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Abstract
(Q. 13:11) introduces taghyīr (change) as a divine tradition. Indeed, it has specific
importance due to its connection with human destiny, which is based on the individual
free will to take the path of felicity or fall into the chasm of misery. The present article
demonstrates that the Qur’anic exegetes of two major Islamic sects, namely Sunni and
Shi’a, have suggested two approaches concerning this type of change. In the first
approach, that the present article is seeking to prove, what the relating pronoun "mā"
implies in the Qur’anic phrase “mā bi qawmin” can include both blessing and cursing.
However, there is another approach that dedicates the mentioned "mā" exclusively to
blessings and, for example, has been adopted by Muḥammad-Ḥusayn Ṭabāṭabāʾī, the
famous Shi’i scholar and exegete. In this research, the second one has been criticized
through a descriptive-analytical method. Additionally, it is emphasized that the change
meant by the Qur’an is an inner and real transition, not an apparent and external one.
Moreover, such a change may be reached through the purification of the human soul. It
seems proper to suggest as well that all divine traditions, especially the tradition of change
that has the main role in human destiny, are regarded as one of the significant factors in
the training of men.
Keywords: Divine traditions, change, human destiny, (Q. 13:11).
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چکیده

ای  11سییهرو رعن ،اشییکارا ربارو سییاا کاررم بت دم و و ا درا ویهو اک ،ازاینجها اسییا د
سیموهشیا اوسیاک بم ب ااب ارا و شی بیب خهیع ر بسیرم سیها ت یا شیقاوت را براک ببدان .پهو ع پرع
رو ،ونیییاک بب ین دی بفسیییماک همیقرن ،و رویکم ربیارو این وه) کاررم بیمد دم واوین :یکب رویکم
اعدوب د بما از با» ب بهصهل ر با بقهت» را اعم از وهدا» و وقدا» گمهت اون .نف از وگارر این
بقال ار ات درن رویکم اسیییا .وت رویکم اختبیییاصیییب» باوان ینگاو ع ب ح اح ایب د با» ب
بهصهل را ب وهدا اختباص ا واون.
ر این پهو ع ،ینگاو وت با رور کهصیرفب-کتلرلب وقن شینو و این وتایج ب ار ات رسیرنو اسیا .وگاو
جیابع بی دی اییات رماک ،خ ف یینگیاو ع بی حیاحیایب را اریات ببداین؛ ب اب بم ایندی بما از بیا
بقهت» ر ای بت بت  ،اعم از وهدا ا و وقدا اسیا .ر سیاا کاررم» بما از کاررم ،کاررمات رووب و
وارهب اوسییاک اسییا د م هم ب ببکهاون از حمیق پاکسییازب رود و وفس خهیع و کهب وبییهد ،این
کاررم و هرا را ر خه ایما وداین.
واژگان کلیدی :سان الهب ،ساا کاررم ،وهدا و وقدا ،ای  11سهرو رعن ،بفسماک همیقرن.
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مقدمه

سیاا کاررم» ،از بهمکمین سیان الهب ر ورات اجتداعب بنیم اسیا د ر ایات گهواگهک،
ب حهر ییداب ربارو اک بت شیینو ،ولب ای  11سییهرو رعن ،بهمکمین ای اب اسییا د ب
گهو بسییتقرم ب این سییاا پم اخت اسییا .با کهج ب ا درا و جایگاو ویهو این ای  ،پهو ع
پرع روب ،بیا رور کهصیییرفب-کتلرلب ،بی ک ررن سیییایا کاررم و بما جینب رماک از وه) کاررم
پم اخت و ب این پمسع ا پاس

ا و اسا:

 .1ک ررن سیاا کاررم ب ویهو با کهج ب ای  11سیهرو رعن از وگاو بفسیماک همیقرن چگهو
اسا؟
 .2کفاوت اسیاسیب ینگاو ع ب ح اح ایب با یگم بفسیماک ربارو سیاا کاررم و رلدمو اک
چرسا؟
 .3ایا ای  11سییهرو رعن ،کاها براکگم کاررم وهدا از و ییع بیلهب ب وابیلهب ع ر ارم
گاا اک اسا یا از عکس این رضر م بت ببدان؟
پیشینه پژوهش

1

ر برن بفسییماک و پهو ع گماک حهزو کفسییرم ،اهزوک بم ایند بفسییماک ،ی ای 11
سیهرو رعن ،بت

اب کفسیرمب با رویکم اب بتفاوت اشیت اون ،پهو ع گماک حهزو رماوب

ورز این ای را از زواییاب گهویاگهک کتلری دم واوین .بمخب از بهمکمین بقیاالکب دی بی صیییهرت
ویهو راینبارو وگاشت شنو ب رمار ی اسا:
 .1بقال سیاا الهب ر کاررمات اجتداعب از ینگاو بفسیماک شیره » ،وهشیت سیرن ر یا
بؤ ب و هبیرتب د ر سیاو  1386ر ونیمی شیره شیااسیب ،ورو  5،شیدارو  9ب چاپ رسیرنو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

Background of research
1.The paper called: “Divine tradition in social traditions from perspective of Shia commentators” by
sayyed Riza Muaddab and Fasihi, which printed in 2007. “Shia Shenas” rumor, serial 5; N.9,2007.
2.The paper called: “Analysis of commentators, perspectives about interpretation of tha aya: “Indeed
Allah does not change a people’s lot, unless they change what is in their souls”. Based on concept of
social covenant during historical eras” by Ahmad Badkube, printed in Quran and Hadith Researches
rumor, serial 5,N.2; 2008.
3.”The theory of changing and its effect on laying plots as to advent of Imam Madi (A) by Muhammad
Taqi subhani, printed in “Mashriqe Mouode” rumor, serial 3, N.11, 2009.
4. The article called: “Analysis, comparison and critiqe of commentators’ perspective related to change
tradition” written by Sadri, Zameeri and Moulavi, which printed in “Quranic Teachings Research, serial.
9, N33; 2017.
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اسیا .این بقال  ،ب عهاب کاررمات اجتداعب ر سی شیاخ شیااختب ،رواوب و رهتارب پم اخت ،
سییسس ربارو دارگزاراک کاررم بت دم و و اک گاو از بهاوع کاررمات اجتداعب ر سیی حهزو
هم اگب ،اجتداعب و رواوب بت وده و اسا.

 .2بقیالی کتلری اراد بفسیییماک ر کفسیییرم ایی * راَّ للَ ت ر
نََْ هَا بقوُ حُی نََْوا هَا

بلافسََ * ،بم اسییا

بفههت برثا ،اجتداعب ر ا وار کاری ب» وهشییت احدن با دهب  ،ر سییاو

 2008ر بمل کتقرقات علهت رماک و حنی

ورو  ،5شییدارو ،2چاپ ش ینو اسییا .وهیسییانو

دهشیرنو کا ار ات دان د بفسیماک ع ر بان ب ب اح اجتداعب ،ر کفاسیرم خهیع کتا کیررم
برثا ،اب اجتداعب رایج ر عبیم خه به واون؛ لذا گا ب کفسیرم بفسیم از یک ای  ،با گفتداک
حادم ،م ساز و ت ساز به و و بتفاوت از ینگاو اب رایج گذشت اسا.
 .3ورمی کاررم و کیررم اک ر زبرا سیازب هههر» ،وهشیت بتدنکقب سی تاوب د ر بمل
بنیم ،بهعه ر سیاو  ،1388ورو  ،3شیدارو  11چاپ شینو اسیا .ورمی کاررم از هههر بامب،
اسیاسیبکمین کاررم شیااخت شینو د کاررم ر ابا ا ب سیا خناسیا ،ولب بقنباکع ب سیا
بنیم رمار ار  .این بقال

یدن ک ررن ررقب از ینگاو اب بفسیماک ربارو سیاا کاررم ،ب براک

اشیییتماک یا و اخت هیات بریاک اک یا و پرگرمب عهابی اک و وتیایج حیاصییی از این یینگیاو یا
پم اخت اسا.
 .4بقال کتلر  ،بقایسی و وقن ینگاو بفسییماک ربارو سییاا کاررم» ،از ارایاک صیینرب،
ییدرمب و بهلهب د ر سییاو  1397ر پهو عواب بهارف رماوب ورو  ،9شییدارو  33چاپ
شینو اسیا .این بقال  ،یدن ک ررن ررق سیاا کاررم» بم اسیا

ای  11سیهرو رعن ،ب بقایسی

براک ینگاو بفسیییماک اجتداعب پم اخت و ربارو با» ب بهصیییهل ر ای بهر بت  ،و وه)
ینگاو را بمرسب و کنمی وده و اسا.
دیاکگهوی دی بتتهاب اریار ییا شییینو ونیییاک بب ین ،دگب ویاهم بی کاررمات اجتدیاعب
بتک ستان و از ساا کاررم ر روک هم ر ارم کهب » بتثب ب براک وراور واون .وکت یگمب
د ر بقال پرع روب بم اک کیدرن شیینو ،کاررم رووب ر بمابم کاررم ها مب و برمووب اسییا.
یگم ایند ر این بقال پس از ک ررن و کنیمی

و وه) ینگاو دلب ر زبرا اب سیاا کاررم،

ورم ع ب ح اح ایب ر بهر یکجاو به ک این سییاا ر ای  11سییهرو رعن وقن شیینو و ب
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ار ات رسیرنو د این ای  ،م واهم ب سیاا الهب از و یع بیلهب ب وابیلهب و ورز عکس اک
از و ع وابیلهب بنم ب و ع بیلهب اسا.
ورود به بحث

رماک بمرن ب عاهاک راوهک اسیاسیب و جابع بهارف اسی ت ،اراب بهارف الهب گهواگهوب
اسیا د شیااخا و ب دارگرمب اک ا ر زونگب ،بهجب کیبرن سیها ت اخموب بنیم ببشیه ؛
اهزوک بم ایند ا بب را از زونگب اینواو اوسیاوب بمخهر ار و خهر ب تب را ب اوسیاک ا نا و
کقنیم ببوداین .اوساک ب عاهاک بهجه ب اجتداعب ،ب حهردلب اراب و گهو عدلکم اسا:
و سا ،اعداو هم ب د ر بتنو و زونگب ش بب وب کتقق ببیابن.
وت ،اعدیاو اجتدیاعب ،یهاب دیاک کهیاب ت و رهتیار یاب اجتدیاعب دی ر زبرای یاب
گهواگهک ر حهو حرات بنیمب از وب ها م ببگم  .این رهتار ا برن هم و جابه ر کهابلب
بستدم اومات ببپذیمون؛ یهاب از یکسه ،جابه ر شک گرمب رهتار اب هم و کاررم و ککهین
شیی بییرا وب از حمیق عهابلب چهک :ورارا ،بترط ح رهب و جاماهرایب ،گذشییا و بمور
زباک و  ...ر او کیررم ببگذار عببی اد یز ب ،1379 ،ص « . 185-174و از سیهب یگم ورز
هم ر زبرای یاب ابهر اعتیارب و غرم اعتیارب بیاواین عمف ،عیا ت ،رسیییم ،هاهک ،علهت و م
چارن ر جهاکبراب و ارزرگذارب د از بار اتکمین کیررمگذارب هم ر جابه سییا ایفاب
وقع وده و و ببکهاوین حتب بی عاهاک ییک ببیییل اجتدیاعب هههر ودیایین» .ع دیاک ص -232
244
رهتار اب بسییتدمب د از جهابع ب تلن بم اسییا

هم اگ ،بذ ب و عهاب گهواگهک

سیمببزون ،ب عاهاک یک سیاا اجتداعب» بیمد ببشیه عرشیرن ر یا ،، 1402 ،ج ،ص . 260
بت کفسییرمب از سییاا اب الهب ،ب ویهو سییاا اب اجتداعب الهب ر رماک ،ازجدل ب احثب
اسییا د ب بمرسییب رهتار اب خناوون ر زونگب اوسییاک ا ببپم از و روترم  ،ب جا اب
اجتداعب زونگب بنم ورز خها ن پم اخا .ععقرقب ب ناینب 1371 ،ر ،ج  ،1ص 81
بمخب از بنییههرکمین سییان الهب ر رماک ع ارکان از :سییاا اسییت

ف ،سییاا نایا،

سییاا ا ی و ،سییاا ابت و ازبایع ،سییاا ابنا  ،سییاا اسییتنراج و سییاا کزیرن .یکب از
بهمکمین اینگهوی سیییایا یا دی ر بقیالی پرع رو بتی و بمرسیییب ببگم  ،سیییایا کاررم و
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عنتکاررم اسا .ساا کاررم و یا عنتکاررم ،روارع براکداانو یک حقرقا اسا ولب اگم کا ر
از کاررم ،رهتار اوسییاک لتاظ گم  ،ب این سییاا ،سییاا عنتکاررم اح  ،ببشییه ؛ ولب مگاو
و ییهرا بهن از کاررم رور اوسییاک ب حر گم  ،سییاا کاررم اح  ،ببشییه ؛ باابماین دم
سیییایا کاررم ،برعکم ویاهم بی این ب ع از رهتیار خیناووین اسیییا عبما خیاوب ،1386 ،ص . 310
خناوون راینبارو ببهمباین:

نََْ هَا بقوُ حُی ر
*لَ ه قاَاِ هن بَن نَ نَ و هن خلفَ نَفظواَ هن أهَاللَ اَّ اللَ ت ر
نََْوا هَا
ً
َوَا فح ر
هَد ل و ها ل هن دوا هن وال* عرعن 11 :؛ بماب اوسییاک
بلافسََ و اَا أراد الل بقوُ سََ
بیبهراوب اسیا د پب رپب ،از پرع رو و از پنیا سیمر او را از حها

عغرم حتدب حفظ

ببداان عابا خناوون ،سیموهشیا ر رهت عو بلتب را کاررم ودب ن بگم اکد اک ا خه را
کاررم ان و اگاببد خنا ارا و سییهئب ب رهبب عب خاحم اعدالنییاک دان ،ر چرز باوع اک
و ها ن شن و جز خنا سمپمستب و ها ان اشا».
تفسیر اجمالی

خناوون ر این ای  ،ب بیبهراوب اشیییارو ببدان د پب رپب از پرع رو و پنیییا سیییم،
اوسیاک را از حها

حفظ ببداان؛ ابا بماب ایند دسیب اشیت او وکان د این حفظ و وگا اوب

ببررنوشیمس اسیا و او ببکهاون بمککب مگهو گاا ب شیه د بسیتهجب بمازات اسیا و
باز اوترار حفظ و حماسیا از جاوب بیبهراک الهب را اشیت باشین ،ا یاه ببدان د  :خناوون
سموهشا ر رهبب و بلتب را کاررم ودب ن بگم ایند اک ا کاررماکب ر خه ایما داان».
سیییاا کاررم» سیییاتب اسیییا د ر بقات براک عهاب وارهب بقاب کدنک ا ،حکهبا ا و
جهابع بنیییمب اسیییا و بی ویاو اک ،از عهابلب ییا ببداین دی بی صیییهرت ریاوهک ،بماب بقیا ییا
وابه ب اجتداعات بنیییمب رمار ا و شییینو اسیییا .ازاینرو ،مگاو جابه اراب ایداک و عد
صیییال  ،از احیاعیا خیناووین سیییا بم اروین ،خینا ورز وهدیا یاب خهیع را بی عیذاب و وقدیا
ک نی ببسییاز و ب جاب جمیاک سییاا نایا» ،اواک را ب شییقاوت چار ببدان و اگم کقها
پرن ی داان و باز م اعداو صییال اومات ان ،خناوون بمدات اسییداک و زبرن را بم روب اواک
بازببوداین؛ چااکد خه همبه و اسیا* :و لو رأَّ اال القَل اههوا و اضقوا لفَُها علَ بَِاِ هن
ر
السماَ و اتر و لمن ِِبوا فلخِااا بما ِااوا نمساوَّ* .عاعماف96 :
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شیایاک دم اسیا ،اک چ ای یاز م سیهرو رعن ب عاهاک عاب جمیاک سیاا کاررم بیمد
ببدان و بم اک کیدرن ار  ،کاررم رووب اهما اسا د رماک از اک ب با بیوفسهم» که رم وده و
اسییا؛ یهاب عاب

گمگهوب و کتهالت اسییاسییب م جابه اب عاب

رووب اسییا ،و عهاب

هیا مب و برمووب؛ ازاینرو ،اله گب روحب و وفسیییب اوسیییاک یا ،جهابع را کاررم بب ین و
ببکهاوین ر حفظ کدینک یا و ییا زواو اک بؤرم بیاشیییین؛ ازاینرو ،ایمیا و حفظ ارزر یاب
اخ رب ،ب صیهرت یک رهتار رابا ر هم و اجتدا) ،وراز ب مبب ب پاکسیازب رود و کهذیب
وفس ار ؛ باابماین ،کاررم و اصی د ها مب ،با بقاب اله گب اب رووب ،چرزب جز وفا ،را ب
دماو ونار و این حالا و ویهگب ،خه از اهات بهم وفسیاوب و از بزرگکمین ر ای اخ رب
اسیا د ر ب اح جابه شیااسیب و رواک شیااسیب ب عاهاک یکب از عهاب کضیا رهتارب بیمد
ببشییه  .ا درا این رضییر کا حنب اسییا د ابرم بؤبااک علب علر السیی ت ،کاررم و اصیی د
رووب اهما را بهجب کاررم و اص د جابه بهمهب همبه و اسا .عوهجال غ  ،1379 ،حکدا
463
و بیاز بماب ایندی این اشیییتیاو پرع وریایین دی بیاوجه بییبهراک الهب دی عهینو ار حفظ
اوسییاک سییتان ،بسییال بمازات و ب اب الهب چ بهاا ار  ،ر پایاک ای ا ییاه ببدان د
مگاو خناوون ب رهت و جدهرتب ارا و سییهد و بنب دان ،ر راو ها) و بازگنییا وناشییت و
ر دس غرم خنا ودبکهاون والب و یاور اک ا باشییین .ب درن لری  ،اگیاببد همباک خنا ب
عذاب و بمازات یا وابه ب رهت و بلتب صیا ر شیه  ،حاهراک و وگا اواک ور ببشیهون و اوسیاک
را کسلرم حها

ببداان» .عبکارت شرمازب ،1371 ،ج  ،10ص 242

مفهوم شناسی
الف) سنت در لغت

سیاا» ب بهااب رور ،حمیق  ،راوهک ،ایرن ،رسیم ،سیرمو ح رها عصیفب پهر ،ببکا ،ج ،1
ص  511و ورز بی بهایاب همخ ،همیضییی  ،واجیب ،الزت ،و راو ین و شیییمیهیا ابینو اسیییا.
عهرموزابا ب ،، 1420 ،ج ،ص 336؛ جه مب 1376 ،ر ،ج ،ص 2139
سییان» جدع سییاا اسییا و سییاا وج  ،حمیقا و رور اک و سییاا و ب عص  ،راو و
رور پراب معص اسییا د اک را بمببگزیان و رور خهیع رمار بب ن عراغب اصییفهاوب،
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.ک.ک»  .اهزوک بم اک ،گفت شینو سیاا ب بهااب جمیاک بسیتدم چرزب

اسا و این جمیاک ب اساوب اومات ببپذیم و بدکن اسا ر عد یا س ن یا صفتب از صفات
باشین د با اخت ف بهار  ،یهابط اک ورز ب تلن ببشیه عالدبییفهب ،، 1471 :ج  ،5ص
 237؛ ال ت مگاو سییاا» ب خناوون س ی تاک اسییاا ا و شییه  ،ب بهااب راوهک دلب حادم بم
جهابع خها ن به عهرک 1382 ،ر ،ص  . 223بمخب از ارباب لاا ،ساا را ب بهااب رور
پسانینو» بهاا دم واون .عزبرنب ،1385 ،ج  ،9ص 224؛ ابن بارهر 1982 ،ت ،ج  ،6ص 398
با کهج ب بیالب براکشنو ،ساا ب بهااب راو و رور اسا و کاها ب داک بهااب رور
بستدم سا و پسانینو به ک یا واپسان به ک اک وراز ب رمیا ار ؛ چااکد ر روایتب از پراب م
َ
عص ابنو اسیا :هن ر
سَن سَه حسَه ُع ِمل ب ا هن ب ِ ،اَّ ل اجَ ،و أجورا هن َََ أَّ نهقص
ً
هن اجورا شٌََا» عبملسیب 1983 ،ت ،ج  ،68ص  . 258ر یدن بما از سیاا ،راو و روشیب
اسا د ب صهرت عا ت ر ابنو اسا.
ب) سنت در اصطالح

ً
ً
السه ای الطَنق الم مول الُی ضََل بطا ا َالاا أو دارما» عح اح ایب ،ببکا ،ج  ،16ص

 340؛ سیاا ع ارت از روشیب عا ب اسیا د ح ق ح ع و بقتضیاب اک ،چارن روشیب ر ادثم
و یا ر کدات بهار جارب و بهدهو ببگم ».
ر این کهمین ،ابتینا ررین غیالیب بهار و ر ا ابی  ،ررین ائدی نا ابینو اسیییا و شیییایین علیا
ایند ر ابتنا غالب بهار دم شینو ،کتقق وراهتن بهضیب از سیاا ا ب علا وجه باوع باشین.
ر پارواب از بهار  ،بنیا نو ببشیه سیان الهب ر بقاب رهتار اوسیاک ا جمیاک وراهت اون؛ بماب
ودهو  ،گاو ابتب ب واسیی گااو ،بسیتتق عذاب ببگم  ،ولب عذابب بم اواک وازو ودبگم و
ب واسیی ببیالتب ب نیرنو ببشیهون ،ابا این ابم ب بهااب ک لن پذیمب سیاا اب الهب ورسیا،
بلک ر چارن بهار ب ،گمچ بقتضییب و شییمایط بهجه اسییا ،باوع ورز وجه ار و بنیهب
اسا د ر صهرت وارگ به ک اجزا و شمایط علا کاب  ،بهلهو کتقق ودبیابن.
کهمین یگم این اسیا :السَه خ الطَنق فی ض بََ الَم و سَه رسَولالل هَلیالل علَ و
ملَ طَنقَُ الُی اجَااَا بَلهَ اللَ فَلََََُب الََ و تنقَال سَََ رهَ اَا ف ل َا رهَ ،أو رهَضَنق ر
أَّ السَََهَ ق
الطَنق الَارن » عح مسیب ،1415 ،ج  ،1ص  581؛ سیاا ،روشیب اسیا د ر کنبرم حکم ب
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دار ببرو و سیاا رسیهو خنا عص  ،ع ارت اسیا از رور اینی کد ب ابم خناوون جارب
ببودایان؛ ازاینرو ب اینیاک وسی ا ا و ببشیه و روشیب د یک یا وبمک اومات شیه  ،سیاا
وابرنو ودبشه  ،زیما ساا ب رور بتناوو و رایج اح  ،ببگم ».
بایابماین ازورم بفسیییماک ،سیییایا ر رماک» ،عیارت از رهتیار یایب اسیییا دی خیناووین
ب صییهرت بسییتدم ر بهر عالدراک و ا براک اومات بب ن ،ب گهو اب د حادب از راوهک بان
به ک اک رهتار اسیا؛ لذا ب سیان الهب بهموف شینواون .ر یدن بما از سیاا پراب معص ،
رور اک حضییمت اسییا د ب سییتهر پمور گار جارب ببداان و ر صییهرکب سییاا بم اک
اح  ،ببگم د ککمار شنو و ب رور رایج و درنگب ایناک ب نو شنو باشن.
ج) «تغییر» در لغت

ً
ضَََْا [ ر
کاررم» ببینر باب کفهر از رینی غرم» اسیا و ر
ش » ،یهاب اک را ب
َََ[ال َ
ََ رَ

شیییکلب یگم راور  ،اک را گمگهک و بیا چرز یگمب عهخ دم » عبهلهف ،1382 ،ص
 . 563م چارن التاررم کبییرم النییی علب خ ف با داک بدوا له شییه ن شییه ن علب خ ف با
داک» ،یهاب گمگهوب شییی بمخ ف اک چ به و اسییا ،ب گهو اب د اگم بنییا نو شییه ،
بمخ ف اک چ به و اسییا ،ینو ببشییه » عحهسییب ،1371 ،ج  ،5ص  . 140کاررم ر بهاا،
یهاب ک نی ب غرم اک» .عراغب ،1369 ،ج  ،2ص 727
د) «تغییر» در اصطالح قرآنی

ر رماک دمیم واژو غرم» ر باب کفهر  ،با کدات بنیتقاکع ،ب صیهرت ر
نََْ» یکبار ر
ر
ای  11سیییهرو رعن ،ر
فلََََّْ» ،یکبار ر ای  119وسیییاد و
نََْوا» ،وبار ر ای  53اوفیاو،
ر ً
هََْا» یکبار ر ای  53سهرو اوفاو ب داررهت اسا.
بهضییب از اع ت گفت اون :ر لهد ،چرز ایب ب صییهرت بنییموس و چرز ایب ب صییهرت
بقرون وهشیت شینو اسیا؛ ازاینرو اک چ ب صیهرت بیلق ابنو ،از ابهر حتدب اسیا د کاررم و
ک نی ودبپذیمون؛ ولب اک چ ب صیهرت بنیموس اسیا ،حبیهلع ر صیهرت کتقق شیمس
اسییا د ای شییمیف *نمَوا لل ها نشََاَ و نرا و عه  ،رأُ المُاب* عرعن ، 39 :براکداانو درن
ابم اسیا؛ بماب بثاو ،ر لهد وهشیت شینو د اگم هم خاصیب صیل رحم دان ،عدمر سیب سیاو
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ببشیه و اگم ریع رحم دان ،سی سیاو یگم خها ن بم ؛ یهاب عدم او بسیت ب کتقق شیمس،
کاررم ببدان .عحمیتب 1365 ،ر ،ی با وو -ب-ر»
ه) معقّبات

به وق ات» جدع به وق » و ر لاا ،بهقوب» چرزب اسیا د از و او و پنیا سیم اوسیاک
بباین و بما از اک ،وگه اک و حاهظ شیی گ اسییا و کهقرب یهاب چرزب ب و او چرز یگم
ابنک .بهق ات» اشییارو ب همشییتگاوب ار د ب بارهر وگه اوب و حماسییا از اوسییاک ،پرهسییت
ویاو او سیییتاین عراغیب ،1375 ،ص  . 352بهقیات» بی بهایاب گمو ب اسیییا دی پب رپب و
ب حهر بتااوب ب و او دارب ببروون .عبکارت ،1371 ،ج  ،10ص 142
کهقریب م چرز بی بهایاب ابینک و ییا اور ک بهینازاک اسیییا و بیااینحیاو ،چارن بی ورم
ببرسین د بهق ات از پرع رو بهاا وناشیت باشین؛ چهک بهااب بهقب چرزب اسیا د از و او
و پنییا سییم اوسییاک براین؛ پس واگزیم باین ا بب را چارن کبییهر دم د ر را ب ببرو و
ویالع بهقیات ورر ببچمخاین .عحیاحیایب ،ببکیا ،ج ،ص  308و اکفیاری نا خیناووین از این راو
ً
م خ م ا و و همبه و* :نا ان ا اتاساَّ ااک ِاد إلی ر
ربک ِ حا فمحقَ * عاونقا6 :،
و ورز ایات یگمب ر بهایاب این ای اسیییا د بم رجه) ا بب ب پمور گارر اللیا
ببداین؛ بیاواین جدلی و الََ ضَج وَّ» عیس 83 :و جدلی و الََ ضقلاوَّ»؛ و بی سیییهب او
بمببگم ین» ععاک هت 21 :؛ باابماین بماب ا بب د بمحسییب این ا ل ب سییهب پمور گارر
بمببگم  ،کهقربداانگاوب اسا د از پرع رو و از پنا بمارب اویان .ع داک
نکات تفسیری

وکت اوو :بما از به وق ات ر ای  11سهرو رعن چرسا؟
ها م ای اک اسا د خناوون ب گمو ب از همشتگاک ،بیبهریا ا و د ر شب و روز
ب حهر بتااوب ب سیما اوسیاک برایان و از پرع رو و پنیا سیم وگا اک او باشیان .ببکم ین اوسیاک
ر زوینگب خه  ،ر بهمخ اهیات و ب یاب زییا ب اسیییا؛ حها رب از روک و بموک ،اوها)
بردارب ا ،برکموب ا ،اوها) حا ر ا و خیم ایب د از زبرن و اسییداک ببجهشیین ،اوسییاک را
احاح دم واون؛ ب ویهو اگات ده دب د اگا ب اوسییاک از او ییا) احماف خه بسییرار واچرز
اسیا و ر گهو کممب اب ونار  ،ر م گابب خیمب ر ددرن او ونیسیت اسیا .اگم ب راسیتب

228

| دوفصلمام پژوهشهازدفسیاد ییی  -سال  ،7شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1400شماره پیاپی 14

ر این بسیائ برانینیرم ،احسیا

ببدارم د ورموب بتاهرب سیا د با را ر بمابم حها

حفظ ببدان و م چهک سیسمب از پرع رو و پنیا سیم وگ ار باسیا .ر روایتب از ابات بارم
علر السی ت ابنو اسیا د ر کفسیرم ای هه ،همبه ون :و ب همباک خنا اوسیاک حفظ ببشیه از
ایند ر چا ب سییقهس دان یا یهارب بم او برفتن یا حا ر یگمب بماب او پرع این کا زباوب
د بقنرات حتدب همارسین؛ ر این اگات اک ا داار ببروون و او را کسیلرم حها

ببداان.

اک ا و همشیت اون د اوسیاک را ر شب حفظ ببداان و و همشت اون د ر روز ب حهر بتااوب
بی این وهرفی ببپم ازوین» عبتماوب ،1991 ،ج  ،2ص  . 283ابرم بؤبایاک علب علری السییی ت ر
کهصرن همشتگاک و گموو اب ب تلن اک ا ببهمباین:
و هه الَفظ ل ااد»،؛ گمو ب از اواک حاهظ بانگاک اویان» .عوهجال غ  ،خی اوو
م یک از همشیتگاک رسیالا اب خاصیب ار ؛ همشیتگاوب حاهظ اوسیاک ر شی هک ب تلن
ستان و بیبهرون ا بب را مچان ا

لا و زیم والیا شریاک باشن ،از بمگ و خیم اب

یگم حفظ داان و چهک اج بهرن دسیب همارسیرن ،درن همشیتگاک حاهظ ،بیبهر ر ک رود
ب اعزات ببگم وین دی بهقیب بی بییبهراک حفراین و
او ببشیییهوین؛ ییا بییبهراک یگمب بماب کهه و
ب را عهنو ار ببشهون .بم این اسا  ،به وق اکب بماب اوساک
رسالا یگم ،یهاب ر ک رود و کهه و
از سیییهب خناب سییی تیاک بیبهرون کا او را از حها رب حفظ دااین د اک ا م از سیییهب خنا
ببایاین؛ پس م نَفظواَ بَلهَللَ » و م نَفظواَ هن أهَللَ » یهاب عن أهَ للَ »؛ ازاینرو
گفتی اوین :عیارت "هن أهَللَ " وررم ای *أط م هن جو و َاهه هن خوف*عرمیع ، 4 :اسیییا
د ر اک "هن" بما ف "عن" و بنین بهااسیا د خناب سی تاک اک ا را از خیم گمسیاگب با
احهیات و از خیم ما

و ویااباب ،بیا اباریا ا ک حفظ دم و اسیییا عالقمح ب ،1364 ،ج  ،9ص

 . 292این جا ورز همشتگاک او را از خیم م ابم الهب د ب حرات و وهدا و س با وب خاکد
بب ن ،وگ بب ارون و خه شییاک ورز حاهراوب ب ابم الهب سییتان .عجها ب ابلب ،1396 ،ج
 ،42ص 167

ر
وکت وت :بمجع درم ر ل ه قااِ» چرسا؟
ر این جا چان ینگاو براک بفسماک بیمد شنو اسا د بهمکمین اک ا ع ارکان از:

 .1یدرم ب اوسیاک» بمببگم د بتهربکمین شی گ بهر بت

ر ای ر لب اسیا.
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این رمب سییینین را شیییر حهسیییب و م هکماک وب پسیییانینون و که رم او اأقول» ر ک راک،
براکگم رهت این راب اسا .عحهسب ،1382 ،ج  ،6ص 227
 .2درم ب الل » بمببگم ؛ چهک این ارجا) ،ارک اس همشتگاک بس هو کهقرب و بمار ا
را با ب نم هاعلب خه حفظ ببدان .عرهل ب ،، 1422 ،ج  ،5ص 274
 .3بمجع ییدرم ،دلد هن» ر جدل هن ر
أسَََ القول »...عرعن 10 :سییا .عزب نییمب،
 ،، 147ج  ،2ص 517
رمب ب تار :یدرم یا شینو ب اوسیاک بمببگم د ر ایات ر ب او اشیارو شینو اسیا و
این رمیا سیییرا ،ر و ای بتهالب ،ب شیییدار ببرو و بتهر د ت این اسیییا د اوسیییاک زیم
بمار ا د جاو همشتگاک اسا د از یکسه بس هلرا ویهو رررب وب به ک را بم عهنو ارون
و از سیییهب یگم ،وگی ارب او از رخنا اب کل و واگهار را بم عهینو ارون کا او اگا او ابهر
خه را بنیمیا دان.
وکت سهت :عهاب زواو وهدا دنابان؟
گا ب ر بمابم دار اب وارواب اوسییاک و ببلرارتب وب ،وهدتب از او باز اشییت یا سییتاونو
ببشییه و زباوب بماب ازبایع ،وهدتب را ب او ودب ان یا از او ببگرمون .همشییتگاک حاهظ کا
ح ون بنی بییب بیبهر حفران .ورتب بهلا حفظ ب پایاک رسییرن ،یا بمگ اسییا یا ک نوو حاو و
زواو وهدا؛ باوان رسرنک از عزت و حرثرا ،ب لا و ببابمویب ،غاا ب هقم ،س با ب بمخ
یا ابارا ب اشیهب .براک زواو وهدا و اعداو اوسیاک ،ارک اس بسیتقرم بمرمار اسیا و ورا اب بن،
اعداو پلرن و ارنات بم سیر ات ،با حها رب د خناب سی تاک کنبرم ببدان ،پرهون ارون و مگز
خناب بتهاو ،وهدتب را د ب اوسیییاک ارزاوب اشیییت  ،ببجها ودبگرم  .سیییلب وهدا یا بماب
ازبایع اسییا یا شیی گ با بناخترارب و بنرهتارب و ارککاب گاا اک ب بییهص ،بقنبات
زوالع را هما م و وهدا را از خه سلب ببدان و ر این حاو ،بیبهراک الهب از اوساک صراوا
ر
حُی ر
و حماسیا ودبداان و او را ب خه وا ببوهان * :رإَّ الل ت ر
نََْوا ها بلافسَ *َ
نََْ ها بقوُ
ً
ازاننروق در ادعَ چهَن مه  ،اسَ خ ر
«رب تضملهی إلی افسَی طَف عَن أب ا» عدلراب ،، 1407 ،ج
 ،2ص  581؛ یهاب لین ،عایاییا و حفریا را از بن وگرم زیما ر بمابم حها

 ،وی خه کهاک
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بقاوبا ارت ،و یگمب جز که ببکهاون بما یارب رسیییاون .عجها ب ابلب ،1396 ،ج  ،42ص
168
وکت چهارت :بما از با» ب بهصهل عبا بقهت ر ای  11سهرو رعن چرسا؟
بفسیییماک همیقرن ،و وه) رویکم و ینگاو ربارو با» ب بهصیییهل ر ای بت بت
ارون .بسیرارب از بفسیماک ،با» ب بهصیهل را اعم از وهدا» و وقدا» گمهت اون .ولب بفسیماوب
چهک ع بی ح یاح یایب اک را بی وهدیا» اختبیییاص ا واوین .ر ا ابی  ،بی شیییمد این و وه)
رویکم ببپم ازیم:
الف) تبیین دیدگاه «اعمّی»

ر سیاا و راوهک دلب الهب ربارو وهدا و وقدا ،کاررم سیموهشیا م رهت با گمگهوب
رور و روحری اویاک ک زت ار ؛ بینب تب جیابهی اب ج ماک ودبشیییه  ،بگم بیا کاررم روحری اک
جابه ؛ یا رهاو و اسیایع و وهدا ایع گمهت ودبشیه  ،جز پس از کاررم روحر شیاک * :رإَّ الل

ر
حُی ر
ت ر
نََْوا ها بلابسیهم* .ب نم و بانیی بهم حها
نََْ ها بقوُ

برمووب باوان کههرق و کاهم یا

سیلب کههرق و زواو وهدا ،روک و جاک ا بب اسیا .جاک پاک ،زبرا سیاز وهدایابب اسیا و
چهک جاک اله و و سییتم و اسییماف شیینو بم اک ب وسییرل گااو ،زبرا بازسییتاوب وهدا را هما م
ببدان ،بم پای سییاا یا شیینو ،داکگهو د براک اله و و کرمو شیینک جاک و زواو وهدا اب
الهب ارک اس و ک زت اسییا ،براک ایداک و کقها و بمخهر ارب از بمدات الهب ورز ک زت و ارک اس
بمرماراسا .عجها ب ابلب ،1396 ،ج  ،42ص 172
ر
حُی ر
ا ی * رإَّ اللَ ت ر
نََْوا هَا بَلافسَََ * ،ییک ریاوهک دلب و عدهبب را بریاک
نََْ هَا بقوُ
ببدان؛ راوهوب سیموهشیاسیاز و حمدا اهمین و نینار انو این راوهک د یکب از پای اب
اسیاسیب جهاکبراب و جابه شیااسیب ر اسی ت اسیا ،ب با ببگهین :بقنرات شیدا ر از م چرز
و م دس ر سیا خه شیداسیا و مگهو گمگهوب ر خهر ب تب و بنب تب ارهات ،ر
رج اوو ب خه اک ا بازگنا ببدان .ب که رم یگم ،این اص رماوب د یکب از بهمکمین
بمویابی یاب اجتدیاعب اسییی ت را بریاک ببداین ،بی بیا ببگهیین :مگهوی کاررمات بمووب ،بتکب بی
کاررمات رووب بلا ا و ارهات اسیییا و مگهو پرموزب و شیییکسیییتب د ب رهبب رسیییرن از
درنجا سمچند ببگرم  .عبکارت ،1371 ،ج  ،10ص 145
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بما از ها بقوُ» ،عاهرا و وهدا اسیا و بقبیه از با بیوفسیهم» ،ایما بهبیرا و کاررم
حالا ب بنب اسیا .پس ای  11سیهرو رعن ،براکگم کاررم و یهرا ر م و حالا بیلهب و
وابیلهب سا .ععرواشب ،، 1380 ،ج  ،2ص 205
بی رسیییتب دی خیناووین ،وهدیا و رموکب ییا ویا ارب و وقدتب را کاررم ودب ین و عزت ییا
لتب را گمگهک ودبسیاز و جایگاو و بازلتب یا که رن و کتقرمب را گمگهک ودبدان ،بگم
اگیاببدی بم ت احسیییاسیییات ،رک و ههم ،اعدیاو و وارهریا زوینگب خهیع را کاررم این.
عسرن ریب ،، 1425 ،ج ،ص 2049
با بقهت» چ خرم باشیین چ شییم ،اعداو صییالت باشیین یا اعداو و اخ  ،بفسییناک ،این
خبیهصرات اگاببد کاررم یابان ،خناوون ورز رهتارر را کاررم بب ن .عال قاعب 1995 ،ت ،ج
 ،4ص 130
خیناووین همشیییتگیاوب را بماب بتیاهریا اوسیییاک گدیار و اسیییا ،ابیا اگیاببدی ابم یگم
خناوون ح ق رضییا و رنر بباین ،ب ئک  ،اوسییاک را ر ا ببداان و از او وگه اوب ودبداان .ابن
دثرم از ابن ابب حیاکم» وقی ببداین دی خیناووین بی پریاب مب از پریاب ماک باباسیییمائری وحب وده
د ب رهت خه بگه :ر ا

یار و خاو اب ورسیا د بنیاهو حاعا خنا باشیان ،سیسس از

این حالا ب بهبییرا خنا گمگهک شییهون ،بگم ایند خناوون م اک چ را اک ا وسییا
ارون ب اک چ دما ا ارون کاررم بب ن .عابن دثرم 2001 ،ت ،ج  ،2ص 336
ب) تبیین دیدگاه اختصاصی (اختصاص «ما» ی موصوله به «نعمت»):

اوسیییاک یا بم اسیییا

عقی خهیع ،بی غلط ببپایناروین دی عهابلب بیاواین رموت ،دثمت

جدهرا و بسیائلب ازاین سیا ،بهجب بقاب شیهدا و ولتنیاک ببشیه ؛ حاو ایند خناوون
سی تاک با براک سیاا کاررم ،خط بی وب بم این پانار وا رسیا ببدنین و این غمور و پانار غلط
را ر ببودیایین .ورتب بم ت عقیایین و اخ  ،خه را کاررم ا وین ،بیالی ع اعدیاو حسیییای اومیات
ودب ان؛ لذا خناوون وهدا اب خه را کاررم بب ن و این ب عاهاک یک راعنو و اصیلب شایع
ر کدات ابا ا و جهابع جمیاک ار  .عرشرن ر ا ،، 1420 ،ج  ،10ص 33-31
ر وهدتب از رهبب گمهت ودبشیه بگم ایند چار بهبیرا شیهون؛ و بما از این رهت
عبا بقهت  ،ا

بک سییتان د خناوون بماب اواک رسییهلب همسییتا و از ابارا بمخهر ارشییاک
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دم  ،ابا رنر اک را وناوسیتان؛ ازاینرو ،خناوون اک را گمگهک سیاخا و بماب ا

بنیا رمار

ا  .عیداب 2001 ،ت ،ج  ،4ص 68
ای یاز م سیهرو رعن روارع ر ر و ج م اسیا؛ زیما ب صیهرت صیمی ببگهین :کاررم
وهدا اب اعیاشینو ب اوسیاک ب واسیی عدلکم خه شیاک سیا؛ چماد ای ببهمباین :خناوون
وهدتب را د ب رهبب ا و اسیا ،سیلب ودبدان کا ایند اک ا بمککب گااو و بهبیرتب گم ون
د بستهجب عقاب اسا .عحهسب ،1371 ،ج ،ص 229-227
ر بمدعال راک و ورز ر جهابع المابع ابنو اسا:
ها بقوُ هن ال افَ و اله م و ها بلافسَ هن الَال الَمَل بمرَ ،الم اهَی» عح مسیب1415 ،
ر ،ج  ،6ص 19؛  1367ر ،ج  ،2ص  251؛ ر عیاهریا و کن رسیییتب و وهدیا و جا ی
ورکب از رهبب گمهت ودبشه بگم ب خاحم بهبرا اب هماواوب د بمککب شنو باشان».
شیفافکمین و صیمی کمین ینگاو اختبیاصیب ربارو با» ب بهصیهل ر ای بهر بت
ر الدرزاک براک شینو اسیا :بما و بقبیه از "ها بقوُ" کاها ک نی وهدا سیابق اینیاک ب وقدا
و بنب اسیا ،و ایند بما از "ها" اعم باشین و شیاب وهدا ،وقدا و شیقاوت م و گم ؛
زیما جدل "اَا اراد الل  "...کاها ر بقات وصین کاررم اسیا؛ یهاب ر بقات براک این بیلب اسیا
د و یهرا اواک را گمگهک دم و و ب عذاب ،شیقاوت و بنب تب کاررم بب رم» .عح اح ایب،
ببکا ،ج  ،11ص 308
ع ب ر که ر این بیلب ا اه ببدان:
بدکن اسا گفت شه د از ای عدهبرا ورز استفا و ببشه ؛ یهاب وقدا را م شاب
شینو و چارن براک ببدان د براک کدات حاالت اوسیاک و او یا) خارجب یک وه) ک زت اسیا-
چ ر جاوب خرم و چ ر جاوب شیم؛ پس اگم گمو ب اراب ایداک و احاعا و شیکم باشیان،
خناوون وهدا اب ها مب و باحابار را ب اینیاک ارزاوب بنار و درند و یع خه را کاررم
ا ون و دفم و هسییق ورزینون ،خنا م وهدا خه را ب وقدا ب نو سییاز و م چارن چار
وقدا باشیییان کا باز خه را کاررم ان .درند کاررم ا ون و ب احاعا و شیییکم بازگنیییتان،
باز م وقدتنیاک ب وهدا ب نو گم  .ولب ها م سیرا ،با این عدهبرا سیازگار ورسیا و ب ویهو
ً
َوَا فح ر
هَد ل * .این و ال بهتمین شییا ن اسییا بم
و او اک ببهمباین* :و اَا اراد الل بقوُ سََ
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ایند بقبییه از ها بقوُ» ،وهدا ر لب اینییاک اسییا ،و اعم از وهدا و وقدا؛ چماد جدل
یا شینو کاررم را وصین ببدان و از ایند ر کهصیرن بهااب اک ببهمباین :و یهنیاک را ب
عذاب و بنب تب کاررم بب رم ،ههدرنو ببشیه د بقبیه از و یع ر لبشیاک وهدا و خهشیب
اینییاک اسییا .ع وو بم ایند خناب س ی تاک خه ببهمباین* :و با مصییابکم بن ببییر ه دا
دسیی ا اینیکم و یهفه عن دثرم* عشییهرب 30 :و ببرسییاون د از بسییرارب از سییر ات عفه
ببدان و ارار اک ا را بته ببسیاز و این خه لر اسیا بم ایند ر جاوب شیم ،ب زب اب
براک اعداو اوساک و ارار سهد خارجب ورسا ،ب خ ف جاوب خرم د براک اک و ارار حسا ار
ب زب وجه ار » .ع داک
ایناک ر بقات وترم گرمب ،پاج بیلب اساسب را یا اور ببشهون:
 .1کدات اوسیاک ا بهق اکب ارون د وهرف شیاک بتاهرا از اوسیاک و بتهلقات وب ،از خیم
وابه ب و گمگهوب اسییا؛ بگم اکد وابه ب ب خاحم ابم یگم پمور گار ب صییهرت رضییا و
رنر باشن.
 .2جاک ،جسیم ،اعداو و حاالت ا بب د کهسیط همشیتگاک از سیهب خناوون بتهاو ر
بسیرم حق حفظ ببشیه و از این رو گذر ،اسیتدمار ببیابن بگم اکد اوسیاک و یع خه ر را
کاررم ن و این ازجدل اصهلب اسا د ب واسی ایات ،رابا ببشه .
 .3اهزوک بم اصیی حماسییا از اوسییاک ،ابم یگمب ورز وجه ار د ر صییهرت کاررم
و یع اوسیاک بتقق ببشیه د یکب از ببیا یق کیررم اک ابم ،رسیرنک اجل هس رَمی» سیا .این
بیلیب اشیییارو ب بهرن به ک زباک سیییان الهب ار  .سیییان الهب اعم از سیییایا اب هم ب و یا
سییاا اب اجتداعب ،ر کتقق و جمیاک خه ازورم زباوب اراب زباک خاصییب سییتان .رماک
دمیم ب بارهر براک این بسییال  ،واژگاک خاصییب چهک :اج بسیدوب ،دتاب بهلهت و باوان اک را
ر
ب داربم و اسییا .بث ن ببهمباین* :و ها أالمها هن قَن ات و ل ا ُِاب ه لوُ*؛ و با ر شییهم و
ییارب را

ک وکم یم ،بگم ایندی اجی بهرن عو زبیاک کاررمویاپیذیمب اشیییتاین» عحمم. 4 :

خناوون سیی تاک ر بهر عذاب اب خهیع ،بیل ب را ر رماک بتذدم ببشییه و اک ایند
اریار گایاو ،اختبیییاص بی اخمت وینار  ،بلکی بی گهوی اب ح رهب ،وریا بتی ارمگیذارب گایاو و
کتقق عذاب اسیا ،ولب این عذاب ،ب واسیی حکدا و عللب ب کیخرم بباهتن و یا ر پارواب
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از بهار  ،گایاودیار ر وریا عیذاب ودبشیییه  ،بلکی کاهیا ر اخمت عیذاب ببشیییه  .چایاکدی
ر
ببهمباین* :و لو نؤاخِ الل الها نظلم ها ضَ علَ ا هن ر
نؤخَا إلی أجل ر
هسمی فاَا
داب و لمن
جَاَ أجل تنسََََُلخَوَّ سَََاعَ و تنسَََُقَ هوَّ* عوتی  61 :؛ و اگم خیناووین بم ت را بی خیاحم
هلدنیاک بمازات ببدم  ،جا انواب را بم زبرن بارب ودبگذاشیا؛ ولب اک را کا زباک بهراب ب
کیخرم بباوناز و اگاببد اجلنییاک همارسیین ،و سییاعتب کیخرم ببداان و و سییاعتب بم اک
پرنب ببگرمون».
 .4حاددرا ارا و الهب بم د ابهر اعم از رابا و بتارم ،ورات واحنب را ب وجه اور و
د کاررمواپذیم اسا.
 .5وجه ب زب براک شیییکم وهدا ا و اهزایع اک ا ،یکب از سیییان جارب و بسیییتدم الهب
اسیییا ،بی گهوی اب دی م گموو بیاایدیاک و ورکهدیار کیا اگیاببدی کاررم رهتیار ویناشی یتی بیاشی یاین،
وهدا ایناک بارب ببباون و ائد نا رو ب اهزایع خها ن به  .عح اح ایب ،ببکا ،ج ،ص 313-310
نقد و بررسی

ع ب ح اح ایب بماب ار ات بنعاب خه عاختبیییاص اشیییتن با» ب بهصیییهل ر ای
بهر بت  ،ب کاررم وهدا  ،ب ای سیبات سیهرو شیهرب اسیتاا وده و و وترم گمهت د خناوون
بسییرارب از سییر ات را عفه و ارار اک ا را بته ببدان .این حادب از اک اسییا د ر جاوب
شیم ،ب زب اب براک اعداو اوسیاک و ارار سیهد خارجب ورسیا ،بمخ ف جاوب خرم د براک اک
و ارار حسییا ار ب زب سییا .با کهج ب ب ااب خه ع ب -کفسییرم رماک ب رماک -اگم ای
هه ،را ر دایار اییات یگمب بگیذاریم ،وترمی یگمب بی سیییا ببایین .بماب ودهوی  ،ای 96
سییهرو اعماف* :و له م وک ا

القمب اباها و اکقها لفتتاا علرهم بمدات بن السییداد و االرخ و

لکن دذبها هیخذویا م بدا داوها یکسییی هک* د ایداک و کقها را شیییمس وزوو بمدات اسیییداوب
بب اون .رسیا اسیا د این ای براکگم کاررم از و یهرا وابیلهب ب بیلهب اسیا ،با کهج
بی ای  25سیییهرو اوفیاو اگم برعکم اهما جیابهی اب راو دفم ،شیییمک و هلم را ر پرع گرموین،
عهارب ککهیاب بن و وابیلهب ابنگرم د اهما  ،حتب شاب اهما بؤبن و صال خها ن شن:
تضصََََان الَِنن ظلموا ههم خ ر
ر
َاهَََ *؛ بایابماین سیییموهشیییا جیابهی بی عاهاک وریات
*و اضقوا فُهَ
اجتداعب ،بم داردم اهما جابه ب تاب اسیا د ببکهاوان راو سیها ت یا گدما ب و سیقهس را
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ر پرع گرمون .ازاینرو این اصی ی دلب ،ر م و جا پرنیییمها و سیییقهس حاددرا ار .
عبب اد یز ب ،1379 ،ص 129-127
وکت یگم ایند سیتهر رماوب ر حها

کاری ب اسیتقما ب عد اور و و کنبم دارن»

عبتدن10 :؛ حج 45 :و 46؛ یهسیین ، 109 :بمبهس ب د ورو اسییا کا از رو گذر اسییتقماد
رهاورن و سیان جهاک ،حقایقب ر زبرا اب علم کاری و سیان کاری ب بم اوسیاک ا روشین گم
عصینر ،1381 ،ص  . 66از سیهب یگم ،واژو رهت» ر ای  ،ب صیهرت وکمو ابنو د بم عدهت
اللا ار و ب تگ ابا یا بلا خاصیییب ورسیییا؛ باابماین ای بهر بت  ،شیییاب او یییا)
گهواگهک و گمگهک د بلا ا ر ورو اب ب تلن ببشه .
تفاوت دیدگاه عالمه طباطبایی با دیگر مفسران

اک چ از کفسییرم ع ب ب سییا بباین ع ارت اسییا از :بمار ا وده ک از رهتار ا و
اعداو خهیع بماب از سیییا ومهتن وهدا ا»؛ ابا اک چ از سیی ن بفسیییماک یگم ب سیییا
بباین ،این اسییا د

د چرز ر سییا ارا و بنییم اسییا کا حالا یگم خه را از و ییع

وابیلهب ب بیلهب کاررم ن».
کفیاوت یگم ،عیارت از ک زبب اسیییا دی از بم اشیییا گموو یگم بفسیییماک ع اراب
رویکم اعدوب رییاهیا ببشیییه  ،بمخ ف ک ررن و کفسیییرم ع بی دی چارن ک زبب را ر
بمونار  .بما از ک زت ر ای  ،این اسییا د مگاو با» ب بهصییهل اوو عبا بقهت را ب خرم و
وهدا و و یهرا بیلهب کفسیرم دارم ،با» ب بهصیهل وت عبا بیوفسیهم را ب دفم» ،عبیراک»
و و یهرا وابیلهب» بهاا خها رم دم و مگاو با» ب بهصیهل اوو را ب شیم» و وقدا» بهاا
دارم ،بیا» ب بهصیییهلی وت را بی کمک دفم و عبیییریاک» و دلدیات مگموو اک بهایا خها رم
وده .
نتیجه

ستاور اب پهو ع ع ارکان از:
 .1سیییایا کاررم» ازجدلی سیییان الهب اسیییا دی ر حها

کیاری ب ،وقع عدینواب را

عهنو ار اسیا و ر بقات براک عهاب وارهب بقاب کدنک ا ،حکهبا و جهابع بنمب سا و ب
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و او اک از عهابلب یا ببدان د ب صییهرت راوهک بماب بقا یا وابه ب اجتداعات بنییمب رمار
ا و شنو اسا.
 .2بسیییرارب از بفسیییماک همیقرن ،ر کفسیییرم ها بقوُ» و ها بلافسَََ » ب کمکرب ،اک را ب
وهدا ا ،ب حهر بیلق و بنب ا و گاا اک کفسییرم دم واون؛ رحالبد بم اسییا

ینگاو ع ب

حیاحیایب ،ای  11سیییهرو رعن ،ر بقیات بریاک ب زب و حمهب و عدهبریا این ب زب ورسیییا،
بلکی این ب زبی  ،ر کاررم ییا عینت کاررم اک یا ،ر بقیات ب زبی برن شیییکم وهدیا یا و بقیاب اک
اسا.
 .3وگیاو جیابع بی اییات رماک ،خ ف یینگیاو ع بی را اریات ببداین ب اب بم ایندی بما
از ها بقوُ» ر ای بت بت  ،اعم از وهدا ا و وقدا اسیا و براکگم ابتااد سیموهشیا جابه
بم عدلکم اهما جابه سا د م و جا پرنمها و سقهس را شاب ببشه .
 .4بما از کاررم ،کاررمات ها مب و برمووب ورسیا ،بلک بقبیه از اک ،کاررمات رووب و
وارهب اوساک اسا.
 .5کدات گاا اک ارار خاصیب ارون د بمخب از اک ا باع زواو و بمخب یگم ،بهجب
کاررم وهدا اب الهب ببشه .
 .6بمخ ف گاا اک و بهاصیییب ،شیییکمگزارب و کهج ب حقه ،الهب و حقه ،بم ت ،از
عهابلب رلدنا ببشییه د ببکهاون رحدا الهب را اسییتدمار ب نیین و از بنب تب ا و عذاب
الهب جلهگرمب دان.
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