2390ص ، 5ج ، سيالم( .اند استدالل كرده

   )326ص ، 2ج : . ق1423، بةي؛ ابن عج301ص ، 5ج : 1415، ىطي؛ شنق2833و  2811ص ، 5

رد عـرف در ابـواب كاركـنه دارد و يشـيپ، نه فقهيشيبه اندازه پ، عنصر عرفاگرچه استفاده از 

زان دخالت عـرف در يامًال مشهود است و بحث در مكفقه  ىخيدر ادوار مختلف تار، گوناگون فقه

ر توسـط يا مناقشه قرار گرفته است و به ويژه در سده اخيرش و يمورد پذ ىل فقهياز مسا یا پاره

ن يكلـ، ١رامون عرف در فقـه انجـام گرفتـه اسـتيپ یريقابل تقد یها شاز محققان پژوه ىبرخ

                                                 
 یرأ ىن؛ العـرف و العـادة فـيابن عابد، بناء بعض االحكام على العرف ىنشر العرف ف: اند از از آنها عبارت یا پاره. ١

 ىد صـالح عـوض؛ منزلـة العـرف فـيتور السكلدى، ع اِإلسالميالتشر ىابوسنة؛ أثر العرف فى، احمد فهم، الفقهاء

های متعـدد مجلـد پـنجم مجلـه مجمـع الفقـه  خ محمد عبده عمر؛ و مقاالت و رسـالهيالشى، ع اإلسالميالتشر

بـر  یمنتشـر شـده اسـت؛ درآمـد ىالتابع لمنظمة المؤتمر اإلسالم ىكه توسط مجمع الفقه اإلسالمى، اإلسالم

ل يـخل، ة االسـتنباطيعمل ىة العرف و دورها فية حول نظريماسوله؛ دراسة موضوع ىجبار گلباغ ىد عليس، عرف

كه بدون اغراق در ميان تاليفاتى كـه پيرامـون عـرف نگاشـته ، دوستيابوالقاسم عل، ؛ فقه و عرفیرضا منصور

ب يآسـ: ماننـد( اسـت نيز در اين زمينه مقاالت متعدد در مجالت مصوب بـه چـاپ رسـيده) بهترين است، شده

دو چاپ شـده در ى، عليبا حاجيفر، انيميد رحيسعى، نوشته فاطمه قدرت، نيد ىر عرف در ساحت فقهيتاث ىشناس

ام كـ؛ اح٨٣ص ، ١٣٩١تابسـتان بهـار و ، ١شـماره ، سال چهـل و پـنجمى، حقوق اسالم ىفصلنامه فقه و مبان



  ۱شامره پیاپی ، ۱۳۹۴بهار و تابستان ، شامره اول، سال یکم: دو فصلنامه دانشگاه قم

60 

ش
ژپو

 
ی 

ی
ط ر 

   

مسـاله پـيش روی پژوهش فراگيری در زمينه خصوص آيه عرف صورت نگرفته است؛ از اين رو 

، ه عرف از جهت افاده حجيت عرف به عنوان منبعى مستقل از منابع فقهيل مفاد آيتحل، اين مقاله

اثبات ناكارآمدی استدالل به اين آيه برای اعتبـار عـرف منبعـى ، از ديدگاه مفسران و هدف از آن

  .مى باشد

  مفسران در باره مفاد عرف در آيه عرف ديدگاه. 1

  :عبارت است از، مفّسران در باره مفاد عرف در آيه مورد بحث یها دگاهيمجموعه د

  نيكى و احسان. 1. 1

، 4ج : م1993، ىوطيس( »المعروف«به به طور مجمل ، رياز تفاس یا ه در پارهيمطرح در آ» عرف«

، ی؛ بخــار532ص ، 3ج : 1420، ريــثك؛ ابــن 139ص ، 3ج : 1413، هيــ؛ ابــن عط394، 392ص 

، ی؛ طبـر160ص ، 3ج  :بى تا، ىوطيو س، ى؛ محل948ص ، 1ج ، ى؛ ثعالب237ص، 15ج : 1407

 )823 ص، 2ج  :1424، ى؛ ابــن العربــ75ص ، 3ج : 1404، ی؛ ابــن جــوز331ص ، 13ج : 1420

  .ر شده استيتفس

  

                                                                                                                   
 یه آمـوزه هـايچاپ شده در نشـريك، ن یاحمد ید مهدينوشته سى، ا فرازمانيبا عرف زمان  يىهم سوى، فقه

امـام  یشه هـايبر اند یرديكگاه عرف در حقوق با روي؛ جا١٧١ص ، ١٣٩١بهار و تابستان ، ٥شماره ى، فقه مدن

؛ عـرف و ١٣٩ص ، ١٣٩١ز ييپـا، ٥٦شـماره ، نيوهشـنامه متـپژ، مونا احمـدلو، زاده كمه مليفه، )س( ىنيخم

؛ ٧٣-٤٥صـص  ١٣٨٨زمسـتان ، ١شماره ى، مطالعات فقه و حقوق اسالمى، ام شرعكگاه آن در استنباط احيجا

، ١٦٥شـماره ، ماهنامه معرفـت، گانيمحمود را، ب هايسته ها و آسيبا: ىبه عرف در فقه و حقوق اسالم ىنگاه

فصـلنامه ى، نيبر ابوالحسـكا ىترعلكد، امكص موضوع واستنباط احينقش عرف درتشخ؛ ٥٣ص  ١٣٩٠ور يشهر

ام كـره در اسـتنباط احي؛ نقش عرف و سـ٨١ص  ١٣٨٥تابستان ، ٤شماره ى، فقه و حقوق اسالم یپژوهش ها

ق يـت عـرف در تطبيـ؛ مرجع٢٤٩ص  ١٣٨٥بهار ، ٤٥شماره ، تيفصلنامه فقه اهل بی، جعفر ساعد، عهينزد ش

ا عنصر ي؛ عرف ١١ص  ١٣٨٣ز ييپا، ٢شماره ى، فصلنامه حقوق اسالم، دوستيابوالقاسم عل، قيبر مصاد ميمفاه

گـاه ي؛ جا٢٩ص  ١٣٨٣تابسـتان ، ٦٤شماره ى، فصلنامه مطالعات اسالمی، زديا ىتر ناصر سلمانكد، فقه يىايپو

تابسـتان ، ١٦شماره ، نيمتپژوهشنامه ی، بجنورد ید محمد موسويس، ن الملل و حقوق اسالميعرف در حقوق ب

ت يـو مرجع ٥ص  ١٣٧٩تابستان ، ١٥شماره ، فصلنامه قبساتى، د محمد واسعيس، ؛ فقه و عرف٢٣ص  ١٣٨١

 ١٣٨٣ز ييتابسـتان و پـا، ١١شـماره ، مـتكپژوهشنامه نور حی، ريتقد ىعلى، دگاه مذاهب اسالمياز د» عرف«

  .٣ص 
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  سخن و خصلت نيكو، كار. 2. 1

المعـروف و « )الـف: ر شـده اسـتياين عبارات تفس رينظ ىبا عبارات» عرف«، رياز تفاس یا در پاره

؛ 29ص ، 6ج : 1422، انيـابوح( »المعـروف مـن االفعـال و األقـوال« )ب ؛»ل من االفعاليالجم

، ى؛ طبرســــ313ص ، 1ج : 1420، حــــقيلو: ك.ز ريــــن. 327ص ، 2ج : 1407، یزمخشــــر

ل المستحسـن مـن يـالجم« )ج؛ ) 439ص ، 1ج : تـا ىبـ، لىي؛ اردب491ص ، 1ج  :ش1377

 )د ؛)356ص ، 4ج ، ىحق( ».رير نكيبة من قبول الناس من غيألنّها قر«ل كه ين تعليبا ا »األفعال

  .)787ص ، 4ج ، ىطبرس( »دةيكل خصلة حم«

  نيك از نظر شرع. 3. 1

: ن شده اسـتيير و تبيل اين عبارات تفسياز قب ىبا عبارات، فهيه شريعرف در آ، رياز تفاس ىدر برخ

نكـره النـاس مـن يمـا ال « )ب؛ )1758ص ، 1ج ، یطنطاو( »الشرع ىالمعروف حسنه ف« )الف

  .)823ص ، 2ج  :1424، ىابن العرب( ».ها الشرائعياتّقفت عل ىالمحاسن الت

  نيك از نظر شرع يا عقل. 4. 1

 ىكّل مـا حسـن فـ« )الـف. ر شده استيه به اين صورت تفسيعرف مطرح در آ، ريتفاس ىدر برخ

من اّهللاٰ عزوجل و كّل  ىو هو ما عرفته بالوح، كّل ما أمرك اّهللاٰ به« )ب ؛»الشرع ىالعقل فعله أو ف

   .)43ص ، 2ج ، ات االحكاميشرح آ ىفقه القرآن ف: ك.ر( »عرفه الشارعيما 

  يكىق نياز مصاد ىبرخ. 5. 1

بـه ، )ص( ث منقـول از رسـول اكـرميژه بر اساس حـدير به ويتفاس ىدر برخ، هيعرف مطرح در آ

و  »وتَِصَل َمْن قطعك وتعفَو عَمن َظلََمـك، َمن َحَرَمك ىأن تُعط«: ىعنـي، از مكارم اخالق یا پاره

، هيـابـن عط( .ق آن ذكر شده استيمصاد ىبرخ، یق و جرير و در واقع از باب تطبيتفس،  ر آنيغ

، یطبـر: ك.ز ريـن. 89ص ، 2ج ، ى؛ ثعالب531ص ، 3ج : 1420، ريثك؛ ابن 139ص ، 3ج : 1413

از  )823ص ، 2ج : 1424، ى؛ ابـن العربـ18ص ، 3ج : تا ىب، ىاالهراسكي؛ 330ص ، 13ج : 1420

بـه دور از ، ق خـاصيد عرف به مصـادياند كه تحد به حق متذكر شده، از مفسران ىبعض، ن رويا

چنين ، قابل توجه است كه» یطبر«ان متن ين مياز ا. اند م آن را خواستار شدهيصواب بوده و تعم

، أمر الناس بالعرفيأن  )ص( هيإن اّهللاٰ أمر نب: قاليذلك أن  ىو الصواب من القول ف«: مى نويسد
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كّل ، عارفةً  ته ُعرفًا و عارفًا ويأول: قالي. المعروف: ىمعن ىمصدر ف، كالم العرب ىو هو المعروف ف

و إعطـاء ، فمن المعروف صلة رحم َمـْن قطـع، العرف ذلك ىفإذا كان معن. المعروف: ىذلك بمعن

و لـم . فهو مـن العـرف، هيو العفو عمن ظلم و كل ما أمر اّهللاٰ به من األعمال أو ندب إل، من َحرم

أمر عباده يأن  )ص( هيقد أمر اّهللاٰ نب: قاليه أن ي؛ فالحق فىدون معن ىخصص اّهللاٰ من ذلك معني

  .)331ص ، 13ج : 1420، یطبر( ».ه دون بعضيال ببعض معان، بالمعروف كله

  نيك شناخته شده از نظر عقل يا شرع . 6. 1

؛ »عةيكّل ما عرفته النفوس مّما ال ترّده الشـر« )الف: ر بهيتفاس ىه در برخيعرف مطرح شده در آ

ابـن ( ر شده اسـتين دو تفسير اينظ ىعباراتا يو  »كّل امر مستحسن تعرفه العقول وتدركه« )ب

ا بـه يـو  ؛)346ص ، 3ج ، ؛ قطـب88ص ، 3ج ، یعمـاد: ك.ز رين. 139ص ، 3ج : 1413، هيعط

  :مشابه از آن پرده برداشته اند یها صورت

ها العقل و يرتضيل من االفعال؛ أو هو كّل خصلة يبالمعروف و الجم» َو ْأُمْر بِالُْعْرفِ « )الف

   ؛)407ص ، 1ج ، ىنسف( ».عقبلها الشري

 ىالعقـل فعلـه أو فـ ىو هو كل ما حسن ف، بالمعروف ىعني» َو ْأُمْر بِالُْعْرفِ «و قوله « )ب

؛ 62ص ، 5ج : 1383، ىطوسـ( ».حـًا عنـد العقـالءيكـن منكـرًا و ال قبيو لم ، الشرع

   .)788ص ، 4ج : . ق1372، ىطبرس

  ج در ميان مردم يا راير يخ یارهاك. 7. 1

المعروف وهو افعال  )الف: ر مطرح شده استيدو احتمال ز، رامون مفهوم عرفير پيتفاس ىبرخدر 

ت يـمورد استناد و استدالل احتجاج بـه حجّ ، كه احتمال دوم. ن الناسيب یالعرف الجار )ر؛ بيالخ

  .)326ص ، 2ج : ق1423، بةي؛ ابن عج326ص ، 2ج : ق1423، بةيعجابن ( عرف است

  بايبه صورت زدستور دادن . 8. 1

ت گرفتـه يسبب» باء«بلكه ، الصاق» باء«فه را نه يه شريدر آ »بِالُْعْرفِ «ش از يپ» باء«اساسًا  ىبرخ

: 1424، ىابن عرب( ».ليبالوجه الجم یا» َو ْأُمْر بِالُْعْرفِ ««: اند ر كردهيگونه تفس نيفه را ايه شريو آ

   .)446ص ، 1ج 
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در  يىعالمـه طباطبـا، موجب شـده اسـت كـه، )8 احتمال( ا مطرح شدن احتمال گذشتهيگو

، در مقابـل وجـوه گذشـته ىت و وجهيآن را نه به عنوان مستفاد از باء سبب، زانيف المير شريتفس

  : كرده و بگويد ىق معروف تلقّ ياز مصاد ىكيبلكه 

ـيو العرف هو ما » َو ْأُمْر بِالُْعْرفِ «: و قوله« لـة ير الجميعرفه عقالء المجمتع مـن السـنن و الس

و ، من األعمال النادرة الشـاذة ىنكره العقل االجتماعينكره المجتمع و يبخالف ما ، نهمية بيالجار

و ، أمر به مـن المتابعـةيكون نفس اآلمر مؤتمرًا بما يمن المعلوم أن الزم األمر بمتابعة العرف أن 

أمر يـأن » ُمـْر بِـالُْعْرفِ َو أْ «: قوله ىفمقتض، ر منكريكون نفس أمره بنحو معروف غيمن ذلك أن 

ص ، 9ج : 1393، طباطبـايى( ».وجه منكر ىكون نفس األمر بالمعروف عليو أن ال ، بكل معروف

379(.   

ر اسـت كـه يـعبـارت اخ، ىكـين یمعروف به معنـا یدر ضمِن معنا، )8( وجه گنجاندن وجه

َو ْأُمـْر «: قولـه ىفمقتضـ، ر منكـريـكون نفس أمره بنحو معروف غيو من ذلك أن «: ديفرما ىم

  ».وجه منكر ىكون نفس األمر بالمعروف عليو أن ال، أمر بكل معروفيأن » بِالُْعْرفِ 

  سته يبا يكار نك. 9. 1

ر شـده يفه به ايـن صـورت تفسـيه شريمفهوم عرف در آ، ع و پرگسترهيوس ىليك احتمال خيدر 

ر يـو أّن وجـوده خ، ان بـهيمن االت و العرف و العارفة و المعروف هو كّل امر عرف أنّه البدّ «: است

   .)49ص ، 4ج ، یشابورين: ك.ر( ».من عدمه

  ل و نقديتحل. 2

عمـده مفسـران ، د كهيآ ىبرم »َو ْأُمْر بِالُْعْرفِ «فه يه شريل آيدر ذ، مفّسران یرهاياز مجموعه تفس

اتفاق نظـر ، كردن است ىكيو ن ىكيمعروف و احسان و ن یفه به معنايه شريدر آ، كه عرف نيبر ا

شـامل  )2ا يك است؛ و يخصوِص اعمال و افعال ن )1: ات معروفيكه آ نيبا صرف نظر از ا، دارند

 ىكـين نيـكننده ا كـه مشـخص نينظر از ا ز صـرفيـگردد؟ و ن ىم  زين ىها و صفات نفسان خصلت

با شـرع چه كه حداقل مخالفت  هر آن )3ا يشرع اسالم؛ و  )2ا يع؛ و يان و شراياد )1: ايست؟ آيچ

حـداقل عقـل آن را انكـار  )5ا يـانگارد؛ و  ىك ميچه عقل آن را ن كه آن نيا )4ا ينداشته باشد؛ و 

اسـت كـه عقـل و شـرع هـر دو آن را  یزيـآن چ ىكيكه ن نيا )6ا يانگارد؛ و  ىنكرده و زشت نم
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كـه در  نيا )8ا يـدكننده آن هستند؛ و يدو مستقًال مشخص و تحد نياز ا ىكي )7ا يپسندند؛ و  ىم

  كند؟ ىبدان حكم م یزيكه چه چ نينظر از ا صرف، ه استيهر حال ضرورت انجام آن قابل توج

ر يـتـوان در سـه مـورد ز ىم، از عـرف را ىر ارزشـين تفسيمقابل و مخالف با ا یها رياما تفس

  :خالصه كرد

از دو احتمـال و البتـه  ىكيكه به عنوان  )7( وجه دوم احتمال .1احتمال مخالف 

عتًا كمتر از احتمـال يارزش آن طب، تيب اهميكه بنابه ترت( به عنوان احتمال دوم

ن و درست در نقطه ييتب »ن الناسيب یالعرف الجار«مفهوم عرف به ، )اول است

از  یا ذكـر پـاره، مقابل احتمال اول قرار داده شده است؛ وگرنـه اگـر مـراد از آن

متمركـز ، بود ىرش عقول انسانيمورد پذ یها د بر معروفيق معروف و تأكيمصاد

 )ريـافعـال الخ( در مقابل احتمال نخست، شدن بر آن و ذكر آن به عنوان احتمال

عرف عـام  ىعني، آن ىن درست همان عرف به مفهوم اصطالحيو ا. معنا نداشت

  . است... ره متشّرعه ويس، عقالء یز از بنايمتما

كّل مـا عرفتـه النفـوس مّمـا ال تـرّده «ر عبارت ينظ ىعبارات .2احتمال مخالف 

هـا  شناسد و نـزد آن ىآن را م ىچه نفوس انسان عرف به آن، كه در آن »عةيالشر

ن مالحظه كـه اگرچـه عـدم ير شده است؛ با ايتفس، شناخته شده و معروف است

معرفت و شناخت نفوس ، كن در هر حاليل، د شده استيمخالفت با شرع در آن ق

ن حـال بـر يشده است و در ع ىارزش و اعتبار مستقل تلقّ  یدارا، عرض شرعدر 

ن مدرك مستقل در عرض و يز نشده است تا معلوم گردد كه ايمعرفت عقول ترك

ن يـعبـارات ا ىبرخالف آنچه كـه در برخـ. گريز ديعقل است و نه چ، برابر شرع

كـّل امـر «: ر اسـتيگونـه تفسـ نيمسأله به صراحت ذكر و گفته شده و عـرف ا

   ».مستحسن تعرفه العقول وتدركه

در عرض شرع  ىن حال امر مستقلير از عقول و در عيغ یاگر مراد از نفوس را امر، ن اساسيبر ا

 نـوع  نيا، مير كنيتفس، كه ذكر شد ىگونه عبارات را به صورت نيو ا ىر مخالف با آن تلقيو البته غ

  .عرف خواهد بود ىاصطالح یبا معناز درست مطابق يرها از عرف نيرها و تفسيتعب

ه به نحوه و روش اعمـاِل يدر آ »بالعرف«كه اساسًا  نياحتمال ا .3احتمال مخالف 

  .مطرح است )8( كه در احتمال چنان، امر و دستور ناظر باشد و نه متعلّق آن

بـه ، استداللن يتر یكه محور، فهية شرين آيقتًا استدالل به ايد كه حقيروشن گرد، لين تحليبا ا

چنـان  ز آنيـان اهـل تسـنن نيـدر م ىحتـ، رديگ ىه آن شكل ميعرف بر پا ىت استقاللينفع حجّ 
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در علـم ، اند ه نگاشـتهيـن آيـير در تبيچه را كه در كتب تفسـ ن بزرگان آنيا ايطرفدار ندارد و گو

ر ادامـه بـه نكـرده و د یش اقدام بـه داوريشاپيما پ، ن حاليبا ا. اند فراموش كرده ىاصول به كل

  .ميپرداز ىها م و نقد داده ىبررس

ر عـرف بـه يتفس ىعني، احتمال اول، ان سه احتمال ذكر شده در برابر احتمال نخستياما از م

فه بـه يه شـريدر آ، رين تفسيرا بر اساس ايمردود است؛ ز ىبه روشن ،»ن الناسيب یالعرف الجار«

دسـتور ، است یو سار یان مردم جاريچه در م آنبه ، دستور داده شده است كه )ص( امبر اكرميپ

ن اسـتدالل را بـه يم اياگر بخواه. ستيع و ارسال ُرُسل سازگار نيبا هدف تشر ىن به كليدهد و ا

  :مييبگو يىاس استثنايم به صورت قيتوان ىم، ميسامان ده ىاس منطقيصورت ق

ع و ارسـال يتشـر، باشـدان مردم يدر م یعرف جار، فهيه شرياگر مقصود از عرف در آ. 1

  .ُرُسل لغو خواهد بود

  .باطل است )ع و ارسال ُرُسليلغو بودن تشر( ىروشن است كه تال. 2

ان مـردم يدر م یعرف جار، فهيه شريم كه مقصود از عرف در آيريگ ىم  جهين نتيبنابرا. 3

  .نخواهد بود

م يخـواه ىادامـۀ بحـث پـ ن اسـتدالل را دريـح ايتوض. ميكن ىن مقدار بسنده ميجا به هم نيدر ا

  .گرفت

بـه ، زيدر نزد مردم است ن یزير عرف به مورد پسنِد بودن چياما احتمال دوم كه مفاد آن تفس

ن احتمـال بـا يـرا تنهـا تفـاوت ايز، ر سرنوشت احتمال مخالِف نخست مواجه استينظ ىسرنوشت

، فكر و نظر عرف عامدر ، رش بودن عرفين وجه بر مورد پذيدر ا، احتمال گذشته در آن است كه

تفـاوت ، ن تفـاوتيـان مـردم و ايـآن در م ىان عمليد شده است و در احتمال نخست بر جريتأك

بـا اسـتدالل گذشـته مـردود ، عرض ها به صورت هم ن احتمالينخواهد بود؛ بلكه هر دو ا ىاساس

عبـارت  یابـه جـ» پسند مردم«عبارت  یم استدالل گذشته را با جاسازيتوان ىخواهند بود و ما م

  .ميز اقامه كنين احتمال نيه اينًا عليع، و عوض كردن حّد وسط» ان مردميدر م یجار«

ن احتمـال مخـالف را كـه يسته است سوميشا، مين نكته بپردازيح ايكه به توض ش از آنياما پ

، متعلـق آنر كـرده بـود و نـه يه را به نحوه اِعمال امر و دستور تفسيدر آ »بِالُْعْرفِ «اساسًا عبارت 

  . ميمورد توجه قرار ده



  ۱شامره پیاپی ، ۱۳۹۴بهار و تابستان ، شامره اول، سال یکم: دو فصلنامه دانشگاه قم

66 

ش
ژپو

 
ی 

ی
ط ر 

   

عبـدالرزاق ، تر قيـر دقيـا بـه تعبيـو  ىابن عرب( از مفّسران ىكي ین احتمال كه تنها از سويا

 ىر ابـن عربـير خود كه بـه تفسـيدر تفس -بنا بر اختالف در زيستگاه ايشان –يا كاشانى  ىقاسان

ابر نظر عمده مفسـران مقاومـت تواند در بر ىچ وجه نميبه ه، مطرح شده است )معروف شده است

  :رايز ؛كند

ر شـده يتفسـ ىكيعرف در واقع به معروف و ن، زير نين تفسيدر ا، ميخوب دقت كناگر . 1

از نظـر مفسـران ، ن اسـت كـهيـدگاه عموم مفسـران در اياست و تنها تفاوت آن با د

 یباء بـه معنـا، دگاهين ديدر ا ىول، است »َو ْأُمرْ «متعلق و مفعول با واسطه  »بِالُْعْرفِ «

كن با يكو دستور بده؛ لين است كه به نحو نيه اين مفهوم آيت گرفته شده و بنابرايسببّ 

مفهوم عـرف همـان ، تيا سببيا الصاق و يآ، ستيچ» باء« یكه معنا نينظر از ا صرف

دگاه عمـوم مفسـران يـن نظـر بـا ديز از اين مفّسر نيدگاه اياست و د ىكيمعروف و ن

  .ستيمخالف ن

ن احتمال است؛ يمخالف ا، ات امر به معروفيز آيات معروف و نياق آيس، نيافزون بر ا. 2

كه مترادف با عرف است و همراه با حـرف جـّر » معروف«ها واژه  از آن ىرا در برخيز

چ وجـه ياسـت و بـه هـ» امـر«قطعًا متعلّـق و مفعـول بـا واسـطه ، آمده است» باء«

  .ميريت بگيسبب» اءب«ها  را در آن» باء«م يتوان ىنم

  زان ذكـر كـردهيدر الم يىكه عالمه طباطبا یبه نحو، امكان دارد نظر مفّسر مذكور را. 3

م يريم اگر عرف را متعلق با هم بگيين كرده و بگويتأم )ن گذشتيش از ايكه پ( ،است

مطلـق  یعرف به معنا، ن صورتيرا در ايگردد؛ ز ىكو ميو ن شامِل امر به نحو معروف

، زيكو نيوه نيك و با روش و شيمعروف خواهد بود و ارائه و عرضه معروف به صورت ن

  .ق معروف استياز مصاد ىكي

دگاه عمـوم مفّسـران تـاب مقاومـت را نـدارد؛ لـذا يدر برابر د، احتمال سوِم مخالف، بين ترتيبد

بر معرفـت و  یگريو دن الناس يب یبر عرف جار ىكيكه ، گريم به دو احتمال مخالف ديپرداز ىم

اس يـك اسـتدالل بـه شـكل قيـبنابر ، ميدر رّد آن گفت، د كرده بودند كهيپسند نفوس مردم تأك

  :توان گفت ىم يىاستثنا

ان يـدر م یو سـار یا جاريامور مورد پسند مردم و ، فهيه شرياگر مقصود از عرف در آ. 1

  .ع و ارسال ُرُسل لغو خواهد بوديتشر، ها باشد آن

  .به وضوح باطل است )ع و ارسال ُرُسليتشر لغو بودن( ىتال. 2
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 یتوانـد عـرف بـه معنـا ىچ وجه نميفه به هيه شريمراد از عرف در آ: ميريگ ىجه مينت. 3

  .ان مردم باشديدر م یا جاريمورد پسند و  امور

 یقًا مرزبنـديم برداشت خود را دقيفه مجبوريه شريدر برداشت از مفهوم عرف در آ: كه ح آنيتوض

بـه ، در لغـت» عـرف«كه گذشـت  چنان: مييگو ىلذا م، مينشو يىگو م تا دچار مغالطه و گزافهيكن

ن واژه به ذهن هر عـرب يكه از ا ىاست و برداشت اول» ف ـ ـ ر ع«شه ياسم مفعول از ر یمعنا

» متعـارف«، »معروف« ین است كه آن را به معنايا، كند ىن واژه تبادر ميهنگام استعمال ا ىزبان

گر كـه در اسـتعمال در يد یها تيهرگونه خصوص، نيكنند و بنابرا ىم ىتلق» امر شناخته شده«و 

  .خارج از موضوٌع له آن خواهد بود، گردد ىن واژه ميعارض ا، موارد خاص

بار ، بين ترتياست و بد» امر شناخته شده« عبارت از» عرف«موضوٌع له واژه ، ن اساسيبر ا

ن پرسـش مطـرح يـجا اسـت كـه ا نيا. خارج از موضوٌع له آن است، بر آن ىك امر ارزشيكردن 

 یبـه معنـا، اسـت» امر شناخته شـده«شود كه چرا عموم مفسران عرف را كه موضوٌع له آن  ىم

 ین نوع مجاز از نوِع مجاز در كلمه است و برايدا است كه اياند؟ و ناگفته پ دانسته ىكياحسان و ن

. بـود )هيـموضـوٌع لـه و مسـتعمٌل ف ین معنـايعالقه و ارتباط مـاب( رابطه و مجّوز ىد در پيبا آن

موضوٌع له  یان معنايم، توان ىم ىو با چه ارتباط ین است كه چرا و با چه مجّوزين سؤال ايبنابرا

رابطـه ، اسـت ىكـيكه احسان و ن، ه آنيمستعمٌل ف یواژه عرف كه امر شناخته شده است و معنا

 ىكين یه مورد بحث به معنايه عموم مفسران كه عرف را در آينظر چه مسلّم است برقرار كرد؟ آن

ه ارتبـاط يكه به بحث از آ ىكن سؤالياست؛ ل ىو علم ىه ادبيتوج یدارا، اند ر كردهيو احسان تفس

ه يـدر آ» امر به عـرف و معـروف«ن است كه چرا در مورِد يا، جا مطرح است نيد دارد و در ايشد

رش استعمال لفـظ يعموم مفسّران خود را به پذ، ات امر به معروفيات معروف و آيمورد بحث و آ

موضـوٌع لـه را در  یاند معنـا اند؟ بلكه حاضر نشده تن در داده، ر ما ُوضع له و مجاز در كلمهيدر غ

به عقل و شـرع ، شده ىكياز به ذكر منشأ احسان و نين يىذكر كنند و اگر جا ىكيكناِر احسان و ن

  اند؟ دهيد ورزيتأك

ن عرف و معـروف و امـر شـناخته يشد كه ا ىمعلوم نم، شد ىن مين است كه اگر چنيا جز ايآ

 ىكـه تلّقـ نيا جـز اير آن؟ و آيا غيا از عقل و شرع و يدا كرده است؟ آيارزش پ ىاز چه راه، شده

بر  ىر عمليكه پسند عموم مردم نه به لحاظ عقل و شرع و س ین بوده است كه موارديمفسران ا



  ۱شامره پیاپی ، ۱۳۹۴بهار و تابستان ، شامره اول، سال یکم: دو فصلنامه دانشگاه قم

68 

ش
ژپو

 
ی 

ی
ط ر 

   

هرگـز ، گر از عقل و شرع موجب پسند و عمل آنان شده استيو عوامل د، را در بردارد اساس آن

  تواند به عنوان مدرك و منبع مستقل مطرح گردد؟ ىنم

فه آن است كه در ذهـن يه شرين برداشت عموم مفسران از آيل ايرسد دل ىبه نظر م، نيبنابرا

هرگونـه ، ميبه امر شناخته شده معنا كنـ ن مسأله متبادر بوده است كه اگر عرف را صرفاً يايشان ا

 ىن تـاليـفاسـد دارد و ا ىن تـاليو ا، رديگ ىز در برميامر شناخته شده و مورد پسند عرف عام را ن

  . باشد ىع و ارسال ُرُسل ميلغو تشر، ميب داديكه ما ترت يىاس استثنايكه در ق چنان، فاسد

و  ىپسند قلب، عيكه مالك در تشر ىصورتن است كه روشن است در يا ىح فساد تالياما توض

محور  ىن شرعيچ وجه قوانيبه ه، آنان باشد ىا عملكرد اجتماعيعموم مردم و عرف عام و  ىذهن

ر ييـكـه در تغ ىگر عناصر و عواملينخواهند داشت و وابسته به زمان و مكان و د یثابت و استوار

ر خواهند يرپذييتغ، دهند ىل ميام را تشكاحكام و مقّررات در نظر مردم نقش دارند و بستر عرف ع

محور جعـل احكـام ، پسند و عملكرد مردم، گردد كه اگر قرار بود ىن سؤال مطرح ميگاه ا آن بود؛

، فـا كنـديان ايـن ميـرا در ا ىكند و شرع نقش فرعـ یرا باز ىقرار گرفته و عرف آنان نقش اصل

ن ي؟ بـدىن احكام الهييشارع مقدس و ارسال ُرُسل و تب یع احكام از سويبه تشر یازيگر چه نيد

در استنباط احكام جز حذف شرع ، د بر نقش مستقل عرفيگردد كه تأك ىبه وضوح روشن م، سان

ا حـداقل عـدم يدو و  از آن  ىكيا يرش شرع و عقل و ير پذيناگز، ن روياز ا. از صحنه نخواهد بود

در مفهـوم ، انـد از آن دو را ذكـر كرده ىكـيا يعقل و مخالفت مسأله مورد تسالم عرف با شرع و 

  .اند عرف گنجانده

استدالل بـه ، از محّققان از اهل سنت گفت كه ىصدا با برخ توان هم ىبه صراحت م، نيبنابرا

 ىعـرف اصـطالح، مقصـود از عـرف در آن، تواند درست باشد كـه ىم ىزمان »َو ْأُمْر بِالُْعْرفِ «ه يآ

: بـه نقـل از، 2655ص ، 5ج ، االشـقر( ستين ىعرف اصطالح، هيصود در آكه مق ىدر حال، باشد

  .)216ص ، 3ج: 1399 ،یجزر

بلكـه ، سـتياز محّققـان از اهـل سـنت ن ىتنها سخن برخـ، ن تفاوت كه مورد استشهاديبا ا

ه يـل آيـسخن عموم مفسران در ذ، گفته شد ین در بحث لغويش از ايز پينك و نيا  كه هم چنان

  .استن يفه هميشر

ر يـه زيـسـه نظر، فهيه شـرياز مفهوم عرف در آ، اگرچه در نظر نخست، چه گفته شد بنابر آن

  :گردد ىمطرح م
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  امور شناخته و ستوده شده نزد عرف عام؛ =عرف . 1

  امور شناخته و ستوده شده نزد عقالء بما هم عقالء؛ =عرف . 2

  .امور شناخته و ستوده شده نزد شرع =عرف . 3

روشـن ، استدالل گذشته ىاد شده طي ىنه عقليز قريفه و نيه شرياق آيتأّمل و دقت در سكن با يل

ان يـست و امـا از ميم نيقابل انتساب به ساحت مقدس قرآن كر چ وجهيشد كه احتمال اول به ه

امور شناخته و ستوده =  3( و )امور شناخته و ستوده شده نزد عقالء بما هم عقالء=  2( دو احتمال

ان مطـرح يـدر م یگـريبلكه احتمـال د، ندارد یگريبر د ىحيك وجه ترجيچ يه، )د شرعشده نز

نـده يه احتمـال آيـن صورت مفهوم عرف در آيدر ا. است )3( و )2( ان احتمالياست و آن جمع م

  :فهيه شرينكه در آياست و آن ا

  .امور شناخته و ستوده شده نزد عقل و شرع =عرف . 4

امـور شـناخته و سـتوده شـده نـزد =  2( یت عرف به معنايبازگشت حجّ مراد و مقصود است كه 

عقـالء بمـا هـم  یبنـا یت عرف به معنايبه حجّ ، است )4( یكه جزو معنا )عقالء بما هم عقالء

، ده نمانـده اسـتياز مفّسران ـ خواسته و ناخواسته ـ پوش یاريكه از نظر بس یا عقالء است؛ نكته

امور = 4( یگر معنايز جزو دين )امور شناخته و ستوده شده نزد شرع=  3( یكه بازگشت معنا چنان

اعـم از كتـاب و  ىت امور ادله لفظـيحجّ  یبه معنا، است )شناخته و ستوده شده نزد عقل و شرع

  .سنت است

ب از يـن ترتيح داشـته و بـديتـرج )4( و )3( بر احتمـال )2( احتمال: د بتوان گفتيهرچند شا

اراده شـده باشـد و ، كه مردم بما هم عقالء بر آن اتفاق دارند یامور فه خصوصِ يه شريعرف در آ

، چه خود بدان امر كـرده را بر دستور به آن )ص( رسول خدا، هين آيخداوند در ا یبنابر احتمال قو

نـزد ، اسـت كـه یبلكه مراد امـور »أمر بما أمرك اّهللاٰ «ن شود كه يه ايآ یدهد تا معنا ىدستور نم

كه عقل مردم بماهم عقـالء بـدان حكـم  یبلكه امور، یالبته نه هر امر، استمردم شناخته شده 

امور  یفه به معنايه شريد كه مراد از عرف در آيده و بگويهمچنان اصرار ورز ىو اگر كس. كند ىم

ست تـا يه در مقام حصر نين صورت آيو در ا، ىكين یشناخته شده در نزد مردم است و نه به معنا

ن نكته است كه به آنچه يان ايبلكه در مقام ب، مردم معروف است امر كرده باشدفقط به آنچه نزد 

 ،از آنهـا ندارنـد ىشناخت، كه مردم ىفيع امور توقين با تشريو ا. دستور ده، ن مردم معروف استيب

ع و ياز آن لغـو تشـر، نيـبنـا بـر ا. منافـات دارد )ىاحكام وضع ىز برخيو ن... مانند نماز و روزه و(
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ه يـبر انصراف از اطـالق آ ىلينكه دلين است كه مضافاّ بر ايپاسخ ما ا، ديآ ىشرع الزم نمخالف 

)  9( رسول خدا ىاست با چه مالك ىن پرسش همچنان باقيز اين صورت نيدر ا ىحت، وجود ندارد

ا يـو ، ا به صرف لحاظ پسند مردميآ: مامور است به آنچه نزد مردم شناخته شده است دستور دهد

  كند؟ ىآنان بدان حكم م یندارينكه ديا به لحاظ ايو ، كند ىظ آنكه عقل آنان بدان حكم مبه لحا

  گيری نتيجه

  :ن است كهيدهنده ا نشان، حاصل بحث از مفاد آيه

ا يـبلكـه كـار و ، سـتين ىاساسًا عرف اصـطالح، ه عرف مراد از عرف و معروفيدر آ. 1

  .ا شرع اثبات شده استيك بودن آن از راه عقل و ين، مراد است كه  كيخصلت ن

بلكـه ، باشـد ىاستدالل به عرف از آن جهت كه عرف اسـت نم، ه عرفياستدالل به آ. 2

اگـر اسـتدالل ، ا عرف مؤمنان و متشّرعه است كه در واقعياستدالل به عرِف عقالء و 

ما ُقِصد لم «، نيبرابنا. ر از عرف خواهد بوديغ یگريز ديمثبِت چ، ها درست باشد به آن

  .»قصديوما َوقع لم ، قعي

بطـالن ، عـرف ىت اسـتقالليـفاسـد اثبـات حجّ  ىتال، ارائه شده ىل عقليبر اساس دل. 3

  .ع استيتشر

عـرف بـه  ىت اسـتقالليـان حجّ يـچ وجه در صدد بيفه به هيه شريآ: نتيجه كلى آنكه. 4

ا كتـاب و يعقالء و  یبنا تيان حجّ يبلكه در صدد ب، ستياز منابع فقه ن ىعنوان منبع

ه بـه يـبـر اسـتعمال عـرف در آ ىو اگر كسـ. ها است ان آنيجامع م یا معنايسنت و 

توان گفت  ىم، اصرار بورزد، ىكين یامور شناخته شده در نزد مردم و نه به معنا یمعنا

دستور داده شـده اسـت  )ص( فه در صدد ارجاع به عرف است و به رسول خدايه شريآ

تـوان  ىم، امكان ندارد ىبا توجه به آنكه حمل آن بر عرف منبع، رمان دهكه به عرف ف

ان يـدر موضـوعات نـه در احكـام و بـه ب، ىه ارجاع به عرف اسـت ولـيگفت مفهوم آ

ص يم و حداكثر تشـخيتر در شناخت موضوعات و متعلقات احكام و شناخت مفاه عيوس

موضوعات و متعلقات احكـام و از  یموارد، فهيه شرين سان آيبد. ق و نه احكاميمصاد

 یحكم آن از سـو، گردد كه ىق را شامل ميص مصاديم و حداكثر تشخيشناخت مفاه

، جـز احكـام ىا هر مفهوميا متعلق حكم و يموضوع و ، ىشارع مشخص شده است ول

ه به رسول خدا دسـتور ين آياخذ شده است كه با ا ىفقه یها كه به هر حال در گزاره

ان مردم و اهـل زبـان متـداول و شـناخته شـده ين موارد به آنچه ميشود در ا ىداده م
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م ين مفـاهييروشن است كه از ارجاع به عرف در تع، در هر حال ىول. فرمان ده، است

  .عرف را به دست آورد ىو منبع ىت استقالليتوان حجّ  ىچ وجه نميبه ه

  منابع 

  ها تابك )الف

 الطبعـة، لبنان، روتيب، ةيتب العلمكدار ال، احكام القرآن: محمد بن عبد اّهللاٰ  ىالقاض، ىابن العرب :

 . م 2003 -هـ  1424، الثالثة
 ةيتـب اإلسـالمكالم، ريعلـم التفسـ ىر فيزاد المس: ىعبد الرحمن بن عل أبو الفرج، یابن جوز ،

 .1404، الطبعة الثالثة، روتيب
 ق1423دوم ، ةيتب العلمكدار ال، روتيب، ديالبحر المد: أحمد بن محمد، بةيابن عج . 
 اء يـدار اح، روتيب، رباب ىمصطف: قيتحق، ىر ابن عربيتفس: نيالد يىابوعبداّهللاٰ مح، ىابن عرب

 . ق1422، اول، ىالتراث العرب
 ز يالمحرر الوج، روتيب، محمد ىعبد السالم عبد الشاف: قيتحق، عبد الحق بن غالب، هيابن عط

 . ق1413، اول، ةيتب العلمكدار ال، زيتاب العزكر اليتفس ىف
  ىسـام: قيـتحق، )ريثكر ابن يتفس( مير القرآن العظيتفس: ىل بن عمر الدمشقيإسماع، ريثكابن 

 .ق1420، دوم، عيبة للنشر والتوزيدار ط، جا ىب، بن محمد سالمة
 بى تا، اول، دار صادر، بيروت، لسان العرب: رمكمحمد بن م، ابن منظور .  

 ىخ علـيالشـ، خ عادل أحمد عبـد الموجـوديالش: قيتحق، طير البحر المحيتفس، محمد، انيابوح 

، الجمـل ىأحمـد النجـول.د، ىد النـوقيـا عبـد المجيركز.د: قيمحمد معوض مشاركت در تحق

 . 1422، اول، ةيتب العلمكال، روتيب
 ابوالسعود( ميا الكتاب الكريمزا ىم اليارشاد العقل السل: یمحمد بن محمد العماد، السعود ىأب( ،

 . ىاء التراث العربيدار إح
 تهـران،  ام القـرآنكـأح ىان فيزبدة الب: ) ىليمعروف به مقدس اردب( احمد بن محمد، لىياردب ،

 . تا ىب،  اول، ةياء اآلثار الجعفرية إلحيتبة الجعفركالم
 اعتنى بإخراجهـا، ةية على منظومة القواعد البهيمجموعة الفوائد البه: صالح بن محمد، یاسمر :

 . ق1420، اول، عيللنشر و التوز ىعيدار الصم، جا ىب، ديمتعب بن مسعود الجع
 دفتـر انتشـارات اسـالمى وابسـته بـه جامعـه ، قـم، صالة المسـافر:  د ابو الحسنيس، اصفهانى

  . ق1415،  اول، هين حوزه علميمدرس
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 ريثكدار ابن ، روتيب، البغاب يمصطفى د: قيتحق، یح بخاريصح، ليمحمد بن إسماع، یبخار ،

 . ق1407، سوم
 تا ىب، ىمؤسسة النشر االسالم، بى جا، اركة االفينها: ىمحمد تق، یبروجرد . 
 اول، مرصـاد، قـم، ميق فارس حسون كريتحق، زبدة االصول:  ن عاملىيمحمد بن حس، بهائى ،

  . ق1423

 روتيـب، )ىر الثعـالبيتفسـ( ر القـرآنيتفس ىالجواهر الحسان ف: عبدالرحمن بن محمد، ىثعالب ،

 .روتيب، للمطبوعات ىمؤسسة األعلم
 طاهر أحمد : قيتحق، ث واألثريب الحديغر ىة فيالنها: بن محمد كأبو السعادات المبار، یجزر

  . 1399ة يتبة العلمكم، روتيب، ىالزاوى و محمود محمد الطناح

 ق1416، اول، ريالتفسمؤسسة دار ، قم،  العروة الوثقى كمستمس:  د محسنيس، مكيح .  

 بـى جـا، ىد محمـد روحـانير بحـث خـارج سـيتقر-االصول ىمنتف: د عبدالصاحبيس، حكيم ،

  . ق1416، دوم، یالهاد

 مؤسسه چـاپ و ، تهران، الفرائد ىة عليالحاش ىدرر الفوائد ف: آخوند مال محمد كاظم، ىخراسان

  . ق1410، اول، ىنشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 ق1407، اول، وزارت ارشاد، تهران، فوائد االصول: آخوند مال محمد كاظم، ىخراسان . 
 ر للطباعـة و النشـريالمن، بى جا، عةيفقه الش ىام الرضاع فكأح:  د ابوالقاسم موسوىيس، ىيخو ،

  . 1417، اول

 تبـة كم، ات االحكـاميـشرح آ ىفقه القرآن ف:  نيد بن عبداّهللاٰ بن حسين سعيقطب الد، راوندى

 . قم،  دوم،  ق. ه 1405، ىالنجف ىاّهللاٰ المرعشة يآ
 بى جـا، جمعى از محققين: قيتحق، تاج العروس من جواهر القاموس: محّمد بن محّمد، زبيدی ،

 . بى تا، ةيدار الهدا
 سـوم، ىدارالكتـاب العربـ، روتيـب، ليـشاف عن حقائق غـوامض التنزكال: محمود، یزمخشر ،

 . ق1407
 م1993ر كدار الف، روتيب، ل بالمأثوريالتأو ىالمنثور فالدر : نيجالل الد، ىوطيس . 
 ر كـدار الف، روتيـب، ضاح القرآن بـالقرآنيا ىان فياضواء الب: محمد بن محمد المختار، ىطيشنق

 .1415، عيللطباعة و النشر و التوز
 مؤّسسـة االعلمـى للمطبوعـات، روتيـب، ر القـرآنيزان فى تفسيالم: نيمحّمد حس، ىيطباطبا ،

 . ق1393
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 ابوالقاسـم : قيـح و تحقيتصـح، جوامع الجامع: الفضل بن الحسن ىن ابوعلين الديام، ىطبرس

 . ش1377، اول، ه قم و دانشگاه تهرانيت حوزه علميريمركز مد، تهران، ىگرج
 ناصـر ، تهـران، ر القرآنيتفس ىان فيمجمع الب: الفضل بن الحسن ىن ابوعلين الديام، ىطبرس

 . ق1372، سوم، خسرو
 أحمـد محمـد  محقـق، )یر الطبريتفس( ل القرآنيتأو ىان فيجامع الب: ريمحمد بن جر، یطبر

 . ق 1420، اول، مؤسسة الرسالة، ركشا
 یر طنطاويتفس( طير الوسيالتفس: ديمحمد س، یطنطاو( ،www.shamela.ws. 
 عبـد اّهللاٰ نـورانى: به اهتمـام، )رساله 20( ةيالمسائل النصراجوبة : نير الديخواجة نص، طوسى ،

  . 1383،  اول،  پژوهشگاه علوم انسانى، تهران

 شـه يسـازمان انتشـارات پژوهشـگاه فرهنـگ و اند، بى جـا، فقه و عرف: ابوالقاسم، دوستيعل

  . ش1386، سوم، ىاسالم

 بى تا، مصر ىدار االتحاد الجامع، بى جا، ىع اِإلسالميالتشر ىأثر العرف ف، د صالحيالس، عوض. 
 دار و ، جـا ىبـ ، ىم سـامرائيوإبراه ىمخزوم یمهد: قيتحق، نيالع: ل بن أحمديالخل، یديفراه

 . تا ىب، تبة الهاللكم
 ر الظالليتفس( ظالل القرآن ىف: ىن الشاربيم حسيد إبراهيس، قطب( ،www.shamela.ws. 
 تا ىب، نا ىب، جا ىب، احكام القرآن: ن بن محمديعماد الد، ىالهراسا كي . 
 مؤسسة الرسـالة، ر كالم المنّانيتفس ىم الرحمن فير الكريسيت: عبد الرحمن بن معال، حقيلو ،

 . ق1420، اول
 نير الجاللـيتفسـ، بكـر ىن عبدالرحمن بـن ابـيجالل الد: ىوطيمحمد بن أحمد و س، ىمحل ،

  . تا ىب، اول، القاهرة ثيدار الحد، قاهره

 الـزواج ىفـ] فـاءةكال[د معنـى يتحد ىر العرف فيتأث: مروان محمد محروس، ىمدرس أعظم ،

النـدوة الثالثـة عشـرة لمجمـع الفقـه  ىن فـيو السادة الفخـام المنتـد، حضرات العلماء األعالم

 . www.shamela.ws، یالهند ىاإلسالم
 ش1360، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، كلمات القرآن ىق فيالتحق: حسن، یمصطفو .  

 دار : طيالمعجـم الوسـ محمـد، حامـد و النجـار، أحمد و عبـدالقادر، اتيم و الزيإبراه، مصطفى

  . بى تا، ةيق مجمع اللغة العربيتحق، الدعوة

 1373، اول، ةيتبة المحمدكالم، تهران،  اسبكة الميحاش ىة الطالب فيمن،  نيمحمد حس، نىينائ 

 . ق
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 ىر النســـفيتفســـ( ليـــل وحقـــائق التأويـــالتنز كمـــدار: عبـــداّهللاٰ بـــن أحمـــد، ىنســـف( ،

www.shamela.ws. 
 ق يـتحق، غرائب القرآن ورغائب الفرقـان: نين الحسن بن محمد بن حسينظام الد، یشابورين :

 . ق1416، اول، روتيب، رانيا عميركخ زيش

 مجالت )ب

 التـابع لمنظمـة المـؤتمر  ىمجمـع الفقـه اإلسـالم، قيـن الفقـه و التطبيمقاله العرف ب: االشقر

ــالم ــاملة ، ىاإلس ــدها للش ــ: أع ــو ف ــراء عض ــن الزه ــامة ب ــد ىأس ــل الح ــى أه ، ثيملتق

www.shamela.ws. 
 أعـدها للشـاملة ، ىالتابع لمنظمة المؤتمر اإلسالم ىمجمع الفقه اإلسالم، مقاله العرف، طيجع :

 .www.shamela.ws، ثيملتقى أهل الحد ىأسامة بن الزهراء عضو ف
 أعدها للشاملة ، ىالتابع لمنظمة المؤتمر اإلسالم ىمجمع الفقه اإلسالم، مقاله العرف، یدوكور :

 .www.shamela.ws، ثيملتقى أهل الحد ىبن الزهراء عضو ف أسامة
 التـابع لمنظمـة المـؤتمر  ىمجمع الفقه اإلسالم، ىالفقه اإلسالم ىمقاله العرف ف :دونمز بى تا

ــالم ــاملة ، ىاإلس ــدها للش ــ: أع ــو ف ــراء عض ــن الزه ــامة ب ــد ىأس ــل الح ــى أه ، ثيملتق

www.shamela.ws. 
 التابع لمنظمـة المـؤتمر  ىمجمع الفقه اإلسالم، قين الفقه والتطبيمقاله العرف ب: محمود، شمام

ــالم ــاملة ، ىاإلس ــدها للش ــ: أع ــو ف ــراء عض ــن الزه ــامة ب ــد ىأس ــل الح ــى أه ، ثيملتق

www.shamela.ws. 
  التـابع  ىمجمـع الفقـه اإلسـالم، ىع اإلسـالميالتشـر ىمقاله منزلة العرف ف: عمرمحمد عبده

، ثيملتقى أهـل الحـد ىأسامة بن الزهراء عضو ف: أعدها للشاملة ، ىلمنظمة المؤتمر اإلسالم

www.shamela.ws. 
 أعدها للشـاملة ، ىظمة المؤتمر اإلسالمالتابع لمن ىمجمع الفقه اإلسالم، مقاله العرف، سيالم :

 .www.shamela.ws، ثيملتقى أهل الحد ىأسامة بن الزهراء عضو ف



  1اول، شماره پياپى  هشمار، اولسال  :قم دانشگاهفصلنامهٴ دو 

  )94 -75صفحات (بررسي تطبيقي مسأله جبردر تفسير كبير فخر رازي و تفسير الميزان عالمه طباطبايي 
 24/05/1394 شريذپ خيرات 08/04/1394 تفايرد خيرات

مسأله جبردر تفسير كبير فخر رازی و تفسير الميزان  بررسى تطبيقى

  عالمه طباطبايى

  *محمود صيدی

  **احسان منصوری

  ***مرتضى بيات

  چكيده

تفكّـر و ، يكى از قديمى ترين مباحث كالمى در عالم اسالم است كه، جبر و اختيار

متكّلمان و مفّسـران اسـالمى در تفسـير . تّدبر در آيات قرآنى سبب طرح آن گرديد

فخررازی كه از مهم ترين . به دو دستة جبری و قدری تقسيم شدند، اين گونه آيات

يكـى از . نمودسعى بسياری در اثبات نظريه جبر ، ن و متكلمان اشعری استمفسرا

بـا اسـتفاده از تفسـير آيـات ،  مبحث ترين قسمت های نظريه او اثبات اين اساسى

خـالق و ، با استفاده از شريك نداشتن خداونداستدالالت رازی در اين . قرآنى است

بـه اثبـات جبـری بـودن آنهـا مـى ، اختيـاریجاعل بودن و تعلق علم او به افعال 

برخـى از ايـن ، با توجه به مبانى فكری عالمـه طباطبـائى در تفسـيرالميزان.پردازد

، استدالالت دچار ناسازگاری درونى و با آياتى كه اثبات اختيـار انسـانى مـى كننـد

مستلزم جبری بودن افعال انسانى ، خالق و جاعل بودن خداوند نيز. نقض مى شوند

خلق نمـوده و علـم او بـه انجـام اختيـاری ، يست؛ زيرا كه خداوند انسان را مختارن

  .تعلق گرفته است، افعال

  .قرآن، جبر واختيار، خداوند، عالمه طباطبائى، فخررازی :واژگان كليدی

  

                                                 
 .دانشگاه شاهد گروه فلسه و حكمتستاديارا *

 .دانشگاه قم فلسفه و كالم دانشجو دكتری **
 .دانشگاه اراكگروه معارف استاديار  ***
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  مقدمه

توحيـد م در موارد متعددی انسانها را به تفكر و تعقل در مـورد مسـائل مختلـف ماننـد يركقرآن 

سـبب ، آيـات قـرآن، از اين جهت. دعوت مى كند... شگفتى های مخلوقات و، شناخت او، خداوند

و به وجـود آمـدن فرقـه هـای مختلـف ، طرح نخستين مسائل كالمى و اعتقادی در عالم اسالم

  .مى كردندد استنا گرديد؛ كه هر يك در اثبات مدعای خويش به آيات قرآنى، كالمى و فكری

تـدبّر و تفكّـر موجـب كه ؛فراوان اسـت، اردرقرآنيمسائل مربوط به جبرواخت، ميزانبه همين 

گروهـــى طرفـــدارجبروگروهى .)1/42: 1377، مطهـــری( ديـــمســـلمانان در ايـــن بحـــث گرد

از ايـن جهـت هـر دو گـروه .)414: همان( در افعال خويش شدند، ديگرطرفدارقدرو اختيار انسان

ات ناظر به يآ، طرفداران جبر. توجه به مدعای خويش برآمدندات قرآن با يه آيل وتوجيدرصدد تأو

به اين ترتيب آيـات .)415: همان( ردندكل مى يرالهى راتأويات تقديآ، ارياربشروطرفداران اختياخت

  . معتزله و اشاعره در عالم اسالم گرديد، سبب شكل گيری دو فرقه بزرگ كالمى، قرآنى

بحث های زيادی در اثبات ، مفّسرين اشعری است كه فخررازی يكى از بزرگترين متكلّمين و

به طور كلى ديدگاه های او در اين . مطرح كرده است، جبری بودن و اختياری نبودن افعال انسانى

در اثبـات اختيـاری نبـودن و ، اقامه ی براهين عقلـى: به چند بخش كلى تقسيم مى گردد، زمينه

فاده از آيات قرآن كريم و احاديث و نقد ديدگاه معتزله با است، اثبات جبر، جبری بودن افعال انسان

در اثبات رازی در پژوهش حاضر به بررسى و نقد استدالالت قرآنى . در مورد ارادة مستقل انسانى

  . پرداخته مى شود، با توجه به مبانى عالمه طباطبائى، اختياری نبودن افعال انسانى

آيات در باب خالق بـودن : بخش كلى تقسيم مى گرددبه سه ، در اثبات جبر او براهين قرآنى

كه به ترتيب به بررسـى و نقـد هـر ، جبری بودن ايمان و كفر در انسانها، جاعل بودن او، خداوند

  . با استفاده از مبانى عالمه طباطبائى پرداخته مى شود يك از اين بخش ها

  آيات مشتمل برلفظ خلق 

در اثبات جبری بودن افعال ، ه از آيات مشتمل بر لفظ خلقفخررازی استدالالت متعددی با استفاد

از جملـه ، نسبت به تمـام موجـودات، اين آيات بيان گر خالق بودن خداوند. اقامه مى كند، انسان

ابتدا دو معنای خلق يعنى ايجـاد و ، رازی جهت استدالل به اين آيات. افعال اختياری انسان است

 . تقديررا بيان مى كند
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  قمعانى خل

  :) 135/ 1407:9، رازی( و تقدير است) ايجاد( از ديدگاه فخررازی خلق به دو معنای احداث

َو « و  )49: قمـر( ».ٍء َخَلْقناُه بَِقـَدرٍ  ىل شَ كِإنا « معنای احداث و ايجاد لفظ خلق در دو آيه ی 

َرُه َتْقدِ  ىل شَ كَخَلَق  ه معنای احـداث و ايجـاد اسـت نـه ب، خلق در اين آيات.)2:فرقان( ».راً يٍء َفَقد

، زيرا كه آنها بيانگر خلق با تقدير هستند؛ يعنى خداوند هر شىء را .)136/ 9: 1407، رازی( تقدير

از . در نتيجه خلق در اين آيات به معنـای تقـدير نيسـت. با قدر مشخص و معينى خلق مى نمايد

ُ الْخالِقُ « آيه ، جهت ديگر زيرا كـه خبـر بـا الـف و الم . افاده حصر مى كند )24: حشر( ». ُهَو اّهللاٰ

، رازی( خلق به معنای تقدير و مشخص نمودن محصور در چيزی نيست. نشان دهنده حصر است

زيرا كه خداوند محصور در خالق بودن نيست و صفات كمالى بسيار ديگری نيـز  .)136/ 9: 1407

  . است به معنای احداث و ايجاد، درنتيجه خلق در اين آيه. دارد

  : با استفاده از آيات قرآنى چنين توضيح مى دهد، فخررازی معنای تقدير در مورد لفظ خلق را

ِ   سىيِإن َمَثَل عِ « - آل ( ». ونُ يكـْن فَ كـَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتـراٍب ُثـم قـاَل لَـُه كِعنَْد اّهللاٰ

با توجه به اينكه ؛ايجاد استدر اين آيه استعاره از احداث و »  ونُ يكْن فَ ك« .)59:عمران

 .)همان( احداث و ايجاد نيست بلكه تقدير است، مقصود از خلق، بعد از خلق آمده است

  .با تقدير معين و مشخصى مى كند، در نتيجه آيه داللت بر خلق

ُ َأْحَسُن الْخالِقِ  كَفَتبارَ « - داللت بر خالق بودن ، ظاهر اين تركيب .)14: مؤمنون( ». نَ ياّهللاٰ

دو ، زيرا كه تفضيل و برتری هنگـام مقايسـه. مى كند، غير خداوند يعنى مخلوقات نيز

ولى او برترين خـالق هـا ، خالقى هست، از اين رو غير از خداوند نيز. يا چند چيز است

فقـط ، خـالق و ايجـاد كننـده حقيقـى، از طرف ديگر با توجه به براهين متعـدد. است

. چيزی نيسـتند، ازمندی خالق و ايجاد كننده حقيقىخداوند است و ممكنات به دليل ني

، رازی( بلكـه تقـدير اسـت، در نتيجه مقصود از خلق در اين آيه احداث و ايجاد نيست

از اين رو آيه داللت مى كند كه خداوند برترين تقديركنندگان اسـت  .)136/ 9: 1407

 .منافاتى ندارد، و اين مطلب با انحصار علّيت حقيقى در او

ِإْن هـذا ِإال ُخُلـُق «: ُخُلق و اختالق خوانـده شـده اسـت، آيات قرآنى كذب و دروغ در -

لِ  110:مائده(  »نَ ياْألَو( ،» ٌاْختِالق ِإْن هذا ِإال « )زيـرا . ».اً كـَو َتْخُلُقـوَن ِإفْ «و ) 137:شعرا

 كنـد مى )تقدير( فرض، كه دروغ گو معدوم و امر غير واقعى را در ذهن خويش موجود
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غيـر ، به بيان ديگـر دروغ گـو .)137/ 9: 1407، رازی( نمايد و از آن به لفظ تعبير مى

  . مقدر مى كند، واقعى و مطابق با واقع، واقعى را در ذهن خويش

زيرا كـه . خلق به معنای احداث و ايجاد منحصر در خداوند بوده و ايجاد كننده حقيقى فقط اوست

نيازمند به خداوند هستند و ممكنات بـه دليـل لـزوم دور يـا ، همه مخلوقات به دليل ممكن بودن

ايجاد و احداث شـىء : به دو معنا است، خلق به معنای تقدير هم. خالق موجودی نيستند، تسلسل

همان گونه كه ايجاد .به مقدار مخصوص و معين؛ اين معنى كيفيت خاصى از ايجاد و احداث است

صـح يفـإذا لـم « .ه اين تفسـير نيـز منحصـر در اوسـتتقدير ب، حقيقى منحصر در خداوند است

صـح إال مـن اّهللاٰ يضـا أن ال يوجـب أ، رير بهـذا التفسـيالتقـد كذلكاإلحداث إال من اّهللاٰ تعالى ف

حكم به واقع شدن شىء به مقدار خاصى نيز تقدير ناميـده مـى  ؛)137/ 9: 1407، رازی( ».تعالى

تقدير به اين  ».ذاكة كذا و من المملكالن من الرزق السلطان قدر لف«:شود؛ مانند اينكه گفته شود

افعال خويش را به مقـدار و كيفيـت ، زيرا كه انسان نيز .)همان( معنى از انسان نيز صادر مى شود

  . انجام مى دهد، خاصى

خداوند ايجاد و تقدير كننده افعال اختياری انسان هاسـت و ، در نتيجه با توجه به آيات خلقت

اثبـات  )58/ 9: 1407، همو( و تقدير )1414:42، همو( يعنى ايجاد، اين دو جهت، رازیاز ديدگاه 

 .كننده جبری بودن و اختياری نبودن افعال انسانى است

  استدالل به آيات خلق در اثبات جبری بودن افعال انسانى

يـات خالقيـت بـا اسـتفاده از آ، در مورد لفظ خلق، فخررازی بعد از تبيين دو معنای ايجاد و تقدير

، بـه بيـان ديگـر. به اثبات جبری بودن افعال انسانى مى پـردازد، خداوند نسبت به همه مخلوقات

علـم بـه همـه اشـياء و افعـال ، خداوند خالق و ايجاد كننده همه مخلوقات است و از طرف ديگر

به ايجـاد و ، پيش از وقوع آنها دارد؛ در نتيجه همه ممكنات از جمله افعال اختياری انسان، انسانى

  :تقرير استدالل های رازی در اين قسمت چنين است. موجود مى شوند، تقدير خداوند

ِ ُشرَ ...« ُ خالُِق يَخلِْقِه َفَتشاَبَه الَْخلُْق َعلَ كاَء َخَلُقوا كَأْم َجَعُلوا ِهللاّٰ ٍء  ىل َشـكِهْم ُقِل اّهللاٰ

ار قرار دادن شـريك بـه خداونـد را ، ابتداء اين آيه .)16: رعد( ». َو ُهَو الْواِحُد الَْقه

از اين رو انسان در افعال خويش مسـتقل . انكار كرده و مورد مذمت قرار مى دهد

، زيرا كه در صورت استقالل انسان در افعال خويش و جبری نبـودن آنهـا. نيست

ه نيازمند به خداونـد نبـوده و در نتيجـ، برخى از موجودات در انجام افعال خويش
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حاصل اينكه همـه افعـال انسـان بـه .مانند و شريك خداوند در ايجاد خواهند بود

« : پايـان آيـه آمـده اسـت در .)27/ 1420:19، رازی( تقدير خداوند و جبر اوست

ار در ، هنگامى كه مطلب قبـل در مـورد خالقيـت خداونـد اسـت» .َوُهَوالْواِحُدالَْقه

در تحـت ، ست و همه افعال انسـان نيـزنتيجه خداوند در افعال خويش نيز واحد ا

  .)28:همان( قهر و جبر اوست

از جهت ديگر اين آيه در مقام استفهام انكاری است و شـريك داشـتن خداونـد را در طـى طـرح 

خـالقى موجـود «:بنابراين معنای آيـه چنـين مـى شـود. مورد انكار و ابطال قرار مى دهد، سئوالى

خلقـت او ماننـد ، اگر انسان خالق افعال خويش باشـد. ».دخلقت كن، نيست كه مانند خلق خداوند

خلقت خداوند به اخراج از عدم به . خلقت خداوند خواهد بود و خداوند نيز خالق مثل آن خواهد بود

در حالى كه آيـه داللـت صـريح بـر بطـالن ايـن . خلقت انسان نيز چنين خواهد بود، وجود است

  .)147/ 9: 1407، رازی( مطلب مى كند

عمل انسان شىء : ررازی از جهت ديگری نيز به اثبات جبر با استفاده از اين آيه مى پردازدفخ

ُ «:هر شىء ای به دليل، از جهت ديگر. زيرا كه از موجودات خارجى بوده و معدوم نيست. است َاّهللاٰ

نـد مخلـوق خداو، نتيجه اينكه عمل بنـده نيـز. مخلوق خداوند است، )16:رعد( ».ءٍ ىل شَ كخالُِق 

  .)138/ 9: 1407، رازی( است

ُ الْخالِقُ « هم چنين  بيان گر حصر خالقيت در خداوند و نبود خالقى به جز  ) 24:حشر( » ُهَو اّهللاٰ

از ايـن رو خداونـد . خلق در اينجا به معنای تقدير است .)151: ص، 9 ج، ةيالمطالب العال( او است

و انسـان اراده ای در انجـام  )1420:29/514، رازی( افعال بندگان را به وجه خاصى مقّدر مى كند

  .يا ترك فعل ندارد

: أعـراف( ».َأال لَـُه الَْخلْـُق َو اْألَْمـرُ « : رازی به آيه ديگری نيز در اين سياق استدالل مى كند

و لذا فاعليـت او نسـبت  )156/ 9: 1407، رازی( اين آيه بيانگر انحصار خالقيت خداوند است .)54

انسان در انجـام افعـال خـويش اسـتقاللى ، در نتيجه. تعلق مى گيرد، تياری انسان نيزبه افعال اخ

  .ندارد و فاعل مجبور است

وا َقْولَ « ُه َعلِ كَو َأِسرـُدوِر َأ ال يْم َأِو اْجَهُروا بِِه ِإن ْعَلـُم َمـْن َخَلـَق َو ُهـَو يٌم بِذاِت الص

ُدوِر «  مقصود از.)14-13:ملك( »ُر؟يُف الَْخبِ ياللطِ  افعال قلـوب يعنـى » بِذاِت الص

َأ « خداوند به همه اين اموربه دليل . عقيده ها و خطورات نفسانى است، انگيزه ها

اتصال ايـن .)149: همان( عالم است و خالق آنها نيز مى باشد»ْعَلُم َمْن َخَلَق؟يال 
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 قلبى است جهر و خطورات، كالم به ماقبل نشان دهنده عالم بودن خداوند به سرّ 

اسـتفهام انكـاری »ْعَلُم َمْن َخَلـَق؟يَأال «از جهت ديگر .)590/  30: 1420، رازی(

در نتيجـه خـالق . است و داللت بر عالم بودن خالق نسبت به مخلـوق مـى كنـد

، همـو( انسان عالم به جزئيات افعال خويش نيسـت. عالم به آن نيز هست، شىء

غافل بسياری از افعال اختياری را انجام زيرا كه شخص خواب و .)149/ 9: 1407

در نتيجه ، )324/ 1986:1، همو( ولى به كميت و كيفيت آنها علم ندارد، مى دهد

عالم بودن خداونـد نسـبت بـه همـه ، حاصل اينكه اين آيه. خالق آنها نيز نيست

افعال انسانى را اثبات مى كند و چنين مطلبى نشان دهنـده جبـری بـودن همـه 

  . نى استافعال انسا

بيانگر خالق بـودن خداونـد نسـبت بـه هـر  )49: قمر( ».ٍء َخَلْقناُه بَِقَدرٍ  ىل شَ كِإنا « هم چنين آيه

افعال انسانى نيز شىء بوده و خداوند خالق آنها .)150/ 9: 1407، همو( با قدر معلومى است، شىء

همـه ممكنـات و افعـال  در نتيجه تعلق تقدير خداوند نسـبت بـه .)326/ 30: 1420، همو( است

  . اثبات كننده جبری بودن آنهاست، انسانى

َرُه َتْقـدِ  ىل شَ كَو َخَلَق  كالُْملْ  ىفِ  يكَشرِ   ْن لَهُ يكَو لَْم «  2:فرقـان( ».راً يٍء َفَقـد(. 

در نتيجه خداوند خـالق . افعال بندگان نيز شىء اند. خداوند خالق همه اشياء است

 ر اين آيه بيان گر شريك نداشتن خداوند نيز هسـتاز جهت ديگ. آنها نيز هست

از اين رو انسان در افعال خويش مستقل نيست و افعـال او .)9/153: 1407، همو(

  .به جبر خداوند است

ِ يَهل ِمن خالٍِق غَ «  ُهوَ كْرُزقُ يُر اّهللاٰ ـماِءالِإلَهِإال اگـر خـالق  .)3:فـاطر( ».ْم ِمـَن الس

از ايـن رو . روزی دهنده از آسمان خواهد بود، ديگری غير از خداوند موجود باشد

روزی دهنـده خـويش و شـريك ، در صورتى كه انسان فاعل افعال خويش باشد

   .)9/154: 1407، همو( خداوند در آن خواهد بود

اين : ن آيه اثبات مى كندفخررازی از جهت ديگری نيز جبری بودن افعال انسان را با استفاده از اي

ِ يـغَ  خـالِقٍ  ِمنْ  َهلْ « : آيه سه فقره دارد  ِمـنَ  مْ كْرُزقُ يـ« ، بيـان گـر نعمـت ايجـاد ابتـدائى» .ُراّهللاٰ

ماِءَواْألَْرضِ  ُهوَ « سپس ، نعمت ابقاء رزق را بيان مى كند» .الس بيان گر انحصار خالقيـت » الِإلَهِإال

بنابراين اين آيه نيز با استفاده از شريك نداشتن .)1420:26/223، همو( و رازقيت در خداوند است

 .خداوند به اثبات جبری بودن افعال انسانى مى پردازد
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« : فخررازی استدالل ديگری نيز با استفاده از شريك نداشتن خداوند در اثبات جبر اقامه مى كند

ِ ال يَن يَو الذِ  در برخى از آيات قـرآن  .)20:نحل( ». ْخَلُقونَ يَو ُهْم ئًا يْخُلُقوَن شَ يْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّهللاٰ

ايـن آيـه بيـان گـر . فرعون و نمرود به عنوان خالق ناميده شده اند، مالئكه، بيان شده كه مسيح

 نكره در نفى بوده و افـاده عمـوم مـى كنـد» ئاً يْخُلُقوَن شَ يال «زيرا كه . خالق نبودن چيزی است

نه تنها اين امور خالق چيزی نيستند بلكه خود نيز مخلوق خداوند  در نتيجه.)9/154: 1407، همو(

  .)1420:20/195، همو

يعنى تعلـق ايجـاد و تقـدير ، با استفاده از آيات خلقت، حاصل اينكه فخررازی در اين قسمت

به اثبات جبری بودن افعـال انسـانى ، خداوند نسبت به همه اشياء و شريك نداشتن او در خالقيت

با توحيد و شريك نداشتن خداوند منافـات ، ديدگاه او استقالل انسان در افعال خويشاز . پرداخت

  . زيرا كه در اين صورت انسان در افعال خويش نيازی به خداوند نخواهد داشت.دارد

  نقد استدالل به آيات خلق در اثبات جبری بودن افعال انسانى

خـالق بـودن خداونـد : دو جهت دارند، مودآياتى كه فخررازی در اين قسمت در اثبات جبر اقامه ن

و علم داشـتن  )خلق به معنای احداث و ايجاد( از جمله افعال اختياری انسان، نسبت به همه اشياء

، او با مقدمه قرار دادن يكى از اين دو قسم آيات و انضـمام .)خلق به معنای تقدير( خداوند به آنها

اختياری نبودن همه افعـال ، ايجاد و تقدير خداوندمقدمه ای ديگر يعنى جبری شدن فعل با تعلق 

از اين رو به بررسى و نقد اين گونه مقدمات او با توجه بـه مبـانى عالمـه . انسانى را نتيجه گرفت

تا اينكه نتيجه استدالالت او يعنى جبری بودن افعـال انسـان باطـل ، طباطبائى پرداخته مى شود

  :گردد

از ايـن . وابسته و نيازمند به علّت و خداوند است، انند ارادهمعلول در وجود و ساير كماالتش م

در اراده خـويش نيـز ، رو همان گونه كه انسان در وجود خويش وابسته و نيازمند به خداوند اسـت

اراده خداوند به انجام فعل اختياری با اراده و اختيار انسان تعلـق ، با وجود اين. مستقل از او نيست

 سـبب جبـری بـودن آنهـا نمـى شـود، تعلق اراده الهى به افعـال انسـانى در نتيجه. گرفته است

مسـتند بـه ، فعل ارادی در عين استناد به علّت فاعلى، به بيان ديگر .)109/ 1: 1417، طباطبائى(

در نتيجه مخلوق بـودن  .)110: همان( يعنى اراده و اختيار انسانى نيز هست، آخرين جزء علّت تام

انسـان مختـار و صـاحب  به. منافاتى با اختيار او ندارد، انسان كه مورد تأكيد اين گونه آيات است
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. منافاتى با اراده انسانى نـدارد، تعلق علم و تقدير خداوند نيز، با اين رويكرد .اراده خلق شده است

  . ن تعلق گرفته استبا اختيار انسا، زيرا علم خداوند به انجام فعل اختياری

در ايجاد و خلقت و اختصاص اين دو ، بيانگر شريك نداشتن خداوند، اين آيات، از جهت ديگر

بدون نياز بـه خداونـد و  ،اراده مستقل انسانى رو از اين .)64/ 3: 1415، كاشانى( صفت به اوست

در افعـال ، د انسـاناراده نداشـتن موجـودی ماننـ ی دهنده نشانولى . نفى مى كنند، خالقيت او را

اراده و ساير ، از اين رو انسان در عين معلول بودن و نيازمندی به خداوند در وجود. خويش نيستند

، حاصل اينكـه اراده ی وابسـته و نيازمنـد انسـان. فاعل افعال خويش نيز هست، كماالت انسانى

اضـح أن ال تـدافع بـين و مـن الو«.منافاتى با مدلول اين آيات يعنى شريك نداشتن خداوند ندارد

استناد الفعل الى الفاعل الواجب بالذات و الى الفاعل الذی موضوعه كاالنسان مـثال فـأن الفاعليـه 

  .)2/267:  1417، طباطبائى( ».طوليه العرضيه

از ، اين آيات بيانگر تعلق ايجاد و تقـدير خداونـد بـه همـه موجـودات، همان گونه كه گذشت

داللت به اراده داشتن انسان در افعـال خـويش ، ز طرفى آياتى از قرآنا. جمله افعال انسانى است

َفَمـْن شـاَء «، )67:فصلت( ». َعَلى الُْهدى  َفاْسَتَحبوا الَْعمى«: مى كند و انسان را فاعل آنها مى داند

ناُه يِإنا َهـدَ « و  )28:تكوير( ». مَ يْسَتقِ يْم َأْن كلَِمْن شاَء ِمنْ «، )29:كهف( ».ُفرْ يكْؤِمْن َو َمْن شاَء َفلْ يَفلْ 

بِ  ا شايالس ا كَل ِإم ايجاد و ، جمع ميان اين دو دسته آيات اين مى شود كه .)3:انسان( ».ُفوراً كرًا َو ِإم

انسـان دارای ، خداوند به افعال اختياری انسان تعلق گرفته است؛ با وجود ايـن )اراده و علم( تقدير

ايجاد و تقديرخداوند به اختياری بودن انسان و انجام اختياری آنهـا به بيان ديگر . اختيار نيز هست

  .)2/269: 1417، طباطبائى( تعلق گرفته است

، ولـى اراده انسـان. ابداعى و قديم است و موجودات را از عدم موجود مى كند، افعال خداوند 

بى ، طوسى( ند نيستدر نتيجه افعال انسان مانند خداو. مانند وجود او حادث است و ابداعى نيست

خارج مى شود و لذا اختيار انسان منافاتى بـا ، از مجرای نفى آيه، و افعال اختياری او )237/  6: تا

، زيرا كه انسان فاعل جسمانى است و علل جسمانى به دليل محـدوديت. مدلول آيه پيدا نمى كند

  .)1/73:  1417، طباطبائى( فاعل و خالق چيزی نيستند
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  آيات جعل در اثبات جبری بودن افعال انسانىاستدالل به 

به استفاده از آيات جاعل بودن ، در اثبات جبر ناظر، دومين قسمت استدالل های قرآنى فخررازی

مـى كنـد؛  نمقدمه ای در مورد اقسام جعل بيـا، او جهت استدالل به اين گونه آيات. خداونداست

« : ی آن ايجاد و تكوين چيزی است ماننـدكه معنا، متعدی به يك مفعول: جعل بر دو قسم است

ُلماِت َو النورَ  كه معنای آن اتصاف ذاتـى بـه صـفتى ، متعدی به دو مفعول ؛)1:أنعام( ».َو َجَعَل الظ

: 1407، همـو( .)128: بقـرة( ». كِن لَ يَو اْجَعلْنا ُمْسلِمَ « و  )30:ميمر( ».ايَنبِ  ىَو َجَعَلنِ « : است مانند

9/161(.  

 تفاوت ميان اين دو قسم جعل و با استفاده از آياتى كه بيان گر جاعل بودن طرحبا فخررازی 

به اثبات جبری بودن ، هستند.. .معارف بشری و، علوم، توبه، خداوند نسبت به اسالم )ايجاد كننده(

جاعـل و ايجـاد كننـده افعـال بنـدگان بـوده و اراده ، از ديدگاه او خداوند. افعال انسان مى پردازد

تقريـر اسـتدالل . در نتيجه همه افعال انسانها جبری مى باشـد. انسانها نقشى در انجام آنها ندارد

 :های او در اين قسمت چنين است

 يَوِمن ُذر  كِن لَ يَربَنا َواْجَعلَْنا ُمْسلِمَ « - ْسلَِمًة ل ًة م يَنا َوُتـْب َعلَ كَوَأِرَنا َمَناسِ  كتَِنا ُأمِإنـ Ĥكَنـ 

حِ  اُب الر وانسان در صورتى مسلمان خواهد شد ، طبق اين آيه .)128: بقرة( ».مُ يَأنَت الت

با خلقت جعـل و ايجـاد ، از اين رو اسالم. جعل و ايجاد كند، خداوند او را مسلمان، كه

نه اينكه انسان اختياری در پـذيرش اسـالم يـا  ؛)همان( حاصل مى شود، خداوند در او

توبه نيز با اراده انسان ، هم چنين با توجه به مفاد اين آيه. داشته باشدعدم پذيرش آن 

به بيان ديگـر خداونـد  .)166: همان( حاصل نمى شود و خداوند ايجاد كننده آن است

، همـو( زيرا كه جعل به معنای خلقت است. اسالم و توبه را در انسان ها خلق مى كند

، توجه به معنای جعل متعدی به يك مفعولفخررازی با ، حاصل اينكه .)4/52: 1420

استنباط مى كند و ، جبری بودن اسالم و توبه را از اين آيه، يعنى ايجاد و تكوين شىء

  .نتيجه مى گيرد، طى آن جبری بودن همه افعال انسانى را

ـالِة َو يُمِقـ ىنِـَرب اْجَعلْ «و  )37:ميابراه( ». ِهمْ يِإلَ  یَفاْجَعْل َأْفئَِدًة ِمَن الناِس َتْهوِ « - َم الص

 اين آيات بيانگر خالق بودن خداوند نسبت به رغبت و هوی  .)40:ميابراه( ». ىتِ يِمْن ُذر

زيرا كه اگر حصول اراده در قلب انسانى با اختيـار او باشـد بـه . در قلوب انسان هاست

به اراده ، انىدر نتيجه افعال انس. اراده ديگری نيازمند بوده و به تسلسل خواهد انجاميد

 .)9/168: 1407، همـو( و اختيار او انجام نمى گيرد و با جبر خداوند حاصل مـى شـود
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: 1420، همـو( آيه دوم نيز بيانگر خالقيت خداوند نسبت به فعل طاعات در انسان است

 )27: ديحد( ».َن اتَبُعوُه َرْأَفًة َو َرْحَمةً يُقُلوِب الذِ  ىَو َجَعلْنا فِ «هم چنين آيات  .)19/106

ًة َو َرْحَمةً كنَ يَو َجَعَل بَ «و  زيـرا كـه . داللت بر چنين معنائى مى كنند )21:روم( ».ْم َمَود

، همـو( با خلقت خداوند حاصل مى شوند، رحمت و مودت از صفات نيكوئى هستند كه

... رحمـت و، مـودت، حاصل اينكه با توجه به اين آيات رغبت و هوی .)9/169: 1407

  . با اراده خداوند در انسان ايجاد و جعل مى شود و اراده انسانى نقشى در آن ندارد

ا ِمَن الُْمْجِرمِ يل َنبِ كَجَعلْنا لِ  كذلِ كَو « - َنبِ كَجَعلْنا لِ  كذلِ كَو « و  )31:فرقان( ». نَ يَعُدو ىل 

ا شَ  نِْس َو الِْجنِ ياطِ يَعُدو خداوند انبيـاء را بـه كرامـات و فضـيلت  .)112: أنعام( ». َن اْإلِ

. كه به سبب آنها مورد حسد كفار و مشركين واقع شدند، های ويژه ای اختصاص داده

، همـو( از اين رو خداوند انبياء را با اين ويژگى ها خلق نمود و مشركين را دشمن آنهـا

، همـو( معصـيت و كفـر نيـز هسـت، در نتيجه خداوند خالق دشمنى .)169/ 9: 1407

 نيز چنين اسـت )13:مائدة( »ةً يَو َجَعلْنا ُقُلوَبُهْم قاسِ « هم چنين آيه  .)119/ 13: 1420

، انسـان در حصـول ايـن گونـه امـور مطابق تعريـف ديگـر به .)9/170: 1407، همو(

  .با جبر خداوند ايجاد مى شوند اختياری ندارد و همه آنها

ًة « - ـًة « و  )73:انبيا( ».ِرناْهُدوَن بَِأمْ يَو َجَعلْناُهْم َأئِم ارِ يـَو َجَعلْنـاُهْم َأئِم ْدُعوَن ِإلَـى النـ.« 

خداوند برخى را پيشوايان هـدايت و برخـى ، اين آيات بيان مى دارند كه .)41:قصص(

قرار مى دهد و آنها را بـه ايـن صـورت جعـل و ، ديگر را پيشوايان ضاللت و گمراهى

بـا ، در نتيجه دعوت به حق و ممانعت از باطـل.)9/171: 1407، همو( ايجاد مى نمايد

و اراده انسان نقشى در آنها  )22/161: 1420، همو( اراده و جبر خداوند واقع مى شوند

  .ندارد

ُ َو َغِضَب َعلَ  كْم بَِشر ِمْن ذلِ كُقْل َهْل ُأَنبئُ «  - ِ َمْن لََعَنُه اّهللاٰ ِه َو َجَعَل ِمنُْهُم يَمُثوَبًة ِعنَْد اّهللاٰ

اُغوَت يالِْقَرَدَة َو الَْخنازِ  اين آيه تصريح مـى كنـد كـه خداونـد  .)60:مائده( ».َر َو َعَبَد الط

، همـو( جعل و ايجادكرده اسـت، خنزير و عده ای را عبادت كنندگان طاغوت، ميمون

 كفر نيز به قضای الهى انجام مى گيـرد، از اين رو با توجه به اين آيه .)9/172: 1407

ـ ىلْقِ يْجَعَل ما يلِ « هم چنين آيه  .)12/391: 1420، همو( 53: حـج( ».طاُن ِفتَْنـةً يالش( 

شيطان در قلـوب القـاء ، است كه خالق وسواس های باطلى، كه خداوند دارد اظهار مى

جعـل و ايجـاد افـرادی طـاغوتى و وسـواس هـای  .)9/170: 1407، همـو( مى كنـد

  . اثبات كننده جبری بودن و اختياری نبودن افعال آنهاست، شيطانى
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تفسير مى نمايـد و ، به معنای متعدی به يك مفعول، جعل در اين آيات را، اينكه فخررازی نتيجه

، جاعل بودن خداونـد، زيرا كه از ديدگاه او. نتيجه مى گيرد، اختياری نبودن افعال انسانى را، از آن

  .نى استبه معنای نفى اختيار انسا

  نقد استدالل به آيات جعل در اثبات جبری بودن افعال انسانى

دومين قسمت استدالل های قرآنى فخررازی در اثبات جبر با استفاده از آيات جعل و جاعل بودن 

آيا شىء مجعول و مخلوق مجبـور نيـز ، لذا سوال اين است كه، را مورد بررسى قرار دهيم خداوند

دو اراده از ، در فاعل مجبور، ندارد؟ در پاسخ به اين سئوال بايستى بيان نمود كههست و اراده ای 

انسان قبل از موجود شـدن معـدوم اسـت و ، از طرف ديگر. جهت فاعل جابر و مجبور وجود دارد

در نتيجه در مورد جاعل بودن خداوند نسبت بـه بنـدگان دو فاعـل جـابر و مجبـور . تحققى ندارد

ين جهت استعمال و به كارگيری لفظ جبر در اين گونـه مـوارد صـحيح نيسـت و از ا. وجود ندارد

ر و مقهـور خداونـد  زيرا كه همه موجـودات. اصطالح تسخير و قهر به جای آن بهتر است ُمَسـخ

راٍت بِـَأْمِرهِ  « : قرآن نيز در اين گونه موارد اين دو اصطالح را بـه كـار مـى بـرد. هستند ُمَسـخ.« 

زيـرا كـه خداونـد  .)491 :1360، سـبزواری( )18:انعـام( ». و ُهَو الْقاِهُر َفْوَق ِعباِدهِ «و  )54:اعراف(

 .)7/36: همـان( و احاطه وجودی و قيومى به آنها دارد )151/ 8: 1417، طباطبائى( خالق آنهاست

مـى باطـل ، با استفاده از آيات جعل در اثبات جبـر، استدالل های فخررازی، با توجه به اين نكته

تفاوتى نمى گـذارد و ، )قهری( ميان فاعل جبری و تسخيری، زيرا كه او در اين استدالل ها. شود

ر و مقهور بودن انسانها نگارنـده بـه ، بـا وجـود ايـن. مجبور بودن آنها را نتيجه مى گيرد، از ُمَسخ

  :بررسى و نقد تك تك استدالل های او به ترتيب مى پردازد

در آيـات ، با وجـود ايـن. يانگر مخلوق بودن اسالم در انسانهاستب، )128: بقرة( آيه ی -

ِإْذقاَل لَُه َربُه «:واقع دانسته شده است، اسالم از امور اختياری و متعلق امر و نهى، ديگر

نسبت دادن  .)1/284: 1417، طباطبائى( )131: بقرة( »نَ يَأْسلِْم قاَل َأْسَلْمُت لَِرب الْعالَمِ 

زيرا كه فاعل مختـار و بـا اراده . به معنای اختياری بودن آن است، نيزفعلى به فاعلى 

بـه بنـده ، پذيرش اسالم بعد از امر خداوند. انتخاب مى نمايد، ميان انجام يا ترك فعل

. غير از پذيرش بنده و متفاوت با آن اسـت، بنابراين امر خداوند. نسبت داده شده است

  .ان استدر نتيجه پذيرش اسالم با اختيار انس
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بيـانگر مخلـوق بـودن اسـالم و تعلـق اراده  )128: بقـرة( آيه مورد استدالل فخررازی -

اختياری بـودن اسـالم  ی دهنده نشان، )131: بقرة( ،خداوند به آن است و آيه ای ديگر

هر دو بـه فعـل ، تعلق اراده خداوند و اراده انسانها، مقتضى جمع بين اين دو آيه. است

زيـرا كـه خداونـد خـالق انسـان و اراده . منافـات نداشـتن آن دو اسـتاسالم است و 

در نتيجـه . در طول اراده خداونـد قـرار دارد نـه در عـرض آن، اراده انسانى نيز.اوست

نسبت دادن يك فعل به اراده خداوند و اختيار انسانى تعارض و تنـافى بـا يـك ديگـر 

إلى الفاعل الواجب بالـذات و الفاعـل ن استناد الفعل يمن الواضح أن ال تدافع ب« .ندارد

  .)1424:2/267، همو( ».هية العرضية طولياإلنسان مثالفإّن الفاعلكهو موضوعه  یالّذ

از خداونـد ، حضـرت ابـراهيم و اسـماعيل عليهمـا السـالم) 128: بقرة( از جهت ديگر در اين آيه

گونـه ، دعـا .)1/463:بى تا ،طوسى( درخواست قرار دادن و جعل آنها به عنوان مسلمان نموده اند

زيرا كـه اراده و . در نتيجه امری اختياری است. از خداوند است، ای از خواستن و طلب انجام فعلى

، وجود ندارد و در صورت اجباری بودن دعا نسبت دادن اموری مانند جعل، خواستن در فعل جبری

  .ارائه مناسك و توبه معنى نداشت

نسبت به هواهای انسان ها ، در مقام دعا و در خواست از خداوند) 40 -37:ميابراه( اين دو آيه

بـه ايـن گونـه ، از اين رو خود اين مطلب نشان دهنده تعلق امـر ارادی انسـان. و اقامه نماز است

ُمـوَن يقِ ي«در برخى از آيات نيـز اقامـه نمـاز. افعال و منافات نداشتن با جعل و ايجاد خداوند است

الةَ  َأْسَألُ «، و مودت، )3:بقره( ».الص َة فِ يْم َعلَ كال الَْمَود فعل انسان  )23:شوری( ».الُْقْرَبى ىِه َأْجًرا ِإال

، 2ج، نهايـه( تعارضى با اختيار انسانى نـدارد، در نتيجه جعل و ايجاد خداوند. ها دانسته شده است

271(.  

فعـال انسـان هـا نـدارد و منافـاتى بـا اختيـاری بـودن ا، بيان گرديد كه جعل و ايجاد خداوند

از اين رو در . مقتضای جمع ميان آيات نيز تعلق اراده خداوند و اراده انسانها به افعال مختلف است

فعـل انسـان هـا دانسـته شـده ، دشـمنى و پيـروی از هواهـای نفسـانى، عـداوت ،برخى از آيات

ا«:است ِخُذوُه َعُدو6:فاطر( ».َفات(  َبَع َهَواهُ «وَوات.« )به ، نسبت دادن فعل به انسان ها نيز .)28:كهف

  .معنای اختياری بودن و عدم انجام با جبر خارجى است

راهنمـائى ، هدايت مردم را به امر خداوند، پيشوايان) 41:قصص - 73:انبيا( طبق اين دو آيه-

ْدُعوَن ِإلَـى يـ«نمبه ضـاللت و جهـ، و پيشوايانى نيز مردم را ؛)73:انبيا( ».ْهُدوَن بَِأْمِرناي«مى كنند

به ائمه حـق ، بيانگر تعلق جعل و ايجاد خداوند، ابتداء اين آيات، از اين جهت .)41:قصص( ».النارِ 
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در نتيجـه . بيانگر فاعل هدايت يا ضاللت بودن اين گونه افراد است، ولى ذيل آنها، و باطل است

اختياری تعلق مى گيرد و جبری بودن  به افعال، اراده خداوند و اراده انسانها هر دو، طبق اين آيات

ـًة «: در آيات ديگری نيز اين معنى تأكيد شـده اسـت. افعال انسان باطل است َوَجَعلَْنـا ِمـنُْهْم َأئِم

ا َصَبُروا وَ ي كْهُدوَن بَِأْمِرَنا لَمĤِدر اين آيه ضـمن بيـان تعلـق جعـل  .)24:سجده( ».وِقُنونَ ياتَِنا ياُنوا ب

  .به آنها نسبت داده شده است، فعل صبر و يقين به آيات خداوند، ايتخداوند به ائمه هد

ِه يلُْبُهم َباِسٌط ِذَراعَ ك«:فاعل افعال خويش دانسته شده اند، برخى از حيوانات، در آياتى از قرآن

هـم ، كه فاعل دراز كردن دست سگ اصحاب كهـف دانسـته شـده اسـت )18:كهف( ».دِ يبِالَْوصِ 

ْ كَفَمَثُلُه «چنين در آيه  فاعـل  )176:اعـراف( ».لَْهـثيُه كـلَْهْث َأْو َتتْرُ يِه يلِْب ِإن َتْحِمْل َعلَ كَمَثِل ال

َنْعُبـُد  كايـإِ «: در برخى از آيات نيز عبادت به انسان ها نسـبت داده مـى شـود. يلهث سگ است

اد رازی با آيات ديگر نقض مى شود و آيات مورد استشه، حاصل اينكه .)5:حمد( ».نُ يَنْسَتعِ  كايوإِ 

  .بيان گرديد، همان است كه، روش جمع معنائى اين گونه آيات

: بايست خاطرنشـان كـرد مى، )53: حج( در موردآيه ديگری كه رازی به آن استدالل مى كند

 )طانُ يالش  ىلْقِ ي( آنرا به شيطان )ْجَعلَ يلِ ( ضمن نسبت القاء به جعل خداوند )53: حج( آيه مورد نظر

نظريه جبر را مورد نقض ، همين آيه، از اين جهت .)1417:14/392، طباطبائى( نيز نسبت مى دهد

  .قرار مى دهد

  استدالل به اختياری نبودن ايمان در اثبات جبری بودن افعال انسانى

او از . تناظر به ارادی نبودن ايمان اسـ، قسمت سوم استدالل های قرآنى فخررازی در اثبات جبر

. فاعل ايمان و كفـر در انسـان هـا دانسـته مـى شـود، خداوند، آياتى استفاده مى كند كه در آنها

زيرا كه . همه افعال آنها جبری خواهد بود، هنگامى كه انسان ها در ايمان يا كفر اراده ای نداشتند

پسـت تـرين فعـل كفر نازل ترين و ، مهم ترين و شريف ترين فعل انسانى و در مقابل آن، ايمان

  :تقرير استدالل های رازی در اين قسمت چنين مى باشد. اوست

هـر نعمتـى .زيرا كه دارای نفع زياد بوده و از جهات ضرر خالى است. ايمان نعمت است -

ِ كـَو ما بِ « :از جانب خداوند است به دليل ، رازی( )53:نحـل( ». ْم ِمـْن نِْعَمـٍة َفِمـَن اّهللاٰ

، ديگر ممكن الوجود در موجود شدن و ساير صـفات كمـالىاز جهت  .)9/175: 1407

در نتيجه ايمـان . ايمان را خداوند به انسان اعطا مى نمايد. نيازمند واجب الوجود است
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فاعل آن خداست و انسان نقشى ، )1420:20/222، همو( نعمتى از جانب خداوند است

  .ايمان فعلى جبری در انسانهاست، حاصل اينكه. در آن ندارد

فعل و اراده انسان وابسته بـه اراده  .)29: كهف( ».ُفرْ يكْؤِمْن َو َمْن شاَء َفلْ يَفَمْن شاَء َفلْ « -

حصول ايمان يا كفر نيز نيازمند علـت و  .)176ص ، 9 ج، ةيالمطالب العال( خداوند است

هـم . مرجحى است كه به دليل بطالن دور و تسلسل به ذات خداوند خـتم مـى شـود

ُ يَو ما َتشاُؤَن ِإال َأْن « چنين آيه  داللت بر وابسته بودن و جبری  )30:انسان( ». شاَء اّهللاٰ

بـه ، ده ی خداونـدو بـا حصـول ارا )9/175: 1407، همـو( بودن اراده انسانى مى كند

وقوع آن ضروری مى گـردد و اراده انسـان نقشـى در آن ، انجام فعل يا عدم انجام آن

 ه فـوقيـبنابراين از ديـدگاه فخـررازی بـا اينكـه ظاهرآ .)1420:21/459، همو( ندارد

ولى او با استفاده از يـك دليـل ، داللت بر اختيار مستقل انسانى مى كند، )29: كهف(

و هم چنين بـا كمـك يـك آيـه  )ممكن در ذات و صفات به خداوندنيازمندی ( عقلى

از ايـن رو اراده . جبری بودن همه افعال انسانى را نتيجه مى گيـرد، )30:انسان( قرآنى

  .ايمان يا كفر در انسان جبری است

سپس وجود انسان ها را ، اعمال بندگان را به خود آنها نسبت مى دهد، خداوند در قرآن -

كـه  )136:نسا( ».َن آَمُنوا آِمُنوايَها الذِ يا أَ ي« مانند : منتسب مى كند )اوندخد( به خويش

به بنده نسبت داده شده و از آنها درخواسـت ايمـان مـى شـود؛ ولـى آيـه ، فعل ايمان

 داللت بر فعل خداوند بودن ايمان مى كنـد )22:مجادله( ». مانَ يُقُلوبِِهُم اْإلِ  ىَتَب فِ ك«

فعل خداوند در انسان ها اسـت و انضـمام ، نتيجه اينكه ايمان .)9/178: 1407، رازی(

  .نشان دهنده جبری بودن و اختياری نبودن آن مى باشد، آيات به يكديگر

َ « و  )16:بروج( ».دُ يرِ يَفعاٌل لِما «  - طبـق ايـن دو آيـه  .)14:حج( ».دُ يرِ يْفَعُل ما ي  ِإن اّهللاٰ

خداونـد ، از ديـدگاه اشـاعره، از ايـن رو. تعلق مى گيرداراده خداوند به همه موجودات 

بـه انجـام آنهـا تعلـق ، مى كند و اراده او، اراده ايمان از مومنان و اراده كفر از كافران

و فاعل كفر همه كافران  )9/180: 1407، رازی( فاعل ايمان همه مومنان. گرفته است

  .ندارداراده آنها نيز نقشى در تعيين و انتخاب آنها . است

شـكى نيسـت كـه  .)40:نحـل( ». ونُ يكـْن فَ كٍء ِإذا َأَرْدناُه َأْن َنُقوَل لَُه  ىِإنما َقْولُنا لِشَ «  -

ْن كـ«: بنـابراين خداونـد ايمـان را در انسـان بـه دليـل. خداوند اراده ايمان مى كنـد

، اين آيه داللت مى كند كه ايمان انسان و همه طاعات او فلذا. ايجاد مى كند» ونُ يكفَ 

  .)9/180: 1407، رازی( با خلقت و ايجاد خداوند در او ايجاد مى شود
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، قلـب .)8:آل عمـران( ».َرْحَمـةً  كَتنا َو َهْب لَنا ِمْن لَـُدنْ يَربنا ال ُتِزْغ ُقُلوَبنا َبْعَد ِإْذ َهدَ « -

ترجيح يكى از آنها بـه واسـطه مرجحـى ، دارد كه صالحيت تمايل به ايمان يا كفر را

، همـو( اين مرجح به جهت بطالن دور و تسلسل به ذات خداوند ختم مـى شـود.است

1407 :9/185(.  

بـه ، خالق هر حسنه ای نيز خداوند است. ايمان حسنه است؛ زيرا كه جهت قبحى ندارد -

ِ  كما َأصابَ « : دليل با توجـه . نتيجه خالق ايمان خداوند است در» . ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اّهللاٰ

زيرا كه قدرت نسـبت تسـاوی بـه دو طـرف . خالق كفر نيز خداوند است، به اين نكته

در . خالق ايمان باشد خـالق كفـر نيـز هسـت، در صورتى كه انسان، فعل و ترك دارد

  .)195: همان( حالى كه انسان خالق ايمان نيست در نتيجه خالق كفر نيز نيست

  استدالل به اختياری نبودن ايمان در اثبات جبری بودن افعال انسانىنقد 

. با استفاده از جبری بودن ايمان بود، سومين قسمت استدالل های قرآنى فخررازی در اثبات جبر

در قسـمت هـای قبـل . جبری بودن آن را نتيجه گرفت، او از خالق بودن خداوند نسبت به ايمان

از اين رو جاعل بودن خداوند نسبت بـه . ند با اراده انسانى اثبات شدمنافات نداشتن خالقيت خداو

نگارنده به ترتيب به بررسـى و نقـد ، با وجود اين. منافاتى با اختياری بودن آن ندارد، ايمان يا كفر

   :اين قسمت از استدالل های مى پردازد

نيازمنـد .. .ايمـان و، اراده، ممكن الوجود در وجود و ساير صـفات كمـالى ماننـد نعمـت -

. ولى اين نيازمندی به معنای جبری بودن نيست .)1420:197، طباطبائى( خداوند است

اختيار او نيز چنين است  ، زيرا همان طور كه ممكن دارای وجود نيازمند و وابسته است

در نتيجه با اينكه همه نعمت ها از خداوند است و خداونـد . و مستقل از خداوند نيست

در مقـام  )53:نحـل( آيه، به بيان ديگر. نهاست ولى افعال انسان جبری نيستفياض آ

و اراده مستقل از خداوند داشـتن  )12/271: 1417، طباطبائى( بيان توحيد ربوبى است

  .نفى مى كند؛ ولى با اراده وابسته و امكانى انسان منافاتى ندارد، انسان را

رزق ، همه نعمات مانند سـالمتى، كه )مْ كما بِ ( ى دهدانسانها را مورد خطاب قرار م) 53:نحل( آيه

زيـرا در . اراده انسانى است، يكى از نعمات خداوند نيز .)391/ 6:بى تا، طوسى( از خداوند است... و

در نتيجـه انسـان دارای اراده و اختيـار اسـت و . فضيلت و خيريتى وجود ندارد، جبری بودن افعال

  . موجودی مجبور نيست
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ِإذاَمس « : چنين است ادامه آيه َفِإلَ كُثم ر يعنى در صورتى كه آسيب ، )53:نحل( ».ِهَتْجَئُرونَ يُمالض

، حقىبروسوى( در رفع آن به خداوند متوسل مى شويد، به شما رسد.. .بيماری و، و زيانى مانند فقر

نتيجـه تعلـق اراده در . به انسان نسبت داده شده اسـت، )َتْجَئُرونَ ( فعل روی آوردن .)5/43:بى تا

 منافاتى با تعلق اراده انسـانى بـه آنهـا نـدارد و صـدر و ذيـل ايـن آيـه، خداوند به افعال اختياری

اراده خداوند و اراده انسانى هر دو به انجـام ، بلكه با توجه به اين نكته. آن هستند مؤيد )53:نحل(

بـه افعـال از نظـر ، و اراده انسـانى قبال نيز بيان گرديد كه تعلق اراده خداوند. فعل تعلق مى گيرد

  .)2/267: 1424، طباطبائى( عالمه طباطبائى طولى است نه عرضى

بيانگر اراده انسانى در انتخاب ايمان يـا  )29: كهف( ».ُفرْ يكْؤِمْن َو َمْن شاَء َفلْ يَفَمْن شاَء َفْل «آيه

َو مـا « و آيـه  )13/304: 1417، همو( كفر است؛ لذا انسان ها اراده انتخاب ايمان يا كفر را دارند

ُ يَتشاُؤَن ِإال َأْن  يعنى . به اراده خداوند است، بيانگر وابسته بودن اراده انسان )30:انسان( ». شاَء اّهللاٰ

اراده خداوند نيز مسـتقيما . ولى اراده او وابسته به اراده خداوند است، )َتشاُؤنَ ( انسان اراده ای دارد

به انجـام ، بلكه اراده خداوند. رد تا اينكه مستلزم جبر و نفى اختيار گرددبه فعل بنده تعلق نمى گي

در صدد اثبات مستقل نبودن انسان در ، از اين رو اين آيه. ارادی و اختياری فعل تعلق گرفته است

  .)144 -20/143 : 1417، همو( افعال خويش و وابستگى به خداوند است

اثبات كننده تعلـق ، بيانگر اراده انسانى و ديگری )29: كهف( يكى از اين آيات، از جهت ديگر

ايـن نتيجـه ، از كنار هم قـرار دادن ايـن دو آيـه. است )30:انسان( به افعال انسانى، اراده خداوند

تعلق گرفته است ولى انسان نيـز اراده ، اراده خداوند به افعال اختياری انسان، حاصل مى شود كه

  .دارد و فاعلى جبری نيست

 سپس وجود انسان ها را به خويش، خداوند اعمال بندگان را به خود آنها نسبت مى دهد اينكه

انتسـاب فعـل بـه . به دليل معلول بودن انسانها نسبت به خداوند است، منتسب مى كند )خداوند(

اراده آنها نيـز بـه افعـال ، با وجود اين .)2/267: همان( به معنای ارادی بودن آن است، فاعلى نيز

بـا توجـه بـه مبـانى ، معلول بودن انسان نيز منافاتى با اختيار داشـتن او. اری تعلق مى گيرداختي

  .)همان طور كه توضيح آن گذشت( ،ندارد عالمه طباطبائى

انسان ميان ايمان و كفر مـى  .)5/112: همان( مومنين را امر به ايمان مى كند )136:نسا( آيه

اگر ايمان امـری . امر به ترجيح جانب ايمان مى كند، او را ولى خداوند. يكى را انتخاب كند، تواند

 )136:نسا( در نتيجه آيه. معنى نداشت، اختيار و انتخاب و امر به گزينش جانب ايمان، اجباری بود

  .اثبات كننده اختيار انسانى است نه جبری بودن افعال او
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آيـاتى ، از طرف ديگر .)254/ 20: همان( اراده خداوند مطلق است و مانعى در انجام او نيست

نْ يُدوَن الْحَ يريَن يقاَل الذ«:انسان را دارای اراده و اختيار مى دانند، از قرآن به همين سياق اياَة الد.« 

نْسـاُن يـريَبـْل «به اراده انسانى نسبت داده شده و آيه ، كه خواستن زندگى دنيا )79:قصص( ُد اْإلِ

همـان گونـه كـه  .به اراده انسانى منسوب است، كه خواستن انجام گناه )5: امهيق(  ».ْفُجَر َأماَمهُ يلِ 

مقتضای جمع ميان مدلول اين آيات تعلق اراده خداوند به افعـال ارادی انسـان ، قبال نيز بيان شد

  . در عين ارادی و اختياری بودن آنهاست

خداونـد فاعـل ، نبا وجود اي. از جهت ديگر اراده و اختيار خداوند طبق اين دو آيه مطلق است

زيرا كه در ايـن . نيست) به معنای عدم تأثير اراده انسانى و جبری بودن آن( افعال اختياری انسان

خداوند امر به فعلى يا نهى . طاعت و عصيان و ثواب و عقاب باطل خواهد شد، امر و نهى، صورت

نهى نسـبت بـه فـرد  امر يا .)321/  10 :بى تا، طوسى( فاعل آن خودش است، از آن نمى كند كه

  .نه نسبت به خودآمر يا ناهى، ديگری معنى دارد

زيرا كـه امـر . تخلف از امر تكوينى محال است. تشريعى و تكوينى: امر خداوند دو قسم است

در مقام بيان امر تكوينى و ايجاد هر شىء  )40:نحل( اين آيه. تكوينى به معنای ايجاد شىء است

: ماننـد، امكان تخلف و عصيان از امر تشريعى وجـود دارد، مقابل در. به محض اراده خداوند است

 اختيار مربوط به امور تشريعى و خـارج از مجـرای آيـه .)249/  12 :1417، طباطبائى( امر به نماز

برخـى ، از اين جهت برخى از انسانها از اوامر تشريعى خداوند اطاعت مـى كننـد. است )40:نحل(

  .ديگر عصيان

در  .به انسان نسـبت داده شـده اسـت )َهبْ -ال ُتِزغْ ( دو فعل دعائى )8:ل عمرانآ( در اين آيه

نسبت فعل به آن معنى نداشت و نسبت دادن فعل بـه معنـای ، صورت جبری بودن افعال انسانى

، در عـين بطـالن نظريـه جبـر، در نتيجـه. در انجام يا عدم انجام فعل است، اختيار و اراده انسان

  .نيازمند خداوند است، نانسان در موجود شد

هـِذِه   ىَن َأْحَسُنوا فيلِلذ«: در برخى از آيات قرآنى انسان فاعل حسنه و كفر معرفى شده است

نْ  ذ«و  )30:نحل( ».ا َحَسَنةيالدا ال خداونـد ، با توجه به آيات مختلف قـرآن .)26:بقره(  ».َفُرواكَن يَأم

 .)1417:2/269، طباطبائى( به دليل ممكن بودن آنهاست، خالق همه انسانها و صفات و لوازم آنها

  .تعلق مى گيرد و افعال او جبری نيست، به انجام ارادی افعال، اراده انسانى نيز، در عين حال
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  نتيجه گيری

هر يك از آنها بـا نظـر ، به سه بخش كلى تقسيم مى گردد كه، براهين قرآنى رازی در اثبات جبر

 : ى تحليل و نقد شدبه مبانى عالمه طباطبائ
خـالق : آيات خالق بودن خداوند؛آيات مورد استدالل فخررازی در اين قسمت دو جهت دارنـد

همان گونه كـه انسـان . بودن خداوند نسبت به افعال اختياری انسان و علم داشتن خداوند به آنها

، بـا وجـود ايـن .در اراده خويش نيز مستقل از او نيسـت، در وجود خويش نيازمند به خداوند است

در نتيجه تعلـق اراده . اراده خداوند به انجام فعل اختياری با اراده و اختيار انسان تعلق گرفته است

  .الهى به افعال انسانى سبب جبری بودن آنها نمى شود

جاعل بودن خداوند نسبت به افعال اختياری انسان؛ فخررازی در اين استدالل ها ميان فاعـل 

ر و مقهور بودن انسانها )ریقه( جبری و تسخيری مجبور بودن آنها ، تفاوتى نمى گذارد و از ُمَسخ

 .را نتيجه مى گيرد
جبری بودن ايمان و كفر در انسانها؛ جاعل بودن خداوند نسبت به ايمان يا كفـر منافـاتى بـا 

  .اختياری بودن آنها ندارد

بات جبـری بـودن افعـال به آيات متعددی در اث، در همه اين قسمت های سه گانه فخررازی

آيات اختياری دانستن انسان و فاعل بـودن او   با وجود اين همه آنها با. انسانها استدالل مى نمايد

، تنها شيوه جمع ميان مدلول اين آيات به ظاهر متعـارض. نسبت به افعال خويش نقض مى گردد

در نتيجـه انسـان در . سان استتعلق گرفتن اراده خداوند به افعال انسانى در عين اختيار داشتن ان

  . افعال خويش موجودی جبری نيست بلكه دارای اراده و اختيار است

  فهرست منابع

 قرآن كريم. 
 ركدارالف،  روتيب،  انيرروحالبيتفس: ) بى تا(  لياسماع، حقى بروسوى. 
 دار : روتيـب، سـقااحمد حجـازی :تصحيحالمطالب العاليه من العلم االلهي :محمد بن عمر، رازى

 .1407( ىالكتاب العرب
 _____1420( ( ىاء التراث العربيدار اح: روتيب، التفسير الكبير . 
 _____1414( روتيدار الكتب العربى ب: روتيب، بغدادی محمد معتصم باّهللاٰ ، القضاء و القدر(. 
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 _____ ــدين ــى اصــول ال ــين ف ــابى، االربع ــد امب ــاهره، حســين محم ــات  :ق ــه الكلي مكتب

 .1986االزهريه
 مشـهد، انىين آشـتيدجالل الـديسـ: تصـحيح، ةيقات علىالشواهدالربوبيالتعل:هادی، سبزواری: 

 .1360چاپ دوم، زالجامعىللنشركالمر
 مؤسسةالنشـر ، قم، على زراعى سبزوارى عباس :تصحيح، مةكالح بدايه: نيمحمدحس، طباطبائى

 .1420ىاالسالم
 _____ــه ــةكالح نهاي ــحيح، م ــاس :تص ــبزوارى عب ــى س ــى زراع ــم، عل ــر ، ق مؤسسةالنش

 .1424ىاالسالم
 _____ه قـميـن حـوزه علميى مدرس انتشارات اسالمى جامعه، قم، رالقرآنيزان فى تفسيالم  ،

 .1417چاپ پنجم
 بيـروت ،  رعاملىياحمدقصـ: تصـحيح، رالقرآنيان فى تفسيالتب: .)بى تا( محمدبن حسن، طوسى

 .اءالتراث العربىيداراح:
 1415انتشارات الصدر : تهران، حسين اعلمى: تصحيح،  رالصافىيتفس:ضيف، اشانىك. 
 1377صدرا، قم، مجموعه آثار: مرتضى، مطهری. 
 
 



 

 



  1اول، شماره پياپى  هشمار، اولسال  :قم دانشگاهتخصصى  - فصلنامهٴ علمىدو 

  )116 -95صفحات ( بررسي مكتب تفسير علمي از ديدگاه مفسران
 12/06/1394 شريذپ خيرات 06/05/1394 تفايرد خيرات

  ديدگاه مفسرانبررسى مكتب تفسير علمى از 

 *اسمر جعفری
  **غالمحسين اعرابى

  چكيده

برای بهره مندی از هدايت اين ، كتاب هدايت بشر در همه اعصار است، قرآن كريم

الزم است كه آيات آن به طور دقيق و صحيح فهميده شود و تالش ، كتاب آسمانى

برای اين فهم دقيق بوده است؛ هر مفسری در ، علمى تمام مفسران در طول تاريخ

راستای توان علمى و تخصصى خود و نيز با توجه به معارف متنوعى كـه در قـرآن 

يوه های مختلف به تفسير قرآن پرداخته و اين خود سبب بوجود آمدن ش، آمده است

تفسير علمى هم به عنوان يـك روش تفسـيری . تفسيری در طى قرون شده است

گـر چـه در دهـه ، مطمح نظر برخى از دانشمندان ومفسران فريقين بـوده، مستقل

در ، های اخير بيشتر مد نظر قرار گرفته است و مى توان گفت تفسير علمـى قـرآن

البتـه ماننـد هـر  .رويكردها به قرآن است مرحله تازه ای قرار گرفته و يكى از انواع

در اين حوزه امتيازات و آفاتى دارد كه الزم است با يـك نگـاه ، تالش علمى ديگر

  .دقيق و منصفانه مورد بررسى قرار بگيرد

  .روش تفسير علمى، روش های تفسيری، علم، تفسير، مكتب :واژگان كليدی

  

                                                 
 دانشجوی دكتری علوم قرآن و حديث دانشگاه قم و مدرس گروه معارف اسالمى دانشگاه فرهنگيان اراك *

 دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه قم **
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  مقدمه

آثار پيشينيان هم به طـور  يكى از گونه های تفسيری دوره معاصر است؛ اگر چه در، تفسير علمى

اما هيچگاه به صورت يك روش مستقل مطرح نبوده است و تـا ايـن ، كم و بيش يافت مى شده

  .اندازه شمول و اهميت نداشته است

در ايـن . جاذبه فراوانـى دارد، خصوصًا برای نسل جوان و اهل علم، اين روش در دوره معاصر

رويكـرد مفسـران بـه قـرآن و ديـن ، زارهای فهم اوعصر با پيچيده شدن نيازهای بشر و تنوع اب

بـه مسـائل طبيعـى اشـاره دارد؛ ، آيه قرآن 1000از آنجا كه بالغ بر .تحول خاصى پيدا كرده است

فهم و تفسير آنها بدون ارتباط منطقى با علوم تجربى مشكل خواهد بود ويـا حـداقل مـى تـوان 

از ديگـر  .تى در تفسير آيات دسترسى يافـتگفت با نگاه علمى به دريافت های عميق تر و متفاو

سو پيام های قرآن جهان شمول و جاودانه است و در هر دوره ای مـردم آن عصـر بـا توجـه بـه 

در عصر حاضر كه عصر پيشرفت سـريع  .نيازها و توانمندی های خود به تفسير قرآن مى پردازند

ر قـرآن نظـر داشـته باشـند و الزم است مفسران از اين دريچه هم بـه تفسـي، علوم تجربى است

بـا اسـتفاده از ، مطالبى را كه به طور اشاره ای در قرآن آمده و يا كليات آن طـرح شـده اسـت را

 )ع( قواعد دقيق تفسيری مورد بررسى قرار دهند و اين نكته بر گرفته از اين سـخن امـام صـادق

  : است كه مى فرمايند

است و برای مردم خاصى هم نازل  خداوند قرآن را برای زمان خاصى قرار نداده«

نكرده بلكه قرآن در هر زمان و نزد همـه مـردم تـا روز قيامـت شـاداب و زنـده 

  ) 281ص  2ج ، 1403، بحاراالنوار( .»است

عده ای از مفسران خصوصًا در عصر حاضر به اين نوع تفسير روی آوردند و آثـاری هـم در ايـن 

ای علمى عمدتًا با انگيزه های خير خواهانه و كامًال حوزه تأليف گرديده است؛ گرچه اين تالش ه

. اما نمى توان ضرورت نقد و بررسى اين روش علمى را ناديـده گرفـت، دينى صورت گرفته است

تا با نگاهى منصـفانه ، مقاله حاضر تالشى است در اين راستا و برای تحقق بخشيدن به اين مهم

ار دهد و ضمن بررسى ادله موافقـان و مخالفـان و و علمى اين مكتب تفسيری را مورد مطالعه قر

  .امتيازات و آفات آن معيارهای صحيح و قابل قبول تفسير علمى را بيان نمايد
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  تعريف تفسير علمى

، چه بسا با توجه به ارائه ايـن تعريـف دقيـق، ارائه يك تفسير دقيق از اين روش بسيار مهم است

اينگونـه ، ن بپيوندند؛ زيرا در بررسـى ادلـه مخـالفينبسياری از مخالفان اين روش به صف موافقا

مخـالف هسـتند؛ كـه بـا آن تعريـف ، بدست مى آيد كه آنان با نوع خاصى از اين روش تفسيری

  .مطابق نيست، ارائه مى كنند -البته معتدل –دقيق كه موافقان 

  .تفسير و علم، مكتب: واژه تشكيل شده است 3اين اصطالح از 

فراوان بحـث ، در كتاب های مختلف علوم قرآن و مكاتب تفسيری، اولدر خصوص دو واژه 

معانى مختلفى مطرح شده است كـه ، برای علم. آنچه مهم است تبيين واژه علم است. شده است

اما مراد از علم در ايـن ، شامل هر گونه دانشى خواهد بود كه از هر طريقى بدست آيد، در مجموع

البته اين به آن معنـا ، است كه مبتنى بر تجربه حسى باشدمكتب تفسيری خصوص علوم تجربى 

بلكـه از آن رو كـه اوًال ايـن ، نخواهد بود كه ما بخواهيم علوم را منحصر به علوم تجربى نمـائيم

بـرای ، اصطالح رايج در دنيا است برای علوم تجربى و ثانيًا كاربرد علم در مكتب تفسيری علمـى

  .همين معنا اراده شده است

كـه از ، يف زيادی برای اين شيوه تفسيری در كتابها و مقاالت متعـدد ارائـه شـده اسـتتعار

  :بررسى كامل اين تعاريف چند مسئله مهم قابل طرح است

مـى .. .اجتماعى و، عرفانى، ادبى، برخى از اين تعاريف مراد از علم را كليه علوم اعم از فلسفى -1

ست و اتفاقًا هر كدام از ايـن شـاخه هـا خـود يـك دانند در حالى كه اين موارد قابل تفكيك ا

مكتب تفسيری خاصى است و طرفدارانى دارد مانند تعريفى كه ذهبى و امين بكری ارائه مـى 

  ) 125ص ، 1414؛ 472ص  2ج ، 1396( .دهند

در برخى از اين تعاريف استخراج علوم از قرآن تفسير علمـى ناميـده شـده و در ايـن تعريـف  -2

ص  1402پيشـين؛ ( .مانند تعريف امين بكری و عبدالسـالم محتسـب، وم استمحوريت با عل

247 (  

نظيـر ، برخى از اين تعاريف به تطبيق و تحميل نظريـات علمـى بـر آيـات قـرآن اشـاره دارد -3

  ) 287ص ، 1961( .تعريفى كه امين خولى ارائه مى دهد

نظيـر ، بى فرق نگذاشـته اسـتبرخى از اين تعاريف ميان يافته های قطعى و ظنى علوم تجر -4

  .آنچه از سوی فخر رازی در مفاتيح الغيب و طنطاوی در الجواهر به كرات صورت گرفت
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برگزيده ايم كه البته مـا ، ما از ميان تعاريف موجود سه تعريف را كه به نظر دقيقتر و روشنتر است

  .يك مقصود است، حصل هر سه تعريف

به كمك دانـش هـای تجربـى يـا بـه ، لمى قرآنآشكار كردن معنا و مقصود آيات ع -1

تعبيری جايز يا الزم بودن استفاده از دانشـهای تجربـى بـرای فهـم و تفسـير معنـا و 

  ) 315ص  3ج ، 1391، بابايى( .مقصود آيات

يعنى منبع علـوم تجربـى قطعـى بـه عنـوان ، استخدام علوم در فهم بهتر آيات قرآن -2

اشارات علمى قرآن در آيد و تمـام ضـوابط و معيارهـای ابزاری برای تفسير و توضيح 

رضـايى ( .صحيح تفسير پذيرفته شـود و هـيچ تحميـل و اسـتخراجى صـورت نگيـرد

  ) 274ص ، 1375، اصفهانى

به عظمت آفـرينش ، اين تفسير در اصل برای شرح و توضيح اشارات قرآنى است كه -3

  ) 217ص ، 1414، عك( .الهى و تدبير بزرگ و تقدير او اشاره دارد

  معيارهای درست و معتبر برای اين شيوه تفسيری و بايدها و نبايدهای آن

با توجه به تعاريف ارائه شده مى توان گفت يك تفسير علمى مقبول و معتبر بايد شـرايط ذيـل را 

  :داشته باشد

  .ممنوع است، در اين شيوه تفسيری تحميل و يا تطبيق يافته های علمى بر قرآن -1

  .برای فهم آيات قرآن نبايد استفاده كرد، ز علوم ظنى و فرضيه های غير معتبرا -2

اين تفسير فقط در خصوص آياتى است كه اشارات علمـى دارد و شـامل همـه آيـات  -3

  .قرآن نمى شود

علوم تجربى بايد ابزار و وسيله فهم درست آيات باشد و آيات قرآن محور و اصل قرار  -4

  .بگيرد

  .ارها و قواعد تفسير صحيح رعايت شودتمامى معي -5

  .مخالف نباشد، تفسير علمى با مطالب شرعى و ساير آيات قرآن -6

از اين اصل كه قرآن كتاب هدايت است غفلت نشود و تعليم و تعلـم علـوم از قـرآن  -7

  .هدف نباشد

  .شناخته شود به اخبار و احاديث تفسيری توجه شود و صحيح و ضعيف آنها -8
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بـه سـخنانى از ، مناسب است برای تأييد آنچه در بحث بايد و نبايدها گذشت، اين بحث در پايان

در مقدمه كتاب ، محمد مصطفى مراغى شيخ جامع االزهر و از علمای بزرگ مصر استناد كنيم كه

من نمى خواهم بگويم كـه قـرآن : تأليف عبدالعزيز اسماعيل مى گويد» اسالم و الطب الحديث«

بلكه مى گويم قرآن اصول عام هر چيزی ، را به صورت كلى و تفصيلى در برداردكريم همه علوم 

را كه معرفتش برای انسان مهم است و عمل به آن انسان را به درجه كمال جسمى و روحى مى 

تـا بتواننـد جزئيـات آن ، در بردارد و درهای علم را برای دانشمندان علوم مختلف باز كرده، رساند

برای تطبيق ، برخى تأويل قرآن مى كنند.. .فت زمان برای مردمشان بيان كنندعلوم را طبق پيشر

زيرا نظريات علمى كه ثابـت ، با نظريات علمى كه ثبات ندارد و اين خطر بزرگى برای قرآن است

، واجب است كه آيه قرآن را: در پايان مى گويد ؛صحيح نيست كه قرآن را به آنها برگردانيم، نشد

، كشانيم تا تفسيرش كنيم و علوم را هم به طرف آيه نكشانيم تا قرآن تفسير شودبه طرف علوم ن

، آن آيـه را بـا آن حقيقـت علمـى، موافق بود، بلكه اگر ظاهر يك آيه با يك حقيقت علمى ثابت

  ) 76ص  1390، رضايى اصفهانى( .تفسير كنيم

  پيشينه اين شيوه تفسيری

به عنوان يك روش مستقل مورد توجـه ، قرن چهاردهمهمانگونه كه گفته شد اين نوع تفسير در 

قرار گرفت؛ ولى در آثار پيشينيان هم توجه به اين تفسير وجود داشـته اسـت و نمـى تـوان آن را 

حتى عده ای معتقدند كه اين نوع نگرش به آيـات در عصـر صـحابه  –ويژه عصر حاضر دانست 

در ، مفسـران صـحابى و تـابعى و پيشـينيان مـاالبته با تذكر اين نكته كه داعيه .–هم بوده است 

بـه ، لذا آنها برای اثبات اين داعيه خـود، اتخاذ اين ديدگاه اعتقاد آنها به جامعيت قرآن بوده است

مبتنى بر وجود همه دانش هـای اولـين و آخـرين در قـرآن ، آيات و رواياتى استناد مى كردند كه

فسير علمى و يا حتى توجه آنها به ايـن نـوع تفسـير از ت، اين ثابت كننده ی جانبداری آنها ؛است

، آنها به داده های علوم تجربى توجهى نداشتند و مرادشان از همه علوم موجـود در قـرآن .نيست

از قرن دوم هجری كه آثار يونانى به عربى  .اشاره به علوم مورد نياز بشر در حوزه دين بوده است

ورود آن را در كتـاب هـای تفسـيری و ، ن به اين شـيوهآرام آرام عالقمندی مسلمانا، ترجمه شد

  :مع الوصف از ميان متقدمين مى توان به اين افراد اشاره كرد، دينى رقم زد
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در عـين ، كه در كتاب های احياء العلـوم و جـواهر القـرآن )ق .ه 505( ابو حامد محمد غزالى -1

، بابـايى( .ين روش بهره گرفته اسـتاز ا، خود نيز در تفسير برخى آيات، جانبداری از اين شيوه

  ) 323ص  3ج ، 1391

مـثًال واژه . كه برخى آيات قرآن را بـا هيئـت بطلميوسـى تطبيـق داد) ق.ه 428( بوعلى سينا -2

، رسـايل ابـن سـينا:نـك( .به فلك نهم هيئت بطلميوسى تفسير كرده است، عرش در قرآن را

  ) 124ص، 1980

به داده های علوم تجربى عصر خـود ، تفسير برخى از آيات قرآنكه در  )ق.ه 606( فخر رازی -3

در مفاتيح الغيب فراوان ديده مى شود و مـوارد ، توجه كرده است و اين اشاره به مطالب علمى

با اعتراض برخى افراد مواجـه ، اشاره و استفاده او از علم هيئت و نجوم به قدری زياد است كه

  ) 325ص  3ج ، 1391، بابايى( .شده است

  ) ق.ه 691( عبداّهللاٰ بن عمر بيضاوی -4

  .در موارد متعددی به تفسير علمى پرداخته است، در كتاب السماء بحار االنوار، عالمه مجلسى -5

قـرار گرفتـه اسـت و ، اين شيوه تفسيری مورد توجه بسياری از دانشمندان، اما در قرن های اخير

ه عده ای از اين دانشمندان با رويكردی افراطـى البت .آثاری هم در اين زمينه تأليف شده است

از جمله مى تـوان از افـراد ، به تفسير علمى پرداخته اند، و عده ای هم با شيوه معتدل و معتبر

  :زير نام برد

  محمد بن احمد اسكندرانى -1

  سيد احمد خان هندی -2

  طنطاوی بن جوهری مصری -3

  عبدالرحمن العك -4

  سيد عبدالرحمن كواكبى -5

  سيد هبه اّهللاٰ شهرستانى -6

  سيد محمود طالقانى -7

  محمد تقى شريعتى -8

  عبدالرزاق نوفل -9

  محمد صادقى نويسنده تفسير الفرقان -10

  دكتر پاك نژاد  -11
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  ...مهندس بازرگان و -12

  انگيزه ها و زمينه های ورود به اين روش تفسيری

  .به اين نوع تفسير استقرآن اولين و بزرگترين مشوق مسلمانان در گرايش  -1

  وجود آيات مبتنى بر دعوت و تدبر در آيات آفاقى و پديده های ارضى و سمايى )الف

تأكيد فراوان قرآن بـر علـم آمـوزی و ارزشـمندی جايگـاه دانشـمندان و نيـز سـيره  )ب

مسلمانان به رشد ، به طوری كه در كمترين زمان ممكن، پيشوايان دينى در اين زمينه

در حوزه علم و تمدن رسيدند كه شرح آن در كتب تاريخ تمـدن موجـود  قابل توجهى

  ) كارنامه اسالم، عبد الحسين، زرين كوب:نك( .است

  وجود اشارات علمى در قرآن و نياز به فهم تفسير دقيق آنها )ج

نهضت ترجمه و ورود آثار علوم طبيعى ايران و روم و يونان در ميان مسلمانان از قـرن دوم  -2

  .به بعدهجری 

علوم طبيعى و فلسفه را از يونـان ، نجوم، رياضيات، مسلمانان علومى مانند طب«

گرفتند و مطالب زيادی به آن ها اضافه كردند و در طى چند قرن خود را بـه اوج 

بهتـرين كتابهـا ، چنان كه مسلمانان در قرن سوم و چهارم، قله ی دانش رساندند

و نيز رياضيات و نجوم نگاشتند؛ حتى  )شفا( و در فلسفه )قانون بوعلى( را در طب

مجبور شد ، غرب كه اصل اين علوم را از يونان گرفته و به مسلمانان وام داده بود

باعث شد تـا ، ترجمه برخى آثار غير مسلمانان ؛دوباره آنها را از مسلمانان اخذ كند

ز مفسران و لذا عده ای ا، تعارضاتى بين ظاهر برخى آيات و علوم جديد بوجود آيد

تـا ، در پى انطباق آيات قرآن با علوم تجربى يونان برآمدنـد، انديشمندان مسلمان

ثابت كنند قرآن بر حق و مطالب علمى آن صحيح است و از اينجا بود كـه روش 

  ) 240ص ، 1382، رضايى اصفهانى( .»تفسير علمى پيدا شد و رشد كرد

  دفع شبهه تعارض علم و دين -3

ميالدی كه شبهه تعارض دين با علم در اروپا شـكل گرفـت و كتـاب مقـدس مـورد  18در قرن 

عده ای از انديشمندان مسلمانان از سـر دلسـوزی و بـرای دفـاع از ، تخطئه انديشمندان واقع شد

بـه ايـن شـيوه تفسـيری روی ، ساحت قرآن و اسالم و برای اثبات سازگاری دين اسالم بـا علـم

بلكه علوم تجربى و يافتـه هـای آن ، ن نه تنها در تعارض با علوم نيستتا اثبات كنند قرآ، آوردند
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دچار افراط و تأويالت ، اگر چه برخى از اين افراد در اين مسير. اعجاز علمى قرآن را ثابت مى كند

نــك ( .نــاروا شــدند و البتــه برخــى حركتــى منصــفانه و معتــدل در ايــن ميانــه در پــى گرفتنــد

  ) تفسير وتفاسير جديد، 1364، خرمشاهى؛بها الدين:

  رشد روز افزون علم و تكنولوژی در دوره رنسانس در اروپا -4

مسلمانان نمى توانند بدون ، اروپائيان چنان در علوم و فنون پيشرفت كردند كه، در دوره رنسانس

امروز دانشجويان و دانش پژوهـان مسـلمان بـه ، استفاده از يافته های آنها به راحتى زندگى كنند

رد ورود به دانشگاه ها و مواجهه با دريايى از علوم جديد در آن غرق مى شوند و دچار خود كم مج

لذا يگانه راه خالصى از اين عقب افتادگى و جلوگيری از نفوذ بى دينى اين است ، بينى مى شوند

به غربيان نشان داده شود كه كتاب مقدس قرآن كتابى نيسـت كـه منحصـر در حـد دانـش ، كه

، نيازمنـد( ».بلكه كتابى است كه شامل كشـفيات علمـى هـم مـى شـود، ال پيش باشدس 1400

و علت اينكه اكثر تفاسير علمى در اين قرن اخير نوشـته شـده  )20-47صص  10شماره ، 1375

مواجهه انديشمندان مسلمان بـا علـوم و فنـون پيشـرفته غيـر مسـلمانان اسـت؛ چنانچـه ، است

رهايى مسلمانان از ذلت و حقارتى مى داند كه آنها را ، ع تفسير رارويكرد خود به اين نو، طنطاوی

 علم را ميـان، در برگرفته و از مسلمانان مى خواهد پای درس او بنشينند و با در س گرفتن از آن

  ) 204ص  2ج ، 1412، طنطاوی( .امت مسلمان پراكنده كنند

  رشد و تكامل شناختهای مذهبى -5

علم و فلسفه بر يكديگر تأثير مى ، كه تحوالت معرفت بشر در مذهب اين نكته قابل انكار نيست

بر مقوالت و باورهای فلسفى تأثير مى گـذارد و ، گذراند؛ يعنى اكتشافات و اختراعات در عالم علم

بدون شك اكتشافات و اختراعات علمـى و . باورهای مذهبى بر انديشه عالمان تجربى مؤثر است

مثل طب و نجوم و فيزيك و شيمى بر ذهن ، در زمينه های مختلف اطالع از پيشرفت های علوم

مفسر اثر مى گذارد و آگاهانه يا ناخود آگاه معرفت دينى و ديدگاه او را از قرآن مجيد متحول مى 

در يكـى از رشـته هـای علـوم تجربـى ، سازد؛ لذا مالحظه مى كنيم كه اكثر مفسران علمى نگر

  ) 67ص  8شماره ، 1374، پارسا( .»تخصص دارند
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  چرايى وجود اشارات علمى در قرآن

شكى نيست كه قرآن كتاب هدايت است و با هدف رساندن بشر به سـعادت اخـروی نـازل شـده 

مثال و ، نظير بيان قصه، از مسائل متعددی بهره گرفته است، است؛ اما در راستای اين هدف خود

بـرای تفكـر انسـان در عـالم خلقـت و  ..مظاهرطبيعـت و، كيهان، اشارات علمى در موردآفرينش

محققين و انديشمندان سخنان بسياری دارند ، در چرايى وجود اين اشارات در قرآن، عظمت خالق

طبيعى نيست و قـرآن  شريعت درس علوم«: اين چرايى را چنين پاسخ داده اند، وآيت اّهللاٰ معرفت

 ).. .تربيت و، هدايت، حكمت( صلىبا لذات كتاب علم نيست مگر اشاراتى گذرا و در كنار مطالب ا

بـه طـوری ، كه به بعضى از اسرار وجود اشاره مى كند اما اين به نحو اجمالى و غامض بيان شده

چون درصدد بيان مطلب علمى نبوده ولـى ، كه علمای راسخ در علم آن اشارات را درك مى كنند

 )31ص  6ج ، بـى تـا، رفـتمع( .»در عين حال از دريای بيكران علم الهى سرچشمه گرفته است

قرآن اگر معترض مسائل علمى هـم شـده «بيان ديگری دارند ، ايشان در مصاحبه با مجله بينات

متكلم چون مهيمن به اسرار خلقت است ولـو . بلكه تراوشى است، مقصود كالم نبوده است، باشد

سرشـار اوسـت و گاهى عباراتى در بين كالم دارد كه حاكى از علم ، در بعد خاصى حرف مى زند

البته خود قرآن جنبه اشارات علمـى را بـه عنـوان .. .فقط مخاطبان خاص و علما آن را مى فهمند

اما ما امروز به اين دليل رسيده ايم و مى توانيم اين بعد را بـه عنـوان ، معجزه مطرح نكرده است

  ) 50-77صص  44شماره ، 1383، معرفت( .»اعجاز قرآن به جهانيان مطرح كنيم

  داليل موافقان و بررسى آن

موافقان ايـن شـيوه بـه ، الزم است تذكر داده شود كه، پيش از بيان داليل موافقان تفسير علمى

با هم يكسان نيستند و برخـى از آنـان ، لحاظ نوع نگرش به مفهوم و محدوده اين روش تفسيری

معيارهای يـك تفسـير علمـى راه افراط را پيموده اند و ، در جانبداری خود از اين مكتب تفسيری

منجر به تطبيق و تحميل و ، لحاظ نمى كنند؛ لذا برخى از داليل آنان، دقيق را كه سابقًا بيان شد

يا علوم ظنى مى شود و همچنين دايره شمول آيات علمى را بسيار وسيع مى كنند و تفسير قرآن 

طنطـاوی در تفسـير الجـواهر  تا حد يك دايره المعارف علمى مى كشانند؛ نظير آنچه از سوی، را

روش آنان مورد نقد قرار گرفت و آنچه در اينجا بـه عنـوان ، لذا با مطالبى كه گذشت. اتفاق افتاد

راهى ، داليل گروهى است كه با رعايت آن ضوابط و معيارها، مراد، داليل موافقان ارائه مى گردد
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ر چـه بـه برخـى از ايـن داليـل در اگ. معتدل پيش گرفته اند و اين شيوه تفسيری را مى پسندند

  .انگيزه ها و زمينه های ورود به اين شيوه تفسيری اشاره شد، بحث

  : مانند. وجود آيات و روايات فراوانى كه داللت بر شمول قرآن بر تمامى علوم دارد -1

  »٢ءزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شىو ن« »١ءما فرطنا فى الكتاب من شى«

زيرا ، ابن مسعود مى گويد هر كس علم مى خواهد بايد به قرآن روی آورد: بيلو رواياتى از اين ق

  ) 1025ص  2ج ، 1416، سيوطى( .خبر گذشتگان و آيندگان در آن است

  : بررسى دليل اول

در آيات فوق اتفاق نظر ندارنـد و برخـى معتقدنـد » الكتاب«مفسران در معنای كلمه  -1

، 1413، زمخشـری( .سوره بروج هم آمده اسـت 22محفوظ است كه در آيه ، مراد لوح

  ) 145ص  4ج ، 1405، ؛ آلوسى21ص  2ج 

، هم اتفاق نظر وجود ندارد و بسـياری از مفسـران معتقدنـد مـراد كل شىءدر معنای  -2

ماننـد معـارف ، در امـور دينـى اسـت، نيازمندی های شرعى و مطالب مورد نياز مردم

يا منظـور اصـول و كليـات  )469ص ، 1366، طباطبايى( اخالق، معاد، مربوط به مبدأ

  ) 216ص  4ج ، 1405، آلوسى( .احكام دين است

توجه به نقش هدايتى قرآن كمرنگ شود و لذا عده ، باور به اين مسئله سبب مى شود -3

ای به بيراهه رفته و تالش كردند تـا هـر مسـئله سـاده و غيـر ضـروری را از قـرآن 

» ٣آتونى زبـر الحديـد«مثًال از آيه ؛ز را بر قرآن تحميل كننداستخراج كنند و علوم رو

، سـيوطى( !!اسـتخراج نماينـد ...نجـاری و» ٤و اصنع الفلك بأعيننا«آهنگری و از آيه 

  ) 400ص  2ج ، 1416

بر خالف بداهت عقلى است؛ زيـرا هـيچ فـرد ، اگر بپذيريم همه علوم در قرآن هست -4

در قـرآن .. .فيزيـك و پزشـكى و، فرمولها و قواعد شيمىعاقلى ادعا نمى كند تمامى 

  .موجود است

                                                 
  ٣٨/انعام -١

  ٨٩/ نحل -٢

  ٩٦/كهف -٣

  ٣٧/هود -٤
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تفسير علمى سبب بطالن تحليل های نادرستى مى شود كه از برخى پديده هـای طبيعـى در  -2

كتب روايى تفسير وارد شده است مثًال در آن كتابها از رعد به ملكى كه ابر را مى راند تفسـير 

  ) 338ص  3ج ، 1391، بابايى( ...پشت ماهى قرار دارد و شده است و نيز گفته اند زمين بر

  : بررسى دليل دوم

سبب روی آوردن به تفسيرهای علمى نيست زيرا ممكن است هم آن ، وجود اين روايات نادرست

يعنى هـيچ مالزمـه ای بـين نادرسـتى آن تفاسـير و ، تفسيرها نادرست باشند و هم تفسير علمى

  ) جا همان( .صحت تفسير علمى نيست

تحدی قرآن امروز از راه تفسير علمى ممكن است زيرا درك اعجاز لغـوی بـرای غيـر عـرب  -3

مشكل است زيرا غير عرب نمى توانند اعجاز ادبى را درك كننـد و الزم اسـت تفسـير علمـى 

  ) 26ص ، 1393، نوفل( .صورت بگيرد

  : بررسى دليل سوم

قرآن به بيان مطالب علمى ، ن ندارد كهتوقف بر اي، اثبات اعجاز قرآن برای غير عرب -1

  ) 336ص  3ج ، 1391، بابايى( .بپردازد

بلكه تمـامى جنبـه هـای اعجـاز ، تحدی قرآن فقط به اعجاز ادبى و لغوی آن نيست -2

  . و تا همين عصر هم افراد از آوردن كتابى چون قرآن عاجز بوده اند قرآن را در بردارد

مى توانند اعجاز ادبى قـرآن را ، ختن دانش ادبيات قرآنبا آمو، بسياری غير عربها هم -3

  ) 268ص ، 1382، رضايى اصفهانى( .يعنى اين دليل كليت ندارد، درك كنند

ملحدان را از شـك بـاز مـى دارد و سـبب افـزايش ايمـان ، اثبات اعجاز علمى قرآن -4

ص ، 2001، ؛ ابـوالحجر260ص ، همان( مسلمانان و گرايش غير مسلمانان مى شود؛

كه با ديدن جسد موميايى فرعون و ، نظير آنچه برای موريس بوكای اتفاق افتاد )108

  .آيات قرآن در اين زمينه به اسالم عالقمند مى شود

  : بررسى دليل چهارم

اگر چه اين دليل بيشتر ناظر به فايده و نتيجه تفسير علمـى اسـت و البتـه ، اين دليل خوبى است

  .ضرورت انجام آن را ايجاب مى كند، جود فايده مهم در يك امرنمى توان انكار كرد كه و
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و همگـان؛  تفسير علمى قرآن سبب مى شود شبهه تعارض ميان علـم و قـرآن از بـين بـرود -5

موافق كشفيات امـروز علـم ، سال پيش 1400خصوصًا ملحدان؛ بدانند كه آيات نازل شده در 

  ) 110ص ، بى تا، شهرستانى( .است

  : پنجمبررسى دليل 

  .آنچه در بررسى دليل چهارم گفته شد در اينجا هم مصداق دارد

قرآن كريم مملو از آياتى است كه به طور مكرر به مسائل طبيعـى و نشـانه هـای خداونـد در  -6

اشارات علمى وجود دارد؛ شرح و تفسـير ، آسمانها و زمين پرداخته است و به طور قطع در آنها

آيـه  1200بعضى از محققان اين آيات را حدود . علمى ممكن نيستاين آيات جز از راه تفسير 

  .تعداد آنها از آيات فقهى بيشتر است، مى دانند كه

ما حق نداريم آن دسته از آيات قرآنى را كه مربوط به جهـان هسـتى اسـت و « 

بيش از چهارده قرن به درستى و راستى نازل شده و امروز بر زبان ما جاری است 

انديشمندان را به حيرت آورده رها كنـيم و آنهـا را بـا علـومى كـه غيـر و عقول 

ص ، 1414، عك( ».مسلمانان بر آن دست يافته اند شرح نكنيم و توضيح ندهيم

218 (  

  : بررسى دليل ششم

اين دليل محكمى است و ضرورت تفسير علمى را بيان مى كند و نشان مى دهد كه محدوده اين 

لذا مفسر را  ؛خصوص آياتى است كه اين اشارات علمى در آنها وجود داردفقط در ، روش تفسيری

به سمت و سوی تحميل و تطبيق علوم بر كليه آيات قرآن نمى كشاند و به معنای بـى نيـازی از 

  .ساير روشهای تفسيری نيست

 ،تفسير علمى در برخى موارد مى تواند اعجاز علمى قرآن را اثبات كند مثل زوجيـت گياهـان -7

  ...مراحل خلقت و، حركت زمين
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  : بررسى دليل هفتم

اين هم دليل قابل قبولى است برای اثبات ضرورت تفسير علمى؛ زيرا اين از عظمت قـرآن اسـت 

به اقتضای شرايط زمانـه پررنـگ مـى ، كه در هر دوره ای و برای هر مردمى وجهى از اعجاز آن

  .علمى نيستچاره ای جز تفسير ، شود و برای اثبات اعجاز علمى

پاسخ به شبهات و پرسشهای جديد همواره تفسير عصری را مى طلبد بنابراين با گذشت زمان  -8

، 1390، مـؤدب( .از نزول قرآن ارائه تصوير علمى و عملى از مفاهيم قرآن نياز هر جامعه است

  ) 157ص 

  : بررسى اين دليل

تفاسير عصری اسـت و بـا توجـه بـه تفسير علمى يكى از انواع ، اين دليل نيز قابل پذيرش است

چـاره ای جـز تفسـير علمـى ، وجود آيات علمى در قرآن و گاه شبهه هايى در اطراف ايـن آيـات

  .نيست

  داليل مخالفان و نقد و بررسى آنها

  معانى را اراده مى كند كه قرنها بعد پديد آمده است؟ ، چگونه قرآن در هنگام نزول از الفاظ -1

زيرا الفـاظ در طـول قـرون و اعصـار ، علمى معقول نيست از نظر لغوی تفسير« 

 .معنايشان تغيير مى كند و معانى لغوی و شـرعى و اصـطالحى بوجـود مـى آيـد

جديد است و در عصر نزول نبوده است؛ بـا ايـن حـال آيـا ، بسياری از اين معانى

ى اين معانى را كه در سالهای بعد پديد مـ، معقول است كه خداوند با همين الفاظ

  ) 491ص  2ج ، 1398، ذهبى( !!آيد اراده كند؟

  :نقد و بررسى دليل اول

بـا ، آسيبى به تفسير علمى وارد نمى كند؛ زيرا هر مفسری، با گذشت زمان، تغيير معانى الفاظ -1

تا بتواند معانى زمـان نـزول را ، بايد ابتدا به منابع دست اول لغوی مراجعه كند، هر روش تفسيری

به همان معنای رايج و متداول ميـان مـردم زمـان  منحصر، خداوند از الفاظ قرآنقصد -2. بفهمد

، در هر عصری مصاديق جديد پيدا مى كند؛ مثًال واژه عمد، الفاظ و مفاهيم قرآن -3. نزول نيست

ولى در طول زمـان مصـاديق متعـددی ، به معنای ستون است» ...رفع السماوات بغير عمد«در آيه
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، ستون فوالدی و تيرهای ستون مانند مثـل نيـروی جاذبـه پيـدا كـرده اسـت ،مانند ستون خيمه

محصـور در زنـدان زمـان ، دليل بر عظمت قرآن اسـت كـه، بنابراين كشف مصاديق جديد آيات

  ) 102ص ، 1390، رضايى اصفهانى( .نيست

علوم تجربى قطعى نيست و نظريات و تئوری هـای ، مهمترين دليل اين گروه اين است كه -2

آن متزلزل است و بعد از مدتى تغيير مى كند و صحيح نيست كه قرآن را با علوم متزلـزل و 

نظريه ها تغيير مى كند و مـردم در آيـات قـرآن ، زيرا پس از مدتى، غير قطعى تفسير كنيم

  ) 492ص  2ج ، 1398، ذهبى( .شك مى كنند

  : بررسى دليل دوم

يكى از شرايط اصلى تفسير علمى عنوان شد؛ لذا اگر قطعى بودن علوم ، در بحث بايدها و نبايدها

مشكلى پيش نمى آيد و نمى توان ، به يافته های قطعى مراجعه كند، در تفسير علمى آيات، مفسر

همه ، علومى ظنى است؛ زيرا به طور روشن، تمام آنچه علوم تجربى به آن رسيده است، ادعا كرد

آقای مكارم . نظير نيروی جاذبه زمين، را باور داريم برخى قضايای قطعى و يقينى علوم تجربى، ما

  :شيرازی در پاسخ به اين ايراد مى گويند

به روشنى به اثبات رسيده و از محيط فرضيه ها قدم بـه ، اگر يك مسئله علمى«

ماننـد  -جهان قوانين علمى گذرانده و حتى گاهى جنبه ی حسى به خود گرفتـه

آفتاب و وجود زوجيت در گياهـان و تلقـيح در گردش زمين به دور خود يا به دور 

و از سويى ديگر آياتى از قرآن هـم صـراحت در ايـن  -عالم نباتات و امثال اينها

چرا از تطبيق اين مسائل بر آيات قرآن سرباز زنـيم و از ايـن ، مسائل داشته باشد

 .»توافق كه نشانه ی عظمت اين كتـاب آسـمانى اسـت وحشـت داشـته باشـيم

  ) 147ص ، 1349(

صحابه و تابعين در تفسير قرآن چنين روشى نداشتند و اين خود نشان مى دهد كـه همـه  -3

  .در قرآن نيست، علوم
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  : بررسى دليل سوم

اين تفسير به اقتضای شرايط زمان است و طبيعى است كه مباحث علمى در زمان صحابه و 

به هر ، اگر قرار باشد اين اشكال به تفسير علمى گرفته شود .تابعين به اندازه امروز مطرح نبود

  .هم وارد مى شود، كه در قرن های بعد آرام آرام شكل گرفت، تفسيری ديگر، كدام از مكاتب

نظير آنچه عبدالرزاق نوفل ، منجر به تفسير به رأی مى شود، تفسير علمى در بسياری موارد -4

نفـس پروتـون ، آورده است كه» و جعل منها زوجها خلقكم من نفس واحده« در تفسير آيه 

، و همچنين نظير كسانى كه سعى مى كننـد )156ص ، 1392، نوفل( .است و زوج الكترون

مـثالً منظـور از مالئكـه را ، دهنـد به مسائل محسوس ربـط، را حقايق غيبى و ماورای قرآن

به  271ص ، 1382، انىرضايى اصفه( .جان انسان را مى گيرد، ميكروب هايى مى دانند كه

  ) 228نقل از ابوالحجر ص 

  : بررسى دليل چهارم

دچار افراط مـى ، در اصل ايرادی است به مفسرانى كه در طريق اين مكتب تفسيری، اين اشكال

بـا رعايـت تمـام ضـوابط ، شوند و نمى تواند ايرادی به روش تفسير علمى باشد؛ زيرا اگر فـردی

بلكه موجب بيان مفهوم آيـه ، نه تنها به دام تفسير به رأی نمى افتد، اقدام به اين كار كند، تفسير

اين اشكال فقط متوجه روش تفسـير علمـى نيسـت و سـاير روش هـای ، مى شود؛ افزون بر آن

در ، از آفت تفسـير بـه رأی، تفسيری هم اگر در چارچوب ضوابط مشخص تفسيری حركت نكنند

  .امان نخواهند بود

زيرا اعراب ، اصل تحدی قرآن را از اساس باطل مى كند، ر علمى قرآناثبات ضرورت تفسي -5

  ) 112ص ، 2001، ابوالحجر( .زمان نزول از درك مسائل علمى عاجز بودند

  : بررسى دليل پنجم

از صدر اسالم كه مـردم پيشـرفت ، زيرا اوًال اعجاز علمى قرآن، اين دليل شبيه يك مغالطه است

پـا برجاسـت و هنـوز هـم قـرآن ، مردم در اوج پيشرفت علمى هستندتا امروز كه ، علمى نداشتند

موجـب بطـالن ، تحدی مى كند؛ ثانيًا اين كه مردم نسبت به واقعيات قطعى علمى جاهل باشـند

از قطعيـات ، آورنـده ی قـرآن، اعجاز علمى قرآن نمى شود و اين خود دليل اعجاز قرآن است كه
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 .مطالـب علمـى قـرآن روشـن تـر مـى شـود، مى كندعلوم اطالع داشته و هر چه علم پيشرفت 

  ) 279ص ، 1382، رضايى اصفهانى(

  آسيب شناسى و بررسى آفات اين مكتب تفسيری

واضح است ، با توجه به نقش اساسى علوم تجربى در اين مكتب تفسيری و پايدار نبودن اين علوم

  :شودكه به برخى از آنها اشاره مى ، كه اين شيوه آفاتى هم در پى دارد

  تكيه زياد بر يافته های علمى و معيار قرار دادن آنها در فهم آيات -1

  بى توجهى به سياق و اسباب النزول -2

  دور شدن از بعد هدايتى و تربيتى قرآن -3

  »تفسير رأی«مبتال شدن به -4

  افتادن در دام تحميل نظريات علمى بر قرآن  -5

  دور شدن از فضای نزول -6

  .ر قرآن از سوی افرادی كه شرايط يك مفسر واقعى را ندارنداقدام به تفسي -7

سوء استفاده برخى افراد برای اثبات افكار انحرافى و مغرضـانه خـود و زمينـه سـازی  -8

  برای تفسير مادی نظير سر سيد احمد خان هندی

  امتيازات و آثار مثبت تفسير علمى

  .اشاره دارد آيه قرآن كه به مطالب علمى 1000فهم بهتر بيش از  -1

  اثبات اعجاز علمى قرآن  -2

  افزايش ايمان مسلمانان و گرايش غير مسلمانان به قرآن -3

  اثبات عدم تعارض دين با علم -4

شگفتى هـای » ال تحصى عجائبه و ال تبلى غرائبه«كه  )ص( تأكيد اين سخن پيامبر -5

  .آن بى پايان و نوآوری های آن كهنه نمى شود

تعلم علوم طبيعى و در نتيجه توجه به عظمت خلقت و نزديكـى بـه خـالق  تشويق مردم به -6

  ) 102ص ، 1375، گلشنى( .جهان

  پى بردن به عمق بيشتری از حقايق قرآن با پيشرفت علم و دانش -7
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  كتابشناسى

نويسـندگان و ، به دنبال تحول عظيمى كه در دانش بشری بوجود آمد و نيز به داليلى كه گذشت

توجه عميقى پيدا كردند و آثار زيادی در اين حـوزه ، سالمى به روش تفسيری علمىانديشمندان ا

  .شكل گرفت

زودتـر از كشـورهای ، نخست در مصر آغاز شد و اين بدان سبب بود كه مصـر، اين حركت«

اسالمى ديگر با تمدن و پيشرفت های علمى غرب آشنا شد؛ دانشمندان مصـری در كتـاب هـا و 

از جملـه نخسـتين . تفسير علمى آيات قرآنى و تطبيق آنها با علوم روز پرداختنـدبه ، مقاالت خود

مى توان از عبـدالرحمن كـواكبى نـام بـرد كـه كتـاب طبـايع ، كسانى كه دست به اين كار زدند

از سـوی دانشـگاه االزهـر ، مـيالدی 1930همچنين در سال . نوشت 1318االستبداد را در سال 

م منتشر مى شد و در هر شماره راجع به صنعت هـايى چـون تركيـب مجله ای به نام نور االسال

فلزات و عكسبرداری و ساختن دوربين های فلكى و ساختن هواپيما و زيردريـايى بـا اسـتناد بـه 

كتـاب ، بعد از اين حركت) 37ص ، 8سال ، 2شماره ، بى تا، جعفری( ».آيات قرآنى بحث مى شد

به معرفى اجمالى آنها مـى ، شورهای اسالمى تأليف شد كهدر ساير ك، های زيادی با اين رويكرد

مؤلف تنها بخشى از آيات قرآن را كه اشـارات ، كه در برخى از اين آثار، با تذكر اين نكته. پردازيم

كه كليه آيـات ، تفسير كرده است؛ اما تفسيری فراگير، با گرايش علمى تخصصى خود، علمى دارد

  .اولين بار بدست طنطاوی تأليف شد، ترا با اين گرايش تفسير كرده اس

جلد بـه اضـافه  25در ، الجواهر فى تفسير القرآن تأليف طنطاوی بن جوهری مصری -1

بيشـتر بـه ، خود راه افراط را پيش گرفته و تفسـير او، كه در اين اثر، يك جلد پيوست

  .يك دايره المعارف علمى شبيه است

  .با سبكى علمى اجتماعى در چهار جلد، جمالتأليف محمد عبدالمنعم ، تفسير الفريد -2

 3 در، )پزشـك و روانشـناس( تأليف محمد احمد اسـكندرانى، كشف االسرار النورانيه -3

  .جلد

از رهنمودهای قرآنى مرتبط بـا پديـده ، كه در آن، تأليف رشيد رشدی، بصائر جغرافيه -4

و .. .روی جاذبـه ونيـ، تـأثير كوههـا، های كيهانى گفتگو كرده و درباره شـكل زمـين

  .به شرح و توضيح پرداخته است، مسائل ديگری را كه در قرآن از آنها سخن رفته

  .از پزشكان به نام مصر، نوشته دكتر عبدالعزيز اسماعيل، كتاب های الطب و القرآن -5
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كـه بيشـتر بـه نظريـات كيهـان ، تأليف سيد هبه الدين شهرستانى، الهيأه و االسالم -6

  .پرداخته است، ارتباط آنها با برخى آيات قرآنشناسان و 

كه درخصوص كيهـان ، نويسنده معاصر مصری، نوشته احمد زكى، مع اّهللاٰ فى السماء -7

  .شناسى و رابطه آن با خداشناسى است

كتاب ها و مقاالت فراوانى به طور مستقل نوشته شده است و البته به طور غير ، البته در اين حوزه

در .. .وهبه زحيلى و، مكارم شيرازی، عالمه طباطبايى، انى چون مرحوم طالقانىمفسر، مستقل هم

به بررسـى مـوردی ، و ما به عنوان نمونه. از اين روش بهره گرفته اند، تفسير برخى از آيات قرآن

 .مى پردازيم، يكى از كتاب های تأليف شده در اين حوزه

  نقد و بررسى الجواهر فى تفسير القرآن الكريم

، متولد شد و در مراكز مختلـف قـاهره، ق در مصر.ه 1287در سال ، طاوی بن جوهری مصریطن

نـام . كه تفسير الجواهر از آخرين آثار اوسـت، به تحصيل پرداخت و بالغ بر سى عنوان تأليف دارد

الجواهر فى تفسير القرآن الكريم المشتمل علـى عجائـب بـدائع المكونـات و «، كامل اين تفسير

  .جلد منتشر شده است 26در ، است كه» يات الباهراتغرائب اآل

از بررسى مقدمه تفسير و نيـز اظهـاراتى كـه بـه كـرات  :انگيزه مؤلف از نگارش اين تفسير

طنطـاوی بـا نيتـى خيرخواهانـه و بـه قصـد ، بر مى آيد كـه، البالی تفسير او مشاهده مى شود

قـرآن متجـاوز از «او معتقد است.ده استاقدام به نگارش اين تفسير كر، دلسوزی برای مسلمانان

 آيـه نيسـت 150در حالى كه آيات فقهى قرآن بيشتر از ، آيه در خصوص علوم مختلف دارد 750

، طـب، و آرزو مى كند افرادی در اين امت پيدا شوند كه در زراعت )3ص  1ج ، 1412، طنطاوی(

و به كرات هشدار  )همان جا( كنندحساب و هندسه و ديگر علوم بر اهل فرنگ برتری پيدا ، معدن

مى دهد كه مسلمانان در آيات قرآن بينديشند و به آموختن علوم جديد بپردازند تا بدين وسـيله از 

و در پايـان مقدمـه  )65ص  25ج ، همان( ؛»ذلت و حقارتى كه آنها را فرا گرفته نجات پيدا كنند

شگفتى های هسـتى ، اخالق، قبيل احكاممى نويسد در اين تفسير مطالب مورد نياز مسلمانان از 

به آگـاهى يـافتن ، را آورده و علوم ناشناخته و شگفتى های آفرينش را اثبات كرده ام تا مسلمانان

، 1ج ، همان( .زمين و آسمان تشويق شوند، گياهان، از حقيقت معنای آيات روشن درباره حيوانات

  ) 3ص 
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از نظر او عنايـت ، نطاوی جايگاه ويژه ای داردعلم در نظر ط :جايگاه علم در تفسير الجواهر

در ، خداوند به علم طبيعت بيش از توجه او به احكام فقه است و دانش فقه برای بقای امت اسـت

آنچـه حيـات بـه آن بسـتگى دارد ، حالى كه علم طبيعت برای معرفت خداوند و حيات امت است

تنهـا بعـد از ، ات و عبادت خداونـدچون حفظ حي، مقدم است بر آنچه موجب حفظ حيات مى شود

از نظـر او غفلـت مسـلمانان از ايـن دانـش هـای  )56ص  25ج ، همـان( .وجود حيات معنا دارد

باعث ضايع شدن بخشى از دين شده است و خداوند هم حكومت را از آنها سلب كـرده و ، طبيعى

دسـت ، گذشـته اسـالماو با آرزوی بازگشت مجدد عظمـت  )همان جا( .به ديگران بخشيده است

تحقـق ، از نظـر او )86ص  2ج ، همـان( .يابى دوباره آن را تنها به دست دانش ممكن مى دانـد

ص  1ج ، همان( وعده نصرت الهى و برتری امت اسالم و بقای آن همه و همه در گرو علم است

و اظهاراتى از اين قبيل كـه نشـان مـى دهـد علـم در نظـر  )55ص  25و ج  210ص  2و ج  3

  . طنطاوی از ارزش و اهميت به سزايى برخوردار است

نام آن سوره را ذكـر مـى كنـد و در برخـى ، او در ابتدای هر سوره :روش تفسيری طنطاوی

سپس آيات را مى آورد و به طور مختصـر ، سوره ها به مكى و مدنى بودن و عدد آيات اشاره دارد

ار عمل مى كند و به سرعت از كنار آن مى البته در اين بخش به اختص ؛به بحث لفظى مى پردازد

مجموع ، عمده كار طنطاوی در اين قسمت است كه .گذرد و به تفسير علمى آيات توجه مى نمايد

نظريات علمای شرق و غرب را به آيات ربط مى دهـد و درصـدد اثبـات پيشـتاز بـودن قـرآن در 

و تطبيق های ناروا افراط مى كند او آنقدر در تفسير علمى آيات و تحميل ها . نظريات علوم است

از قالب يك كتاب تفسيری خارج شده و به يك دايره المعارف علمى بيشتر شـباهت ، كه كتاب او

در : مانند تفسير فخر رازی گفته انـد، درباره اين تفسير: ذهبى در وصف اين كتاب مى گويد. دارد

 .وارتر است تا تفسـير فخـر رازیبلكه اين تفسير به اين وصف سزا، آن همه چيز هست جز تفسير

به نقل از على اكبر بابـايى ، برخى از ويژگى های خاص اين تفسير )517ص  2ج ، 1396، ذهبى(

  :عبارتند از

  در توضيح مطالب علمى، آوردن جدول ها و صورت ها و اشكال مختلفى -1

  فرق نگذاشتن ميان علوم ظنى و محتمل با علوم قطعى  -2

  آنى بوسيله حساب جملاستخراج علوم قر -3

  استفاده و استناد به علم طبيعى در همه آيات قرآن -4

  بيان شأن نزول به صورت گزينشى و موافق با مذهب اهل سنت -5
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امامان معضـوم  )ع( عدم استفاده از روايات تفسيری و البته موافق با مذهب اهل بيت -6

  استدر حالى كه روايات تفسيری آن بزرگواران بسيار زياد 

  بى توجهى به سياق در بخش عمده ای از آيات قرآن -7

  استفاده بسيار اندك از روش تفسيری قرآن به قرآن -8

  اشارات نادری به قرائت های مختلف آيات -9

-362صـص  3ج ، 1391، بابـايى( ».استشهاد به اشعار عرب در تفسير برخى آيات -10

  ) با اندكى دخل و تصرف 354

  :ز تفسير طنطاویبيان نمونه هايى ا

مانند آسمان ، نعمت دهنده نعمت های بزرگ، الرحمن را :در تفسير بسم اّهللاٰ الرحمن الرحيم -1

به نعمت دهنده نعمت های دقيق مانند سياهى ، و زمين و سالمتى و عقل مى داند و الرحيم را

  .تفسير مى كند.. .مژه ها و، چشم

مرز و كنايه ای مى دانـد بـرای ، معنای ظاهری آن الكوثر را عالوه بر ،در تفسير سوره كوثر -2

  .و فراخى آن را چيزی جز فنون علم نمى داند، علم

همـان ( .را منبع استخراج علم احضار ارواح مى دانـد آيات مربوط به داستان گاو بنى اسرائيل-3

  ) جا

  :نتيجه گيری

، همـان هـدف تربيتـىقرآن كريم با هدف تربيت و هدايت انسان نازل شده اسـت و در راسـتای 

امروز با پيشرفت های علمى و متنـوع . آياتى درباره اسرار طبيعت و جهان خلقت در آن آمده است

مى توان اين دسته آيات را به گونه ديگری تفسير كـرد و فهـم ، شدن ابزارهای درك و فهم بشر

، ذير شـده اسـتدر پرتو مكتب تفسيری علمى امكان پ، اين مهم .بهتری از اين آيات بدست آورد

مفسر را به بيراهه مى كشاند و از هـدف ، مكتب و روشى كه بى توجهى به بايدها و نبايدهای آن

مـى ، در صورت دقت در اين رويكرد و پذيرش تمـام ضـوابط تفسـيری .اصلى قرآن دور مى كند

م تواند امروزه راهگشای فهم برخى از آيات قرآن شـود و در سـايه ايـن روش آثـار و بركـاتى هـ

  .نصيب مسلمانان شود كه شرح آن گذشت
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  فهرست منابع

 قرآن كريم  

 دار احياء التراث : بيروت، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم و السبع المثانى: محمود، آلوسى

بيـروت دار المـدار ، التفسـير العلمـى للقـرآن فـى الميـزان احمد عمر، ابو حجر3-.1405العربى

  .2001االسالمى

 1391، 3ج ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، مكاتب تفسيری: اكبر على، بابايى.  

 1414دار العلم، بيروت، التعبير الفنى فى القرآن :شيخ امين، بكری.  

 مؤسسه معـارف ، قم، فصلنامه قرآنى بينات، زمينه ها و انگيزه های تفسير علمى: 4فروغ، پارسا

  .1374، 67 -74صص ، 8شماره ، )ع( امام رضا

 سـال ، مجله ميـراث جاويـدان، تفسير علمى قرآن در ميان رد يا قبول: بى تا، يعقوب، یجعفر

  .35-41صص ، 2شماره ، هشتم

 1961دار المعرفه، بى جا، مناهج التجديد فى النحو و البالغه و التفسير األدب: امين، خولى.  

 1396دارالكتب المدينه، بى جا، التفسير و المفسرون: محمد حسين، ذهبى.  

 1390آثار دانشوران، تهران، تعامل قرآن و علوم: محمد على، رضايى اصفهانى.  

  :..................1375اسوه، بى جا، درآمدی بر تفسير علمى قرآن.  

  :..................مركـز جهـانى علـوم ، قـم، درسنامه روش هـا و گـرايش هـای تفسـيری قـرآن

  .1382اسالمى

 1413دارالكتب العلميه، بيروت، ن حقايق التنزيلالكشاف ع: محمود بن عمر، زمخشری.  

 1416دار إبن كثير، دمشق، االتقان فى علوم القرآن: جالل الدين، سبوطى.  

 تهـران، ترجمه سـيد هـادی خسروشـاهى، اسالم و هيئت: بى تا، سيد هبه الدين، شهرستانى :

  .شركت سهامى انتشار

 1366، 12ج ، دفتر انتشارات اسالمى، قم، ترجمه تفسير الميزان: ، محمد حسين، طباطبايى.  

 1412دار احياء التراث العربى، بيروت، الجواهر فى تفسير القرآن الكريم: طنطاوی بن جوهری.  

 1414بيروت دار النفائس، اصول التفسير و قواعده: خالد عبد الرحمن، عك.  

 1375انتشارات مطهر، تهران، قرآن و علوم طبيعت: مهدی، گلشنى.  

 1403دار احياء التراث العربى، بيروت، بحار االنوار: محمد باقر مال، مجلسى.  

 منشورات مكتبـه النهضـه ، عمان، اتجاهات فى العصر الراهن: عبدالسالم عبدالمجيد، محتسب

  .1402اإلسالميه

 جامعه مدرسين: قم، التمهيد فى علوم القرآن: بى تا، محمد هادی، معرفت.  
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  :..................1391انتشارات تمهيد، قم، انتفسير و مفسر.  

  :..................صـص  44شـماره ، )ع( مؤسسه معارف امام رضـا، قم، مجله بينات، متن مصاحبه

77- 50 ،1383.  

 1349دارالكتب اإلسالميه، تهران، قرآن و آخرين پيامبر: ناصر، مكارم شيرازی.  

 1390قمانتشارات دانشگاه ، قم، مبانى تفسير قرآن: سيد رضا، مؤدب.  

 1393دارالكتب العربى، بيروت، القرآن و العلم الحديث: عبدالرزاق، نوفل.  

 مؤسسه معـارف امـام رضـا، قم، فصلنامه بينات، تفسير قرآن كريم و علوم جديد: رضا، نيازمند 

  .1375، 20 -47صص  10شماره ، )ع(

  

 



  1اول، شماره پياپى  هشمار، اولسال  :قم دانشگاهتخصصى  - فصلنامهٴ علمىدو 

  )142 -117صفحات ( القرآنشهرآشوب با فرق كالمي در متشابهكالمي إبن -بررسي تطبيقي ديدگاه تفسيري
 14/06/1394 شريذپ خيرات 21/05/1394 تفايرد خيرات

شهرآشوب با ِفرق كالمى در كالمى إبن - بررسى تطبيقى ديدگاه تفسيری

  القرآنمتشابه

  *یدريمحمدصادق ح

  **زينب السادات حسينى دكتر

  ***دكتر سيد على اكبر ربيع نتاج

  چكيده

های ها و فرقهنحله، و با گسترش دامنۀ فتوحات جهان اسالم) ص( پيامبرپس از رحلت 

بـه ، ها برای اثبات عقايد خودهر يك از آن، پديدار گشت كه فكری و عقيدتِى جديدی

، ايـن مسـأله. نادرست آن پرداختندآيات قرآن كريم تمسك جسته و به تأويل و تفسير 

ح شـبهات و انحرافـات يبه تصـح، عالمان شيعى را بر آن داشت تا با طرح ديدگاه شيعه

فـات يازعالمانى است كه با تأل ىكي، ىشهرآشوب مازندرانإبن.باره بپردازندموجود در اين

ن نموده و م ارزشمند اسالم و قرآيتعال یدر جهت اعتال یاستهيخدمات شا، ارزندۀ خود

در ايـن . ايفـا كـرده اسـت، ای در دفاع از عقايد ناب شـيعهاز اين طريق نقش برجسته

سعى شده است تا با دقت در كتاب ، تحليلى انجام گرفته -تحقيق كه به شيوۀ توصيفى

هـای شهرآشـوب و نيـز روشكالمِى إبـن-ديدگاه تفسيری، »القرآن و مختلفهمتشابه«

، ليهياسـماع، غـالت، اشاعره، مشبّهه، صفاتيه، مجبره، معتزله«يرنظ يىهامقابلۀاوبا گروه

وی با اسـتناد : دهدها نشان مىبررسى. مورد تحليل قرار گيرد»كيسانيه و خوارج، زيديه

به نقد و بررسى » ادبيات عرب و مستندات تاريخى، روايات، آيات قرآن، حكم عقل«به 

  .آرای ديگر ِفرق كالمى پرداخته است

، هـای مقابلـهروش، ِفرق كالمى، القرآنمتشابه، شهرآشوبإبن :كليدیواژگان 

  .ديدگاه شيعه

                                                 
 علوم قرآن و حديث دانشگاه مازندران، دانشجوی دكترای الهيات *

 استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه مازندران **
 دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه مازندران ***
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  طرح مسئله

 ىم قدسـيدر دفـاع از حـر یانقش برجسته، فات ارزندۀ خوديكه با تأل ىاز علماء و دانشمندان ىكي

» ىبن شهرآشوب مازنـدران ىرشيدالدين أبوجعفر محمدبن عل«فا نموده يعه ايد ناب شيقرآن و عقا

شهرآشوب يكى از سرامدان علمى عصر خويش بود كـه تصـانيف و تـأليف بسـياری در إبن.است

متشـابه القـرآن و «وی بـا نگـارش كتـاب ارزشـمند .های متنوع علوم اسـالمى پديـد آوردرشته

، امـلك، ات متشابه و مشكل قرآن برداشـته اسـت؛كتابى جـامعير آيدر تفس یگام مؤثر، »مختلفه

هـا در زمينـۀ روش بـديعى دنبـال شـده واز بهتـريِن نوشـته، استوار و متين كه در آن، شيوا، رسا

بـه ، نمـوده اسـت تـا ىسنده در اين كتاب سعينو) 2/514: 1418، معرفت( .متشابهات قرآن است

زد بپردا، رسدان آيات متشابه و مشكل قرآن كه گاه معنای آن با آيات ديگر متناقض به نظر مىيب

، ن كتـابيـاز نكـات مثبـت ا ىكـي.ان كنديز بيپاسخ پرسش را ن، و گاه با طرح سؤال درمورد آن

 یهـااسـت كـه فرقـه ىات متشـابهيـل آيدر ذ ىپرداختن مؤلف آن به شبهات و انحرافات كالم

، ىرِش تعدد معـانيل پذيبه دل، ات متشابه قرآنيرباز آياند؛چرا كه از دبدان تمسك جسته، مختلف

 ىلۀ مهمـيهمواره مورد بحث و مناقشه بـوده اسـت و وسـ ىنظران مذاهب كالمان صاحبيدر م

ای خبيـر و ناقـدی شهرآشوب بـه عنـوان عالمـهإبن. آمدىل به اهداف آنان به حساب ميجهت ن

 ىو كالمـ یهـای فكـردن بـه انديشـهيضمن اصالت بخش، اسالم ىدتيبصير در باب مباحث عق

شبهات و انحرافـات موجـود در ، عالمانه یريگپرداخته و با جهت ىحرافان یبه مقابله با آرا، عهيش

  .ح نموده استيباره را تصحنيا

بـه ، شهرآشـوبهای مورد اسـتناد إبـنتا با تكيه بر روش، در ادامه سعى نگارنده بر آن است

هـای مختلـف در حوزه، كالمى وی با ديگر ِفرق كالمى -بررسى تطبيقى برخى از آرای تفسيری

  .عتقادی بپردازدا

  ىكالم یهاش فرقهيداينۀ پيشيپ

هـای فكـری و ها و فرقـهنحله، و با گسترش دامنۀ فتوحات جهان اسالم )ص( پس از رحلت پيامبر

بـه آيـات قـرآن كـريم ، ها برای اثبات عقايد خودعقيدتِى جديدی پديدار گشت كه هر يك از آن

مباحـث ، ن اسـالميـهر چند با ظهـور د. پرداختندتمسك جسته و به تأويل و تفسير نادرست آن 

م بـا يقرآن كر، ید مطهريدگاه استاد شهيان مسلمانان مطرح بوده و از ديش در ميكم و ب ىكالم
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 ىخود آغـازگر چنـين مبـاحث، نبوت و معاد، دياستدالل درمورد برخى از مسائل اعتقادى مانند توح

اختالفات پيرامـون جزئيـات و  ،)ص( امبريلت پپس از رح، اما )1375:14/453، یمطهر( بوده است

به برهان ، عالوه بر استناد به آيات و روايات یار شد و عدهيبه سرعت فراگ، تفاصيل اصول عقايد

بـه مـوازات ، د كـهييـنپا یريـد.نگاشـتند ىفاتيخود تأل یهاشهيعقلى نيز پرداختند و در اثبات اند

 یفكـر یهـانحلـه، مختلف جهان یاسالم در كشورها ىاسيس یهاشرفتيگسترش فتوحات و پ

ان يـران و روم در ميـا، هنـد، مصـر، ونـانيگران از يد ىد همراه با ترجمۀ كتب علميدا و جدينوپ

مثًال فلسفۀ . های جديدی را به وجود آورد ها و پرسش كه تنش یاد؛ به گونهيع گرديمسلمانان شا

-دامنـۀ بحـث، ترجمه شد ىالعباس به عربا در زمان بنىه و بعدهيامىونان كه در اواخر دوران بني

خلفاء به ويـژه ، انين ميدر ا.ديوسعت بخش، را در آن دوران ىعقيدتى و فلسف، فكری، ىعقل یها

: 1383، جعفريـان( ز به صورت جّدی درباره مسائل فكـری و كالمـى مشـاركت كردنـديمأمون ن

-مأمور جمـع، را ١ق و سلماءيإبن بطر، حجاج بن مطر:كه مأمون دانشمندانى نظير یتا حد، )450

 یبرا یو. ترجمه كنند ىتا كتب آنان را به زبان عرب، از علوم در بالد روم نمود یامجموعه یآور

ن يجـه متـرجميدر نت. صرف كرد یادين راه پول زينمود و در ا ىگانه تالش فراوانيترجمه كتب ب

  ) 590-1369:3/558، زيدان( .ران و بغداد روانه شدندير كشورها به ايااز س یاريبس

همواره در ، ىن اسالميهای كالمى در قرون آغازرشد و گسترش فرقه، داست كهيپ ىبه روشن

ش رفـت يتا آنجا پـ ىو فلسف ىعقل یهادامنۀ بحث. كنار تحوالت سياسى و اجتماعى بوده است

به ظواهر آيـات متشـابه ، كالمى خويش یهاشهيبرای بسط و گسترش آراء و اند یاكه هر فرقه

به عنوان .خود ادامه دهند ىو اجتماع یات فكريبه ح، قين طريتا از ا، م تمسك جستنديقرآن كر

بر همـان ، را در قرآن ىصفات حق تعال، ات متشابهيات و رواياز آ یابا استناد به پاره ىبرخ، مثال

ه يتشـب یپروردگـار را بـه موجـودات مـاد، ش حمل كرده و با توجه بـه آن صـفاتمعنای ظاهري

آوردند و بـه خـاطر  یبه تأويل نادرست از آيات قرآن رو ىبرخ، درمورد مقوله جبر و اختيار.كردند

 ىگروهـ.ض گشتنديا تفويقائل به جبر ، ىو افعال انسان ىان افعال الهيح مرز ميعدم شناخِت صح

. نمودند» غلو«شدت به، قائل شدند و درمورد آنان يىت و خدايمقام الوه، و امامانامبر يپ یز براين

ك امـام توقـف نمـوده و بـه يـدر امامت ، گاه امامتيح از جايل عدم درك صحيز به دلين ىجمع

  .ن باره پرداختنديه عملكرد نادرست خود در ايتوج

                                                 
 .كتابخانه بزرگ بغداد، سرپرست بيت الحكمه. 1
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ان يدر م ىمجادالت كالم، شد تا ات متشابه باعثيدر آن دوره استناد به ظواهر آ ىبه طور كل

هـای رد و بر چهرۀ بسياری از آياتى كه از محكمات بوده و بر اثـر دسـتاويزیيمسلمانان شدت گ

در  )241: 1390، معرفت( .ای از غباِر ابهام نمودار گرددهاله، در زمرۀ متشابهات درآمد، اهل كالم

بر دوش علمـاء  ىنيفه سنگيوظ ،)ع( ائمه و )ص( امبريپس از پ، ىدتيو عق یِط خاّص فكرين شرايچن

ت مكتـب ياصالت و حقان، مياز معارف بلند قرآن كر یريگبوده است تا با بهره ىعيو دانشمندان ش

  .ندين التقاط و انحراف حفظ نمايدر برابر امواج سهمگ، ع راياسالم و مذهب تش

  شهرآشوب با آرای فِرق كالمىهای مقابلۀ إبنروش

در ، ىپرداختن نويسنده به شبهات و انحرافـات كالمـ، »متشابه القرآن«از نكات مثبت كتاب ىكي

اند و با تكيه بر وجه بدان تمسك جسته، های مختلففرقه، است كه ىات مشكل و متشابهيل آيذ

 یهاات در سدهين آيا، اّهللاٰ معرفتتيبه بيان آ. انددر آن بذر ترديد افكنده، گونه آياتنيمجهول ا

ات قـرآن را از حالـت يـاز آ ىقرار گرفت و آنان توانسـتند برخـ ىز مكاتب كالميدستاو، نينخست

شهرآشوب پس از طرح مواضع إبن، یبار )1379:2/554، معرفت( .اِحكام به صورت تشابه درآورند

 ،)ع( عصمت انبيـا، مانند صفات خداوند ىهای كالمى در باب مباحثفكری و عقيدتى برخى از فرقه

، ريـاحبـاط و تكف، قضاء و قـدر، جبر و اختيار، حدوث قرآن، توبه، معاد، امامت ،)ع( و ائمه )ص( پيامبر

بـاره به تصحيح انحرافات موجـود در ايـن، های مختلفبا تكيه بر روش، ...شفاعت و، بدأ، رجعت

 ىی كالمـاختالفـات موجـود ميـان آرا، پرداخته و بدين وسيله عالوه بر دفاع از عقايد ناب شيعه

شـتر بـر يب، اتيـشهرآشوب در تفسير آروش إبن.عه با آنان را بيش از پيش آشكار ساخته استيش

در  یو. ر انجام گرفته اسـتياست كه با استفاده از منابع مختلِف تفس ىو عقل یة روش اجتهاديپا

و اقـوال  یو نحـو ىعلـوم ادبـ، لغت، عقل، اتيروا، قرآن«مانند ىاز منابع» متشابه القرآن«كتاب

گـاه از نظـر ، ن منـابعيـاو از ا یريـگبهره گرفته كه مقدار بهره، »پژوهان پيشينمفسران و قرآن

او در تبيـين ) 33: 1392، نتـاجحيـدری و ربيـع( .كميّت و گاه از نظر كيفيت در نوسان بوده است

ى و از موضـع قـّوت فكـر، كالمى خود و نقد و بررسـى مواضـع مخالفـان -هاى تفسيرىديدگاه

و در اين راه  )55: 1382، خداياری( گويى به آنان برآمدهدرصدد پاسخ، عقيدتى و با دليل و برهان

شـيخ طوسـى و ، سـيد مرتضـى، همچون شيخ مفيد ىعيگر متكلمان و دانشمندان شيهمگام با د

  .های متنوعى را برگزيده استروش، شيخ طبرسى
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  استناد به حكم عقل.يك

اى در جايگـاه ويـژه» عقل و استدالل عقلـى«، يابيم كهدرمى» متشابه القرآن«با دقت در كتاب 

حكـم عقـل را ، گری و نفى منابع ديگر دينىشهرآشوب دارد و اوبه دور از افراطىنظام فكرى إبن

رِ «ۀ يل آيوی در ذ.پذيردهمراه با ساير ادلّه مى يَن َو ُمنِْذرِ يُرُسًال ُمَبش يكَن لَِئال وَن لِلن ِ اِس َعَلـى اّهللاٰ

ُسل ٌة َبْعَد الر تنها با ، اگر اتمام حجت«:سدينوىگاه عقل و استدالل ميدرمورد جا، )165/نساء( »ُحج

امبرى يـن صـورت هـر پيـدر ا، عقل را سهمى نباشـد، ن راهيامبران انجام شود و در ايفرستادن پ

، ن كـاريـكه ا، حجت براو تمام گردد تا، ندكق يى او را تصديراستگو یگريامبر دياج دارد تا پياحت

وی را ، استناد به حكم عقـل )2/80: 1369، شهرآشوبإبن( .آورد ت درمىينهاسر از تسلسل و بى

آراء و نظرات قابـل تـأملى ، )امامت و عدل، معاد، نبوت، توحيد( بر آن داشته تا در باب اصول دين

 )104/كهـف( »ْحِسـُنوَن ُصـنْعاً يْحَسُبوَن َأنُهْم يُهْم «شهرآشوب آيات إبن، ابراز نمايد؛ برای مثال

 ىبر بطالن سخن كسان ىليرا دل )259/بقره( »ٌة َعَلى ُعُروِشَهايَخاوِ  ىٍة َوهِ يَمر َعَلى َقرْ  یالذِ كَأْو «و

ن باور ياو بر ا. داندىم، به استدالل ندارد یازياست و ن یروشن و ضرور ىنيكه معتقدند معارف د

بـر اثبـات ، سورة بقـره 258ة يدر آ) ع( ميحضرت ابراه، بود ىهيروشن و بد ىنيمعارف داگر ، است

راه هرگونه معرفـت عقلـى را ، وی بر خالف كسانى كه با استناد به تقليد. كردىصانع استدالل نم

به عقلى بودن شناخت خداوند معتقد است و اين مسألۀ مهـم ، داننددر شناخت خداوند مسدود مى

 »نُْظـُرونَ يَأَفـال «دانـد؛ از نگـاه او خداونـد در آيـاتى نظيـرند دليـل و برهـان عقلـى مـىرا نيازم

 »ُرونَ كَأَفـال َتـذَ «، )26/سـجده( »ْسـَمُعونَ يَأَفـال «، )72/قصـص( »َأَفال ُتبِْصُرونَ «، )17/هيغاش(

 كذلِ  ىِإن فِ «، )52/نمل( »ونَ ْعَلمُ يًة لَِقْوٍم يَآل  كذلِ  ىِإن فِ «، )44/بقره( »َأَفال َتْعِقُلونَ «، )24/هود(

به ، ما را به تفكر و استدالل فراخوانده و طريق معرفت خويش را، )3/رعد( »ُرونَ كَتفَ ياٍت لَِقْوٍم يَآل 

  ) 1/44: همان( .آن منوط كرده است

  توحيد. 1

  ن صفات خداوندييتب. 1-1

گـانگى خداونـد و يد و اثبات يه مربوط به عقاكاتى ين آييدر تب، »ديالتوح«شهرآشوب در باب إبن

اتى را روشـن يرده است تا مراد چنين آكاز رويكردی عقالنى استفاده ، بوده ىتعال یز صفات بارين

ش يصفات خداوند را بر همان معنای ظاهر، »هيصفات«برای مثال .ديها بزداو ابهام را از آن كو ش
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وند را دارای اعضاء و جوارح دانسته و خدا حمل كرده و خدا را با توجه به آن توصيف نمودند؛ آنان

نامنـد؛  مى» هيصفات خبر«ت قائلند و آن را يچشم و نزول و صعود و رؤ، چهره، پا، براى او دست

: 1414، ىشهرسـتان( .ها وارد شده استح دربارۀ آنيعت آمده و خبر صحيه در شركصفاتى  ىعني

بـه ، اِت متشـابهيات و رواياز آ یارا به استناد پاره ىدگاه صفات حق تعالين ديطرفداران ا) 1/104

ه خداونـد بـه يتشـب ىعنـي، »مشـبّهه«ل بـه يـن دليه كرده و به هميتشب یصفات موجودات ماد

 یاكـه فرقـه»مشـبّهه«.انـدافتهيشهرت  ىن به صفات جسمانيقائل ىعني، »مجّسمه«مخلوقات و 

از » عبـىك«! داننـد ن مـىكـوردگـار را ممتماس و دست دادن با پر، هستند» هيصفات«منشعب از 

ه خداوند را كدانند و معتقدند  ز مىيا جايرا در دن] خدا[دن ينان ديا«ند كه ك ت مىياكبرخى آنان ح

اسـتقرار و ( االستواء: آنچه كه در قرآن مانند، دگاه آنانياز د» .نديب نند و او آنان را مىك ارت مىيز

، )آوردن( انيـاالت، )آمـدن( ءىالُمجـ، )پهلـو( الجنب، )دو دست( نيديال، )صورت( الوجه، )الءياست

ه هنگام گفتن بـر جسـم از آن كداراى همان معانى ظاهرى است ، آمده است )باال بودن( ةيالفوق

بـا ، انـده سرچشـمه گرفتـهينيزكه از فرقة صـفات» اشاعره« )121-1/118: همان( .شود مى كدر

ْحمُن َعَلـى «و  )23-22/امتيق( »َربها ناِظَرةٌ   ِإلى* ْوَمئٍِذ ناِضَرٌة يُوُجوٌه «: رينظ ىاتياستناد به آ الـر

، خ آنـانيز خداونـد هسـتند و شـيـدار بودن و تحت و مكانيقائل به رؤ، )5/طه( »الَْعْرِش اْسَتوى

: 1415، معرفـت( .سازی فعل مخلوق با خـالق پرداختـه اسـتبه شبيه) 324م( یابوالحسن اشعر

3/24 (  

بـه  يىگـوشهرآشوب براساس نگرش عقلى و با تأسى از آرای كالمى شيعه در مقام پاسخإبن

ذيـل آيـۀ ، بـرای مثـال. آنان برآمده و هرگونه جسم پنداری خداوند را به كلـى رد نمـوده اسـت

ْحمُن َعَلى الَْعْرِش اْسَتوى« عرش محدود اسـت و «:نويسدو در نقد ديدگاه اشاعره مى )5/طه( »الر

رِش يپـذ.بر روى محدود شـكل گيـرد و بـا آن تمـاس يابـد، است آنچه كه نامحدود استمحال 

محـال اسـت ، را آنچه كه جسم نيسـتيگواه بر جسم بودن اوست؛ ز، قرارگرفتن خداوند بر عرش

دهد و چنين صـفتى بـرای ىجه ميقرار گيرد و جسم بودن پروردگار حادث بودن او را نت ىدرمكان

شواهد قابل توجهى از چگونگى ، با اين حال )1/67: 1369، شهرآشوبإبن( ».خداوند منتفى است

منطقى و عقالنى و نيز پايبندی او بـه رويكـرد  اتاز استدالل، »متشابه القرآن«گيری مؤلف بهره

؛ 1/83؛ 78-1/77؛ 1/69: همـان: ك.ر( .وجـود دارد، اجتهادی در تفسـير و تأويـل آيـات صـفات

1/94-95 (  
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  جبريون درمورداجباری بودن شناختشبهۀ . 1-2

شـمرد و بـا نگـاهى تيـزبين و گانۀ دين اسالم برمىشهرآشوب جبرگرايى را منافى اصول پنجإبن

، از نگـاه او. كندمبنى بر اجباری بودن شناخت اصول اعتقادی رابيان مى، فساد نظرمجبره، نقادانه

امـر و نهـى ، روز قيامـت، كتب الهى ،)ع( انبياء، مالئكه، پديدۀ جبر موجب فساد در شناخت خداوند

اگـر ، وی بـر ايـن بـاور اسـت.انجامدشود و به بطالن تكليف و از بين رفتن ثواب و عقاب مىمى

بعثـت و معجـزات پيـامبران ، شناخت از روی اجبار و ازطريق اكتساب و استدالل به دسـت نيايـد

آن را ، مجبور باشد، خت و معرفت حقگردد؛ زيرا اگر كسى بر شنابيهوده و هدايت آدمى فاسد مى

آن را بـا ، شناسد و اگر بر شناخت و تشخيص باطل نيـز مجبـور باشـدضرورتًا و از روی اجبار مى

كند؛ بنابراين هنگامى كه استداللى در شناخت آدمى نسبت به حق و برهان و استدالل كسب نمى

ممكن نخواهـد ، ل صورت مى گيردشناخت آفريننده نيز كه براساس استدال، باطل در ميان نباشد

: همـان( .راهى برای اثبات او وجود نخواهـد داشـت، بود؛ وهرگاه اصل شناخت خداوند فاسد باشد

1/113-114 (  

  بودن شناخت ىميه درمورد تعليليشبهۀ اسماع. 1-3

ا شـناخت يـبرسـد  ىتواند به معرفت الهىا عقل ميآ«ن پرسش كه يدن ايش كشيبا پ ١هيلياسماع

آنان .آن دوره برداشتند ىمباحث كالم یرا در واد ىگام مهم، »سر است؟يم ميق تعليخداوند از طر

بـه تنهـايى ، ىن باورند كه ذات خداوند از محدودة عقل و تفكر انسان برتر است و عقل آدمـيبر ا

اسـت و ايـن معلـم » معلمى صادق«قادر به شناخت خداوند نيست و برای معرفت به خدا نياز به 

ن اسـاس عقـل تـا يـبر ا. است» ىميتعل«رو شناخت خداوند نيجز امام معصوم نيست؛ از ا ىسك

ت او بـه مـا كمـك يص صـالحياز به معلم را آشكار سازد و در تشخيى اعتبار دارد كه بتواند نيجا

  .ديبه معرفت خداوند رس، م از اويتوان با تعل افتن معلم صادق مىيبا ، پس از آن. رساند

                                                 
فرزنـد ، ن باورند كه ايشانيرند و بر ايپذ مى) ع(امام صادقعه را تا يه ائمۀ شكگروهى هستند » هيلياسماع«فرقۀ . 1

هـر ، ل آنكـه معتقدنـديـنامنـد؛ بـه دلىز ميه نين فرقه را باطنيا. رده استكل را به امامت منصوب يخود اسماع

ى اسـت كه لقب عام و مشتريباطن، ن حاليبا ا. ر از ظاهر آن استيعت را باطنى غيظاهرى را باطنى است و شر

ه يـه و خرمكيـباب، هياساسـ، هيشيحش، هيسبع، هيواقف، هيميتعل، هيلياسماع، هاى مختلفى همچون قرامطهه گروهك

 )73-72: تاىب، پور؛ قاسم1/226: 1414ى، شهرستان. (رنديگ ن عنوان جاى مىيتحت ا
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 یل و واكـاويـن مسألة مهم را مورد تحليا» تعلُّق بِاإلماَمةيَما «باب  یب در انتهاشهرآشوإبن

بِ كَومـا «ة يـاسماعيليه با استناد بـه آ، قرار داده است؛ از نگاه او ا ُمَعـذ ى َنبَْعـَث َرُسـوالً ينـ َن َحتـ« 

آيه اختصاص بـه  نيا، حال آنكه به اجماع مفسران، داندىشناخت خداوند را تعليمى م، )15/اسراء(

، دعوی پيـامبر اسـت ىا نادرستي ىشرعيات دارد نه عقليات؛ زيرا معجزه كه روِش تشخيص درست

-ىق نمـيخودش نبوتش را تصـد، نبوت ىشود و مدعفعل خداست كه بردستان پيامبر جاری مى

 در حكـم سـخن خداونـد، نبـوت ىمدع یمعجزه برا. كنندىن كار اقدام ميگران به ايبلكه د، كند

پس نبوت هر پيـامبری تنهـا » ؟ىصادق هست، خود نسبت به من یدر ادعا«: ديفرماىاست كه م

ـرِ «ة يل آيدر ذ یو».شودپس از معرفت خداوند شناخته مى يَن َو ُمنْـِذرِ يُرُسًال ُمَبش وَن يكـَن لِـَئال

ُسل ٌة َبْعَد الر ُحج ِ ن ادعـا را كـه يـا، ت عقـليـحج د بريز پس تأكين )165/نساء( »لِلناِس َعَلى اّهللاٰ

تكليف تنها پس از فرستادن پيامبران جايزاست وحجت با عقل تمام نبوده و با ارسال ُرُسل تمام «

تنهـا پـس از شـناخت ، پيـامبر ىشناخت صـدق و درسـت: ن باور استيكند و بر اىرد م» شودمى

م و برای شخصى يرده باشكد و عدل خداوند را ثابت نيهرگاه توح. توحيد و عدل امكان پذيراست

 چه راهى بـرای شـناخت نبـى و صـداقت او وجـود دارد؟، حجت تمام نشود]عقل[به وسيله عدل 

تأمـل و  یقـدر یگفتـار و، رسـدىبه نظر م، شهرآشوبرغم پاسخ درخور إبنىعل.)2/79: همان(

  :د گفتيرو بانيطلبد؛ از انظر بيشتری را مىدقت

كه شناخت خداوند را منوط بـه شـناخت  )هيلياسماع( انيميشهرآشوب بر خالف تعلإبن. 1

-ىرة عقـل برمـيـرا فراتـر از دا ىق عقل دانسته و ذات اقدس الهيامام معصوم از طر

ز پس از يامبر نيشناخِت نبوت پ ىحت، پسندد و معتقد استىرا نم ین نظريچن، شمرند

ازمنـد يش نيق نبـوت خـويجهـت تصـد، امبريشناخت خداوند ممكن است؛ زيرا خود پ

  .است كه فعل خداوند است یامعجزه

ت عقـل در شـناخت و يـحج، سـورة نسـاء 165ة يـل آيـدر ذ» القرآن متشابه«مؤلف . 2

را شناخت خداونـد يداند؛زىو صدق گفتار او م ىمقدم بر شناخت نب، خداوند را ىگانگي

ز يـخداونـد ن باشد وىن باره ميل متقن در ايازمند برهان و دلياست و ن ىعقل یامقوله

ـــدر آ ـــرآني ـــر ا، اتى از ق ـــب ـــم صـــحه گذاشـــته اســـتي : ك.ر( .ن مســـألة مه

بـا توجـه بـه  )21-20/اتيـ؛ ذار46-43/؛ فرقـان72/؛ قصص101/ونسي؛185/اعراف

باشد ىامبر ميرو شناخت پت امام معصوم كه دنبالهيشناخت صدق و صالح، گزارة فوق

  .ستز پس از شناخت توحيد و عدل خداوند امكان پذيراين
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ُ ُثـم ِإلَ ي  ْسَمُعوَن َوالَْمـْوتىيَن يُب الذِ يْسَتجِ يِإنما «ة يل آيشهرآشوب ذإبن. 3 ِه يـبَْعـُثُهُم اّهللاٰ

 ىل و اسـتدالل عقلـيـه بر دلكيبا ت، شناخت«ه كورزد ىد ميتأك )36/انعام( »ْرَجُعونَ ي

را  ىسـك، آيۀ فوقرا خداونددر يز ؛)2/80: همان( »م و آموزشينه باتعل، ابدي ىتحقق م

  .رده استكه ير تشبكبه افراد ، نبرد یسود ىات الهيشد و از آيانديه تفكر نكند و نك

  شبهة غالت در باب الوهيت. 1-4

روی در كار و يا در وصف كسى است و به معنای از حد درگذشتن و زياده» ىغال«جمع » غالت«

، عى استيش یاغالت فرقه )4/387: 1404، فارس؛ إبن6/2448: 1407، یجوهر( .و چيزی است

هـا نسـبت گويى نموده و آنان را خارج از حد بشر دانسـته و بـه آنعه گزافهيكه درمورد اماماِن ش

روی نموده كه قائل به حلول جوهر ع افراط و زيادهين فرقه چنان در تشيا. دادند يىت و خدايالوه

د در يـخ مفيشـ) 151: 1379، ؛ مشـكور1/203: 1414، ىشهرسـتان( .شدند )ع( در ائمه ىاله ىنوران

است و غالت  یروانهيگذشتن از حّد و خارج شدن از اعتدال و م، غلّو در لغت«: سدينو باره مىنيا

ت و نبـّوت يـشـان را بـه الوهيو امامان و فرزندان ا )ع( ه امام علىكنماها هستند گروهى از اسالم

رشد  ىدرمورد چگونگ) 131: 1414، ديمف( ».گذشتند ها از حّد اعتدالردند و در حّق آنكف يتوص

بـروز  )ع( ىد گفـت كـه انديشـة غلـو در دوران خالفـت امـام علـيـبا ىن گروه در جامعه اسالميا

-ادهيگروهى از جمله پيروان محمد حنفيه به غلو و و ز، محسوسى يافت و پس از شهادت آن امام

رو بـه رشـد نهـاد و در ، هـای غلـوآميزانديشه ،)ع( در زمان امام باقر. آوردند ین باره رويدر ا یرو

 یاهای زيادی از غالت به وجود آمدند و توانستند چهره وارونـهگروه ،)ع( دوران امامت امام صادق

امامـان ) 348-347: 1386، یمحمد جعفـر: ك.ر( .ش بگذارنديبه نما ىدر جامعه اسالم، عهياز ش

ن يان چنـيـهمواره بـا آنـان بـه مبـارزه برخاسـتند و ب ىفن تفكر انحراياز ابتدای پيدايش ا، شيعه

بـه  )ع( برای مثال از زمان امـام بـاقر. ها را مردود شمردندم آنيدانسته و تعال ىر واقعيرا غ ىمطالب

روانشان را هشدار دادند تـا يپ، با صراحت غالت را لعن نموده و به كرات ،)ع( عهيائمه ش ىتمام، بعد

  ) 2/352: 1409، ى؛ حّرعامل223: 1409، ىكش: ك.ر( .رنديث آنان را نپذياحاد

 ىالَتْغُلـوا ِفـ«ةيـل آيـو در ذ» تعلُّق بِاإلماَمـةيَما «ان باب يز در پاين ىشهرآشوب مازندرانإبن

ِ ِإال الَْحق كنِ يدِ   امبر و اماميدگاه غالت درمورد پيان ديپس از ب، )171/نساء( »ْم َو ال َتُقولُوا َعَلى اّهللاٰ

وی .ديـنماىآن را رد م يىكويپردازد و به نىآنان م یبه نقد آرا ىو استدالل ىعقل یكرديبا رو ،)ع(

او و  ىا وصـي، دربارۀ پيامبر، ان خوديه با توجه به تفاوت موجود در مكداند ىم ىسانكرا »غالت«
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، ن افـراديـد و اان خداونيه مكغالت معتقدند ، از نگاه او. نندك ىت ميقدمت و الوه یادعا، ا ائمهي

ا يـمانند حلول اعراض در اجسـام ، است٢و اتحاد١ل حلولكا به شين ارتباط يوجود دارد؛ ا ىارتباط

ت يـماه يـكضـرورت ، )حلول و اتحاد( ن امريها با اجسام؛ و الزمۀ امجاورت و مماس بودن آن

كه خداوند  يىاز آنجا، شهرآشوباز ديدگاه إبن.دهدافته را نشان مىيفيا بخش تأليمنفرِد جداگانه 

مختلـف  یافتـه از اجـزايل يط كه خود تشكير بسيغ یاختصاص او به امر، است» طيجوهر بس«

حـال آنكـه خداوندبـه . ط جزِء مبتداء باشـديرا محال است كه جوهر بسيباشد؛زىناممكن م، است

، هرآشـوبشإبـن( .رديـط قـرار گير بسـيـر موجودات غيسا یتواند آغازگر و مبتدا ىم ميعنوان قد

  :رسدذكردو نكته ضروری به نظر مى، شهرآشوبدر تكميل سخن إبن) 2/81: 1369

د چـون ذات خداونـد سـبحان يشهرآشوب در صدد آن است تا بگوإبن، رسدىبه نظر م. 1

، ك محـليحلول خداوند در ، بى در آن راه نداردكيثرت و تركگونه چيط است و هيبس

كـه  يىبه آن محل و محتاج به جزء گردد و از آنجاازمند يشود كه ذات او نىموجب م

 ىالوجود بودن خداوند تنـافن مسأله با واجبيا، از صفات ممكن الوجود است یازمندين

  .اوست ىدارد و ناقض صفات سلب

رسد مؤلف ىبه نظر م، ز استيچ يكز به يل شدن دو چيتبد» اتحاد«با توجه به اينكه . 2

ه ك )جوهر( زيقِى دوچيد اتحاد حقيدنبال آن است تا بگو نيز به» متشابه القرآن«كتاب 

اساسـًا ، ل نشـدنى اسـتيها ذاتى و زامركب است و اختالف آن یگريط و ديبس ىكي

الوجـود بـودن ن مسأله بـا واجـبيشود و اىتناقض محسوب م ىرقابل تصور و نوعيغ

  .ز ناسازگار استيخداوند ن

  نبوت. 2

  عصمت پيامبران. 2-1

نظـر اتفـاق، معصومند ىامبران الهين مسأله كه پيهمۀ مسلمانان بر ا، »امبرانيعصمت پ«درمورد 

اخـتالف در برخـى ، تنها اختالف موجود. مورد اتفاق علما و ِفَرق اسالمى است، ت آنيلكدارند و 

فرقـۀ ، هـايكـى از آن. باشـدىآنـان مـ ىدگاه كالمـيـبرگرفتـه از د ىات است كه بـه نـوعيجزئ

                                                 
: ١٤١٤، منظـور؛ إبـن٢٥١: ١٤١٢، راغب. (باشدىم در لغت به معناى فرود آمدن و نازل شدن در محل »حلول«. 1

١١/١٦٣( 
 .ز استيشدن دو چ ىكي یبه معنا» اتحاد«.2
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مبعوث ، ره شوديبكب گناه كه مرتكامبرى را يدگاه معتزله خداوند متعال هرگز پياز د .است١معتزله

مبـرا ، اعتبـار سـازدىرا در نزد مـردم بـ یكه و یارهيامبر از انجام گناه كبيرده و معتقدند كه پكن

، اعتبـار سـازدىكه صاحب خود را خوار و ب یارهيره و صغيصدور هر گناه كب، اصحاب معتزله.است

گـاه و ياز جا ىعنـي( ن نباشنديرا كه چن یارهيصدور گناهان صغ ىول، اندامبران ممنوع دانستهياز پ

ن يعمـدًا اقـدام بـه چنـ، ز است كـهيامبر جاياند بر پگفته ىز دانسته و برخيجا، )اعتبار آنان نكاهد

امـا ، ستيز نيجاامبران يچ گناه صغيره و كبيرۀ عمدى بر پيه: ديگوىابوعلى جبايى م.بكند ىگناه

ن باور است كه يز بر اين ىنّظام معتزل.ز استيجا، رديل صورت گيا به خاطر شبهه و تأوياگر سهوًا 

مسئول خواهند بـود ، ب گناهى شوندكز است و اگر سهوًا مرتيامبران جايبر پ كوچكسهو و خطاء 

  ) 12-7/11: 1404، ديالحدىأبإبن( .شوندىو بازخواست م

. امبران در همۀ امور استوار استيپ» عصمت مطلق«شيعه اماميه بر دگاه يد، بر خالف معتزله

و ارتكـاب گنـاه از  ستيز نيامبران جايبر پ یچ گناه صغيره و كبيرۀ عمدى و سهويه، از نگاه آنان

 .ن استيز چنين )ع( اعتقاد آنان درمورد امامان .است ىمنتف، چه قبل و چه پس از نبوت، آنان یسو

 ىممـا جـاء فـ«ز در فصل عصمت از بـاب يشهرآشوب نإبن) 2: 1377، ىد مرتضيس: بهبنگريد (

از نگـاه . ان نموده استيب يىكويبه ن، ات قرآنيو آ ىه بر برهان عقلين مسأله را با تكيا، »النبوات

چـه قبـل و چـه ره يره و صغيگناهان كب ىاز انجام تمام )ع( اء و ائمهين مسأله كه انبيه بر اياو امام

ُ «ريـنظ ىات محكمـيـآ، اتفاق نظـر دارنـد و مسـتند مـتقن آن، معصوم هستند، پس از نبوت اّهللاٰ

 »نَ يِعلْـٍم َعَلـى الْعـالَمِ   َو لََقِد اْخَتْرناُهْم َعلى«، )75/حج( »ِة ُرُسًال َو ِمَن الناِس كِمَن الَْمالئِ  ىْصَطفِ ي

وَن يكـلَِئال «ۀ يل آيوی در ذ.است )47/ص( »ارِ يَن اْألَخْ يَو ِإنُهْم ِعنَْدنا لَِمَن الُْمْصَطفَ «و )32/دخان(

ُسل ٌة َبْعَد الر ُحج ِ : ن بـاور اسـتيـبـر ا» معجـزه«با اشاره به داللت  )165/نساء( »لِلناِس َعَلى اّهللاٰ

، دانيمممنوع مى، آنچه را كه پيامبران را از انجام آن منزه دانسته و وقوع آن را از سوی ايشانهمۀ

به استناد داللت معجزۀ آنان است؛ بدين معنى كه اگـر معجـزۀ مـدعيان ، قيم يا غير مستقيممست

                                                 
در ، منسوب به واصل بن عطاء است كه در اواخر قرن اّول و اوائـل قـرن دوم هجـرى ىكالم یافرقه» معتزله«. 1

ن فرقه در يا. ار جامعه اسالمى را به خود مشغول داشتكدار گشت و در عصر حكومت عباسى افيعصر اموى پد

د و يخـود رسـ يىبـه اوج شـكوفا، بـوده ىو كالمـ ین مشرب فكـريكه خود از مروجان ا ىمأمون عباس زمان

وعـد و ى، د صـفاتيـتوح«بر پنج اصل ، »معتزله« یفكر ىمبان.از خود در جامعه بروز داد ىفراوان یهایتوانمند

آنـان را بـر اسـاس  ىاستوار است و شهرستان» از منكر ىن و امر به معروف و نهين المنزلتيمنزله ب، عدل، ديوع

ى، شهرسـتان: ك.ر. (ده اسـتيـنام» هيـه و عدليـقدر، اصحاب عدل، دياهل توح« یهادشان به ناميافكار و عقا

1414 :1/56( 
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ك َرُسـولى« -نبوت به مقام تصديق الهى برسد و مخاطب اين سخن خداوند َصدْقَت فى َأَ◌نـ«- 

زيـرا . داردايشان را از دروغ بستن به خداوند در رسـاندن پيـام او بـازمى، به طور قطع، قرار گيرند

خداوند دروغگويى را تصديق كند؛ چنين تصديقى ناپسند است و چنانچه پيش از اين ، ايز نيستج

  .دروغ زشت و ناپسند است، آمد

تسـّری ، مسألۀ عصمت را به امور غير وحى و ساير گناهـان نيـز، او با توجه به داللت معجزه

پذيرفتن رسالت اوست و غرض از بيانگر وجوب پيروی از پيامبر و تصديق و ، دهد؛ زيرا معجزهمى

شان بوده است؛ پس آنچه مانع مـردم از اطاعـت اطاعت از سخنان، بعثت پيامبران و تصديق آنان

شود و الزم است كه معجـزه آن ىد نمييبا معجزه تأ، گذارد ىمنف یاثر، ىن معنيآنان باشد و در ا

هدف از بعثت آنان را امتثال بـه آنچـه ، وی در ادامه با اشاره به اسوه بودن پيامبران. ديرا منع نما

ز يجا ىكس یداند؛ پس اگر ارتكاب گناه را برامى، انداز اوامر و نواهى آورده، كه ايشان برای مردم

م يم خود را قانع كنـيتوانىن صورت چگونه ميدر ا، ميمن نباشيدانسته و از اقدام او بر انجام گناه ا

: 1369، شهرآشـوبإبـن( .شـودىده ميبه گوش جان شنرش مردم و پندش يكه سخن او مورد پذ

1/204-205 (  

  اثبات مواضع اماميه. 3

بـه ، »ات قـرآنينقل و آ، عقل«با استناد به سه روش » تعلُّق بِاإلماَمةيَما «شهرآشوب در باب إبن

داده د قـرار ييد و تأيمورد تأك، پرداخته و آن را به صورت مبسوط ىعيت امامت ائمة شياثبات حقان

 ىاز مذاهب كالمـ ىبه شبهات برخ يىگوكه اوتنها در صدد پاسخ يىاز آنجا، رسدىبه نظر م.است

ان يـخـاص بـه م یاا فرقـهياز مذهب  ىرو گاه به صراحت نامنيدر باب مبحث امامت بوده؛ از ا

  :گرددىاشاره م، در ادامه به سه نمونه ازمواجهه عقلى وی در اين باره. اورده استين

  عصمت امام .3-1

ل يـذ یو. كنـدىاثبات مـ ىو نقل ىعصمت امام را به دو روش عقل، شهرآشوب در كتاب خودإبن

 شـمردىبرمـ ىعقلـ یامـر، اثبات عصمت امـام را، )41/بقره( »ًال يَثَمنًا َقلِ  ىاتِ يَو ال َتْشَتُروا بĤِ«ةيآ

َمـْن  كالُْملْـ ىُتـْؤتِ  كالُْملْـ كمالِـُقِل اللُهـم «ۀ يه با توجه به آيامام، ومعتقد است )2/76: همان(

، ستيرا روا نيد زده است؛ زييت امام را امضاء كرده و بر آن ُمهر تأيمعصوم، )26/عمرانآل( »َتشاءُ 

ار درآوردِن امر ييعنى مقام نبوت و امامت را به فاسق عطا كند؛ امامت و نبوت به اخت، خداوند ُملك
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ـالِمِ  یناُل َعْهـدِ يال«ة يشود و خداوند در آىور مر امياست و تدبياست كه شامل س ىبزرگ نَ يالظ« 

ن يـدات فـراوان او بـر ايـتأك )2/26: همـان( .ن عهدها دانسته استيآن را از بزرگتر )124/بقره(

 یو یبنديان است و نشان از پايبه وضوح نما، از كتاب متشابه القرآن یمتعدد یمسأله در فرازها

ذِ ياأَ ي«ة يـل آيـشهرآشـوب ذنمونه إبـن یبرا. باره داردن يدر ا ىان ادلة عقليبه ب َن آَمُنـوا يَهـا الـ

َ َو َأطِ يَأطِ  ُسـوَل َو ُأولِـيُعوااّهللاٰ ق يل درمـورد مصـاديبـه تفصـ، )59/نسـاء( »مْ كاْألَْمـِر ِمـنْ  ىُعـوا الر

ر بـه كـه اطاعـت از اولـواألم يىاز آنجا«:رديگىجه مين نتيان چنيسخن گفته و در پا» اولواالمر«

ح داده يار زشـت و قبـكوگرنه خداوند دستور به ، د معصوم باشديز بايامام ن، طور عموم الزم است

، از او سر بزنـد یهرگاه كار ناپسند، رونياز ا. ر معصوم اعتماد نموديتوان به امام غىرا نمياست؛ ز

  ) 2/48: همان( ».ز ناپسند و مذموم استين یاز و یرويپ

  ت اماميافضل. 3-2

ر امـت يت امام بر سايافضل، واقع شده ىامام كه مورد اختالف متكلمان اسالم یهاىژگياز و ىكي

ث يـاز دو ح )ع( ىت امـام علـيعه با اصرار و استدالل بـر امامـِت افضـل و افضـليمتكلمان ش.است

 ىنيبه امامت و جانشـ یبر حقانيت و، »دارا بودن شروط امامت«و » ثواب در نزد خداوند ىفزون«

معتزلـه و «، ىان مـذاهب اسـالميـاز م، ن حاليبا ا )30-28: أ 1413، ديمف( .د نمودنديبر تأكاميپ

، از عمـل كارگردانـان خالفـت، دانسـتندىرا افضل صـحابه مـ )ع( ىرغم آنكه امام علىعل» هيديز

م مفضول بر افضل معذور دانسته يكرده و صحابه را در كنار زدن امام از خالفت و تقد یدارجانب

، اكثـر متكلمـان معتزلـه معتقدنـد )46: 1379، مشـكور( .عمل آنان را مطابق مصلحت دانستندو 

، ط الزم در افضـلينبـود شـرا«: ماننـد ىست و در صورت وجود عوامليت از شروط امامت نيافضل

امامـت افضـل بـه ، »ن مـردم از مفضـوليرش حكومت او و شـهرت و تمكـيكراهت مردم از پذ

امامـت ، افـراد و نبـودن مـانع ینظر نمود؛ اما در صورت تسـاوآن صرف د ازيمصلحت نبوده و با

ن يمقدمة كتابش را چنـ، ديالحدىچنانچه إبن أب )185-181: 1389، زادهنجف( .است ىافضل اول

 ».فيـلكلمصـلحة اقتضـاها الت  األفضـل  علـى  المفضول  قّدم... یالحمد ِهللاّ الّذ«: آغاز كرده است

  ) 1/3: 1404، ديالحدىأبإبن(

ن امر مهم اختصاص داده يرا به ا یفصول متعدد، »تعلق باإلمامةيما «شهرآشوب در باب إبن

ِ  كذلِ «و  )32/زخرف( »َو َرَفْعنا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرجاتٍ «ةيو با استناد به دو آ ِه يـْؤتِ يَفْضـُل اّهللاٰ

ُ واِسٌع َعليَمْن  ن يـاو بـر ا. آورده است یباره رونيدر ا ىتدالل عقلبه اس )54/مائده( »مٌ يشاُء َو اّهللاٰ
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 ىستگيو شا یبر برتر، ات فوقيح است و سخن خداوند در آيم مفضول بر فاضل قبيتقد:باور است

را سرپرست آنان در همة امور است و علـم ير دستش داللت دارد؛ زيامام و رهبر جامعه بر مردم ز

كه فرِد فاضل نسبت به مفضول برتر  یآن هم در امور، دادِن مفضول بر فاضل یبرتر، زيانسان ن

، خود یاينسبت به رعا یل برتريامام را به دل یو. شمردىتر است را زشت و ناپسند برمستهيو شا

عبادت  ىن استحقاق از سر فزونيا: ده استين عقيداند و بر اىم یشتريم بيم و تعظيمستحق تكر

 یت او بر همة مردم و وجوب اطاعـت آنـان از ويز افضلت ايو ثواب امام نزد خداوند است و حكا

  ) 2/27: همان( .دارد

  ه دربارۀ امامتيسانيه و كيديدگاه زينقد د. 3-3

ط يرو بوده كه بدون داشتن شراروبه ىانيهمواره با مدع، ر خوديع در مسيخ امامت تشيشك تارىب

رامون يپ ىاختالف نظرات، مختلف یهان مسأله باعث شد تا در دورهيا. اندامامت بوده ىمدع، الزم

 یريـد. انجامـدين گوناگون بيتحت عناو، انيعيان شيامامت و رهبری بروز كند و به انشعاب در م

اصول ، خود یهاشهيج افكار و اندينشر و ترو یك برايهر ، دست ساخته یهان فرقهيد كه ايينپا

علمـای شـيعه ، در ايـن ميـان. ردنـدرو و هـوادار همـت گمايـرا بنا نهاده و به جذب پ یديو عقا

دگاه آنـان در يـبه بررسى د، شهرآشوب مازندرانى سعى كردند تا با استناد به داليل متقننظيرإبن

متشـابه «هستند كـه مؤلـف  يىهااز جمله گروه، هيليه و اسماعيسانيك، هيديباب امامت بپردازند؛ ز

  :در كتاب خود از آنان سخن گفته است» القرآن

آنان .باشند مى )ع( يكى از ِفَرق شيعى است كه قائل به امامت زيدبن على بن حسين» زيديه« .الف

هـا  منحصـر دانسـته و در غيـر آن )س( هستند و امامت را در اوالد فاطمه )ع(  ىپيروان زيدبن عل

بيعت و قيام به دعوت بـا ، شجاعت، علم، عدالت«شرايطى نظير، هااز ديدگاه آن.دانند جايز نمى

تواند در فرزندان امـام حسـن و امـام جزِء شروط الزم برای امامت است و امامت مى» مشيرش

بـا ، كـه ادعـای امامـت نمايـد )س( هر يك از فرزندان فاطمه، رواز اين. ز قرار گيردين )ع( حسين

 .خـروج كننـد، اگـر در دو مكـان مختلـف ىامام و واجب االطاعـه اسـت؛ حتـ، شرايط مذكور

بـود و » حينّص صر«ن و ييد آشكارا منكر تعيمعتقدند كه ز ىبرخ) 1/179: 1414، ىشهرستان(

چنانچه امام  )335: 1386، یمحمدجعفر( .رفتيپذىنم، ىلة امام قبلينده را به وسين امام آييتع

ق يـاز طر )ص( امبريـن پيبه اصل انتصاب جانشـ ،)ع( ىد بن عليخود ز ىدر برابر برادر ناتن )ع( باقر
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: ك.ر( .ف امام بر حـق پرداخـتيازات و وظايامت، تيمتوسل شد و به شرح ماه» حينّص صر«

  ) 358-1/356: 1407، ىنيكل

، دگاه زيديهيك امام است و دي ىاسيالذكر تنها دائر بر قدرت سط فوقيشرا، داستيطور كه پهمان

كـه ائمـه  ىنـيياست؛ آ» نص و علم مخصوص امام« ىعني، ن امامتييآ ىمخالف دو اصل اساس

امامت ، ن اصل مهميا. اندد زدهييح نموده و همواره بر آن ُمهر تأيان تشريعيش یآن را برا )ع( ىعيش

، انـداحراز مقام امامت را از امـاِم قبـل خـود نداشـته یكه ادعا، انيگر مدعياز د، را ىعيامامان ش

ان يبه م» هيديز«از فرقة  ىبدون آنكه نام، ن اصليز با توجه به ايشهرآشوب نإبن. كندىز ميمتما

َق بِ «ة يك ادعا دانسته وبر اين باور است كه آيسخن آنان را تنها ، آورد ُبَل َفَتَفر بُِعوا السْم كَو ال َتت

ل يـخـود دل، هين آيرده واك ىبه طور مطلق نه، امور باطل یرويما را از پ) 153/انعام( » لِهِ يَعْن َسبِ 

 ن سـخنيـنـدة ايگـران اسـت؛ زيـرا گويمامت به ِصرف دعـوت دا ىبر باطل بودِن مدع ىروشن

سخِن ، ن گفتاريارائه نكرده و ا ىونقل ىل عقليچ دليش هيخو یاثبات ادعا یبرا )اإلمامة بالدعوة(

بـه ارائـة ، او در ادامـه. وجود نـدارد یاو شبهه كچ شيه یجا، است كه درتباه بودن آن ىليدلىب

از  ىممكـن اسـت گروهـ، نيـعالوه بر ا«: سدينوىآورده و م یرو، ن بارهيخود در ا ىدگاه عقليد

 یادعـا، هـا وجـود داردشجاعت و سخاوت در آن، علم ىعني، اد شدهيه صفات كفرزندان فاطمه 

هـا را د امامـت همـة آنيـا بايـ، ن اساسيبر ا. نندكبا هم خروج ، امامت نموده و به طور همزمان

ل يـرا بـدون داشـتن دل ىه امامـت فـرِد مـدعكـا آنيـرد و كها را رد ا امامت همة آنيرفت و يپذ

هـر ، ن حالـتيدرا. ن موارد باطل استيهمة ا.رفتيپذ، ديز نمايگران متمايكه او را از د ىمشخص

ن موضـوع يه اكنند كگر مناطق را رد يرند و امامِت امامان ديد امامِت امام خود را بپذيبا یامنطقه

  ) 79-2/78: 1369، شهرآشوبإبن( ».ز مردود استين

ه قائـل بـه امامـت محّمـد بـن كاست  ىد ثقفيمنسوب به مختار بن أبوعب یافرقه»هيسانيك« .ب

ن امام را از طريـق نـص يه راه تعيسانيك. بعد از ايشان بودند ،)ع( نيامام حس ىبرادر ناتن، فهيحن

امـام حسـن و ، ىعلامام : پس از سه امام نخست، اند كه نّص در امامتدهين عقيدانسته و بر ا

در روز جنگ  )ع( ىامام عل :اوالً چرا كه . ه وارده شده استيبر امامت محمد حنف )ع( نيامام حس

امـام  :اً يـثانسپاه را به او داد؛  ىه سپرد و فرماندهيپرچم سپاه را به دست محمد بن حنف، جمل

ِ «را با جملة  یدر روز جنگ جمل و -296: ب1413، ديمف( .داد د قرارييمورد تأ» َحّقاً  ىأنَْت إبْن

297 (  
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 ن فرقـه نـام بـردهيبار به صراحت از اكيتنها ، »متشابه القرآن«شهرآشوب در سرتاسر كتاب إبن

ه يسـانيدگاه كيـبـه نقـد د، یو اجتهـاد ىر عقلـيو با اتكاء به تفس )2/47: 1369، شهرآشوبإبن(

شـكار بـا مسـألة نـّص در امامـت گفتار آنـان در تضـاد و تخـالف آ، یدگاه وياز د. پرداخته است

-نيـامـام ز) 33/اسراء( »ِه ُسلْطاناً يَو َمْن ُقتَِل َمْظُلومًا َفَقْد َجَعلْنا لَِولِ «با توجه به آيۀ  :اوالً را ياست؛ز

تنها ، تر است و اين اموربه خونخواهى پدرشان سزاوارتر و در بر پا داشتن امور شايسته )ع( نيالعابد

 ىنـّص محكمـ )ع( نيالعابـدنيدرمورد امامِت امام ز :اً يثان.اختصاص دارد )ع( به فرزندان امام حسين

ه قائل به نـص يسانيهر چند ك :ثالثاً تصريح شده است؛ )ص( امبريپ یباره از سووجود دارد و در اين

توانند دليل آشـكار و ىنم، كنند كه امامت محمد حنفيه را مطرح مى ىاما هنگام، در امامت هستند

رو بايـد قـول بـه امامـت محمـد ند؛ از اينيباره ارائه نمانيبر وجود نّص صريح در ا ىمبن ىروشن

  ) همان( .زباطل شمرده شودينزد آنان ن، حنفيه

  ات قرآنياستناد به آ. دو

از خود قرآن بهرة فراوان بـرده و در مـوارد ، ىهای كالمح انحرافات فرقهيشهرآشوب در تصحإبن

شـبهات مطروحـه از ، هـاو استناد و استشهاد به آن ىات الهيتالش نمود تا با اشاره به آ یمتعدد

  :ديآنان را پاسخ گو یسو

  ون در باب افعال انسانيشبهة جبر. 1

ون كه بـا نسـبت دادن افعـال انسـان بـه خداونـد او را عامـل يدگاه جبريشهرآشوب در نقد دإبن

ـيرِ يَو «ة يبه آ، دانند گمراهى مردم مى ُهْم َضـالًال َبعِ يطاُن َأْن يُد الشاسـتناد  )60/نسـاء( »داً يـِضـل

طان نسـبت داده؛ پـس يه خداوند گمراهى آنان را به شـين آين باور است كه در ايد و بر ايجو ىم

ه كـن سخن مجبره يبنابرا. رده استكضاللت را خلق ن، شانيه خداوند در وجود اكشود  معلوم مى

، شانينش ضاللت در ايرا اگر خداوند با آفريباطل است؛ ز، دانند مردم مى خداوند را عامل گمراهى

در  یو )1/137: همـان( .شتر بر ظلم بـوده اسـتيد بين كار موجب تأكيا، نمودىها را گمراه مآن

ِ ُشرَ «ة يآ، از كتاب خود یگريفراز د  )16/رعـد( »ِهميَعلَ َخلِْقِهَفَتشاَبَه الَْخلُْق كاَء َخَلُقوا كَأْم َجَعُلوا ِهللاّٰ

اگـر ، اسـت ىهياز نگـاه او بـد. داندىون در باب افعال انسان ميبر رد سخن جبر یگريل ديرا دل

ن اسـتدالل بـه نفـع يـا، ح باشديبر آفرينش افعال انسان توسط خداوند صح ىون مبنيسخن جبر

ز روا يـپرسـتى ن بـتها بـر خ و مالمت آنيتوب، پرستى آنان خدا باشد را اگر خالِق بتيفار است؛ زك



  القرآنشهرآشوب با ِفرق کالمی در متشابهکالمی إبن -دیدگاه تفسیریبررسی تطبیقی 

         133 

ش
ژپو

 
ی 

ی
ط ر 

  

پس چرا ، اى دهين فعل رادر ما آفريتو ا! ايخدا: نندكتوانند به درگاه خداوند عرض  ها مىآن. ستين

ه يـن آيـگر بـراى ايد، بين ترتيبد. ه فاعل و خالق آن تو هستىكنى ك ارى مالمت مىكما را بر 

  ) 1/172: همان( .ماند اى باقى نمى دهيچ فايه

  بودن قرآننفى نظريه قديم . 2

بـودن  )دهيـناآفر( ميا قـديـ )ده بودنيآفر( مسأله مخلوق، ىى از مباحث مهّم ميان ِفَرق كالميك

بر حذر داشته و  ىن مباحثيروان خود را از پرداختن به چنيپ، ىعيهر چند ائمه بزگوار ش. قرآن است

 )1/38: 1375، یشـابوري؛ فتـال ن546: 1400، صدوق: ك.ر( جه بودن آن را گوشزد نمودندينتىب

عه يبا اين حال شـ. انداما متكلمان همواره از آن سخن گفته و آن را مورد بحث و گفتگو قرار داده

، مانند مجبره دارد و قرآن را كالِم خداوند ىگر ِفَرق كالمينسبت به د ىدگاه متفاوتين باره ديدر ا

 یشهرآشوب رأإبن) 227-226: 1398، ؛ صدوق53: ج1413، ديمف( .داندمى» ُمْحَدث«او و  ىوح

مورد نقـد قـرار داده و معتقـد ، با استناد به آياتى از خود قرآن، م بودن قرآن رايبر قد ىمجبره مبن

 یرو ین گفتـاريبه چنـ، )11/احقاف( »مٌ يَقدِ  كهذا ِإفْ «ۀ يدر آ، صدا با كافرانون هميجبر، است

بـه ، نـزول قـرآِن محفـوظحـال آنكـه ، شۀ قديم بودن كالم خداوند را پيش كشيدنديو اند آورده

شود و نه به حفظ و نگهـداری نيازمنـد  روشنى بيانگر حادث بودن آن است؛ زيرا قديم نه نازل مى

بـر ُمحـَدث بـودن  ىگواه متقنـ، م به صورت نزول تدريجى آياتين نزول قرآن كريهمچن. است

 ىميان مفـاهيـاز نگاه او ب.باشدىاز صفات ُمحدثات م )ىنزول تدريج( ن مسألهيكالم خداست و ا

، )87/حجر( »ىَسبِع مثان«، )7/عمرانآل( »محكم و متشابه«، )106/بقره( »ناسخ و منسوخ«ر ينظ

بـر  یگريداللت د، )5/مزمل( »القاء و ثقل«و  )101/عمرانآل( »تالوت«، )62/اعراف( »رسالت«

 )195/شـعراء( »نٍ يُمبِ  ىبِلِساٍن َعَربِ «ۀ يشهرآشوب با استناد به آإبن.حادث بودن كالم خداوند است

 )ع( به زمـان حضـرت اسـماعيل، عربى است و پيدايش اين زبان، زبان قرآن، ن باور است كهيبر ا

خود اين مسأله بر حادث بودن كالم خدا داللت ، حادث است ىكه زبان عرب يىاز آنجا. گرددبرمى

، كافر است و اگر غير اين باشد، كند كلم مىكند و اگر كسى گمان كند خداوند به زبان عربى تىم

  ) 1/60: 1369، شهرآشوبإبن( .پس قرآن حادث است
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  خوارج درمورد كافر بودن گناهكار ۀشبه. 3

 )ع( از فرمان امام على، تيپس از اختالف درمورد حكم، نيهستند كه در جنگ صف یاخوارج فرقه

ّل َمن َخرَج ك«: سدينوىم» خوارج«ف يدر تعر ىشهرستان. دنديه آن حضرت شوريرده و علكتمّرد 

ن يـا .)1/132: 1414، ىشهرسـتان( »اً يـسـّمى خارجيه يعلى االماِم الَحّق الّذى اتّفقت الَجماعة عل

و  ىنـيببـه طـوری كـه كوتـه، ات قرآن استير آيدر باب تفس ىخاصّ  یاعتقاد ىمبان یفرقه دارا

بزنند و از  ىات الهيل آيدست به تأو، یافرقه یهایداورشيتا با پ، آنان موجب شد ینگرىسطح

لَِمـُة ك« )ع( ىبه فرموده امـام علـ. نديج نمايترو ىدر جامعه اسالم، د باطل خود رايعقا، قين طريا

 64: 1383، ىدشت( » َراُد بَِها َباِطليَحق(.  

ر يـتكفره و يـف خـوارج درمـورد مرتكبـان گنـاه كبيد سـخيـرسد امروزه نيـز عقاىبه نظر م

د؛ يـبه بار آ ىدر جوامع اسالم یرانگريباعث شده است تا آثار و، از افراد ىدر ميان برخ، مسلمانان

از قـرآن را دسـتاويز  ىآيـات، شيد استدالل خوييكاران را كافر دانسته و در تأرا خوارج همۀ گنهيز

-ىن ميمان را از بيا، و گناهمان و كفر وجود ندارد يان ايم یابه باور آنان واسطه. اندخود قرار داده

ده يـشـان هـم عقيرا كـه بـا ا ىكسان، ىواه یهارو به بهانهنياز ا. كندىبرد و شخص را كافر م

ن يـبـر ا ىداستان عبداّهللاٰ بـن خبـاب گـواه روشـن. ختنديرىر كرده و خونشان را ميتكف، اندنبوده

  ) 1/570: 1422، خطيب بغدادی: ك.ر( .مدعاست

برداشـت ، شهرآشوب با اسـتناد بـه تفسـير صـحيح همـان آيـاتإبن، یتفكرن يدر مقابل چن

خـوارج بـا توسـل بـه ، نمونـه یبرا. ده استيناصواب آنان را پاسخ گفته و بر آن خط بطالن كش

ُ َفُأولئِ كحْ يَو َمْن لَْم «ۀيآ ْ  كْم بِما َأنَْزَل اّهللاٰ ب كـه مرتكـن پندارنـد يبر ا )44/مائده( »اِفُرونَ كُهُم ال

-ىرا نمـ ىن اسـتدالليشهر آشوب چنإبن.افر و مستوجب خلود در آتش جهنّم استك، رهيبكه گنا

شود و هم فرد را؛ و هم عموم را شامل مى، هين آيدر ا» َمنْ «كلمه «: ديگوىرد و در نقد آن ميپذ

ظـاهر ، مؤلـف متشـابه القـرآن».شـودتنها با قرينه دانسته مى، ن مواردياختصاص آن به يكى از ا

ى كَفَأنَْذْرتُ «اتيآ اْألَْشَقى يال * ْم نارًا َتَلظ ذِ * ْصالها ِإالىك یالَب َو َتَول زيـرا ن )16-14/ليـل( »ذ ،

تنهـا افـرادی كـه ، بر كافر بودن گناهكاران دانسته و معتقـد اسـت ىر با استدالل خوارج مبنيمغا

-مى، وری كه توصيف شده استشعله وارد آتشِ ، ات را دارا باشندين آيگفته شده در ا یهاويژگى

  .گردند
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 »ض ُوُجـوٌه َو َتْسـَود ُوُجـوهٌ يْوَم َتبْـيـ«ة يـبـه گمـان خـوارج و بـا توجـه آ، نكته ديگر اينكه

اه قلمـداد يروس ید او را فرديبلكه با، د باشديار روسپكست فرد فاسق و گنهيز نيجا) 106/آلعمران(

از . ديـنام» افركـ«ه او را كرواست  )106/عمرانآل( »ُفُرونَ كتَ نُْتْم كبِما «ة ينمود و حتى بر طبق آ

را منعـى يـها نيست؛ زچهره ىن حكم برای تماميكس قائل به عموميّت اشهرآشوب هيچنگاه إبن

سـياهى ، ها را اراده كـرده و يـا مقصـود اوبرخى از چهره، نجايم خداوند در اييوجود ندارد كه بگو

 .هر چند قبًال اين سياهى در چهـره آنـان نبـوده اسـت، گيردفرا مى ها راای است كه صورتويژه

  ) 112-1/111: 1369، شهرآشوبإبن(

  توجه به ادبيات عرب. سه

مرهـون دقـت نظـر او در ، »متشابه القـرآن«شهرآشوب در كتاب بخشى از موفقيت إبن، شكبى

 یدر مواضع متعدد یريارگن روش را عالوه بر به كيا یچگونگى استفاده از ادبيات عرب است؛ و

ن مبانى كالمـى ييدر تب، )268-2/267؛ 2/246؛ 238-2/234؛ 2/62؛ 1/30: همان( از كتاب خود

مورد استفاده قرار داده است كه نشان از تسلط فـراوان ، زين ىگر مذاهب كالميشيعه و مقابله با د

  :او در اين باره دارد؛ موارد ذيل شاهدی بر اين مدعاست

ُ لِ يرِ يإنّما «ۀ يل آيشوب در ذشهرآإبن.1 ْجَس أْهَل البَ كذِهَب َعنيُد اّهللاٰ رَ يِت َو يُم الر راً يـم َتْطهِ كَطه« 

ه زنـان يـن آيـاگر منظور خداوند در ا: معتقد است، با توجه به قواعد ادبيات عرب )33/احزاب(

ر بـه يست ضـميباىم ىعني؛ »َطّهَرُكن ين و كْذِهَب َعنْ يلِ «: فرمودىست ميباىم، باشد )ص( امبريپ

به ، با مردان است یبرتر، ان مردان و زنانيكه در جمع م يىاز آنجا. شدىان ميصورت مؤنث ب

كه در  یري؛ پس ضم]ب استير آن از جهت تغليو تذك[شود ىز مذكر آورده مير نيضم، تبع آن

 .ب اسـتيـمذكر آمده و از باب تغل ز به صورت لفظيبه كار رفته ن )ع( تيدرمورد اهل ب، هين آيا

: نويسدجويد و مىز استناد مىيه به گفتار اديبانى نظير زجاج نين آياو در تبيين ا )2/62: همان(

جدا ، ه را از آنچه كه مقصود آن استيه را باطل نمود و آين آيِص در ايتوان تخصىچگونه م«

گر يدگاه زجاج و ديرااز دينظر گرفت؟ زدانست و مفهوم آن را بيانگر فضيلتى برای ديگران در 

: همـان( ».دينما ىت ميآن را تثب، ندك ىم ىنف» َس يلَ «ه كهر آنچه را » إنّما«لفظ ، لغت یعلما

2/52 (  
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ال ِإنُهـْم َعـْن َربِهـْم ك«آيۀ ، اندبدان استدالل نموده ١يكى از آياتى كه قائلين به رؤيت خداوند. 2

در روز : انـداست؛ اين عده در توضيح اسـتدالل خـود گفتـه )15/نيمطفف( »ْوَمئٍِذ لََمْحُجوُبونَ ي

در ايـن آيـه محجـوب بـودن از رؤيـت ، شودمان آشكار مىيچون خداوند برای اهل ا، قيامت

بـر ايـن ، شهرآشوب در رد ديدگاه فـوقإبن. جهت تحقير شأن كفار و كيفر آنان است، خداوند

ای از ذات خداوند پنهان و محجوب باشـند؛ ز قيامت عدهگونه نيست كه در رواين«: باور است

» رحمت«از ، خداوند» رؤيت«پس ، را محذوف قلمداد كنيم» ممنوع منه«زيرا اگر در اين آيه 

: بنابراين معنای سخن خداوند چنـين اسـت. سزاوارتر نيست] تواند محذوف ما باشدكه مى[او 

 ».از رحمت پروردگارشان دور و محرومند، زشتشانبه دليل اعمال سوء و ] روز قيامت[آنان در 

بـا توجـه بـه ، در تفسير اين آيـه» متشابه القرآن«به نيكويى پيداست نويسندۀ  )1/74: همان(

تشابه بـه ، »َربِهم«قبل از » َرْحَمتِ «ر گرفتن عبارت محذوف يو با تقد ىشناختزبان یهاروش

  ٢.وجود آمده را برطرف نموده است

ش يد گفتـار خـوييچشم است و در تأ یاند كه خداوند داران پنداشتهيچن» اشاعره«و » مشبهه«.3

 »نِنايبَِأعْ  كَو اْصَنِع الُْفلْ «و )48/طور( »نِنايبَِأعْ  كَفِإن «، )39/طه( »ىنِ يعَ   َو لُِتْصَنَع َعلى«ات يبه آ

ات يـل آيـشهرآشـوب در ذإبـن) 148-3/144: 1415، معرفـت( .انـدتمسك جسته )37/هود(

، آن يىآورده است و پس از ذكر وجوه مختلف معنا یرو» نيعَ «واژة  ىشناسبه مفهوم، مذكور

 یاست كه بـه معنـا... نقد و، سيير، جاسوس، ايدن، دنيان ديم ىن لفظ مشتركيع«:سدينوىم

بـه  )39/طـه( »ىنِ يعَ   َو لُِتْصَنَع َعلى«ة يدر آ] ن حاليبا ا[ان شده؛ يز بيت به شئ نيتوجه و عنا

آنچه بر ] ىموس یا: [ىعني، گريان ديبه ب )1/77: همان( ».حفظ و مراقبت خداوند است یمعنا

  ) 266: 1390، معرفت( .یت ما بوديتمامًا در تحت پوشِش عنا، تو گذشت

                                                 
مـورد ، از صفات سلبى بوده كه در ميان مفسـرين و متكلمـين شـيعه و اهـل سـنت، رؤيت خداوند به چشم سر. 1

اشعريه و ماترديه فهمى از ظاهر آيـات قـرآن داشـته و بـر طبـق آن رؤيـت ، اهل حديث، سلفيه. تاختالف اس

اسماعيليه و گروهى از خوارج آن را ممتنع دانسته و آيات قـرآن ، زيديه، معتزله، اماميه. اندخداوند را جايز شمرده

 )116: 1392، توكلى مقدم. (اندرا تأويل كرده
 «ة يرا در تفسير آن روش يشهرآشوب اإبن. ١ . ز بـه كـار بـرده اسـتيـن) ٢٢/فجر(» َصفا َصفا كَو الَْملَ  كَو جاَء َرب

  )١/٨٣: همان: ك.ر(
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  اتياستشهاد به روا. چهار

رسيده از استشهاد وی به روايات ، شهرآشوب در مقابله با ِفَرق كالمىهای إبنيكى ديگر از روش

امـا مؤلـف ، گسترده نبوده ىاتين رواياو از چن یريگرغم آنكه دامنۀ بهرهعلى.است )ع( پيامبر و ائمه

ها را به صورت پراكنده در ذيـل برخـى از آيـات قـرآن و بيشـتر در دو بـاب آن» متشابه القرآن«

شهرآشـوب إبـن، بـرای مثـال: مـورد اسـتفاده قـرار داده اسـت» تعلّق باإلمامةيما «و » ديالتوح«

های گوناگونى را جهت بيان روايات برگزيده؛ به نظـر شيوه، »مايتعلق باإلمامۀ«مازندرانى در باب 

يعنى هم عصر بودِن او با خالفت عباسيان و اقتدار علمای اهل ، رسد شرايط حساس زمان ویمى

در نقل روايـاتى كـه بـه در چگونگى تعامل او با روايات تأثير داشته است؛ زيرا ، سنت در آن دوره

: همان( معيارهايى نظير نقل كامل متن روايت، طور مستقيم در دفاع از حقانيت تشيع نقش داشته

 و تعـدد طـرق راوی )2/42( ذكر منابع روايى حديث، )2/41( دقت در گزارش سند حديث، )2/30

َوُأولُـوا «ر ذيـل آيـۀ مـثًالاود.مد نظر داشته اسـت، كه عمومًا از مصادر اهل سنت بوده را )2/43(

ِ ك ىبَِبْعٍض فِ   اْألَْرحاِم َبْعُضُهْم َأْولى اما ، اگر چه نامى از فرقۀ زيديه نبرده است، )75/انفال( »تاِب اّهللاٰ

تواند در هريك از فرزندان امـام حسـن يـا امـام امامت مى«در پاسخ به شبهۀآنان مبنى بر اينكه 

َو «در مورد آيـۀ )ص( كند كه از پيامبرره استناد مىيج از ابوهربه روايتى از اعر، »قرار گيرد) ع( حسين

 ىَجَعـَل اإلماَمـَة فـ«: رسول خدا در پاسخ فرمود: پرسيد )28/زخرف( »َعِقبِهِ  ىًة فِ يلَِمًة باقِ كَجَعَلها 

  .)2/47: همان( »نِ يَعِقِب الُحسَ 

از قـرآن و از  یات متعـدديـبا استشـهاد بـه آ، شهرآشوب در مواضع مختلفىاست إبن ىگفتن

، اهـل سـنت ىخيو تار يىروا، یريات كتب مختلف تفسيش به روايگفتار خو یق مستندسازيطر

  ) 63-2/29: همان: ك.ر( .شان را اثبات نموده استيو فرزندان ا )ع( ىت امام عليافضل

  گيری از مستندات تاريخىبهره. پنج

ث و نقل حـوادث و يرباز در جعل حديده از ك، اسى از جمله امورى بودهياى و س هاى فرقهشيگرا

حوادث ، اسى خوديا سياى  ش فرقهيبه تناسب گرا، انيبرخى راو. ر داشته استيتأث، خىيع تاريوقا

ش يد گـرايـتا مؤ، اند ردهكاى تصرف  ها به گونها در آني، ردهكنشى نقل يخى را به صورت گزيتار

 .ر و مـرام مخالفـان آنـان نباشـدكـاى فبر، دىييم تأك ا دستيشان باشد و  اسىيرى و مرام سكف

بافرقـۀ ، شهرآشـوبتـوان در چگـونگى مقابلـۀ إبـناين مسأله را مى، یبار )236: 1383، ىرجب(

درمـورد مبحـث كالمـى ، ان ديـدگاه اسـماعيليهياسماعيليه نيز مشاهده نمود؛ چرا كه او پس از ب
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گويى به آنان برآمده در مقام پاسخ، تاريخىبا توجه به حقايق  ،)ع( و جانشينى امام صادق» امامت«

فرزنـد خـود ، ن باورنـد كـه امـاميـرند و بر ايپذ مى )ع( عه را تا امام صادقياسماعيليه ائمه ش.است

، هيلياسـماع یاساس دانستن ادعـاشهرآشوب با بىإبن. رده استكل را به امامت منصوب ياسماع

خواند و بر اين حقيقـت فرامى» نص«يعنى ، مامتآنان را به دقت در يكى از اصول اساسى آيين ا

، ار اسـتيـا اختيـنكه امامت بـر اسـاس نـص يشان درمورد ايپس از رحلت ا )ص( امبريامت پ«كه 

 امبريـنان پيق دوست و دشمن ثابت شده است كه جانشـياز طر، اهل نص یاختالف نمودند وبرا

، عالوه بر استفاده از بـراهين عقلـى، آنانوی در رد نظرات . نمايدپافشاری مى، »دوازده نفرند )ص(

  :خواندها را فاقد اعتبار مىگفتار آن، شود و بدين ترتيبمستندات تاريخى نيز متوسل مىبه 

مؤلـف . ل و عبـداّهللاٰ نداشـته اسـتيجـز اسـماع یفرزند )ع( امام صادق، ه مدعى استيلياسماع.1

دانـانى قـت بايـد بـه سـخن َنسـبيحقاسماعيليه جهت درك ، ن باور استيمتشابه القرآن بر ا

هفـت پسـر داشـته ) ع( امام صادق: انده گفتهك یار و ُبخاركإبن بَ ، یُعَمر، همچون إبن طباطبا

را مرجع در علم انسـاب و يشان روشن گردد؛ زيتا اصل موضوع برا، ندينما یشتريدقت ب، است

به مخالفت او ، ديمخالفت نماها س با آنكهستند و هر )داناننسب( آنان، ن دستياز ا ىمسائل

  .شود ىداده نم ىتياهم

 یل را بـراياسـماع )ع( اندامام صـادقىكه مدع» ه خالصهيلياسماع«شهرآشوب در پاسخ به إبن. 2

ش ندانسـته و يب ىن مسأله را دروغيا، نگه داشته و او قائم منتظر است ىمخف، یحفظ جان و

، انـدد كـردهييـل را تأين و انساب مرگ اسـماعيد یكه علما ىخيقت تارين حقيبا استناد به ا

ل يتـا بـه مـرگ اسـماع، مرد خواست ىاز س )ع( امام صادق، از نگاه او. كندىگفتار آنان را رد م

بـه ، رد ودستور داد تا پس از مـرگشكع ييرا تش یو، فش و عباءكشهادت دهند و خود بدون 

  ١.او حج بجا آورند یجا

ات يـل را در زمـان حيخبر مرگ اسماع، مشهورند» هيمبارك«كه به ه يلياز اسماع یگريگروه د. 3

پسرش محمـد را بـه عنـوان ، ل هنگام مرگيند اسماعيگو ح دانسته و مىيصح ،)ع( امام صادق

آورد و ىم یرو ىخيز به مستندات تارين بار نيسنده متشابه القرآن اينو. رده استكامام معرفى 

امـا ، ديشـكر ين حـرام شمشـيدر ماه حرام و در سرزم رد وكه خروج كمحمد در م«: سدينوىم

در  یپـس از و، ليغالم اسماع كسپس ُمبار. ت همراه نشدياقدام او به اتمام نرسيد و با موفق

                                                 
 .210-2/209): د( 1413، مفيد: بنگريد به. 1
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بن عبداّهللاٰ بن عباس او را بـه قتـل  ىبن عل ىبن موس ىسيه عكنيتا ا، ردكام يوفه قكمسجد 

  ) 81-2/79: 1369، رآشوبشهإبن( ٢».داده بودن فتنه خبر يز از اين) ع( و امام صادق١رساند

  يادآوری

وجـود ، ها نام برده شـدن پژوهش از آنيهايى را كه در ااز فرقه ىهرچند ممكن است امروزه برخ

ها و رسـوبات فكـری آنـان در ميـان انديشه، دياما بايد توجه داشت كه عقا، خارجى نداشته باشند

رسـداز آنجـايى كـه ىبه نظر مـ. مختلف وجود دارد یهاو در كتاب ىاز افراد جوامع اسالم ىبرخ

مقابلـه  ىز چگـونگيـهـا و نشناخت آن، اندهای مذكور هم عصر با ائمه و علمای شيعه بودهفرقه

، و دينى ىهای عقيدتى و انحرافات مذهبری از لغزشيگشيبرای پ، دانشمندان شيعه در برابر آنان

  .الزم و ضروری است

  يریگ نتيجه

پـس از طـرح مواضـع ، در كتاب خود» متشابه القرآن«از رهگذر اين پژوهش دريافتيم كه مؤلف 

با تكيـه بـر روش ، فكری و عقيدتى برخى از مذاهب كالمى در ذيل آيات مشكل و متشابه قرآن

عقلى و اجتهادی و با استفاده از منابع مختلف تفسير به مقابله با شـبهات و انحرافـات موجـود در 

عقل و «به دو منبع ، ىاصول اعتقادی و نقد نظرات ِفَرق كالم ىاو در بررس.باره پرداخته استناي

ايـن مسـأله موجـب نشـده ، برده؛ با اين حال ىها بهرۀ فراوانداشته و از آن یشتريتوجه ب» قرآن

و  ىتوجه بـه علـوم ادبـ، جويى از رواياتبهره«های ديگری مانند است تا وی در اين راه از شيوه

محدثان و اديبان ، استناد به حقايق تاريخى و استناد به اقوال مفسران، معناشناسى واژگان، ینحو

شهرآشـوب إبـن.ها نيز سود جسته استالی گفتار خويش از آنغافل بماند و گاه در البه» پيشين

، داده ح دانسـته ونشـانيرا صح» مجهول«نه » معلوم«ات قرآن از وجه يدر اين راه استدالل به آ

آن آيـات را از حالـت اِحكـام بـه ، آراء و نظرات مذاهبى كه با تكيه بر وجه مجهول آيات متشـابه

نادرسـت ، انـدصورت تشابه درآورده و موجب ترديدافكنى در اصول عقايد و معـارف دينـى شـده

                                                 
: ١٤٠٩ى، كشـ. (در شهر كوفه بود ىو كارگزار منصور عباس ىوال، ن عبداّهللاٰ بن عباسب ىبن عل ىبن موس ىسيع.٢

٣٥٣(  

: سـدينوىمـ) ع(كـاظم ىدرمورد امام موسـ، )ع(از قول امام جعفر صادق» ةيإثبات الوص«در  یباره مسعودنيا در. ٣

مگـر ، شـودىمقام امامت نم ىمدع ىكس، ن پسرمين من و ايان مفتونًا ؛ بكنه أحد إّال يو ب ىنيما بيها فيّدعيال«

  )194 -193: ١٤٢٦ی، مسعود(» .نكه دچار فتنه خواهد شديا
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كيسـانيه و ، زيديه، لهياسماع، غالت، اشاعره، مشبّهه، صفاتيه، مجبره، معتزله«، در اين ميان.است

شهرآشوب در كتاب خودبه نقد و بررسـى آرای آنـان هايى بودند كه إبنترين گروهاز مهم» خوارج

  .اهتمام ورزيد

  منابع و مĤخذ

 ميقرآن كر.  

 1نيالدنشر شهاب، قم، چاپ اول، ىترجمه محمد دشت، )ش1383( ،)ع( ىنهج البالغه امام عل.  

 چاپ ، ميق محمد ابوالفضل ابراهيتحق، البالغهنهجشرح ، )ق1404( ،ديعبدالحم، ديالحدىأبإبن

  .ق1404ىنجف ىاّهللاٰ مرعشتيكتابخانه آ، اول قم

 ىنشر أعلم: روتيب، ىاألمال، چاپ پنجم، )خ صدوقيش( ىابوجعفر محمدبن عل، ىه قميبابوإبن ،

  .ق1400

 .ق1398، نيقم انتشارات جامعه مدرس، چاپ اول، ديالتوح، )ق1398( ،ـــــــــــ.  

 قم، چاپ اول، متشابه القرآن و مختلفه: ىابوجعفر محمدبن عل، ىشهرآشوب مازندرانإبن ،

  .ق1369، داريانتشارات ب

 ىمكتبة االعالم االسالم، قم، چاپ اول، س اللغةييمعجم مقا: احمدبن فارس ، فارسإبن ،

  .ق1404

 عيللطباعة و النشر و التوزدارالفكر ، روتيب، چاپ سوم، لسان العرب: محمدبن مكرم، منظورإبن ،

  .ق1414، دار صادر

، روتيب، چاپ اول، ق احمد عبدالغفور عطاريتحق، الصحاح:ل بن حمادياسماع، یالجوهر

  .م1956/ق1376، نييدارالعلم للمال

 های عالمه مسئله رؤيت خداوند در قرآن كريم با تأكيد بر انديشه«: ابراهيم، مقدمتوكلى

-115ص، 34ش، دانشگاه معارف اسالمى، قم، انديشه نوين دينى، »عاشورطباطبايى و إبن

  .ش1392، 132

 ش1383انصاريان، قم، حيات فكری و سياسى امامان شيعه: رسول، جعفريان.  

 ق1409 ،)ع( تيمؤسسة آل الب، قم، چاپ اول، عةيوسائل الش: محمدبن حسن، ىحّرعامل.  

 متشابهات قرآن و تفسير صحيح آن از « :اكبرسيد على، نتاجمحمدصادق و ربيع، حيدری

، 14ش، قم دانشگاه معارف اسالمى، مطالعات تفسيری، »شهرآشوب مازندرانىديدگاه إبن

  .ش1392، 50-31ص

 ش1382، 81ش، آيينه پژوهشمجله ، »شهرآشوبنگاهى به تفسير إبن«: على نقى، خداياری.  
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 دارالغرب اإلسالمى، بيروت، چاپ اول، تاريخ بغداد، ابوبكر احمدبن على: خطيب بغدادی ،

  .ق1422

 ش1383، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، قم، چاپ اول، روش تفسير قرآن: محمود، رجبى.  

 جاپ ، یق صفوان عدنان داوديتحق، مفردات ألفاظ القرآن: ن بن محمديحس، ىراغب اصفهان

  .ق1412، دارالعلم، روتيب، اول

 انتشارات ، تهران، چاپ ششم، جواهر كالم ىترجمه عل، خ تمدن اسالميتار: ىجرج، دانيز

  .ش1369، ريركبيام

 ق1414دارالمعرفه، روتيب، الملل و النحل:ميالفتح محمدبن عبدالكرابى، ىشهرستان.  

 ىف الرضيدار الشر، قم، چاپ اول، اءيه األنبيتنز: ) ىد مرتضيس( نيبن حس ىعل، یعلم الهد ،

  .ش1377

 انتشارات : قم، چاپ اول، نيرة المتعظين و بصيالواعظروضة : محمدبن احمد، یشابوريفتال ن

  .ش1375، ىرض

 ناىب، جاىب، ىر عرفانيتفس ىشناسانيدر جر ىپژوهش: ) تاىب( محسن، پورقاسم.  

  ّق1409، مؤسسة نشر دانشگاه مشهد، مشهد، چاپ اول، ىرجال الكش: محمدبن عمر، ىكش.  

 ق1407، ةيدارالكتب اإلسالم، تهران، چاپ چهارم، ىاصول كاف: عقوبيمحمدبن ، ىنيكل.  

 ىدمحمدتقيترجمه دكتر س، چاپ چهاردهم، خير تاريع در مسيتش: نيدحسيس، یمحمدجعفر 

  .ش1386، ىدفتر نشر فرهنگ اسالم، قم، ىاللهتيآ

 تهران، چاپ ششم، اسالم تا قرن چهارم یهاعه و فرقهيخ شيتار: محمد جواد، مشكور ،

  .ش1379، ىانتشارات اشراق

 ش1375جلد چهاردهم، انتشارات صدرا، تهران، مجموعه آثار:ىمرتض، یمطهر.  

 ىمؤسسة النشر االسالم، قم، چاپ دوم، علوم القرآن ىد فيالتمه: یمحمدهاد، معرفت ،

  .ق1415

 ة للعلوم يالجامعة الرضو، مشهد، چاپ اول، بيثوبه القش ىر و المفسرون فيالتفس، ـــــــــــ

  .1418، هياالسالم

 ش1379، ديمؤسسه فرهنگى التمه، قم، چاپ اول، ر و مفسرانيتفس ،ـــــــــــ.  

 1390، ديمؤسسه فرهنگى التمه، قم ،چاپ دوازدهم، علوم قرآنى، ـــــــــــ .  

 قم، چاپ دوم، ىن درگاهيق حسيتحق، هيح اعتقادات االماميتصح: محمدبن محمد، ديمف :

  .ق1414، ديخ مفيكنگره ش

 ق الف1413، ديخ مفيكنگره ش، قم، چاپ اول ،)ع( نيرالمؤمنيل اميتفض، ـــــــــــ.  
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 ديخ مفيكنگره ش، قم، چاپ اول، ىفيرشريم ىق عليتحق، الفصول المختاره ،ـــــــــــ ،

  .ق ب1413

 ق 1413، عيد للطباعه و النشر و التوزيدارالمف، روتيب، چاپ دوم، أوائل المقاالت ،ـــــــــــ

  .ج

 ديخ مفيكنگره ش، قم، چاپ اول، معرفة حجج اّهللاٰ على العباد ىاإلرشاد ف ،ـــــــــــ ،

  .ق د1413

 ق1426، انيانصار، قم، چاپ سوم، هياثبات الوص: نيبن حس ىعل، یمسعود.  

 مطالعات اسالمىفصلنامه ، مشهد، »افضليت امام از ديدگاه فرق كالمى«: رضاعلى، زادهنجف ،

  .ش 1389، 2/84ش



  1اول، شماره پياپى  هشمار، اولسال  :قم دانشگاهتخصصى  - فصلنامهٴ علمىدو 

  )169 -143صفحات (از نگاه فريقين » انذار«تفسير تطبيقي آيه 
 09/06/1394 شريذپ خيرات 18/05/1394 تفايرد خيرات

 از نگاه فريقين» انذار«تفسير تطبيقى آيه 

نيا دكتر عزت اّهللاٰ موالئى


  

محمدامين مؤمنى


  

  چكيده

، آيـاتى اسـت كـهيكـى از مهمتـرين » 214/شعراء« )نَ ياْألَقَْرب كَرتَ يَو َأنِْذْر َعش( :آيه

همـراه بـا تعيـين ، را در مورد دين اسـالم و انذارخويشـان )ص( مأموريت رسول خدا

بيان ، درنخستين هسته مركزی اسالم درآغاز بعثت، گذاری آن به منظور پايه، جانشين

را بــه  )ص(پيــامبر، ای اســت كــه درروزهــای آغــازين نخســتين آيــه، ايــن.كنــد مى

، بـه داليلـى، دستورمى دهد وبا وجود فراگيـر بـودن انـذار، انذارخويشان نزديك خود

يابى ازاتفاقات پـس از   تفسير درست آيه و اطالع. شود آغاز مى، ازبستگان نزديك وی

، تأثير مهمى درشناخت فرايند تعيين امام در آيين اسالم دارد؛ زيرا ايـن آيـه، نزول آن

، آثـارفريقين مطـرح شـده اسـتكه در ، با توجه به روايات قطعى و متواتر شأن نزول

اين روايات به . های تشيع در امامت امت اسالمى است سندی قوی بر حقانيت انديشه

را به  )ص(درخواست پيامبر، تنها كسى بود كه، روشنى نشان مى دهد كه امير مؤمنان

روايـات گونـاگون ، لـيكن بـا ايـن وجـود. پذيرفتـه اسـت، منظورجانشينى رسول خدا

اغـراض ، خورد كـه اسير ناسازگاری در آثار تفسيری عامه به چشم مىناهماهنگ و تف

سياسى در به وجود آمدن آنها دخيل بوده و به منظور مقابلـه بـا خـط امامـت علـوی 

ساخته و پرداخته شده اند وبايد مورد نقد و بررسى قرار گرفته و روايت و تفسير درست 

ى دقيـق آفـاق نـزول آيـه انـذار و بررسـ بـا، نوشـتار حاضـر، بنابراين. آيه تبيين شود

شناسى آن و نيز با نقد آراء تفسيری فـريقين و روايـات شـأن نـزول و بررسـى  مفهوم

بـه دسـت آمـده را در اختيـار   نتيجـه، بنـدی در يـك جمع، مشتركات و مفترقات آن

  .دهد پژوهشگران تفسيری قرار مى

  .انذار عشيره اقربين، شأن نزول، تفسيریمفاهيم ، تفسير تطبيقى فريقين، آيه انذار :واژگان كليدی

                                                 
 ثيحد و قرآن علوم گروه، قم دانشگاه ارياستاد.  

 ثيحد و قرآن علوم یدكتر یدانشجو، مسئول سندهينو.  
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  پيشگفتار

. قـرآن كـريم اسـت، )ص(معجزه جاويـدان پيـامبر خـاتم، تنها سند دين مبين اسالم، هم اكنون

بلكه شناخت ، شناخت كامل دين اسالم، در واقع، شناخت دقيق مفاهيم و مقاصد آيات قرآن كريم

تالش ، جامعه قرآنى فريقين، تاريخ اسالم در درازای، از اين رو. جهان هستى از مبدأ تا معاد است

های بسياری در مورد فهم و شناخت مفاهيم و مقاصد آيات قرآنى كرده و به شرح و تفسير آن با 

برخى از آيات به خـاطر ، در اين ميان .اند پرداخته، های مختلف تفسيری خود كردها و گرايش روی

از . ری نسبت به برخى ديگـر برخوردارنـداز اهميت و حساسيت بيشت، موضوع واهداف اصولى آن

ْقَرب كَرتَ يَو َأنِْذْر َعش( آية، جمله معـروف گشـته و ذات » انـذار«كه بـه آيـه » 214/شعراء« )نَ ياْألَ

از ( نزديكترين خويشـان خـود را، دهد كه دستور مى )ص(در طى آن به رسول خاتم، اقدس ربوبى

تكليـف مسـاله امامـت و ، و بترساند و در ضـمنبيم داده  )روز قيامت و عذاب الهى و آتش جهنم

تا قيام قيامـت روشـن نمـوده و بـرای هميشـه آن را ، جانشينى و خالفت اسالمى را پس از خود

  .نهادينه كرده و امت اسالمى را از دغدغه آن آسوده خاطر نمايد

، از ايـن جهـت اسـت كـه ايـن، اهميت اين آيه و شرح و تفسير و دريافت مقصود واقعـى آن

فرويش يافتـه و بـه ، )ص(ای است كه به منظور تبليغ علنى دين اسالم بر پيامبر خدا نخستين آيه

شناخت دقيق فضا وآفـاق و سـياق و زمـان فـرويش و . انذار خويشان نزديكش دستور داده است

، ويژه امتداد مسأله نبوت به، تأثير بسيار مهمى در شناخت تاريخ شروع تبليغ اسالم، شأن نزول آيه

، حـديثى، با يك سير گذرا در مجامع تفسـيری. دارد )ص(يعنى همان امامت و واليت پيامبر خاتم

شـود كـه بـه  صدها دليل و شـواهد زنـده ديـده مى، كالمى و ادبِى پژوهشگران فريقين، تاريخى

در شـرايط مختلـف و  )ص(پيامبر خاتم، ساله نبوت 23دهد كه در درازای تاريخ  روشنى نشان مى

بـا ، های مختلف به بهانه، پس از نزول آيه انذار تا آخرين لحظه وفات، از همان آغاز كار گوناگونى

يعنى اميـر ، خالفت و امامت معصوم، مسأله واليت، بيانات گوناگون و با اعمال و رفتارهای متعدد

اند؛ به گونه ای كـه  آن تصريح كرده مطرح و به، را )ع(مؤمنان على و فرزندان معصوم آن حضرت

گونـه شـك و ترديـدی  جای هيچ، با بررسِى حتى بخش اندكى از اين رخدادها و نصوص تاريخى

انـذار و شـأن  همـين كريمـه، شواهد برجسـته آن يكى از .ماند باقى نمى، برای پژوهشگر منصف

اهميت بررسى شـأن نـزول آيـه و تفسـير آن از ايـن . نزول و روايات رسيده در پيرامون آن است

نخستين سند حقانيت تشيع و اثبات واليت و خالفت و وصايت بالفصـل ، آيه جهت است كه اين
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تفسير آيه انذار است ، و از آنجا كه موضوع بحث. يعنى يك انسان معصوم است، على امير مؤمنان

در طول تاريخ امامت در آثار گونـاگون ، همانند ديگر آيات واليت، و با عنايت به اينكه اين كريمه

از مقصود واقعى ، ها و تعصبات مذهبى مختلف رنگ سياسى گرفته و احيانًا با سليقه، به خود، عامه

نمايد آراء و ديدگاه هـای  الزم مى، خود بيرون فاصله گرفته و دچار تحريف لفظى و معنوی گشته

در حد حوصله اين نوشتار مورد بررسى و تحليـل و نقـد ، فريقين در عرصه های تفسيری و روايى

ِ (، قرار گيرد تا ِ يل َ  كْهل َ  كَمْن َهل َ  ىَمـْن َحـ  ىيـحْ ينٍَة َو يَعْن ب َ لََسـميَعـْن ب ) مٌ يٌع َعلـينَـٍة َو ِإن اّهللاٰ

  .»42/انفال«

  نزول تاريخ

 ،هيچ ترديدی وجود نـدارد و در آن، مكى بوده، از جمله آية انذار، در اينكه همه آيات سوره شعراء

تنها اختالفى كه ابـراز . خورد اختالف نظری به چشم نمى، ميان مفسران و دانشمندان علوم قرآنى

انـد كـه ايـن  برخـى گمـان كرده، اين سوره است كه 227تا  224و آيات  197در مورد آيه ، شده

؛ 58ص ، 10ج ، 1415، ؛ آلوسـى286ص ، 7ج ، ش 1372، طبرسـى: نـگ( مـدنى اسـت، آيات

  ) 199ص ، 1ج ، 1415، ؛ معرفت353ص ، 3ج ، 1405، آبياری

نازل شده است و ، سال نخست بعثت بلكه در سامانه آغازين دعوت علنى 3آيه انذار در خالل 

فرويش يافت » 94/ حجر« )نَ كيفَاْصَدْع بِما تُْؤَمُر َو َأْعِرْض َعِن الُْمْشرِ ( كريمة، پس از آن بود كه

نى داشتند و دعوت سری و پنها، پيش از آن )ص(پيامبر خاتم ؛آغاز شد، و دعوت علنى و همگانى

 )110ص ، همـان، معرفـت( .با فرويش آيه انذار آغاز گشت، دعوت از بستگان و خويشان نزديك

، نازل گشته است و اين مرحله كه» صدع«به دنبال آيه ، »انذار« البته برخى بر اين باورند كه آيه 

 .اسـتمرحله سـوم دعـوت ايشـان بـوده ، است )ص(مرحله دعوت خويشان نزديك رسول خاتم 

اصل دعوت به توحيد و ، برخى ديگر نيز تاكيد دارند كه ) 61ص ، ش1386، حميد، فغفور مغربى(

امـر واليـت و وصـايت اميـر ، در درازای سه سال آشكار بوده و آنچه در مدت پنهان بـوده، نبوت

  ) ش 1388، مهدی، دشتى( .بوده است )ع(مومنان على

  نزول و سياق آيه فضای

موسى و ابراهيم و نوح و هود و ( در مورد قصص گروهى پيامبران سلف، اءبخش غالب سوره شعر

 )ص(به نبوت پيـامبر خـاتم، 191پس از بيان داستان آنان در آيۀ  ؛است ))ع(صالح و لوط و شعيب
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پس از طرح پرسشى از سوی منكران و زبـان تهديـد و ، در ادامه. در قرآن كريم اشاره شده است

، از سوی خداوند متعال )ص(به بيان مأموريت رسول خاتم ، 220تا  213 در آيات، توبيخ كفار مكه

به منظور شرك ستيزی و انذار خويشان و مهربانى با مؤمنان و بيزاری از كفار و مخالفان پرداخته 

   :فرمايد و مى

ِ ِإلهًا آَخَر َفتَ ( بكَفال َتْدُع َمَع اّهللاٰ َو * َن ياْألَْقـَرب كَرتَ يَو َأنِْذْر َعشـ* َن يوَن ِمَن الُْمَعذ

ـا  یَبـر ىَفُقـْل ِإنـ كَفِإْن َعَصوْ * َن يِمَن الُْمْؤِمن كلَِمِن اتَبعَ  كاْخِفْض َجناحَ  ٌء ِمم

حيْل َعَلى الَْعزكَو َتوَ * َتْعَمُلوَن  ذ* ِم يِز الرَبـ* َن َتُقـوُم يح كراي یالىِفـ كَو َتَقل 

اِجد م* َن يالس ُه ُهَو السمُ يُع الَْعليِإن(.  

ورزی و تهديـد بـه  از شـرك )ص(پس از نهى پيـامبر، شود خداوند متعال چنانچه مشاهده مى

نسـبت بـه مؤمنـانى كـه از دسـتور وی پيـروی ، دستور داده و در ادامـه، به انذار خويشان، عذاب

بـه ، جويان و سـرپيچى كننـدگان از فرمـان وی به مهربانى و رحمت و نسبت به سـتيزه، كنند مى

. كند امر مى، دهد و در نهايت وی را به توكل بر خدای عالم بيزاری از كردار زشت آنان فرمان مى

مقدم ، نكته قابل توجهى كه از اين آيات برداشت مى شود اين است كه تهذيب نفس و انذار خود

َن آَمنُـوا يذِ َها ال يا أَ ي( چنانكه خداوند در آيه. بر تهذيب و انذار ديگران حتى خويشان نزديك است

در ابتدا به حفظ خود از گزند آتش فرمان داده و آنگاه بـه » 6/تحريم« )ْم ناراً يكْم َو َأْهلكقُوا َأنْفُسَ 

نوِع ، همگانى و فراگير است و پس ازانذار، كه انذار نكته ديگر اين. حفظ خانواده دستور داده است

 .برخورد با پيروان و مخالفان نبايد يكسان باشد

 شناسى وم مفه

  انذار )1 

ايـن اسـت كـه كسـى را ، و حقيقـت آن لغت به معنای ترساندن و بـيم دادن اسـت واژه انذار در

خبری است كـه مايـه شـادی و خوشـحالى ، چنانكه تبشير، هشداری دهند كه مايه ترس او شود

َفـُه ِفـى : َنِذيراً َانَذَرُه بِاَالمِر اِنَذارًا َوُنذرًا َو  )487ص ، تا بى، راغب( مخاطب گردد َرُه َو َخو َاعَلَمَه َوَحذ

در كتـب تفسـيری بـه َخـوف يـا َروع بـه ، از اين رو؛) 481ص ، 1ج ، 1426، فيروزآبادی( اِبَالِغهِ 

ص ، 4ج ، 1417، ؛ فيضـى دكنـى115ص ، 1423، تسـتری( .تفسير شـده اسـت، معنای بترسان

َو َأنْـِذْرُهْم ( :مانند آيـه. شود دو مفعول آن ذكر مى اين واژه انذار دو مفعولى است؛ گاهى هر )153
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قُـْل ِإنمـا ( :چـون آيـه، شـود گاهى تنها به مفعول اول آن بسنده مى، »39/مريم« )ْوَم الَْحْسَرةي

. آيد و در كاربرد سومى تنها مفعول دوم آن مى» انذار العشيره«و آية » 45/انبياء« ) ىْم بِالَْوحْ كُأنِْذرُ 

، بـديهى اسـت كـه در چنـين مـواردی» 2/نحـل« )َأْن َأنِْذُروا َأنُه ال ِإلَه ِإال َأنَا فَاتقُونِ ( :مانند آيه

، چنانكـه برخـى. شود تعيين مى، مفعول ديگر به اعتماد قرينه حذف شده و برحسب سياق و مورد

ص ، 19ج ، تـا بى، مراغـى( .انـد گرفته »بأَس اّهللاٰ و شـديَد عقابِـه«مفعول محذوف را در آيه انذار 

  ) 131ص ، 10ج ، همان، آلوسى( .اند دانسته » العذابَ «، و برخى آن را )110

  عشيره )2

يعنى كسى اسـت كـه بـا انسـان پيوسـته ، مؤنث عشير است؛ عشير به معنای معاِشر، واژة عشيره

 .دشـو عشـير گفتـه مى، به خويشان و دوستان و همسـر، از اين رو. معاشرت و ارتباط داشته باشد

ماننـد . آيـد ساختار فعيل در زبان عربى گاهى به معنای ُمفاِعل مى )44ص ، 13ج ، تا بى، زبيدی(

. اسـت )هـم نـام( و ُمسـامى )خـوراك هم( صديق و أكيل و سمّى كه به معنای ُمصاِدق و ُمؤاكِل

از  چنانچه به معنای قبيله و گروهـى، گردد به اقوام و خويشان نزديك وی اطالق مى، عشيرة مرد

 .آراء و نظريات متفاوتى گفته شده است، در علت نامگذاری آن )همان( .مردم نيز گفته شده است

معاشرت و ارتباط و اختالط انسـان ، رسد بهترين آنها به نظر مى )131ص ، همان، همان؛ آلوسى(

ُجلِ . با قوم و خويش نزديك خود است وا بِـَذلَِك : َعِشيَرُة الر ُه يَُعاِشـُرُهم َو ُهـم قََرابَتُُه؛ ُسـم ِالَنـ

االَقَاِرُب االَدنَون َوكَاَنُه ُمشتٌَق مَِن الِعشَرِة َو هِـَى : الَعِشيَرةُ  )322ص ، همان، طبرسى( يَُعاِشُرونَهُ 

برخى نيز عشيره را از َعَشـرة بـه معنـای َده  )56ص ، 10ج ، تا بى، ابن عاشور( الِخلَطُة َو الُصحبَةُ 

وی فزونى يافتـه و ، عشيره همان خانواده مرد را گويند كه به سبب آنان: اند همشتق دانسته و گفت

از آحاد و يكان ده تشـكيل ، گردد؛ زيرا ده عددی كامل است چون هر عددی پس از آن كامل مى

  ) 131ص ، همان، ؛ آلوسى335ص ، همان، ؛ راغب286ص ، 10ج ، تا بى، طنطاوی( .شود مى

طبقاتى برای آن ذكـر كـرده و ، رهط الّرُجل اَالدَنون، عشيره بهپس از تفسير ، برخى مفسران

، بطـن، عمـاره، قبيله، شعب، دانسته و ترتيب طبقات را از دور به نزديك 7و يا  6تعداد طبقات را 

بنى العباس و بنى عبـد ، بنى عبد مناف، قريش، ربيعه، فخذ و فصيله دانسته و به ترتيب به عدنان

و  131ص ، همـان، آلوسـى( .اند سپس به آراء ديگری در اين زمينه پرداخته .اند المطلب مثال زده

، عشيره در همه اين آراء در طبقات آخـر قـرار گرفتـه اسـت، نكته بسيار مهم اين است كه )132
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همه قبيله قريش را شامل ، عشيره، به يقين، در نتيجه. چون يا همان فصيله است و يا پيش از آن

  . نخواهد بود

   باقر )3

در آيه » ال«به معنای نزديكتر است كه به لحاظ وجود ، اسم تفضيل مذكر از واژه ُقرب» اقرب «

پس از بيان معنای عشـيره و تفسـير آن بـه ، برخى. نياز شده است تفضيليه بى» من«از ، »انذار«

ُجل رادران و پـدران و فرزنـدان و بـ: ماننـد. اند اقربين را صاحبان خويشى نزديك دانسته، َاهل الر

  ) 286ص ، 10ج ، همان، طنطاوی( ..ها و خواهران و عموها و عمه

تأكيدی است يا تخصيصى؟ ميان مفسران اختالف » انذار«در آيه » االقربين«در اينكه صفت 

 االَقـَربِين )َو قََرابَتَـَك ِسـيَما( َو اَنـِذر َعِشـيَرتَكَ : اند آن را تخصيصى گرفته و گفته، برخى. است

اند؛ زيـرا  آن را تأكيد معنای عشـيره دانسـته، و برخى )54ص ، 2ج ، م 1999، نخجوانى( )مِنُهم(

، همان، ابن عاشور( .اند يعنى نزديكترين افراد قبيله تفسير كرده »االَدنَون من القبيلة«عشيره را به 

ن معنای نزديكتـري، اگر عشيره به معنای خويشان نزديك باشد، رسد به نظر مى )205ص ، 19ج 

، چـون اصـل در قيـود ايـن اسـت كـه، ايشان را رسانده و نيازی به تأكيدی گرفتن وصف نيست

كنندة  معنای عشيره تعيين، به هر حال. ای برخالف آن باشد تخصيصى و احترازی باشد مگر قرينه

  .ماهيت اين وصف است

  مصداق عشيره اقربين

ميـان مفسـران اخـتالف ، ذار آنـان شـدكه مأمور به ان )ص(در مصداق عشيره اقربيِن پيامبر اكرم

 رسد اين است كه آنها منحصرًا بنى هاشم و يـا بنـى عبـد المطلـب بودنـد آنچه به نظر مى. است

چنانكه در برخى كتب  ؛)153ص ، 4ج ، همان، ؛ فيضى دكنى335ص ، 15ج ، 1417، طباطبايى(

، 19ج ، 1412، طبری( .استتنها بنى عبد المطلب و فرزندان وی ذكر شده ، مصداق آن، تفسيری

، محلّـى و سـيوطى( .داننـد برخى مفسران نيز مصداق آن را بنى هاشم و بنى مّطلب مى )72ص 

  ) 234ص ، 19ج ، 1418، ؛ زحيلى379ص ، 1416

لِـِب  :كه فرمودند )ص(مؤيّد نظريه اول و دوم روايتى است از رسول خدا يَا بَنِى َعبـِد الُمط : اِن

َ بََعثَنِى  ًة فَقَالَ تََعالَىاّهللاٰ ًة َو ِإلَيكُم َخاصابـو الفتـوح ( .نَ ياْألَقْـَرب كَرتَ يَو َأنْـِذْر َعشـ: اَلَى الَخلِق كَاَف
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، 6ج ، ش 1336، ؛ كاشــانى101ص ، 7ج ، ش 1377، ؛ جرجــانى362ص ، 14ج ، 1408، رازی

  ) 453ص 

گـزارش كـرده  )ص(از رسـول خـدا، روايتى است كه مقاتل بن سليمان، مؤيد نظريه سوم نيز

ةً : است كه فرمودند لِب َخاص ى اُرِسلُت اِلَى النّاِس َعامًة َو اُرِسلُت اِلَيكُم يَا بَنِى َهاِشٍم َو بَنِى الُمطِإن 

  ) 281ص ، 3ج ، 1423، مقاتل(

با توجه به گزارش های حديثى و آنچه در معنای عشيره و طبقه عشيره و معنای اقربين و قيد 

 1364، قرطبى( تعيين مصداِق عشيره اقربين به قبيله قريش يا بنى عبد مناف، ان شدبودن آن بي

، 4ج ، 1413، شيبانى( يا به رؤسای قريش )249ص ، 4ج ، 1405، ؛ جصاص143ص ، 14ج ، ش

چنانچـه از  -، و يا به هر گروهى غير از بنى هاشم و بنى عبد المطلب يا بنى المطلـب )102ص 

 قطعـا –خـورد  به ويژه در تفاسير اهل سنت به چشـم مى، أن نزوِل آية انذاربسياری از رواياِت ش

پر واضح است كه روايـات . منافات دارد» انذار«نادرست و از نوع تفسير به رأی بوده و با نّص آيه 

، هرگونـه گمانـه زنـى را، نيز كه مورد اتفاق فريقين است و خواهد آمد، متواترالمعنای شان نزول

  .سازدمردود مى 

  اختصاص انذار به عشيره اقربين

و ايشـان . محدود و مقيّد به هيچ گروه يا هيچ مكانى نبوده اسـت، )ص(گمان تبليغ رسول خدا بى

اسكِإال  كَو ما َأْرَسلْنا( )521ص ، 5ج ، 1424، مغنيه( .اند مأمور به انذار همه مردم بوده ًة لِلنـاف ( 

ِر الذ َأْن َأنِْذِر الناَس ( »28/سبأ« بلكه اساسـًا الزمـه خاتميـت ايشـان» 2/يونس« )َن آَمنُوايَو بَش ،

ويژه عشيره اقربين ندانسـته ، امر به انذار در آيه انذار را، بسياری از مفسران، بنابراين. همين است

اختصاِص ، دانند و به اصطالح بلكه آن را يكى از مصاديق مهم و شروِع امر به انذار همه مردم مى

؛ ابـو الفتـوح 173ص ، 3ج ، ش 1377، طبرسـى( .آورنـد ر آيه را اختصاص ذكری به شـمار مىد

؛ 453ص ، 6ج ، همــان، ؛ كاشـانى101ص ، 7، همـان، ؛ جرجـانى361ص ، 14ج ، همـان، رازی

، 1408، ؛ آل سـعدی508ص ، 9ج ، ش 1363، ؛ شاه عبد العظيمى442ص ، 2ج ، 1413، عاملى

مفهومى بـه ايـن ، از اين ناحيه، آيه انذار، بنابراين )161ص ، 2ج ، 1417، ؛ نووی جاوی713ص 

، بلكه خداونـد متعـال، ندارد، امر به انذار شامل ديگران گرچه پس از انذار نزديكان نشود، معنا كه

  . به شروع انذار از بستگان نزديك دستور فرموده است



  ۱شامره پیاپی ، ۱۳۹۴تابستان بهار و ، شامره اول، سال یکم: تخصصی دانشگاه قم –  دو فصلنامه علمی

150 

ش
ژپو

 
ی 

ی
ط ر 

   

بوده و حضرت در ابتدا  )ص(دامسلم است كه شروع انذار از بستگان نزديك پيامبر خ، بنابراين

. نسبت به امر انذار است، نشانگر اهميت شأِن خويشان، همين مطلب. موظف به انذار ايشان شدند

 االهتَِماَم بَِشأنِِهم َاَهم و  53ص ، 4ج ، 1415، ؛ فيض كاشانى453ص ، 6ج ، همان، كاشانى( َفِان

ص ، 3ج ، ش 1373، شــريف الهيجــى؛ 993ص ، 2ج ، 1410، ؛ كاشــانى897ص ، 2ج ، 1418

  ) 151ص ، 4ج ، 1418، ؛ بيضاوی400

به گونه های مختلفى بيـان شـده اسـت كـه بـه ، در كتب تفسيری علل و داليل اين اهميت

  :شود برخى از آنها اشاره مى

از ، در مقام انذار و دعـوت كسـى بـه سـوی امـر مهّمـى، مناسب ترتيب و تدبير اين است كه. 1

ود چنانچه ايشان در نيكى و ارتباط و احسان نيز مقدم بر ديگرانند؛ چـرا كـه خويشان شروع ش

ص ، 7ج ، همان، ؛ طبرسى67ص ، 8ج ، تا بى، طوسى( .توجه به آنان سزاوارتر از ديگران است

ص ، 10ج ، همــان، ؛ آلوســى453ص ، 6ج ، ش 1336و  59ص  5ج ، 1423، ؛ كاشــانى322

  ) 164ص ، 7ج ، 1371، بدی؛ مي1858ص ، 2ج ، همان، ؛ زحيلى132

در ، تقرب به خداست نـه خويشـاوندی بـا رسـول خـدا؛ از ايـن رو، اعالن اينكه مالِك نجات. 2

هيچ نفع و ضرری را از جانب ايشان متحّمل نخواهـد شـد؛ ، صورت مخالفت وی و عدم ياری

بـه خـاطر مخالفـت بـا پيـامبر  )ص(، چنانچه فرزند نوح و عموی ابراهيم و عموی رسول خدا

، طوسى( .از بستگان درجه يك پيامبر زمان خود بودند، داخل آتش شدند در حاليكه همه، الهى

؛ 627ص ، 2ج ، 1415، همـان؛ نيشـابوری، همـان؛ ميبـدی، همان؛ كاشـانى، همان؛ طبرسى

، 4ج ، 1419، ؛ ابـن عجيبـه20ص ، 3ج ، تا بى، ؛ قشيری299ص ، 2ج ، ق 1382، مالحويش

  ) 286ص ، 10ج ، همان، ؛ طنطاوی166ص 

انگاری و تسامحى را بر نتابيده  هيچ سهل، هشدار و گوشزد جدی به ديگران كه امر دين هرگز. 3

مشموِل حكم انذار و عواقب آن هستند و  )ص(، و همگان حتى خويشان درجه يك رسول خدا

سسـتى و تسـامح پيـامبردر امـر از ، طمع بيگانگان را در هر مقامى كه باشند، گيری اين جهت

، ؛ قرطبـى329ص ، 15ج ، همـان، همـان؛ طباطبـايى، طبرسى( .كند قطع مى، دين و شريعت

 )72ص ، 8ج ، ش 1377، ؛ حـائری212ص ، 5ج ، 1406، ؛ سـبزواری143ص ، 14ج ، همان

الزم است كه در باب : اند دانسته و گفته )ص(اين هشدار را متوجه پيامبر خدا، برخى از مفسران
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؛ 287ص ، 5ج ، 1416، نيشـابوری( انگاری و نرمـى بيجـا نشـود انسان دچار سهل، تبليغ دين

  ) 339ص ، 3ج ، 1407، زمخشری

همان؛ ، همان؛ طبرسى، طوسى( .راحتتر و سريعتر بوده است، گردآوری خويشان به منظور انذار. 4

  ) ؛627ص ، 2ج ، همان، نيشابوری ؛همان، همان؛ ميبدی، كاشانى

بوده چون آغاز قيـام بـه دعـوت اقربـاء و  )ص(باالترين شاهد صدق بودن پيامبر، انذار عشيره. 5

الـزام بـه گـردن نهـادن ، از نظر آن است كه دعوت به توحيـد، يكى پس از ديگری، خويشان

شود كه شاهد صـدق  مىبدين جهت از خويشان شروع ، عبوديت و تكليف به اداء وظايف است

دعوی است و تفاوتى ميان طبقات از نظر رسالت نخواهد بود و همه طبقات بايد در مقـام اداء 

  ) 93ص ، 12ج ، 1404، حسينى همدانى( .وظايف برآيند

تر  های كوچكتر و فشـرده بايد از حلقه، گمان برای دست زدن به يك برنامه انقالبى گسترده بى. 6

، نخستين دعوت خود را از بستگانش شروع كنـد كـه )ص(، اينكه پيامبر شروع كرد و چه بهتر

شناسند و هم پيوند محبت خويشاوندی نزديـك ايجـاب  هم سوابق پاكى او را بهتر از همه مى

توزيها و انتخـاب  به سخنانش بيش از ديگران گوش فرا دهند و از حسادتها و كينه، كند كه مى

، گنابـادی ؛366ص ، 15ج ، ش 1374، يرازی و همكـارانمكارم ش( .دورترند، موضع خصمانه

ابـن  ؛245ص ، 4ج ، 1422، ابن عطيه ؛238ص ، 4ج ، 1418، ثعالبى ؛163ص ، 3ج ، 1408

   )204ص ، 19ج ، همان، عاشور

دعـوت ، شايد علت آن سهولت و راحتى در تبليغ باشد چون در صورِت ايمـان عشـيره اقـربين. 7

 كنند؛ زيرا حضرت به را قبول مى )ص(ديگران راحت بوده و ديگران نيز راحتتر دعوت حضرت 

بينند كه كسانى كه بر  خواهند بود و ديگران مى )ص(آنان كمك كرده و آنان پشتوانه حضرت 

، ابـن عطيـه( .انـد بـه وی ايمـان آورده، )خويشان وی( مطلع بودند )ص(احوال پنهان حضرت

  ) همان

زيرا معموًال انسـان ، باشد )ص(نفى هر گونه طعن و تهمتى از پيامبر خدا، ممكن است علت آن. 8

همـان؛ ، همان؛ مـال حـويش، ابن عجيبه( كند انگاری و سازِش ناروا مى سهل، با خويشان خود

، 24ج ، 1420، ؛ فخــر رازی3335ص ، 3ج ، 1415، ؛ بغــدادی86ص ، 7ج ، 1412، مظهــری

  ) .536ص 

زيرا در غيـر  .دانند مى )ص(اين را عالمت الهى بودن دعوت رسول خدا، تفسيرپژوهان برخى از. 9

  ) همان، گنابادی( .رفت كرد و به سراغ ديگران مى نزديكان خويش را رها مى، اين صورت
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از نعمتهای خداوند متعال بر بندگانش است و ، انذار و دعوت به سوی حق: اند برخى نيز گفته. 10

، آملـى( .كسى است كه به خـدا و رسـول او نزديكتـر باشـد، ندگان به نعمت خداسزاوارتريِن ب

  ) 509ص ، 1ج ، 1422

  »انذار«قرائت آيه  

به اجماع امت در همه ادوار به همين صورتى كه در مصحف شريف ثبت شـده بـوده » انذار«آيه 

چنين آورده شـده آيه انذار ، ليكن دربرخى تفاسير -نه يك حرف كم و نه يك حرف زياد -، است

   .)َن َو َرهَطَك الُمخلِصينَ ياْألَقَْرب كَرتَ يَو َأنِْذْر َعش( :است

، ؛ عروسـى حــويزی186ص ، 4ج ، 1416، ؛ بحرانــى53ص ، 4ج ، همـان، فـيض كاشــانى( 

ــهدی68ص ، 4ج ، 1415 ــى مش ــبّر512ص ، 9ج ، ش 1368، ؛ قم ؛ 408ص ، 4ج ، 1407، ؛ ش

ذكـر ، َرهَطَك ِمنُهُم الُمخلِِصينَ ، و در برخى )74ص ، 19ج ، 1412، ؛ طبری106ص ، تا بى، حلّى

، ؛ ابـن عاشـور391ص ، 1409، ؛ حسينى اسـترآبادی861ص ، 2ج ، تا بى، ابن عربى( .شده است

؛ 454ص ، 30ج ، همان، ؛ زحيلى3473ص ، 10ج ، 1419، ؛ ابن ابى حاتم205ص ، 19ج ، همان

 96ص ، 5ج ، 1404، ؛ سـيوطى636ص ، 5ج ، نهمـا، ؛ ثعـالبى164ص ، 3ج ، همـان، گنابادی

  ) ....و

 )ع(ظاهرًا منشأ اين زيادت روايتى است كه اهل سنت از ابن عبّاس و اماميه از ائمه اهل بيـت

، ؛ مجلسـى170ص ، 1ج ، ش 1385، ؛ همـو231ص ، 1ج ، ق 1378، صـدوق( .اند گزارش كرده

ــاری213و  212ص ، 25ج ، 1403 ــلم؛ 179ص ، 6ج ، 1422، ؛ بخ ــا بى، مس  )193ص ، 1ج ، ت

چنين زيادتى از ، بديهى است كه با توجه به ادله قطعى عدم تحريف قرآن و كم يا زياد نشدن آن

قرآن نبوده و رواياِت اشاره شده ـ جدا از اينكه خبر واحد بوده و خبر واحد در مقابل دليـل قطعـى 

از بـاب تفسـير قـرآن ، كه زيادتِى مذكوررود  يا مردودند و يا مؤّول؛ چون احتمال مى، اعتبار ندارد

  :شود مؤيداتى دارد كه به برخى اشاره مى، اين مطلب .واِو تفسيری باشد» و رهطك«بوده و واِو 

الَرهُط َقـوُم الَرُجـِل َو . شوند َرهط و عشيره تقريبا هم معنا بوده و به يكديگر تفسير مى. 1

َو لَـْو ال ( ،رخى از مفسـران رهـط در آيـهب ) 668ص، 1ج ، همان، فيروزآبادی( َقبِيَلُتهُ 

ص ، 1419، سـبزواری( انـد را بـه عشـيره تفسـير كرده» 91/هود« )كلََرَجْمنا كَرْهطُ 

   )1068ص ، 2ج ، 1422، ؛ زحيلى111ص ، 7ج ، ش 1378، ؛ طيّب237
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تفسـيريه و ماننـد آن بـه رهطـك » َای«عشيره در آيه انذار را با حرف ، چنانكه برخى از مفسران

؛ حسـينى 400ص ، 3ج ، همـان، همـان؛ شـريف الهيجـى، زحيلـى( انـد المخلصين تفسير كرده

  ) 99ص ، 12ج ، همان، همدانى

شـريف ( .كـه نـّص در تفسـير اسـت، َای َرهَطـكَ : چنين آمده است، در برخى روايات. 2

ص ، 9ج ، 1419، ؛ مدّرسـى67ص ، 4ج ، همـان، همان؛ عروسـى حـويزی، الهيجى

  ) 2953ص ، 3ج ، همان، ؛ زحيلى336ص ، 15ج ، همان، ؛ طباطبايى129

و  )ص(در زمان اصحاب رسـول خـدا، پس از كلماتى از قرآن، زياد شدن برخى فقرات. 3

مـثًال از عبـداّهللاٰ بـن . به منظور تفسير شايع و معمـول بـوده اسـت، )ع(ائمه اهل بيت

رسـالت چنـين را در عصـر » 67/مائـده«ما آيـه تبليـغ ، مسعود گزارش شده است كه

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك َان عليا مولى المؤمنين و ان لم : خوانديم مى

ص ، 3ج ، 1425، ؛ حر عـاملى319ص ، 1ج ، ق 1381، اربلى( .تفعل فما بلغت رسالته

229 (  

  سبب نزول

زول در سبب نـ. اخص از شأن نزول است، سبب نزول، اعتقاد برخى قرآن پژوهشان اين است كه

، از اين رو پيش از نـزول خواهـد بـود. ای نازل شود موجب شده آيه، سبب و علتى است كه، واقع

گرچـه پـس از نـزول آن باشـد؛ ، ولى شأن نزول هر واقعه و جريانى است كه به آيه مربوط بـوده

ص ، 1ج ، همان، معرفت( .مانند قصص قرآنى گذشتگان و وقايع پس از نزول آيه و مرتبط به آن

  .همان شأن نزول است، مقصود از سبب نزول، در موارد بسياری، البته )254

اند؛  ذكر نكرده، برای آيه انذار به معنای اخّصى كه گذشت سبب نزول ويژه ای، بيشتر مفسران

رسـول ، سبب نزول آيه انذار اين بـوده كـه كّفـار عـرب، آيد كه ليكن از برخى تفاسير بدست مى

چرا نخست اقارب و عشاير خويش را به ، اگر دين تو حق است: را سرزنش كرده و گفتند )ص(خدا

كنى تا به تو بگروند؟ چرا كه آنان به پذيرش و تصديق تو سزاوارترند؛ چنـين  اين دين دعوت نمى

رسـد بـا توجـه بـه  به نظر مى )1751ص ، 3ج ، ش 1380، سورآبادی( .بود كه آيه انذار نازل شد

ّسر ديگری ـ تا آنجا كه پيگيری شد ـ اين مطلـب را گـزارش نكـرده اسـت و از طـرف مف، اينكه

بجـای ، بيشتر مفسران. دشوار باشد، پذيرش اين، مستند مورد اعتمادی هم برای آن نيست، ديگر

  .گذرد اند كه از نظرتان مى شأن نزولى برای آيه انذار گزارش كرده، سبب نزول
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شأن نزول
١

  

گـزارش شـده كـه اغلـب آنهـا » انذار«ذيل آيه ، پژوهشهای تفسيری فريقينروايات فراوانى در 

اتفـاق ، پس از نزول آيه انذار بـدون فاصـله، مربوط به شأن نزول و جريان يا جريانهايى است كه

تأثير فوق العاده مهمى ، ای از آيات قرآن پنهان نيست كه بررسى دقيق شأن نزول آيه .افتاده است

ضروری و الزم اسـت در يـك ، از اين رو. و فهم مقصود خداوند متعال دارد در تفسير آيه و كشف

مجموع روايات رسيده در شأن نـزول . شأن نزول آيه نيز بررسى و تحليل شود، پژوهش تفسيری

های گونـاگون و طريـق  با در نظر گرفتن گزارش، به ويژه در تفاسير عاّمه، در تفاسير فريقين، آيه

در چنـد گـروه ، رسد كه به لحاظ محتوای كلى به بيش از چهل حديث مى، اسناد و اختالف الفاظ

  :قابل بررسى است

قبيله قـريش را پـس از  )ص(دسته اول احاديثى است كه بر اساس آنها پيامبر خاتم )الف

فراخوانده و آنان را گروه گروه مخاطـب قـرار داده و بـه دوری از » انذار«نزول كريمه 

  .به آن هشدار داده استآتش جهنم دستور و نسبت 

ايـن اسـت كـه پيـامبر ، مضمون اين دسته از احاديث كه از طريق ابوهريره گزارش شـده اسـت

قبايل مختلف قريش را به طور عموم و برخى ديگر را بـه ويـژه مـورد ، پس از نزول آيه )ص(خدا

جان خود را از : فرمودند مىدادند  خطاب قرار داده و هر گروه يا افرادی را كه مورد خطاب قرار مى

، ابـو الفتـوح رازی( .دار زيان و سود شما نيستم آتش جهنم نجات دهيد؛ چرا كه من مالك و عهده

؛ ابـن 455ص ، 6ج ، ش 1336، ؛ كاشانى103ص ، 7ج ، همان، ؛ جرجانى363ص  14ج ، همان

ص ، 6ج ، 1419، ؛ ابـن كثيـر205ص ، 19ج ، همـان، ؛ ابن عاشـور816ص ، 2ج ، همان، عربى

  ٢) ... و 111ص ، 19ج ، همان، ؛ مراغى150

                                                 
 .ايم ای جداگانه نقد و بررسى كرده را به طور تفصيل در مقاله» انذار«روايات شأن نزول آيه . ١
َو َال َنفعًا؛ اختالف احاديث در اينكه مخاطبين دقيقًا چه گـروه يـا َأنِقِذوا َأنُفَسُكم ِمَن الناِر َفِإنى َال َاملُِك لَُكم َضّرًا . ٢

بنـى عبـد ، بنـى قصـى، قـريش: شود افرادی بودند اختالف بسيار زياد و شديد است كه به چند نمونه اشاره مى

عبّـاس بـن ، بنى عبد مناف، قريش) ٢٨٢٦ص ، ٩ج ، همان، ابن ابى حاتم(بنى عبد المطلب ، بنى هاشم، مناف

بنـى عبـد ، بنى هاشم، بنى عبد مناف، بنى كعب، قريش) ٧٣ص ، ١٩ج ، ق ١٤١٢، طبری(صفيه ، المطلب عبد

، صـفيه، عباس بن عبد المطلـب، قريش) همان(فاطمه بنت محمد ، قريش) همان(فاطمه بنت محمد ، المطلب

سـيد بـن (لـب بنى عبـد المط، صفيه، فاطمه بنت محمد) ٤٦٨ص ، ٣ج ، همان، فخر رازی(فاطمه بنت محمد 

بنى عبـد ) ٢٣٥ص ، ١٩ج ، همان، و زحيلى، ٤٧٧ص ، ٧ج ، ١٤١٨، و قاسمى، ٢٦١٩ص ، ٥ج ، ١٤١٢، قطب

فاطمـه بنـت ، عبـاس عـّم محمـد) ٩٦ص ، ٥ج ، همـان، سيوطى(فاطمه ، بنى هاشم، بنى عبد المطلب، مناف
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بـاالی ، پـس از نـزول آيـه )ص(رسول خدا، دسته دوم احاديثى است كه داللت دارد )ب

بلندی يا كوهى رفته و ندا دادند و قريش و بنى عبد مناف را مورد خطاب قـرار داده و 

ويى خـود پرسـيده و از آنـان دربـاره راسـتگ )ص(جمع زيادی گرد آمدند و پيامبر اكرم

سپس مطالبى فرموده و آنان را انذار كردند و در نهايت ابو لهـب ، جواب مثبت شنيدند

روايتى است كه از طريق ابن عباس رسيده و ، نمونه اين دسته. به حضرت دشنام دادند

باالی كوه صـفا رفتـه و نـدای يـا  )ص(پيامبر اكرم» انذار«پس از نزول آيه : گويد مى

 )ص(محّمـد : كند؟ برخى گفتند اين كيست كه ندا مى: ای گفتند دادند عدهصباحاه در 

گرد آمدند و حضرت خطاب به حاضران  )ص(است؛ آنگاه عده بسياری دور رسول خدا 

به من بگوييد كه اگر به شما خبر دهم كه پشت اين تپه يك سپاهى مسـلّح و : فرمود

: كنيد؟ همگـى گفتنـد تصديق مى مرا، خواهد به شما حمله كند قوی كمين كرده و مى

پس آگاه باشيد كـه مـن : آنگاه فرمود. ايم ما جز راستى از تو چيزی تجربه نكرده. بلى

در اين هنگام . دارم شما را از عذاب شديدی كه در پيش رو داريد ترسانده و برحذر مى

اينجـا  به خاطر همين ما را در! مرگ بر تو: فرياد زد، ابو لهب كه در ميان جمعيت بود

همـان؛ ، ابـو الفتـوح رازی( ١.به دنبال آن بود كه سوره َمَسد نازل شـد! ای؟ گرد آورده

، ؛ عروسـى حـويزی103ص ، 7ج ، همـان، همان؛ طبرسـى، همان؛ كاشانى، جرجانى

ج ، همـان، ؛ قمى مشـهدی389ص ، 5ج ، همان، ؛ فيض كاشانى68ص ، 4ج ، همان

  .٢) 96ص ، 5ج، همان، ؛ سيوطى513ص ، 9

را متوجه همسـران و  )ص(دسته سوم احاديثى است كه به وضوح خطابات پيامبر اكرم )ج

مانند روايتى كه از ابو امامه رسيده بـه ايـن . ها و فرزندان آنها ساخته است برخى عمه

بنى هاشم را فـرا خوانـده و  )ص(پيامبر خاتم» انذار«مضمون كه پس از نزول كريمه 

و زنان و خانواده خود را نيز گرد آورده و در درون خانه  آنها را جلوی خانه خود نشاندند

                                                                                                                   
 ).١٥٢ص ، ١ج ، ١٤٢٠، ابو حيان(بنى عبد المطلب ، محمد

ا َنَزلَت : َعباٍس َقالَ َعن اِبِن . ١ ْقَربِ   كَرتَ يَو َأْنِذْر َعشِ «لَم ى  )ص(َو َرهَطَك ِمـنُهُم الُمخَلِصـيَن َخـَرَج النبِـى »  نَ ياْألَ َحتـ

َفا َفَناَدی َيا َصَباَحاُه َفَقالُوا ِذی َيهتُِف؟ َقالُوا: َصِعَد َعَلى الصٌد َفاجَتِمُعوا ِإلَيـهِ : َمن َهَذا ال ُجـُل ِإَذا لَـم  ُمَحم َفَجَعـَل الر

َاَرَايُتُكم لَو َاخَبرُتُكم َان َخيًال بِـالَواِدی : َيسَتِطع َان َيخُرَج َارَسَل َرُسوًال لَِينُظَر َمن ُهَو َفَجاَء َاُبو لََهٍب َو ُقَريٌش َفَقالَ 

ِقى َقالُوا ُتِريُد َان ُتَغيرَ  ب: َعَليُكم ُكنُتم ُمَصد ِصدقًا َقالَ َنَعم؛ َما َجر ى َنـِذيٌر لَُكـم َبـيَن َيـَدی َعـَذاٍب : َنا َعَليَك ِإالَفِان

 .»َتبت َيَدا َابِى لََهٍب َو َتب «َتبًّا لََك َسائَِر الَيوم َأ لَِهَذا َجَمعَتَنا َفَنَزلَت  َشِديٍد َفَقاَل َاُبو لََهٍب 
؛ ٥٦٩ص ، ٢ج ، تـا بى، سـمرقندی: ماننـد. آمده است اين حديث با كمى اختصار يا اختالف در تفاسير گوناگونى. ٢

، ؛ سـيد بـن قطـب٢٣٨ص ، ٤ج ، همـان، ؛ ثعالبى٤٨٢ص ، ٣ج ، ١٤٢٠، ؛ بغوی١٨٣ص ، ٧ج ، ١٤٢٢، ثعلبى

ج ، همـان، ؛ زحيلى٢٠٥ص  ١٩ج ، همان، ؛ ابن عاشور١٠٩ص ، ١٩ج ، همان، ؛ مراغى٢٦١٩ص ، ٥ج ، همان

 .٣١١ص ، ١٠ج ، همان، ؛ آلوسى٢٣٦ص ، ١٩



  ۱شامره پیاپی ، ۱۳۹۴تابستان بهار و ، شامره اول، سال یکم: تخصصی دانشگاه قم –  دو فصلنامه علمی

156 

ش
ژپو

 
ی 

ی
ط ر 

   

ای فرزنـدان هاشـم تـالش كنيـد تـا جـان : جای داده سپس رو به آنها كرد و فرمود

ای : خويش را از بالی آتش جهنم برهانيد آنگاه رو به خانواده خـود كـرده و فرمودنـد

هـای خـود را از  جان! ای صفيه عمه رسول خدا، �ای فاطمه زهرا ،ای حفصه، عايشه

بدانيد كه من هرگز بـرای . خداوند متعال خريده و آن را از رهن و گرو آتش آزاد كنيد

، سـيوطى( ١...آنگاه عايشه شروع بـه گريـه كـرد. توانم بكنم شما در قيامت كاری نمى

، همـان، ؛ آلوسـى340ص ، 3ج ، همان، زمخشری: و با كمى اختصار ) 96ص ، همان

  .)161ص ، 2ج ، همان ،ی جاوی؛ نوو311ص ، 10ج 

دسته چهارم حديثى است كه به حديث دار معروف بوده و مهمترين احاديـث و اجمـاًال  )د

 صحيح ترين روايات اين باب است و آن روايتى است كه از خود موالی متقيـان علـى

لـيكن اصـل . گزارش شده است ليكن با اختالف در الفاظ و برخى تغييرات جزئى )ع (

جـزو . انـد ا اغلب مفسران به ويژه مفسـران شـيعه در تفاسـير خـود ذكـر كردهماجرا ر

از . ترين تفاسير كه ماجرا را تقريبًا كامل گزارش كرده است تفسير طبری است قديمى

، سپس به برخى روايات ديگر مشابه آن، اين رو مناسب است گزارش وی را ذكر كرده

عمرو از عبد اّهللاٰ بن حارث بـن نوفـل  طبری به سند خويش از منهال بن. اشاره كنيم

چنـين گـزارش  )ع(بن حارث بن عبد المطلب از ابـن عبـاس از اميـر المـؤمنين علـى

ای : مـرا فـرا خوانـده و فرمودنـد )ص(پيامبر اكرم، نازل شد» انذار«وقتى آيه : كند مى

ليكن من نسبت بـه ايـن ، خداوند مرا به انذار خويشان نزديكم فرمان داده است! على

دانم كه هر وقت ايشان را بـه ايـن  چون مى، قضيه و جريان در سختى و تنگنا هستم

پس سكوت كـردم تـا . مطلب دعوت كنم واكنش مناسبى از سوی ايشان نخواهم ديد

پـس . بر من نازل شد و فرمان به انذار داده و تهديد به عذابم كرد )ع(اين كه جبرئيل

سپس فرزندان عبد المطلب . ز شير تهيه كنای ا مقداری نان و راِن گوسفندی و كاسه

پـس . را نزد من گرد آور تا من با آنها حرف زده و مأموريت خود را به آنان ابالغ كـنم

مـرد  40سپس ايشان را كه حـدودًا . امر فرموده بود انجام دادم )ص(آنچه پيامبر اكرم

حمـزه و چـون ابـو طالـب و  )ص(فرا خواندم و در بين آنان عموهای حضـرت، بودند

رسـول ، آنگاه كه همه نزد حضرت گـرد آمدنـد. خوردند عباس و ابو لهب به چشم مى

                                                 
ا َنَزلَت ، َعن َابِى اَ َماَمةَ . ١ ْقَربِ   كَرتَ يَو َأْنِذْر َعشِ «لَم ُ َعَليِه و »  نَ ياْألَ َسـلم َفَاجَلَسـُهم ] آلِـِه و[َجَمَع َرُسوُل ا ّهللاٰ َصلى اّهللاٰ

َلَع َعَليِهم َفَقاَل َيا َبنِى َهاِشم ا اط اِر َو اسـَعوا ِفـى َفَكـاِك َعَلى الَباِب َو َجَمَع نَِساَءُه َو َاهَلُه ُثمشَتُروا َانُفَسُكم ِمَن الن

ِ َشيئًا ُثم َاقَبَل َعَلى َاهِل َبيتِ  ِ َفِإنى َال َاملُِك لَُكم َمَن اّهللاٰ ِه َفَقاَل َيا َعائَِشـُة بِنـُت ِرَقابُِكم َو افَتُكوَها بَِانُفِسُكم ِمَن اّهللاٰ

دٍ َابِى َبكٍر َو َيا َحفَصُة بِنُت ُعَمٍر َو يَ  َسَلَمُة َو َيا َفاِطَمُة بِنُت ُمَحم اشـَتُروا َانُفَسـُكم  ا ُام ِ َة َرُسوِل اّهللاٰ َبيِر َعم الز َو َيا ُام

ِ َشيئًا َو َال ُاغنَِى َفَبَكت َعائَِشةُ  ِ َو اسَعوا ِفى َفَكاِك ِرَقابُِكم َفِإنى َال َاملُِك لَُكم َمَن اّهللاٰ  ... .ِمَن اّهللاٰ
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قـدری از ، فرمودند كه غذا را نزد وی ببرم همينكه غذا را محضر ايشان بردم )ص(خدا

بـا : گوشت را گرفته و با دندانهايشان تكه كردند و در اطراف ظرف گذاشته و فرمودند

 )كه با آن غذا و نوشيدنى اندك( ميهمانان چنان خوردند و نوشيدندنام خدا ميل كنيد؛ 

و سوگند به خدا هر كدام از آنان يارای خوردن و نوشيدن همـه . سير و سيراب گشتند

همـين كـه ، پـس از غـذا )و اين اعجاز حضرت بـود( ،آنچه تهيه كرده بودم را داشت

دير زمانى است : رفته و گفتابو لهب پيشى گ، خواستند سخن بگويند )ص(پيامبر اكرم

، نمايد و به دنبـال آن حـرف سـخيف شما را سحر مى ))ص(پيامبر اكرم( كه صاحبتان

بـه  )ص(آنگاه پيامبر. با آنان سخن بگويند )ص(همه متفرق شدند و نشد كه حضرت 

جان فردا نيز چنين كن و همه آنچه ديروز گذشت امروز نيـز اتفـاق  على: من فرمودند

ای : پيش از هـر كـس شـروع بـه سـخن كـرده فرمودنـد )ص(ينكه پيامبرجز ا، افتاد

شناسم كه برتـر  جوانى را در عرب نمى، بدانيد كه به خدا سوگند! فرزندان عبد المطلب

های دنيا و آخـرت  آورده باشد؛ حقيقتًا من همه خوبى، ام از چيزی كه من برايتان آورده

حـاال ، كه نخست شما را در جريـان بگـذارم ام و خداوند مرا امر كرده را برايتان آورده

لـيكن ، دهد تا برادرم و چنين و چنان باشد كداميك از شما مرا بر اين مطلب ياری مى

مـن ای : تر بودم گفـتم هيچ يك از آن گروه پاسخى ندادند و من كه از همه خردسال

 همانـا ايـن: پس حضرت گردن مرا گرفت و فرمـود، شوم وزير تو مى )ص(رسول خدا

برادرم و چنين و چنان است پس به حرف او گوش داده و او را اطاعت كنيد؛ اينجا بود 

تو را فرمان داد كه به حرف پسرت گـوش : كه آن گروه خنديدند و به ابو طالب گفتند

  .٢) 74ص ، 19ج ، 1412، طبری( ١.داده و از او اطاعت كنى

                                                 
١ . َعَليِه ، ]ع[بِن َابِى َطالٍِب  َعن َعلِى ُ ِ َصلى اّهللاٰ ا َنَزلَت َهِذِه اآلَيُة َعَلى َرُسوُل اّهللاٰ م ] َو آلِهِ [لَمكَرتَ يَو َأْنِذْر َعِشـ«َو َسل  

ْقَربِ  ِ َفَقاَل لِى »  نَ ياْألَ َ َاَمَرنِى َان انِذَر َعِشيَرتَِى االَ ! َيا َعَلىّ : َدَعانِى َرُسوُل اّهللاٰ َفاصَنع لََنـا َسـاعًا ِمـن ... قَربِين ِإن اّهللاٰ

ا اجَتَمُعوا ِإلَيِه ... َفَفَعلُت ... َطَعاٍم َو اجَعل َعَليِه ِرجَل َشاٍة َو امَأل لََنا َعّسًا َمن لََبن ُثم اجَمع لِى َبنِى َعبِد المطلب  َفَلم

ِ َفَلم ... َفَشِرُبوا ... َفَاَكَل الَقوُم ... َدَعانِى بِالَطَعاِم  : َان ُيَكلَمُهم َبَدَرُه َاُبو لََهب اِلَى الَكـَالِم َفَقـالَ  )ص(ا َاَراَد َرُسوُل اّهللاٰ

َق الَقوُم َو لَم َيَكلُمُهم َرُسوُل اّهللاٰ  َالَغَد َيا َعلِّى : َفَقالَ  )ص(لَِهدمًا َسَحَرُكم بِِه َصاِحُبُكم َفَتَفر ... َجَمُعُهم ُثم َفَفَعلُت ُثم

ِ َما َاعَلـُم َشـابًّا : َفَقالَ  )ص(ُثم َتَكلَم َرُسوُل اّهللاٰ ... َفَشِرُبوا ... َفَاَكُلوا ... َدَعانِى بِالَطَعاِم  َيا َبنِى َعبِد الُمطلِب ِإنى َو اّهللاٰ

ُ َان َادُعـوُكم ِإلَيـِه ِفى الَعَرِب َجاَء َقوَمُه بَِافضَ  َل َما ِجئُتُكم بِِه ِإنى َقد ِجئُتُكم بَِخيِر الُدنَيا َو اآلِخـَرِة َوَقـد َاَمَرنِـى اّهللاٰ

ى َفَاحَجَم الَقوُم َعنَها َجِميعـًا َو ُقلـُت ـ َو : َقالَ ! َفَايُكم ُيَواِزُرنِى َعَلى َهَذا اَالمِر َعَلى َان َيُكوَن َاِخى َو َكَذا و َكَذا ِإنـ

ِ َاُكوُن َوِزيَرَك َفَاَخَذ بَِرَقَبتِى ُثم َقاَل ... َالَحَدُثُهم ِسنًا وَ  ِإن َهَذا َاِخى َو َكـَذا و َكـَذا َفاسـَمُعوا لَـُه َو : ـ َاَنا َيا َنبِى اّهللاٰ

بنَِك َو ُتِطيعَ َقد َاَمرَ ]: ع[َفَقاَم الَقوُم َيضَحُكوَن َو َيُقولُوَن ِالَبِى َطالِب : َقالَ . َاِطيُعوا  .َك َان َتسَمَع ِالِ
، ابـن كثيـر(انـد  برخى از مفسران بعضى از طرق اسناد خود اين حديث را دقيقًا مطابق نقل طبـری گـزارش داده. ٢

. انـد را گـزارش داده» وصـيّى و خليفتـى«و برخى ديگر بجای عبارت كذا و كذا كلمـة ) ١٥٣ص ، ٦ج ، همان
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 آراء و رويكردهای تفسيرِی فريقين 

مباحثى كه مربوط بـه  )1: تفسيری فريقين به دو بخش كلى قابل تقسيم است آراء و ديدگاه های

مفهوم شناسى واژگان و يا برخى مطالب جزيى چون علت اختصاص امر به انذار به عشيره اقربين 

و شأن نـزول  )ص(و رسالت پيامبر خاتم» انذار«مباحثى كه مربوط به مقصود واقعى آيه  )2است؛ 

ای برخـوردار نبـوده و ثانيـًا در حـد  باحث قسمت اول اوًال از اهميـت ويـژهاز آنجا كه م. آن است

نيازی بـه بسـط آن نيسـت و ، حوصله اين نوشتار و به اندازه مناسب در مباحث پيشين مطرح شد

در ابتـدا برخـى از آراء تفسـيری ، از ايـن رو. آنچه مهم است مباحث مربوط به قسمت دوم اسـت

بندی و  پردازيم و در ادامه به جمع ز نظر گذرانده و به نقد و بررسى آن مىفريقين به ويژه عاّمه را ا

  .رسيم گيری نهايى مى نتيجه

 صّحت همه روايات شأن نزول. 1

برخى از تفسيرپژوهان پس از گزارش روايتى از هر دسته از چهار دسته گذشته حكم بـه صـحت 

، آلوسـى( .ريانهـا اتفـاق افتـاده اسـتهمه آنها كرده و ميان آنها چنين جمع كرده كه همه اين ج

بلكه ذيل روايت حديث دار را كـه داللـت بـر خالفـت و وصـايت اميـر  )132ص ، 10ج ، همان

وجـه  دسـته اول بـه هيچ 3و اين در حـالى اسـت كـه . گزارش نكرده است، دارد )ع(مؤمنان على

  . ويژه است برخى از اين اشكاالت مشترك و برخى. صحيح نبوده و اشكاالت متعددی دارد

با توجه به آنچه در مورد زمان نزول آيه انذار مطرح شد و اينكه در سامانه آغازين بعثـت نـازل . 1

كـه مخاطـب رسـول ، روشن است كه برخى از افراد مورد اشـاره در ايـن روايـات، شده است

مسران و ه �در آن زمان متولّد نشده بودند؛ افرادی چون فاطمه زهرا، اند قرار گرفته )ص(خدا

، ؛ مرتضـى عـاملى335ص ، 15ج ، همـان، طباطبايى( ...مانند عايشه و حفصه و )ص(حضرت

  ) 127و  126ص ، ش 1376، ؛ احمدی ميانجى165ص ، 3ج ، ش 1386

                                                                                                                   
، )٤قـرن (؛ فـرات كـوفى ٣٩٤٣ص ، تا بى، )٩قرن (؛ ابن عادل دمشقى ٤٨١ ص، ٣ج ، همان، )٦قرن (بغوی (

برخى ديگر از مفسـران روايـت حـديث دار را بـه ) ١٨٨ص ، ٤ج ، ١٤١٦، )١١قرن (؛ بحرانى ٣٠٢ص ، ١٤١٠

 ١٣٦٧، )٤قـرن (قّمى : نمونه(اند كه در اصل مضمون با حديث ذكر شده مشتركند  اشكال مختلف گزارش كرده

) ١١قـرن (؛ شـريف الهيجـى ٣٦٢ص ، همان، ؛ ابو الفتوح رازی٣٢٢ص ، همان، ؛ طبرسى١٢٤ ص، ٢ج ، ش

 ).٣٣٦ص ، همان، ؛ طباطبائى٤٠١ص ، ٣ج ، همان
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قبيله قـريش و گـروه هـای مختلفـى  )ص(كند كه رسول خدا بيان مى، بسياری از اين روايات. 2

در ، را گـرد آورده و آنـان را انـذار كـرده اسـت... وبنى كعب ، بنى قصى، چون بنى عبد مناف

، حاليكه با توجه به آنچه از معنای عشيره و اقربين و مصداق آن و طبقات انساب كـه گذشـت

بسيار روشن است كه اين گروه ها و قبيله قريِش صـالحيت اينكـه عشـيره اقـربين باشـند را 

همـان؛ مرتضـى ، طباطبـايى( .ت دارنـدبا نص شريف آيه منافـا، ندارند؛ در نتيجه اين روايات

  ) همان، عاملى

اختالف شديد الفاظ و متن روايات اين سه دسته ـ در رابطه با اينكه دقيقـًا چـه كسـانى مـورد . 3

سبب اضطراب متن حديث گشته و اعتبار آن ، خطاب قرار گرفته و به آنان چه گفته شده است

  .برد را زير سؤال مى

كسى جـز ابـو هريـره نيسـت؛ ، ايات آن در همه جا گسترده شده استكه رو، راوی دسته اول. 4

 .كسى كه معلوم الحال بوده و خليفه دوم او را دشمن خدا و دشمن كتـاب خـدا خوانـده اسـت

در صحنه نزول آيه و وقايع پـس از آن ، عالوه بر اينكه وی )121ص ، 8ج ، 1408، ابن كثير(

اين حديث از مراسيل صحابه است چون ابو هريره : قطعا حاضر نبود؛ از اين رو ابن حجر گويد

در مدينه مسلمان شد و اين داستان در مكه اتفاق افتاده و ابن عباس نيز در آن زمان يا به دنيا 

  ) 56ص ، شماره يكم، 1407محرم ، موسى، شاهين الشين( .نيامده بود و يا كودكى بيش نبود

با برخى روايات ديگر كه سبب ، كند ا نيز بيان مىروايات دسته دوم كه سبب نزول سوره مسد ر. 5

و روشـن  )408ص ، 6ج ، همـان، سـيوطى(؛ در تعارض است، داند نزول آيه را امر ديگری مى

  .برد صحت كل روايات را متزلزل كرده و زير سؤال مى، است كه اين مطلب

  ضعف يا وضع حديث دار. 2

قطعى آيه انـذار را زيـر سـؤال بـرده و گفتـه  برخى از تفسيرپژوهان عامه حديث دار و شأن نزول

در ، رواياتى در زمينه شأن نزول رسيده كه مـورد تمسـك شـيعيان در امـر خالفـت اسـت: است

و اين در حالى است كه  .)همان، آلوسى( حاليكه اين روايات يا مؤّول است يا ضعيف و يا ساختگى

، كالمى و ادبى به حدی است كـه، تاريخى، حديثى، كثرت گزارش اين روايت در مجامع تفسيری

بلكه با سـيری گـذرا در تـاريخ ، مفيد اطمينان به صدور حديث و مضمون اصلى كل روايت است

بديهى است كه . توان حكم به تواتر معنوی اين حديث كرد تفسير و آثار پژوهشگران تفسيری مى
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حكم به وضع يا ضعف ، دخدشه كن، وی چون نتوانسته در داللت روشن اين روايات بر امر خالفت

  .يا تأويل كرده است

  :نمايد چند مطلب بررسى شود برای روشن شدن اين مطلب الزم مى

  سند حديث  )الف

از صـحت سـند ، حديث دار نزد بسياری از بزرگان عامه چون جرير طبری و ابـو جعفـر اسـكافى

راد مورد اعتمادی هسـتند و در طريق آن ثقات و اف. آيد برخوردار بوده و جزو مسلمات به شمار مى

سـيد ، ميالنـى( كننـد با خيال راحت به احاديثشان اعتماد و احتجـاج مى، كه صاحبان صحاح سته

، با بررسى دقيق سند حديث و طرق مختلف آن و كثرت گزارش آن )143ص ، 3ج ، 1427، على

رای طالـب ای بـ گونه شك و شبهه شود و جای هيچ يقين به صدور و اعتبار حديث دار حاصل مى

؛ 22ـ  13ص ، 1421، ؛ ميالنـى145ـ  143ص ، همـان، ميالنـى: نـگ( .مانـد منصف باقى نمى

ـ  156ص ، 3ج ، 1428، ؛ مرتضـى عـاملى397و  396ص ، 3ج ، 1425، عبـد الحسـين، امينـى

ص ، 1413 ،عبـد الحسـين، ؛ شرف الدين عاملى28ـ  11ص ، 2ج ، 1431، ؛ مرتضى عاملى163

، ش 1386، عبد الحسين، ؛ طالعى120ـ  111ص ، ش 1376، على، ميانجى؛ احمدی 193ـ  189

  ) 20و  19ص ، 1388، ؛ حسينى سيد جواد64ـ  61ص ، 14شماره 

  داللت حديث )ب

روايت شده است  اوصاف و ويژگيهايى كه در ذيل حديث برای امير المؤمنين على عليه السالم. 1

  :وصف است به اين شكل 8آنها رسد و مجموع وصف مى 6به  2ها از  در گزارش

  ) 300ص ، 1410، فرات كوفى( وليّى؛، أخى )1

  ) 302ص ، همان( خليفتى؛، وصيّى، أخى )2

  ) 67ص ، 8ج ، همان ، محمد بن حسن، طوسى( وزيری؛، وصيّى، أخى )3

  ) 124ص ، 2ج ، همان، على بن ابراهيم، قمى( وزيری؛، وصيى، خليفتى )4

  ) 362ص ، 14ج ، همان، ابو الفتوح رازی( وارثى؛، أخى، وزيری، وصيى، خليفتى )5

، 4ج ، همـان، بحرانى( بمنزله هارون من موسى؛، وارثى، أخى، وزيری، وصيى، خليفتى )6

  ) 187ص 
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، طبرسى( ؛)هاپردازنده ديون و بدهى( قاضى َدينى، وليى، أخى، وزيری ،وصيى، خليفتى )7

  ) 322ص ، 7ج ، همان

ها و بجا آورنـده وفاكننده به وعده( منجز عداتى ،قاضى دينى، وزيری، وصيى، خليفتى )8

  ) همان، قمى على بن ابراهيم( ؛)آنها

هـا  در اكثـر گزارش، است كـه» وصايت«و » خالفت«وصف اهميت بيشتری دارد  8آنچه از اين 

البتـه دو وصـف . چنانچه گذشـت، ليكن در تفسير طبری و ابن كثير حذف شده است. آمده است

ای از اهميـت ويـژه، ها آمده است نيـز كه در برخى گزارش» بمنزلة هارون من موسى«و » ولىّ «

  .»وراثت«و » وزارت« و همچنين . برخوردارند

  :در تفاسير اهل سنّت نيز به شكلهای مختلفى آمده است

  ) 74ص ، 19ج ، 1412، طبری( كذا؛، كذا، أخى )1

، همان، بغوی: نمونه( اند؛سه ويژگى را ذكر كردهنوع تفاسير اين : خليفتى، وصيّى، أخى )2

  ) 481ص ، 3ج 

  ) 151ص ، 6ج ، همان، ابن كثير( صاحبى؛، أخى )3

  ) 2827ص ، 9ج ، همان، ابى حاتم( خليفتى؛، قاضى َدينى )4

  ) 486ص ، 1ج ، 1414، حسكانى( وليّى؛، خليفتى، وصيّى، أخى )5

  ) 333ص ، 3ج ، 1415، بغدادی( َدينى؛قاضى ، وزيری، خليفتى، وصيّى، أخى )6

  ) 543ص ، همان، حسكانى( .قاضى َدينى، وليّى، وزيری، خليفتى، وصيّى، أخى )7

، وزيـری، وليّـى، وصـيّى، أخـى: مجموع اوصاف نه گانه عبارتنـد از، با عنايت به همه اين روايات

با هم مقايسه مـى كنـيم  كه وقتى روايات را.قاضى دينى و منجز ِعداتى، وارثى، صاحبى، خليفتى

برخى را حذف كرده ، خود را نشان مى دهد كه دست های ترسان يا خائن، حلقه های مفقوده آن

  .است

و وصـايت و خالفـت  وصف اخّوت 3، خوردآنچه در بيشتر احاديث كتب فريقين به چشم مى

تر وشنتر و قویر، از ديگر اوصاف، داللت دو وصف اخير بر مسأله امامت، است كه از حسن اتفاق

  .است

و آيا جز اين است كه خالفت همان وجوب اطاعت و لزوم پيروی و تبعيت در افكار و اعمـال 

تر از اين نص وجود دارد و اگر اين تعبير در حق هر كس جز امير مؤمنان  است؟ و چه نصى صريح
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، 1421، ميالنـى( .ديمدا جز اين نبود كه ما او را امام و مقتدای خود قرار مى، شد گفته مى )ع(على

  ) 16ص 

البته اشـكاالت و شـبهاتى در مـورد فقـه الحـديث روايـت و داللـت آن از سـوی برخـى از 

اساس بـوده و بـه تفصـيل از آنهـا  بى، از عامه مطرح شده است كه، پژوهشگران تفسيری و غيره

  ) به منابع پيشين مراجعه شود( .پاسخ داده شده است

  تحريف روايت. 3

تحريفى است كـه در تفسـير ابـن ، بار و آشكاری كه در تاريخ ثبت شده است  خيانت از تحريفات

، چرا كه وی با اينكه حديث دار را بسيار كامل گزارش كـرده اسـت. جرير طبری انجام شده است

چنين ( »كذا و كذا«كه به بحث خالفت و وصايت و واليت رسيده به  ليكن همين، چنانچه گذشت

، را» وصـيّى و خليفتـى«يا عبارت » خليفتى و وصيّى و وليّى«است و عبارت  تعبير كرده )و چنان

و نكتـه جالـب . در تفسير خود حذف كرده اسـت، كه در تفاسير و مجامع معتبر حديثى آمده است

َعلَى اَن يَكُوَن اَِخـى َو َوِصـيى َو : اينكه خود طبری در تاريخ معروف خود چنين گزارش داده است

و ابن كثير نيز  )63ص ، 2ج ، تا بى، طبری( ِإن َهَذا اَِخى َو َوِصيى َو َخلِيفَتِى فِيكُم... يكُمَخلِيفَتِى فِ 

لـيكن در خصـوص ، با اينكه اعتمادش در جريانهای تاريخى و وقايع گذشته بر تاريخ طبری است

كـذا و «كنايى تفسير طبری را مصدر و منبع خود قرار داده و حديث را با همان عبارت ، اين مورد

ايـن ، كند كه گفته شود اقتضاء مى، البته حسن ظن به اين دو مفسر بزرگ. نمايد گزارش مى» كذا

نه از سوی ايشان؛ ولى به هر حـال ايـن ، تحريف از سوی ناسخان يا ناشران صورت گرفته است

پيروی  از باب. لكة سياهى است در تاريخ اهل سنت و سندی است گويا بر حقانيت تشيع، تحريف

با اينكه حـديث و ذيـل آن را گرچـه محـّرف و بـا ، استاد هيكل نيز در كتاب خود، خلف از سلف

ِ َعوُنَك َاَنا َحرٌب َعَلى َمن َحاَربَت بدون تقريـر پيـامبر اكـرم: عبارت گـزارش  )ص(َاَنا َيا َرُسوَل اّهللاٰ

روايـت حـذف شـده ليكن در چاپهای بعدی همه ذيل  )100ص ، 1ج ، تا بى، هيكل( ،كرده است

  ) 11ص ، 2ج ، 1431، و مرتضى عاملى، 407و  406ص ، 3ج ، همان، امينى( .است

  تعصب مذهبى. 4

رويكردی متعصبانه را دنبال كـرده و گرچـه اصـل حـديث و داسـتان را ، برخى از تفسير پژوهان

يـر و ام )ص(ای به ذيل آن كـه بازتـاب گفتگـوی رسـول خـدا ليكن هيچ اشاره، اند گزارش كرده
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، رسد اين رويكرد هيچ دليلـى جـز تعصـبات مـذهبى اند و به نظر مى نكرده، است )ع(مؤمنان على

، ؛ فخر رازی340ص ، 3ج ، همان، زمخشری( .مالحظات سياسى و تقيه و يا كتمان حقيقت ندارد

؛ نظـام 245ص ، 4ج ، همـان، ؛ ابن عطيه163ص ، 7ج ، همان، ؛ ميبدی536ص ، 24ج ، همان

  ١) .132ص ، 10ج ، همان، و آلوسى 287ص ، 5ج ، 1416، وریالدين نيشاب

  تلخيص نابجا. 5

كه ، از جمله تغييرات و تصرفات نابجايى كه در ذيل حديث دار در كتب تفسيری اعمال شده است

وی اين حـديث را . تغييری است كه سيوطى انجام داده است، آيد خود نوعى تحريف به شمار مى

جرير طبری و ابن ابى حاتم و ابن مردويه و ابو نعيم و بيهقى گـزارش كـرده از ابن اسحاق و ابن 

با ، مختلف گزارش شده است، ليكن ذيل حديث را با اينكه از سوی راويانى كه نام برده شد، است

  .سليقه خود كه جای تعجب و تأسف دارد چنين آورده است

ِ َما َاعَلُم َاَحدًا ِفى الَعَرِب َجاَء َقوَمـُه بَِافَضـَل َيا َبنِى َعبِد الُمط : ُثم َتكلَم النّبُى فقال لب ِإنى َو اّهللاٰ

ُ َان َادُعوُكم ِإلَيِه َفـأيُكم ُيـواِزُرنِى ا ِجئُتُكم بِِه انّى َقد ِجئُتُكم بَِخير الدنيا و اآلخرة َوَقد َاَمَرنِى اّهللاٰ ِمم 

ص ، 5ج ، همان، سيوطى( فقام القوم َيضَحكون. نه أناإِ  -َوأَنا َاحَدثهم سنّا  -َعَلى َامِری َهَذا َفُقلُت 

97 (  

: و در روايت ديگر از ابن مردويه از براء بن عازب ذيل روايت را چنـين گـزارش كـرده اسـت

  ) همان( .ِجئُتُكم بالدنيا واآلخرة َفاسلُِموا َتسَلُموا َو َاِطيُعوا َتهَتُدوا

شــود كــه آن  هــا روشــن مى ر گزارشبــا توجــه بــه مجمــوع روايــات مــاجرای دار و دقــت د

هايى ناقص بوده  گزارش، را در بر نداشته )ص(و تقرير رسول خدا )ع(هايى كه اجابت على گزارش

های مشـتمل بـر  عمدًا يا سهوًا بخشى از آن را حذف كرده اند و تصور اينكه گزارش، كه مفسران

هـيچ : رسـت اسـت؛ چـون اوالً تصـوری ناد، زيـادتى در آنهـا رخ داده باشـد، اين اجابت و تقريـر

خـورد؛ بلكـه  بـه چشـم نمى، های كامـل ای از سوی كسى نسبت به اين دسته از گزارش تخطئه

ذيل آن را نيز به طور كامل با اندك اختالفـى ، اند بسياری از مفسرانى كه حديث دار را ذكر كرده

بـه روشـنى نشـان ، ايـتنسبت بـه حـذف ذيـل رو، های بسيار وجود انگيزه: اند؛ ثانياً  گزارش داده

 .دهد كه آنچه در ذيل اين دسته آمده است از سوی برخى مفسران حذف شده است مى

                                                 
 .اند زيسته مفسر نخست در قرن ششم و نظام الدين در قرن هفتم و آلوسى در قرن سيزدهم مى ٤. ١



  ۱شامره پیاپی ، ۱۳۹۴تابستان بهار و ، شامره اول، سال یکم: تخصصی دانشگاه قم –  دو فصلنامه علمی

164 

ش
ژپو

 
ی 

ی
ط ر 

   

 گيری و جمع بندینتيجه

 .قرآن كريم اولين و مهمترين منبع دينى و قطعى ترين سند خدشه ناپذير دين مبين اسالم اسـت

به ويژه پيرامون مسـائل ، الهى آنروا نيست بدون تدبر شايسته و دقت بايسته در آيات ، از اين رو

، كه بسـيار حيـاتى بـوده و در سـعادت و شـقاوت انسـان، اساسى و مباحث مرتبط به اصول دين

هرگونه سطحى نگری ، عقل سالم و وجدان منصف نيز .از بيانات آن گذشت، سرنوشت ساز است

محكوم كرده و ، به يقين ،به ويژه در مسايل بنيادين، در مورد آيات قرآن كريم، و خيال پنداری را

پس برای فهم درست آيات و درك صحيح معنا و مفهـوم آن و شـناخت عميـق  .مردود مى داند

الزم و ضروری است با دقت فـراوان و تحليـل ژرف متكـى بـر واقعيـات و ، غرض و مقصود آن

تفسير  آيات، بر ادله قطعى عقلى و نقلى مبتنى و استوار است، حقايق روشن به دست آمده ای كه

بديهى است هر گونه حكم سـطحى ناسـازگار بـا  .تا مراد واقعى خداوند متعال دانسته شود، گشته

مصداق تفسير بـه رای بـوده كـه بـه ، واقعيات و يا برخاسته از روی نظر شخصى و هوس فردی

  .مردود است ضرورت دين

و روايات صـحيح » انذار« با در نظر گرفتن مطالب اين نوشته و دقت و تحليل درست در آيه 

اولين سـند قـوی و شـاهد قطعـى ، به قطع مى توان گفت كه اين كريمه، پيرامون شان نزول آن

بـا  .وزارت و خالفت بال فصل امير مومنان على عليه السالم است، وصايت، وراثت، اخوت، امامت

و » ين عشـيره اقـرب« و مصـداق » عشـيره« تدبر در مفاهيم واژگان اين كريمه به ويژه مفهـوم 

شناخت تاريخ فرويش آن و نقد و بررسى روايات درست شان نزول و جريان پس از نزول آن كـه 

كالمى به ويژه تفسيری مفسران فريقين على ، ادبى، حديثى، در انواع كتب و پژوهشهای تاريخى

به روشنى به دست مى آيد كـه مسـاله وصـايت و خالفـت و ، الخصوص عامه گزارش شده است

همـراه ، به قدری با اهميت است كه رسول خدا، منظر خداوند متعال و دين مبين اسالمامامت از 

، با نزول اولين آيات و دستور يافتن به انذار عمومى و ابـالغ همگـانى در رابطـه بـا ديـن اسـالم

نشانگر اين است كه ، اين ؛موظف به اعالم مساله وصايت و خالفت از همان بدو اسالم بوده است

امتداد نبوت بلكه قرين و از نظر اهميت هم درجه آن اسـت و پـس از اعـالم آن تنهـا  در، امامت

در آن شرايط حساس و ، در جمع خويشان خود )ص( فردی كه پس از درخواست مكرر رسول خدا

وصايت و وزارت و خالفت رسول خدا ص را پـذيرفت كسـى نبـود جـز اميـر مومنـان ، خطرناك

كه حاكى از وصـايت ، و روايات متواتر و مورد اتفاق فريقين» انذار « و با وجود نص آيه . )ع(على
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متاسـفانه برخـى از دانشـمندان مسـلمان و قـرآن ، مطلقه و خالفت بال فصل امير مومنان اسـت

، گـزارش نـاقص و حـق پوشـى، تحليل نادرست، تفسير به رای، تحريف، پژوهان عامه با خيانت

ن داللت اين كريمه و روايات پيرامون آن گشـته و بـه پيرامو، شبهات سبب به وجود آمدن برخى

، در اين نوشتار به اختصار يا تفصيل در حد حوصله اين مقـال، از اين .گمراهى و اضالل افتاده اند

آنها پاسخ داديم تا پس از مطالعه و دقت در مطالب و مراجعـه بـه  به اين شبهات اشاره كرده و به

رديدی برای پژوهشگر منصف و طالب حق باقى نمى مانـد ان جای هيچ گونه وهم و ت، منابع آن

بـه ، به نظر مى رسد خود كتب عامه و پژوهش های علمى به ويژه تفسيری آنـان. شاء اّهللاٰ تعالى

      .تنهايى برای اثبات اين مساله كافى است

 پيرامـون موضـوع )ع(چه زيباست ختم اين نوشته به مضمون حديثى زيبا از امير مؤمنان على

  .مورد بحث

ای اميـر : مردی به امير مومنان على عليـه السـالم عـرض كـرد: ابن ناجذ گزارش مى دهد 

 رسـول خـدا: چطور شد كه بجای عمويت از پسر عمويت ارث بردی؟ حضرت فرمودند ! مؤمنان 

بنى عبدالمطلب را در خانه يكى از ما يا بزرگتر ما گرد آوردند و غذای كمى فـراهم كردنـد  )ص(

پـس از انـذار و  –سپس  .ه همه رسيد و همه سير و سيراب شدند درحاليكه عادتا كافى نبودكه ب

كداميك از شما با من بيعت مى كند تا برادر و وارث و وصى من باشد و من با : فرمودند -دعوت 

و اين اتفاق تا سـه . بنشين: حضرت فرمودند .من: اينكه كوچكترين فرد بودم به پاخاسته و گفتم 

با دست خود به دست مـن زدنـد و ايـن » به عالمت رضايت و قبول « بار تكرار شد و در نهايت 

 . ١طور شد كه من از وی ارث بردم نه از عمويم

 ِكيَن بِِوَالَية َاِميِر الُمؤِمنِيَن َعلِى اجَعلَنا ِمَن الُمَتَمس ُهمَيوِم الِقَياَمةِ ِإلَى  )ع(الل  

                                                 
ُ  ىَرضِ  َطالٍِب  ىَأبِ  ْبنِ  ىلَِعلِ  َقالَ  َرُجًال  َأن : َناِجذٍ  ْبنِ  َعةَ يَربِ  َعنْ  .١ ـ  اْبنَ [  َوِرْثَت  بِمَ  نَ يالُْمْؤِمنِ  رَ يَأمِ  اي: َعْنهُ  اّهللاٰ ُدونَ ]  كَعم 

ِ  َرُسولُ  َجَمعَ : َقالَ ! كَأْعَمامِ  ُ  َصلى اّهللاٰ لِِب  َعْبدِ  ىَبنِ  َسلمَ  وَ  هِ يَعلَ  اّهللاٰ َعـامِ  ِمـنَ  ُمّداً  لَُهمْ  َفَصَنعَ  الُْمط ى ُلواكَفـأَ  الط َحتـ 

َعامُ  ىَبقِ  وَ  َشبُِعوا هُ ك ُهوَ  َماك الطي لَمْ  َأن َمس  ى َفَشِرُبوا بُِغَمرٍ  َدَعا ُثمَرابُ  ىَبقِ  وَ  َرُووا َحت هُ ك الش ي لَـمْ  َأنـ لَـمْ  َأوْ  َمـس 

لِِب  َعْبدِ  ىَبنِ  اي: َفَقالَ ، ْشَربْ ي الُْمط  ةً  مْ يكِإلَ  ُبِعْثُت  ىِإن اِس  ِإلَى وَ  َخاصةً  الن َقـدْ  َمـا ةِ يـاْآل  َهـِذهِ  ِمـنْ  ُتمْ يَرأَ  َقدْ  وَ  َعام 

 الَْقـْومِ  َأْصـَغرَ  ْنـُت ك وَ  هِ يِإلَ  َفُقْمُت  َأَحدٌ  هِ يِإلَ  ُقمْ ي َفَلمْ  ىَواِرثِ  وَ  ىَصاِحبِ  وَ  ىَأخِ  ونَ يك َأنْ  َعَلى ىُعنِ يَباي مْ يكأَ  وَ  ُتمْ يَرأَ 

ـ اْبـنَ  َوِرْثـُت  كَفبِـَذلِ ]  ىَعلِ [ َقالَ  ُثم  یدِ ي َعَلى ِدهِ يبِ  َضَربَ  الثالَِثةِ  ىفِ  انَ ك َحتى اْجلِْس : َفَقالَ  ـ ُدونَ  ىَعم ىَعم  )

 ١٧٠ص  ١ج ، ش ١٣٨٥، محمد بن على بن بابويه، صدوق: وبا كمى تفاوت  ٥٤٣ص ، ١ج ، ١٤١١، حسكانى

ص ، ١٤٢٠، ؛ ابن طاووس ٢١٣ص  ١٣ج ، ١٤٠٤، الحديد؛ ابن ابى  ٢٥ص  ٢ج ، ش ١٣٧٩، ؛ ابن شهر آشوب

 ). ١٧٨ص  ١٨ج ، همان، ؛ مجلسى ٧٩١ص  ٥ج ، همان، ؛ بحرانى ١٠٤ص ، بى تا، ؛ همو ١٣٩
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 قرآن كريم.  

 عربستان ، مكتبة نزار مصطفى الباز، تفسير القرآن العظيم: عبد الرحمن بن محمد، ابن أبى حاتم

  .1419، سعودی

 بيروت، لبنان، چاپ اول نشر مؤسسة التاريخ العربى، التحرير و التنوير: محمد طاهر، ابن عاشور ،

1420.  

 منشـورات محمـد علـى ، دار الكتب العلميه، تفسير القرآن العظيم، عمرواسماعيل بن ، ابن كثير

  .1419، بيروت، بيضون

 بنيـاد ، روض الجنـان و روح الجنـان فـى تفسـير القـرآن: حسـين بـن علـى، ابو الفتوح رازی

  .1408، مشهد، پژوهشهای اسالمى آستان قدس رضوی

 1420، بيروت، نلبنا، نشر دار الفكر، چاپ اول: محمد بن يوسف، ابو حيان،.  

 22شـماره ، چاپ مجلـه رسـاله الثقلـين، مقاله حديث االنذار يوم الدار: على، احمدی ميانجى ،

  .ش 1376مرداد 

 1415، بيروت، دار الكتب العلميه، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم: سيد محمود، آلوسى.  

 مؤسسـه ، چاپ سوم، السنه و االدبالغدير فى الكتاب و : شيخ عبد الحسين احمد، امينى نجفى

  .1425قم ، ايران، دائرة المعارف الفقه االسالمى

 1416، تهران، نشر بنياد بعثت، البرهان فى تفسير القرآن: سيد هاشم، بحرانى.  

 تا بى، نشر نامعلوم، موقع وزارة االوقاف المصرية، صحيح البخاری: محمد بن اسماعيل، بخاری.  

 بيروت، دار الكتب العلمية، لباب التأويل فى معانى التنزيل: بن محمد عالء الدين على، بغدادی ،

1415.  

 بيـروت، دار احيـاء التـراث العربـى، معالم التنزيل فى تفسير القـرآن: حسين بن مسعود، بغوی ،

1418.  

 لبنـان، نشر دار احيـاء التـراث العربـى، انوار التنزيل و اسرار التأويل: عبد اّهللاٰ بن عمر، بيضاوی ،

  .چاپ اول، 1418، بيروت

 دار احيـاء التـراث العربـى، جواهر الحسان فى تفسـير القـرآن: عبد الرحمن بن محمد، ثعالبى ،

  .1418، بيروت

 دار احيـاء ، الكشف و البيان عـن تفسـير القـرآن: ابو اسحاق احمد بن ابراهيم، ثعلبى نيشابوری

  .1422، بيروت، التراث العربى

 انتشـارات دانشـگاه ، جالء األذهـان و جـالء األحـزان: بن حسنابو المحاسن حسين ، جرجانى

  .ش 1377، تهران

                                                 
از بيش از صد منبع تفسيری و غير تفسيری استفاده شده است كه نشانى اختصـاری آنهـا در مـتن ، در اين مقاله. ١

 .شود پرهيز از اطاله در اينجا به برخى از آنها اشاره مىليكن برای ، مقاله ذكر شده است
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 سازمان چاپ و انتشـارات وزارت ، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: عبيد اّهللاٰ بن احمد، حسكانى

  .1414، تهران، ارشاد اسالمى

 آبان و آذر ، 122ش ، چاپ مجله مبلغان، يوم الدار، )2( مقاله حديث واليت: سيد جواد، حسينى

  .ش 1388

 تابسـتان ، مجلـه سـفينه، )بازخوانى مجدد يوم الـدار( مقاله پايان سالهای ابری: مهدی، دشتى

  .23شماره ، 1388

 سـوريه، نشر دار الفكـر، چاپ دوم، التفسير المنير فى ا لعقيدة والشريعة والمنهج: وهبه، زحيلى ،

  .1411، دمشق

 بيـروت، دار الكتاب العربـى، غوامض التنزيل الكشاف عن حقائق: محمود بن عمر، زمخشری ،

1407.  

 35چاپ ، 1425، بيروت، لبنان، نشر دار الشروق: فى ظالل القرآن، سيد قطب.  

 نشـر كتابخانـه ، چـاپ اول، الدر المنثور فى تفسير بالمـأثور: عبد الرحمن بن ابى بكر، سيوطى

  .1404، قم، )ره( عمومى حضرت آيت اّهللاٰ العظمى مرعشى نجفى

 محـرم، 45سـال ، مجلـه منبـر االسـالم، »وانذر عشيرتك األقربين«: موسى، شاهين الشين ،

  .شماره يكم، 1407

 ش 1373، تهران، دفتر نشر دار، تفسير شريف الهيجى: محمد بن على، شريف الهيجى.  

 ش 1385، قم، كتاب فروشى داوری، علل الشرايع: محمد بن على بن بابويه، صدوق.  

 منشورات مؤسسـة األعلمـى للمطبوعـات، الميزان فى تفسير القرآن: ينمحمدحس، طباطبايى ،

  .1417، چاپ اول، لبنان، بيروت

 1372، تهران، انتشارات ناصر خسرو، مجمع البيان فى تفسير القرآن: فضل بن حسن، طبرسى 

  .ش

 تا بى، موقع يعسوب، تاريخ الطبری: ابو جعفر محمد بن جرير، طبری.  

 بيـروت، نشـر دار المعرفـة، جامع البيان فـى تفسـير القـرآن: بن جريرابو جعفر محمد ، طبری ،

1412.  

 تحقيـق ، بيـروت، دار احياء التـراث العربـى، التبيان فى تفسير القرآن: محمد بن حسن، طوسى

  .تا بى، احمد قصير عاملى

 14ش ، چاپ مجله سفينه، منابع و صحت حديث، مقاله حديث يوم الدار: عبد الحسين، طالعى 

  .ش 1386بهار و تابستان ، 15و 

 1415، قم، انتشارات اسماعيليان، تفسير نور الثقلين: عبد على بن جمعه، عروسى حويزی.  

 نشـر دار احيـاء التـراث ، چاپ سـوم، )مفاتيح الغيب( التفسير الكبير: محمد بن عمر، فخر رازی

  .1420، بيروت، لبنان، العربى

 سازمان چاپ او انتشارات وزارت ، تفسير فرات كوفى: ابراهيمابو القاسم فرات بن ، فرات كوفى

  .1410، تهران، ارشاد اسالمى



  ۱شامره پیاپی ، ۱۳۹۴تابستان بهار و ، شامره اول، سال یکم: تخصصی دانشگاه قم –  دو فصلنامه علمی
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 بـه اشـراف محمـد نعـيم ، القـاموس المحـيط: مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب، فيروزآبادی

  .1426، لبنان، بيروت، والنشر والتوزيع، نشر مؤسسة الرسالة للطباعة، چاپ هشتم، العرقسوسى

 مجله پژوهشهای اجتماعى اسـالمى، )ص( مقالة بازشناسى دعوت پيامبر: حميد، فغفور مغربى ،

  .65شماره ، 1386مرداد و شهريور 

 1415، تهران، انتشارات الصدر، تفسير الصافى: مال محسن، فيض كاشانى.  

 1418، بيروت، لبنان، نشر دار الكتب العلميه، چاپ اول، محاسن التأويل: جمال الدين، قاسمى.  

 1364، تهـران، نشر ناصـر خسـرو، چاپ اول، الجامع الحكام القرآن: محمد بن احمد، قرطبى 

  .ش

 سـازمان چـاپ و انتشـارات ، كنز الدقائق و بحـر الغرائـب: محمد بن محمدرضا، قمى مشهدی

  .ش 1368، تهران، وزارت ارشاد اسالمى

 ش 1367، قم، دار الكتاب، تفسير قمى: على بن ابراهيم، قمى.  

 نشـر كتابفروشـى محمـد حسـن ، منهج الصادقين فى الـزام المخـالفين: فتح اّهللاٰ مال ، كاشانى

  .ش 1336، تهران، علمى

 تا بى، بيروت، لبنان، نشر دار الفكر، چاپ اول، تفسير المراغى: احمد بن مصطفى، مراغى.  

 المرتضى من سيرة المرتضـى( )ع( الصحيح من سيرة االمام على: سيد جعفر، مرتضى العاملى( ،

  .1431 ،بيروت، چاپ سوم، كز االسالمى للدراساتالمر

 نشر دار الحديث ، چاپ دوم، )ص( الصحيح من سيرة النبى األعظم: سيد جعفر، مرتضى العاملى

  .ش 1386/ 1428 ،للطباعة و ا لنشر

 1371، تهـران، نشر دار الكتب االسالميه، چاپ دهم، تفسير نمونه: مكارم شيرازی و همكاران 

  .ش

  1382، دمشق، نشر مطبعة الترقى، بيان المعانى: عبد القادر، غازیمال حويش آل.  

 1421، قم، نشر مركز االبحاث العقائدية، حديث الدار: على، ميالنى.  

 1427، قم، نشر الحقائق، چاپ چهارم، تشييد المراجعات و تفنيد المكابرات: على، ميالنى.  
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Comparative Commentary of the Verse of "Warning" (Enzar) from the 
View of Shia and Sunni 

'Ezzatullah Moulaeinia
1
  

Mohammad Amin Mu'meni
2
      

The verse "warn your closest relatives" (26:214) is one of the most important 
verses explaining Holy Prophet's mission on Islam, warning his closest 
relatives and designating his successor in order to found Islam in its first center 
at the onset of his mission. It is the first verse which commands Holy Prophet 
to warn his own closest relatives at early days of his mission. Although the 
warning addresses general public, it starts with Holy Prophet's closest relatives 
for some reasons. Correct interpretation of the verse and knowing aftermath of 
its revelation has a significant role in understanding the process of designating 
Imam in Islam, because it is a strong document of rightfulness of Shia views 
on Imamate and Imams of Islamic nation, given the conclusive and widely 
transmitted hadiths which are discussed in the works of Shia and Sunny works.  
These hadiths clearly show that Imam Ali (Commander of the Faithful) was 
the only person who accepted Holy Prophet's request to be his successor. 
There are, however, different inconsistent hadiths and commentaries in general 
commentary works caused by political grudges and counterfeited to confront 
with 'Alavi (followers of Imam Ali) Shia, which should be reviewed and 
criticized and the correct commentary of the verse and its relevant hadiths 
should be explained. Therefore, the present paper carefully studies the 
horizons of revelation of the verse "warning" and its epistemology, criticizes 
commentary views of Shia and Sunni and hadiths related to the occasions of its 
revelation, reviews the commonalities and differences and provides the 
researchers of commentary with the results. 

Key words: the verse of "warning", comparative commentary of Shia and Sunni, 
commentary concepts, occasion of revelation, warning closest relatives. 
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A Comparative Study of Ibn Shahr Ashub's Commentary-Theological 
Standpoint with Those of Theological Schools in His Book "Motashabeh 

al-Quran" (Metaphorical Expressions in the Quran) 

Mohammad Sadiq Heidari
1
 

Zeinab al-Sadat Husseini
2
 

Seyyed Ali Akbar Rabi' Nattaj
3
 

After the Holy Prophet's passing away and due to the expansion of conquests  
of Islamic world, new intellectual and ideological schools and sects emerged, 
each of which relied on the Holy Quran to prove their own beliefs and 
provided incorrect esoteric commentaries and exegeses. This made Shia 
scholars to resolve existing doubts and deviations in this regard through 
presenting Shia standpoint. Ibn Shahr Ashub Mazandarani is one the scholars 
who has greatly helped to promote invaluable teachings of Islam and the Holy 
Quran by writing valuable works, thus he has played a significant role in 
defending genuine beliefs of Shia. Using a descriptive-analytical method, the 
present paper seeks to analyze his commentary-theological views and his way 
of confrontation with such groups as Mu'tazilites, Determinists, Attributists, 
Anthropomorphists, Ash'arites, extremists, Isma'ililtes, Zaidites, Kaysanites 
and Kharejites through scrutinizing his book "Motashabeh al-Quran and 
Mokhtalefah". The results show that he has studied and criticized the views of 
other theological schools with reference to "the judgement of reason, Quranic 
verses, hadiths, Arabic literature and historical documents".  

Key words: Ibn Shahr Ashub, Motashabeh al-Quran, theological schools, ways of 
confrontation, Shia view.  

                                                            
1 . PhD student of theology, sciences of the Quran and hadith, Mazandaran University 
2 . Assistant professor of department of sciences of the Quran and hadith, Mazandaran 

University  
3 . Associate professor of department of sciences of the Quran and hadith, Mazandaran 

University 
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Study of Scientific Commentary School from the View of Commentators 

Asmar Ja'fari
1
 

The Holy Quran is the guidebook for man in all times and its verses should be 
understood precisely and correctly in order to use this heavenly book. Over the 
history, all commentators have scientifically tried to understand the Holy 
Quran correctly and precisely, and every commentator has interpreted the 
Quran based on his scientific- professional ability and with regard to various 
sciences presented in the Quran. This has led to the emergence of different 
commentary methods over the centuries. Scientific commentary, as an 
independent commentary method, has been taken into consideration by some 
Shia and Sunni scholars and commentators, though much more in recent 
decades. It can be said that scientific commentary of the Quran has entered a 
new stage and is an approach to the Quran, but like other scientific endeavors, 
it has some advantages and disadvantages which should be studied precisely 
and justly.  

Key words: school, commentary, science, commentary methods, scientific 
commentary method.   

                   

                                                            
1 .  PhD student and instructor of  Arak teachers' University 
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Comparative Study of the Problem of Absolute Determination in Fakhr 
Razi's Tafsir al-Kabir (the Large Commentary) and Allamah Tabatabaii's 

Tafsir al-Mizan  (the Criterion Commentary) 

Mahmud Seidi
1
 

Ehsan Mansoori
2
 

Murteza Bayat
3
 

The problem of absolute determination and free will is one of the oldest 
theological discussions in the world of Islam, caused by contemplation and 
reflection on Quranic verses. Regarding the interpretation of these verses, 
Muslim commentators and theologians have been divided into two groups of 
determinists and libertarians. Fakhr Razi, a prominent Ash'arite theologian and 
commentator, has made great attempts to prove the theory of absolute 
determination. One of the most fundamental parts of his theory is the 
affirmation of absolute determination on the basis of the interpretation of 
Quranic verses. In his arguments, Razi tries to prove that free acts are 
determined through arguing that God is the Unique, Creator and Maker and 
that his knowledge attaches to free acts. Given Allamah Tabatabaii's 
intellectual principles in al-Mizan commentary, some of these arguments 
suffer internal inconsistency and are negated by verses proving man's free will. 
Regarding God as Creator and Maker does not necessitate the determination of 
man's acts, because God has created man free and His knowledge attaches to 
doing acts freely. 

Key words: Fakhr Razi, Allamah Tabatabaii, God, absolute determination, free 
will, the Quran.  
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Comparative Study of Content of the Verse "Common Usage" ('Orf) in 
the View of Shia and Sunny Commentators 

Kavus Roohi Barandagh
1
   

Mohammad Hussein Khavaninzadeh
2
  

All Shia Imamiyyah scholars regard "common usage" as a valid and authorized 
criterion to determine the concepts of legal propositions, and some specialists 
in the first principles and great jurisprudents even hold that it is a criterion to 
determine the referents as well, but all explicitly reject its effectiveness as a 
source of jurisprudence and inference of injunctions. However, Sunni schools 
have more or less accepted "common usage" as a source of jurisprudence and 
inference of injunctions along with other sources, despite their own internal 
differences.  The verse 199 in the Chapter "The Elevated Places" (al-A'raf) 
which reads, "Take to forgiveness and enjoin good and turn aside from the 
ignorant" is one the most important Quranic verses cited and argued by Sunni 
scholars to prove the independent validity and authority of the "common 
usage". Using a library method to gather the data, a documentary method to 
report the views and content analysis method to analyze the data, the present 
paper seeks to review, analyze and criticize the views of commentators, 
particularly Sunni commentators, about the content of the verse in terms of 
using it as proof for the authority of "common usage" as an independent source 
of jurisprudence. It concludes that the terms "common usage" and "good" in 
the verse do not have technical connotation; rather, they mean good deed or 
manner the goodness of which is proved by reason or Sacred Law.   

Key words: common usage, good, the verse of "common usage", authority of 
common usage. 
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Comparative Study of the Verse "So Ask the Followers of the People of 
Knowledge" (16:43) Indicative of Scientific Authority of Holy Prophet's 

Household from the View of Shi'a and Sunni Commentators 

Hussein 'Abdulmohammadi1   
There are several verses in the Holy Quran indicative of scientific authority of 
Holy Prophet's Household, some of which are stated clearly and through exact 
indication and others through indication per nexum. One of these verses is the 
verse 43 of the chapter "Ant" (al-Naml), which clearly refers to the scientific 
authority of Holy Prophet's household and is much similarly repeated in the 
verse 7 of the chapter "Prophets" (al-Anbia'). In this verse, The Most High 
God States, "And we did not send before you any but men to whom we send 
revelation; so ask the followers of the people of knowledge if you do not 
know". Having reviewed the key concepts, the present paper seeks to study 
different views about the referent of people of knowledge. First, a standpoint 
which, on the basis of the context of the verse, regards the people of 
knowledge as the people of book is discussed and its problems are explained. 
Then the limitations of another standpoint are clarified, which regards the 
verse as a general one in terms of asker, the asked and the object of question. 
Finally, the view of some Shi'a and Sunni scholars who, relying on hadiths, 
regard the Holy Prophet's Household as the referent of the verse are explained 
and the relevant hadiths narrated in Shi'a and Sunni sources are taken into 
consideration.  
Key words: Holy Prophet's household, scientific authority, people of knowledge, 
Quran, Prophet.  
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Abstracts 

 Comparative Commentary of the First Verses of the Chapter "The 
Evident Smoke" (al-Dokhan), with Emphasis on the Revelation of the 

Quran 

Kamran Oveisi
1
 

Reza Mo'addab
2
 

Comparative studies on Islamic texts, particularly on Quranic verses, are of 
particular importance and status. The first six verses of the Chapter "The 
Evident Smoke" (al-Dokhan) briefly explain the eminence and magnificence of 
the Revealer, the revealed, the receiver and time of the revelation. Therefore, 
the issue of the Night of Decree and revelation of the Quran can be discussed 
in the commentaries of abovementioned verses. The comparative commentary 
of these verses shows that the best interpretation of the isolated (detached) 
letters "Ha- Mim" is "O Muhammad", based on the guidance of infallible 
Imams (peace be upon them), that of "al-Kitab al-Mobin" is "swearing to the 
Manifest Book", that is, determined affairs form Guarded Tablet, that of 
revelation is the revelation of the Quran at the Night of Decree as well as 
determining the affairs from the Guarded Tablet, and that of revelation is the 
sudden revelation of simple and brief Quran or its reality which is not in the 
form of words and legislative; rather, it is in creation which was emanated into 
the Prophet's heart (May the blessing and peace of Allah be upon him and his 
progeny). It can be said that these verses address the Holy Prophet, 
consequently other people as well. A wise affair is an affair which requires the 
attachment of command and prohibition due its accuracy and actualizes after 
the requirement and creation. This occurs at the Night of Decree through 
determining the affairs from the Guarded Tablet. Then it is revealed into 
Prophet's heart and completed during gradual revelation appropriate to the 
occasion and its delivery to people by Holy Prophet.  

Key words: comparative commentary, the Evident Smoke (al-Dokhan), sudden 
and gradual, revelation. 
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