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Abstract 
The issue of the purpose of creation in verse 56 of the chapter of al- Ḍariyat is one of the 
issues regarding which numerous interpretations have been made. The present research, 
through the collection of library data, a descriptive-analytic and comparative processing 
method of Shiite and Sunni exegesis, considers the root of this difference in understanding 
lies upon the difference in the schools and exegetic approaches of the exegetes. This is a 
finding based on which, one can assess the views of the exegetes in three groups: the first, 
considers only the believers among the jinn and men to be the addressees of the verse and 
as such, they do not see any problem with the verse. The second group, considering the 
central purpose of the letter lām in the word liyaʿbudūn, does not subject the verse to any 
kind of belief-related discussion whereas the third group, by considering the address of the 
verse to be general and the problem of the purpose of creation not being realized regarding 
those who rebel against the Thiqlayn (the two weighty objects, i.e., the Quran and the 
Ahlulbayt of the Holy Prophet) seeks to solve the semantic complication that has arisen 
regarding divine actions. Among them, some have sought to eliminate this problem 
through credible efforts while another group has freed itself from the proposed theoretical 
problem through a contemporary approach and considering the doctrine of worship as 
being redemptive and by regarding worship as desirable and its important role in the 
strengthening of faith, they have considered the salvation of the addressees in the two 
worlds (this and the next) to be God’s intent from this revelatory proposition.  
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در آيه  ق هدف از خلقت بررسي تطبيقي ديدگاه مفسران فريقين در چگونگي تحق

  ذاريات  سوره ٥٦

 اکبریفاطمه حاجی  |    سیدمهدی رحمتی

 ۱۴۰۱/ ۰۹/ ۳۰:  تاریخ انتشار |          ۱۴۰۱/ ۰۳/ ۲۲:  تاریخ پذیرش|        ۱۴۰۰/ ۱۲/ ۲۵:  تاریخ اصالح |        ۱۴۰۰/ ۰۸/ ۲۱:  تاریخ دریافت 

  چكيده

أله هدف آفرينش در آيه   ير متعددي درباره آن انجام    ٥٦مـس ت كه تفاـس ائلي اـس وره ذاريات، يكي از مـس ـس

ي ق ي و تطب   ي ل ي تحل ـ    ي ف ي و روش پردازش توص   ي ا كتابخانه هاي  داده  وري آ شده است. پژوهش حاضر، با جمع 

تفاسـير فريقين، بنيان اين دگرگوني برداشـت را اختالف مدارس و رويكرد تفسـيري مفسـران قلمداد كرده  

نخسـت، تنها    توان آراء اهل تفسـير را در سـه دسـته ارزيابي نمود: دسـته ي كه بر اسـاس آن مي ا افته اسـت. ي 

، با توجه  دوم   دانند. دسته گونه هيچ اشكالي را متوجه آيه نمي مؤمناِن جن و انس را مخاطبان آيه دانسته و اين 

ــده اعتـقاد   گوـنه بـحث هيچ متعرض    ، » َيعبُـدوَنحرف الم در «ِلمحوري  غرض دادن ـبه   اـند؛ ي مرتبط ـبا آـيه نشـ

نافرمانان    و مشــكِل تحقق نيافتن هدف خلقت درباره   ســوم، با عام تلقي كردن خطاب آيه   كه دســته درحالي 

ــده درـباره  ــتـند. در اين مـيان، بعضـــي ـبا تالش   ثقلين، در پي ـحل پيچ معـنايي ـعارض شـ ـهايي افـعال الهي هسـ

 بخش دانســـتن آموزه و گروهي با رويكرد عصـــري و نجات  باورمندانه، ســـعي در دفع اين اشـــكال نموده 

رهانـيده و با مطلوب خواندن عـبادت و نقش بســـزاي آن در    شـــده مطرح عـبادت، خود را از معضـــل نظري  

 اند. تقويت ايمان، رستگاري مخاطبان در دو سراي را مقصود خداي متعال از اين گزاره وحياني دانسته 

    . لقت، هدف، عبادت، قرآن، تفسير تطبيقي : خ واژگان كليدي 
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  مقدمه

ــاس حكـمت الهي، زمينـ  نزول ـتدريجي قرآن كريم بر    ــاز پراكـندگي گزاره ه اسـ ـهاي  سـ

امري كه نياز به  هايي چند از معجزه خاتم شـده اسـت؛ قرآني مرتبط با يك موضـوع در سـوره 

ان با هدف بررـسي همه  ترك را ـضروري مي جانبه آيات همـس فه  گذاري مـش نمايد. دريافت فلـس

تثنا و هدف از آفرينش در ن  بب ارتباط    نيـست.   گاه قرآن نيز از اين قاعده مـس موـضوعي كه به ـس

ـــبك زـندگ ـبا   نزدـيك  ــان ـبا ديگر موجودات، معـنا و سـ مورد   ي آدمـيان و چگونگي تـعاـمل ايشـ

ــأـله   ، اهتـمام ـخداوـند قرار گرفـته و آـياتي چـند از قرآن  مـندي خلـقت و چرايي آن را ـغاـيت   مسـ

ــت عـهده  ــده اسـ   )، «آـگاهي از علم و ـقدرت ـخداوـند» ٢  / «امتـحان و آزـمايش» (مـلك   : دار شـ

  . ) ٥٦  / «عبادت» (ذاريات   و   ) ١١٩ / )، «رحمت الهي» (هود ١٢  / (طالق 

را به تكاپو واداشـــته و  مفســـران ها،  چگونگي چينش ميان اين آيات و وجه اتصـــال آن 

 ـسنجي ميان بازهكه از نگاه ايـشان نـسبت   طور آن آراي تفـسيري متعددي را به دنبال داـشته اـست. 

گاه و  مقدماتي، مياني و نهايي، تكيه   و تقســيم اهداف به   امكاني تحقق اهداف الهي از آفرينش 

ــت.  ،  ١٨ج  ، ق   ١٤٠٢  ي، (طـباطـباي نكـته كلـيدي در فهم آـيات بـيانگر ـهدف خلـقت در قرآن اسـ

  ) ٣٩٩ـ   ٣٨٤ص  ، ٢٢ج  ، ش   ١٣٧١؛ مكارم شيرازي،  ٣٩٠ص 

مند كه با نگاهي ك   ، ياد ـشد   آنچه    لي به مجموعه آيات درباره هدف تالـشي اـست ارزـش

 خوانان و تدبركنندگان در كالم وحي را از بررسي آيه به آيهاما قرآن   ، خلقت ـصورت پذيرفته 

ازد نياز نمي هدف خلقت بي  ده  هركدام زيرا ؛  ـس ت و    ، از آيات يادـش ياق مورد كاربـس ته به ـس بـس

  ،هاي پس از بررســ اســت.   تأمل قابل نشــيني با ديگر آيات، داراي نكات و مفاهيم مســتقل و  هم 

با  زان ي م ال   ر ي در تفسـ   ات ي غرر اآل با نام «   اي مقاله   ، ات ي ذار  سـوره   ٥٦ ه ي مشـخص شـد كه درباره آ 

ــده اســت. نگارندگان  ١٣٩٣» (روحي و جليليان،  ات ي ذار  ســوره  ٥٦ ه ي آ   ت ي محور  ــته ش ) نگاش

ه مزبور  اـل ايي   ، مـق اطـب اه عالـمه طـب دـگ ا تمركز بر دـي اره مفهوم غرر قرآني   ـب ات  درـب ا ـهدف اثـب ، ـب

يكي از غرر مؤثر در تفســير قرآن، به بررســي نقش كليدي    عنوان به جامعيت محتوايي اين آيه 

اند. آشكار است كه گرچه مورد مطالعاتي  هاي ديگر آيات قرآن پرداخته آن در حل پيچيدگي 

شده تنها به بررسي ديدگاه عالمه طباطبايي  حاضر همسان است، مقاله ياد   رده با تحقيق مقاله نامب 

ا بر نقش  ــوي ديگر تنـه اـقد رويكرد تطبيقي بوده و از سـ   ٥٦آـيه    آفريني غررگوـنه پرداخـته و ـف
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ينه اين تحقيق را  وي ديگر پيـش ت. ـس ده اـس وره ذاريات در تفهيم ديگر آيات قرآني دقت ـش ـس

ي كه  مسـتقل   جن و انس دانسـت. مقاالت   فلسـفه خلقت   در حوزه هاي انجام شـده بايد پژوهش 

ف  ات ي رفع ابهام از ظواهر آ «  : ها ياد كرد عبارتند از توان از آن مي  مل در أ خلقت با ت   ة ناظر به فلـس

ــ  ــفه )، « ١٣٩٩» (موســـوي،  له خلود أ مسـ   مطالعه موردپژوهانه  م؛ ي از منظر قرآن كر   نش ي آفر   فلسـ

ه آفر   ات يـ آ  ـب ــمـا   نش ي مربوط  ه حق آسـ (روحي و همكـاران،  ن ي هـا و زم ن ـب تنوع  )، « ١٣٩٧» 

در فلســفه    ي تأمل «   ) و ١٣٩٧» (ســربخشــي،  ها و پاســخ آن   نش ي ناظر به علت آفر   ي ها پرســش 

ــان در نظام ترب   نش ي آفر  ــالم   ي ت ي انس ــأله   ها گرچه اين مقاله   . ) ١٣٨٨» (آهنگران،  اس هدف از  مس

  دارند: جهت با پژوهش حاضر، تفاوت    از سه  اند، خلقت را دنبال كرده 

ت آن    ده كدام از موارد  كه هيچ نخـس   ٥٦كاوي خود را به تحليل محتواي آيه متن  ذكرـش

  اند. سوره ذاريات اختصاص نداده 

از اين آثار  شناسانه برخي ديگر تفاوت دوم، رويكرد كالمي ـــ فلسفي، تربيتي و حديث 

  است. 

كه در گفتمان قرآن به رـشته  آن   باوجود ها  تفاوت ـسوم، آن اـست كه بعـضي از اين مقاله   

اي ديگر رويكرد تفســير تطبيقي را معيار ارزيابي خود قرار نداده و از زاويه   اند، تحرير درآمده 

ابرا ؛  اـند ـبه تحلـيل آـيه پرداخـته  ـــته نـگا   ن ي بـن ــتين    ، رو   ش ي پ   شـ ا رويكرد تطبيقي و  نـگارش  نخسـ ـب

ــيري فريقين در بيان آيه  متمركز  ــمار آمده و در جهت   ٥٦بر منابع تفسـ ــوره ذاريات، به شـ سـ

هاي تفـسيري را از منظر تحليل محتواي متون تفـسيري  خلقت و چالش   مـسأله   تدارك اين خأل، 

خلقت در  را بايد در كيفيت تحقق اراده ت اين بحث اهمي فريقين درباره اين آيه كاويده است. 

ــريح ه بـ نظر گرـفت. چراـكه   اين آـيه، ـهدف از خلـقت جن و انس ـكه نـماد اختـيار در مـيان    تصـ

راه عبادت    ، برخي از اين جماعت   كه تند، عبادت خداوند متعال اســت؛ درحالي آفريدگان هســ 

  ،بســته به روش تفســيري خود  ، مفســران   رو ازاين پيمايند.  را انتخاب ننموده و ره بندگي را نمي 

ــير ا  ـــته چگونگي ـبه فعليـ   ين آـيه پرداخـته و هرـيك ـبه تفسـ الهي را ـبه بـحث    ت درآـمدن خواسـ

  اند. گذارده 
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ائل ذيل را  ير برگزيده، اهداف و مـس تيابي به ديدگاه و تفـس ير دـس پژوهش حاضـر در مـس

  : نمايد دنبال مي 

رويكرد تفسيري ايشان و تمركز بر   بر اساس ــ شناسايي ادله متعدد و گاه متمايز مفسران، 

  ؛ تفاوت نهادن ميان مخاطبان آيه 

هدفمندي    مسأله  درست فهم  براي  ، گذاري شده در اين آيه اعتقادي هدف مسأله   ــــ بيان 

ــي برخي از جن و انس ـبا   ي اب يـ حكـمت  و  ــركشـ افـعال الهي و ارتـباط مـيان واقعـيت ملموس سـ

  ؛ حقيقت عبوديت مطلوب 

ــ ره  وش تفـسيري و ميزان تأثيرگذاري آن در چگونگي برداـشت  يافت نقش اختالف ر ــ

  . تفسير روايي، تفسير اجتهادي و تفسير عصري   گانه با محوريت سه از آيه 

ــر  ــتار حاضـ ــتقراي ناقص و به  ، نوشـ ــتمداد از شـــيوه اسـ گزيني ديدگاه نمايندگان  با اسـ

  موردبحثآيه  نماي تفاـسير موجود از هر رويكرد تفـسيري، ـسعي بر توـصيف تمام   ـشده ـشناخته 

بندي متناســب با آن پرداخته اســت. همچنين بداهت معنايي  تحليل و جمع   به ، عمل نموده و در 

ذاريات و توضـيح واژه محوري «عبادت»    ٥٦در آيه    كاررفته به واژگان «خلقت، االنس، الجن»  

ي در را از تبيين آغازين اين واژه كليد فســير مفســران، نگارندگان اين مقاله  در حين گزارش ت 

ــته و عنوان پيش رو را تنها در  ــري  ادبيات تحقيق بازداشـ ــيري ـ  روش   درباره مختصـ هاي تفسـ

  الگوي انسجام بخش مقاله ـ منحصر نموده است.   عنوان به 

  هاي تفسير؛ چيستي و چگونگيروش

مند به پيام هاي تفـسيري و ـشناخت آن در دـستيابي ـضابطه ه به نقش محوري روش ا توج ب   

نمايد. تعريفي علمي، دقيق و جامع از «روش تفســـير» ضـــروري مي  ، عرضـــه دريافتي از قرآن 

ــورت ـپذيرفـته و    جـهت ـهاي چـندي در  تالش  ــام آن، صـ ــالح محوري و اقسـ تعريف اين اصـ

ــت   (اّتجاه)  مباني، قواعد و گرايش   : واژگاني چون  ــيري نيز به ميان آمده اس   ١٣٩٦(ذهبي،   تفس

از بين تعاريف صــورت پذيرفته، تعريف باوجوداين،   ؛ ) ق   ١٤٢٠؛ صــفار،  ق   ١٤١٨؛ معرفت، ق 

هاي موجود  شـناسـي روش تفسـير به منبع تفسـير، در شـمار مشـهورترين و پربسـامدترين مفهوم 

سو اين  است. تعريفي كه با برقراري پيوند تفسير با توان بشري در دريافت معنا از قرآن، از يك 
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و از ســـوي   فهم و بيان مراد الهي به كار آيد كه در  داند مي   آن چيزي دانش را مشـــتمل بر هر 

آورد.  مي   حـساب به ر مفـسر را در آن مؤث هاي فكري، مذهبي، ـشخـصيتي و فرهنگي  ديگر زمينه 

  ) ٢٩ص ،  ق   ١٤١١؛ اسماعيل،  ٣٣- ٣١ص  ، ق   ١٤١٤(ايازي،  

ــه  ــده در عرصـ ــته شـ ــيوه  واكاوي منابع نگاشـ ــان از آن دارد كه  شـ ــيري، نشـ هاي تفسـ

با عنايت به اختالف مشرب، توان و تالش تخصصي مفسران، جامعه هدف تفسيرِ   پژوهان قرآن 

هاي تفـسيري  هايي چند از كتاب تقـسيم   ـسازي ـشده با آن، به ارائه تأليف ـشده و انگيزه متناـسب 

ه  اني،  پرداخـت د. (زرـق دي،  ؛  م   ٢٠٠٧عـباس،  ؛  ق   ١٣٩٦ذهبي،    ؛ م   ١٩٩٥اـن معرـفت، ؛  م   ٢٠٠٨ـخاـل

  ) ق   ١٤١٨

ــيم  ، رو پژوهش پيش  ــده هاي ي با آگاهي از تقس ــناخت   ادش ــطلحاتِ  و ش نقاط تمايز مص

يري، روش  يري، قواعد تفـس يري، گرايش مباني تفـس يري هاي تفـس يري و  ،  هاي تفـس مكاتب تفـس

ــورت ـپذيرفـته ـبا جـهت تالش    ١٣٩٩گيري ـتدقيق معـنايي آن (عزيزان و تجري،  ـهاي علمي صـ

گانه تفاســير فريقين با اولويت روش و  بندي ســه به دســته   ، محور )، با نگاهي فراگير و تاريخ ش 

ــيري   ــت؛ گرايش تفس ــيوه متقدما آن   پرداخته اس ــاص يافته و  طور كه دو نوع آن به ش ن اختص

منقول)» اـست. قـسم سوم نيز از آن غير بردارنده «تفـسير مأثور (نقل محور) و تفـسير اجتهادي ( در 

  :ي چون، داراي ساختار و اجزاي روش تفسير  است. رويكردي كه در آن،  جديد مفسران دوران 

ــت،   ــي مقارن ديدگاه   اي گونه به مباني، قواعد، منابع و گرايش اس ها و  كه امكان تطبيق و بررس

ارزيابي نقاط تـشابه و افتراق تـسهيل ـشده و تـصويري منـسجم از مورد اطالعاتي خود، به نمايش  

 شود. گذارده مي 

  ذاريات ٥٦تفسيري متقدمان و تفسير آيه  روش

ــلمان،  م  ــيرنگاران مسـ ــيري تفسـ ــائل مندي دغدغه   باوجود نابع تفسـ هاي گوناگون و مسـ

ــه چگونگي ورود به بحث، مبناي نظريه  ازنظر متفاوت پيش روي آنان،  ــط انديش پردازي و بس

مراد از روش تفسيري    ، «مأثور» و «اجتهادي» است. در اين ميان   تفـسيري قابل انقـسام به دو ـشيوه 

روايات در نگاه مفسـران اين    مأثور تنها نقل صـرف روايات نيسـت، بلكه مقصـود جايگاه ويژه 

حوزه در فهم آيات قرآن اســت. در ســوي ديگر نيز كاربســت عنوان اجتهادي، همان روشــي  
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ــفره  ــت كه گرچه به گاه خود از سـ ــالمي بهره  اسـ ،  هاي بيانيزمينه   گردد، مـند مي احاديث اسـ

ــير روايت محور   ــاري و توانمندي مفســـر، اثر وي را رنگ و بويي متفاوت از تفاسـ فقهي، اشـ

  بخشد. مي 

ان فريقين  مفـسر ت و ـشيعه، به گزارش اقوال تفاـسير اهل ـسن   بندي تحقيق با تقـسيم   در ادامه 

  پردازيم. مي  ادشده ي هاي تفسيري  در قالب روش 

  مأثور (نقل محور) و تفسير آيه ) روشالف 
  سنتتفاسير اهل    .١ 

نخســـتين تفســـير روايي  را    ) ق   ٣١٠م  طبري (   عن تأويل آي القرآن  تفســـير جامع البيان   

ــت مي  ــير دوگانه   توان دانس ــت   كه به تفس ــند روايات  اين آيه پرداخته اس . طبري با يادكرد مس

اختالف  ســـوره ذاريات    ٥٦آيه شـــناخت    پيرامون آيه، بر آن اســـت كه اهل تأويل در مفهوم 

گروه دوم، مخاطبان آيه  اما ؛ اند آيه را تنها به اهل ايمان اختـصاص داده  ، نخـست   اند. دـسته كرده 

ــتي ـكه در   اـند؛ مؤمـنان و ـكافران قرار داده   را تعميم داده و اذـعان ـبه عبودـيت را بر عـهده  برداشـ

ده  ايان توج ترجيح   طبري آن را نقل و   و  روايت ابن عباس، منعكس ـش ت. نكته ـش ه در داده اـس

ــأـله    طبري ـبه   اين بخش، عـناـيت ويژه   بـندگي نكردنـنافرـماني ـكافران و    اين تحقيق درـباره مسـ

 و نرمش   است. وي بر آن است كه مراد از عبوديت در اين آيه، تذلل   تعالي باري ايشان در برابر  

اختـصاص دارد و آنان  عمل   باوران، به حوزه رفتاري نا همگان در برابر قـضاي الهي اـست و كج 

  ) ١٧- ١٦ص ،  ٢٥ج ،  م   ١٩٩٩سازد. (طبري،  نمي   را از حكم آيه مستثنا 

ت  ، ) ق   ٥١٦م  بغوي (   معالم التنزيل  ير روايي اـس تر ادله نقلي به بيش كه با بـسط   ديگر تفـس

دو تفـسير خاص و عام درباره    ، با پيمايش مـسيري همـسان با طبري  بغوي . بيان آيه پرداخته اـست 

ــيل   اما طرح نموده،  آيه را  ــت. در   تري بيش با تفص ــان پرداخته اس به گزارش قائالن و ادله ايش

ـسفيان به آن رويكردي كه كلبي، ـضحاك و    دارد؛ آيه به اهل ايمان اختـصاص    ، تفـسير نخـست 

ــتـند.  »  الجن و االنسقراـئت منقول و متـفاوت از ابن عـباس ـكه در آن پس از واژـگان «   معتـقد هسـ

يري كه به تقابل با آيه من المؤمنین تعبير «  َو َلَقْد *  » نيز اـضافه ـشده، مؤّيد اين برداـشت اـست. تفـس
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ْنس  َم َکِثیرًا ِمَن اْلِجنِّ َو اْإلِ نا ِلَجَھنَّ
ْ
گردد و در گفتار  مي   درباره كافران مسـتقر   ، ) ١٧٩/ (اعراف   * َذَرأ

  : زيد بن اسلم نيز آمده است 

ِن و اإلنِس إّال ِلعبادتی و األشقیاَء منھم إّال ِلَمعصیتی «      . » و ما َخلقُت الُسعداَء ِمن الجِّ

ــپس ـبه گزارش دـيدـگاه ـعام   و رواـياتي چـند را در اثـبات آن گزارش    پردازد مي بغوي سـ

دونِ مراد از « كه   طور كه از امام علي (ع) آورده آن كـند.  مي  »، امر الهي بر پذيرش دعوت و  ِلَیعبـُ

ــت كه آيه  ِمُروا ِإالَّ ِلَیْعُبُدوا ِإلھًا واِحد *  عبادت اس
ُ
  كند. به گفته) آن را تأييد مي ٣١/ (توبه   * اً َو ما أ

 خداوندچراكه اگر  » اســت و اين بهترين نظر اســت؛ ِلَیعِرفونی »، « ِلَیعُبدونِ مجاهد، مقصــود از « 

آمد و دليل  كرد، امكان ـشناخت و دريافت توحيد براي آنان فراهم نمي خلق نمي  آفريدگان را 

هُ *  اين ديدگاه، آيه   درســتي بر   ْلَتُھْم َمْن َخَلَقُھْم َلَیُقوُلنَّ اللَّ
َ
أ ) اســت. بغوي دو ٨٧/ (زخرف   * َو َلِئْن ســَ

ته   تفاده از تعبير «قيل»،  نياوردن  ده كه به ـسبب گزارش كر  را نقل ديگر در اين دـس نام قائل و اـس

ت آن در مقام تضـعيف    معالم التنزيل گويا نگارنده   ير اول، با بيان معناي عبادت به هاـس . در تفـس

دونِ مراد از «   ، برداري فرـمان نرمش و   ــليم    » ِلَیعـبُ ــا و  خواه را تسـ وـناخواه تـمام خلق در برابر قضـ

دونی را به «   » دونِ ِلَیعبُ يگر، « و در تفسـير د   مشـيت الهي دانسـته اسـت   اند؛ زيرا» تفسـير كرده لُیَوحِّ

ت و سـختي، وحدانيت الهي را به اما كافر تنها به گاه شـد باور اسـت حال توحيد   مؤمن در همه 

ا : * فرمايد طور كه قرآن مي همان  آورد؛ ياد مي  یَن َفَلمَّ َه ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّ َفِإذا َرِکُبوا ِفي اْلُفْلِك َدَعُوا اللَّ
اُھْم نَ    ) ٦٥  / (عنكبوت   * ِإَلی اْلَبرِّ ِإذا ُھْم ُیْشِرُکون   جَّ

ـشده، تفـسير دوم و رويكرد عام آيه را برگزيده و از ميان بغوي از ميان تفاـسير دوگانه ياد 

»، به معرفت و شـناخت را خوش داشـته و  ِلَیعُبدونِ توجيهات صـورت پذيرفته براي آن، تفسـير « 

  ) ٢٨٩- ٢٨٨ص ،  ٤ج ،  م   ٢٠٠٠. (بغوي،  ت آيه دانسته اس   متناسب با شمول 

ــير اين آيه، با  ) ق   ٥٤٢ابن عطيه (م   ــل تخل  نيز به گاه تفس   ناپذيري از ارادهف توجه به اص

و پس از گزارش هر دو دســته از روايات    خاطب آيه را خاص ندانســته الهي نزد اهل ســنت، م 

تأويلي   پرداخته اســت؛   خطاب عام و خاص، روايات خطاب عام را ترجيح داده و به تأويل آن 

در پي تأمين مبناي   ، ســو به دنبال تأكيد بر عام بودن خطاب اســت و از ســوي ديگر كه از يك 

در   لمحرر الوجيز ا ق شــدن خواســت خداوند متعال اســت. نگارنده تفســير  در محق  اهل ســنت 
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تأويل نخسـت خود، با منحصـر نكردن عبادت در قوانين شـرعي و تعميم آن به تذلل و كرنش  

ته  عي ها بيماري  : حوادث طبيعي، قحطي و مؤمن و كافر در امور تكويني همچون   هر دو دـس ، ـس

ديگر  تـأويلي  دارد. وي در  بـه آيـه  عـام  رويكرد  مراد آيـه   ، در توجيـه  ــت كـه   ،بر آن اســ

هدفي كه نشــان از اســتعداد   ؛ اري از خلقت ثقلين و اعطاي قدرت به ايشــان اســت گذ هدف 

ــود.  ي نمي دليلي بر حتمـيت وقوع آن تلق  يابي به عـبادت دارد اما فرزندان آدم و جنـيان در ره  شـ

ــوعي ـكه در دو گفـتار نبوي (ص)  ــر لـما خلق ـله «  : موضـ ـکل مولود یوـلد علی  «   » و اعملوا فـکل میسـ
  ) ٤١- ٣٩ص  ،  ١٤ج ،  م   ١٩٩١ه،  (ابن عطي   افته است. » نيز نمود ي الفطرة 

ــير القرآن العظيم نيز در  ) ق   ٧٧٤م  ابن كثير (  ــت ديدگاه عام را ترجيح داده و تفس ، نخس

ـــته علم    ازآن پس  و رواـيات    و ـخاص پرداخـته و تنـها ـبه نـقل آرا ـبه گزارش موافـقان هر دو دسـ

  ) ٩٨ص  ، ٤  ج ،  م   ١٩٩٨اصحاب و تابعين اكتفا نموده است. (ابن كثير،  

  شيعه  ريتفاس  .٢ 
ــير قمي  ـــته و   ، مراد از اين آـيه را آفرينش اختـيارگوـنه تفسـ ا ـهدف عـبادت دانسـ ثقلين ـب

ه اين  افران ا   ، گوـن اني ـك افرـم ه كرده اســـت؛ البتـ ـن اد و  نس و جن را توجـي ـــن ادكرد اسـ دون ـي ه ـب

طور كه شيوه غالب اين اثر است ــــ قولي ديگري را نيز مبني بر  گر روايات خود ــــ آن روايت 

گونه  د و هيچ كن مي   عرضه )  ١١٨ / (هود   * َن َو ال َیزاُلوَن ُمْخَتِلِفی * منسوخ شدن اين آيه توسط آيه  

افزاـيد. (علي  گري اقوال دارد، نمي تحلـيل و ترجيحي را جز تـقديم و ـتأخيري ـكه در حـكاـيت 

  ) ٣٣١ص   ، ٢ج ، ش   ١٣٦٣بن ابراهيم،  

ير   ، ق   ١٤١٥  ، (بحراني   البرهان )،  ١٣٣- ١٣٢ص ،  ٥ج ،  ق   ١٤١٥(حويزي،  نورالثقلين  تفاـس

-٤٣٤ص  ، ١٢ج  ، ش   ١٣٦٨(قمي مشــهدي، كنزالدقائق و بحرالدقائق    و   ) ١٧٥- ١٧١ص ،  ٥ج 

ــ به گزارش ـشش روايت در  آوردن با رويكردي جامع و البته بدون  ) نيز ٤٣٦ هرگونه تحليل ــ

سـمت و سـويي يكسـان   ، گيري مواجهه با آيه جهت كه از حيث  پردازند. رواياتي  اين زمينه مي 

. با نداشــته اســت و هيچ منافاتي با اراده الهي   كرده داشــته و همگي بر عام بودن خطاب داللت 

ي نموده و اوج اين مرتبه را در فت تلق ، مراد از عبادت را معر ايات رو ازاين اي  اين بيان كه دـسته 

گونه اشـــكالي بر اراده  اي ديگر نيز بر آنند كه آيه هيچ اند. دســـته شـــناخت امام وقت دانســـته 
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  اختيار جن و انس بر عهده آنان قرار گرفته بر اســاس چه اين تكليف    ســازد؛ خداوند وارد نمي 

ــت  اـيل  گروهي راه عـبادت را پيش روي خود قرار داد   رو ازاين ،  اسـ ار ـن ه ثواب پروردـگ ه و ـب

  اند. دريغش منع گشته و از رحمت بي  اند و بعضي نافرماني كرده آمده 

ــير  ــافي   نگارنده تفس ــوخ  افزون بر گزارش روايات ياد   ، الص ــده، به تحليل مدعاي منس ش

گونه ناســازگاري  كه هيچ  اعتقاد دارد هود پرداخته اســت. او   ١١٨ذاريات با آيه   ٥٦شــدن آيه 

ـشده، به معناي نـسخ اـصطالحي در ميان ي اين عرـصه وجود ندارد و نـسخ ياد در روايات تفـسير 

ير  ت   اهل تفـس ت؛ بلكه آفرينش عالم با هدف  ؛ نيـس اوج   ه در نقطه امامي ك  گيري خلقت امام اـس

  روازاين آورد. و به جا مي  بيش از همگان بر عهده دارد  معرفت الهي اـست و تكليف عبادت را 

به حصـول و امتثال مطلوبِ امر عبادت توسـط هدف آفرينش، نافرماني برخي از ديگر   توجه با 

  ) ٧٦ص  ، ٥ج ، ق   ١٤١٥سازد. (فيض كاشاني،  آفريدگان، خللي بر غرض خداوند وارد نمي 

  بررسي تطبيقي تفاسير مأثور فريقين 
نشـان از آن   ، مسـتندات مفسـران با رويكرد روايي در منظومه فكري اهل سـنت واكاوي  

از سـلف اعتماد    شـده نقل سـوره ذاريات، جملگي بر روايات    ٥٦دارد كه ايشـان در تفسـير آيه  

ــران ياد اند. كرده  ــيري ه  ازنظر   ، شـــده مفسـ ــحاب و تابعين نيز مسـ ــان را گزارش آراء اصـ مسـ

  ـكه برخي تنـها رأي موافق ـبا دـيدـگاه خود را نـقل كرده و از ذكر ادـله و   اي گوـنه ـبه اـند؛  نپيموده 

ــتـندات دـيدـگاه مـقاـبل خودداري نمو  ـــته   ده مسـ ديگر افزون بر ـيادكرد ادـله موافق ـبا رأي   و دسـ

  اند. خود، ادله مقابل را نيز نقد كرده 

ـسويه ديگر روش تفـسير روايي را بايد در منابع تفـسيري ـشيعي دنبال نمود. مفـسران ـشيعي  

(ع) در تفســير قرآن، با تأكيد حداكثري بر    بيت اهل به ســبب تفاوت مبنايي در ترجيح روايات  

 رقراري پيوند مـيان عـبادت و معرفتبا ب  تأكـيد كرده،   آيه   بر عام بودن خـطاب  ، روايات ائـمه (ع) 

ـــكال   گوـنه هيچ و ـبه مـيان آوردن اختـيار ثقلين در عـبادت،     دانـند.نمي بر اراده ـخداوـند وارد    ي اشـ

  فعل خلقت و شـيوه  تحقق  جه ايشـان به مسـأله ك تفاسـير فريقين در اين عرصـه، تو وجه اشـترا 

ت   ه ر مواجه گيري جن و انس د جهت  ت در اما وجه افتراق اين دو مكتب را مي ؛  با آن اـس بايـس

گوهر واليت و    بر تكيه با    ، شـيوه پردازش اين ديدگاه دنبال نمود. همچنين تفاسـير روايي شـيعه 
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ــير، ـبه تعلـيل مفهوم عـبادت پرداخـته و معتـقدـند  عنوان ـبه ـجايـگاه اـماـمت،     :مفهومي ـجامع در تفسـ

ــط  تحقق   را   دـگان يـ آفر   گر ي از د   ي برخ   ي ـنافرـمان   نش، ي ـهدف آفر   عنوان ـبه   اـمام امر عـبادت توسـ

  د. كن جبران مي 

 ذاريات با آيه  ٥٦ نـسخ آيه   مـسأله   در تفاـسير روايي ـشيعه،   ذكر قابل پاياني متفاوت و    نكته 

قرار گرفته و با تبيين معنايي    تفســير صــافي نگارنده    موردتوجه موضــوعي كه   ؛ هود اســت   ١١٨

  معنايي آن در روايات، در رفع اين ابهام تالش نموده است.  نسخ و گستره   كليدواژه 

  ) و تفسير آيهغيرمنقولروش اجتهادي (  ب) 

تواند از مفـسر ديگر، در تبيين آيات قرآن، تقليد كند،  نمى   ي مفـسر   هيچ روـشن اـست كه 

(علوي   به تفسير آيات قرآن بپردازد   ، عتبر له و منابع صحيح و م بلكه بايد با برهان و اـستفاده از اد 

ه، گزارش    . ) ٢٠٩- ١٩٥،  ش   ١٣٨١مهر،   اـل مـق ادي در اين فصــــل از  ــود از روش اجتـه مقصـ

ــير آيه در و ديدگاه  ــت كه به تفسـ ــراني از فريقين اسـ هاي روايي  د به گزاره راي تقيـ هاي مفسـ

مفـسراني هـستند كه رنگ و    رخي در زمره . ب رند ي گ ي م اي جاي  گـسترده   دـسته خود در   پرداخته، 

ت. برخي بيش از همه بر براهين عقلي تكيه كرده  ان حاكم اـس يرـش اند بوي ادبي و لغوي بر تفـس

  اند. اشاري را برگزيده   و بعضي شيوه 

  سنتاهل    ريتفاس  .١ 

ــير آيه  ، ) ق   ٦٠٦(م  فخر رازي    ــوره ذاريات   ٥٦به گاه تفس پس از نقد ديدگاه معتزله    ، س

كامل اســت و هدف   نفســه في خداوند از افعال، بر آن اســت كه خداوند   ورزي غرض مبني بر  

گذاري شـده در آيه ، عبادتِ هدف رو ازاين اسـتكمال خويش را از افعال و اوامر نكرده اسـت. 

ت و الم در «   جن و انس   مندي بهره از باب اسـتكمال خلق و   گر الم مقارنت و بيان   ، » ِلَیعُبدونِ اـس

  عنصر سازنده جن و انس است.   عنوان به خلقت و عبادت    زماني هم 

رازي در بخشـــي ديگر از تفســـير اين آيه، عبادِت غايت گذاري شـــده را در دو عنوان  

ر «تعظيم و بزرگداشــت امر الهي» و «شــفقت بر خلق خدا» جاي داده و دليلي بر حصــر آن د 

با تـصريح بر عام بودن   ، . او در بحث خود در ـشرع ندانـسته اـست   ـشده ـشناخته اـصطالح عبادات  

تنها با لفظ «قيل» از   ، ت سـنجي و گزارش حداكثري روايات بدون سـخن از صـح  خطاب آيه، 
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اين خود نـشاني بر تـضعيف اين ديدگاه در نظر   كه قول خاص بودن مخاطبان اين آيه ياد كرده 

  ) ٢٣٤- ٢٣١ص  ، ٢٧ج  ،  م   ١٩٨٥اوست. (رازي،  

(بقاعي،   نظم الدرر ) و  ١٥١ص ،  ٤ج  ، ق   ١٤١٨(بيضــاوي،    التأويل   اســرار التنزيل و    انوار 

و تمركزي   ) نيز با عام تلقي نمودن خطاب، به تفـسير آيه پرداخته ٤٠٢- ٤٠١ص ،  ٩ج ،  م   ١٩٩٥

مفسـران اند.  بر ذكر آراء قائالن بر خصـوصـيت خطاب در آيه و گزارش حداكثري آن ننموده 

ب اراده الهي با  اين دو اثر،  أله عبادت   با محور قرار دادن تناـس تن معناي لغوي    مـس و در نظر داـش

َخلقي    اند؛ و نافرمانان، تســليم در برابر خداوند دانســته   برداران فرمان عبادت، بندگان را اعم از 

ره كمال را طي كرده و بعـضي با درافتادن در انحراف،   ـشده مـشخص كه برخي با پذيرش مـسير 

ــراج المنير نـگارـنده    ـكه درـحالي اـند. از ثواب الهي واـماـنده  ــيلي چرايي ترجيح    السـ ـبه بـيان تفصـ

يان ع در ب فخر رازي را با تنو   تفـسير كبير در  ـشده مطرح خطاب عام بر خاص پرداخته و مباحث  

ــربيني،    تازه هايي  مثال افزودن   و  ــت. (شـ ص ،  ٤ج ، ق   ١٢٨٥از عرف و ادبيات، ارائه كرده اسـ

١٠٨-١٠٧ (  

، با پذيرش قول به ه تفـسير معتزلي در ميان اهل ـسنت ) نمايند ق   ٥٣٨م (  جاراهللا زمخـشري 

  ،در اين ميان  ه اســت؛ عبادت نمود   خداوند از خلقت جن و انس، اراده   كه   تعميم، بر آن اســت 

ــاختند الهي را محق  رخي از ثقلين اراده ب  ــر برتافتند.    ق س ــي از آن س ــت كه  و بعض او معتقد اس

ــت؛ عـبادت مطلوب در اين آـيه، ـبه همراه اخ  ــت جن و انس اسـ ــر خواسـ ـچه اگر   تـيار و از سـ

  كنند. اراده سـرگراني توانسـتند  نمي   كدام هيچ خداوند قصـد اجبار ايشـان بر عبادت را داشـت،  

يد آن را با در اين آيه، همان محبت و رـضاي الهي اـست كه خلق بدان مأمورند و نبا  ـشده طرح 

  ). ٤٠٦ص ،  ٤ج ،  ق   ١٤٠٧است ــــ يكسان دانست (زمخشري،   ناپذير مطلق اراده ــــ كه تخلف 

ايي اســـت   ه اين مبـن ه   ـك ــط داده پردازان مكـتب معتزلي نيز  ديگر نظرـي د آن را بسـ ــي    اـن اضـ (ـق

ــ    ٤٥٩و    ٨٠ص ،  م   ١٩٩٨؛  ٥١ص ،  ٦ج ،  م   ١٩٦١عبدالجبار،   جمهور   ) و از ـسوي ديگر، ٤٦١ــ

ــ    ١٦٢ص ، ق   ١٤١٣. (باقالني،  اند آن را نقد كرده  سنت اشعري مسلك اهل   ؛ شهرستاني،  ١٦٦ـ

  ) ٢١٢ص  ، ٥ج  ،  م   ١٩٨٥؛ رازي،  ٢٦٠ـ    ٢٥٩ص  ، ق   ١٤٢٥

ــير   ــيرِ با رويكرد بيانيق   ٧٤٥م  (   ابوحيان اندلســي   البحر المحيط تفس   ) كه در زمره تفاس
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ــت به ديدگاه   كند. جاي دارد، هر دو رأي مخاطب خاص و عام را براي آيه ذكر مي  وي نخس

ــته  و آن  كرده مخاطب خاص پرداخته و مســـتندات روايي اين قول را گزارش  را مرّجح دانسـ

ديدگاه  بيان نموده و در پايان مخاطب عام را به كمك اـستدالل ابن عطيه   دگاه ي د . ـسپس  اـست 

  ) ٥٦٢- ٥٦١ص ،  ٩ج ،  ق   ١٤٢٠. (ابوحيان،  كرده است زمخشري را حكايت  

  ،تفسـير ابي السـعودمشـهور به   ارشـاد العقل السـليم الي مزايا الكتاب الكريم تفسـير بياني  

  كاربـست بياني «قيل» و نپرداختن   پس از يادكرد ديدگاه مخاطب خاص و تـضعيف آن به ـشيوه 

 " واو " )، ٩٨٢م  (   الســعود ابو اطب عام را اختيار كرده اســت. به جوانب تفســيري، ديدگاه مخ 

كاربســت آن را مشــعر بر تأكيد غايي بودن عبادت بر خلقت    آغازين آيه را اســتينافي دانســته، 

عام بودن خطاب صـورت پذيرفته اسـت. وي مراد  بر اسـاس برداشـتي كه  داند؛ جن و انس مي 

تعداد و تمك  آيه  تيابي بر مزايا و آثار آن قلمداد ن ثقلين ب را اعطاي حداكثري اـس ر عبادت و دـس

ــر «   "  الم "كـند. او در تبيين دـيدـگاه مـخاـطب ـعام، مي  ــده بر سـ دون داـخل شـ » را الم تعلـيل  ِلَیعبـُ

ـــته و ـبه  ــت   دانسـ ــت ـكه ـباور ابو . دنـبال آن، ـبه تعلـيل افـعال الهي پرداخـته اسـ ــعود بر آن اسـ السـ

ســازي فاعل    كه به معناي انگيزه آن   شــرط به محوري افعال الهي، باوري درســت اســت غايت به 

چه خداوند متعال نيازي به خلق نداشــته تا  ؛ اســتكمال خود تفســير نشــود   منظور به (خداوند) 

غايت  به ف برخي از جن و انس نـسبت  ن به كمال رـسد. با اين تفـسير، تخل آفرينش آنا   واـسطه به 

خواست و اراده    تحقق توانمندي و اعطاي مقدمات وصول به آن ـــ نقصي بر    باوجود ـــ    عبادت 

  ) ١٤٢- ١٤١،  ٦ج ،  م   ١٩٨٣آيد. (ابوالسعود،  الهي به شمار نمي 

نيز پس از تركيب آيه و در نظر گرفتن تعليل و   اعراب القرآن و بيانه نگارنده تفسير ادبي  

ــاره به   " الم "عاقـبت براي  ــده بر «لِيعـبدوِن» و اشـ ــت فن طـباق در آيه، نـكات   داخل شـ كاربسـ

 در سـنت ابي السـعود را تكرار كرده و اصـِل اختالف ميان معتزله و جمهور اهل   از  شـده مطرح 

ــأله   ــت؛ مندي افعال اراده و غايت مس ــته اس   ن يالديي مح چه   الهي پيرامون اين آيه را وارد ندانس

و   بوده ند و آفريدگان نتيجه قياس ميان خداو  ، ادشـــده ي نزاع كه   اســـت بر آن  )  ١٤٠٣(   درويش 

آيه در مقام بيان عظمت خداوند متعال و لطف او بر    رو، ازاين اـصل اين مقايـسه نادرـست اـست.  

  ) ٣٢٤- ٣٢٣ص  ، ٩ج  ، ق   ١٤١٥جن و انس در وصول به ثواب است. (الدرويش،  
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 توان بهاند، مي ذاريات پرداخته   ٥٦كه به تبيين آيه   سـنت از تفاسـير با گرايش فقهي اهل  

ــاي بحث  ق   ٦٧١م (   قرطبي  ع الحكام القرآن الجام  ــاره نمود. گرچه اقتض ــده ان ي ب ) اش در آيه   ش

قرطبي با نگاهي جامع به گزارش هر دو ديدگاه عام و خاص به همراه قائالن و    اعتقادي اـست، 

ــتندات آنان  گفتار    كند، پايان . او كه بحث خود را با نقل ديدگاه خاص آغاز مي پردازد مي مس

» كه  فمعنى (ِليَْعُبُدونِ) ليذلوا و يخضـعوا و يعبدوا را به ديدگاه عام اختصـاص داده و با عبارت « 

موافقان    ، در دســـته گيرد ســـرچشـــمه مي معنايي    دريافت مفهومي واژه «عبادت» و گســـتره  از 

  ) ٥٦- ٥٥ص ،  ١٧ج ، ق   ١٤٢٣گيرد. (قرطبي،  ديدگاه عام جاي مي 

از   ، خاذ رويكرد خاص به آيه با ات   لطائف االشــارات اشــاري،    در ميان تفاســير با گرايش 

ــت؛  گزارش دـيدـگاه ـعام پرهيز كرده و در تبيين دـيدـگاه ـخاص نيز ـنامي از ـقائالن   آن نبرده اسـ

ــيري ـكه    اي گوـنه ـبه  ـــته ـكه از ازل )  ق  ٤٦٥م  (   قشـ مـخاـطب آـيه را مؤمـناني از جن و انس دانسـ

شـايسـته رهروي در مسـير عبادت و نيل به   الهي،   برگزيده خداوند حكيم بوده و با حسـن اقبال 

  ) ٤٧٠ص ،  ٣ج ،  م   ٢٠٠٠. (قشيري،  اند شده ثواب الهي  

،  تربيش كه با تفصــيلي  اســت ديگر تفســير اشــاري  )، ق   ١٣٧٠م  ( آلوســي    روح المعاني 

پيش از پرداخت اشــاري به آيه، در وهله اول   اســت. وي ذاريات را دنبال كرده   ٥٦تفســير آيه 

بر سر «جن و انس» را استغراق دانسته و بر آن است كه آيه به مؤمنان اختصاص    الم داخل شده 

ا تعريف لغوي عـبادت ـبه «  ل دارد. او ـب ــراف كيفـيت ـبه اختـيار آن در اين آـيه، مـيان ـتذلـّ » و انصـ

ــليم همه  ــخير و تس ــگاه الهي   مخلوقات   تس ــجده   در پيش َو  *   كاررفته: به كه در قرآن با تعبير س
ُجد  َجُر َیسـْ ْجُم َو الشـَّ گونه  و اين   گذارده شـده در اين آيه فرق  )، با عبادت ياد ٦ / (الرحمن   * ان النَّ

ير، گرچه در  ي در گام دوم تفـس ت. آلوـس تدالل مدعيان خطاب عام در آيه را نقد نموده اـس اـس

داده شــمار باورمندان به خطاب عام در اين آيه نيســت، اشــكال وارده بر اين ديدگاه را پاســخ  

هاي چندي كه با تمركز بر عام بودن خطاب ايراد از ضــعيف شــمردن ديدگاه  پس اســت. او 

با ها برگزيده و  شــده، تفســير آيه به اســتعداد جن و انس از براي عبادت را از ميان اين ديدگاه 

،  ٢٧ج ، ق   ١٤١٥. (آلوـسي،  ، اـشكال عدم امتثال برخي از آنان را منتفي دانـسته اـست آن   بر تكيه 

  ) ٢٦- ٢٠ص 
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  تفاسير شيعه  .٢ 

جبر و ارتباط آن با   در مقام پاسـخ به شـبهه   ، نفائس التأويل  ) در ق   ٤٣٦م ( سـيد مرتضـي    

فلـسفه خلقت، جايگاه اراده خداوند و نقش انـسان پرداخته اـست.    مـسأله به   ، ـسوره هود   ١١٨ آيه 

ــلطنت مطلق الهي بر بندگان و كنايي  وي پس از جمع  بـندي گفـتار خويش مبني بر قدرت و سـ

ـسوره ذاريات داـشته و بر    ٥٦بودن اين آيه با آيه   داـستان هم خواندن تعبير آيه، اـشارتي گذرا بر  

ــان در قرار گرفتن   ــبيل عبادت نقش اختيار انس ــت   بر س ــتيابي به رحمت تأكيد كرده اس . و دس

  ) ٤٥٩- ٤٥٦ص ،  ٢ج ، ق   ١٤٣١(سيد مرتضي،  

، ـسخن خود را بر  تفـسير تبيان غلبه رويكرد كالمي در   تناـسب به ) ق   ٤٦٠م  (   ـشيخ طوـسي   

  كاررفتهبه آن متمركز سـاخته اسـت. وي بر آن اسـت كه الم    تحقق عبادت و چگونگي    مسـأله 

ــت ـكه ـخداوـند جن و انس را براي در آـيه، الم غرض   ــت و آـيه در مـقام اخـبار از آن اسـ اسـ

به پاداش الهي نايل شـوند. اين آيه دليلي بر بطالن ديدگاه اهل    ، عبادت آفريد تا از رهگذر آن 

م *  جبر اســت، چراكه آنان به اســتناد آيه  نا ِلَجَھنَّ
ْ
)، خلقت بخشــي از ١٧٩ / (اعراف   * َو َلَقْد َذَرأ

ان ميـ   ـكه دانـند؛ درـحالي مراهي از راه حق و گرفـتار آـمدن در آتش ـعذاب مي آفرـيدـگان را گ 

  روازاين در ســوره اعراف، الم غايت اســت.    كاررفته به و الم   اين دو آيه تناقضــي وجود ندارد 

ــت خالي   ـخداوـند،  دـچار كفر    ، برخي در اين مـيان  ـيابي ـبه ثواب آفرـيد؛ ق را براي عـبادت و دسـ

  ) ٣٩٨ص ،  ٩ج تا،  م گرفتار شدند. (طوسي، بي معاصي به عذاب جهن   ارتكاب و با    گرديدند 

كه در  مفـسر ـشيعي اـست ديگر   ، في علوم القرآن   البيان مجمع ) نگارنده  ق   ٥٤٨م  (   طبرـسي 

بحث خود را با رويكردي اعتقادي آغاز و به انجام رسـانده اسـت. وي پس از   ، تفسـير اين آيه 

  ،دانسـتهالم غرض   «لَِيعُبدون» را الم در تفسـير اين آيه،  گزارش ديدگاه مجاهد و ابن عباس در 

 گيرندســت كه در معرض پاداش نيك قرار ا   آن   ، كه هدف از آفرينش جن و انس  ا اين معن ه ب 

ــير عبادت انجام مي   و اين  ــود. تنها از مس غرض و   ، اگر گروهى او را عبادت نكردند   بنابراين   ش

غذايى را براى مردمى فراهم آورد و آنان  كسى كه   همچون  ؛ د شد هدف آفرينش باطل نخواه 

ن غذا آ ند، ولى بعضــى از آنان از  و شــ   و آن مردم حاضــر  كه آن غذا را بخورند   ند را دعوت ك 

خص  ند نخور  ورت آن ـش د   كننده دعوت ، در اين ـص وف نخواهد ـش فاهت موـص و هدفش    به ـس

ــت   ــت   خواـهد بود؛ درسـ   روازاين .  زيرا خوردن ـغذا موقوف ـبه اختـيار و انتـخاب ديگرى اسـ
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ــيله و لطف   كه هنگامي  ــت خداوند با دادن قدرت و وس ــر راه  ، هايى كه فرموده اس مانع را از س

ــته ا مكلف  ــتش كنند   ن برداشـ ــت كه او را پرسـ ــتور داده اسـ هر كس با فرمان او   ، و به آنان دسـ

و ربطى به خداوند  خواهد بود انتخاب او ه ن شـخص و ب مخالفت كند، اين نافرمانى از جانب آ 

  ) ٢٤٣ص  ، ٩ج  ،  ١٣٧٢(طبرسي،   ندارد. 

آـشكاري    ـصورت به   ، ـشده موردنظر، نـشان از آن دارد كه دو مفـسر ياد تفـسير    ـسه   بررـسي 

ــخني از خاص يا عام بودن مخاطب نگفته  ــمني عام بودن خطاب در آيه را   طور به  اما اند،  س ض

ير پرداخته پذيرفته و بر مبناي آ  ير   اند. همچنين ن به تفـس نده تفـس ير خود  تبيان   نويـس   ،در ارائه تفـس

ن (ع)، صـحابه و تابعين نكرده و  از معصـوما   شـده گزارش هاي تفسـيري  اي به گزاره هيچ اشـاره 

  برگزار نموده است.   اجمال به نيز اين امر را   البيان مجمع 

ه را اين ق   ٥٥٦م  (   ابوالفتوح رازي  ــت آـي افرـيدم «   : كـند چنين ترجـمه مي ) نيز نخسـ من نـي

ـــيان را   ــتـند   مگر جنـيان و انسـ رض من در آفرـيدن خلـقان عـبادت  يعنى غ   ؛ براى آن ـتا مرا پرسـ

به ترتيب در امر  ـسپس با گزارش اقوال امام علي (ع)، مجاهد و ابن عباس در تفـسير آيه   . » اـست 

ت و  ادت، معرـف ه عـب ت، قول مجّبره در آفرينش برخي    ـب ه عبودـي ان اقرار ـب دـگ دف   آفرـي ه ـه ـب

تفســـير اجتهادي   . واكاوي ) ١١٦- ١١٥ص ،  ١٨ج ، ق   ١٤٠٨(رازي،   داند معصـــيت را باطل مي 

يري بر جهت   روض الجنان و روح الجنان  يري  نيز حاكي از تأثير روايات تفـس رگيري تفـس  مفـس

  و عام در نظر داشتن خطاب آيه است. 

از اقوال    كدام هيچ ) نيز با اختصـــار تمام و بدون اشـــاره به ق   ٥٨٨م  (   آشـــوب شـــهر ابن 

ــيري، آـيه را   ـــته و ـبا در نظر گرفتن الم در «   ازنظر تفسـ دون مـخاطـبان آن، ـعام دانسـ » ـبه الم ِلَیعـبُ

ج  ، ق   ١٣٦٩،  شهرآشوب كرده است. (ابن   عرضه ان شيعه  مفـسر غرض، تفـسيري همـسو با ديگر 

  ) ١٩٢ص ،  ١

اختصار، همسو با بزرگان تفسيري  به و گاه   تر بيش ر شيعه كه گاه با تفصيل  از ديگر تفاسي 

اد  ــده، قلم ـي د زده   شـ ه ـبه ترتـيب زـمان، مي   ، اـن (جرـجاني،    جالء األذـهان و جالء األحزان   توان ـب

اشاره    ) ٤٨- ٤٧ص  ،  ٩ج  ،  ش   ١٣٣٦(كاشاني،    منهج الصادقين   ) و ٢٢٧- ٢٢٦  ، ص ٩ج   ، ق   ١٣٧٨

  كرد. 
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  تفاسير اجتهادي فريقينبررسي تطبيقي   
  داريوام سـوره ذاريات را بايد    ٥٦ اشـتراك تفاسـير اجتهادي فريقين در تفسـير آيه   نقطه 

اي كه بيش از همه در معناپردازي  مســأله  يه دانســت؛ ايشــان از تفاســير روايي در تفســير اين آ 

دون كلـيدواژه «عـبادت» و عـبارت «  ــت   ـكاررفـته ـبه » و الم  ِلَیعـبُ ــهود اسـ . ديگر بـحث  در آن مشـ

مشــترك تفاســير اجتهادي فريقين را بايد تالش آنان در شــناخت مخاطب آيه و به دنبال آن 

ــنت با   تعليل چگونگي تحقق اراده  ــران اهل سـ ــوعي كه مفسـ الهي در خلقت دانســـت. موضـ

بياني ضــمني از آن دارند. تمامي    ، اند و عموم مفســران شــيعه بدان پرداخته   تري بيش صــراحت  

م اند، مخاطب آيه را عا برده در اين تحقيق كه رويكرد اجتهادي را برگزيده نام ان شــيعي  مفســر 

برخي مفســران اهل ســنت    كه اند؛ درحالي ده و بر همين اســاس آيه را تفســير كرده قلمداد نمو 

به سبب گزينش ديدگاه خاص بودن مخاطب، با پردازشي    ، آلوسي و ابوحيان اندلسي  : همچون 

ــتن ـنافرـماني ـبدكرداران جن و انس ـبا ـهدف الهي از  ــأـله   متـفاوت، مـناـفات ـنداشـ عـبادت را   مسـ

  اند. اثبات كرده 

اشعري و معتزلي   تقسيم رويكرد ايشان به دوگانه   ، ذكر در تفاسير اهل سنت   نكته ـشايـسته 

أله  در  وعي كه «تعليل افعال الهي» اسـ  مـس وي يك ت. موـض ري  ـس ير    عنوان به آن زمخـش تنها تفـس

ان اهل ســنت  ، جمهور مفســر مانده از نگاه معتزلي قرار دارد و ســوي ديگر آن برجســته باقي 

  اند. محور جريان اعتزال پرداخته هستند كه به نقد ديدگاه تعليل 

 دنبال كرد: أله مس   تفسيري را بايد در دو   تفاوت اساسي رويكرد تفاسير شيعه در اين شيوه 

أله  ت ديگر آيات خلقت و فرجام جن و   مـس يعي و كاربـس ير ـش ت، قرآن محور بودن تفاـس نخـس

  دوم كه همبســتگي معناداري نيز با مســأله  ســوره ذاريات اســت. مســأله  ٥٦انس در تفســير آيه 

اختيار در ـسرنوـشت جن و انس و    ت نقش د ايـشان بر باطل بودن جبر و اهمي نخـست دارد، تأكي 

ـسو بدون طرح آـشكار عام يا خاص  هاي حياتي آنان دارد. رويكردي كه از يك خاذ تـصميم ات 

 دهدخداوند از خلقت را پاـسخ   در تالش اـست تا اـشكال محقق نـشدن اراده   ، بودن خطاب آيه 

ـسوره ذاريات    ٥٦و از ـسوي ديگر در مـصافي غيرمـستقيم، انديـشه مفـسران اـشعري در تفـسير آيه 

ــده مطرح و ديگر آيات  ــان  شـ ــبت اختيار انسـ ها با آن را دنبال  در حوزه هدف از خلقت و نسـ

  كند. مي 
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  ذاريات ٥٦تفسيري نوين و تفسير آيه   روش  ج) 

  ٥٦تفاســير نگاشــته شــده در دوران نوين تفســيرنگاري، رويكردي متفاوت در تبيين آيه 

  شوند. تفاسير شيعه و اهل سنت، عرضه مي  اند كه در تقسيم دوگانه سوره ذاريات برگزيده 

  سنتتفاسير اهل    .١ 

ت و حكمت  ، تنها بر اهمي مختصــر   صــورت به   محاســن التأويل ) در ق   ١٣٣٢(م    قاســمي   

ــيري، عـبادت را ـعاـمل  ــران و رواـيات تفسـ عـبادت تكـيه كرده و ـبدون پرداـخت ـبه آراي مفسـ

  صــورتبه تفســيري كه   ســت؛ به ســعادت در دنيا و آخرت معرفي نموده ا صــالح و دســتيابي  

  ) ٤٦ص ،  ٩ج ،  ق   ١٤١٨اجمالي مهر تأييدي بر عموميت مخاطبان آيه دارد. (قاسمي،  

بيان ارتباط ســـياق پاياني ســـوره    ا ب   ، في ظالل القرآن تفســـير در ) ق   ١٣٨٥(  ســـيد قطب 

ـــياق آـغازين آن  ــت ـكه ارتـباط مـيان  مي   ٥٦ـبه تبيين آـيه   ، ذارـيات ـبا سـ ـــيد بر آن اسـ پردازد. سـ

اســت. موضــوعي كه با  هدف اصــلي اين ســوره   ، و زمين و پيوند قلب آدميان با غيب  آســمان 

يافته و    تبلور   ٥٠خدا» در آيه   ي سـو به هاي آغازين اين سـوره آغاز شـده، در مفهوم «فرار قسـم 

ايمان و يقين،    مـسأله ـشده در ـسوره نيز با تأكيد بر  ي ياد ها قـصه ن يافته اـست. در عبادت الهي تعي 

رهايي قلب از قيدهاي زميني و اتصـال به آسـمان بيان شـده كه نقطه اوج آن   هت ج همگي در 

ادت   ه در عـب ار مي   عنوان ـب ـــك ــلي جن و انس آشـ ه اصـ ــود وظيـف اه؛  شـ ه كوـت ابراين اين آـي ،  بـن

تنها به اقامه واجبات شـرعي كه الزمه    ، مفهوم عبادت  دربردارنده مفهومي سـترگ اسـت؛ زيرا 

اين مفهوم،  نمايد. تر از آن مي مقام خالفت الهي بـشر در زمين اـست، محدود نـشده و بـسي فراخ 

بخشي  عبوديت را بر سرزمين وجودي نفوس انساني حاكم سازد و سپس در جهت   نخست بايد 

  ) ٣٣٨٩- ٣٣٧٣ص   ، ٦ج ،  ق   ١٤١٢تمامي كردارهاي ايشان تأثير گذارد. (قطب،  

هاي تفســيري  ، پس از نقل ديدگاه التفســير الوســيط ) در  ق   ١٤٣١(   د طنطاوي محمد ســي 

مـسأله تعليل خواـست   درباره مخاطبان آيه، ديدگاه عام را انتخاب كرده و با عبور از  ـشده مطرح 

ود زـندگي دنيوي و اخروي بـندـگان  آن در كـمال و بهب   نقش ت ـجايـگاه عـبادت و الهي، ـبه اهميـ 

  ) ٣٠- ٢٩ص ،  ١٤ج  ، م   ١٩٩٨. (طنطاوي،  پرداخته است 

ــابوني  ــنجي آـيه برگزـيده ـكه رويكرد ـعام را در مـخاـطب ازآن پس ) ق   ١٤٣٦م  (   صـ ـبا   ، سـ
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عي بر   مند آن، ـس ي به قرآن توجه تأكيد بر مفهوم عبادت و جايگاه ارزـش خوانان بدين مهم  بخـش

ير داـشته اـست.  اطبان آيه، بر آن با پرهيز از يادكرد ديدگاه تخـصيص بخش به مخ   ـصفوة التفاـس

به توحيد و خودداري از لجاجت در دنياپرستي   ي بند ي پا است كه غايت خلقت ثقلين، عبادت و  

  ) ٢٤٠ص  ،  ٣ج ، ق   ١٤٢١است. (صابوني،  

كرده و  عرـضه نيز هنگام تفـسير اين آيه، نخـست اجمالي از تعبير «ِلَيعبدون»    التفـسير المنير 

ــتگان نقل نمو دو ديدگاه «امر به عبادت  ــت. » و «معرفت» را از گذش ) ق   ١٤٣٦م  (   زحيلي  ده اس

ــوره ذاريات و آيه   ٥٦با برقراري ارتباط ميان آيه   ، ســپس در بياني مختصــر  ــوره توبه،    ٣١س س

آيه و پرهيز از درافتادن در شــرح و بســط چگونگي تحقق افعال  مفروض دانســتن خطاب عام 

  عنوانبه ) را ٣٩٦ص ،  ٧ج ، ق   ١٤١٩الهي و اشـكاالت وارد بر آن، عبارت ابن كثير (ابن كثير،  

  ) ٤٩- ٤٦ص ،  ٢٧ج ،  ١٤١٨. (زحيلي،  آورد ديدگاه برگزيده خود مي 

  تفاسير شيعه  .٢ 

ــيعه در دوران جديد را مي  ــير ش ــتراك تفاس گيري هدايتي مخاطبان  توان جهت نقطه اش

اي كه در مسـأله براي خوانندگان عصـر حاضـر قلمداد كرد.  قرآن سـازي فهم  قرآن و متناسـب 

نيز نمود يافته    ـسوره ذاريات  ٥٦در آيه  ـشده مطرح مـسائل   ازجمله ـشيوه بيان معـضالت كالمي،  

ئل كالمي، موضــوع شــيعه درباره اين آيه، برخي افزون بر اشــاره به مســا   اســت. تفاســير جديد 

باوران را هدف قرار داده و برخي  آفريني آن در سـعادت دنيوي و اخروي قرآن عبادت و نقش 

ــاـئل اعتـقادي مورد اختالف از هـمان آـغاز، بـحث را بر گوهر عـبادت و آـثار آن  ـبا ـگذر از مسـ

ــاخـته  ــير متمركز سـ  نموـنه)،  ٣٨٨- ٣٨٦ص  ،  ١٨ج ،  ق   ١٣٩٠طـباطـبايي،  (   الميزان   ـهاي اـند. تفسـ

  انوار،  ) ٧٦- ٧١ص ، ٨ج ،  ش   ١٣٦٠ـعاملي،  (   ـعاملي ،  ) ٣٨٥- ٣٨٤ص ، ٢٢ج  ، ش  ١٣٧١مـكارم،  ( 

  ١٣٧٥قرشـي، (   الحديث  احسـن ،  ) ٤٨٣- ٤٧٩ص ، ١٥ج ،  ق   ١٤٠٤حسـيني همداني،  (  درخشـان 

ان ،  ) ٣٦٠- ٣٥٦ص  ،  ١٠ج  ،  ش  بي (   مخزن العرـف اني،  ــفـه ا،  امين اصـ ،  ) ٣٣٥- ٣٣٤ص  ،  ١٢ج ـت

ادقي تهراني،  (  الفرقان    ١٤١٩مدرـسي،  (  من هدي القرآن   و   ) ٣٤٩- ٣٤٥، ص ١٢ج ، ق   ١٤٠٦ـص

نخـست جاي داد كه افزون بر يادكرد جايگاه    توان در ـشمار دـسته را مي   ) ٧٥- ٧٠ص ،  ١٤ج  ، ق 

تطبيقي    صـورت به هدف از خلقت  مسـأله  عبادت در اين آيه و ارتباط آن با تكليف عبادت، به 
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حجة التفاـسير و  از تفاـسير   ، . در ـسوي ديگر اند ن نيز اـشاره كرده و موـضوعي در ديگر آيات قرآ 

ــير  بالغ  ، ٥ج  ، ق   ١٣٩٨ثقفي تهراني،  (  ـيد روان ـجاو )، ٢٢٨ص ،  ٦ج ، ق   ١٣٨٦بالغي،  (   االكسـ

ــف )،  ٧٠ص  ــري   )، ١٥٨ص  ، ٧ج  ، ق   ١٤٢٤مغنيه،  (  كاش ــاه (   اثناعش  ،ش   ١٣٦٣عبدالعظيمي،  ش

  ١٣٩٠خســرواني،  (  خســروي )، ٤٤٥ص  ، ٦ج ، ش   ١٣٦٦بروجردي، (  جامع ،  ) ٢٨٥ص ،  ١٢ج 

اهللا،  فضـل (  من وحي القرآن )،  ٢٨٨ص ،  ١٢ج ، ش   ١٣٦٩طيب،  (   اطيب البيان   ) ٩٧ص  ، ٨ج  ، ق 

اد مي   ) ٢٦٨- ٢٦٧ص  ،  ٩ج  ،  ش   ١٣٨٨قرائتي،  ( نور    و   ) ٢٢٦- ٢٢٤ص  ،  ٢١ج ،  ق   ١٤١٩ توان ـي

تر از تكاليف شــرعي، از تفصــيل مســائل  كرد كه با تأكيد بر عبادت، آن هم در معنايي فراخ 

  . اند عبور كرده كالمي  

  بررسي تطبيقي تفاسير نوين فريقين
همـساني تالش تفـسيري مفـسران فريقين در دوران نوين تفـسيرنگاري، امري اـست كه در 

هاي علمي ارجاع و پيوـست   باوجود ـسوره ذاريات مـشهود اـست. ايـشان   ٥٦مورد مطالعاتي آيه 

گر آگاهي از مســائل مرتبط با اراده الهي از خلقت و بيان مخاطب آيه، از تفصــيل و بســط بيان 

عبادت و نقش آن بر    با تمركز بر جوهره  ان دوران جديد، اند. مفســـر كرده  ها پرهيز اين تفاوت 

ــ اخالقي را بر تفصيل اعتقادي ترجيح داده  اند. همچنين  سرنوشت جن و انس، رويكرد تربيتي 

در   درافتادن از   ، سـو اين تفاسـير با تبيين معنايي عام براي عبادت و پيوند آن با عبوديت، از يك 

ــوي ديگر رايي خلـقت و ارتـباط آن ـبا اراده ـخدا پرهيز كرده ـهاي نظري در چ بـحث   ،اـند و از سـ

ــه  به  را   خوانندگان خود  ــتمرار عبادت و پايبندي به آن در تمام عرص ــرورت اس هاي حيات  ض

  اند. ده توجه دا 

  نتيجه

تحقق هدف   ي در چگونگ   ن ي ق ي مفسـران فر   دگاه ي د   ي ق ي تطب   ي بررسـ  براي نوشـتار كه   ن ي ا 

تفاســير    ي محتوا   ل ي و تحل   ي نگاشــته شــده اســت، با بررســ   ات ي ذار   ســوره   ٥٦ ه ي از خلقت در آ 

ه    ، فريقين  ت ـك اـف اد درـي ـي ــير  اسـ هتـف اـن ه، رويكرد دوـگ اين آـي ــير فهم و تفهيم   شــــده در مسـ

نجي را دنبال كرده و به بيان نكات  مخاطب  در فرجام تحقيق،    رو ازاين اند.  ي پرداخته تأمل قابل ـس
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  از تلخيصِ الگوي تفـسيري تفاـسير فريقين در معناـسنجي و تفـسير اين آيه، به اقتـضاِي نتيجهپس 

  كنيم: مي  موردتحقيق عرضه  ت تفاسير فريقين را با تمركز بر آيه قو ضعف و  نقاط پژوهش،  

ديدگاه نخســت، آيه را متعلق به  : اند كرده   عرضــه . مفســران دو تفســير براي اين آيه ١

دانسـته و ديدگاه دوم كه بخش غالب آراي تفسـيري را به خود اختصـاص  مؤمنان اهل طاعت  

ــت. دـيدـگاهي ـكه   داده، ـبا رويكردي ـعام، مـخاـطب آـيه را تـمامي جن و انس قلـمداد كرده اسـ

ان از ثقلين   ل ايـم ه اـه ا ـب ه را تنـه ال برخي از   اختصـــاص داده و آـي دم امتـث اي ـع ديگر در تنگـن

كال عدم عبادت  تالش   ميم بخش، تع نافرمانان قرار نگرفته اما ديدگاه  هايي را در جهت دفع اـش

 نموده است. خداوند   تحقق اراده  مسأله  برخي از جن و انس و 

 : سوره ذاريات عبارتند از   ٥٦ت تفاسير فريقين در تفسير آيه ترين نقاط قو . مهم ٢

دغدغه  آيه ـ  در  نافرماني»  و  «عبادت  اشكال  دفع  و  تبيين  در  فريقين  مفسران  مندي 

 تر مفسران فريقين، قرار گرفته است.بيش   موردنظر اي است كه  ، مسأله موردبحث 

- اي كرده و روش تفسير، كوشش گسترده   ناي آيه و عرضهـ مفسران فريقين در تحليل مع

نقلي، عقلي و لغوي موافق و مخالف با ديدگاه   دلهاند. برخي به ذكر ا ده هاي متنوعي را دنبال نمو 

 اند.تفسيري خود پرداخته و بعضي تنها به گزارش ادله موافق با تفسير خود بسنده كرده 

بيت (ع) در تفسير آيه، اهل از روايات تفسيري    داريوام ر شيعه، با  ان متقدم و متأخ ـ مفسر 

در راهي مشترك، بر تنگناي تعليل هدف   ت و حكمت خلقت فرق نهاده و با گام نهادن ميان عل

  اند.خلقت و تناسب آن با اراده الهي فائق آمده 

ر قرآن، به جاي پرداخت به جزئيات نظري و اعتقادي درباره آيه، غالب مفسران متأخ ـ  

گسترده اثرگذاري بر حيات دنيوي   ت آگاهي بندگان از تكليف عبادت و دامنه موضوع اهمي 

و آن  كرده  عرضه داده و در اين مسير معنايي فراگير از مفهوم عبادت  و اخروي را هدف قرار

نگري سبب جامع   به اند. رويكردي  دانسته   شده شناخته تر از چهارچوب تكاليف عبادي  را فراخ 

خاص را به خود نگرفته رنگ و بوي مذهبي    تنهانه گري عام قرآني،  هدايت   و تأكيد بر جنبه

 ، سعي در تبيين و رساندن پيام قرآن دارد.شمولشي جهانبلكه با گراي 
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ير  دريافتند كه كاـستي  ، . محققان اين اثر ٣ ير مفـسران فريقين به تفـس هايي در رويكرد تفـس

اين    توسـط   برگزيده هايي كه گرچه به سـبب شـيوه تفسـيري  كاسـتي موردنظر وجود دارد؛  آيه 

ــران، گاه  ــم قابل مفسـ ــت، چشـ ــي اسـ و بر   برجاي خود ماندگار رد همچنان  در برخي موا  پوشـ

 ؛ از جمله: چگونگي تفسير آنان تأثيرگذار بوده است 

 ـ بنيان حداكثري تفسير آيه بر آراي تفسيري سلف با محوريت صحابه و تابعين در تقسيم 

  ؛دوگانه مخاطب عام و خاص 

نت   ير اهل ـس تي كه در تفاـس ير روايي مورد    تر بيش اين كاـس ايد در تفاـس ت، ـش نمايان اـس

ير با رويكرد اجتهادي  اغماض   ير  نيـست. بايد اف   پذيرفتني باـشد اما در تفاـس زود كه در ميان تفاـس

واحد و اعتمادپذيري در ترجيح يكي از دو رأي روايي در تفســـير آيه وجود    شـــيوه  مأثور نيز 

خطاب    دوـسويه ـشده، تنها به گزارش اقوال ـسلف در ان ياد كه برخي از مفـسر   اي گونه به ندارد. 

ام و ـخاص  ه و    ـع اوجود پرداخـت ل   ـب اـب ل، هيچ   جمع ـق اـب ِب متـق اـن ـكدام را ترجيح  نبودن اين دو ـج

اند. برخي ديگر تنها بر طرف موافق با ديدگاه خويش متمايل شده و فقط به ذكر روايات  نداده 

ــو ـبا آن پرداخـته  ـــته همسـ ــيلي تـمامي اقوال، ـبدون بـيان   ـباوجود ديگر نيز   اـند. دسـ گزارش تفصـ

  اند. روي آورده و تفسير خويش را سامان داده   سو ك ي به   ، حديثي خود مرّجحات تفسيري و  

نگري در تفسير آيه و در نظر نداشتن قول متفاوت، رويكرد غالب تفاسير اهل ـ اشعري 

  ؛سنت 

ناپذير باشـد كه مفسـران اهل سـنت، هنگام پردازش  تا حد بسـياري رايج و شـايد خدشـه 

ــاس تنـها    ، آـيات اعتـقادي قرآن  ــير كنـند. آن مبـناي    بر اسـ طور ـكه ـبه ـباور خويش اـقدام ـبه تفسـ

يعه نپردازند و يا اين  تند نقد خويش قرار دهند گزارش ديدگاه ـش اما رويكرد  ؛  كه تنها آن را مـس

ــان ـكه هـمان هـمه  ــيري نزدـيك ـبه ايشـ ـجانـبه در نـقد دـيدـگاه ـناهمگون و برآـمده از مكـتب تفسـ

يابي اين  سـوره ذاريات اسـت كه نمونه   ٥٦در تفسـير آيه   توجه قابل جريان اعتزال اسـت، امري  

ادي خود مي  ات اعتـق ا محورـيت آـي ات قرآن، ـب از پژوهش امر در ديگر آـي ــرآـغ د سـ اي  تواـن ـه

  د. مستقل باش 
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مفهوم واليت و تأثير آن بر تفسير قرآن در منابع   دربارهـ باوجود تكرار فراوان روايات    

منسجم و كارا در   صورت به و طرحي فراگير كه    عرضه الگو   تفسيري شيعي، همچنان مسأله 

مسأله  پابرجاست.  شود،  استفاده  قرآن  ديدگاه تفسير  به  شيعه  روايي  تفسير  پيوست  به  كه  اي 

شده كه بر اساس همين منجر    سوره ذاريات و آيات ديگر قرآن   ٥٦مخاطب خاص، در آيه  

  .گشته و با موضوع هدايت عام در قرآن در تضادي آشكار است   الگو تفسير 

ي ، در نظر نداشتن مفهوم قرآنموردبحث ـ ضعف مشترك تفاسير فريقين در تفسير آيه  

گزين مخاطب، گويا عبادت، در رويكرد خاص  كه چنان آن   واژه عبادت در گفتمان قرآن است؛ 

و نافرماني در حوزه قوانين شرعي در نظر گرفته شده و در رويكرد   ي ر ي پذ رمان ف   معادلي براي

  گزين خطاب، عبادت در معناي لغوي خود به كار گرفته شده است.عام 

ساز هدف از خلقت كه زمينه   آيات قرآن در عرصه   ي تمامبه ـ نبود نگاه جامع و فراگير  

ناتمام مي تفسيري  فريقين    تر بيش است كه در  شود، كاستي ديگري  تحليل و   مشهودتفاسير 

  است.
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 . مشهد: دانشگاه اسالمی رضوی التفسیر و المفسرون،  )، ق   ۱۴۱۸معرفت، محمدهادی ( 
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References 
Holy Quran 
Abbas, F. (2007). Al-Mufassiroon, madarisuhum wa minhajuhum. Oman: Dar al-

Nafaais. [In Arabic]. 
Abu al-Suood, M. (1983). Irshad al-ʿaql al-salim ila mazaya al-Quran al-karim. Beirut: 

Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. [In Arabic]. 



 ۱۶، شماره پیاپی  ۱۴۰۱، پاییز و زمستان  ۲، شماره ۸سال   -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۳۳۴

http://ptt.qom.ac.ir 

Abu Hayyan, M. (1420 AH/1999). Al-Bahr al-muhit fi al-tafsir. Beirut: Dar al-Fikr. [In 
Arabic]. 

Abul Futuh Razi, H.(1408 AH/1988). Rowd al-jinan war ruh al-jinan fi tafsir al-Quran. 
Mashhad: Astan Quds Razavi. [In Arabic]. 

Alavi Mehr, H. (1381 SH/2002). Ravish-ha va gerayesh-ha-yi tafsiri. Qom: Usweh. [In 
Persian]. 

Al-Qushayri, A. K. (2000). Lataʾif al-ishaaraat. Cairo: al-Heiat al-Misriyyah al-Aamah 
li-l Kitab. [In Arabic]. 

Alusi, M. (1415 AH/1995). Ruh al-maʿani fi tafsir al-Quran al-ʿazim. Beirut: Dar Ihya 
al-Turath al-Arabi. [In Arabic]. 

Al-Zuhayli, W. (1418 AH/1997). Al-Tafsir al-munir fi al-ʿaqidah wa al-sharʿiah wa al-
minhaj. Damascus: Dar al-Fikr. [In Arabic]. 

Ameli, I. (1360 SH/1981). Tafsir ʿAmeli. Tehran: Saduq Bookshop. [In Arabic]. 
Amin Isfahani, N.B. (n.d.). Makhzan al-Irfan. N.P. [In Persian]. 
Ayazi, M. A. (1414 AH/1994). Al-Mufassiroon: hayatuhum wa minhajuhum. Tehran: 

Ministry of Islamic Culture and Guidance, Printing and Publication Institute. [In 
Arabic]. 

Azizan, M., & Tajari, M. A. (2020). Redefining the term "method of interpretation." 
Journal of Quran and Hadith Sciences, 104, 185-206. [In Persian]. 

Baghwi, H. (2000). Maʿalim al-tanzil. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. [In Arabic]. 
Bahrani, H. (1415 AH/1995). Al-Burhan fi tafsir al-Quran. Qom: Bethat Institute. [In 

Arabic]. 
Balaghi, A. H. (1386 SH/2007). Hujjat al-tafasir wa balagh al-ikseer. Qom: Hekmat. 

[In Arabic]. 
Baqaie, I. (1995). Nazm al-durar fi tanasub al-aayaat wa al-suwar. Beirut: Dar al-Kutub 

al-Ilmiyyah. [In Arabic]. 
Baqellani, A.B. (1413 AH/1993). Al-Insaf fi ma yajib iʿtiqadahu wa la yajuz al-jahlu 

bih. Cairo: Maktabat al-Khanji. [In Arabic]. 
Beydawi, A. (1418 AH/1997). Anwar al-tanzil wa asrar al-taʾwil. Beirut: Dar Ihya al-

Turath al-Arabi. [In Arabic]. 
Burujerdi, M. I. (1366 SH/1987). Tafsir Jamiʿ. Tehran: Sadr Library. [In Persian]. 
Darwish, M. D. (1415 AH/1995). Iʿrab al-Quran wa bayanah. Damascus: Dar al-Irshad 

li-l Shuoon al-Jamieyyah. [In Arabic]. 
Fadlallah, M. H. (1419 AH/1998). Min Wahy al-Quran. Beirut: Dar al-Malak. [In 

Arabic]. 
Fayd Kashani, M. (1415 AH/1995). Al-Safi. Tehran: Maktabat al-Sadr. [In Arabic]. 
Hoseini Hamedani, M. (1404 AH/1984). Anwar-i darekhshan dar tafsir-i Quran. 

Tehran: Lotfi. [In Persian]. 
Huwayzi, A. A. (1415 AH/1995). Tafsir Nur al-Thaqalyn. Qom: Ismailian. [In Arabic]. 
Ibn al-Munir, A. (1407 AH/1987). Al-Intisaf. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi. [In Arabic]. 
Ibn Atiyyah, A. H. (1991). Al-Muharrar al-wajiz fi tafsir al-kitab al-ʿaziz. Qatar: al-

Riasah al-Mahakim al-Sharieyyah. [In Arabic]. 
Ibn Kathir, I. (1419 AH/1998). Tafsir al-Quran al-ʿazim. Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyyah. [In Arabic]. 
Ibn Shahr Ashoub, M. (1369 SH/1991). Mutashabah al-Quran wa mukhtalifah. Qom: 

Bidar. [In Arabic]. 



  ۳۳۵   |   اتیسوره ذار  ۵۶  هیاز خلقت در آ تحقق هدف  یدر چگونگ  ن یقی مفسران فر دگاه ید ی قیتطب یبررس

 

http://ptt.qom.ac.ir 

Ismaeel, M. (1411 AH/1991). Ibn Jarir al-Tabari wa minhajahu fi al-tafsir. Cairo: Dar 
al-Manar Priting, Publication and Distribution. [In Arabic]. 

Jorjani, H. (1378 AH/1999). Jalaʾul azhan wa jalaʾul al-ahzan (Tafsir Gazir). Tehran: 
University of Tehran. [In Arabic]. 

Kashani, F. (1336 SH/1957). Minhaj al-sadiqeen fi ilzam al-mukhalifin. Tehran: Tehran: 
Islamiyyah Bookship. [In Arabic]. 

Khalidi, S. (2008). Taʿrif al-daarisin bi minhaj al-mufassireen. Damascus: Dar al-
Qalam. [In Arabic]. 

Makarem Shirazi, N. (1371 SH/1993). Tafsir Namunah. Tehran: Dar al-Kutub al-
Islamiyyah. [In Persian]. 

Marefat, M. H. (1418 AH/1997). Al-Tafsir wa al-mufassiroon. Mashhad: Razavi Islamic 
University. [In Arabic]. 

Modarresi, M. T. (1419 AH/1998). Min huda al-Quran. Tehran: Dar Mibbi al-Husayn. 
[In Arabic]. 

Moghnieh, M. J. (1424 AH/2003). Al-Tafsir al-kashif. Qom: Dar al-Kitab al-Islami. [In 
Arabic]. 

Murtada, A. (Alam al-Huda). (1431 AH/2010). Nafaʾis al-taʾwil. Beirut: Muassasat al-
Aalami Press. [In Arabic]. 

Qaraati, M. (1388 SH/2009). Tafsir-i Nur. Tehran: Markaz-i Farhangi-yi Dars-ha-yi az 
Quran. [In Persian]. 

Qarashi, A. A. (1375 SH/1996). Tafsir Ahsan al-hadith. Tehran: Bethat Foundation. [In 
Persian]. 

Qasemi, J. D. (1418 AH/1997). Mahasin al-taʾwil. Beirut: S=Dar al-Kutub al-ilmiyyah. 
[In Arabic]. 

Qommi Mashhadi, M. (1368 SH/1990). Tafsir Kanz al-daqaʾiq wa bahr al-gharaʾib. 
Tehran: Sazman-i Chap va Intisharat. [In Arabic]. 

 
  


