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 :هیأت تحریریه 

 دکتر سیّد محمّدباقر حجّتی؛ استاد دانشگاه تهران .1

 استاد دانشگاه قم؛ دکتر سیّد رضا مؤدّب .0

 ار دانشگاه قمدانشی ؛دکتر غالمحسین اعرابی .9

 قاسم بستانی؛ دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر .4

 دانشیار دانشگاه قم ؛یاریددکتر محمد تقی  .7

 مازندران دانشگاه نتّاج؛ دانشیار ربیع اکبر سیّد علی دکتر  .6

 دکتر محمّد سعیدی مهر؛ دانشیار دانشگاه تربیت مدرّس .5

 آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفدکتر نادعلی عاشوری تلوکی؛ دانشیار  .3

 دکتر قاسم فائز؛ دانشیار دانشگاه تهران .2

 ^دکتر فتحیّه فتاحی زاده؛ دانشیار دانشگاه الزهراء  .12
 

 

 :پرست؛ عضو هیأت علمی دانشگاه زابلعلی ایمان مشاور امور فنّی 

 کارشناس ارشد مطالعات بریتانیا و ۀحمید رضا یگانه؛ دانش آموخت مقاالت: ةانگلیسی چکید مترجم و ویراستار 

 المللی امام رضا$استاد مدعوّ دانشگاه بین 

 :عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیلیال باقری؛  ویراستار این شماره 



 

 یی نگارش و ارسال مقاله برای دو فصلنامهنامهشیوه

 «ی علوم قرآن و حدیثنامهدانش»

 

های علوم قرآن و حدیث و یا یابد که در یکی از عرصهمیای انتشار در این دو فصلنامه، مقاله .1

 ای علوم قرآن و حدیث با سایر علوم نگاشته شده باشند.رشتهمباحث میان

 اینکهی مقاله معذور است، مگر ی ارسالی به زبان فارسی باشد. مجلّه از چاپ ترجمهمتن مقاله .2

 همراه نقد و تحقیق باشد.ترجمه 

 ای دیگر به چاپ نرسیده یا برای چاپ فرستاده نشده باشد.ی ارسالی در نشریهمقاله .3

 ی فرستاده شده تحقیقی و مستند و براساس معیارهای پژوهشی باشد.مقاله .4

 صفحه فراتر نرود. 22حجم مقاله از  .5

تایپ شده و فقط از طریق پست  wordی ی کافی میان سطور و خوانا، با برنامهمقاله با فاصله .6

الکترونیکی به مجلّه ارسال شود، اعالم وصول پس از دریافت مقاله از همین طریق حداکثر بعد از 

 ده روز انجام خواهد گرفت.

ی مسئول مقاله، به همراه نشانی ذکر مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان، تعیین نویسنده .7

 علمی هریک به همراه اسکن حکم کارگزینی ضروری است. یکامل، شماره تماس و درجه

تر از استادیاری باشد، انضمام اسم یک استادیار در صورتی که نویسنده دارای مدرک پایین .8

 ضروری است. 

 های زیر باشد:مقاله باید مشتمل بر بخش .9

 ی اصلی، نتیجه و فهرست منابع.ها، مقدمه، بدنهچکیده، کلیدواژه



  

 

 انگلیسی اسامی و اصطالحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است.درج معادل  .12

ی جلد و صفحه، در داخل ارجاعات در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شماره .11

 پرانتز درج گردد.

ی ن مقالهارد و از بازگردندادمیفصلنامه حق رد یا قبول و ویراستاری مقاله را برای خود محفوظ  .12

 دریافتی معذور است.

گردد و در این میشود و پس از تأیید برای چاپ آماده میها بعد از ارزیابی اولیّه، داوری مقاله .13

 صورت دو نسخه به نویسندگان مقاله تقدیم خواهد شد.

 های چاپ شده صرفاً بیانگر دیدگاه نویسندگان و صحّت نوشتارهای علمی نیز با مقاله .14

 ست. نهاآ

  

 نامهشیوه  

ها، سازی و چاپ مقالهمنظور سهولت ارزیابی، آمادهپژوهشگران و نویسندگان محترم مناسب است به

 نکات ذیل را رعایت کنند:

 در تدوین مقاله الزم است این ترتیب رعایت شود:

 گردد؛صورت کوتاه و رسا درج ناظر به موضوع تحقیق باشد، به مقاله: عنوانالف( 

ی علمی و سازمان ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به همراه رتبه ب( مشخصات نویسنده:

 وابسته الزامی است؛



ای که نمایانگر شرح مختصر و گونهواژه به زبان فارسی و انگلیسی به152تا  122قریب به  ج( چکیده:

 ی بحث باشد؛های مهم نتیجه، ماهیت پژوهش و نکتهجامعی از محتویات نوشتار شامل: بیان مسأله، هدف

کنند و کار میواژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا 6حداکثر تا  ها:د( کلیدواژه

 سازند؛میوجوی الکترونیکی را آسان جست

 ترین مطالب مقاله. ی طبقه بندی محوریارائه ی مقاله:درختوارهه( 

های قبلی در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نیز به زمینه قدمه یا طرح مسأله:و( م

 صورت واضح اشاره شود؛با موضوع نوشتار بهآنها  پژوهش و ارتباط

 ی اصلی مقاله رعایت نکات زیر ضروری است:در نگارش بدنه ی اصلی مقاله:ز( بدنه

ای که هر پاراگراف )بند( حاوی گونهبندی شده باشد، بهاست، پاراگرافی مقاله که متن اصلی . بدنه1

 یک موضوع مشخص باشد.

 خاص قرار بگیرند. عنوان. هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک 2

ی منسجم ی مقاله از شاکلهتر قرار بگیرند، به نوعی که مجموعهکلی عنوان. هر دسته از عناوین، ذیل 3

 بوده و تقدیم و تأخیر مطلب در آن رعایت شده باشد. برخوردار

قرار داده شود. نقل )»«( شود، ابتدا و انتهای مطلب، گیومه می. در مواردی که مطلبی عیناً از منبعی نقل 4

 به مضمون نیازی به درج گیومه ندارد.

 . هر مطلب نقل شده باید به منبعی ارجاع داده شود.5

 زیر رعایت گردد:. در ذکر مرجع نکات 6

  به جای ذکر مراجع در پاورقی یا پایان هر مقاله، در پایان هر نقل قول مستقیم یا

شود: )نام خانوادگی مؤلف، سال میغیرمستقیم، مرجع مورد نظر بدین صورت ذکر 



  

 

انتشار، شماره جلد و صفحه(. در صورتی که نام خانوادگی مؤلف مشترک است، باید 

که از شخص مورد نظر در یک سال، دو اره قرار گیرد. در صورتیاسم وی هم مورد اش

اثر یا بیشتر منتشر شده و در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، با آوردن حروف 

 الفبا بعد از سال انتشار میان دو اثر تفکیک صورت گیرد؛ 

  صورت اگر از یک نویسنده بیش از یک اثر استفاده شده است، ذکر منبع بدین شکل 

 گیرد:می

ی ی صفحه و سال انتشار اثر دوم، شماره)نام خانوادگی، سال انتشار اثر اول، شماره

 صفحه(؛

  در صورتی که به دو اثر مختلف با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شود، به این صورت به

 گردد:میآن دو اشاره 

 ی صفحه(؛خانوادگی، سال انتشار، شمارهی صفحه/ نام )نام خانوادگی، سال انتشار، شماره

  شود و با میاگر مؤلفان یک اثر بیش از سه نفر باشند، فقط نام خانوادگی یک نفر آورده

 گردد.میبه سایر مؤلفان اشاره « دیگران»ذکر واژه 

 

آنها  ه نویسندهترین مسایلی کگیری از مهمبندی و خالصهکلمه، حاوی جمع222تا  122حدود هـ( نتیجه: 

 طور مستند شرح و بسط داده است.اش بهرا در مقاله

نقل مطلب آنها  استناد نموده و یا ازآنها  اش بههایی که نویسنده در مقالهکتب و مقاله ی( فهرست منابع:

 کرده است. 

  



 روش تنظیم منابع 

 الفبا )نام خانوادگی( تنظیم گردد.ای جداگانه براساس حروف فهرست منابع در پایان مقاله و در صفحه

  ،کتاب، نام مترجم/ مصحح، محل نشر، ناشر، نوبت چاپ، سال  عنوانکتاب: نام خانوادگی، نام

 انتشار.

  ،ی مجله، سال انتشار.، نام مجله، شماره«مقاله عنوان»مقاله: نام خانوادگی، نام 

  ،اینترنتی. ، آدرس«نام مقاله»منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام 

  منابع نامشخص: در صورت تألیف توسط مرکز یا مؤسسه، نام آن ذکر شود و در صورت عدم

 شود.میتألیف توسط نویسنده یا مؤسسه، با نام اثر آغاز 

  تابی»)بدون ناشر(، « نابی»)بدون محل نشر(، « جابی»عدم تعیین برخی مشخصات: از الفاظ »

 شود.)بدون تاریخ( استفاده 
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 ثروت علم 

 )سخن مدیر مسئول(

 احسان پوراسامعیل
 ن و حدیثآ قر  دکرتی علوم

 info@ehsanpouresmaeil.com 

 

آموزی بسیار سخن گفته شده است، امّـا گـاهی از برخـی    پیرامون اهمیّت علم

شود که به سبب شرایط عمومی جامعۀ علمی، خسته از بزرگان جمالتی شنیده می

 تالش در این مسیر هستند!

منهــای اخــالع و عملکـرد صــوا  مــا را بــه او   تردیـدی نیســت کــه علـم   

ولی نباید شرایط نامطلو ، ما را سسـت کنـد و از حرکـت     رساندسعادتمندی نمی

کـه مـا نیازمنـد علـم و معرفـت      صحیح باز دارد که هیچ حرکتی نیست مگر ایـن 

 هستیم:

« 
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َ
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َ
 (.353شعبه حرّانی، ص)ابن« َمْعِرف

ای فرامکـان و فراجنسـیّتی   مکـرّم  فریضـه   اندوزی در نگاه نبیّوقتی علم

 شود، باید همواره در جهت کسب آن کوشید:معرّفی می
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 (.305ص

رسد که نه تنها معیـار ارزشـگراری در دیـدگاه دیـن     این فراخوان به جایی می

 فرماید:شود؛ امام صادع$میبلکه کمال آن معرّفی می
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 فرماید:می$حضرت امیرالمومنین
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طلب علـم و عمـل بـه آن اسـت، و      : ای مردم بدانید که کمال دینیعنی. (10ص

زیرا ثروت برای شما تقسـیم و  ت تر اسهمانا طلب علم بر شما از طلب مال واجب

ای میان شما تقسیم كرده است و علـم  خداوند به طور عادالنه، ضمانت شده است

 .را از اهلش بطلبید اری شده و به شما امر شده است كه آن ددر نزد اهلش نگه

که در جایی دیگر وقتی از امیـر  اند چه اینبه یقین خاندان رسالت« علم اهل»

َر کالم$ پیرامون این آیۀ >
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 ْ ر  ثـروت  علمـی کـه از منبـ      به این ترتیب  (359، ص 1آشـو ،    شهر)ابن «التا

 .قابل مقایسه نیست ارزشیشود با هیچ اصلی دریافت می

خواهیم همواره طلب علم از سرچشـمۀ حقیقـی را در   از خداوند علیم  قدیر می

 مان قرار دهد:حیات دنیوی و برزخیمتن زندگی 
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تقدیم به جویندگان علوم حقیقی « ی علوم قرآن و حدیثنامهنشدا»دفتر سوّم

 «.طریق معرفت»و پویندگان 
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 مقدمه. 1

تساهل مترادف  هتسامح عموماً با واژ همعناى به آسانى و به نرمى با کسى برخورد کردن است. واژ به« تساهل»قرآن 

به معناى بخشش « سَمُحَ»که، تسامح از ماده نتسامح، فرع ظریفى با تساهل دارد و آن ای ۀدانسته شده است؛ لیکن کلم

 ،1  تا، بی، فیروزآبادی) باشدو گرشت است؛ بنابراین، تسامح به معناى نوعى کنار آمدن همراه با جود و بزرگوارى مى

  .(115و  127 صصم، 3993، بطرس البستانى /731ص 

های سیاسی که بیشتر در ویژگی 3تساهل و تسامح  یا مدارا برخالف تساهل به معنای غربی آندر ادبیات فارسی، 

تر مفهومی اخالقی است تا سیاسی، ولیکن همین واژه در فارسی به معنای تساهل، تسامح رود، بیشحکومت به کار می

 معنای متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند.های فوع دارای که هر یک از واژهو مدارا و تحمل ترجمه شده است، درحالی

به معنای حمل کردن  «تحمل»در واژۀ تسامح، همواره نوعی بزرگواری، احسان و بخشش و توانایی وجود دارد، واژۀ 

و بردباری است، ولیکن تساهل و تحمل با نوعی زبونی و ضع  و ناتوانی همراه است و این دو در مقابل هم هستند. از 

ها در عین قدرت و قوت. به اند، زیرا حلم یعنی تحمل ناگواریترجمه کرده «حلم»س را در فارسی به این روی، تلران

گردد که صرفاً به تحمل عقاید مخال  قناعت نکند، بلکه طور کلی نیز اصطالح تساهل و تسامح به رفتاری اطالع می

 به صاحبان آن عقاید، اجازۀ اظهار نظر نیز بدهد. 

                                                
1. Tolerance 
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که تساهل و تسامح را نباید به معنای پریرش عقاید مخال  معنا کرد، زیرا تساهل در این معنا ننکته قابل ذکر آ

هرگز به معنای عقایدی نیست که مورد پریرش انسان نیست، بلکه تساهل و تسامح در جامعه به این معنی است که از 

ات سیاسی مخال  امکان ظهور و وجود بدهیم ها و جریانها و منشروی آگاهی و اقتدار و با سعۀ صدر به عقاید و روش

 .(303-300صش، ص3159فوالدی، و وجود تکثر و تنوع عقاید و افکار را بپریریم )

 برخی متفکران نیز با متفاوت دانستن تسامح و تساهل، تسامح را دارای بار اخالقی بیشتری نسبت به تساهل 

 گیری مطرح استض نهفته است، ولیکن در تساهل تنها آساندانند. به نظر آنان، در تسامح جنبۀ مروت و اغمامی

   .(31 صش، 0831آقاجانی قناد، )

 شود:انواع تساهل و تسامح عمدتاً به چهار دسته تقسیم می

 گیرد.تساهل سیاسی: براساس این تفکر، دانش و حقیقت، وسیلۀ اعمال سلطه حاکمیّت قرار می. 3

مفهوم، در جوام  سنّتی، بحث تساهل و تسامح مربوط به مسئلۀ نظارت اجتماعی شناختی: طبق این تساهل جامعه. 2

ها و آدا  و مناسک خود مخالفت کرده و قائل به نوعی عدم است که بر اساس آن، با هر نوع رفتار مغایر با سنّت

به پریرش و یا  تساهل هستند. ولیکن در جوام  جدید و صنعتی، این تفکر مربوط به نوعی رفتار اجتماعی است و

 شود. این جوام  بیشتر اهل تساهل هستند. های دیگر مربوط میعدم پریرش فرهنگ

کند که حقیقت مطلق را بدانیم رگرایی بوده و به  این نکته اشاره میتساهل فلسفی: این تفکر مبنای اندیشه تکثّ. 1

 یافتنی باشد، بپریریم که دیگران نیز قابلیت دسترسی بدان را دارند. یا نسبی و همچنین اگر حقیقت امری دست

های دینی نسبت به باورها و رفتارهای مخال ، به خصوص گیری و تحمل مبتنی بر آموزهتساهل دینی: سهل. 1

 . (301-301ص ش، ص3159فوالدی، گویند ) «تساهل دینی»باورها و رفتارهای مخال  دینی را 
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توان اصطالح حقوقی تسامح را نیز اضافه کرد که به معنی آسان گرفتن به مردم و به کارگیری موارد میالبته بر این 

 انعطاف و اغماض در اجرای قوانین برای رعایت مصالح مردم است. البته باید این اغماض و انعطاف، به انحراف و 

 .(01 ش، ص0831آقاجانی قناد، ) شکنی نیانجامدقانون

 

 تساهل و تسامح در اسالماندیشه . 2

تسهیل وظای  آنان گرایش عظیم دارد و فقط در  گیری بر مردم وقوانین اسالمی به آسان و هاآموزه ،در آیین اسالم

مصلحت عمومی به  و رفتهاخالع جامعه در معرض تباهی قرار گ شود که ایمان وگیری نزدیک میمواضعی به سخت

 و تساهلبه  ،رهای اسالمیودست وها زشوآم درح غالب ور لیکنو؛ نباشد سازچارهمالیمت نیز  نرمی و خطر افتد و

الْقُرْآنُ هُدىً شَهْرُ رَمَضانَ الَّری أُنْز لَ فیه  > یه:جمله آ ازف است. آیات بسیاری از قرآن مجید و  معطوجلب قل وتخفی  

سَفَرٍ فَع دَّةٌ م نْ أَیامٍ أُخَرَ  وَ الْفُرْقان  فَمَنْ شَه دَ م نْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیصُمْهُ وَ مَنْ کانَ مَریضاً أَوْ عَلى ل لنَّاس  وَ بَیناتٍ م نَ الْهُدى

 .(031 )البقره،< ما هَداکُمْ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ لْع دَّةَ وَ ل تُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلىیریدُ اللَّهُ ب کُمُ الْیسْرَ وَ ال یریدُ ب کُمُ الْعُسْرَ وَ ل تُکْم لُوا ا

های هدایت، و فرع میان ماهی که قرآن، برای راهنمایی مردم، و نشانه .، در چند روز معدود  ماه  رمضان استروزه :یعنی

در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بدارد! و آن کس که حق و باطل، در آن نازل شده است. پس آن کس از شما که 

خواهد، نه زحمت شما را! بیمار یا در سفر است، روزهای دیگری را به جای آن، روزه بگیرد! خداوند، راحتی شما را می

زاری ه شما را هدایت کرده، بزرگ بشمرید باشد که شکرگکهدف این است که این روزها را تکمیل کنید و خدا را بر این

دین اسالم را  یۀخمیر ما ،تسامح و تساهل توان این ادعا را مطرح نمود کهمی پس .دار این امر استوشنی نموبه ر کنید!

،   ل گرامی اسالمورس ۀسیلوگیرند، به نظر می درای جانبی را قاعده بعضی که آن ۀعقید خالفبر ودهد تشکیل می

 ،این دین که کامالً عقالنی است در تسامح و تساهل ۀمسأل .است بودهی برای اجرای آن وبرانگیخته شدن  واصل دین 

ر اعم، وبه ط&امامان و  ری که از نظر عملی نیز زندگی پیامبر اکرمومبرهن است؛ به ط ور کامل تبیین شده وبه ط

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=185
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=185
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=185
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 ول وییم که شموبه یقین اگر نگرو، ایناز  .کندر اخص، این امر را تأیید میوشده از طرف آنان به ط دراحکام فقهی صا و

الحر  گستردگی  واعد الضرر ون قوچدست کم همتوان گفت می ،تر استاعد دیگر اسالم بیشواین قاعده از ق هدامن

انین اسالم، وق وض  احکام و ۀمرحل درگیرد. این قاعده می بر درع را ول دین تا فروری که از اصوانی دارد؛ به طوفرا

 .اق  شده استورد استناد واستنباط احکام م واجرای احکام 

ت مبناى نسبیّبر اى از اندیشمندان مسلمان، عدّه دیدگاه وجود دارد.در جوام  اسالمی دو  تساهل ۀاندیش رابطه بادر 

 گویند:دانند و مىمىاندیشى و مطلق انگارى را خالف تساهل گونه یقین باورى و جزمشکاکیت معرفت شناختى، هرو 

 ... قانون اساسى دموکراتیک، مبتنى بر به رسمیت شناختن حقوع بشر و متکثّر دیدن حقیقت است؛ یعنى اعتقاد به »

.. اگر . .هاى مختلفى داشته باشد و از جهان، انسان و ایمان، تفسیرهاى متفاوتى عرضه کندتواند فلسفهاینکه انسان مى

اى از حقایق ابدى وجود دارد ... چنین شناسى، مجموعهشناسى و جهانسیاست، انسان ۀر عرصکسانى معتقد باشند که د

  .(3 ش، ص3155)بارانس،  ل باشندئها حقوع انسانى قاتوانند براى انسانکسانى نمى

انگارى هستند. ورزان، تصویر خاصّى از حقیقت دارند؛ یعنى معتقد به نوعى جزمیت و مطلق... خشونت» :دگوینیا مى

 .(3 ست )همان، صگراشناسى  تفکر خشونتمعرفت دگماتیزم، ویژگى اصلى

دانسته مبناى تساهل تعلیمات قرآنى شده و  ، تأکید بر وجود حقیقت مطلقدیدگاه دیگری وجود دارد که بر اساس آن

نه به انسان و  (211 ، ص52ع،  3101)مجلسی،  دهندمى« اللّه»که این تعلیمات، اصالت و محوریت را به  شودمی

است؛  ی است که از سوی خداوند تعین یافتهاى از اصالت دارد، به دلیل مطابقت آن با حقّت بهرهیّاگر انسان و تانسانیّ

افراد، به یک اندازه قابل احترام نیستند؛ بلکه میزان مطابقت و متابعت از ۀ حال که چنین است، باورها، رفتارها و امیال هم

  .(271 تا، ص)خاتمی، بیکند ها را تعیین مىمقدار احترام و ارزش آنو چرخش از باطل به سمت حق،  حق

مراد از حق، حقوع بافته و ساخته قابل ذکر است که  حدود آن است. ۀکنندحق و حقیقت، مالک تساهل و تعیین

، خداى متعال و دستورات اوست. عقل و احساسات و عواط  فردى یا جمعى یا قراردادى نیست؛ مصداع کامل حق
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ت از خدا، به دلیل فقدان مالک و منب  مشروعیّ ۀزند و انسان بریدگاه از اصالت خود دم نمىانسان  مرتبط با خدا، هیچ

این تفکر در جوام  اسالمى، قدمتى به قدمت تاریخ اسالم دارد و با  .سخن بگویدتواند از اصالت طرف، نمىفراگیر و بى

 ،م متولّد شده است؛ اگر چه در اسالم، اصل بر رأفت و مدارا و مهربانى است و اساساً اسالم دین محبّت استظهور اسال

دانسته شده « سمحه هدین سهل»اسالم  است.« اللّه»گیرد و پایه و اساس آن هى مایه مىاال امّا این محبّت از محبّت

 است. 

 )طریحی،« بعثت بالحنیفیة السمحة السهلة» اند:فرموده  منشأ این توصی ، روایتى نبوى است که حضرت محمد

 ام. مبعوث گشته من به دیانت سهل و آسان )نه حاد و مشکل( (؛ یعنی:733 ، ص3   ع،3157

از ریشه حَنَ ، به معناى استقامت و راستى است و حنی  به مسلمانى مى)دین(  «ةالحنیفی»در این حدیث، کلمه 

تمایل داشته باشد و شریعت حنفیه، شریعتى است که مستقیم بوده و از باطل به سمت حق  گویند که به دین مستقیم

ام که در عین اینکه بنابراین، معناى حدیث شری  این است که من شریعتى آورده .(271 تا، ص)خاتمی، بی کندمیل مى

قابل ذکر میاینجا سخن یکی از فقیهان بزرگ،  در مستقیم است و باطلى در آن راه ندارد، راحت و آسان هم هست.

  باشد.

 ۀسیلوبه  .طریق امامی است ون االهی وآن، قان»ید: وگضعش میوحکمت  وفایده  وتفسیر شریعت  درشهید ثانی 

عمل است. حکمت  وکمال مکلّفان از حیث علم  ،اشد. فایدهوشحالل از حرام تمییز داده می وآن، احکام جاری 

ض  شده است؛ پس عقل حکم وضعیفی  وی وق وشری   وضی  ویت گمراهان از خطا است. دین برای هر ضعش، هداو

 .(322 ش، ص3131)اسداللهی، « دین یکی است وشریعت  وشن است؛ ملّت وسبیلی ر وطریقی آسان  ،کند که دینمی

 ۀهم ۀاست و هر فرد به منزل ها با حقدر منطق اسالم که مالک درستى کارها، موافقت و مطابقت آن رو،از این

امر  تفاوت باشد و فقط زیان و ضرر خود را مالک بداند.هاست، هیچ کس نباید نسبت به عقاید و رفتار دیگران بىانسان

، معروف و منکر وجود دارند و امورى عینى و مشترک و به معروف و نهى از منکر در اسالم بیانگر این است که اوّالً
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رو، بازدارد؛ از ین و ثانیاً، هر فرد وظیفه دارد تا دیگران را به انجام معروف وادار سازد و از انجام منکر پریر هستندشناخت

پس نباید حدیث را  اصل امر به معروف و نهى از منکر، عین مداخله و حسّاسیت نسبت به عقاید و رفتار دیگران است.

 شد. طورى معنا کنیم که مخال  دیگر اصول مسلّم اسالمى با

 

 معنای تساهل و تسامح در اندیشۀ غربی. 3

است که در فرهنگ آکسفورد، سه معنا براى آن ( tolerate) و فعل آن( tolerance) تسامح در انگلیسى معادل

  ذکر شده است:

 پسندد و با آن موافق نیست؛چیزى که شخص آن را نمى ۀاجازه دادن به وقوع یا ادام. 3

  مندى؛بدون شکایت و گالیهتحمّل شخص یا چیزى، . 2

 (.3273: 3993بای، )هُرن بدون صدمه طاقت و تحمّل مصرف یک دارو و یا معالجه. 1

 به معناى تحمّل کردن، اجازه دادن و ابقا کردن است که با مصدر (tolero) ، از ریشه التین(toleration) ۀواژ

(tollo)ورزد، بارى را تحمّل خانواده است. گویى کسى که تساهل می، به معناى حمل کردن یا بردن و اجازه دادن، هم

 ترین معادل معناىاز این رو، برخى معتقدند که نزدیک(. vii: 3995)امین رضوی و آمبوئل،  کندیا حمل مى

(tolerance) کاشانی،  مخال  میل و خواست در عین قدرت و قوّت زیرا حلم، یعنى تحمّل امور ناگوار و ،حلم است(

 (.33ش، ص 3153

در عصر تحوالت اصالح دینی در اروپا، مسیحیان غالباً تساهل را قبول . ردتسامح و تساهل در غر  بستری دینی دا

نداشتند و طرفداران تساهل و تسامح در این دوره، بسیار اندک بودند. کلیساهای پروتستان نیز همچون کلیسای کاتولیک 

میالدی به کار گرفته شد. 35ولیکن اوّلین بار مفهوم تساهل و تسامح در قرن دانستند. تساهل را رویۀ دینی خود نمی

ای ابتدا این مفهوم به معنای پریرش حق انتخا  مرهب توسط فرد و عمل بدان بود و به تدریج، تحمل اعتقاد هر عقیده
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ی از طرز تفکر افراد یا گروهشد. به طور کلی، این مفهوم در غر  پیش از آنکه ناشدر حوزۀ دینی و سیاسی را شامل می

های دینی متعصب تعدد عقیده را های خاص مرهبی باشد، حاصل وضعیت منازعه میان آنان بوده و هیچ یک از فرقه

های مخال  را سرکو  پریرفتند. در عین حال، هیچ شخص یا گروهی به قدر کافی نیرومند نبود تا عقاید و فرقهنمی

های دینی در اروپا است )فوالدی، در غر ، محصول منازعات شدید مرهبی بین فرقه کند. در واق ، اندیشۀ تساهل

 (.303-302ش، صص 3159

اندیشۀ تساهل و تسامح در جامعه گرایی و فردگرایی موجب گسترش های پس از آن، مبانی اومانیسم، عقلدر سده

اما به تدریج این قلمرو گسترش  ،مرهب بود ومرهب و مربوط به انتخا  دین  ۀشد. اگرچه پیدایش تسامح در حوز غربی

 ... شد. های معرفتی و رفتار اجتماعی، سیاسی، دینی، فرهنگی ونوع تکثر و گوناگونی در عرصه یافته و شامل تحمل هر

تسامح و دیدگاه گرایی فرهنگی ارتباطی وثیق دارد. نهادینه شدن با کثرت ،های تاریخی تساهل و تسامحعوامل و زمینه

 ویژهه ب ،فـکـر تساهل و تسامح ،براین اسـاسدر غر  را نیز موجب گردید. رشد و گسترش پلورالیسم فرهنگی  ،ساهلت

داران و سـرمـایـه های اقتصادی و سیاسی پدید آمـد.با انگیزهداشت، اسـتعمارگری بیشتری  ۀانگلیس که پیشین در

بازار و  ،مـرزی اخـالقی و دینی و رها از هر قیدی و حـد بدون هیچ نـگـهـداشـت ،داران بزرگ انگلیسیکـارخانه

 های اقتصادی آنان گـونـه نظارتی بر تالشهای اروپایی نیز هیچهای اقتصادی را به دست گرفتند و دولتتـالش

بیشترین  ۀدر حقیقت زمـیـن ،دانستند. رهاسازی دولتمی «تولرانس»را نـاسـازگاری با  کردند و به اصطالح آننمی

  .آوردچپاول را فراهم می

زیـرا (، 297تا، ص کسب کردند )خاتمی، بیتساهل و تسامح  ۀاز اندیشبیشترین سود را داران سـرمـایـه ،از این رهگرر

های صنعتی غر  به سوی های بازار در شرایطی که انـبـوه کـاالهـای تـولـید شده در کارخانهپـیوندها و پیوستگی

داران و بندی نداشت و دولت به سرمایه و هیچ قـیـد ،فـقـیـر و محروم آسیایی و آفریقایی سرازیر بود کـشـورهـای
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 ،خواهندمـی هر شـیـوه و هـر قـیـمـتـیبه داد کـه هرگونه بخواهند تولید و هرگونه و داران بزرگ مـیـدان مـیکارخانه

 های محروم آسیایی و آفریقایی بگسترانند. را بر ملت اندوزی بـپـردازنـد و چیرگی خودپخش کنند و به ثروت

چـه در اسـالم از آن سخن به میان آمده به ت تساهل و تسامح غربی بـا آنـماهیّ ،حـقـیـقـت آن است که در اصل

 باربیشتر  ،در نزد دانشمندان غـربینیز تساهل اجتماعی غر  و و مطرح در ادبیات سیاسی تساهل ی دارد. زگارکلی ناسا

هایی دارد کـه آشکارا آن را از تساهل و تسامح به کار رفته در مناب  اسالمی و اقتصادی دارد تا دینی و ویژگیـ سیاسی 

ها را تواند آنیک فرد باورمند به دین نمی، سازد و پیامدهایی دارد که به هیچ رویدین جدا می متفکران اینسـخـنـان 

در غر  اعتقاد به حق بودن دین یـگـانـه را رویارو و ناسازگار با مدارا تساهل و تسامح بپریرد. در حـالـی کـه مـنـادیان 

 به عدم تساهل  ،اعـتـقاد به اینکه تنها یک راه به سوی بهشت وجود دارد»که  دانند و بر این باورندو تساهل می

رو کـه حـریـم و حـد از آن ،غربی ۀبه تساهل و تسامح به گون معتقدان. (ز پالمناتربه نقل ا، 13 )همان، ص «انجامدمی

و یا دست کم آن را دست نیافتنی  قائل نبودهسات و معنویات ارزش و مـقـدّ و مـرزی برای حق و باطل و ارزش و ضدّ

و عقاید یکدیگر و  اءبه پریرش آرآن، همه را بر اسـاس  کهآورند سخن به میان می یاز تساهل و تسامح ،دانندمـی

  .خوانندرهایی مـطـلق فرا می
 

 آیا تساهل امری مطلق است؟. 4

گروهی عقیده دارند، امکان آن نظرات گوناگونی وجود دارد. تساهل مطلق و بدون حدّ و مرز یا عدم  در مورد امکان

عدم مخالفت بى »: مطلق سلبى عبارت است ازتساهل  3.توان به تساهل سلبى و ایجابى تقسیم کردتساهل مطلق را مى

                                                
 ك:  اند ؛ ر.م كردهیجابى )مثبت( تقسیچنانبه بعضى تساهل را به تساهل سلبى )منفى( و ا. 1

 philosophy, religion and the question of intolerance, 1997,  p.vii 
  .08ـ03 ص، ص0831 بهشتی، ارد83ش  كیهان فرهنگى،، «اسى معاصریتساهل منفى و تساهل مثبت در قلمرو فلسفه س»دعلى محمودى، ین : سیهمچن



 
 09  4931، بهار و تابستان سوّمشماره   ،دوّم سال

 

 

 ضد تساهلى و رفتارها و  ۀرفتارى، که شامل عدم مخالفت با عقید ۀقید و شرط نسبت به هر نوع عقیده، رفتار و شیو

 . «شودگیرانه و غیرتساهلى نیز مىهاى سختشیوه

ل  و از جمله اندیشه و رفتار ضدّ تساهلى ها و رفتارهاى مخااعتقاد به تساهل مطلق سلبى این است که اندیشه ۀالزم

به این ترتیب، تساهل مطلق سلبى، در دامان خود، عدم تساهل را  شت.و آن را از رشد و گسترش باز ندا دانستهرا مجاز 

تساهل مطلق سلبى، حتّى اگر به لحاظ نظرى ممکن باشد، در  کهاند دهد، و این تناقض است؛ از این رو گفتهپرورش مى

  .(21 ص دینی، سیاسی، )محمودی، تساهل و تسامح، اخالقی، ممکن نیستعمل 

زیرا بر اساس آن، شخص نه تنها در مقام عمل  ،ناگوارتر استتا حدودی تساهل مطلق ایجابى  یّتوضعاز این لحاظ، 

عکس، براى طرف مقابل، ست و برل نیئبراى خود چنین حقّى را قا ه اساساًکند، بلکاز عقاید و رفتار مخال  جلوگیرى نمى

گمان مستلزم اگر این اعتقاد را ریاکارانه ندانیم، بى . درواق ،ل است که عقیده و رفتارى مخال  داشته باشدئاین حق را قا

 .(39ـ33 صص ش،3151)بشیریه،  تساهلى است روا  و گسترش عقاید و رفتارهاى ضدّ

که اگر بر ما الزم باشد که نسبت  کنندمیچنین استدالل  بوده و ناممکن بودن تساهل مطلق گروهی دیگر معتقد به

به همه چیز تساهل بورزیم، در این صورت باید هرگونه عقیده و رفتار ضدّ تساهلى را محدود کنیم و نسبت به آن تساهل 

 (.vii: 3995)امین رضوی و آمبوئل،  تساهل، متوقّ  بر عدم تساهل مى شود، که این دور است ،نورزیم؛ در نتیجه

عدم تساهل مطلق، عبارت است از مداخله، ممانعت و سرکو  هر نوع عقیده یا رفتار مخال  در هر شرایط.  ولیکن

این کار به لحاظ نظرى امکان دارد؛ یعنى این باور که هر نوع عقیده یا رفتار مخال  را باید سرکو  کرد، مستلزم تناقض 

انسانى که بقاى آن وابسته به تأثیر و تأثّر و ارتباطات متقابل و تعاون و نیست؛ امّا به لحاظ عملى، با سرشت و طبیعت 

  شود.همیارى است، سازگارى ندارد؛ حتّى در عالم حیوانات نیز عدم تساهل مطلق مشاهده نمى

د مىها پدیها، نقد و نظرها و مخالفتدر عالم انسانى، از سویى رشد و شکوفایى استعدادهاى گوناگون در پرتو  چالش

هاى جسمى، عقلى، روحى، عاطفى و ... را ها و ناتوانایىهاى افراد، محدودیتآید، و از سوى دیگر، ارتباطات و همبستگى
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بّر، حرص، حسد، عالوه بر این، عدم تساهل مطلق، پیامدهاى بسیار ناگوار اخالقى، مانند استبداد، تک کند.جبران مى

کنجکاوى و پرسشگرى  ۀپریرى، یأس و نومیدى، از بین رفتن روحیفتارى، ظلمسانسورى عقیدتى، زبانى و رزبونى، خود

زیرا هر نوع تحوّل و  ،نمایدو از هر تحوّل و پیشرفتى جلوگیرى مى شتهپدید آمدن حالت رکود و سکون دا و و رقابت

 پیشرفت، تا حدودى مستلزم تغییر وض  موجود است و تغییر وض  موجود، بنا بر نظریه عدم تساهل مطلق، سرکو  

 شود.مى

 
 مقایسۀ تطبیقی تساهل اسالمى و تساهل غرىب . 5

یکن این برداشت از گیری در پریرش ابتدایی دین و نیز عمل به احکام آن است، ولدر تساهل اسالمی بنا بر آسان

توان به عنوان بخشی از حقیقت پریرفت، نادرست است. درواق  ها را نیز میتساهل دینی که بر اساس آن دیگر اندیشه

رگرایی دینی در تفکر جدید غربی است که معتقد است همۀ ادیان بر حق گرایی و تکثّاین اندیشه مبتنی بر تفکر نسبیت

یا تفکر را حقیقی دانست، زیرا همۀ این امور نسبی بوده و مالک پریرش افکار، انتخا   توان تنها یک دینبوده و نمی

هاست. طبق این تفکر، همۀ ادیان بایستی همدیگر را پریرفته و تحمل نمایند. مردم بر اساس سالیق و عالیق آن

 و حقانیّت وجود دارد و  چنانکه بر اساس اندیشۀ متفکری چون روسو، بایستی پریرفت که در همۀ ادیان رستگاری

کند که داند. الک تأکید میمی کتا  مقدستوان تنها یک دین را حقیقی دانست. جان الک تساهل را مورد پریرش نمی

 (.31: 3933)الک،  تساهل امری دوسویه و متقابل بوده و هیچ دینی نبایستی خود را نسبت به دیگری محق بداند

انسانی است، رستگاری و نجات روح اوست که از این نظر هیچ تفاوتی بین ادیان وجود وی معتقد است آنچه حق هر 

شکل  ،سازدآنچه ادیان را از هم متمایز می .نامد(ندارد )ذکر این نکته الزم است که الک همۀ جوام  دینی را کلیسا می

طور متفاوتی اجرا گردند و در همین ظاهری و مناسک عبادی آن و نیز عقاید مربوط به آن است که بایستی هر یک به 

 (. 11)همان، ص  حوزه است که بایستی ادیان نسبت به هم تساهل داشته باشند
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شمارد، زیرا تعهدات، قراردادها و سوگندهایی که قید و لبته الک تساهل در برابر کافران و منکران خدا را مردود میا

معۀ غیراالهی معتبر شمره شده و اتخاذ گردند. دوری از خدا تمام این توانند در یک جابندهای جامعه انسانی هستند، نمی

 توانند این ادعا را داشته باشند که نمی برند، بین می از   گونه دینی رابرد و ملحدان که خود هر قید و بندها را از بین می

 (.83)همان، ص  دین با موهبت تساهل در چالش است

این تفکر یابی به آن تأکید دارند. گرایی در حوزۀ حقیقت و عدم دستمتفکرین به نسبیدر تفکر جدید غربی، بیشتر 

تواند مدعی سعادت های دین اسالم مغایر است. این عقیده که همۀ ادیان بر حق بوده و هیچ مسلکی نمیبا مبانی آموزه

إ نَّ الدِّینَ ع نْدَ نزد خداوند اسالم است: > کند که تنها دینای غیراسالمی است، زیرا قرآن تأکید میحقیقی باشد، عقیده

ب آیات  اللَّه  فَإ نَّ اللَّهَ سَری ُ  مَنْ یکْفُرْ اللَّه  الْإ ساْلمُ وَ مَا اخْتَلَ َ الَّرینَ أُوتُوا الْک تا َ إ الَّ م نْ بَعْد  ما جاءَهُمُ الْع لْمُ بَغْیاً بَینَهُمْ وَ

دین در نزد خدا ، اسالم است. و کسانی که کتا  آسمانی به آنان داده شد، یعنی:  .(37و  39< )آل عمران، الْح سا  

اختالفی )در آن( ایجاد نکردند، مگر بعد از آگاهی و علم، آن هم به خاطر ظلم و ستم در میان خود و هر کس به آیات 

خویی و مدارا در اسالم امری درواق ، نرمرسد زیرا ( خداوند، سری  الحسا  است. کفر ورزد، ) خدا به حسا  او می خدا

کند. ولیکن اگر مدارا ها به حقانیت االهی فراهم میهدفمند است که زمینه را برای کمال و ایمان آوردن و جر  انسان

و انحرافی در جامعه اسالمی باشد، کامالً امری غیرعقالنی و غیراسالمی به معنای تأیید همۀ افکار حتی افکار نادرست 

رو، تساهل در اسالم همچون تساهل به معنای غربی امری مطلق نبوده و اسالم با تساهل و شود. از اینمحسو  می

ع این است که مدارا با افکار غیراالهی و غیرحقیقی و نادرست کامالً مخال  است. درواق ، در تساهل دینی، موضو

توان دیگران را نیز به آشنایی با آن و حقیقت امری مطلق است که قابل تعمیم و انتقال است و با تساهل دینی می

 .(21 ش، ص3153 کاشانی،) دپریرش آن دعوت کر

های دینی در هر در اندیشۀ دینی، مبنای تساهل نسبیّت باوری نیست. البته این واقعیت که در برخی از برداشت

مرهبی میزانی از خطا و عدم اتقان وجود دارد، امری قابل قبول است. ولیکن منظور از این گفته نسبیّت باوری نیست 
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 در رویکردی تطبیقی به این نکته توجه نماییم که اگر تساهل و تسامح منجر به نفی بنابراین،  .(13همان، ص)

توان آن را با اصول آن، منجر به جدایی دین از سیاست گردد، هرگز نمیانگاری در حقانیت دینی و در ضمن  مطلق

داند تا حکم خدا را در قالب شریعت اسالمی اسالم سازگار دانست. امام علی$ حاکم را در جامعه، مأمور و موظ  می

امر پروردگار بر عهدۀ او چه از همانا بر عهده امام و رهبر نیست جز آن»اجرا کرده و در این امر سستی و تساهل نورزد: 

 .(307خ  )سیّد رضی،« واگرار شده است و جاری ساختن حدود بر مستحقان

 

 واکاوی رویکرد صحیح در تساهل اسالمی. 6

شناسد؟ ابتدا باید به در اینجا این پرسش مطرح است که اسالم تا چه حد پریرش و تحمّل مخالفان را به رسمیّت مى

باشیم: نکتۀ اوّل اینکه تحمّل با پریرش مساوى نیست، بلکه اعم از آن است؛ یعنى ممکن است دو نکته توجّه داشته 

را تحمّل کنیم. بنابراین، باید ببینیم اسالم در چه مواردى تحمّل مخالفان و در  عقیده یا رفتار مخال  را نپریریم، ولى آن

توانیم از کتۀ دوم این است که ما سه دسته از مخالفان را مىداند. نچه مواردى، عالوه بر تحمّل، پریرش آنان را مجاز مى

باشد: اوّل: کفّار و مشرکین و به تعبیرى، مخالفان نظر اسالم مورد بررسى قرار دهیم که نحوۀ برخورد با آنان متفاوت می

 اى. عقیدتى؛ دوم: منافقان و مروّجان فساد و تباهى؛ سوم: مخالفان شخصى و سلیقه

 ار و مشرکین، اگر سردشمنى و عناد با اسالم و مسلمین نداشته باشند، اسالم دستور ۀ اوّل، یعنى کفّدر مورد دست

دهد. نه پریرد، امّا دستور به تحمّل آنان مىدهد با آنان به نرمى رفتار شود؛ البتّه عقاید و رفتارشان را به هیچ وجه نمىمى

ى و عناد با اسالم و مسلمانان ندارند رواست، بلکه اسالم بدان تنها تساهل و تسامح در برابر کسانى که سر دشمن

کند تا در سایۀ عطوفت و رأفت اسالمى، قلو  کفّار غیر محار  نرم شده، به طرف اسالم و مسلمانان سفارش هم مى

الْکَل مَ  نَقْض ه مْ میثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاس یةً یحَرِّفُونَ فَب ما> :(12 ، ص1 ش،  3133جر  گردد )مصباح یزدی، 

صْفَحْ إ نَّ اللَّهَ یح بُّ ا خائ نَةٍ م نْهُمْ إ الَّ قَلیالً م نْهُمْ فَاعْ ُ عَنْهُمْ وَ تَطَّل  ُ عَلى عَنْ مَواض ع ه  وَ نَسُوا حَظًّا م مَّا ذُکِّرُوا ب ه  وَ ال تَزالُ
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 هایشان را سخت و لعنتشان کردیم و دل ،یعنی: پس به سبب اینکه پیمانشان را شکستند .(31< )المائده،الْمُحْس نینَ

کردند و بخشى از  ها تحری گردانیدیم، تا آنجا که سخنان خدا را با تفسیرهاى نادرست و دگرگون ساختن آن ناپریرحق

تو اى پیامبر همواره بر گروهى خیانتکار از آنان آگاه  را که بدان یادآورى شده بودند به فراموشى سپردند، وباورهاى دینى 

پوشى کن که خداوند نیکوکاران را دوست اهل خیانت نیستند. پس از آنان درگرر و چشم شوى، مگر اندکى از آنان کهمى

 زنند. هاى پنهانى مىکنند، هر چند، دست به خیانتمى. زیرا اینان مستقیماً دشمنى خود را ابراز نداردیم

ار و مشرکین از ها، مورد عفو و گرشت پیامبر  قرار گیرد؛ امّا اگر کفّونه خیانتگکند که اینآیۀ شریفه توصیه مى

آنان را  ایستد و فرمان جهاد و قتال باعناد و جنگ و دشمنى با اسالم و مسلمین درآیند، اسالم در مقابل آنان مى سر

ک تا   اللَّه  یوْمَ خَلَقَ السَّماوات  وَ الْأَرْضَ م نْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ  إ نَّ ع دَّةَ الشُّهُور  ع نْدَ اللَّه  اثْنا عَشَرَ شَهْراً فیفرماید: >صادر مى

< نَّ اللَّهَ مَ َ الْمُتَّقینَالْقَیمُ فاَل تَظْل مُوا فیه نَّ أَنْفُسَکُمْ وَ قات لُوا الْمُشْر کینَ کَافَّةً کَما یقات لُونَکُمْ کَافَّةً وَ اعْلَمُوا أَ ذل کَ الدِّینُ

وازده ماه است که ها و زمین را آفریده، دها نزد خداوند در کتا  االهی، از آن روز که آسمانیعنی: تعداد ماه .(13)التوبه،

این، آیین ثابت و پابرجا )ی االهی( است! بنابراین، در  .باشد(چهار ماه از آن، ماه حرام است )و جنگ در آن ممنوع می

ها به خود ستم نکنید )و از هر گونه خونریزی بپرهیزید(! و )به هنگام نبرد( با مشرکان، دسته جمعی پیکار کنید، این ماه

امّا اسالم با دسته دوم، یعنى  کنند و بدانید خداوند با پرهیزگاران است!دسته جمعی با شما پیکار می هاهمانگونه که آن

منافقین و مروّجان تباهى و فساد، اعم از فساد عقیدتى و فکرى و فساد عملى و رفتارى، اهل تحمل و سازش نیست تا 

فَاجْل دُوا کُلَّ واح دٍ م نْهُما م ائَةَ  الزَّان یةُ وَ الزَّانیآید: >مىچه رسد به پریرش و تسلیم؛ لرا در اجراى حدود االهى کوتاه ن

< الْآخ ر  وَ لْیشْهَدْ عَرابَهُما طائ فَةٌ م نَ الْمُؤْم نینَ دین  اللَّه  إ نْ کُنْتُمْ تُؤْم نُونَ ب اللَّه  وَ الْیوْم  جَلْدَةٍ وَ ال تَأْخُرْکُمْ ب ه ما رَأْفَةٌ فی

هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و نباید رأفت )و محبّت کاذ ( نسبت به آن دو شما را از  یعنی: .(2)النور،

 منان مجازاتشان را مشاهده کنند! اجرای حکم االهی مان  شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید گروهی از مؤ
قرآن براى جلوگیرى از این فسادها، امر به معروف و نهى از منکر را با تأکیدات بسیار، واجب فرموده است. از پیامبر 
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مؤمن ضعیفى که دین ندارد، مورد غضب خداوند است. سؤال شد: به چه کسى مؤمن »اکرم  روایت شده که فرمود: 

ع،   3101/ مجلسی، 79، ص 7  ع، 3103کلینی، « )کندفرمود: کسى که از منکر و فساد نهى نمىگویند؟ دین مىبى

هاى آشکار شود، دانشمندان باید علم خود را وقتى امّت من دچار بدعت»و نیز آن حضرت فرموده است: ( 223، ص 52

 .(71 ، ص3 ع،  3107 ،کلینی) «آشکار سازند و هر که چنین نکند، لعنت خداوند بر او باد

کدام از مراتب آن مستلزم سکوت و البته، درست است که امر به معروف و نهى از منکر داراى مراتبى است، امّا هیچ

شایسته نیست مؤمن در »سازش مطلق نیست و بایستی به نحوی مخالفت خود را ابراز نمود. امام صادع$ فرمود: 

در مورد  .(151، ص 2 همان،  « )تواند آن مجلس را تغییر دهدنمىشود و او مجلسى بنشیند که در آن معصیت خدا مى

اى، قرآن کریم مسلمانان را به عدل و احسان دعوت نموده و از آنان همواره دستۀ سوم، یعنى مخالفان شخصى و سلیقه

تعصّبات  خواسته است که با یکدیگر در کمال صفا و صمیمیت و نیکى رفتار کنند، تحت تأثیر عواط ، خشم، غضب و

محور باشند. این توصیه، حتّى دربارۀ رفتار با غیرمسلمانان هم مدار و حقاى رفتار ننمایند و همواره حققومى و قبیله

صادع است و روش قرآن نیز آن است که تا جایى که ممکن است با برهان و استدالل و اخالع و موعظه، اختالفات را 

< ه ی أَحْسَنُ فَإ ذَا الَّری بَینَکَ وَ بَینَهُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَل ی حَمیمٌ وَ ال تَسْتَو ی الْحَسَنَةُ وَ الَ السَّیئَةُ ادْفَ ْ ب الَّتی> حل نمایند:

دف  کن، ناگاه )خواهی دید( همان کس که میان هرگز نیکی و بدی یکسان نیست بدی را با نیکی  یعنی: .(11)فصّلت،

 . همانگونه که پیامبر اکرم )ص( در امور شخصى، گرشت تو و او دشمنی است، گویی دوستی گرم و صمیمی است

 کردند. مى

آمَنُوا م نْکُمْ النَّب ی وَ یقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیرٍ لَکُمْ یؤْم نُ ب اللَّه  وَ یؤْم نُ ل لْمُؤْم نینَ وَ رَحْمَةٌ ل لَّرینَ وَ م نْهُمُ الَّرینَ یؤْذُونَ >

 دهند و ار میها کسانی هستند که پیامبر را آزیعنی: از آن .(33< )التوبه،وَ الَّرینَ یؤْذُونَ رَسُولَ اللَّه  لَهُمْ عَرا ٌ أَلیمٌ

خوش باور بودن او به نف  شماست! )ولی بدانید( او به خدا ایمان دارد و »بگو: « او آدم خوش باوری است!»گویند: می

 ها که رسول خدا را آزار اند! و آنکند و رحمت است برای کسانی از شما که ایمان آورده)تنها( مؤمنان را تصدیق می
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بنابراین، در مورد این دسته از مخالفان، اسالم گاهى عالوه بر تحمّل، پریرش را نیز روا «. !دهند، عرا  دردناکی دارندمی

 هاى نیک و جاودان االهى در وص  مؤمنانى که به کسب نعمت داند؛ مثالً در سوره مبارکۀ شوراو بلکه الزم مى

 < )الشوری،بَینَهُمْ وَ م مَّا رَزَقْناهُمْ ینْف قُونَ وَ الَّرینَ اسْتَجابُوا ل رَبِّه مْ وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى> فرماید:پردازند، مىمى

اند و کارشان در اند، و نماز را برپا داشتهن و عمل( اجابت کردهیعنی: کسانی که پروردگارشان را )در دعوت به ایما .(13

. پیداست که در مشورت، کنندایم، انفاع میها روزی کردهگردد، و از آنچه به آنمیان خودشان به مشاوره برگزار می

د و یا عیب او را به او کناى از انسان مىگاهى باید نظر مخال  را پریرفت و یا مثالً در جایى که کسى انتقاد سازنده

 کند که باید با روى باز این انتقاد را پریرفت.نماید، اسالم سفارش مىگوشزد مى

که اسالم به استبداد دینى تمایل دارد؟ باید دید که آیا آزادى دینى مورد پریرش اسالم است یا اینپرسش دیگر این

 یکى از سه معناى زیر باشد:چیست. آزادى دینى ممکن است به « آزادى دینى»مقصود از 

 

این  ال ( آزادى دینى، یعنى اینکه انسان در انتخا  دین، آزاد باشد و به دلخواه خود به هر کدام از ادیان، معتقد شود.

نَّ الدِّینَ ع نْدَ اللَّه  >إ  داند: مى« اسالم»معنا از آزادى دینى، البتّه مورد قبول اسالم نیست و قرآن کریم دین حقیقى را 

اللَّهَ سَری ُ  فُرْ ب آیات  اللَّه  فَإ نَّالْإ ساْلمُ وَ مَا اخْتَلَ َ الَّرینَ أُوتُوا الْک تا َ إ الَّ م نْ بَعْد  ما جاءَهُمُ الْع لْمُ بَغْیاً بَینَهُمْ وَ مَنْ یکْ

  .(39 عمران،)آل  <الْح سا 

اند( در نزد خداوند همان اسالم است، و به یقین دین  )حقیقی که انبیا آورده و به صورت شرای  به بشر عرضه داشته

ها داده شده )مانند: یهود و نصاری، در دینشان( اختالف نکردند مگر پس از آنکه آنکسانی که کتا  آسمانی به آن

جویی. و هر کس به آیات خدا کفر ورزد پس )بداند ها را )به حقیقت امر( علم آمد، )آن هم( از روی حسد و برتری

ترین شکل دین، همان دینى است که از طریق خاتم کاملرو، از این .که( خداوند زودرس به حسا  است

ماند؛ ى پیروى از ادیان دیگر باقى نمىپیامبران  بر مردم نازل شده است و با آمدن این دین، دیگر مجالى برا
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تر از شریعت حضرت موسى$ بود و با آمدن عیسى$ دیگر باقى حضرت عیسى$ که کامل همانند شریعت

ماندن بر دین موسى$ جایز نبود، چرا که به لحاظ عقلى نیز رجوع از کامل به ناقص، مردود است. وقتى مسلّم شد 

معقول و توجیه ناپریر خواهد ها نا، رجوع به ادیان ناقص و یا باقى ماندن در آنتر استکه دینى از دیگر ادیان کامل

 بود. 

 

 ( آزادى دینى، یعنى که دین، ما را از تقید، التزام و تعهّد نسبت به هر گونه قیدى، حتّى قید خود  دین، آزاد گراشته 

ها این نحوه از آزادى، البتّه در برخى ادیان  ساخته دست بشر، مانند بودیسم و هندویسم، وجود دارد که در آن باشد.

رحیم پور ) ، نسبت به هر جامعه و حکومتى و با هر نظام سیاسى و حقوقى ظاهراً مساوى است3مثالً وصول به نیروانا

کدام از ضروریات آیین هندو ملتزم نباشند، امّا خود را و افراد نیز، ممکن است به هیچ ( 23ص  ش،3159، یازغد

 (.233: 3997)هینلس،  ها را به رسمیّت خواهد شناختهندو بدانند؛ و مکتب هندوییسم هم آن

داند، هر چند کسانى را که التزام عملى نسبت به دستورات دینى امّا اسالم، منکر ضروریات دین را مسلمان نمى

شناسد، لکن در مورد همین افراد ضروریات نشوند، به عنوان مسلمانان ظاهرى به رسمیّت مى ندارند، تا وقتى منکر

نیز تأکید دارد که تا عمالً به مقررات اسالمى متعهّد و ملتزم نشوند، ایمان واقعى نداشته، به کمال و سعادت حقیقى 

قُلُوب کُمْ وَ إ نْ تُطیعُوا اللَّهَ  قالَت  الْأَعْرا ُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْم نُوا وَ لک نْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یدْخُل  الْإیمانُ فینخواهند رسید: >

یعنی: بادیه نشینان گفتند: ما )از ته دل(  .(31)الحجرات،< وَ رَسُولَهُ ال یل تْکُمْ م نْ أَعْمال کُمْ شَیئاً إ نَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ

اید، بلکه بگویید )در ظاهر به گفتن شهادتین ( اسالم آوردیم، زیرا هنوز ایمان در دلایمان آوردیم. بگو: ایمان نیاورده

عت نمایید )خداوند( از اش )در دستورات والیی او ( اطاهای شما وارد نشده است و اگر از خدا )در اوامر او ( و فرستاده

 . کاهد، زیرا خداوند بسیار آمرزنده و مهربان استهای شما نمیعمل

                                                
  ى و هندو به معناى آرامش ابدى و سعادت ابدى است.یهاى بودانییروانا در آین. 1
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إ نَّ پس از دید اسالم، مسلمان واقعى کسى است که به همۀ  اوامر االهى گردن نهد؛ و به تعبیر قرآن کریم از > 

 وَ نَکْفُرُ ب بَعْضٍ وَ یریدُونَ أَنْ الَّرینَ یکْفُرُونَ ب اللَّه  وَ رُسُل ه  وَ یریدُونَ أَنْ یفَرِّقُوا بَینَ اللَّه  وَ رُسُل ه  وَ یقُولُونَ نُؤْم نُ ب بَعْضٍ

خواهند میان خدا و کنند، و میکار مییعنی: کسانی که خدا و پیامبران  او را ان .(370< )النساء،یتَّخ رُوا بَینَ ذل کَ سَبیالً

نباشد. بنابراین،  «کنیمآوریم، و بعضی را انکار میبه بعضی ایمان می»گویند: پیامبرانش تبعیض قائل شوند، و می

 آزادى دینى به این معنى، در اسالم پریرفته نیست.

 

باشد. که در این جا دینى بودن، صفت آزادى ای که در دین وجود داشته و دین مروّ  آن  ( آزادى دینى، یعنى آزادى

رین و واالترین تاین معنى از آزادى دینى، در اسالم وجود دارد و اساساً، اسالم در پى رساندن انسان به به است.

درجات آزادى است. آزادى از دیدگاه اسالم عبارت است از: رهایى انسان از هر گونه قید و بندى که او را از سیر به 

 ال نهایى و سعادت ابدى خویش، که در واق  هدف از خلقت اوست، بازمى دارد. سوى کم

خداى متعال، پیامبران را براى بازکردن این غُل و زنجیرها از پاى بشر فرستاده است و این غل و زنجیرها، اعم از 

 باشد. قرآنخدا مى قید و بندهاى نفسانى و بندگى هواى نفس و یا بندگى شیاطین انسى و جنّى و هر بندگى غیر
الَّرینَ یتَّب عُونَ الرَّسُولَ النَّب ی الْأُمِّی الَّری یج دُونَهُ مَکْتُوباً ع نْدَهُمْ فرماید: >کریم دربارۀ خصوصیات پیامبر اسالم  مى

 یضَ ُ جیل  یأْمُرُهُمْ ب الْمَعْرُوف  وَ ینْهاهُمْ عَن  الْمُنْکَر  وَ یح لُّ لَهُمُ الطَّیبات  وَ یحَرِّمُ عَلَیه مُ الْخَبائ ثَ وَف ی التَّوْراة  وَ الْإ نْ

ا النُّورَ الَّری أُنْز لَ مَعَهُ أُولئ کَ هُمُ کانَتْ عَلَیه مْ فَالَّرینَ آمَنُوا ب ه  وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُو عَنْهُمْ إ صْرَهُمْ وَ الْأَغاْللَ الَّتی

پیامبری که  ،کنندپیروی می« امّی»ها که از فرستادۀ )خدا( ، پیامبر همان یعنی:. (375 < )االعراف،الْمُفْل حُونَ

  .دارددهد، و از منکر باز میها را به معروف دستور مییابند آنصفاتش را، در تورات و انجیلی که نزدشان است، می

کند و بارهای سنگین، و زنجیرهایی را که بر آنها را تحریم میشمرد، و ناپاکیها حالل میأشیاء پاکیزه را برای آن

دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند، و حمایت و یاریش کردند، و از نوری که ها بود، )از دوش و گردنشان( بر می
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این همان آزادى حقیقى و واقعى است که انسان را از هر گونه  «.ن رستگارانندبا او نازل شده پیروی نمودند، آنا

 شود که قید خدا در واق  قید نیست. کند؛ که البته با توجّه به مفهوم خدا، معلوم مىقیدى، به جز قید خدا، آزاد مى

کمال مطلق شده و به سعادت  کند، در حقیقت وصل بهخدا، یعنى کمال مطلق، و انسان وقتى خود را مقید به خدا مى

و فالح نایل گشته است؛ و برعکس، اگر انسان خود را از قید خدا آزاد بداند، از کمال مطلق جدا شده، اسیر شیاطین 

درونى و بیرونى خواهد شد. شعار آزادى از قید خدا، در واق  مساوى با اسارت محض است. بر این اساس، برخی 

، دیکتاتورى «استبداد»کنند. معادل انگلیسى کلمۀ ی بر دین را مطرح میاستبداد دینی در حاکمیت مبتن

(dictatorship) ها و دستورات یک شخص دیکتاتور و است. استبداد، یعنى ارادۀ کشور و یا دولتى به وسیلۀ فرمان

باشد. در فارسى مستبد تسخیر گردد و دیکتاتور شخصى است که در کشور، قدرت را با زور و ارعا  به دست آورده 

 .(3533، ص 2ش،   3151دهخدا، ) نیز استبداد به معنى خود کامگى، خودرأیى و من  کسى را قبول نکردن است

بنابراین، داشتن نوعى قدرت به ناحق و بازور در معناى استبداد نهفته است و این واژه به لحاظ ارزشى، داراى بار 

هاى ندارد. در حکومت خاستگاه آن حق و حقیقت است، این معنا وجودمنفى است؛ و معلوم است که در دینى که 

اى غلبه یابد، استبدادى، تنها سرچشمه و خاستگاه قدرت، غلبه است؛ هرکس براساس توارث یا تبانى و توطئه بر جامعه

دینى، خاستگاه شود؛ زیرا در منطق استبدادى، حق با کسى است که پیروز شود؛ امّا در حاکمیّت حاکم آن جامعه مى

هاى ها به عنوان نوعى برترى منطقى و صالحیّتهاى واقعى نظرى و عملى است و این صالحیّتحاکمیّت، صالحیت

 استوار باشد. « تقوى»و « آگاهى»تواند بر دو مبناى شود و تنها مىشخصیتى شخص حاکم مطرح مى

ه دیگران نیست؛ بلکه شخصیت اوست که نسبت به در نظام حاکمیّت والیى دینى، جایگاه حاکم، بلندتر از جایگا

هاى معرفت و اخالع و مدیریت صحیح دیگران در علم و عمل، جایگاه برترى دارد و او به این جایگاه بلند، با بال

باالرفته است، نه به زور شمشیر و نیزه. از این رو، نباید انتخا  و رأى مردم به معنى متداول غربى آن، رکن منحصر در 

کند و اگر کسى صالحیّت این کار را نداشته باشد، با رأى عیین حاکم باشد؛ زیرا واقعیت با رأى و قرارداد آنان تغییر نمىت
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ش، 3155)یثربى،  و فرد صالح را کش  و با او بیعت نمود« ولى»در نظام دینى، باید  شود.مردم داراى صالحیت نمى

 . (37ص 

با حاکمیت استبدادى، به لحاظ منشأ و خاستگاه قدرت و حاکمیت دارد؛ امّا این این تفاوتى است که حاکمیّت دینى 

 ها به هیچ روى که با توجّه به این تفاوت 3اى و بنیادین دیگرى نیز با هم دارندهاى ریشهدو نوع حاکمیت، تفاوت

هاى اسالمى، ا نظر به آموزهتوان حکومت دینى را یک حکومت استبدادى دانست و اساساً استبداد دینى، دست کم بنمى

 بى معناست.

ها، خطر کشاندن مسلمانان به با توجه به موارد ذکر شده پرسش نهایی این است که آیا گفت و گوى ادیان و تمدّن

انگارى عقیدتى را به دنبال دارد؟ آنچه از آیات قرآن کریم و روایات معصومین& و سیرۀ نوعى سازش کارى و سهل

کند آید این است که اسالم از گفت و گو استقبال مىم  و ائمه اطهار& در این زمینه به دست مىعملى پیامبر اکر

 تا زمانی که دشمن در صدد لجاجت و دشمنى برنیامده باشد. 

سَبیل  رَبِّکَ ب الْح کْمَة  وَ الْمَوْع ظَة  الْحَسَنَة  وَ  ادْعُ إ لى> فرماید:قرآن کریم به عنوان یک دستور تبلیغى به پیامبر  مى

با حکمت و  یعنی: .(011 )النحل،< مُهْتَدینَه ی أَحْسَنُ إ نَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ ب مَنْ ضَلَّ عَنْ سَبیل ه  وَ هُوَ أَعْلَمُ ب الْ جاد لْهُمْ ب الَّتی

ها به روشی که نیکوتر است، استدالل و مناظره کن! پروردگارت، از هر اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آن

که شامل و این بیانى عام است . یافتگان داناتر استداند چه کسی از راه او گمراه شده است و او به هدایتکسی بهتر می

اى از گونه بحث با هر شخص یا گروهى است که در پى یافتن حقیقت باشد. از این رو، هر کس بخواهد در هر مسألههر

                                                
ن قوانین، رأى و در جنبه تصویب و اجراى قوانین؛ در حاكمیت دینى هر چند منشأ جعل و اعتبار قوانین، خداوند متعال است؛ لیبن به لحاظ تصویب و اجراى ای مثالً. 3

   نظر مستقیم یا غیرمستقیم مردم دخالت دارد.
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مسائل دینى، با انگیزۀ رسیدن به حق، گفت و گو کند، باید به این سه شیوه با او وارد گفت و گو شد: ابتدا با منطق و 

  .3ست؛ و آنگاه با پند و اندرز و موعظه حسنه و سپس با جدال احسناستدالل و برهان قاط ، که همان حکمت ا

م نْهُمْ وَ قُولُوا آمَنَّا ب الَّری ه ی أَحْسَنُ إ الَّ الَّرینَ ظَلَمُوا  وَ ال تُجاد لُوا أَهْلَ الْک تا   إ الَّ ب الَّتی>فرماید: در آیۀ دیگرى مى

( یعنی: با اهل کتا  جز به روشی که 13 )العنکبوت، 2<أُنْز لَ إ لَینا وَ أُنْز لَ إ لَیکُمْ وَ إ لهُنا وَ إ لهُکُمْ واح دٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْل مُونَ

ما به تمام آنچه از سوی خدا »ا( بگویید: هاز همه نیکوتر است مجادله نکنید، مگر کسانی از آنان که ستم کردند و )به آن

. این آیۀ کریمه دربارۀ  ایم، و معبود ما و شما یکی است، و ما در برابر او تسلیم هستیم!بر ما و شما نازل شده ایمان آورده

برخورد فرماید که جدالتان باید از نوع جدال احسن باشد و نباید نحوۀ گفت و گو با اهل کتا  است، که باز سفارش مى

خصمانه داشته باشید، مگر با آن دسته از اهل کتا  که ستمکار بوده و قصد خیانت و ضربه زدن به شما را داشته باشند. 

کند و دلیل این استقبال هم شاید این باشد که اساساً خالصه آنکه، اسالم از منطق  گفت و گو، با آغوش باز استقبال مى

ها تالش مشترکى انجام رفتى، یک سلسله یقینیاتى دارند که باید براى تحقّق آنها در قلمروهاى گوناگون معانسان

که مسلمانان با برخى از اهل کتا ، نظیر مسیحیان، هم در امور اعتقادى یقینیات مشترکى دارند و هم در دهند. چنان

هاى اخالقى در جهان باید تالش هاى اخالقى. از این رو، براى تحقّق و گسترش عقاید توحیدى و ارزشمسائل و ارزش

 همکارى، به  مشترکى داشته باشند. اما دربارۀ مسائلى که مورد اختالف است، اوّال، باید سعى داشته باشند که با

گو است؛ و مادامى که در این وها، بحث و مناظره و گفتترى نایل شوند و یکى از راهتر و یقینىهاى مطمئنجوا 

اى با همدیگر داشته باشند تا با تالش مشترک، بتوانند در جهت اند، روابط سالم و دوستانهنى نرسیدهمسائل به نتایج یقی

                                                
شریفه از جهت مجاز بودن اقسام هر كدام از حبمت و موعظه و مجادله است؛ چرا كه حبمت با تمامى اقسامش  ۀعالمه طباطبایى، ترتیب مركور در آی ۀبه فرمود بنا. 3

، ص 01،   همو.ك: )ن ن آن مجاز دانسته شده استدر آیه شریفه مجاز شمرده شده است، ولى موعظه فقط قسم حسن و نیبوى آن، و مجادله فقط نوع احسن و بهتری
838.)  
ه یقینى جادله و جدل، قیاسى است كه بتواند طرف را وادار به تسلیم كند؛ و این قیاس باید از موادى تشبیل شود كه مقبول طرف است، اعم از این كمقصود از م. 2

 .(331ص  ،ش3135؛ طهری.ك: من)باشد یا نباشد، مقبول عموم باشد یا نباشد 
  

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=29&AID=46
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ها، دیگران هم کدیگر کمک کنند و اگر احیاناً گروهى به نتایج صحیحى رسیدند، از دست آورد آنیحّل آن مسائل به 

  .(2 )همان، ص استفاده نمایند

د، کامالً مطلو  و مورد پریرش و تأیید اسالم است و تفکر اسالمى هرگز از چنین اگر گفت و گو با این اهداف باش

اى که قرآن کریم در این باره نسبت دیده و نه گریخته است. امّا نکتهاى نه زیانجویانهگفت و گوهاى منطقى و حقیقت

این است که بدانیم مشرکان همیشه از این گفت و گوها قصد خیر ندارند و شاید توطئه و فریبى  ،دهدبه آن هشدار مى

یها وَ الْمُؤَلَّفَة  قُلُوبُهُمْ وَ ف ی الرِّقا   وَ إ نَّمَا الصَّدَقاتُ ل لْفُقَراء  وَ الْمَساکین  وَ الْعام لینَ عَلَفرماید:>در کار باشد؛ قرآن مى

ها مخصوص فقرا و یعنی: زکات .(30 < )التوبه،سَبیل  اللَّه  وَ ابْن  السَّبیل  فَریضَةً م نَ اللَّه  وَ اللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ الْغار مینَ وَ فی

شود، و شان اقدام میکسانی که برای جلب محبّتکشند، و آوری( آن زحمت میمساکین و کارکنانی است که برای )جم 

برای )آزادی( بردگان، و )ادای دین( بدهکاران، و در راه )تقویت آیین( خدا، و واماندگان در راه این، یک فریضۀ )مهم( 

ز آن آید که اصل گفت و گو، حقّ مشرکین است و باید ااز این آیه به دست مى  االهی است و خداوند دانا و حکیم است!

ها و سخنان نرم مشرکان دهد نباید نسبت به پیمانشود که نشان مىاستقبال کرد؛ امّا در آیات بعد حقایقى ذکر مى

 ا فیکُمْ إ الًّ وَ ال ذ مَّةً یرْضُونَکُمْ ب أَفْواه ه مْ وَ تَأْبىکَی َ وَ إ نْ یظْهَرُوا عَلَیکُمْ ال یرْقُبُواطمینان صددرصد داشته باشیم: >

  .(3 < )التوبه،قُلُوبُهُمْ وَ أَکْثَرُهُمْ فاس قُونَ

کنند، چگونه )پیمان مشرکان ارزش دارد(، در حالی که اگر بر شما غالب شوند، نه مالحظه خویشاوندی با شما را می

 «. ها فرمانبردار نیستند!هایشان ابا دارد و بیشتر آنکنند، ولی دلخود خشنود می و نه پیمان را؟! شما را با زبان

بندید، هایى که با کفّار و مشرکان مىکند که در گفت و گوها و در عهد و پیمانبنابراین، قرآن کریم گوشزد مى

  زبانى آنان را نخورید، ممکن است نقشه سلطه در کار باشد.مواظب باشید فریب چر 

آید، غر  هاى بعضى از نویسندگان غربى به دست مىدر زمان ما این خطر کامالً محسوس است و چنانچه از نوشته

هاى غیر غربى، و در داند و از طریق گفت و گوى تمدّن ها، در پى برخورد با تمدّنخود را صاحب فرهنگ برتر مى

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=60
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=60
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=8
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=8
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طلبانه در اند، گرایش تمرکزگرایانه و انحصارمسلمان دریافتهو همانطور که برخى از متفکران  3هاستنتیجه، حرف آن

باشد و از طریق برخورد با دیگران و مهار آنان و از بین بردن فرایند رابطه غر  با دیگران، مبتنى بر شیوه برخورد مى

ها را الح، آنهویت و شخصیت و قدرتشان، سعى دارد تا رسالت اصیل تمدّنى خود را بر دیگران تحمیل کند و به اصط

 متمدّن سازد.
 

 گیرینتیجه. 7

تساهل به معنای اسالمی بیشتر رویکردی هدفمند است که در راستای معرفی و شناخت حقانیت اسالم و جر   .0

ها برای آشنایی و درک آن است. بر این اساس، تساهل دینی در اسالم به معنی سازش با هرگونه تفکر انسان

 .ها نیست، زیرا اسالم متبنی بر پریرش وجود حقیقت یگانه و مطلق االهی استآن دینی و غیردینی و یا تأیید

مالک حقانیّت هر تفکری در این دیدگاه دینی، کالم خداوند است که به عنوان آفریدگار انسان اصول دینی  .1

نیّت مطلق به اسالم را برای سیر تکاملی او تعیین نموده است. این درحالی است که بر مبنای تساهل غربی، حقا

 تواند ادعای شناخت و سیر به سوی حقیقت را داشته باشد. این معنی وجود نداشته و هیچ مکتب و دینی نمی

تواند در جایگاه خود صحیح بوده و گرایانه و شکّاکانه، هر اندیشه و روشی میاز این رو، مطابق با این تفکر نسبی .8

 ه هم تساهل مطلق داشته باشند. های گوناگون نسبت ببایستی طرفداران اندیشه

چنانکه مشهود است، این تفکر کامالً با تفکر اسالمی درمورد تساهل تفاوت داشته و به هیچ عنوان هدف  .4

 کند.تساهل اسالمی که همان رسیدن انسان به کمال عالی است را دنبال نمی

 

                                                
هاى تمدن»اند. به نقل از: محمد عماره: مقاله به این مطلب اذعان نموده هابرخورد تمدّنو هانتینگتون در كتا   پایان تاریختبار در كتا  فوكویاما، آمریبایى ژاپنى. 3

  .34، ش كیهان فرهنگى، ترجمه سید محمد میرزایى؛ الحسینى، «جهانى تداف  یا برخورد؟
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 مقدمه. 1

در طی ادوار  و هی که از هرگونه تحریفی مصون مانده استعنوان یگانه اثر وحیانی و جاوید اال قرآن کریم به

های مورد ترین دانشمختل ، اندیشمندان بسیاری را برای فهم صحیح معنای متن به گرد هم آورده است. از ضروری

ن یترن و موفقیتربه عنوان بزرگ یراغب اصفهانتوان به دانش مفردات اشاره کرد. نیاز فهم معنای متن قرآن می

بنا  یکساختن  یفراهم ساختن خشت و آجر برا ۀرا به منزلمفردات دانش قرآن،  یهار واژهیدر تفس یاثر ۀدآورندیپد

 . برشمرده است

نیز  &ها عالوه بر مراجعه به فرهنگ لغت، به روایات ائمه معصومینشناسی واژه، در معناران قرآنبسیاری از مفسّ

 &میان انبوه روایات وارده از اهل بیتدر اند. ها پرداختهها به تبیین معنای آیات و واژهمراجعه کرده و به مدد آن

ی هاها و گونهروایات تفسیری قابل توجهی وجود دارد که به معناشناسی واژگان قرآن اختصاص داشته که به شیوه

 پردازد. به تبیین واژگان قرآن می ـ ـ با توجه به سطح فهم مخاطب، شرایط زمانی خاصمختل  

 

 تفسیر ظواهرآیات. 2

ی صرفاً به معنای یک واژه به صورت تفسیر بسیاری از روایات توان دریافت کهمی &بیتوایات اهلبا تتبّ  در ر

اطب مبهم و ناآشنا ای برای مخد واژهدر بسیاری مواراند. تر و یا مترادف، و یا بسط معنا و مراد آیه پرداختهواژگانی آسان

اند که این از مطالبی را به عنوان شرح و توضیح واژگان بیان کرده، با مدّ نظر قرار دادن فهم مخاطب، بوده و معصوم$



 های سورۀ مبارکۀ هود در روایات تفسیریمعناشناسی واژه  11

 

 

پردازان علم لغت از دیدگاه نظریه «اخبتوا»قبیل تفسیر واژگانی یا همان تبیین ظاهری آیات است. در ذیل به بیان معنای 

 21ۀ طور مثال: در آیبه دهیم. پیرامون این لغت را مورد بررسی قرار می &پردازیم و سپس نظر حضرات معصومینمی

 ۀواژ <،خال دُونَ هایف هُمْ الْجَنَّة  أَصْحا ُ کأُولئ  رَبِّه مْ إ لى أَخْبَتُوا وَ الصَّال حات  عَم لُوا وَ آمَنُوا نَیالَّر إ نَّ> هود ۀمبارک سورۀ

الرّجل قصد رفتن و  نان گرفته شده است. أَخْبَتَین سفت و سخت و قابل اطمیبه معنای زم« خبت» از ریشۀ« اخبتوا»

ار رفته است )راغب کى و تواض  و فروتنى به یخونیز در معنى نرم «اخبات»جا فرود آمد، مصدر ا آنیجا را نمود ماندن آن

 .(757 ، ص3 ش،  3151اصفهانی، 

حراف ای که شخص در آن استقرار یافته، و از اضطرا  و اننزول در محیطی گسترده و هموار است، به گونه ،اخبات

الرکر که  فوع ۀچنین معنایی همراه با حقیقت ایمان و تسلیم و اطمینان است. مانند آی ۀو اختالف و تردد رها شود و الزم

 ایمان و عمل صالح است ۀبه معنای خضوع و حاصل شدن طمأنینه است؛ خضوع برای خدا و به سوی خدا و این نتیج

 .(7، ص 1 ش،  3130)مصطفوی، 

دانند. در اصل این واژه به لحاظ ریشه و با  برخی هم معانی اطمینان، خضوع و خشوع را برای اخبات مجازی می

 .(302 م، ص3959)زمخشری،  بودن برخشوع مستمر داللت دارد إفعال

 پردازیم. کنیم و سپس به بررسی آن میابتدا ذکر می ،اما روایتی را که در این مورد وارد شده

که چون در مقابل  «بیلک» به نام است مردى ما نزد :ردمک عرض $ صادع حضرت که حضور گویدمی شحام دیز

 و نموده دعا را آن مرد $م. حضرتیاگراشته میتسل ، یعنی:«بیلک» را نام او .روایات وارد شده از شما تسلیم است ۀهم

 شخص حق قبول مقام در عنىی «اإلخبات ا  و هو»:  فرمودند م. حضرتیشد تکسا ما «التسلیم؟ ما أتدرون»فرمودند: 

؛ 311 ، ص2 ع،  3130، عیاشی ؛231 ، ص1 ش،  3133فرمود )بروجردی،  تالوت را هیآ نیا و باشد خاش  و خاض 

 .(190 ص ،3 تا،  کلینی، بیو  717ع، ص 3101، صفار ؛233 تا، صکشی، بی
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را به معنای تسلیم که همان خضوع و فروتنی در پریرش حق است  «اخبات» ۀطورکه مالحظه شد، روایت، واژهمان

ای است. و از منظر معناشناسی با نظریات دانشمندان علم لغت کامالً گرفته که این از قبیل تفسیر واژگانی و یا ترجمه

 منطبق است. 

در لغت به « نرح»ررسی کرد. برا  «عجل حنیر»توانمی ،ها که در روایت به معنای لغوی آن اشاره شدهاز دیگر واژه

احناذ: کثرت در مزا   حنرة: گرمای شدید؛ .(131 ، ص1 تا،  )جوهری، بی آمده است ت داغی و سوختنمعنای شدّ

 تا،  )فیروزآبادی، بی حرارت دادن چیزی است تا جایی که آ  آن گرفته شودچنین همحنریر: کثیر العرع،  شرا  است؛

 (.481 ، ص0

شود. معنای کبا  کردن، سرخ کردن و یا بریان کردن چیزی است که بین دو سنگ داغ انجام میدر اصطالح به 

را بریان و کبا  کند، به قدری که  ای که آتش در گوشت اثر کرده و آن( به گونه841 ، ص1 ع،  0831)مصطفوی، 

 .(434 ، ص8 ع،  0404منظور، گوشت از شدت حرارت مانند خرمای خشکیده از استخوان جدا شود )ابن

سنان گوید: از امام بنعبدا  چهاند. چنانهمان معنای ظاهری پرداخته، روایات نیز به «حنیر» در مورد واژۀ

 قالَ ساَلماً قالُوا ب الْبُشْرى إ بْراهیمَ رُسُلُنا جاءَتْ لَقَدْ وَدر آیۀ > حَنیرٍ< ب ع جْلٍ جاءَ> پرسیدم: معنی کالم خدا $صادع

گوساله  $ابراهیم :یعنی «نضیجاً مشویاً» حضرت فرمود:ت؟ چیس (39)هود،<حَنیرٍ ب ع جْلٍ جاءَ أَنْ لَب ثَ فَما ساَلمٌ

 .(350 ، ص32 ،  ع3101، ، مجلسی327 ص ،1 ع،  3133)بحرانی، ای را آورد و تقدیم میهمانان نمود پخته

واژگان اکتفا کرده، چرا که ظاهری به همان معنای  $که معصوم آیددست میاز بررسی مطالب گرشته چنین به

 مخاطب به معنای آن ناآگاه بوده و نیاز به شرح و توضیح بیشتری نداشته است. 
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 جری و تطبیق و تعیین مصداق . 3

یات انیز، شمار قابل توجهی از رو های قرآنیی، حقایق و اشارههای عینی و خارجی برای مفاهیم کلّنشان دادن نمونه

عبارت « و تطبیقجری » در واق گیرد. گیرد که تحت عنوان جری و تطبیق جای میمی را در بر &بیتتفسیری اهل

 آیات به موارد مشابه.  حاصل ازاست از جاری شدن و سرایت کردن مفاهیم 

روح و حقیقت  لیگرشته است؛ و قواما و یا نزول زماناتفاقات  بهمربوط آیات، در ظاهر مفاهیم چه بر این اساس گر

 . تاس« فرا زمانی»به تعبیر دیگر ها جاری و ساری است و زمان ۀدر هم، بلکه تنها اختصاص به آن زمان نداردآن 

است و  &بیتهای تفسیری اهل، یکی از شیوهو مصداع تفسیر قرآن از راه بیان نمونه ،عالمه طباطبایی ۀبه فرمود

پریر است امکان، و یا با توجه به قواعد و اصولی که از سوی آنان رعایت شده است &بیتاین روش، تنها از راه اهل

 (. 12 ش، ص3151 همو،)

آمیز را بر ائمه توان مالحظه کردکه تعداد زیادی از آیات ستایشدر واق  در میان روایات، شمار بسیاری را می

اند که این از قبیل منطبق کرده  &بیتو در مقابل، تعداد زیادی از آیات مرمت بار را نیز بر دشمنان اهل &اطهار

 باشد. تعیین مصداع عینی و خارجی می

در  «یـ  عـ   »از ریشه  «بقیه» ۀشناسان، واژاشاره کرد. از دیدگاه لغت «بقیة ا » ۀتوان به واژبرای نمونه می

ع، 3101فارس، دوام، )ابنو به معنای  (233 ، ص9 ،  تابی ازهری، ؛139 ، ص31 ع،  3131،منظورن)اب برابر فناست

( حاصل خرا  و فضل قابل مدح آمده 75، ص 3 ع،  3157مانده و اضافه چیزی )طریحی، ( ثبات و باقی253 ص ،3  

ه نف  آن براى شما بهتر است. برخی نیز کسب حالل یۀ کد: یعنى بقگویندر آیه، می «بقیة ا »و در بیان معنای است. 

 .(353 ، ص3 ش،  3153اند )قرشی، را رحمت خدا دانسته اند. برخی نیز آنآن را به معنای مراقبت خداوند گرفته

گوید: این واژه به معنای حاصل خرا  و مانند آن است. و به نقل از ابنصاحب لسان العر  در ابتدا به نقل از لیث می

کند که سپس در ادامه اضافه می .شودآن مدح می ۀدارد: فالنٌ بقیةٌ، یعنی در آن فضلی است که به وسیلسیده بیان می
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 ؛313، ص 33ع،   3131منظور، ن)اب به معنای انتظار ثوا  است و کسی که ایمان دارد منتظر ثوا  اوست «بقیة ا »

 .(59 ، ص31 ع،  3157طریحی، 

سؤال کرد که آیا  $: شخصی از امام جعفرصادع ، به این شرح استکندبه این معنا اشاره می و اما روایتی که

 ،ایشان فرمود: نه، این نام«. نیرالمؤمنیا امی یکالسالم عل»ن سالم کرد؟ یچن $شود بر حضرت صاحب االمرمی

ن نام یسى به اکه نشده و بعد از او دینام ،ن نامیش از او، به ایسى پکاست و $طالبابىبنن علىیالمؤمنیرام مختصّ

ند: یگومى»ه: کشود؟ فرمود چگونه سالم مى $ه: فداى تو گردم، بر قائمکردم کافر. عرض کنامد، مگر خود را نمى

، 1 ع،  0833)کلینی،  <نَیمُؤْم ن  نْتُمْک إ نْ مْکرٌ لَیخَ اللَّه  یةُبَق >ه: کن را خواند یبعد از آن، ا«. ة اللَّهیا بقی یکالسالم عل

 .(418 ص

کنند که در های خدا معرفی میای از حجترا باقیمانده، امام زمان$$نهج البالغه، امام علی 332 ۀدر خطب

 کنند. ایشان ظهور می ،گرایدزمانی که اسالم به غرابت می

 خاَلئ    م ن فَةٌیحُجَّت ه ، خَل  ایبَقَا م ن ـةُیب ج رَان ه ، بَق  األَرضَ أَلصَقَ وَ ذَنَب ه ب یب عَس  ضَرَ َ ، وَإ ذَا اغْتَرَ َ اإل سالمُ». . . 

  .(332، خطبه سیّدرضی) «ائ ه یأَنب 

هر  ، وخدا ۀعنى باقى ماندی، ة ا یبق عنوان شد به این نکته اشاره دارد که: «بقیة ا » ۀمطالبی که پیرامون واژ

 . از شودمحسو  می «بقیة ا » ،خیر و سعادت او گردد مایۀموجود ناف  که از طرف خداوند برای بشر باقی مانده و 

تواند یکی می ،جوام  انسانی است ۀخیر و برکت برای هم ۀکه بقاء و وجودشان در روی زمین مای $رو امام زمان این

 آید. شمار ترین مصادیق آیه بهاز بهترین و روشن

آید آن است که در اقوال لغویان دست میه ب &ای که از ارزیابی اقوال لغویان با روایات معصومینبنابراین نتیجه

ا در لغوی و اشتقاع آن، و معنای قرآنی و اصطالحی این واژه پرداخته شده است. امّۀ بقیة ا ، ریش ۀبه معنای لغوی واژ

 روایات تنها به مصداع عینی و خارجی آیه اشاره شده است. 
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رَ بَعْدَ کو ادَّ> ۀأُمَّة در آی ،که جام  خیرات باشد. فراءاست به معنای فردی  «امة». باشدمی «امة معدودة»بعدی  ۀواژ

از آن را فارس چهار معنا بنا .(23ص  ،33   ع،3131 زبیدی،) گرفته است زمانی از روزگار بعد از را به معنی <أُمَّةٍ

 . (22 ص ،3 ع،   3101)ابن فارس،  اصل، مرج ، جماعت و دین :داندمشتق می

و  شوند،یدا میا از او پیشوند و یمه و نسبت داده میگر به آن ضمید یزهایه چکز است یهر چ یبه معنا ماُدر واق  

دارند، و  یا زبانی و ی، زمانیانک، میاسی، سیاعتقاد، یرکف کامر، اشترا یکه در ک یت هم بر گروه و جماعتامّاطالع 

 ؛93 ، ص2   ش،3153)قرشی،  ندیگو ـ اممـ  و جمعش را «امّة»هر صورت آن گروه واحد ه ب اند،مه به هم شدهیضم

  .(207ص  ،3 ع،  3151خسروی، 

امة »و اما روایات  .(3331ص  ،7 تا،  است )جوهری، بی اجل مسمی، حین معلومبه معنای  ««مة معدودةا»در واق  

  باشند. روایات ذیل شاهد مثالی از این مورد است:نفر می 131اند که گرفته $را به معنای اصحا  قائم «معدودة

که فرمود: < نقل است حْب سُهُیقُولُنَّ ما یأُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَ وَ لَئ نْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَرا َ إ لىپیرامون آیۀ > $یلاز امام ع

، 3 ع،  3101 قمی،؛ 11 ، ص73 تا،  )مجلسی، بی «الثالث مائة و البضعة عشر $األمة المعدودة أصحا  القائم»

 .(121 ص

 یالثالثمائة و البضعة عشر رجال، هم و ا  االمة المعدودة الت $أصحا  القائم» فرماید:همچنین امام باقر$ می

  یقزع الخرکساعة واحدة قزعا  یجمعون له فی ـ قال ـ <أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ رْنا عَنْهُمُ الْعَرا َ إ لىوَ لَئ نْ أَخَّ>تابه: ک یقال ا  ف

 که  ما را $خداوند اصحا  قائم. یعنی: (311 ، ص7   ش،3152 طبرسی،؛ 31 ، ص1 ع،  3133)بحرانی، 

 معدوده هستند.  تها همان امّو آن کنددر یک لحظه مانند ابرهاى پراکنده فصل پائیز جم  می نفرند 131

، و االمة $العرا  خرو  القائم». قال: <أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ وَ لَئ نْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَرا َ إ لى>: فرمایدامام صادع$ می

وده، عرا ، خرو  قائم$ است و امّت معد(. یعنی: 32، ص 1ع،   3133)بحرانی، « المعدودة ]عدة[ أهل بدر، أصحابه

 باشد.اهل بدر و اصحا  آن جنگ می
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  گوید:مَعْدُودَةٍ< می عالمه طباطبایی نیز در ذیل این آیه به روایت گرشته اشاره کرده و سپس در بیان معنای>أُمَّةٍ

 معنا این به أُمَّةٍ< بَعْدَ ادَّکرَ وَ م نْهُما نَجا الَّر ی قالَ آیۀ>وَ در که همچنان است، وقت و حین معناى به امّت کلمۀ»

 .است آمده

 رسیدن تا را کفار عرا  ما اگر و: که باشد این آیه معناى و باشد، جماعت امّت، از منظور که است ممکن بسا چه و

 چون باشد، مؤمنین «معدود جماعت» از منظور و نفرستاد، را عرا  آن چرا گفت خواهند بیندازیم، تاخیر معدود جماعتى

 خدا دین بر را چیزى هیچ که قومى کند،مى تأیید صالح قومى دست به را دین این روزى، که داده وعده سبحان خداى

 بدون و مان  بال دهیپسند آنان براى هک را نىید تعالى خداى هنگام آن در ندیآ فراهم قوم نیا چون و دارند،نمى مقدم

 .(235 ، ص30 ش،  3151همو، « )کندمزاحم مى

که دانند میت را جماعت مقصود و خاص ای گرفت که اغلب لغویان محور معنای امّتوان چنین نتیجهدر واق  می

نفر  131اند که دانسته $را اصحا  قائم بیان مصداع آن پرداخته و آن به & اطهار ۀا ائمامّ ،مورد قصد واق  شوند

که این اصحا  نیز جماعتی  نیز در همین مصداع نیز نهفته است، چرا «امة معدودة»باشند که البته معنای لغوی می

 ها نیز یکی است. معهود هستند که دارای یک اعتقاد و دین هستند و مقصد آن

 

 تفسیر باطنی و تأویل آیات .4

. همچنین رد کردن چیزی است به سوی غایت و باشدبه معنای رجوع و بازگشت می« أول»کلمۀ تأویل از ریشۀ 

(. و بر این اساس، 221 ، ص3 ع،  3151راغب اصفهانی، ) مقصودی که اراده شده؛ چه از راه علم و چه از راه عمل

 طریحی،) هاستقرآن ارجاع و بازگرداندن ظواهر الفاظ به مفاهیم حقیقی و باطنی آن ۀمقصود از تأویل آیات کریم

 .(133 ع، ص3157
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برداری از رویدادهایی که در آینده به وجود مفاهیم حقیقی و باطنی امور و آشکار کردن اتفاقات گرشته و پرده بیان

عمران، تنها آل ۀمبارک ۀسور 5 ۀبا توجه به آیدهد. های مفهومی تأویل را تشکیل میترین حوزهیکی از مهمآیند، می

مصطفوی در بیان  .<وَ ما یعْلَمُ تَأْو یلَهُ إ لَّا اللَّه وَ الرَّاس خُونَ ف ی الْع لْم> :راسخون در علم آشنا به تأویل آیات قرآن هستند

چه که ظاهر تعابیر از نظر ادبی و التزامی و عقلی گوید: در تفسیر از مدلول لفظ و آنویل و تفسیر چنین میأفرع بین ت

مقصود آن است که بر مردم مخفی است، و ظاهر لفظ  ویل تعیین مرج  لفظ و مراد وأشود. ولی تکند بحث میاقتضا می

 .(357 ، ص2 ع،  3130)مصطفوی،  کندنیز بر آن داللت نمی

باشد. در مورد معنای لغوی این می «صراط مستقیم» ۀاند، واژیکی از واژگانی که روایات به معنای تأویلی آن پرداخته

  واژه چنین آمده است:

بلعد )ابن منظور، لعید بوده و علت تسمیه راه به صراط این است که راه رهگرر را میصرط، به معنای بصراط از ماده 

چنین به معنای هماصل در این ماده، راه آشکار و گسترده است، خواه مادی باشد یا معنوی.  (110، ص 5ع،   3131

مستقیم، نیز اسم فاعل . (279 ، ص1 ع،  3157طریق، راه خدا یعنی دین حق و شریعت حق، نیز آمده است )طریحی، 

 ثبات و مداومت ، (733 ، ص1  ع، 3157)طریحی،  و به معنای اعتدال« قوم» از ریشۀ از مصدر استقامت

صراط »( است. در اصل 73 ع، ص3100استمرار و پایداری )عسکری،  ،(327 ، ص1ع،   3135اثیرجزری، )ابن

 .(133 ، ص3 ش،  3151غب اصفهانی، را)راهی است که دور از هر گونه اعوجا  باشد « مستقیم

 یب الَّر  کفَاسْتَمْس  ه یأَوْحَى اللَّهُ إ لَى نَب »فرماید: حضرت میاند. دانسته $صراط مستقیم را والیت علی $امام باقر

 (.50، ص3 ع،  3101)حسن صفار،  «هُوَ الصِّرَاطُ یوَ عَل  یة  عَل یعَلَى وَلَا کقَالَ إ نَّ مٍیص راطٍ مُسْتَق  عَلى کإ نَّ یکإ لَ یأُوح 

ع، 3101)ابن بابویه،  «نحن ابوا  ا  و نحن الصراط المستقیم»فرماید: می $العابدیندر روایتی امام زین

  .(312ص
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: گفت و خواند< مُسْتَق یمٌ عَلَیَّ ص راطٌ هرا> را آیه این $صادع امام: که است هشد نقل حکمبنشاممچنین از هه

  بنوالیت علی به عبارت دیگر (37 ، ص2 ع،  3101 )مجلسی، است $طالبابیبنعلی والیت مستقیم صراط

 . بردار نیستار دین است که انحرافراه استو $طالبابى

[ حُجَجَ اللَّه  وَ أَبْنَاءَ ]هُاً وَ زَوْجَتَهُ یإ نَّ اللَّهَ جَعَلَ عَل »کند که فرمود: جابرین عبدا  انصاری از پیامبر اکرم نقل می

، 0 ،  ع0418، )حاکم حسکانی «مٍیص راطٍ مُسْتَق  إ لى یهُد  مَن  اهْتَدَى ب ه مْ یأُمَّت  یوَ هُمْ أَبْوَا ُ الْع لْم  ف  ـ عَلَى خَلْق ه 

ند در میان هست ابوا  علمها آن خدا بر خلقش قرار داده است و تعلی، زوجه و فرزندانش را حجّخداوند  . یعنی:(34ص

 به سوی صراط مستقیم هدایت یافته است.  ،ها هدایت شودآن ت من، پس کسی که به وسیلۀامّ

 : گفت که کندسعدى نقل می عمرو ابى از اشىیع ریمورد بحث روایتی را از تفس ۀو اما عالمه طباطبایی ذیل آی

 معنا نیا به است حق بر من پروردگار عنىی: فرمود <مٍیمُسْتَق  ص راطٍ ىعَل یرَبِّ إ نَّۀ >جمل ریتفس در $طالبابىبنعلى

 هک راستى به آمرزد،مى و ندکمى عفو ه بخواهدک سک هر از و فر،کی با را بد عمل و دهدمى جزاء احسان با را احسان هک

 او هکداند این معنا می را به« تعالى خداى بودن میمستق صراط بر»همچنین ایشان است.  متعالى و منزه تعالى خداى

 بر عنىی منوال یک بر را امور هک است نیا آن و ،ندکنمى رییتغ هرگز و است ثابت سنت یک مخلوقات انیم در شاتسنّ

 حق با هک جا هر را باطل و نشاندمى رسىک به را حق همواره او پس است نیچن چون و ندک ریتدب متکح و عدل منوال

 .(170 ، ص30 ش،  3151همو، )سازد مى رسوا فتدیب در

 .(133 تا ، صبی همو،) دو آسیب تخل  و اختالف مصون باشدداند که از راه مستقیم را راهی می ،جوادی آملی

به  &و ائمه اطهار  در واق  صراط مستقیم یکی از مباحثی است که به طریق تأویل، حقیقت آن توسط پیامبر

کنندگان دین و قرآن ممثل و بیان &و ائمه اطهار  ت این تأویل این است که پیامبرات بیان شده است. اما علّکرّ

 تطبیق شده است.  امان&م  و ارو صراط مستقیم بر پیامبرناطق هستند، از این
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 یالَّر هُوَ وَ>باشد. هود می ۀمبارک ۀسور5 ۀدر آی «عرش» ۀدیگری که روایات به تأویل آن پرداخته اند، واژ ۀنمون

  <عَماَلً أَحْسَنُ مْیکأَ مْکبْلُوَیل  الْماء  عَلَى عَرْشُهُ انَک وَ امٍیأَ س تَّة  یف الْأَرْضَ وَ السَّماوات  لَقَخَ

ش چیزی شبیه هود  است که سایه ایجاد یعر و دار استعرش در لغت، به معنای تخت پادشاه و یا بنای سق 

نیز به معنی  «الرجل عرش و». افکند و شبیه داربست تاک استمی کند و یا همان تخت روان است که زن بر شترشمی

 عرّشت. «عرشه ثلّ فالنٌ» :بین برود، گویند ت و قدرتش ازحکومت از او زایل شود و عزّ اجرا شدن حکم است و هرگاه

(. 759 ، ص2 ع،  3151راغب اصفهانی، ؛ 293، ص  7ع،  3130ساختم )فراهیدی،  شیعر و بانیسا چاه براى: البئر

و یا روحانی، ملکوتی و عقلی است،  جسمانى مخلوع ها و زمین و فوعنین عرش به معنای آنچه محاط بر آسمانچهم

خلق و آسمان و زمین و... است، که  عالم و ماوراء الهوت بوده عالم از نیز آمده است. عرش منتسب به خداوند متعال نیز

 شودحکومت که عرش نامیده می ریبر آن است، مانند سر استواء و ءالیاست و تیّربوب ومت وکح و طتسلّ به معنى

 .(33 ، ص3 ش،  3130)مصطفوی، 

 :فرمود حضرت عَلَى الماء<، عَرْشُهُ انَک وَسؤال کردم: >فسیر این آیه صادع$ از ت حضرت گوید ازمی ىرقّ دوداو

 چنین کس . فرمود: هر«انَ عَلَى الْمَاء  وَ الرَّ ُّ فَوْقَهُکإ نَّ الْعَرْشَ »ند: یگویم هک ردمک عرض ؟ندیگویم چه هعامّ هک

 او از ،برداشته را خدا هچآن هک دیآ الزم او بر و ردهک وص  مخلوقات به صفت را او و دهیگردان محمول را خدا ند،ک گمانی

  باشد. ترقوى

 قبل ،دیگردان زیچ دو نیا حامل را آن و ردک بار آ  بر را خود نید و علم جلوعزّ خداى هک به درستى فرمود: سپس 

 را شانیا ندیافریب را خلق هک خواست چون و باشد داشته وجود ماه ای آفتا  ای انسان ای جن ای آسمان ای نیزم هکآن از

 و نیرالمؤمنیام و   خدا رسول به سخن آمد، هکسى ک اول ؟ستکی شما پروردگار هک فرمود شانیبه ا نمود و ندهکپرا

 به آن از بعد .نمود شیخو نید و علم حامل را شانیا پس ما پروردگار ىتوی هک :نمودند عرض و بودند &هدى ائمه
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 سؤال شانیا از امتیق روز در هک نداشانیا و ندهست من نانیام و من نید و علم حامالن گروه نیا هک فرمود فرشتگان

 (.133 تا، ص)اردکانی، بی خواهد شد

 در این روایت معصوم به بیان معنای باطنی و تأویلی واژه، پرداخته است. 

 هووجْهٍ  فىالعرشُ » :امام صادع$استظاهری اشاره داشته باشد، روایت تواند به معنای فراروایت دیگری که می

 هورْسِّىُ کالْ وحُجَجَهُ،  ورُسُلَهُ  واءَهُ یهَ اَنْب یالرَّى اَطْلَ َ اللَّهُ عَلَ الْع لْمُ هووَجْهٍ آخَرٍ العرشُ  فى ورسّى و عاؤُه کالْ وجُمْلَةُ الْخَلْق ، 

 (.29 تا، ص)اردکانی، بی« حُجَج ه  ورُسُل ه   وائ ه  یاَنْب  منه  اَحداً یطل    اللَّهُ عَلَیالْع لْمُ الَّر ى لَمْ 

 از و آنرسى ظرف ک ونش است یاخ آفرکسراسر  وجهان هستى  ۀسو، هم یک ازعرش  $ از دیدگاه امام صادع  

رسى ک ورده است، کآگاه  آن از راهاى خود حجت وفرستادگان  وامبران یخداوند پ هکگر، عرش علمى است یسوى د

 رده است. کآگاه ن آن از راش یهاحجت وادگان فرست وامبران یپ از یکیچه وهى است ذات اقدس اال ۀژیو هکعلمى است 

 های خداوند بر روی زمین است.آید که عرش، علمی است که مختص انبیاء و حجتمیاز این روایت نیز چنین بر

 یاللَّه  ف وَ اللَّه  إ نَّا لَخُزَّانُ » فرماید:می $امام باقرنین در برخی روایات به حاملین عرش نیز اشاره شده است. چهم

  .(014ص ،0ع،  0414)صفار،  «امَة یوْمَ الْق ی أَرْض ه  لَا عَلَى ذَهَبٍ وَ لَا عَلَى ف ضَّةٍ وَ إ نَّ م نَّا لَحَمَلَةُ الْعَرْش  یسَمَائ ه  وَ خُزَّانُهُ ف 

رش خدا در روز قیامت بلکه از ماست که حاملین ع ،ا  که خزانه خدا در آسمان و زمین از طال و نقره نیست و: یعنی

 هستیم. 

یر خداوند استعاره گرفته شده توان گفت که عرش مخصوص خداوند و متعلق به اوست و برای غبه طور کلی می

  تدبیر کل عوالم و موجودات است.  در واق  مراد از آن قدرت و تسلط و حکمرانی بر کل جهان مادی و غیر مادی و .است

ا اند و امّکنایی و استعاری عرش پرداخته برداشت کرد که لغویان به بیان معنای لغوی وتوان چنین در واق  می

 دانند. به مفهوم و بطن عرش پرداخته و علم آن را مختص خدا می &نمعصوما



 های سورۀ مبارکۀ هود در روایات تفسیریمعناشناسی واژه  21

 

 

 گیرینتیجه. 5

 کرد: مطرحبحث  ۀتوان مطالب زیر را به عنوان نتیجمی ،ه گفته شدچاز آن

  واژگان قرآن، بیشتر به توضیح تفصیلی معنای لغوی و اصطالحی واژه، و وجه لغویان در تبیین معناشناسی

 اند. ها، اصل، ریشه، منب  لغوی، اشتقاع و انتسا  و اتّصاف واژگان پرداختهتسمیۀ آن

 اند. روایات تفسیری با رویکردهای متنوعی به تبیین معنای واژگان قرآن پرداخته 

 &واژگان قرآن کریم، در مواردی تنها ناظر به همان معنای لغوی و در تبیین معنای  اظهارات معصومان

 باشد. عرفی واژگان می

 اند، صرفاً بازشناسی لغت از در بیان معناشناسی واژگان قرآن بیان داشته &همۀ آنچه که ائمۀ اطهار

 لحاظ معنای ظاهری نبوده است. 

 با معنای لغوی واژگان ندارد، بلکه با دقت نظر ای در بیشتر موارد، در نگاه بدوی روایت وارده هیچ رابطه

از تبیین معنای عرفی و لغوی گرر کرده و به معرفی مصادیق  معصومان& شود کهچنین فهمیده می

 اند. عینی و خارجی واژگان، و یا به تأویل آیات پرداخته

 ر به تبیین معنای پردازان و محققان قرآنی فقط منحصکش  معنای متن و واژگان قرآن، از سوی نظریه

شود و تعیین مراد و منظور آیات و تطبیق دادن بر امور عینی و خارجی، همچنین ظاهری واژگان می

هایی آماده و یقینی خبردادن از امور پنهانی الفاظ، اختصاص به کسانی دارد که در فهم مراد االهی، قلب

 از هر گونه خطا و اشتباهی مصون هستند. که  &ها کسانی نیستند جز ائمه معصومیناستوار دارند و این
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 شهید مدنی  آذربایجاندانشگاه 
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  است بوده برخوردار رفیعی بسیار جایگاه از درایه و اصول علم در موارهھ متواتر خبر
 قطعی است آن حجیّت اصول علم در شود محقق خبر یک برای تواتر شرایط اگر که ایگونه به
 سیر و قرآن کریم آوریجم  تاریخ بررسی با .شودمی شمرده یقینیات از مھ منطق علم در و

 بنابراین .است محقق کریم قرآن مورد در تواتر شرایط مۀھ که یابیمدرمی حاضر زمان تا آن نقل
 بر دالیل گوناگونی عالوه .باشدنمی خدشه و قابل بوده سترگ بسیار آن صحت و حجیّت جایگاه
 و تواتر بر بیت&اهل جانب از مھ تاییداتی و احادیث است، شده اقامه قرآن تواتر برای که

  .کندمی چندان صد را هااستدالل استحکام است که رسیده ما به موجود قرآن حجیّت
گانه به تواتر از پیامبر  نقل های هفتشود این است که قرائته از این گفتار استفاده میچآن

ها هرگز جایز نبوده و همچنین متواتربودن قرآن ارتباطی با قرائات سبعه آن نشده است وگرنه ردّ
 پى در نوشتار باشند. اینگانه دو بحث ازهم منفک میندارد و بحث از تواتر قرآن و قرائات هفت

  .است قرائات اثبات متواتر بودن قرآن و عدم تواتر بیان
 
 .أحرف، قراء سبعة سبعة حدیث قراءات، قرآن، تواتر تواتر های کلیدی:واژه
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 مقدمه. 1

 و همّت توجه بایستی که یابیمدرمی نگریممی مسلمانان معارف و دینی هایاندیشه در کریم قرآن جایگاه به وقتی

 کریم قرآن تطور سیر زوایای تمامی و شود داده قرآن نشان تاریخ به نسبت مسلمان اندیشمندان و علما طرف از زیادی

 تریناز اساسی ما دست به آن رسیدن روند و قرآن تاریخ بررسی که حالی در. گیرد قرار بررسی مورد حاضر عصر تا

 و خواهد رفت الؤس زیر معارف همۀمبنای  ،نشود ثابت کریم قرآن صحّت و حجیّت اگر که چرا است؛ دینی مباحث

 . ماند نخواهد باقی اصولی و فقهی مفصّل هایبحث برای مجالی دیگر

 دالیل از یکی عنوان به موارهھ کریم قرآن تواتر بحث. یابدمی مهم و رفی  بس جایگاهی قرآن حجیّت اثبات لرا

 شده احتجا  قرآن آیات صحت بر آن اثبات با و است شده مطرح مختل  هایدرکتا  قرآن تحری  عدم و حجیّت

 یافته راه آن در اختالف دالیلی، بنابه که است کریم قرآن قرائات بحث پژوهی،قرآن حوزۀ در مهم مباحث از یکی. است

  .است وارد شده  فقهی احکام در و قرآن تفاسیر در اختالف، این و است

 در شده مطرح سؤال. دهد قرار بررسی مورد قرائات را بودن متواترو  کریم تواتر قرآن که است آن پی در مقاله این

 ت تفاوت وجود دارد؟ ئاات قرآن متواترهستند؟ آیا میان قرآن و قرائقرآن متواتر است؟ آیا قرا آیا که است این مقاله این
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 بررسی تواتر . 2

 . بررسی لغوی تواتر222

 بدون و فاصله بال آمدن هم پی در  معنای به و است رفته «تفاعل» با  به که است( ر ت، و،) ریشه از لغت در تواتر

 خبر منظور الحدیثعلم اصطالح در و...  است بالفاصله دیگرى از پس یکى آمدن لغت، در متواتر. »است انقطاع

 به( یقین) علم موجب نتیجه در و باشد محال کر  بر آنان اتفاع ـ قراین ضمیمه به نه نفسه حدّ فى ـ که است جماعتى

« باشدنمى آوریقین آنان گفتۀ غالباً که نامند آحاد یا واحد ،باشند کرده نقل نفر چند یا یک که خبرى و. شود خبر مضمون

 .(15 ش، ص3159)رکنی، 

 
 تعریف اصطالحی تواتر. 222

 پردازیم:می اصول علمای از قول برخی ذکر به تواتر اصطالحی تعری  برای حال

 علم مفید قرائن که همراه خبری پس .باشد آورعلم انسان برای بنفسه که است خبری متواتر خبر: المبادی شرح

 (.3907 ص ،33   تا،بی دانشنامۀ جهان اسالم، نک:) نیست متواتر باشد،

 .باشند کرده کر  بر تواطی ندارد امکان که اندرسیده حدی به کثرت در که جماعتی خبر از است عبارت: الوافیه 

 (.277 ص ،3   ع،3132 الخراسانی، البشروی) دهندمی خبر مکه وجود از که کسانی مثل

 و باشد منتفی دروغگویی ها برآن اجتماع و تواطی که زیادند حدی به آن راویان که است خبری متواتر خبر: البدایه

 کنند نقل دیگری قوم از را خبری قومی که این صورت به ،باشد حاصل روایت طبقات در همۀ کر ، بر تواطی انتفاء این

 (.395 ص ،3   تا،بی مجاهد،) برسد روایت سرچشمه به تا

  :دارد اساسی رکن چند تواتر که دریافت تواناصولی می کتب در شده نقل هایتعری  از کوچک بخش این به توجه با

  ؛روایت از هر طبقه در راویان تعداد کثرت اوّالً
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 را برسانند ما به کربی خبر تا باشند کرده اجتماع قبل از راویان اینکه احتمال که باشد حدی بهباید  کثرت اینکه ثانیاً:

  ؛کند منتفی

 انضمام به نیازی آن تصدیق برای و خبر باشد صحّت به علم مفید ما برای تنهایی به راویان، کثرت آنکه همین ثالثاً:

 .نباشد دیگر قرائن

  :کنیم بیان متواتر خبر برای تعریفی چنین این توانیممی شده، مطرح قیود به توجه با

 دروغگویی بر راویان اجتماع امکان که هستند زیاد قدری به طبقه هر در آن راویان تعداد که است خبری متواتر خبر

 .باشد منتفی
 

 رشایط تواتر .322

 : اندکرده ذکر را شرایطی تواتر بودن آورعلم و تحقق برای منطق و اصول علم علمای

 دهندمی ما به را خبری که کسانی یعنی. باشد ممتن  هاآن کر  بر تواطی عادتاً که برسند حدی به مخبرین .3

 بر هاتبانی آن و نقشه حاصل هاآن که اخبار ندهیم را هم احتمال این حتی ما که باشد زیاد تعدادشان آنقدر

 .است پراکنیدروغ

 اتفاع مخبرین یعنی: باشد آمده دست به حس طریق از دهندمی خبر آن از که ایواقعه به نسبت مخبرین علم .2

  علم اگر بنابراین. باشند کرده درک ظاهری خودشان حواس از یکی با را دهندمی خبر آن از که ایواقعه یا

 .شد نخواهد حاصل تواتر ،باشد مستند عقل یا حدس مثل حس از غیر چیزی به هاآن

 قط  تواتر تا برسد معتبر کثرت به باید طبقات در همۀ راویان تعداد ،است متعدد خبر طبقات که صورتی در .1

  .آیدمی حسا  مستقل به خبر یک ایطبقه خبر هر که چرا .یابد ادامه طبقات در همۀ و نشود
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 آگاه خبر مضمون به نسبت سام  اگر که چرا. باشد نداشته آگاهی آن مضمون به خبر شنوندۀ و کنندهدریافت .1

 که است آن مثل یا شودمی حاصل که تحصیل اوست قبلی علم عین یا است رسیده او به که خبری باشد

 .اند محال دو هر که بود خواهد مثلین اجتماع

 با حتی که چرا. باشند مظنون آن به اینکه نه ،باشند داشته دهندمی خبر آن از آنچه به قطعی علم ،مخبرین .7

  .شودنمی حاصل علم نامتناهی هم ظنون اجتماع

 باشد اینگونه اگر که چرا. باشد نداشته آن، نفی در غیر از تقلید یا سابقه، شبهه خبر مضمون به نسبت خبر سام  .3

 اگر و باشدمی مختل  افراد احوال اختالف علم به این زیرا آمد نخواهد بدست تواتر طریق از او برای علمی

 حصول عدم است ذکر به الزم البته .شودنمی حاصل برایش علم این اهگهیچ ،باشد معتقد آن نقیض به فردی

 خواهد حاصل علم تواتر واسطۀ به قطعاً ،نباشند هااین اگر و است تقلید یا شبهه آن به دلیل مورد این در علم

  .(2 ص ش،3133 )محمّدآبادی، شد

 

 اثبات تواتر قرآن کریم  .422

 و پرداختند آیات حفظ به صحابه از ایعدّه شدمی نازل اکرم  پیامبر بر ایآیه وقتی کریم قرآن نزول دوران در

  .(23 ص ش،3133 کردند )حجتی،می کتابت را داشتند آیات نوشتن و خواندن قدرت که دیگر ایعدّه

 انجام ای واحدمجموعه به صورت قرآن آوریجم  برای گوناگون اشخاص طرف از زیادی اقدامات ایشان از پس

 مملکت از هخطّ در هر که رفت پیش تا جایی اسالم جغرافیایی وسعت گسترش به توجه با گوناگونی این اما. گرفت

 خلیفه زمان در اینکه تا داشت؛ دیگر مناطق نسخۀ با جزئی چند اختالفاتی هر که داشت وجود قرآن از اینسخه اسالمی

 سازییکسان به اقدام گروه یک تشکیل با و کرد جم  را هانسخه همۀ اختالفات این بردن بین از به منظور او سوم،

 مناطق به را شده سازییکسان و مصح  واحد این از نسخه چند و کرد «مصاح  توحید» یا همان موجود مصاح 
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 عدم یا تحری  به نسبت اشکالی متکلمین بین در .برد بین از را قرآنی اوراع دیگر و فرستاد اسالمی سرزمین مختل 

ا آی کهاین و است مصاح  توحید از قبل مورد در نزاع و بحث محل لکن ،ندارد وجود مصاح  توحید از بعد قرآن تواتر

 دش رو به رو احیاناً تحریفاتی و تغییرات با هکاین یا یافت روا  مسلمین بین پیامبر  بر نازل شده قرآن همان

 و است رسیده ما بدست قرآن که همان هستیم مدعا این اثبات صدد در مقاله این در ما .(12ص  ش،3131 )حرعاملی،

  .است شده حفظ مصاح  توحید زمان تا پیامبر  بر شده نازل قرآن تواتر

 

 دالیل اثبات تواتر قرآن .522

 تسننو اهل  شیعه از اعم مسلامنان اجامع همۀ. 22522

 معارف منب  ترینمهم عنوان به قرآن حجیت اساساً. دارند نظر اتفاع کریم قرآن بودن متواتر دربارۀ همۀ مسلمانان

 :گویدمی بارهاین خویی در ا آیت. گرددنمی ثابت آن، صدور قطعیت و تواتر با جز دینی،

« دارند نظر اتفاع است؛ پریرامکان تواتر با منحصراً قرآن، ثبوت اینکه در مراهب، و هافرقه همۀ از مسلمانان همۀ»

 .(321ص  ش، 3170)همو،

 بر فریقین علمای همۀ. باشدمی حجّت ،است گرفته شکل قرآن تواتر بر اجماعی که هم فقه اصول علم قواعد نظر از

 به توجه با که. ندارد وجود بارهاین در دیگری مخال  ،هستند النسبمعلوم که ایعده جز و دارند نظر اتفاع قرآن تواتر

معصوم هم  قول که شودمی کش  نتیجه در .شودمی حاصل اجماع شرایط مخالفین، بودن النسبمعلوم و کلی اجماع

 .بود خواهد حجّت باشد، معصوم قول از کاش  اجماع وقتی و است همین
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 قرآن تواتر بودن رضوری. 22522

 اگر یعنی. است دین ضروریات از آن، در زیاده یافتن راه یا نقصان و تغییر از آن بودن مصون و قرآن بودن متواتر

 هدایت که همانا قرآن نزول از اصلی مقصود و غرض ،باشد شده نازل قرآن از غیر ،گیردمی قرار امت اختیار در که قرآنی

 .است محال( غرض نقض) امری چنین خدا دین و خدا مورد در و شد خواهد نقض ،است آن واسطۀ به مردم یافتن

 این جوا  ،ندارند قبول را آن ایعده که حالی در کنیدمی تواتر بر ضرورت و اجماع ادعای چگونه شود اشکال اگر

 تواتر مضمون به نسبت سابقه شبهۀ تواتر که سام  است این تواتر بودن آورعلم شرایط از گفتیم که طورکه همان است

 .است شده آنان برای تواتر نبودن آورعلم موجب مخالفین در ذهن موجود شبهۀ مورد این در کهحالی در ،باشد نداشته

 
 قرآن  حفظ به مسلمین کوشش شّدت. 32522

قرآن  از حراست و حفظ در مسلمین عامۀ و است دینی احکام و شرعی علوم دریافت منب  و نبوت معجزۀ قرآن،

می تشخیص را آیات و حروف قرائت، اعرا ، جمله از خالفی چیز که هر ایبه گونه ،بستند کار به را خود کوشش نهایت

  آن به نسبت مسلمین و شود حرف آن از یا شود داده تغییر آن در چیزی دارد امکان چگونه حال این با. دادند

 ناآگاه باشند؟ یا تفاوتبی

 آن به بخشی اگر و است شده شناخته و واضح کامالً آن اصلی محتوای نویسندگان برخی آثار مورد در که ونهگهمان

  جلوگیری آن در تحری  از و هستند کوشا حفظ آن در کتا  آن دوستداران و بود خواهد آشکار کامالً شود اضافه

 )حرعاملی، دارد و داشته وجود مسلمانان همۀ طرف از و شدیدتر بسیار حراست و حفظ این کریم قرآن مورد در کنند؛می

 که، اندکرده استدالل چنین تسنناهل و شیعه علمای از بسیاری» :گویدمی بارهاین در خویی ا آیت. (10 ص ش،3131

هر  و است بوده فراوان آن آیات نقل برای هاانگیزه و دواعی است؛ االهی بوده معجزه و دین اساس و پایه قرآن چون

 .(321 ص ش،3170)همو، « باشد متواتر باید ناگزیر باشد، زیاد آن نقل برای انگیزه که چیزی
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 مکتوب آثار در تتبع با تواتر اثبات. 42522

 از نزول هنگام را قرآن صحابه چون یابیمدرمی غیره و تاریخی حدیثی، مکتو  آثار در جو و جست و تحقیق با

 حد در قرآن دادند؛ ادامه کار این به تابعین هم هاآن پس از و کردند نقل مردم برای و کردندمی دریافت پیامبر 

 .است داشته قرار شهرت و تواتر اعالی
 

 قرآن به همین امئه& احادیث گرفنت تعلق. 52522

 قرآن، تعلم به امر مثل .است گرفته تعلق موجود قرآن همین به که دارد وجود بیت&سوی اهل از بسیاری احادیث

 در تحریفی یا زیاده اگر که است حالی در این .دارد وجود قرآن از حرف خواندن هر در که ثوابی بیان یا قرآن خواندن

 تعلق اما. بود حرام خدا، طرف از شده نازل قرآن نیت به آن خواندن و بود قبیح آن خواندن به امر ،داشت وجود قرآن

 منتفی قرآن در زیاده یا تحری  یافتره امکان پس .است مسلم قرآن مینھ &به بیتطرف اهل از اوامری گرفتن

 .است

 
 مناز در قرآن قرائت احادیث. 22522

 و واجب نمازهای در سوره خواندن کلی طور به یا مخصوص هایسوره خواندن به امر که دارد وجود متواتری احادیث

  چگونه حال. است شده ذکر فضیلتی نماز در های قرآنسوره بیشتر خواندن برای که جایی تا. است کرده مستحب

 در قرآن غیر خواندن دانیممی ما که حالی در ،کرد جم  قرآن در زیاده ورود یا تحری  فرض و روایات این بین شودمی

 به را آن شانوظیفه طبق ائمه& حتماً ،باشد نماز بطالن موجب امری اگر کهحالی شود؟ درمی بطالن نماز موجب نماز

 تواتر نتیجه در و زیاده و تحری  عدم نشانگر نماز، در قرآنی همین هاسوره خواندن به امر پس. دادندمی تعلیم شیعیان

 .بریممی قرآن
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 قرآن تواتر عدم بر خربی وجود عدم. 22522 

 شده وارد ندارد هم ایفائده و ارزش حتی بعضاً که و تابعین صحابه بین محاورات و جزئیه احوال تاریخی هاینقل در

 حالی در .شدمی اشاره آن به تاریخی هاینقل حتماً در ،شدمی قط  کریم قرآن تواتر و اتصال حلقۀ اگر بنابراین. است

 .ندارد وجود باره این در نقلی هیچ که
 

 تواتر عدم صورت در قرآن به استدالل بطالن. 22522

 چیزی هیچ اثبات برای قرآن به استدالل ،باشد شده آن در زیاده ورود یا تحری  دچار و نباشد متواتر قرآن اگر

 آن حروف همۀ بلکه آیات همۀ به اطمینانعدم  این و کرد حاصل اطمینان و اعتماد آن به نباید و بود نخواهد صحیح

 دیگر صورت این در. بود خواهد قرآن اجزای تک تک متوجه تحری  احتمال تواتر عدم صورت در چون ،کندمی سرایت

  هایاستدالل اسالم علمای و ائمه& که بینیممی امّا .داشت نخواهد وجود اسالم در اعتمادی قابل منب  هیچ

 به موارد پی این از که اندداشته قرآن به عمل به زیادی امرهای و اندآورده قرآن از خود، مدعای اثبات برای شماریبی

 بریم.می اکرم  پیامبر بر شده نازل قرآن تواتر

 
 قرآن بر عرضۀ احادیث. 22522

 اهل از شده نقل روایات صحت تشخیص برای کندمی امر که دارد وجود بیت&اهل سوی از زیادی احادیث

 با روایات این. بگیریم را است قرآن با مطابق کهنآ کنیم و عرضه قرآن بر را هاآن روایت، دو تعارض گاما هنی یت&ب

را  آن بیت&اهل چگونه حال .ندارد اعتبار خودش نباشد متواتر قرآن اگر که چرا ،دارد منافات قرآن تواتر عدم فرض

 است منتفی قرآن تواتر عدم پس ،است های االهی بعیدحجّت از کاری چنین .دهندمی قرار روایاتشان پریرش معیار

 .(79-71 صص ش،3131 )حرعاملی،
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 بررسی تواتر قرائات. 222

 بررسی مفهوم قرائت .22222

 ص ع،3132 همو،) «بعض الی بعضها الکلمات و الحروف ضمُّ ةالقراء» :گویدمی قرائت معنی در اصفهانی راغب

 و خواندن همان اصطالح در قرائت است و یکدیگر به کلمات و حروف از برخی نمودن پیوسته قرائت یعنی: .(371

 است، قرائت جم  قرائات  .است وصل و وق  مواض  بر آگاهی و حروف تجوید با آشنایی آن الزمۀ و است قرآن تالوت

 نطق و تالوت براى قرائت امامان از یکى که است خاصى شیوۀ اصطالح در و باشد،مى «قرأ» براى سماعى مصدر آن و

 خود به نطق در یا است، قاریان قرائت در که تمایزى وجه این و ( 323 ص ع،3107 منظور، )ابن باشد برگزیده قرآن به

 .(331ص  ،ش3150 )کمالی، حروف هیأت به نطق در یا است، حروف

 
 تاریخ اختالف قرائات. 22222

کرد از این موضوع مان  شود لرا گرچه حضرت سعی می ،کندبازگشت میتاریخ اختالف قرائت به زمان پیامبر  
های مختل  ها و فرهنگلیکن از همان ابتدا اختالف در قرائت بروز کرد. آنگاه در اثر گسترش اسالم و برخورد با زبان

منوال پیش برود خطر اختالف قرائت رو به افزونی نهاد تا اینکه در زمان خلیفه سوّم احساس شد که اگر به همین 
کند. خلیفه سوم با تشکیل شورایی تصمیم گرفت قرآنی به عنوان قرآن الگو و امام انتخا  تحری  قرآن را تهدید می
هایی استنساخ شده به بالد مهم و پر جمعیت آن زمان، مثل مکّه، شام، بصره، کوفه، بحرین و شود و از روی آن نسخه

های مکتو  را بسوزانند یا در آ  را هم در نزد خود نگهداشت و دستور داد تا تمام قرآنیمن فرستاده شود و قرآن امام 
  جوش محو کنند.

نه تنها  ،ها انجام نگرفتلیکن این اقدام چون بر اساس معیارهای صحیح نبود و نیز دقت کافی در استنساخ این قرآن
های با یکدیگر شدیداً اختالف داشته و مشتمل بر غلطها مشکلی را در رف  اختالف قرائات حل نکرد بلکه چون نسخه
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نشده و در نهایت دیری نپایید که به فراموشی سپرده  اولمتد ،فراوان نیز بودند و با قرائت اصلی و رایج اختالف داشتند
مردم را به شدند. لرا نباید گمان کرد که اقدام فردی و یا حتی حکومتی باعث پایان دادن به اختالف قرائات شد و همۀ 

البته همۀ این اختالفات در حالی بود که قرائت اصلی، در بین  .(293 ص ،3  ،ش3133 معرفت،) یک قرائت برگردانید
 بوده و هیچگاه اختالف قرائت کوچکترین آسیبی به قرائت اصلی وارد نکرده است. اوّلعموم مسلمانان متد

 
 قراء سبع .32222

 نان ادامه داشت و همواره در گوشه و کنار بالد اسالمی افرادی پیدا چهم ولااختالف قرائت در کنار قرائت متد

پسندیدند. تا اینکه در شدند که یا بر اساس اعتماد به روایات ضعی  و یا با اجتهاد و سلیقۀ شخصی، قرائتی را میمی

کرد و توجّه همگان را جلب نمود، مسئولیت اقرا و قرائت را در دربار عباسی پیدا « مجاهدابن»زمان خلفای عباسی وقتی 

برای نوعی وحدت بخشیدن و رف  اختالف قرائات بدون مالک صحیح هفت نفر از قرا را انتخا  کرد و اجازۀ نشر این 

 قرائات را داد و بقیۀ قرائات را ممنوع نمود. آن هفت نفر از این زمان معروف و مشهور به قرا سب  شدند و عبارتند از:

 ؛حمزه کوفی .7 ؛ابوعمرو بصری .1 ؛النجود کوفیابیبنعاصم .1 ؛کثیر مکّیابن .2 ؛عامر دمشقیبنعبدا . 3

مجاهد بدون مالک و ترجیح بال مرج  بود ولی چون اقدام ابن .(59 ص تا،بی )البیلی، کسائی کوفی .5 ؛ناف  مدنی .3 

قرا سبعه نیست و قرائت غیر این هفت تن مانند  گیری بسیاری شد. لرا به عقیده بسیاری خصوصیتی برایطعن و خرده

 اسالمى دانشمندان .(321 ص ،ش3133 احمدی،)دانند بلکه برخی بیشتر قرا عشره را جایز می ،قرا عشره جایز است

 همۀ گویندمی تسنناهل دانشمندان از اىعده اند؛کرده ابراز مختلفى نظریات و آرا مشهور گانههفت هاىقرائت دربارۀ

هفت هاىقرائت این با را اسالم قرآن پیامبر و رسدمی خدا  رسول شخص به متواتر طور به گانههفت هاىقرائت

 . (111 ص ش،3137 )آرمین، انددانستهر مشهو و معروف را عقیده این علما از بعضى .است خواندهمی گانه

 این. است اسالم مخال  او عقیدۀ و ورزیده کفر ،نداند متواتر را گانههفت هاىقرائت این کس هر اندپنداشته دیگر بعضى

 این که است این شیعه میان معروف عقیدۀ ولى. است شده داده نسبت لببنفر  ابوسعید اندلس، مفتى به نظریه
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 این از بعضى بلکه (؛119 تا، صبی شوند )زرقانی،نمی منتهى اسالم  پیامبر به یقینى طور به نبوده، متواتر هاقرائت

 به نه رسد،می اسالم  پیامبر به واحد خبر صورت به دیگر اىپاره و است بوده قاریان خود اجتهاد نوع یک هاقرائت

 (.51 ص ش،3133 )حجتی، اندپریرفته نیز تسنناهل دانشمندان و محققان از اىعده را نظریه همین. تواتر طور

 
 گانهبررسی نظریات تواتر قرائات هفت .222

 هاقرائت تواتر بر دانشمندان ترصیح. 22222

 قرائت هفت همۀ زیرا ،نمود تالوت گانههفت قراء از یک هر قرائت با را قرآن است جایز: نویسدمى حلى عالمه .3
 .(339ش، ص 3155 میرمحمدی،) است متواتر
 ابى قرائت گروهى و است جایز متواتره قرائات با مجید، قرآن قرائت: نویسدمى( مکّىبنمحمّد شیخ) اوّل شهید .2

 که است این اصح، ولى ،باشندمى گانهده قراء یعنى عشره مکمل همان اینان، و اندکرده من  را خل  و یعقو  جعفر،
 ص ش،3170 )خوئی، است متواتر نیز اینان قرائت زیرا ،است جایز دیگر نفر هفت آن مانند نیز نفر سه این قرائت
210). 
 متواتر نفر هفت این از یک هر قرائت که است این علماء، از بعضى فرمایش بنابر تسنن،اهل علماء بین مشهور .1

 و متقدم قراء میان در معنى این و است متواتر گانههفت قرائات تمام: نویسدمى مرشد کتا  در شامه ابو و است،
 است، فرض و الزم است، خدا جانب از منزل قرائات، این کهاین به اعتقاد: اندگفته حتى و است، شای  متأخر، نامقلد
 .(23 ص ،3   تا،بی باشند )ابن الجزری، متواتر و زیاد روایت، راویان که صورتى در لیکن معتقدیم، چنین هم، ما و
 
 هاقرائت تواتر دالیل. 22222

 :اندآورده ذیل قرار به دالیلی خویش نظریه اثبات براى گانههفت هاىقرائت تواتر به قائالن

 عقیده هاقرائت بودن متواتر به زمان و عصر هر در دانشمندان و است اجماعى هاقرائت بودن متواتر: اجماع .3

 .اندداشته
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. شودمی آشکار کامالً ادعا این بودن اساسبی خواهیم آورد( قرائات تواتر عدم دالیل) بعدی بخش در آنچه از: پاسخ

 مخال  اجماع، مورد نظریۀ با دیگر نظریه پیروان که بود خواهد محقق و صحیح صورتى در اجماع مفهوم همچنین

 قرائت پیروان هاقرائت این از هریک پیروان زیرا دارد؛ وجود گانههفت هاىقرائت ۀدربار مخالفت این ولى نباشند؛

 .(231 ص ،ش3133 )فاضل لنکرانی، ورزندمی مخالفت آن با کرده، تخطئه را دیگر

 همۀ تواتر مستلزم بودند، قائل قرآن براى دوم و اوّل قرن مسلمانان و پیامبر  اصحا  که خاصى اهمیّت .2

  است. هاقرائت

 که جایى ویژهبه آن؛ قرائت چگونگى تواتر نه کند،می ثابت را قرآن خود تواتر مجید قرآن به مسلمانان اهتمام: پاسخ

)مرکز  باشد نفر یک از هرچند است، دیگران از شنیدن یا اجتهاد بر مبتنى قاریان، از برخى میان در قرآن قرائت

  .(57 ص ،2   ش،3133 فرهنگ و معارف قرآن،

 است، باطل قرآن نبودن متواتر چون و است قرآن خود نبودن متواتر مستلزم گانههفت هاىقرائت متواترنبودن .1

 ما به حافظان و معروف قاریان همان توسط قرآن متن زیرا بود؛ خواهد باطل نیز گانههفت هاىقرائت نبودن متواتر

 قرآن خود باشد، آنان قرائت در تردیدى اگر و بود، خواهد متواتر نیز قرآن باشد، متواتر آنان قرائت اگر و است، رسیده

  .(313 ص ش،3133 )فاضل لنکرانی، بود خواهد تردید مورد نیز

 کلمه یک قرائت در اختالف وجود زیرا نیست؛ اىمالزمه هیچ آن قرائت و قرآن خود بودن متواتر میان :اوّالً: پاسخ

 هاآن قرائت ویژگى رسیده ما به قاریان توسط قرآن دربارۀ آنچه ثانیاً:؛ ندارد کلمه آن اصل بر اتفاع وجود با منافاتى

 .(233 ص تا،بی است )حجتی، داشته وجود مسلمانان همه میان در که رسیده ما به تواترى با قرآن خود اما است؛

 صحیح زیرا بود نخواهد متواتر هاآن مانند و «مالک» و «ملک» مانند قرآن از قسمتى نباشد، متواتر هاقرائت . اگر1

 را دلیل این .دانست متواتر را دو هر باید بنابراین دلیل، بدون است ادعایى دیگرى ردّ و قرائت دو این از یکى دانستن

 .(232ص  ش،3170 اند )خوئی،نموده پیروى وى از آن نقل در نیز اىعده و آورده حاجبابن
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 و کلمه ساختمان در اختالف و باشدمى کلمه ساختمان یا و تلفظ چگونگى نظر از تنها قرائت در اختالف :اوّالً: پاسخ

 تمام باید دلیل این طبق ثانیاً:ندارد؛  قرآن اصل تواتر با منافات کلمه، خود در تواتر و اتفاع حفظ با آن حرکات یا

 .دلیل بدون است ادعایى گانههفت هاىقرائت به تواتر نمودن منحصر و دانست متواتر را هاقرائت

 

 گانههاى هفتبررىس نظریۀ عدم تواتر قرائت. 222

 از: عبارتند که نیستند تواتر به قائل که شوندمى دیده نیز دانشمندانى اینان، مقابل در ولى

 اندداده نسبت گانههفت قراء از یکى به را قرائتى ببیند اینکه مجرد به انسان که نیست سزاوار: نویسدمى شامه ابو .3

شاذ  و علیه مجم  است نوع دو بر شودمى نقل آنان از که قرائتى: گویدمى اینکه تا نماید عمل آن به و شود مغرور

 .(203 ص ش،3170 خوئی،)

 هاىقرآن از یکى با و وجوه، از وجهى به چند هر باشد موافق ادبیت، با که قرائتى هر: نویسدمى الجزرىابن .2

 این از یکى هرگاه اما و. است صحیح قرائت آن پس ،باشد صحیح نیز آن سند و احتماالً، لو و موافق نیز عثمانى

 چه و باشد معروف نفر هفت قرائات از چه گویندمى باطل و شاذ یا و ضعی  را قرائتى چنین ،شود مفقود ثالثه ارکان

 آن بر نیز دانى سعیدبن عثمان عمرو ابو حافظ امام و شده واصل ما به خل  و سل  از معنا، این و...  هاآن از باالتر

 .(203 ص ش،3170)همو،  است کرده تصریح

 در قاریان پیشواى که جزرىبنابوالخیر اساتید استاد که است همان هاقرائت دربارۀ سخن بهترین: گویدمى سیوطى

 عربى، قواعد با مطابقت: است شرط سه داراى صحیح قرائت هر: است گفته النشرکتا  اوّل در بود، خویش دوران

 .(273 ص تا،بی )سیوطی، سند صحّت عثمانى، قرآن هاىنسخه از یکى با موافقت

 و باالتفاع اندحجت هاآن و باشدمى اجماع و اتفاع مورد نفر، هفت این قرائات: نویسدمى اعجازالقرآن در رافعى .1

 اضافه سپس و است شده معلوم ما براى تواتر وسیلۀ که اسالم هستند پیغمبر قرائت هااین اینکه نه باالجماع،
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 عمر طول داراى و اندامانت و وثوع به مشهور اینان، که است این کردیم نفر هفت به اکتفاء اینکه جهت: کندمى

 .(350 ص ش،3155 )میرمحمدی، باشندمى

 
  هاقرائت عدم تواتر دالیل

 هاقرائت این ما نظر به که دارد وجود مختلفى اقوال هاقرائت تواتر در ولى است متواتر مسلمانان همۀ اتفاع به قرآن

 :آوریممى اینجا در را هاآن از قسمتى اینک که کندمى تأیید را قرائات تواتر عدم زیادى دالیل و باشندنمى متواتر

 واحد خبر صورت به ما براى هاقرائت این که شودمی این به یقین و قط  سبب قرائات، راویان حال شرح بررسى .3

 .نیست ثابت هاقرائت این راویان برخى وثاقت این، بر عالوه. متواتر نه اند،شده نقل

 خود براى هاقرائت این کندمی ثابت ،اندفراگرفته را هاقرائت این کجا از و چگونه قاریان این اینکه در تدبّر و دقّت .2

 . متواتر نه است، شده نقل واحد خبر صورت به نیز قاریان

 دروغ بر هرگز که اندبوده افرادى از و رسیده تواتر حد به طبقه هر در هاقرائت راویان روایت کنیم فرض اگر .1

 آیددرمی واحد خبر صورتبه و شودمی قط  آن تواتر رسد،می قاریان به که روایت سند هم باز کنند،نمی اجتماع

 .(372 ص ش،3132 )معرفت،

 اعتراض دیگر هاىقرائت به هاآن با و آورندمی دالیلى خویش قرائت صحت بر آنان، پیروان و قاریان از یک هر .1

 است )خوئی، قاریان خود خاص نظریۀ و اجتهاد به مستند هاقرائت این دهدمی نشان عمل این خود .کنندمی

 .(201 ص ش،3170

 عامرابن قرائت طبرى جریرابن چنانکه کنند؛می انکار را معمول هاىقرائت از بخشى بزرگ، دانشمندان از اىعده .7

 و ابوعمرو قرائت دیگر بعضى و ،داده قرار ایراد و طعن مورد را حمزه قرائت هم علما از بعضى و کند،می انکار را



 
 19  4931، بهار و تابستان سوّمشماره   ،دوّم سال

 

 

 بودن متواتر با زیرا است؛ هاقرائت تواتر عدم بر روشنى دلیل خود انکار این. اندشناخته مردود را کثیرابن قرائت اىپاره

 .(303 ص تا،بی )جزایری، ماندنمی باقى انکار و نفى براى جایى قرائات

 را توهمى چنین بعضى ها،قرائت تواتر عدم روشنى و وضوح غمعلیر که است داشته وجود اینجا در مهم عامل دو

 همان قرائات مورد اند درداشته سطحى نگرش افراد که از بعضى. قرائات و قرآن میان خلط یعنى عامل یناوّل: اندنموده

 چیز نص، این قرائت نحوۀ و است چیزى قرآنى نص که حالى در اند؛بوده قایل قرآن خود تواتر در که اندداده را نظر

: از است عبارت قرائات اما است؛ شده نازل پیامبر  بر اعجاز و بیان براى که ىاوحی از است عبارت قرآن .دیگر

 سند سب  قراء قرائت شد روشن دیگری نکتۀ مطلب این از. هاآن کیفیّت یا حروف کتابت در وحى همین الفاظ ختالفا

 .هاآن تواتر به رسد چه تا ندارد معتبری

 است قرآن تواتر محققین، نزد در است مسلم آنچه و ندارد سبعه اتئقرا تواتر به ربطی هیچگونه قرآن تواتر ادعای لرا

گانه، گانه و نیز دهقرائات هفت» فرماید:مرحوم بالغی نیز می. (277 ص ،3130 )جوان آراسته، مختل  اتئقرا تواتر نه

 (.29 ص ،3   ع،3170 )البالغی،« اطمینان نیستبه روایات آحاد است وسبب 

 انددانسته اىسبعه احرف همان را سبعه قراى هاىقرائت بعضى. است سبعه احرف و هاقرائت میان خلط دوم عامل

 در. ندارد وجود دو این میان ارتباطى هیچ که حالى در است؛ شده نازل حرفهفت بر قرآن تسنن اهل روایات براساس که

 . (372 ش،3153 )مودّ ، اندنموده تصریح آن به فن ائمه که شده دیده شاذ قرائاتى نیز، گانههفت قاریان قرائت

 این به توجه با گوید: بسیارىمى قرائت هفت در قرائات انحصار مورد در مجاهدابن از انتقاد در صالح صبحى دکتر

 )صبحی صالح، است شده وارد نبوى حدیث در که هستند اىسبعه احرف همان قرائات این که نمودند توهم عدد،

 .(219 ص ش،3152

 عامّه رجال در حتى اخبار این سند یعنی ،بررسی روایات نشان داده است که تمام آن روایات از نظر سند مخدوش هستند

 اختالف اخبارش خود در احرف سبعة معناى اند درکرده نقل که است دیگرى اخبار با معارض و شده، شمرده ضعی 
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 ،ع3101 )مجلسی، و هیچ روایت صحیحی که داللت کند قرآن بیش از یک نوع اعرا  و قرائت دارد موجود نیست است

  .(1 ص ،90  

 که رسیدم نتیجه این به کردم، تحقیق را مختل  هایقرائت من :گویدمی روایات این معنای جزری درچنانکه ابن

 :نیست تربیش نوع هفت از قرائات اختالف

 ؛معنا در تغییر بدون حرکات در اختالف .3

 ؛تغییرمعنا در اختالف .2

 ؛کلمه در تغییر بدون معنا و حروف در تغییر .1

 ؛سوم فرض عکس .1

 ؛صورت و معنا تغییر .7

 ؛تأخیر و تقدیم به تغییر .3

 .نقصان و زیاده به تغییر .5

  )همو، نمایدمی تحسین و تأیید و نقل قتیبهابن از را همین نیز و کندمی نقل رازی از را معنا همین مشابه آنگاه

 :دارد بازگشت چیز هفت به قرائت اختالف» :گویدمی زرکشی. (23 ص ،3   تا،بی

 ؛معنا تغییر بدون اعرا  در اختالف .3

 ؛معنا در تغییر با اعرا  در اختالف .2

 ؛حروف تبدیل .1

 ؛نوشتن در کلمه صورت تغییر .1

 ؛معنا و صورت در تغییر  .7

 ؛تأخیر و تقدیم .3
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 .(113 ص ،3   تا،بی )زرکشی، «نقصان و زیاده .5

بلکه اختالفات  ،ندارد سبعه قرائات به ارتباطی یا کندنمی وارد سبعه قرائات به ایلطمه سبعه احرف روایات مضمون

کند. اما عمده سخن در مورد روایات سبعه آن است که فاقد سند غیر قرا سب  هم به همین هفت مورد بازگشت می

 می باشند.   صحیح 

تمام مسلمانان با وجود اختالفات زیاد فکری و عقیدتی، در این مطلب اتفاع نظر دارند که راه ثابت شدن قرآن 

 .آور ثابت شده است و راه دومی هم نداردهای فراوان و یقینمنحصر به تواتر است و قرآن مجید تنها از راه تواتر و نقل

 که قرآن اساس اسالم وه به ایناند: با توجّبر این مطلب چنین استدالل کردهتسنن لاه زیادی از دانشمندان شیعه و عدۀ

ها ای برخوردار است، به طور طبیعی علل و انگیزهآسمانی برای گواه نبوت است، بدین جهت از اهمیت فوع العاده ۀمعجز

ای برخوردار باشد، علل و دواعی فوع العادهبرای نقل آن، در میان مسلمانان زیاد بوده است. هر خبر که از چنین اهمیت 

بنابراین هر  .کنندگان آن بیشتر خواهد بودرسد و نقلشود و به حد تواتر میبر نقل آن زیاد باشد، طبیعتاً فراوان نقل می

ز قرآنی نداشته، ا ۀباشد، معلوم است که آن سخن جنب« خبر واحد»بلکه به صورت  ،سخنی که به طور تواتر نقل نشود

 .شوداهمیت برخوردار نبوده است و این است که از قرآن محسو  نمی

شود که اگر سخنی با خبر واحد نقل گردد و به خدا نسبت داده شود، دلیل قطعی بر با این بیان به خوبی روشن می

 گردید، حکمیشود و هنگامی که دروغ بودن آن ثابت این است که آن سخن کالم خدا نیست و از قرآن محسو  نمی

 و امکان ندارد که عمل کردن به چنین حکمی شرعاً واجب و الزم باشدهم که از چنین آیه استفاده شود، قابل تعبد نمی

  .باشد

های به هر صورت تمام مسلمانان در این مطلب اتفاع نظر دارند که ثابت شدن آیات قرآن، تنها از راه تواتر و نقل

ها، باشد و از طرف دیگر معلوم است که در میان متواتر بودن آیات قرآن با متواتر بودن قرائتتواند آور میپیاپی و یقین

که خود آیات قرآن متواتر باشند، قسمتی و یا تمام ای وجود ندارد. ممکن است در عین اینترین ارتباط و مالزمهکوچک
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ها نیست، چنانکه دالیل نفی تواتر قرائت هابر تواتر قرائتزیرا متواتر بودن قرآن دلیل ، گانه متواتر نباشندهای هفتقرائت

 (.100، ص 1ع،   3123حسینی، ( تواند باشددلیل بر عدم تواتر آیات قرآن نمی

 

 آن بررسی آراء علامء شیعه در باره قرائات و تواتر. 222

 القرآن قرؤا الناس أنّ لو: »اندفرموده حضرت آن چون ،باشدخدا نمی پیامبر به اسناد قابل قرائات در اختالف .3

 است شده نازل که آنگونه را قرآن مردم اگر :یعنی .(13 ، ص 39   ع،3101 )مجلسی،« اثنان اختل  ما أنزل کما

 نقل باقر$ امام از معتبر حدیث در چون ،نیست نیز ائمه& به اسناد قابل نکنند و اختالف نیز نفر دو نمایند قرائت

 )طبرسی، «الرواه قبل من ء یجی االختالف ولکن واحد عند من نزل واحد القرآن إن: »فرمودند حضرت آن که است

 در) اختالف اما. است گشته نازل واحد خداى سوى از که دارد قرائت یک قرآنیعنی:  .(59 ص، 3   ش،3152

  .(372 ص ش،3132 معرفت،) است شده ناشى قرآن راویان ناحیۀ از( آن قرائت

 گاهی تقیه با  از بزرگان آن چون نیست آن تأیید نشان قرائات در اختالف مقابل در هدی& ائمۀ سکوت .2

 و زیانبار آثار که شدمی داده نسبت خدا  پیامبر به مطالبی مخالفین ناحیۀ از که اجآن ولی اندنموده هاییهمراهی

 امام حضرت پاسخ: مانند .اندنموده اعالم مردود را آن و ایستاده آن مقابل در شدت به داشت اسالم برای گرانی

 ـ اللّه اعدا ـ کربوا» :فرمودند کوبنده و قاطعانه حضرت آن که حرف هفت بر قرآن نزول دربارۀ سؤالی به صادع$

 :اندفرموده نیز باقر$ امام حضرت و( 310 ص ،2   ع،3105 کلینی،) «الواحد عند من واحد حرف علی نزل لکنه و

 .(59 ص ،3   ش،3152 طبرسی،) «الرواه قبل من ء یجی االختالف ولکنّ واحد عند من نزّل القرآن انّ»

 به نسل و سینه به سینه اسالمی امّت از تواتر به که ما قرآن است، مختل  و متغایر امر دو قرائات و قرآن تواتر .1

 نقل عامه چون مختلفه قرائات و است خدشه قابل غیر و محکم تواتری این و گردیده منتقل کتباً و شفاهی نسل

 و اسناد کردن پا و دست به نیاز خود اثبات برای ،اندبوده آن ترویج و تعلیم پی در خاص ایعده و نبوده مسلمین



 
 11  4931، بهار و تابستان سوّمشماره   ،دوّم سال

 

 

 برای و ماندمی صبح روشنی به اسالم  پیامبر وجود مانند قرآن تواتر. نیست چنین قرآن ولی ،دارد روایت سلسله

 عامۀ قرائت به را قرآن که است بوده هزاران آن از یکی عاصم. شویمنمی متوسل عاصم قرائت به قرآن تواتر اثبات

 آن نه دارد نسبت روایات در مختلفه قرائات با موجود قرآن اگر و است نموده روایت را آن نیز حفص و خوانده مردم

 و اندنموده اکتفا یک به هزاران آن از قرائات کنندگان تدوین بلکه است کرده روایت گونهاین تنها حفص که است

 ترغیب ایشان قرائت به صادع$ امام که کسانی آن. باشدمی ناس یعنی بسیار جماعت آن نمایندۀ عاصم گویی

 .(312 ص ،2   ش،3132 )کلینی، «الناس یقرا کما اقرؤا» :فرمودند و اندنموده

 خود خاص قرائت ایجاد به قرائات بین مقارنه با ایشان و است ایشان ابداعات و اختیارات قراء از صادره قرائات .1

  اند.نموده مبادرت

 قرآن قرائت در مردم اختالف از ایشان خوف و اسالم صدر در قرآن کنندگانتدوین تالش قرائات تواتر به اعتقاد .7

 از مشحون مردم به آن ارائۀ و خدا کتا  تدوین و جم  در علی$ امام تالش آیا. داندمی اساس و پایهبی را

 تالش و عثمان توسط آن تدوین و قرآن آوریجم  یا و است بوده خدا  رسول از مرویه اختالفات به اصطالح

 بدان مسلمانان از برخی هایمصح  سوزانیدن آیا. است نداشته اساسی و پایه واحد، قرائت بر امت وحدت برای

 مانزل خالف مردم از برخی توسط آن کتابت و است گردیدهمی اختالفات اشاعۀ برای ابزاری و وسیله که نبوده سبب

 آن احیاء مصاح ، توحید از بعد قرائات در اختالفات ترویج که نیست صحیح پندار این آیا است و بوده االمینروح به

  اند.بوده مسلمین جامعه ساحت از آن زدودن و بردن بین از صدد در دیگران و عثمان که است بوده اشتباهاتی

 اسبا  یا و قرائت در اختالف عوامل برشمردن برای محلی دیگر قراء از منقوله قرائات دانستن متواتر صورت در .3

 بر واضحی داللت قرائات علم مختل  هایکتا  در اسبا  و عوامل این برشمردن. ماندنمی باقی قرائت در اختالف

  دارد. آن اعتبار و قرائات تواتر ردّ
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 خوردمی چشم به روایت یا و قرائت در تناقضاتی ،اندگرفته فرا یگردیک از را قرآن که راویانی و قاریان سلسلۀ در .5

 قرائت راویان از که شعبه عیاش بن ابوبکر از را خود قرائت کسائی مثالً. است آن تواتر و قراءات اعتبار مخلّ که

 کسائی قرائت در بسیاری اختالفات ولی ،است کرده روایت را عاصم قرائت عیاش ابوبکربن و نموده اخر است عاصم

 و قاری اجتهاد بر داللت این آیا. بسیار اختالف وجوه ولی است یکی اتصال حلقۀ که است چگونه. است عاصم و

  ندارد. خود نظر مورد قرائت اختیار

 ساحت از حدیث این صدور صحت فرض به ندارد، هفتگانه قراءات بر تأییدی و داللت هیچ أحرف سبعة حدیث .3

 به کسی نمود اوّلمتد را سبعه قرائات و برگزید را سبعه قاریان مجاهدابن که هنگام آن تا اکرم  نبی مقدس

 و قرائات از غیر أحرف سبعة که است این رسیده ما به شیعه طریق از چهآن است و ننموده ایاشاره هفتگانه قرائات

  است. آن الفاظ

 با را اختالفات اصل برخی اند،نگریسته تردید دیده به آن تواتر و قرائات در اختالف دربارۀ شیعه علماء جمهور .9

 اشتباه کاری را آن به زدن دامن و دانسته مردود گشت مرکور قبل هایبخش در آن از بعضی که دالئلی به استناد

 و گفته سخن آن با  در احتیاط دیده به نیز گروهی و هستند آن تواتر منکر دسته این که است طبیعی و دانندمی

 صریح آراء خالف بر و پیموده افراط راه نیز قلیل گروهی و دانندمی قراء از تواتر به و نسبی طور به را قرائات

 .دانندپیامبر می از متواتر را آن و نموده تأیید را قراءات در اختالف ائمه&

  

 گیرینتیجه

 ،گردد احراز خبری مورد در شرایط تواتر اگر و است خبر نوع اعتمادترین قابل متواتر خبر که شد روشن آنکه از پس

 به مسلمین واالی به همّت توجه با و کریم قرآن تاریخی سیر بررسی با .کرد واهدنخ پیدا راه آن درستی در شکی یچه

 شرایط که یابیمقرآن، درمی به( ع) بیت طرف اهل از مردم دادن ارجاع و کردن احتجا  طرفی از و قرآن حراست و حفظ
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 مھ کریم قرآن برای متواتر اخبار حجیت و صحت بنابراین و است یافته تحقق کامل طور به کریم قرآن مورد در تواتر

 عالوه به .ندارد وجود آن در جهیتو قابل مخالفت و است اسالمی مه امتھ اجماع و اتفاع مورد امر این. میشود جاری

 وجود قرآن صحت مورد در ییداتیأت ن هستند، همقرآ رتبهو هم معارف منب  خودشان که( ع) بیت اهل کالم در اینکه

 .دارد

 است، مسلمین معارف منب  تریناصلی که کریم قرآن که است این ،آیدمی دست به منصفی نهایتاً برای هر که آنچه

شود این است که آنچه از این بیان استفاده می .نیستشکی  آن هیچ صحت در و است بوده متواتر تاریخ همواره طول در

متواتر  متواتر بودن قرآن ارتباطی با قراء ندارد و بحث از تواتر قرآن و قراء سبعه دو بحث از هم منفک هستند. قرآن قطعاً

سرآمدهای قرائت در  بلکه همه مسلمانان در انتقال آن سهیم بوده اند و قرا سبعه صرفاً ،ولی نه به وسیله قرا سبعه ،است

 اند.منطقه خود بوده

 های یک منطقه به یک شخص ازباشد نه متواتر زیرا که همه قرائتبدیهی است که قرائت قرا سبعه خبر واحد می

 متصل( ع) ائمه و( ص) اللّهرسول زمان به را آنها نتوان و باشد سندبى سب  قراء قرائت وقتى گردد. زیرامیقرا سبعه بر

 نتیجه این آن تواتر و اتئقرا باره در شیعه علماء آراء بررسی با و .بود خواهد موهوم امرى نیز قرائت هفت تواتر ،کرد

 مشهور غیر یا مشهور از اعم مختلفه اتئقرا معتقدند ،است اجماع به مقرون که شیعه علماء اکثر که گرددمی حاصل

 .است آحاد و نبوده متواتر
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 العرفان يف کنز»نقش و عملکرد روایات فقهی در تفسیر  
 «القرآن فقه

 پور یزدیعباس مصالئیدکرت 
 دانشیار

 $امام صادقدانشگاه 
amusallai@gmail.com 

آن  مؤل ترین تفاسیر فقهی شیعۀ امامیه است که العرفان فی فقه القرآن، از مهم تفسیر کنز
بر اساس آیات قرآن کریم به استنباط احکام شرعی پرداخته است. در این کتا ، روایات نیز 
جایگاه و عملکرد مهمّی در تفسیر و تبیین آیات فقهی مورد بحث دارند و وی احکام بسیاری 

شود که آیهکند. به طوری که در موارد متعددی دیده میاز آیات را با کمک روایات بیان می
 ،دهد. استفاده او از روایاتزند و یا خاصی را تعمیم میام را با روایات تخصیص میای ع

تسنّن نیز بهره برده است. همچنین او اختصاص به روایات شیعه ندارد، بلکه از روایات اهل
کند. در ها نقل شده اشاره میتر مراد آیات، به روایاتی که در شأن نزول آنبرای فهم دقیق

دهد و گاه ها را مورد نقد و بررسی قرار میکند، آنمؤل  روایاتی را که ذکر میعین حال 
صورت می مؤل دهد که بر اساس مبانی فقه الحدیثی روایاتی را بر روایات دیگر ترجیح می

 ای و رجالی گویای این حقیقت است.گیری وی از مباحث درایهپریرد. بهره

 

 .رفان، روایت، فقه الحدیث، تفاسیر فقهی، آیات االحکامفاضل مقداد، کنز الع :هاکلیدواژه
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 . مقدمه1

 طرح مسأله

یک تفسیر فقهی است که فاضل مقداد سیوری در  ،که از نام آن پیداستالعرفان فی فقه القرآن همانطور  تفسیر کنز

باشند، پرداخته است. البتّه خود گزینش آیات برای این کتا  به تفسیر آیاتی که از نظر وی دربردارندۀ احکام شرعی می

اما وی نظر برخی از  طلبد که ما در صدد آن نیستیم،ای را میها بحثی است که مجال جداگانهاستنباط احکام از آن

 ک: همو، )ن. داندرا کمتر از این تعداد می پریرد و آننمی ،آیه است 700گویند آیات االحکام شامل دانشمندان را که می

 (. 17 ، ص3 ع،  3139

ای که ما در صدد بررسی آن هستیم این است که روایت در تفسیر کنز العرفان چه نقش و جایگاهی دارد؟ به مسأله

کند و ها استفاده میارت دیگر نویسنده کتا  برای استنباط احکام از آیات قرآن، چگونه از روایات برای تفسیر آنعب

 پردازیم.عمکرد روایات در این تفسیر چیست که در ادامه به آن می

 

 پژوهشپیشینۀ 

در میان تفاسیر به ویژه  القرآنکنز العرفان فی فقه های تاریخ تفسیر به دلیل اهمیّت و شهرتی که تفسیر در کتا 

دربارۀ گرایش و روش  التفسیر و المفسروناز جمله در کتا   .عمدتاً به این تفسیر اشاره شده است ،تفاسیر فقهی دارد

 (. 351 ، ص2 ع،  3131ک: ذهبی،  )ن. نویسنده در نحوۀ تفسیر آیات اشاراتی شده است
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به این تفسیر به اندازه معرفی نویسنده و انگیزۀ او از تألی   القشیبالتفسیر و المفسرون فی ثوبه همچنین در کتا  

 (. 311 ، ص2ع،   3123کتا  اشاره شده است )معرفت، 

پرداخته شده  ویو معرّفی خصوصیّات کلّی تفسیر  ویبنابراین در این مناب  و نیز در دیگر آثار به شیوۀ تفسیری 

اما ما در این مقاله به این تفسیر از نقطه نظر جایگاه روایت و نقش و تأثیر آن در تفسیر آیات فقهی و شیوۀ  ،است

 با روایات خواهیم پرداخت. مؤل برخورد 

 

 . تخصیص و تعمیم آیات با روایات2

و کدام آیه  قرآن کریم شامل آیاتی است که برخی عام و برخی دیگر خاص هستند. تشخیص اینکه کدام آیه عام

ای را تخصیص یا تعمیم زند. فاضل ای آیهبه مبانی پریرفته هر مفسّر بستگی دارد که بر اساس چه ادله ،خاص است

 أُوتُوا الَّر ینَ طَعامُ سورۀ المائده >وَ 7زند. از جمله در مورد آیۀ مقداد در موارد متعددی آیات را با روایات تخصیص می

ع،   3133)کلینی،  نظور ]از غرا[ گندم، جو و حبوبات است که از امام صادع$ روایت شده است< ملَکم ح لٌّ الْکتا َ

 (.90ص ،3ع،   3139؛ فاضل مقداد، 213، ص 3

إ نَّما سورۀ التوبه > 23دهد. از جمله در مورد آیۀ ای را که خاص است با روایات تعمیم میاز سوی دیگر حکم آیه

لحرام شوند و نیز  گوید: جایز نیست مشرکان وارد مسجدمی< الحَرامَ بعَدَ عام ه م هرا المسج دَ المُشرکون نجسٌ فال یقرَبُوا

بیت& رسیده به دلیل روایاتی که از اهل ،(90ص ، 3 ع،  3139 باشد )همو،سایر مساجد به عقیدۀ شیعه ممنوع می

 3(.319، ص 3 ع،  3131ک: قاضی نعمان،  است )ن.

                                                
دیوانگانتان را از مساجدتان من  کنید که در غیر این صورت خداوند شما را در حال  و یهود، نصاری، کودکان»قاضی نعمان از امام علی $ نقل کرده که فرمود:  .3

 «.رکوع و سجود به بوزینه و خوک مسخ خواهد کرد. زیرا خدای عزوجل فرموده: مشرکین نجس هستند پس نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند
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م نْ ر باط   وَ وَاَع دُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ م نْ قُوَّةسوره األنفال > 30را در آیۀ « قوة»از پیامبر  او بر اساس روایتی   

 ع،3109 ؛ طوسی،33 ص ،2 تا،  ، بیعیاشی؛ 10ص ، 30ع،  3137اندازی تفسیر کرده است )طبری، < تیرالْخَیل 

سورۀ البقره  223ذیل آیۀ   (.301 ، ص 2  ،ع3139و فاضل مقداد،  277 ، ص1 ع،  3105قیم،؛ ابن313 ص ،7 

لَوْ أَعْجَبَتْکمْ وَالتُنْکحُوا الْمُشْر کینَ حَتّى یؤْم نُوا وَلَعَبْدٌ  وَال تَنْکحُوا الْمُشْر کات  حَتّى یؤْم نَّوَالََمَةٌ مُؤْم نَةٌ خَیرٌ م نْ مُشْر کة وَ>

که کافر ذمی هرگاه مسلمان گردد بر ازدوا  گوید در این< میئ ک یدْعُونَ إ لَى النّارمُؤْم نٌ خَیرٌ م نْمُشْر ک وَلَوْ اعجَبَکمْ اوّل

الْکواف ر< با  ب ع صَم  تُمْس کوا ال الْمُشْر کات < و>وَ تَنْکحُوا ال >وَرو عمومیّت اختالفی وجود ندارد. از این ،خود باقیست

 ، ص2 ع،  3139؛ فاضل مقداد، 713 ، ص20 ع،  3131ک: حر عاملی،  خورد )ن.اجماع و نص حدیثی تخصیص می

شود و ما در گوید: محرّمات دیگری وجود که از سنّت استفاده میچنین در انتهای بحث محرمات نکاح می(. هم272

 (.271 ، ص2   )همو، اینجا تنها به آنچه در قرآن آمده اکتفا نمودیم

کند که این کلمات عبارت عباس نقل می< از ابنفَأَتمَّهنَّ یمَ ربُّه بکلماتلى إبراهإذ ابتَ وَسورۀ البقره > 321ذیل آیۀ  

دو بخش کردن موی سر، کوتاه کردن  استنشاع، ،همضمضاز پنج چیز در سر و پنج چیز در بدن است. سر عبارتند از: 

و استنجا با آ  )حاکم  سبیل و مسواک؛ بدن عبارتند از: ختنه، تراشیدن موی عانه، چیدن ناخن، کندن موی زیر بغل

باشد ها از شریعت ابراهیم$ باشد، شریعت پیامبر ما نیز میگوید اگر این(. سپس می233، ص 2 تا،  نیشابوری، بی

، 3ع،  3139ها پیروی کنید )فاضل مقداد، < یعنی از آنإبراهیم ملَّة أبیکم< و نیز >واتَّب  ملَّة إبراهیمزیرا خدا فرموده >

 (.93ص 

که منظور از >قانتین< در این آیه، قنوت  کندعباس نقل می< از ابنوَقُومُوا    قان تینسورۀ البقره > 213ذیل آیۀ  

؛ قرطبی 331 ص ،3 تا،  ، بیرازیالدین ؛ فخر253 ص ،2 ع،  3109در حال قیام و به معنی دعا است )طوسی 

؛ 153 ص ،1 ع،  3133، یلینک) منظور از قنوت دعاست (. از امام باقر$ نیز روایت کرده که231ص ،1 ع،  3107

 (.357، ص 3 ع،  3139؛ فاضل مقداد، 213 ص ، 2،   ع 3190طوسی، 
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< و ضىکم مَرْم نْ فَاقرَؤا ما تیسّر م ن القرآن  عَل م اَن سیکونفرماید: >سورۀ المزمل که می 20فاضل مقداد ذیل آیۀ 

اما قرائتی که  ،گوید: این دو عبارت داللت بر وجو  قرائت بخشی از قرآن در نماز داردمی <هر منْیسَّا تَفَاقرؤا مَنیز >

 بنابراین منظور از آن سورۀ الفاتحه است )همو، .آیدمجمل است و بیان آن با سنّت نبوی به دست می ،اینجا واجب است

 ،2 ع،  3113 نسائیک:  )ن.« ال صالة اال بفاتحة الکتا »( زیرا پیامبر  فرمودند که 333-330 ص، ص3  

، 3 تا،  بی ترمری؛ 9 ص، 2 تا،  ،بیمسلم ؛331 ص ،3 ع،  3103، بخاری؛ 131 ص ،7 تا،  حنبل، بیابن ؛315ص

شود و بنابر نظر شیعه در رکعت سوّم و چهارم میان قرائت فاتحه و ( که در رکعت اوّل و دوّم خوانده می373 ص

ه، شیبابیابنک:  )ن. م علی$ و دیگر روایات متواتر از اهل بیت&، مخیّر استتسبیحات بر اساس روایتی از اما

 ،2 ،   ع 3190؛ طوسی، 139 ص ،1   ع،3133، یلینک ؛727 ص ،3 تا،  قدامه، بی؛ ابن125 ص ،3 ع،  3109

 (.93 ص

 ،2 ع،  3113 ،نسائیک:  ای بعد از حمد در دو رکعت نخست، به فعل پیامبر  )ن.نیز در مورد وجو  قرائت سوره

  ؛15 ص ،2 تا،  ، بیمسلم؛ 337 ، ص3 ع،  3103، بخاری؛ 293 ص ،3 تا،  ، بیدارمی؛ 131 ص ،1 ؛  337 ص

ک:  بیت& )از جمله ن.( در نمازهایش و نیز روایات اهل31 ص ،2 تا،  ؛ بیهقی، بی337 ص ،3 تا،  ، بیداود وأب

ها است، تمسّک ( که معتقد به تواتر و تظافر آن39 ص ،2 ،   ع 3190؛ طوسی، 132 ص ،1   ع،3133، یلینک

 (.332، ص 3 ع،  3139)فاضل مقداد  جسته است

( روایت امام جواد$ را که معتصم از او دربارۀ 33< )الجن، أحداً وَأنّ المساجد    فاَل تدعُوا مَ َ ا  در تفسیر آیۀ >

تا، ، بیعیاشیشود را نقل کرده است )ای که بر آن سجده میگانهمعنای آن پرسش کرد و فرمود: منظور اعضای هفت

 بن(. البته همین معنا نیز از سعید 333، ص3 )همو،   ( بر سایر معانی و تفاسیر دیگر ترجیح داده است139 ص ،3 

، بیداود واب( و نیز در سخنی از پیامبر  نقل شده است )377 ، ص30   ع،3109ک: طوسی،  جبیر، زجا  و فراء )ن.

 (.201 ص ،3   تا،
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ذل ک  وَال تَجهر ب صاَلتک وَال تُخاف ت ب ها وَابتَغ  بَینَفرماید: >سورۀ األسراء که خداوند متعال می 330ذیل تفسیر آیۀ  

گوید: این آیه از جمله آیات مجمل است که در اما در پایان میرا برای تفسیر این آیه مطرح کرده، پنج احتمال < سبیال

ه که به تواتر از ایشان نقل شده و مشهور است به دست آورد. بنابراین چرا باید از فعل پیامبر  و آنین مورد، بیان آنا

]مغر   را نیز آهسته نخوان بلکه نمازهای شباز نظر وی معنای آیه آن است که همۀ نمازهایت را بلند نخوان و همۀ آن

 گوید: این معنا به ظاهر الفاظ آیه نیز نزدیک استبخوان. عالوه بر این میو عشاء[ و صبح را بلند و ظهرین را آهسته 

 (.390-339ص ، ص3ع،   3139)فاضل مقداد، 

 (.397، ص 3 )همو،   کندبیت& استنباط میهمچنین وجو  صلوات در تشهد نماز را بر اساس روایات اهل

تسنّن( از امام علی$ نقل کردهگوید: جمهور )اهلمی <وَانحَرفَصلِّ ل ربِّک فرماید: >سورۀ الکوثر که می 2ذیل آیۀ 

)حاکم «. اند که علی$ فرموده: معنای آیه آن است که در نماز دست راستت را بر دست چپ به موازات گلو قرار ده

بلکه  گوید: این نقل از علی$ باطل(؛ سپس در ادامه می29 ص ،2 تا،  ؛ بیهقی، بی715 ص ،2 تا،  نیشابوری، بی

یزید  بندروغ و افترا بر اوست زیرا عترت پاکش بر خالف این امر اجماع دارند و آنچه از آنان به ما رسیده روایتی از عمر

یت را به موازات یعنی دستها»فرمودند:  <فَصلِّ ل ربِّک وَانحَراست که گوید از امام صادع$ شنیدم که دربارۀ آیۀ >

 (. 130 ص ،30   ع،3137)طبرسی، « صورتت باال بری

و روایات دیگری  ،(33 ص ،2 ،   ع 3190 ک: طوسی، )ن. سنان نیز مانند این روایت را نقل کرده استبنعبدا 

« استکانه»کند که فرمودند: باال بردن دست از موارد . همچنین از پیامبر  نقل میکندتسنّن ذکر میرا در رد اهل

)فاضل  <فما استکانوا لربّهم وما یتضرّعونچیست؟ فرمودند: آیا این آیه را نخواندی >است. راوی گوید: گفتم استکانه 

 ،20 ع،  3107؛ قرطبی، 715 ص ،2 تا،  ک: حاکم نیشابوری، بی ؛ نیز ن.230و  209 ص، ص3 ع،   3139مقداد، 

 (.239 ص
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یک از آنان ناگون و اینکه کدامذیل تفسیر اصناف مستحقین زکات در تعری  مسکین و فقیر پس از ایراد اقوال گو

گوید: احتمال قوی نزد من آن است که مسکین حال و روزش از فقیر بدتر است به دلیل وضعیت بدتری دارند، می

کند و مسکین بدتر از او و بائس از آن دو فرمایند: فقیر کسی است که درخواست نمیروایتی از امام صادع$ که می

)فاضل  گوید: و این سخن صریحی در این با  استسپس می .(703 ، ص1   ع،3133، یلینکک:  )ن. بدتر است

 (.173، ص 3ع،   3139مقداد 

گوید: منظور می، <یا اَیهَا الَّر ینَ آمَنُوا ال تَأْکلُواأَمْوالَکمْ بَینَکمْ ب الْباط ل > فرماید:سورۀ النساء که خداوند می 29ذیل آیۀ 

گیرد و در مجموع این از مجمالت را مباح نکرده را در برمیتمام آنچه را که شرع آناز باطل سبب باطل است که 

 (. 12و  13ص ، ص3 بیت&است )همو،  نیازمند به بیان پیامبر  و اهل

مال است که گوید: واژۀ عقد در این آیه دارای اجمی ،<یا أیهَا الَّر ینَ آمَنُوا أَوْفُواب الْعُقُود سورۀ المائده > 3نیز ذیل آیۀ 

 (.303، ص 2 ؛ نیز   35، ص 2)   بیان حال آن از پیامبر یا امام$، معلوم می گردد

گوید: از دید علمای امامیه آیات تحریم ربا، خاص است و عمومیّت ندارد؛ زیرا همچنین در مورد آیات تحریم ربا می

زوجین، بنده و موال و مسلمان و  پدر و فرزند،از طریق امامان شیعه& روایاتی رسیده است که به مباح بودن ربا میان 

 (.11، ص 2)همان،    حربی تصریح دارد

گوید: < مییحْتَس ب ال حَیثُ م نْ یرْزُقْهُ وَ مَخْرَجاً؛ لَهُ یجْعَلْ اللَّهَ یتَّق  مَنْ سورۀ الطالع >وَ 1و  2دیگر آنکه ذیل آیۀ 

ای با اطمینان به وعده ،هایشان ماندند و به عبادت مشغول شدندخانهای از صحابه در عده ،زمانی که این آیه نازل شد

جویی کرد و فرمود: من از کسی که که خداوند داده بود. پیامبر  از این ماجرا آگاه گردید و به خاطر آن از آنان عیب

 زی را رها کرده بیزارمگوید: خدایا به من روزی بده در حالی که طلب رودهانش را به سوی پروردگارش باز کرده و می

 (.391 ص ،1 ش،  3133ک: صدوع،  ؛ نیز ن.31 ، ص2 ع،  3139)فاضل مقداد، 
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سورۀ  33زند. او ذیل آیۀ بیت& را با آیات قرآن کریم تخصیص می از سوی دیگر، گاه سنّت پیامبر  و اهل

حَرَ ٌ واَل عَلَى المَریض حَرَ ٌ واَل عَلى أنفُس کم أن  رَ  لَیسَ عَلَى األعمى حَرَ ٌ وَال عَلَى االَْعْفرماید: >النور که خداوند می

أخَوات کم أو بُیوت  أعمام کم أو بُیوت  عَمّات کم  أو بُیوت  آبائ کم أو بُیوت  أُمِّهات کم أو بُیوت  ا خوان کم أو بُیوت تَأکلُوا م ن بُیوت کم

أو أشتاتاً فَإذا  صَدیق کم لَیسَ عَلَیکم جُناحٌ أن تَأکلُوا جَمیعاً أو مَفات حَهُأو بُیوت  أخوال کم أوبُیوت خاالت کم أو ما مَلَکتُم 

گوید: می ،<لَعَلَّکمْ تَعْق لُونَ ع ند  ا   مُبارَکةً طَیبَةً کرل ک یبَینُ ا ُ لَکمُ اآلیات  دَخَلتُم بُیوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أنفُس کم تَح یةً م ن

اند به شرط عدم کراهت تصرّف به صورت خوردن در منازل نزدیکان ذکر شده استدالل کرده فقها با این آیه بر جواز

تواند وارد خانه شود و بدون اجازه از آن مالکانشان و عدم اسراف در تصرّف امّا در روایات آمده است که دوست انسان می

 صورت عدم کراهت مالکان مجاز دانسته استخانه بخورد و مالی را نیز صدقه بدهد در حالی آیه، تصرّف را تنها در 

 (.255 ص ،3 ع،  3133نی، یلکک:  ؛ نیز ن.23 ، ص2 ع،  3139)فاضل مقداد، 

سورۀ المائده پیرامون وضوء است، فاضل مقداد دربارۀ کیفیت وضوء گرفتن به نحوۀ وضوی پیامبر  ارجاع  3آیۀ 

 گوید: آیه، داللتی بر می ،باید از باال شست یا از پایین به باالها را دهد. او در بحث از اینکه آیا صورت و دستمی

تواند شامل هر دو شود. ابتدا و اندازه شستن را باید از بیان پیامبر  استفاده کرد و وضوی یک از این دو ندارد و میهیچ

بود خالف آن متعین پیامبر  نمیکردند و اگر این سنت ایشان به این نحو بوده که از باالی صورت و آرنج آغاز می

؛ نیز 72، ص3ع،   3139)همو،  «پریرداین وضویی است که خدا نماز را تنها با آن می»بود، زیرا پیامبر  فرمودند: 

 (. 13 ص ،3 ش،  3133ک: صدوع،  ن.

گیرد میدر برا گوید ظاهر خطا  آیه این است که همۀ نمازگزاران چه وضو نداشته باشند و چه داشته باشند روی می

اما این با اجماع مخالفت دارد و نیز به دلیل اینکه پیامبر  در روز فتح مکه پنج نماز را با یک وضوء خواندند که عمر 

؛ 33 ص ،3 ع،  3113، نسائیک:  به او گفت: کاری کردی که پیشتر نکردی، پیامبر  فرمودند: عمداً انجام دادم )ن.

 (.333 ص ،3 تا،  ، بیىق؛ بیه12 ص ،3 تا،  ، بیترمری
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اند که قبالً چنین بوده اما نسخ شده است. این نظر نیز ضعی  است به دلیل اینکه پیامبر  البته برخی گفته 

تا، حنبل، بیفرمودند: مائده، آخرین سورۀ قرآن است که نازل شد، پس حالل آن را حالل و حرام آن را حرام دارید )ابن

گیرد که اگر چه آیه، مطلق است اما و فاضل مقداد نتیجه می 3(133 ص ،2 تا،  نیشابوری، بی؛ حاکم 333 ص ،3  

 (.70، ص 3ع،   3139 )همو، مراد تقیید است

سورۀ البقره حالل شدن زن پس از طالع سوّم را منوط به ازدوا  زن با مردی دیگر کرده است.  210خداوند در آیۀ 

ین جهت اطالع دارد اما سنّت شریفه آن را مقید کرده است زیرا صرف ازدوا  صوری گوید: آیه از افاضل مقداد می

ـ  313 ص، ص3 ع،  3113، نسائیک:  ؛ نیز ن.175ص  2 )همو،   کند، بلکه همبستر شدن نیز الزم استکفایت نمی

 (.2 ص ،30 تا،  ، بینووی؛ 319

 کند.و شاهد بر احکام آیات قرآن ذکر میبنابراین اکثر روایات را در تفسیر آیات به عنوان تأکید 

 

 . اسباب نزول آیات3

 ها اشاره فاضل مقداد عنایت زیادی به سبب نزول آیات دارد و در بیشتر موارد در تفسیر آیات به سبب نزول آن

از  ،کندمی ها اشارهشأن نزول رسیده باشد، به شأن نزول آن ،پردازدها میکند. هرگاه ذیل آیاتی که به تفسیر آنمی

، 3 )ن.ک: همو،   جمله ذیل آیۀ نماز جمعه به نحوه و چگونگی تشری  نماز جمعه بر اساس روایات اشاره کرده است

 (. 213-217صص 

بیل  خَیر فَل لوال دَین  وَاألَقرَبینَ وَالیتامى وَالمَساکینَ وَابن  السَّ یسأَلُونَک ماذا ینف قُونَ قُل ما أنفَقتُم م ننیز ذیل آیۀ >

گوید: این آیه دربارۀ عمرو بن جموح نازل شده که پیر مردی بزرگ و بسیار < میوَماتَفعَلُوا م ن خَیر فَإ نَّ ا َ ب ه  عَلیمٌ

                                                
   نسبت داده نشده است.تسنن از عایشه نقل شده و به پیامبراین حدیث در مناب  اهل .3
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اما او در  3پولدار بود. او از پیامبر  پرسید: چه چیزی را صدقه دهم و بر چه کسی صدقه دهم؟ که این آیه نازل شد

بلکه بر عمومیّت خود باقی  ،زندخصوص سبب، عام را تخصیص نمی»ها عقیده دارد اینجا و نیز در سایر موارد شأن نزول

 (. 137، ص 3)همو،    «است

ی < بر اساس روایتی از امام باقر$، مال اضافالعفو وَیسأَلُونَک ماذا ینف قُونَ قُل او همچنین واژۀ >العفو< را در آیۀ > 

 کند )همو،های یکسال، و بر اساس روایتی دیگر از امام صادع$ حد وسط بدون اسراف و بخل تفسیر میبر هزینه

 (.72 ص ،1 ع،  3133، یلینک؛ 231 ص ،2 ع،  3109ک: طوسی،  ؛ نیز ن.133 ، ص3 ع،  3139

بسا که عادت اعرا  بود. چهنانچهم ،کردندگوید: مسلمانان از اینکه تنها غرا بخورند خودداری میدر جایی دیگر می

خورد شد به ناچار تنها میاما وقتی نا امید می ،نشست تا کسی همراه او غرا بخوردشخصی از صبح تا شب به انتظار می

آورده که می در روایت دیگری از عکرمه 2<. أَشْتاتاً أَوْ جَمیعاً تَأْکلُوا أَنْ جُناحٌ عَلَیکمْ >لَیسَ تا اینکه این آیه نازل شد:

خوردند که این آیه نازل آمد فقط همراه با او غرا میگوید: دربارۀ قومی از انصار نازل شده که وقتی مهمانی نزد آنان می

ع، 3133؛ نیز ن.ک: واحدی 29، ص2ع،  3139خواهند، بخورند)فاضل مقداد، شد و به آنان اجازه داد تا هر گونه می

 (.221ص 

سورۀ النساء به سه روایت که در خصوص شأن  1از جمله برای آیۀ  .کندشأن نزول ذکر می گاهی برای یک آیه چند

 (. 203 ، ص2 ع،  3139)فاضل مقداد،  ها را محتمل دانسته استنزول آن وارد شده، اشاره کرده و همۀ آن

جُناحٌ فیما طَع مُوا إ ذا ما اتَّقَوا  الصّال حات لَیسَ عَلَى الَّرینَ آمَنُوا وَعَم لُوا سورۀ المائده > 91نیز دربارۀ سبب نزول آیۀ 

< به دو روایت متفاوت اشاره کرده است. الْمُحْس نینَ اتَّقَوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَاحْسَنُوا وَا ُ یح بُّ وَآمَنُوا وَعَم لُوا الصّال حات  ثُمَّ

                                                
 21ق، ص 6188واحدی ن.ک:  .1

 16النور، آیۀ . 2
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خوردند و حال برادران ما که از دنیا رفتند و شرا  می در یک روایت آمده که گروهی از صحابه گفتند: ای پیامبر خدا 

 (.  353 ، ص3 ع،  3137ک: زمخشری،  )ن. خوردند چگونه است که این آیه نازل شداز پول قمار می

تر آن است که این آیه دربارۀ قومی از صحابه مانند: عثمان بن مظعون نازل شده باشد گوید: صحیحوی سپس می

 ، ص2 ع،  3139)فاضل مقداد،  های پاک و حالل( دوری کنندها و آشامیدنیند از طیبات )خوردنیکه با خود عهد کرد

 (.131ـ  132 صص، 1 ک: طبرسی،   ؛ نیز ن.133

 

 . مخالفت با اکرث روایات تابعین4

اما نگاهش به این روایات، منتقدانه است.  ،کندفاضل مقداد در تفسیر بیشتر آیات، روایات تفسیری تابعان را نقل می

نین احادیث مرفوع یعنی روایات رسیده از رسول اکرم  از طریق چدر مورد صحابه نیز وض  به همین منوال است. هم

ی فَإذا قُض یت  الصَّالةُ فَانتَش روا ف سورۀ الجمعه > 30تسنّن، از این نگرش به دور نیستند. به عنوان نمونه ذیل آیۀ  اهل

را به طلب روزی تفسیر کرده و این در « ابتغاء فضل ا »<، تُفل حُونَ وَابتَغُوا م ن فَضل  ا   وَاذکرُوا ا َ کثیراً لَعَلَّکم األَرض 

؛ 713 ص ،1 ع،  3137 ک: زمخشری، )ن. جبیر و حسن نقل شده که منظور طلب علم استبنحالی است که از سعید

منظور طلب دنیا »سپس روایتی را از انس آورده که از پیامبر نقل کرده که فرمودند: (. 31 ص ،30 ع،  3137 ،طبرسی

(  220ص ،3 تا،  )سیوطی، بی« نیست بلکه عیادت مریض، حضور بر سر جنازه، و یا دیدار با برادر برای رضای خدا است

گوید: ه به شما احسان کرد. وی در ادامه میگوید: خدا را یاد کنید به خاطر توفیقی کدر تفسیر >و اذکروا ا < می و

اند: یک ساعت فکر کردن از یک سال که پیامبر  فرمودههمچنان ،اند منظور از ذکر، فکر کردن استبرخی گفته

؛ متقی 333 ص ،2تا،  ک: سیوطی، بی )ن. عبادت برتر است. این روایت را ابو هریره از پیامبر  نقل کرده است

 (. 303 ص ،1 ع،  3109
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نیز روایت شده که ذیل آیۀ >انما یترکر اوّلو االلبا < ابوالعباس از امام  مضمون همین روایت از امام صادع$

 ،2 تا،  ، بیعیاشیک:  صادع$ نقل کرده است که یک ساعت فکر کردن از یک سال عبادت برتر است )ن.

شده یعنی خدا را در تجارت خود یاد کنید. این سخن را گوید: و گفته کند و می(. در ادامه قول دیگری را نقل می203ص

 (.31 ص ،30 ع،  3137)طبرسی،  طبرسی از قول پیامبر  نقل کرده است

وَإ نْ خ فْتُمْ ش قاعَ بَین ه ما فَابْعَثُواحَکماً م نْ أَهْل ه  وَحَکماً م نْ أَهْل ها إ نْ یریدا نیز در تعیین مراد از >فابعثوا< در آیۀ >

کند که منظور خود از سدی نقل می ؟< که مخاطب چه کسی است ُ بَینَهُما إ نَّ ا َ کانَ عَلیماً خَبیرا حاً یوَفِّق اإ صاْل

 ،1 ع،  3137)طبرسی،  ( و در روایتی دیگر گفته خانواده زوجین است303 ص ،7 ع،  3137)طبری،  زوجین است

روند و روایات منقول منظور حکامی هستند که برای مرافعه نزد آنان میگوید کند و میاما این نظرات را رد می .(30 ص

، قمی؛ نیز ن.ک: 251، ص 2ع،   3139)فاضل مقداد،  تر، همین استاز امامان صادع و باقر& و نیز نظر صحیح

 (.313 ، ص3 ع،  3101

 

 های ترجیح روایات. نحوۀ برخورد و مالک5

بیت$ را بر روایات گیرد، روایات اهلبا یکدیگر در تعارض و تقابل قرار میفاضل مقداد آنجا که روایات فریقین 

 ؟که آیا شهادت عبد مورد قبول است یا خیر( دربارۀ این232 )البقرة، دین دهد که از جملۀ ذیل آیۀاهل تسنّن ترجیح می

تا، ک: سرخسی، بی )ن. اندروایت کردهگوید: پیشوایان مراهب اربعه آن را ممنوع دانسته و این دیدگاه را از علی$ می

بیت&روایاتی نقل شده است که گوید: از اهلسپس می. 3(215 ، ص3 م،  3933؛ شاشی، 321 ، ص33  

 ؛ طوسی،139 ص ،5   ع،3133، یلینک)ن.ک: بد است ها دال بر پریرش شهادت عترین آنمشهورترین و محکم

                                                
در کتا  باید توجه کرد که بر اساس مرهب حنابله شهادت عبد به استثنای حدود و قصاص مورد قبول و آیه بر عمومیت خود باقی است و بر خالف سرخسی  .3

 (.31، ص 01تا،   داده اند )ن. ک: ابن قدامه، بیالمبسوط، مقبول بودن شهادت عبد را به امام علی $ نسبت 
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اما اگر له موالیش یا له یا علیه شخصی دیگر باشد  ،موالیش باشد( مگر شهادتی که علیه 213 ، ص3 ،   ع 3190

 (.31، ص 2 ع،  3139)فاضل مقداد،  مورد قبول است

حکم بیان شده و  700بقره ال ۀکند که گفته است در اخبار آمده که در سورابراهیم قمی نقل میبنچنین او از علیهم

گوید: از آنچه که در تفسیر این سپس می .(91، ص 3  ع، 3101 ،)ن.ک: قمی حکم بیان شده است 37دین  ۀدر آی

حکم استخرا   23(. او از این آیه 33 ، ص2 ع،  3139 ،آیات گفتیم بیش از این تعداد حکم بیان شد )فاضل مقداد

 (.77-33، صص 2همو،   ) کرده که از برخی از آنان احکام دیگری را نیز استخرا  کرده است

که   ارث و نیز سخن پیامبر ۀاند که این آیه با آیگوید: گفتهبقره میال ۀسور 332تا  330یعنی ت ذیل آیات وصیّ

  ،ماجهابن« )تی برای وارث نیستخداوند حق هر صاحب حقی را داده است. آگاه باشید دیگر هیچ وصیّ»فرمایند: می

ت و ارث وصیّ ۀعدم نسخ است و منافاتی بین آیگوید: اصل، این نظر می ( نسخ شده است. او در رد903ّ ، ص2 تا،  بی

را رد ت آنحدیث مرکور، ما صحّ ۀگوید: و اما دربارست نه جواز آن. سپس در ادامه میا نیست و نهایتاً راف  وجو  آن

در کند. اکثر، کتا  را نسخ نمی ۀرا بپریریم، چیزی جز خبر واحد نیست و خبر واحد هم به عقیدت آنکنیم و اگر صحّمی

ص ش مخصّاتمنسوخ نیست و در نتیجه این حدیث با فرض صحّ ۀت وجود دارد و آیمجموع اجماع بر مشروعیت وصیّ

 روایتی را از امام باقر$ نقل  ،،ت(. او در ادامه برای جواز وصی339ّ-320، صص2ع،   3139، )فاضل مقداد است

ۀ مرکور را جایز است؟ ایشان در پاسخ فرمودند: بله و آیت برای وارث که از ایشان پرسش کردند که آیا وصیّ  کندمی

(. او روایت دیگری را از سکونی از 399 ص ،9   ع  ،3190،؛ طوسی30ص ،5 ع،  3133 ،یلینکتالوت کردند)ن. ک:

ت وصیّ ،برندکند که ایشان فرمودند: هر کس به هنگام مرگش برای خویشانش که از او ارث نمیامام علی$ نقل می

گوید این روایت به دلیل وجود اما می .(351 ص ،9 ،   ع 3190،)طوسی عمل خود را با گناه به پایان برده استنکند 

را $سکونی که عامی است، ضعی  است و بدین جهت روایت سکونی را به دلیل عامی بودنش رد و روایت امام باقر

 (.329ـ  325ص ص ،3 ع،  3173 ،ک: مامقانی ؛ ن.320، ص 2ع،   3139، )فاضل مقداد دهدترجیح می
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عَلَیه  إ نَّ ا َ غَفُورٌ  فَمَنْ خافَ م نْ مُوص جَنَفاً أوْ إ ثْماً فَأَصْلَحَ بَینَهُمْ فاَل إ ثْمَۀ >آی ۀدربار ،تنیز ذیل همین بحث وصیّ

و این  :یعنی «مطابقو هو وجه حسن جید : »گویدها میکند و در وص  یکی از آنچند نظر تفسیری را بیان می <رَحیمٌ

گوید تفسیری که از اما در پایان می .(193، ص 3ع،   3137، )ن.ک: طبرسی تفسیر خو ، عالی و سازگاری است

؛ 321-321 ، صص2ع،   3139، )فاضل مقداد ح استدر این خصوص نقل شده، مرجّ&امامان باقر و صادع

 (.53 ص ،3 تا،  بی ،عیاشی؛  23 ص ،5ع،   3133 ،یلینکن.ک:

< مَقْسوّم لَها سَبْعَةُ أَبْوا  ل کلِّ با  م نْهُمْ جُزْءٌ( و >230، )البقرة< جُزْءاً ثُمَّ اجْعَلْ عَلى کلِّ جَبَل م نْهُنَّ> ذیل آیات

 چه مقدار است؟  جزءکند که منظور از ت کرده بحث میت وصیّی از مال که میّۀ جزی( دربار11، )الحجر

اندازه ت کند،ی از مال خود وصیّنسبت به جزیگوید: شافعی عقیده دارد چنانچه کند و میآنگاه نظر شافعی را نقل می

 . (157ص ،37 تا،  بی ،؛ نووی91 ص ،1 ع،  3101 ،شافعی) ای برای آن وجود ندارد و امر آن را باید به ورثه واگرارد

اما دیدگاهشان با یکدیگر متفاوت است. شیخ طوسی و  ،گوید: نظر دانشمندان ما بر خالف نظر اوستسپس می

سنان از امام صادع$ که بن)العُشر( است و به روایت عبدا  گروهی دیگر عقیده دارند که منظور از آن، یک دهم

( و مانند آن را 313 ص ،1 ،  ال ع 3190،؛ طوسی10ص ،5 ع،  3133 ،یلینکک:  )ن. اندصحیح است استدالل کرده

ست ا آن (. نظر شیخ مفید312 ص ،1 ع ال ،  3190 ،ک: طوسی )ن. تغلب از امام باقر$ روایت کرده استنبابان

 )السُب ( است و به روایت ابوبصیر از ابو الحسن$ استدالل کردند. مانند آن را  که منظور از جزء، یک هفتم

 (.209 ص ،9 ع  ،  3190 ،ک: طوسی )ن. همام از امام رضا$ روایت کرده استبناسماعیل

گوید: اقوی عمل بر اساس نظر اوّل است زیرا اصل، بقاء ملک بر وارث کند و میسپس وی نظر خود را بیان می

هفتم محدود کرده، دهم و یکاست. بنابراین او مجموع روایات فوع را که معنای جزء را با استناد به آیات مرکور، به یک

سنان را صحیح الزم به ذکر است فاضل مقداد روایت ابن (.323 -329، صص 2ع،   3139، )فاضل مقداد کندرد می

روایت کرده و  $سیابه از امام صادع بنسنان از طریق عبدالرحمن بنخوانده، در حالی که روایت مرکور را عبدا 
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ع، 3110، ؛ همو217ص ع، 3137 ،ک: طوسی )ن. سیابه در مناب  رجالی توثیق یا مدح نشده استبنالرحمنعبد

 (.230ص

حینَ الْوَص یة  اثْنان  ذَوا عَدْل م نْکمْ  اَیهَا الَّر ینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَین کمْ إ ذا حَضَرَ أَحَدَکمُ الْمَوْتُ>مائده ال ۀسور 303 ۀذیل آی

ت شهادت ذمی را در صورت نبود فقهای شیعه در مورد وصیّ :گویدمی <أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ ف ی االَْرْض  أَوْ آخَران  م نْ غَیر کمْ إ نْ

مشروط به هنگام  ،آیدمیکه از ظاهر آیه به دست پریرند. حال سؤال این است آیا این جواز همچنانمسلمان عادل می

ردود م ،گوید: نظر اصح عدم اشتراط سفر است و روایتی که بر اشتراط سفر داللت داردسفر است یا خیر؟ در پاسخ می

اما او  ،ها صحیح است(. در این خصوص سه روایت نقل شده که یکی از آن311، ص 2ع،   3139، )فاضل مقداد است

 (.199ـ  193ص ص ،5 ع،  3133 ،یلینکک:  )ن. کندرغم سازگاری با آیه مورد بحث، مردود اعالم میاین روایات را به

 ،را صدقه دهد مال کثیریگوید: اگر نرر کند مبهم قسم و نرر میمائده در شرح مصادیق الفاظ ال سورۀ 39ۀ ذیل آی

)فاضل  هاشم استدالل کرده استبنخواهد بود. او برای اثبات نظر خود به روایتی مرسل از ابراهیم 30 کثیرمنظور از 

  3(.353، ص 2ع،   3139، مقداد

 بنجبیر، ابیعباس، ابنقرائت ابن ۀی که دربردارندت ازدوا  متعه به روایتنساء برای اثبات حلیّال سورۀ 21ۀ ذیل آی 

فما استمتعتم »اند: کردهکند که آنان آیه را چنین نیز قرائت میمسعود و جماعت کثیر دیگری است اشاره میکعب، ابن

 ص ،30  تا، بی ،طبرانی؛ 193 ص ،5 تا،  بی ،ک: صنعانی )ن. «به منهنَّ إلى أجل مسمّى فآتوهنَّ أُجورهنَّ فریضة

( و نیز به 207 ص ،5 تا،  بی ،؛ بیهقی107 ص ،2 تا،  بی ،؛ حاکم نیسابوری33، ص 7ع،   3137، ؛ طبری120

                                                
چه بهبودی یافت مال کثیری را صدقه دهد. زمانی که تندرستی پیدا کرد برای ادای نرر، از فقها نظر روایت چنین است: زمانی که متوکل مسموم شد نرر کرد چنان .3

الرضا سؤال شود. متوکل او را نزد امام$ فرستاد. زمانی به نام صفعان پیشنهاد داد تا از ابن خواهی کرد و هرکس پاسخی داد و امر بر او تنگ گشت. یکی از ندیمانش

است. راوی گوید: از امام سؤال کردم اگر متوکل از من سؤال کرد که دلیلش چیست چه  31که نزد او رفت از او پرسید و امام هادی $ در پاسخ فرمود: منظور از کثیر 

موطن بود  31( ما این مواطن را شمارش کردیم و 11حُنَین< )التوبة،  یوْمَ وَ كَثیرَةٍ مَواط نَ فی اللَّهُ نَصَرَكُمُ لَقَدْفرماید:>گو خداوند در قرآن میبگویم؟ امام فرمود: ب

 (.818 ص ،3ع  ،   0881؛ طوسی، 434 ص ،3ع،   0833 یلینك)
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عباس مصحفی را به من داد و گفت: کند که ابنعباس نقل میکند که از ابنثابت اشاره میابیبنروایت ثعلبی از جبیر

 ،)طبری «فما استمتعتم به منهنَّ إلى أجل مسمّى»آن مصح  دیدم کعب است و من در بناین بر اساس قرائت ابی

کند که صورت آن این است: این سخن را که چنین مقداد سپس اشکالی را مطرح می(. فاضل33 ص ،7 ع،  3137

 ،خواهد بود قرآن ۀآی ،چه این روایت ثابت گردد اند. عالوه بر این چنانرا انکار کردهاند، دیگران آنبزرگانی نقل کرده

 شود.حال آنکه قرآن با خبر واحد اثبات نمی

شود، چه مانعی است که حکم آن اثبات شود در گوید: اگر قرآنیت آن اثبات نمیآنگاه در پاسخ به این اشکال می

 شده باشدکید أت &بیتکه با اجماع و روایات اهلویژه آنهب ،کنیمکه ما در اینگونه موارد به خبر واحد اکتفا میحالی

 (.232، ص 2ع،   3139، )فاضل مقداد

گویند نسخ شده است، میکند و در رد اعتقادشان که میتسنّن اشاره میت متعه در میان اهلنین او به مشروعیّچهم

 ]آن[ بر اساس روایت است و درایت در مقابل روایت رد  ]متعه[ بر اساس درایت و نسخ گوید: مشروعیت

 3 (.231، ص 2ع،   3139، شود )فاضل مقدادنمی

 بنآن دالیل روایاتی است که از ربی  ۀکند که از جملمخالفان شیعه را در تحریم متعه گزارش می لۀاو در ادامه ادّ

پردازد ( هر یک از آن سه روایت میاند سپس به نقد )سندی و داللینقل کرده خطا بنعمرو سبره، حضرت علی $ 

 کنیم.می که در ذیل به آنها اشاره

روایتی است که عبدا  و حسن دو فرزند  ،اندگوید: از جمله روایاتی که در تحریم متعه آوردهفاضل مقداد می  .3

اند که پیامبر  در روز فتح خیبر از ازدوا  علی از پدرشان از علی$ از رسول خدا  نقل کردهمحمّد بن

 1.(312 ص ،3 تا،  نبل، بیحنک: اب )ن. متعه و نیز ]خوردن گوشت[خران اهلی نهی کرد

                                                
 «.ةیبالرِّواة یة، وال تطرح الدرایة، والنسخ روایة درایالمشروع» .3
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سبره از پدرش نقل کرده که گفته است: از مجردی در حجة الوداع شکایت کردیم که پیامبر  در بنربی  .2

که میان خود و آنان مدّتی پاسخ فرمودند: با این زنان ازدوا  متعه کنید. پیامبر  توضیحی نفرمودند جز آن

و آن شب را نزد او ماندم سپس صبح نزد پیامبر  رفتم و ایشان  را معیّن کنیم. من با زنی ازدوا  کردم

من به شما در ازدوا  متعه اجازه داده بودم. آگاه باشید خداوند »فرمودند: میان رکن و مقام ایستاده بودند و می

ه را که چرا تا روز قیامت حرام کرده است. پس هر کس زنی را در ازدوا  متعه دارد باید او را رها کند و آنآن

 2(.310 ص ،2 تا،  ، بیدارمی؛ 107 ، ص1 )همو،   اید نباید پس بگیریدبه آنان داده

خطا  روایت شده که گفته است: پیامبر  سه مرتبه در ازدوا  متعه به ما اجازه دادند و سپس آنبناز عمر  .1

که او مگر آن ،تعه کرده باشدشناسم که دارای همسر است ازدوا  مرا تحریم کردند. به خدا قسم کسی را نمی

 )ن. را حالل کردپیامبر  بعد از تحریم، آن .که چهار شاهد بیاورد تا شهادت دهندمگر آن ،را سنگسار کردم

 (.313 ص ،3 تا،  ، بیماجةابنک: 

  

زیرا ما بالضروره از  ،اند باطل استنقل کرده $گوید: روایتی که از علیسپس فاضل مقداد در نقد این روایات می

دانیم. بنابراین محال است که خالف این دیدگاه را از را میمرهب امام علی$ و مرهب فرزندانش خالف آن

سبره داللت بر اذن متعه در حجة الوداع دارد و خبر علی$ در زمان فتح روایت کند. عالوه بر این، خبر ابن  پیامبر

اند منظور ای که به علی$ نسبت دادهبنابراین اگر نهی ،خیبر است ۀاز واقعخیبر صادر شده است و حجة الوداع پس 

نین روایت ابنچای ندارد. همکس چنین عقیدهه هیچکست که دوبار نسخ شده باشد حال آنا تحریم آن بوده، مستلزم آن

                                                                                                                                                   
عباس  طالب$ شنید به ابنابیبناند که از پدرش علیعلی نقل کردهبنحنبل چنین آمده است که عبدا  و حسن از پدرشان محمّدبنالبته این حدیث در مسند احمد .3

 خیبر از ازدوا  متعه و گوشت خران اهلی نهی کرد.ـ که به او خبر رسیده بود ابن عباس ازدوا  متعه را جایز اعالم کرده است ـ گفت: پیامبر در روز 
 حنبل از همان راوی نقل شده است.بناین حدیث با الفاظ و عبارات گوناگونی در مسند احمد 2
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  گرددساقط میدارد و در نتیجه احتجا  به آن ست را بر میا متضمن آن $ای را که خبر علیسبره نهی

 :در سند این روایت نقد وجود دارد، ثانیاً :سبره، اوّالًا در مورد روایت ابن(. و ام233ّ، ص 2ع،   3139، مقداد)فاضل

نقل  که مباح بودن آن از پیامبر &بیتاختالف الفاظ آن داللت بر اضطرا  این روایت دارد، ثالثاً با روایات اهل

 این حدیث، خبر واحد است. :شده است تعارض دارد، رابعاً

مسعود و غیر آن عباس و ابنتی ندارد زیرا رجوع به نظر یک صحابی است که با نظر ابنو اما سخن عمر، هیچ حجیّ

 (.233-235، صص 2و،   )هم دو متعارض است

 :گویدداد مینساء که خداوند کسانی را که ازدوا  با آنان حرام است ذکر کرده است، فاضل مقال ۀسور 21 ۀذیل آی

زمان با دو خواهر کنیز هم حرام است؟ ولی آیا ازدوا  هم ،زمان بر اساس اجماع حرام استازدوا  با دو خواهر به طور هم

اند: ست که حرام است به دلیل ظاهر آیه و نیز روایتی از علی$ و عثمان نقل شده که گفتها حق آن :گویددر پاسخ می

ای دیگر که همین آیه است تحریم کرده و علی$ حالل کرده و آیه<أو ما ملکت أیمانکم> ۀازدوا  با دوتایشان را آی

ت ترجیح نظر سپس وی در علّ(. 339 ص ،5تا،   بی ،ک: صنعانی )ن. تحریم و عثمان تحلیل را ترجیح داده است

و  3علی$ خواهد بود سزاوارتر است پیروی شود زیرا حق هر گونه که باشد با $گوید: نظر علیعلی$بر عثمان می

حالل »: اندنیز فرموده  کند و پیامبرتحلیل بدون هیچ اختالفی، مخصوص است، نظر امام را تأیید می ۀاز آنجا که آی

ک:  ؛ ن.213، ص 2ع،   3139، )فاضل مقداد «مگر آنکه حرام بر حالل غلبه دارد ،شوندو حرام با یکدیگر جم  نمی

 (.399 ص ،5 تا،  بی ،صنعانی

                                                
اند: )از جمله ن نقل کردهتسناین حدیث را اکثر علمای اهل. «  ما داریدور معه كی، یم  الحق، والحق م  عل یعل»اشاره وی به سخن پیامبر   است که فرمودند:  .3

 ،04ع،   0403؛ خطیب بغدای، 014 ص ،8تا،   ؛ حاکم نیشابوری، بی81ص  ،3تا،   ی، بیطبران؛ 183 ص ،1 تا،  ی، بیترمر؛ 83ص  ،0تا،   ، بیةابن قتیب ن.ک:

 (.138 ص ،01ع،   0408؛ ذهبی، 411 ص ،01 ع،  0413؛ مزی 111 ص ،0تا،   ی، بیراز ؛ فخر الدین810ص 
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اند گوید: و برخی گفتهنساء پس از رد اقوال مختل  در این باره میال ۀسور 13 ۀدر آی <ال تَقرَبُوا الصَّالةَ>در معنای 

ع، 3101 ،قمی) نزدیک نشوید و این نظر از امام صادع$ روایت شده است ،به مواض  نماز که همان مساجد است

، 3ع،   3139، )فاضل مقداد< االَّ عاب ری سَبیل>امه فرمودههمان است زیرا خداوند در اد ،( و حق هم319 ص ،3 

  (.35ص

نقل کرده که ایشان فرمودند:   عباس و او از پیامبرتسنّن از طاووس و او از ابنفاضل مقداد در نقد روایتی که اهل

 ،خطیب عمریک:  )ن. «اگر اضافه ماند به صاحبان ذکور عصبه دهید ،اموال را به فرایض )سهم االرث( ملحق سازید»

  .(935، ص 2،   م3937

مضر  بنقاربة عباس این روایت را انکار کرده است.در سند این روایت انتقاد وجود دارد، عالوه بر این ابن :گویدمی

ای از فرایض هر چه اضافه ماند برای اند که گفتهعباس گفتم اهل عراع از تو و طاووس روایت کردهبه ابن :گوید

عباس به او گفت از عباس گوید آیا تو از اهل عراع هستی؟ راوی در پاسخ گفت: بله. ابنابن ن ذکور عصبه است.صاحبا

 وَ{ و }اللَّه م نَ فَریضَةً نَفْعاً لَکمْ أَقْرَ ُ أَیهُمْ تَدْرُونَ ال أَبْناؤُکمْ وَ آباؤُکمْ: >گویمجانب من برسان من آنچه خدا گفته، می

را  اند. من اینآیا این دو آیه غیر از فریضه چیز دیگری را باقی گراشته <،اللَّه کتا   فی ب بَعْضٍ اوّلى بَعْضُهُمْ الْأَرْحام  اوّلوا

را روایت به خدا قسم من این :او گفت ،با طاووس مالقات کردم :ام و طاووس نیز روایت نکرده است. قاربه گویدنگفته

این روایت فقط از  (.232 ، ص9 ع  ،  3190 ،ک: طوسی ن.را بر زبانشان القا کرده است ) تنها شیطان آن ،نکردم

 (.172، ص 2ع،   3139، )فاضل مقداد طریق طاووس نقل شده است

گر اجرای باید نظاره« منانؤای از مطایفه»نور که خداوند دستور داده که به هنگام اجرای حد زنا ال ةسور 2 ۀذیل آی

الف نظر وجود دارد. از امام راج  به طایفه اخت :گویداقوال گوناگونی را در تفسیر طایفه ذکر کرده است. میحد باشند، 

اند، عکرمه دو نفر و قتاده و روایت شده کمترین آن یک نفر است. مجاهد و ابراهیم نیز همین نظر را گفته $باقر

 (. 370، ص 30ع  ،  3190،؛ طوسی220ـ 239ص ، ص5 ع،  3137 ،)ن.ک: طبرسی اندزهری سه نفر گفته
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(. وی در پایان می230، ص1 ع،  3137 ،)زمخشری گرددعباس گفته چهار نفر است زیرا حد با این تعداد ثابت میابن

فرقه  ۀتوان گفت که کلمتر است و در تأیید آن میعباس نزدیک به حق است اما نظر امام باقر$ قوینظر ابن :گوید

 (.137، ص 3ع،   3139همو، ) شودمی جم  است که کمترین آن سه است و طایفه بخشی از آن است که یک

 

 روایت و اجامع علامی شیعه. 522

خداوند از حق : »فرمودند  کند که پیامبرفاضل مقداد در بحث جواز وطی در دبر، روایتی را از خزیمه نقل می

؛ 339 ص ،3   تا،بی ،ماجةابنک:  )ن. «ها در دبرهایشان مجامعت نکنیدبا زن ـ دو سه مرتبه فرمودن ـ شرمی ندارد

 ه با اخبار زیادی که از کگوید: خبر خزیمه، خبر واحد است ضمن آن(. وی می172 ص ،33 ع،  3109 ،متقی

شیعه مخال  (. وی روایتی را  که با اجماع علمای 103، ص 2ع،   3139&رسیده، معارض است )همو، بیتاهل

 (.121، ص 2و،   )هم داندباشد، ضعی  می

ال یح لُّ لَک النِّساءُ م نْ بَعْدُ وَالأَنْ تَبَدَّلَ ب ه نَّ م نْ أَزْوا  وَلَو : >فرمایدحزا  که خداوند میاأل ۀسور 72 ۀنیز ذیل آی
ها روایتی کند که از جمله آنوجوه متعددی را ذکر می ؟چیست< من بعدکه منظور از >در تفسیر این <أَعْجَبَک حُسْنُهُنَّ

ک:  )ن. «اندنساء حرام اعالم شدهال منظور، بعد از زنانی که در سورۀ»: فرمایندکند که میرا از امام صادع$ نقل می
با  گویندکند و تنها نظر فقهای شیعه که می( وی سپس تمام وجوه را رد می193ـ  135ص ، ص7   ع،3133 ،یلینک
این  :گویدرغم صحت سند آن میروایت امام صادع$ به ۀپریرد و دربارنسخ شده است را می 3<لَک أَحْلَلْنا إ نَّاۀ>آی

 (. 121، ص2ع،   3139، )فاضل مقداد مخال  است ،روایت ضعی  است زیرا با حکمی که بر آن اجماع وجود دارد
 

                                                
 . 11االحزا ، آیۀ. 3
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 جربان ضعف روایت با موافقت با قرآن. 522

  عاما مضمون آن با آیات قرآن سازگاری داشته باشد، از ض ،فاضل مقداد چنانچه روایتی دچار ضع  سندی باشد 

وَاألنصا ُ واألزالمُ >ه مائدال ۀسور 91 ۀبرد. برای نمونه ذیل آیکند و در تفسیر قرآن از آن بهره میپوشی میآن چشم

ه آی این به ت شرا  هستندنجاسه ل بیقا فقهای شیعه که گویدمی <م تُفل حُونفَاجتَن بُوهُ لَعلَّک ر جسٌ م ن عمل  الشَّیطان

کند و اگر در طرع این روایات ضع  رسیده نیز همین نظر را تأیید می &بیتاند و روایاتی که از اهلاستدالل کرده

 3.(92، ص 3ع،   3139و، )هم گرددوجود دارد به دلیل موافقت با قرآن جبران می

 نقد سندی روایات تفسیری. 523

بلکه به  ،تنها از نقد و بررسی مضمون روایات غافل نماندهفاضل مقداد در بهره بردن از روایات برای تفسیر آیات نه

نقد و بررسی اسناد روایات نیز عنایت دارد. بنایراین گاه از ضع  روایتی به دلیل موافقت مضمونش با آیات چشم پوشی 

 پردازد.بلکه به مناقشه اسنادی آن می ،گرددمترکر می راهای آنو گاه ضع 

به نقل اقوال و روایات گوناگون شیعه و سنی پرداخته  <لصالة الوسطیتعیین مراد از >ابقره در ال ۀسور 213 ذیل آیۀ 

عشاء گفته هر چند هیچ یک را بر دیگری ترجیح نداده است. روایات در این زمینه پراکنده است و از نماز صبح تا نماز 

اما فاضل مقداد  &بیتهرچند وی نظر صحیح را نماز ظهر دانسته است و آن هم بر اساس روایات اهل ،شده است

  ؛332 ، ص3 تا،  بی ،داود وبا ک: )ن. نماز عصر است ،کند که مراد از صالة وسطینقل می  روایتی را از پیامبر

 ،3 ش،  3133 ،؛ صدوع313 ص ،3 ع،  3103 ،بخاری؛ 230ص ،3 تا،  بی ،دارمی؛ 221 ص ،3 تا،  بی ،هماجابن

صحیح باشد، داللتش بر نماز عصر صریح   گوید اگر اسناد و انتسا  این روایت به پیامبر( و در ادامه می313 ص

 (.309-307، صص 3 ع،  3139 ،)فاضل مقداد است

                                                
(. شیخ طوسی نیز روایاتی را در نجاست 411، ص 0ع،   0833در کتا  الکافی روایتی دال بر نجاست خمر وجود دارد که این روایت مرسل است)ن. ک: کلینی،  .3

 (.001، ص 8ع  ،   0881ها وجود دارد)ن. ک: طوسی، نخمر ذکرده که سند برخی از آنان ضعی  یا نا معتبراست، زیرا راویان غیر ثقه یا مجهول در سند آ
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فَلَنُولِّینَّک ق بلَةً تَرضاها فَولِّ وَجهَک شَطرَ المَسج د   سَّماء قَد نَرى تَقَلُّبَ وَجه ک ف ی ال>بقره ال سورۀ 311ۀ او ذیل آی

که قبله در حقیقت همان کعبه است که باید به سوی آن نماز گزارد، عالوه بر اجماع به روایتی از برای اثبات این <الحَرام 

گوید او در پاسخ به اعتراض کسی که میچنین استدالل کرده است. هم 2و نیز روایتی از یکی از صادقین 3اسامهبنزید

ص ضعی  است گوید: این مخصّص نبود، میکعبه است اگر این مخصّ ،چه دلیلی وجود دارد که منظور از مسجد الحرام

ه، برخی از طریق زیدیه و برخی دیگر مرسل هستند و روایت ص برخی از طریق عامّبه دلیل آنکه روایات این مخصّ

 ، 3ع،   3139کشّی او را متهم به فساد عقیده کرده است )فاضل مقداد،زیرا  ،ز ضعی  استجعفی نیعمربنمفضل

 (.101، ص 1ع،   3131؛ نیز ن. ک: حر عاملی، 319ص 

گوید: این مسأله ست، میا دینار دیه آن 10روزه باشد،  10جنین که در هر روز یک دینار است اگر  ۀوی در بحث دی

که شیخ طوسی در تهریب از طریق یونس شیبانی روایتی را از امام لوم نیست جز آنمشهور است اما مستند آن مع

ا  و غالی و احادیث منکری از او نقل عقبه است و او کرّبنگوید در طریق آن صالحصادع$ آورده است. سپس می

 ؛ 231ـ  231 صص ،30 ع  ،  3190 ،ک: طوسی ؛ نیز ن.731، ص 2ع،   3139، )فاضل مقداد شده است

 (.39ع، ص 3122غضایری ابن

 

                                                
ی، بخار؛ 110ص  ،1حنبل،   ؛ ابن111 ص 1 ،  ینسائاو از پیامبر  نقل کرده که ایشان به سوی کعبه نماز خواندند و فرمودند که قبله همین است )ن. ک:  .3

 (.83ص  ،4 ع،  0410
آمدند که دو رکعت از نمازشان را به سوی بیت المقدس نماز خوانده بودند و به آنان گفتند که پیامبر  به سوی ای نزد بنی عبد االشهل عده»در این روایت آمده  2

 س و دو رکعت دیگر از نمازشان راکعبه نماز گزارده است. آنگاه زنها جایشان را به مردها و مردها جایشان را به زنها دادند و  دو رکعت از نمازشان را به سوی بیت المقد

 (.44 ص ،1 ع  ،   0881)طوسی، « که یک نماز را به سوی دو قبله خواندند مسجدشان را مسجد قبلتین نامیدندبه سوی کعبه گراردند و به دلیل این
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  .  مقایسه بین روایات فریقین6

کند رد می ،دهد. او روایاتی را که سازگار با روایات شیعه نباشدفاضل مقداد میان روایات فریقین مقایسه نیز انجام می

که سن تکلی  پس از آن کند. از جمله در بحث ازها اشاره میکید به آنأه سازگار باشد به عنوان شاهد و تچو چنان

او را در سال بدر زمانی   کند که پیامبراشاره می  عمر از پیامبرکند به روایت ابندیدگاه فقهای شیعه را ذکر می

 سال داشت، حضورش را پریرفت 37سال داشت از جهاد من  کرد اما در جنگ خندع که  31سال و نیز احد که  31که 

 .(35 ص ،2 ،  تا،بینبلح)ابن

طالع ال ۀسور 3 ۀذیل آی (.310، ص2ع،   3139، )فاضل مقداد گوید: این روایت بر دیدگاه ما داللت داردسپس می

رجعی و بائن. سپس  :طالع دو گونه است :گویدمی<، حَیثُ سَکنْتُمْ م نْ وُجْد کم اَسْکنُوهنَّ م نْ>فرماید: که خداوند می

نیز &است که از ائمه اصحابمانو  ابو ثورو  حسندر طالع بائن زن حق سکونت و نفقه ندارد و این نظر  :گویدمی

؛ نیز 233 ، ص2 ع،  3139 ،)فاضل مقداد نقل شده که حق مسکن و نفقه دارد مسعودابنو  عمراما از  ،نقل شده است

 (.311 ص ،3   ع  ،3190 ،؛ طوسی 301 و 90ص ،3 ع،  3133 ،یلینک؛ 239 ، ص9 تا،  بی ،قدامةابنک:  ن.

 لکنْ وَ ال یؤاخ رُکمُ ا ُ ب اللَّغْو  فی أَیمان کمْ: >فرمایدبقره که خداوند میال سورۀ 227که ذیل آیۀ دیگر آن ۀنمون

وس گفته قسم شخص گوید: در معنای این آیه اختالف نظر است. طاومی <غَفُورٌ حَلیمٌ یؤاخ رُکمْ ب ما کسَبَتْ قُلُوبُکمْ وَا ُ

خشمگین است؛ حسن گفته قسم شخص ظانّ است که به چیزی که گمان دارد قسمی خورد اما بعداً خالف آن ثابت می

؛ 333ص ،1 ع،  3137 ،جصاص؛ 233 ص ،3  ع، 3137 ،زمخشری ک: )ن. حنیفه نیز همین نظر را داردشود و ابو

( که با آن ا  بلى و ا  و ال ومنظور، این حرف انسان است )عباس گفته است . ابن(1 ص ،1 ع،  3109 ،کاشانی

به طوری که اگر به او بگویند تو قسم خوردی  ،که قصد قسم خوردن داشته باشدبدون آن ،کندکید میأسخن خود را ت

، )فاضل مقداد نیز نقل شده است اند و از امام باقر و امام صادع&بگوید خیر. این را شافعی و فقهای شیعه نیز گفته

 (.223 ص ،2   ع،3109 ،؛ طوسی111 ص ،5 ع،  3133 ،لینیکک:  ؛ نیز ن.333، ص 2ع،   3139
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کند که این عباس نقل میاز ابن ،ادن به کودک را دو سال بیان کردهبقره که خداوند شیر دال ۀسور 211 ۀوی ذیل آی

به دنیا آمده و اگر هفت ماهه به دنیا آید، شیر  بلکه برای کودکی است که شش ماهه ،دو سال برای هر کودکی نیست

 کند اما در پایان ماه خواهد بود. سپس نظرات دیگر را نقل می 23 ،ماه خواهد بود و اگر نُه ماهه به دنیا آید 21دادن 

 فی ف صالُهُ وَ> و 3<شَهْراً ثاَلثُونَ ف صالُهُ وَ حَمْلُهُ>عباس خو  است زیرا این تفصیل میان آیات گوید: تفصیل ابنمی

که بارداری گاهی شش ماه، گاهی هفت ماه و گاهی نه ماه که غالباً و میان واقعیت جم  کرده است به دلیل آن 2<عامَین

أَق م  ۀ >ذیل آی .(101، ص 2ع،   3139، )فاضل مقداد کندها زندگی میباشد و کودک در این مدتمی ،چنین است

ابن؛ 13 ص ،7 ع،  3137 ،جصاصک:  عباس )ن.با استناد به روایتی از ابن <اللَّیل غَسَق الصَّالة ل دلوک الشَّمس إلى 

 ع  ،3190؛ طوسی253 ص ،1 ع،  3133 ،یلینکک:  )ن. &( و امام باقر و امام صادع209 ص ،1 تا،  بی ،العربی

 یعنی وقت ظهر دانسته است و  ،مراد از دلوک شمس را زوال .(771 ص ،1 ع،  3133 ،ادریس؛ ابن213 ص ،2  

جبرئیل زمان دلوک شمس هنگام زوال نزد من آمد و همراه من نماز ظهر را » :که فرمودند  گوید: سخن پیامبرمی

 (.132 ، ص3تا،   بی ،ک: بیهقی ؛ نیز ن.333، ص 3ع،   3139، کند )فاضل مقداداین نظر را تأیید می ،«خواند

 1مسلمبندعباس و نیز روایتی از محمّبه روایتی از ابن 1<اللَّیل إلى غَسَق > ۀاشاره به آیوقت نماز عالوه بر  ۀدر توسع

یکی اوّل وقت که وقت فضیلت  :گیرد که نمازها )نمازهای واجب یومیه( دارای دو وقت هستندکند و نتیجه میاشاره می

-321، صص 3ع،   3139، )فاضل مقداد شودجا آورد از او رف  تکلی  میه ه انسان بچاست و وقتی دیگر، که چنان

 (.272، ص 2ع  ،   3190، ؛ طوسی391، ص 3تا،   بی ،؛ نیز ن.ک: حاکم نیشابوری322

                                                
 .01االحقاف، آیۀ .3
  .04لقمان، آیۀ .2
 . 33االسراء، آیۀ .1

خاستند رفتم ایشان هنوز نماز خود را نخوانده بودند و بر میرا می خواندم و نزد امام باقر$ میکند که خیلی وقتها نماز ظهر و عصر خود او از امام باقر $ نقل می .1

 خواندند.کردند و سپس نماز ظهر و سپس نماز عصر را میگرفتند یا غسل میوضو می



 نقش و عملکرد روایات فقهی در تفسیر کنز العرفان فی فقه القرآن  421

 

 

عباس، حسن، گوید: لمس و مالمسه در آیه هر دو کنایه از جماع است. این را ابنمی 3ۀ مائده آیال ۀذیل تفسیر سور 

معنای آن پرسش کردند و امام در پاسخ فرمودند: منظور از آن جماع  ۀنیز دربار اند. از امام باقر$مجاهد و قتاده گفته

 (.33 ص ،3   ع ال ،3190 ،؛ همو22 ص ،3 ع  ،  3190 ،)طوسی در فر  است

کند چیست از قول سدی و ضحاک نقل می <تَسر یح ب إحسانٍ>که منظور از بقره در تفسیر اینال ۀسور 229 ۀذیل آی 

 ،ک: طبرسی )ن. ه جدا شودکه با انقضای عدّدارد تا آنه نگه میگویند: منظور رها کردن زنی است که عدّکه آنان می

، 3 ع،  3133 ،نییلکنیز نقل شده )&همین نظر از امام باقر و امام صادع :گوید(. وی می301 ، ص2 ع،  3137

 گیردبلکه با تصریح، صورت می ،شودنمی تر همین است زیرا از نظر ما طالع با کنایه واق ( و نظر صحیح37 ص

ی فَإ نْ طَلَّقَها فاَل تَح لُّ لَهُ م نْ بَعْدُ حَتّ>بقرهال ۀسور 210 ۀ(. همچنین در مورد آی177 ، ص2ع،   3139، )فاضل مقداد

حاک و نظام نیز و سدی و ض &گوید: این آیه اشاره به طالع سوّم است که امامان باقر و صادعمی< تَنْکحَ زَوْجاً غَیرَهُ

، 2   ،ع3137 ،؛ طبرسی213 ص، 2   ع،3109 ،؛ طوسی333 ص،3 ،  عیاشی )ن.ک: همین عقیده را دارند

زیرا به عقیده <أو تَسر یح ب إحسانٍ >(. ]در مقابل این دیدگاه[ مجاهد گفته که این آیه تفسیر این کالم خداست 303ص

( اما حق 290، ص 2ع،  3137 ،)طبری نیز همین نظر را دارداو این کالم خدا به معنای طالع سوّم است. طبری 

 (.173، ص 2ع،   3139، )فاضل مقداد همان نظر اوّل است

 

 . بررسی رجالی اسناد روایات 7

کند ست که فاضل مقداد گاه روایاتی را که در تفسیر آیات ذکر میا های تفسیر کنز العرفان اینیکی از ویژگی

 ۀکند. از جمله در تفسیر آیگردد و از رهگرر آن به ضع  یا صحت آن روایت اشاره میمیمتعرض رجال سند آن نیز 

الَّر ی اؤْتُم نَ اَمانَتَهُ  وَإ نْ کنْتُمْ عَلى سَفَر وَلَمْ تَج دُواکات باً فَر هانٌ مَقْبُوضَةٌ، فَإ نْ أَم نَ بَعْضُکمْ بَعْضاً فَلْیؤَدِّ> بقرهال ۀسور 231
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کند، دو نظر را در مورد رهن بیان می <رَبَّهُ واَل تَکتُمُواالشَّهادَةَ وَمَنْ یکتُمْها فَا نَّهُ آث مٌ قَلْبُهُ وَا ُ ب ما تَعْمَلُونَعَلیمٌ وَلْیتَّق  ا َ

 گرفتن و نگرفتن آن. 

اند فوع و روایتی از امام باقر$ استدالل کرده رند که رهن باید قبض شود و به آیۀبسیاری از فقهاء شیعه عقیده دا

 .(131، ص33ع،   3131، ک: حر عاملی )ن. «ال رهن اال مقبوضاً»قیس از امام نقل کرده: بندکه محمّ

گزیند. او برای اثبات نظر خود دانند و فاضل مقداد نیز این نظر را بر میاما برخی دیگر از فقهاء قبض را شرط نمی

قیس است که میان بندگوید: روایت مرکور نیز ضعی  است زیرا در طریق آن محمّکند و سپس میکر میای را ذادله

یت فاضل مقداد در بحث حلّ 3(.52-51، صص 2ع،   3139، )فاضل مقداد ثقه، ضعی  و غیرضعی  مشترک است

داده و عمل یت ازدوا  متعه فتوا میاو به حلّکند که باره اشاره می عباس در اینه از ابنه و خاصّازدوا  متعه به نقل عامّ

  که پیامبرنانچت است همعباس در این خصوص حجّگوید: سخن ابنعباس میخود ابن کرده است و دربارۀمی

 2(.231، ص 2 ع،  3139 ،) فاضل مقداد «او ظرفی پر از علم است: »اندفرموده

سبره،  بنکند که از جمله دالیل آنان روایاتی از پدر ربی تعه اشاره مییت ممخالفان شیعه در رد حلّ ۀاو در ادامه به ادلّ

 گوید: در سند روایت می ،کندسبره نقل میبنخطا  است. در مورد روایتی که از پدر ربی بنو عمرحضرت علی$ 

 سبره نقد وجود دارد.ابن

نگاه نمی ،خداوند به مردی که با همسرش در دبر او جماع کند»نقل کرده که   که از پیامبر ههریرذیل روایت ابو

، کرد )فاضل مقداددیب میأعمر او را به دلیل دروغگویی با دره ت :گویدا  خوانده و میابو هریره را فردی کرّ .«کند

 (.223، ص 2 ع،  3137 ،ک: ابن ابی الحدید ؛ نیز ن.100، ص 2ع،   3139

                                                
کند ثقه است اما به غیر از حمید از او روایت میبنکه عاصم قیس بجلیبنالزم به ذکر است این اشتراک از طریق راوی و مروی قابل تمییز و تشخیص است. محمّد .3

حمید و نیز سایر راویان بنقیس و عاصمبنجا که این محمّدحمید است و از آنبنقیس، عاصمبنماند. در روایت مرکور راوی محمّدچنان باقی میاین مورد، اشتراک هم

 (.188ع، ص 0401؛ طوسی، 818ع، ص 0411ت)ن. ک: نجاشی، حدیث ثقه هستند، در نتیجه روایت مرکور صحیح اس

 ( و ظاهراً فاضل مقداد دچاره اشتباه شده است.818ص  ،3 ع،  0404مسعود گفته است)ن. ک: هیثمی،بناین سخن عمر بن خطا  است که دربارۀ عبدا  .2
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 ینتیجه گیر . 8

  مبنایش آیات قرآن است اما  ،د فاضل مقداد در استنباط احکامتوان نتیجه گرفت هر چنمی از آنچه بیان شد

تر آیات االحکام امری قطعی و روشن است و او خود را بی نیاز از گیری او از روایات برای فهم بهتر و شناخت دقیقبهره

همچنین ذکر روایات  ،هاجزئیات احکام آیات، اشاره به شأن نزول آنداند. این مسأله در ذکر مراجعه به روایات نمی

فریقین ذیل اکثر قریب به اتفاع آیات مورد بحث و طرح مباحث فقه الحدیثی به طور گستره برای رسیدن به نظر صحیح

 تر در تفسیر آیات گواه محکمی بر این حقیقت است.
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 442ـ 412، صفحات 4931، بهار و تابستان سوّم، شماره دوّمسال 

 

های تصویری آیات و سور در تاریخنقد شاخص اسلوب 
 گذاری با تأکید بر تحقیقات بالرش

 جعفر نکونامدکرت 
 دانشیار

 قمدانشگاه 
j.nekoonam@yahoo.com 

دانش های ( و تعیین زمان نزول سور  از نوآمدترین chronologyگراری )دانش تاریخ
قرآنی برشمرده می شود که خاورشناسان بیش از مسلمانان به آن اهتمام ورزیده اند. 
خاورشناسان بر خالف مسلمانان بیش از آن که به نقل و روایات در تاریخ گراری قرآن تکیه 
کنند، به سبک شناسی قرآن تکیه دارند. یکی از شاخص های سبک شناختی که آنان مبنای 

تشبیه، مجاز، استعاره،  قرآن قرار داده اند،  اسلو  های تصویری قرآن نظیرتاریخ گراری 
خاورشناسان بر اساس چنین شاخص هایی سوره های قرآن را به طبقات متعدد کنایه است. 

تقسیم کرده اند که مشهورترین آنها تقسیم بندی چهارگانه یعنی سه دورۀ مکی و یک دورۀ 
( از جمله خاورشناسی است که در دورۀ Regis Blachereمدنی است. رژیس بالشر )

در این مقاله کوشش می شود،شاخص   بندی اهتمام کرده است.معاصر به چنین طبقه
تلقی بالشر  این است که  گراری نامبرده به نقد کشیده شود.تاریخاسلو  های تصویری 

جنبه تصویری و شاعرانه و خیال پردازانه قرآن هرچه از مبدأ نزول قرآن فاصله می گیرد، 
دهد ؛ اما  بررسی ها موارد نقض بسیاری را در  تحقیق ارایه شده او نشان میکاسته می شود

 ردار نیست.و این حاکی است که این شاخص از اعتبار علمی برای تاریخ گراری قرآن برخو

 

 گذاری قرآن، بالشر.تاریخ های تصویری،نقد و بررسی، شاخص اسلوب های کلیدی:واژه
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 مقدمه. 1

 مسألهبیان 

دهد که وی نیز همانند سایر خاورشناسان گراری بالشر در زمینۀ قرآن نشان میگرفته بر روی تاریختحقیقات صورت

های تصویری به شناسی نظیر اسلو های سبکدر این امر به روایات ترتیب نزول توجهی نداشته و براساس شاخص

کند که بالشر با چه به طور طبیعی این سؤال مهم جلب نظر میبندی و تعیین زمان نزول سور اقدام نموده است. طبقه

گراری بهره شناسی که مالزم با زمان خاصی نیستند، در تاریخهای سبکدلیل و توجیهی از این شاخص و سایر شاخص

 باشد؟گراری تا چه اندازه میبرده است و اصوالً اعتبار و کارآیی علمی شاخص واژگان در تاریخ

 

 گذاریهای تصویری در تاریخخص اسلوبپیشینۀ شا

های تصویری وجود ندارد که بتوان به کمک آن به تاریخ شناسی مستقالً چیزی به عنوان شاخص اسلو در سبک

پریر نخواهد بود، چرا که در تعیین دورۀ تاریخی یک متن صرفاً با در نظر گرفتن این شاخصه امکانتألی  متن پی برد. 

های دیگری نظیر فراوانی لغات فارسی یا عربی، استشهاد به آیات و روایات، ساختار فعل، ضمایر، مؤلفهشناسی به سبک

 (.53و  19و  13، صص 3130شود )شمیسا، مترادفات و متضادات نیز توجه می

ی هاگیری صرف از شاخص اسلو به عبارت دیگر، در شناسایی تاریخ پیدایش یک متن اعم از نظم یا نثر، بهره

 هایگراری، مؤلفهرسد، خصوصاً آنکه بدانیم در تاریختصویری همانند تشبیه، استعاره و کنایه معقول به نظر نمی
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 وجود دارند و در صورتی که متن، فاقد ترقیمه و اشارات تاریخی باشد آنگاه به سراغ  3هامهمتری نظیر ترقیمه

توان راج  شناسی و نه یک شاخص میهای سبکمجموع شاخص شناسی اثر می رویم. در این موارد نیز با دقت درسبک

 به تاریخ پیدایش شعر و یا هر متن دیگر اظهار نظر نمود.

ع، صص 0401اند )سید قطب، دانشمندان علوم قرآن نظیر سیّد قطب به این اسلو  هنری قرآن توجه نشان داده

های ادبی چون تشبیه، گراری از آرایهیری و تاریخهای تصو(؛ در کتب بالغت جدای از ارتباط میان اسلو 83 -41

 (.18و  41، ص 1ع،   0410استعاره و کنایه سخن گفته شده است )سیوطی، 

های سبکهای قرآن را در سه یا چهار طبقه یا بیشتر سامان داده اند، شاخصهبندی سورهخاورشناسان، آنجا که طبقه

؛ 33، 31، 33، 33، صص 0831را مورد توجه قرار داده اند )بالشر، های تصویری آیات و سور شناسی نظیر اسلو 

از سایر کتب نوشته شده در این  (.8، ص 0818 ؛ رودول،10، ص 0883؛ نولدکه، 403، ص 1مونتگمری وات، بی تا،   

( 0831درلو، گراری قرآن )اسکن( و مستشرقان و تاریخ0831گراری قرآن )نکونام، توان به درآمدی بر تاریخزمینه می

 اند.اند و تفصیل الزم را ندادهشناختی خاورشناسان پرداختههای سبکاشاره نمود که به صورت گررا به شاخص

های تصویری آیات و سور از مجموعه کاری که در این تحقیق مورد اهتمام است، این است که شاخص اسلو 

شناسی ادبی یل مورد بررسی قرار گیرد و با تکیه بر سبکگراری قرآن به تفصشناختی بالشر در تاریخهای سبکشاخص

 نقد و بررسی شود.

 

                                                
نویسان و کاتبان به عبارات این واژه در اصطالح نسخه .: ذیل ترقیم(1،   0838)شاد، د شو. ترقیم در لغت به معنای کتابت کردن، آراستن و نقطه نهادن خط گفته می 3

 .(181، ص0831؛ همو، 133 -133، صص 0831)مایل هروی،  ان کتابت و نام کاتب یاد شده استپایان نُسَخ اطالع شده که در آن پس از دعا و صلوات، از زمان و مک
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 های تصویریمراد از تصویر و اسلوب. 2

م، 0883تصویر در لغت به معنای صورت و شکل قرار دادن برای چیزی یا نقش و رسم نمودن چیزی است )دهخدا، 

 ت یا تصویر یعنی شکل که جم  آن صُوَر و ص وَر صور»گوید: چنین میالمحیط این(. صاحب قاموس1888، ص 4  

لفظ صورت اسم مصدر  ع، مادۀ صور(.0411)فیروزآبادی، « باشد. این واژه به معنای نوع و صفت هم به کار می رودمی

 از فعل صَوَّرَ است. مصدر آن هم تصویر می باشد. همین واژه با ریشۀ واوی یا یایی به یک معنا آمده است. ازهری 

صورت در شکل و ساخت است و به نقل از جوهری و او »ابن سیده می گوید: «. رجلٌ صیِّر شیّر یعنی زیبا رو»گوید: می

است، یعنی روزی که در صورت « صورة»جم  « صُور»گوید ( می38از کلبی دربارۀ آیۀ یوم ینفخُ فی الصّور )انعام، 

 (.438 ، ص4ع،   0404شود )ابن منظور، مردگان روح دمیده می

هایی است که با آن بتوان تصویری هنرمندانه از معنا متن، به کار بردن روش تصویری در یکهای منظور از اسلو 

را به مخاطب ارائه داد تا تأثیرگراری معنا بیشتر باشد. بنابراین مشمول هر نوع آرایۀ کالمی نظیر تشبیه، تمثیل، استعاره، 

( مفهوم 833که رمّانی )م. شود. چنانهای ذهنی به کار رود ـ مینظور ایجاد صورتمجاز، کنایه و مانند آن ـ که به م

دهد؛ تصویر از نظر وی یعنی تجسم ها و تشبیهات قرآن کریم به روشنی ارائه میتصویر را از خالل تطبیق بر استعاره

( 430صویر از نظر جرجانی )م. (. اما ت03م، ص 0880شوند )شادی، امور معنوی در صور محسوسی که به چشم دیده می

های بیانی های بیانی معروف نظیر تشبیه، تمثیل و استعاره؛ ساختای که عالوه بر گونهتر دارد، به گونهمفهومی گسترده

(. در اینجا مراد از صور 13گیرد )همان، ص دیگر هم چون تقدیم، تأخیر، قصر، خبر، انشاء و امثال آن را نیز در بر می

 گراری پرداخته شده است.ها در تاریختشبیه، استعاره و کنایه می باشد که به بررسی آنتصویری؛ 
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 گذاری بالرش های تصویری در تاریخاسلوب. 3

بالشر، بیان متفاوت قرآن با انجیل را در نقل داستان حضرت مریم )ع( و عیسی مسیح )ع( ناشی از ارائۀ تصویری 

های تصویری تحت عنوان نیروی (. وی در جای دیگر از اسلو 31ش، ص 0831شر، متفاوت از آن دو دانسته است )بال

و  31کند )همان، صص ای که در مرحلۀ اول بیش از مرحلۀ دوم به کار گرفته شده است، یاد میتخیل و لطافت شاعرانه

توان این (. لرا می81ص  ش،0833(. از آنجایی که میان شعر و تصویرگری ارتباط مستقیمی برقرار است )عبدالسالم، 30

های تصویری حمل نمود. این مستشرع فرانسوی راج  به کیفیت این معیار در مراحل سوم و سخن بالشر را بر اسلو 

چهارم سخنی نگفته؛ اما با توجه به آن که که در سخنان سایر پیروان نظام چهار طبقه نیز تعبیر لطافت شاعرانه به کار 

 توان دریافت که این نظریه در مراحل بعد نیز همچنان بر روند کاهشی ها مینظرات آنرفته است با مراجعه به 

   اما این نظریه در صورتی صحیح است که: های تصویری استوار است. اسلو 

های تصویری در ادوار چهارگانۀ وحی روند نزولی دارد، بنابراین اگر موارد نقضی اوالً؛ ثابت شود میزان کاربرد اسلو 

های ادبی در زیر مجموعۀ گردد. با توجه به اینکه انواع بسیاری از آرایهیافت شود، این نظریه خود به خود ابطال می

 گیرند، لرا در قسمت بعد به سه مورد تشبیه، استعاره و کنایه پرداخته شده است.های تصویری قرار میاسلو 

از مدنی تا حدودی ممکن خواهد بود. اما با استفاده از به فرض صحت این شاخص، تنها تشخیص سور مکی  ثانیاً؛

های تصویری تا این معیار تفکیک سور در مراحل سه گانۀ مکی به چه صورت است؟ به عبارت دیگر حد فراوانی اسلو 

نی را ای خاص دانست. اگر بتوان میزان حداقل، حد وسط و حداکثری فراواچه اندازه باید باشد که آن را متعلق به مرحله

 توان از دورۀ نزول هر یک به صورت تقریبی سخن گفت؛ بدین صورت که در هر سوره گزارش نمود، آنگاه می

های تصویرگری نظیر تشبیه، استعاره، کنایه و ... در دورۀ، اول به میزان حداکثر، در دورۀ دوم به میزان متوسط و اسلو 

 ند.شودر دورۀ سوم و چهارم به میزان حداقل یافت می



 
 404  4931، بهار و تابستان سوّمشماره   ،دوّم سال

 

 

های تصویری نظیر تشبیه و استعاره و کنایه برای بالغت و رسایی بخشیدن به مضمون و مقصودی ثالثاً؛ اسلو 

است که قصد القای آن به مخاطبان است و این بیشتر در مواردی معمول است که از حقایق غیر حسی مثل حقایق 

سور در مراحل ابتدایی بررسی شود که تا چه  شود. برای اثبات این مطلب کافی است مضموناخروی سخن گفته می

های تصویری بیشتری های مکی از اسلو اندازه راج  به قیامت و حقایق غیر حسی است. به این ترتیب اگر در سوره

گیری شده، به جهت خصلت حقایقی است که از آن سخن گفته شده؛ نه اینکه خداوند بنایش را بر این نهاده باشد بهره

شود، از میزان این های تصویری را بیشتر استفاده کند و بعد هرچه از آغاز نزول قرآن فاصله گرفته میاسلو که ابتدا 

 ها کاسته شود.اسلو 

 های تصویری، پسینی است، نه پیشینی؛ یعنی چنان نیست که لزوماً کثرت استفاده از رابعاً: شاخص اسلو 

های تصویری داللت داشته باشد؛ از همین رو کثرت و قلت استفاده از اسلو های تصویری بر تقدم زمانی قلت اسلو 

گراری قرآن داشته باشد. بنابراین آنان که چنین هایی هرگز نمی تواند شاخصی برای تاریخاستفاده از چنین اسلو 

رآن استفاده کرده و با آن دار قاند و از مضامین تاریخگراری قرآن معرفی کرده اند، نخست آمدهشاخصی را برای تاریخ

اند که نوعاً های قرآن را شناسایی نموده اند و بعد با مالحظه نتایج به دست آمده، کش  کردهتاریخ نزول آیات و سوره

به این ترتیب باید  شود.اش کاسته میهای تصویریگیرد، از میزان اسلو ها هرچه از آغاز نزول قرآن فاصله میسوره

 گراری قرآن نیست. تصویری شاخص مستقلی برای تاریخ هایگفت: اسلو 

 

 گذاری بالرشصنعت تشبیه در تاریخ. 4

گراری بوده است. های تصویری از جمله معیارهای بالشر در تاریخبیان شد، دقت در فراوانی اسلو  همانطور که قبالً

 باشد.های تصویرگری، استفاده از صنعت تشبیه مییکی از مهمترین اسلو 
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 الف( مراد از تشبیه

تشبیه از شبه به معنای نوعی رنگ زرد گرفته شده که به خاطر شباهتش به رنگ طال به این نام خوانده شده است. 

... و تشبیه  الش به، و الشَبَه و الشّبیه به معناي م ثل، و جم  آن اشباه است(. بنابراین 101، ص 1ع،   3130)فراهیدی، 

(. به بیان برخی، 701، ص 31ع،   3131باشد )ابن منظور، به معنای قرار دادن مثل برای آن می چیزی به چیز دیگر

 (. 119، ص 3ش،   3157مماثلت چند چیز در یک امر را گویند )طریحی، 

ترین تعری  از قدامة بن جعفر، تشبیه بین دو صنعت تشبیه یکی از انواع بیانی در علم بالغت است؛ طبق قدیمی

اند. گیرد مشترک و در اموری دیگر متمایز از همافتد که از جهاتی در معناهایی که هر دو را فرا میتفاع میامری ا

بیان مشارکت دو شيء  توان دریافت که قدر مشترک همۀ آنان(. با مالحظۀ سایر تعاری  می31ش، ص 3151)بغدادی، 

است که آن دو  یبیه اتفاع مشبّه و مشبّه به در وصفدر صفتي از صفات توسط الفاظ مخصوص است؛ به عبارت دیگر تش

( و از نظر برخی این 140؛ هاشمی، بی تا، ص 01م، ص  830؛ الجوزیه، 41، ص 1ع،   0410سیوطی، ) کندیرا جم  م

 (.88ش، ص 0838شمیسا، نما )همراه با اغراع( باشد )مانندگی بایستی مبتنی بر کر  و یا حداقل دروغ

به،  نامند. مشبه و مشبهشود، مشبه به میکنیم، مشبه و آنچه را که به آن تشبیه میرا که تشبیه میاز آن دو آنچه  

ها رو و جهان، مشبه و گل و رو و باغ جهان که در آناند که ذکرشان در کالم واجب است؛ مانند گلدو رکن اصلی تشبیه

ها در جمله واجب نیست؛ یکی ادات تشبیه و دیگری کر آنباشند. تشبیه دو رکن دیگر نیز دارد که ذباغ، مشبه به می

وجه شبه که وجه مشترک میان مشبه و مشبه به است. تشبیه به اعتبار ارکان خود قابل انقسام به انواع مختل  حسی، 

 (.144 -143باشد )هاشمی، بی تا، صص میعقلی، مفرد، مرکب و ... 
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 گذاریبا تاریخب( بررسی آماری تشبیهات قرآن و ارتباط آن 

تک آیات قرآن  گراری، انواع تشبیهات موجود در تکدر راستای بررسی رابطۀ میان فراوانی تشبیهات سور و تاریخ

سورۀ قرآن،  331(. بر اساس تحقیقات صورت گرفته از میان 0 -80ع، مجلدات 0403صافی، مورد بررسی قرار گرفت )

  ترینیه به کار رفته است. هم چنین مشخص گردید که سورۀ بقره پرتشبیهها تشبسوره وجود دارند که در آن 70تنها 

 باشد.سورۀ قرآن می
 . بررسی آماری تشبیهات قرآن3جدول شماره 
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 313، 53 2 طه 23 310 3 نساء 3
 301، 37 2 انبیاء 25 39 3 توبه 2
 13، 2 2 حج 23 21 3 هود 1
 تشبیه( 2) 15 2 فرقان 29 13 3 یوس  1
 12 ،3 2 احزا  10 31 3 رعد 7
 23، 31 2 ص 13 35 3 نحل 3
 11، 33 2 فصلت 12 12 3 نمل 5
 13، 17 2 دخان 11 13 3 عنکبوت 3
 73 -77، 21 2 واقعه 11 22 3 لقمان 9
 17، 20 2 قلم 17 31 3 سبأ 30
 9، 3 2 معار  13 9 3 فاطر 33
 11، 12 2 مرسالت 15 19 3 یس 32
 13، 13، 12 1 مائده 13 37 3 صافات 31
 72، 3، 7 1 انفال 19 21 3 جاثیه 31
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 23، 21، 33 1 ابراهیم 10 32 3 محمد 37
 11، 19، 17 1 نور 13 29 3 فتح 33
 13، 20، 5 1 قمر 12 30 3 حجرات 35
 73، 15، 21 1 رحمن 11 21 3 طور 33
 9، 7، 1 1 قارعه 11 7 3 جمعه 39
 20، 30، 5، 3 1 نبأ 17 1 3 منافقون 20
 93، 73، 17، 29 ،33 7 که  13 5 3 حاقه 23
 337، 331، 311، 335، 53، 33 3 آل عمران 15 70 3 مدثر 22
 322،327، 93، 53، 19، 12 3 انعام 13 7 3 فیل 21
 335، 359 ،353، 353تشبیه(،  2) 75 3 اعراف 19 301، 21 2 یونس 21

 31 بقره 70 22، 32 2 حجر 27
35 ،33 ،39 ،27 ،51 ،91 ،353 ،335 ،
 تشبیه( 2) 257، 237، 231، 221، 395

 
سورۀ قرآن تشبیه به کار نرفته است. با شاخص قرار دادن  31توان دریافت که در ، می3با توجه به جدول شمارۀ 

 گراری باید گفت سوری که در آن تشبیهات بیشتری به کار رفته و یا اصوالً دارای نزولی تشبیهات در تاریخسیر 

اند؛  اند، سور مدنیاند، سور مکی و در مقابل، سوری که در آن تشبیهات کمتری به کار رفته و یا اصوالً فاقد تشبیهتشبیه

 تشبیه تلقی نمود؟بتوان آن را پرتشبیه یا کماما محدودۀ فراوانی تا چه اندازه باید باشد که 

توان به بیشینه و کمینه آن اکتفا نمود و از آنجایی که معیاری خاص جهت تعیین این حد وجود ندارد، لرا تنها می

باشند؛ بر این اساس بایستی اند، مدنی میگفت سوری که در آن تشبیه به کار رفته، مکی و سوری که فاقد تشبیه

درصد به  91/53درصد، مدنی باشند، در حالی که بر طبق ترتیب روائی مشهور  31/73درصد از سور، مکی و  37/11

شوند که با وجود آنکه هیچ یابد. عالوه بر آن سوری یافت میدرصد به سور مدنی اختصاص می 07/23سور مکی و تنها 
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 عکس. بنابراین با در نظر گرفتن ترتیب روائی مشهور، اند و بالها به کار نرفته، اما در مکه نازل شدهتشبیهی در آن

 گراری بر پایۀ این معیار ممکن نخواهد بود.تاریخ
 . ترتیب روائی سور مکی فاقد تشبیه و سور مدنی دارای تشبیه2جدول شمارۀ 

 سور مدنی دارای تشبیه سور مکی فاقد تشبیه *

هور
مش
ی 
وائ
ب ر
رتی
ت

 

شعراء، قصص، روم، سجده، زمر، غافر، شوری، فاتحه، اسراء، مریم، مومنون، 
زخرف، احقاف، ع، ذاریات، نجم، ملک، نوح، جن، مزمل، قیامت، نازعات، عبس، 
تکویر، انفطار، مطففین، انشقاع، برو ، طالع، اعلی، غاشیه، فجر، بلد، شمس، لیل، 
ضحی، شرح، تین، علق، قدر، بینه، عادیات، تکاثر، عصر، همزه، قریش، ماعون، 

 وثر، کافرون، مسد، اخالص، فلق، ناسک

ممتحنه، حدید، طالع، 
بینه، حشر، نصر، مجادله، 

 تحریم، تغابن، ص 

 

 گذاری بالرش با تأکید بر فراوانی تشبیهاتج( بررسی تاریخ

فراوانی تشبیهات سور در هر مرحله بایستی کمتر از مرحلۀ  (37-32ش، صص 2731بالشر، بر طبق گفتار بالشر )

ترین سور در مرحلۀ تشبیهترین سور در مرحلۀ اول و کمقبل و بیشتر از مرحلۀ بعد باشد. بر این اساس بایستی پرتشبیه

 گردد. انتهایی قرار گرفته باشند، اما با بررسی ترتیب وی موارد نقضی مالحظه می
  

 . موارد نقض ترتیب بالشر 1ۀ جدول شمار

 سور فاقد تشبیه در مرحلۀ اول

طارع، تین، زلزله، عادیات، لیل،  علق، قریش، ضحی، شرح، عصر، شمس، ماعون،
انفطار، اعلی، عبس، تکویر، انشقاع، نازعات، غاشیه، قیامت، قدر، نجم، تکاثر، مزمل، 

کافرون، فاتحه، فلق،  انسان، مطففین، مسد، کوثر، همزه، بلد، فجر، برو ، اخالص،
 ناس

 بقره، آل عمران سور پرتشبیه در مرحلۀ چهارم
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بر اساس نظریۀ بالشر همزمان با پیشرفت در مراحل چهارگانۀ وحی بایستی از تعداد تشبیهات کاسته شود. اما چنین 

خورد و نه در مجموع سور هر مرحله؛ چرا که در مجموع نیز میزان روندی نه در مقایسۀ موردی سور به چشم می

 تشبیهات مراحل چهارگانه رو به افزایش است نه کاهش. 
 

  پراکندگی سور دارای تشبیه در ترتیب بالشر. 1جدول شمارۀ 

 مرحلۀ چهارم مرحلۀ سوم مرحلۀ دوم مرحلۀ اول مراحل وحی

 عنوان سوره

طور، حاقه، فیل، 
واقعه، معار ، مدثر، 

مرسالت، رحمن، 
 قارعه، نبأ

نمل، یس، صافات، 
انبیاء، طه، حجر، 
فرقان، ص، دخان، 
 قلم، قمر، که 

هود، یوس ، رعد، نحل، 
عنکبوت، لقمان، سبأ، فاطر، 
جاثیه، یونس، فصلت، 
 ابراهیم، انعام، اعراف

توبه، محمد، فتح،  نساء،
حجرات، منافقون، جمعه، 

 فال،حج، احزا ، مائده، ان
 نور، آل عمران، بقره

 سوره 31 سوره 31 سوره 32 سوره 30 تعداد سور دارای تشبیه
 10 23 27 20 مجموع تشبیهات 

هایی با یک یا دو درصد از سور مراحل اول و دوم به سوره 50همچنین توجه به این نکته الزم است که بیش از 

 تشبیه اختصاص یافته است.

 

 گذاری بالرش با سایریندر تاریخد( مقایسۀ صنعت تشبیه 

توجه نشان  گذاری براساس تصویرگری آیاتویل، نولدکه و رودول از جمله افرادی هستند که همانند بالشر به تاریخ

(.  از نظر این گروه به تدریج و 57و  51م، صص 2994؛ نولدکه، 624و  624، صص 5تا، ج اند )مونتگمری وات، بیداده

ت در مراحل وحی؛ از تخیل، تصویرها و تمثیل های شاعرانه کاسته می شود و به بیان دیگر می توان همزمان با پیشرف

پراکندگی  گفت با دقت در فراوانی تشبیهات، استعارات، کنایه ها و تعریض ها می توان زمان نزول سوره را تعیین نمود.

 سور دارای تشبیه در ترتیب ویل به صورت زیر است.
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 . پراکندگی سور دارای تشبیه در ترتیب ویل7جدول شمارۀ 

 مرحلۀ چهارم مرحلۀ سوم مرحلۀ دوم مرحلۀ اول مراحل وحی

 عنوان سوره

طور، حاقه، مدثر، 
فیل، واقعه، قلم، 
معار ، مرسالت، 
 قارعه، نبأ

یس، صافات، حجر، 
طه، انبیاء، فرقان، 
ص، دخان، قمر، 

 رحمن

هود، یوس ، رعد، نحل، 
لقمان، سبأ، نمل، عنکبوت، 

فاطر، جاثیه، یونس، فصلت، 
 ابراهیم، که ، انعام، اعراف

نساء، توبه، محمد، فتح، 
حجرات، جمعه، منافقون، 
حج، احزا ، مائده، انفال، 
 نور، آل عمران، بقره

 31 33 30 30 تعداد سور دارای تشبیه
 10 11 20 39 مجموع تشبیهات 

 

تشبیه در مرحلۀ سوم بیش از سایر مراحل است در حالی که بر طبق ترتیب بر طبق ترتیب ویل، تعداد سور دارای 

بالشر تراکم سور دارای تشبیه در مراحل سوم و چهارم یکسان و بیش از مراحل اول و دوم است. در مقایسۀ مرحلۀ اول 

تیب بالشر و سورۀ قلم سورۀ مشترک وجود دارد، منتها افزون بر آن، سورۀ رحمن در تر 8هر دو ترتیب ـ ویل و بالشر ـ 

افتراع،  4اشتراک وجود دارد، البته به همراه  8خورند؛ در مرحلۀ دوم هر دو ترتیب باز هم در ترتیب ویل نیز به چشم می

گردد؛ های نمل، قلم، که  در ترتیب بالشر و یک مورد آن به سورۀ رحمن در ترتیب ویل برمیکه سه مورد آن به سوره

همان ترتیب بالشر به اضافۀ دو سورۀ نمل و که  است؛ نهایتاً بالشر و ویل در سور مرحلۀ آخر  مرحلۀ سوم ترتیب ویل

 گیرد.های نولدکه و رودول مورد مقایسه قرار میاختالفی ندارند. اما اینک فراوانی تشبیهات در ترتیب بالشر با ترتیب
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 ه و رودول. پراکندگی سور دارای تشبیه در ترتیب نولدک3جدول شمارۀ 

 مرحلۀ چهارم مرحلۀ سوم مرحلۀ دوم مرحلۀ اول مراحل وحی

 عنوان سوره

طور، حاقه، مدثر، 

فیل، واقعه، قلم، 

معار ، مرسالت، 

 رحمن، قارعه، نبأ

نمل، یس، صافات، 

طه، حجر، انبیاء، 

فرقان، ص، دخان، 

 قمر، که 

هود، یوس ، رعد، نحل، 

عنکبوت، لقمان، سبأ، فاطر، 

یونس، فصلت، جاثیه، 

 ابراهیم، انعام، اعراف

نساء، توبه، محمد، فتح، 

حجرات، جمعه، منافقون، 

حج، احزا ، مائده، انفال، 

 نور، آل عمران، بقره

 31 31 33 33 تعداد سور دارای تشبیه

 10 23 21 22 مجموع تشبیهات 

 

بر ترتیب بالشر است تنها یک تفاوت بین های نولدکه و رودول دقیقاً منطبق پراکندگی سور دارای تشبیه در ترتیب

های نولدکه و رودول و مرحلۀ دوم ترتیب بالشر ها وجود دارد که ناشی از قرار گرفتن سورۀ قلم در مرحلۀ اول ترتیبآن

گردد که فراوانی تشبیهات چه در مقایسه سور های ویل، بالشر، نولدکه و رودول مشخص میبا بررسی ترتیبباشد. می

گذاری بر پایۀ این اسلوب به ادوار مختلف و چه در مالحظۀ مجموع تشبیهات، روند نزولی نداشته؛ بنابراین تاریخمتعلق 

 تصویری منتفی است.

 

 گذاری بالرشصنعت استعاره در تاریخ. 5

عنوان  باشد که بالشر تحتهای بیانی در به تصویر کشیدن معنا، استفاده از آرایۀ استعاره مییکی دیگر از اسلوب

 های تصویری به سیر نزولی آن در مراحل وحی معتقد است.اسلوب
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 الف( مراد از استعاره

ع،   0404ابن منظور، باشد )استعاره مصدر با  استفعال از )ع ـ و ـ ر( به معنای عاریه خواستن و عاریه گرفتن می

ای را است، چرا که شاعر در استعاره، واژه (. در اصطالح علم بالغت، عاریه خواستن لغتی به جای لغت دیگر303، ص 4

 (. 13ش، ص 0838شمیسا، برد )با عالقۀ مشابهت جای واژۀ دیگر به کار می

استعاره از نظر علمای علوم قرآن نیز به همین معناست منتها با بیانی متفاوت؛ به کار بردن لفظ است در معنای غیر 

، م 3971جرجانی، ؛ 811؛ هاشمی، بی تا، ص 041، ص 1   ع،0410سیوطی، حقیقی همراه با عالقۀ مشابهت )

 (.25ص

گونه که در تعری  تشبیه بیان شد، تشبیه بر دو رکن اصلی مشبه و مشبه به استوار است؛ حال اگر یکی از آن همان

عار منه )مشبه( و آید. استعاره به اعتبار ارکان سه گانۀ خود یعنی مستعار )مشبه به(، مستدو ذکر نشود، استعاره پدید می

سیوطی، مستعار له )وجه جام ( به انواع مختل  مصرحه، مجرده، مطلقه، مکنیه، تخییلیه و ... تقسیم شده است )

 (.811؛ هاشمی، بی تا، ص 13ش، ص 0838؛ شمیسا، 11، ص 1ع،   0410

 

 گذاریب( بررسی آماری استعارات قرآن و ارتباط آن با تاریخ

گراری، استعارات موجود در تک تک آیات قرآن مورد بررسی قرار ستعارات قرآن و تاریخجهت بررسی رابطۀ میان ا
 (. 0 -80ع، مجلدات 0403صافی، گرفت )

ان سوره از قرآن کریم، استعاره به کار رفته است. هم چنین سورۀ بقره به عنو 55ترین سرشماری در بر اساس دقیق
 پر استعاره ترین سورۀ قرآن شناخته شد.
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 . بررسی آماری استعارات قرآن5جدول شمارۀ 
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 1، 2 2 انشقاع 10 20 3 مومنون 3
 31، 31 2 فجر 13 13 3 شعراء 2
 33، 30 2 بلد 12 72 3 عنکبوت 1
 33، 37، 2 1 رعد 11 13 3 روم 1
 31، 75، 1 1 مریم 11 32 3 ص 7
 77، 39، 32 1 حج 17 39 3 غافر 3
 70، 33، 31 1 نمل 13 20 3 شوری 5
 33، 17، 32 1 قصص 15 29 3 جاثیه 3
 11، 39، 5 1 احزا  13 30 3 فتح 9
 17، 12، 30 1 فاطر 19 33 3 قمر 30
 52، 7، 1 1 زخرف 70 3 3 رحمن 33
 73، 13، 29 1 دخان 73 31 3 واقعه 32
 79، 13، 31 1 ذاریات 72 32 3 مجادله 31
 22، 3، 7 1 ملک 71 9 3 تغابن 31
 92، 35، 31، 1 1 یوس  71 33 3 طالع 37
 91، 37، 23، 37 1 حجر 77 33 3 حاقه 33
 309، 97، 17، 33 1 انبیاء 73 35 3 معار  35
 11، 21، 21، 32 1 فرقان 75 35 3 نوح 33
 29، 21، 1، 3 1 محمد 73 1 3 جن 39
 51، 73استعاره(،  2) 21، 2 7 نساء 79 5 3 مزمل 20
 13، 13، 10، 22، 3 7 ابراهیم 30 29 3 قیامت 23
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 31، 11، 29، 21، 31 7 اسراء 33 25 3 انسان 22
 300، 33، 13، 19، 22 7 طه 32 12 3 نازعات 21
 39، 19، 23، 39، 3 7 زمر 31 33 3 تکویر 21
 20، 35، 31، 32، 33 7 حدید 31 37 3 شمس 27
 300، 97، 31، 33، 37، 32 3 مائده 37 5 3 ضحی 23
 399، 371، 317، 323، 23، 35 3 اعراف 33 2 -1 3 شرح 25
 53، 72، 12استعاره(،  2) 21، 22 3 یونس 35 2 3 عادیات 23
 72، 15، 10، 29، 9، 3 3 یس 33 1 3 کوثر 29

 5 توبه 39 3 3 نصر 10
12 ،15 ،39 ،301 ،309 (2 

 333استعاره(، 

 5 نحل 50 1 3 مسد 13
23 ،10 ،91 ،301 ،332 (2 

 333استعاره(، 
 73، 11، 19، 35استعاره(،  1) 7 5 فصلت 53 71، 1 2 نور 12

 3 انفال 52 21، 39 2 لقمان 11
25 ،10 ،12 ،12 ،13 ،13 ،73 ،
35 

 9 هود 51 355، 37 2 صافات 11
، 37استعاره(،  1) 11، 23، 20، 9
30 ،303 

 9 که  51 32، 3 2 حجرات 17
3 ،33 ،31 ،23 ،22 ،29 ،19 ،
55 ،99 

 30 انعام 57 10، 32 2 طور 13
، 19، 11تا استعاره(،  2) 13، 10
79 ،30 ،33 ،91 ،95 

 33 آل عمران 53 11، 11 2 نجم 15

23 ،25 ،13 ،55 ،301 ،303 ،
، 325، 320استعاره(،  2) 332
373 ،371، 331 ،355 ،353 ،
 استعاره( 2) 335، 333
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 2 ص  13
3 (2 

 استعاره(
 22 بقره 55

5 ،30 ،33 ،25 ،51 ،33  ،33 ،
303 ،335 ،313 ،311 (2 

، 221، 357، 351، 339استعاره(، 
، 275استعاره(،  2) 273، 217
235 ،231 

     12، 22 2 قلم 88

 

گراری براساس های تاریخاند. یکی از راهقرآن فاقد استعارهسوره از  15واضح است که  5با مالحظۀ جدول شمارۀ 
اند. با این سیر نزولی استعارات، چنین است که گفته شود سور دارای استعاره، سور مکی و سور فاقد استعاره، سور مدنی

رتیب روائی درصد مدنی باشند، در حالی که بر طبق ت 17/12های نازله، مکی و درصد از سوره 71/35حسا  بایستی 
 یابد. عالوه بر آن سوری یافت درصد به سور مدنی اختصاص می 07/23درصد به سور مکی و تنها  91/53مشهور 
اند و بالعکس. این معیار اگر چه ها به کار نرفته، اما در مکه نازل شدهای در آنشوند که با وجود آن که هیچ استعارهمی

تر است، اما باز هم به دلیل عدم جامعیت، اعتبار الزم را جهت اطالع وائی نزدیکدر مقایسه با شاخص تشبیه به ترتیب ر
 کند. گراری کسب نمیشاخص در تاریخ

 . ترتیب روائی مشهور سور مکی فاقد استعاره و سور مدنی دارای استعاره3جدول شمارۀ 
 سور مدنی دارای استعاره سور مکی فاقد استعاره *

ی 
وائ
ب ر
رتی
ت

هور
مش

 

فاتحه، سجده، سبأ، احقاف، مدثر، مرسالت، نبأ، عبس، انفطار، 
مطففین، برو ، طارع، اعلی، غاشیه، لیل، تین، علق، قدر، بینه، زلزله، 
قارعه، تکاثر، عصر، همزه، فیل، قریش، ماعون، کافرون، اخالص، 

 فلق، ناس

فتح، مجادله، تغابن، طالع، نصر، نور، 
حجرات، ص ، حج، احزا ، محمد، 

اء، حدید، مائده، توبه، انفال، آل نس
 عمران، بقره

 گذاری بالرش با تأکید بر فراوانی استعاراتج( بررسی تاریخ

ترین استعارهترین سور در مرحلۀ اول و کم( بایستی پراستعاره32و  37ش، صص 2731براساس گفتار بالشر )بالشر، 

 خورد. وی موارد نقضی به شرح ذیل به چشم میسور در مرحلۀ چهارم آمده باشند، اما با دقت در ترتیب 
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 . موارد نقض ترتیب بالشر9جدول شمارۀ 

 سور فاقد استعاره در مرحلۀ اول
فاتحه، مدثر، مرسالت، نبأ، عبس، انفطار، مطففین، برو ، طارع، اعلی، غاشیه، لیل، 
تین، علق، قدر، زلزله، قارعه، تکاثر، عصر، همزه، فیل، قریش، دین، کافرون، 

 اخالص، ناس، فلق
 بقره، آل عمران سور پر استعاره در مرحلۀ چهارم

 

براساس نظریۀ بالشر همزمان با پیشرفت در مراحل چهارگانۀ وحی بایستی از فراوانی استعارات کاسته شود. در حالی 

مجموع استعارات رو به که پراکندگی سور دارای استعاره در مراحل انتهایی بیشتر از مراحل ابتدایی است، یعنی میزان 

 است.  افزایش
 . پراکندگی سور دارای استعاره در ترتیب بالشر30جدول شمارۀ 

 مرحلۀ چهارم مرحلۀ سوم مرحلۀ دوم مرحلۀ اول مراحل وحی

 عنوان سوره

رحمن، واقعه، حاقه، 

معار ، مزمل، قیامت، 

انسان، نازعات، تکویر، 

شمس، ضحی، شرح، 

عادیات، کوثر، تبت، 

نجم، انشقاع، طور، 

 فجر، بلد

مومنون، شعرا، ص، قمر، 

نوح، جن، صافات، قلم، 

مریم، نمل، زخرف، 

دخان، ذاریات، ملک، 

حجر، انبیاء، فرقان، طه، 

 یس، که 

عنکبوت، روم، مومن، 

شوری، جاثیه، لقمان، رعد، 

قصص، فاطر، یوس ، 

ابراهیم، اسراء، زمر، اعراف، 

یونس، نحل، فصلت، هود، 

 انعام

جادله، تغابن، فتح، م

طالع، نصر، نور، 

حجرات، ص ، حج، 

احزا ، محمد، نساء، 

حدید، مائده، توبه، انفال، 

 بقره، آل عمران

 33 39 20 20 تعداد سور دارای استعاره

 92 30 30 27 مجموع استعارات 
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یک استعاره در مرحلۀ توان دریافت که تراکم سور دارای همچنین با مقایسۀ موردی سور متعلق به ادوار مختل  می

استعاره در مرحلۀ سوم و  30و  9هایی نظیر هود و انعام با باشد؛ این در حالی است که سورهاول بیش از سایر مراحل می

 اند.استعاره در مرحلۀ چهارم قرار گرفته 33و  22های بقره و آل عمران با سوره

 

 رینگذاری بالرش با ساید( مقایسۀ صنعت استعاره در تاریخ

توان به طور کامل سیر نزولی استعاره از مجموعه ای نیز نمیهای سایر خاورشناسان نظام چهار دورهبا بررسی ترتیب

باشد. های تصویری را توجیه نمود. بر طبق ترتیب ویل، فراوانی استعارات در مرحلۀ سوم بیش از سایر مراحل میاسلو 

 بالشر مجموع استعارات در هر دوره رو به افزایش است.همچنین در ترتیب ویل نیز همانند ترتیب 
 . پراکندگی سور دارای استعاره در ترتیب ویل33جدول شمارۀ 

 مرحلۀ چهارم مرحلۀ سوم مرحلۀ دوم مرحلۀ اول مراحل وحی

 عنوان سوره

واقعه، حاقه، معار ، 

مزمل، قیامت، تکویر، 

نازعات، شمس، ضحی، 

شرح، عادیات، کوثر، 

تبت، طور، نجم، قلم، 

 انشقاع، فجر، بلد 

مومنون، شعراء، ص، 

قمر، رحمن، نوح، 

انسان، صافات، مریم، 

زخرف، دخان، ذاریات، 

ملک، حجر، انبیاء، 

 فرقان، طه، یس

عنکبوت، روم، مومن، شوری، 

بن، جن، لقمان، جاثیه، تغا

رعد، نمل، قصص، فاطر، 

یوس ، ابراهیم، اسراء، زمر، 

اعراف، یونس، نحل، فصلت، 

 هود، که ، انعام

فتح، مجادله، طالع، 

نصر، نور، حجرات، حج، 

ص ، احزا ، محمد، 

نساء، حدید، مائده، توبه، 

 انفال، آل عمران، بقره

 03 18 03 08 تعداد سور دارای استعاره

 80 33 41 11 مجموع استعارات 
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های گردد که این دو ترتیب در جایگاه سورهبا بررسی تطبیقی سور در چهار طبقۀ ترتیب ویل و بالشر مالحظه می

قلم، رحمن، انسان، جن، نمل، که  و تغابن با یکدیگر متفاوتند. سورۀ قلم در مرحلۀ اول ترتیب ویل و مرحلۀ دوم 

های رحمن و انسان در مرحلۀ اول ترتیب بالشر و مرحلۀ دوم ترتیب ویل آمدهدارد؛ همچنین سورهترتیب نولدکه قرار 

اند، در حالی که به ترتیب سه سورۀ های جن، نمل، که  و تغابن در مرحلۀ سوم ترتیب ویل قرار گرفتهاند؛ نیز سوره

های نولدکه و خورند. بر طبق ترتیبم میچشنخست در مرحلۀ دوم و سورۀ تغابن در مرحلۀ چهارم ترتیب بالشر به

رودول، تراکم سور دارای استعاره در مرحلۀ اول بیش از مرحلۀ دوم و در مرحلۀ دوم بیش از دو مرحلۀ انتهایی است و از 

 های آنان نیز همانند شان دارد، هر چند که باز هم در ترتیبهای آنان سازگاری بیشتری با نظریهاین نظر ترتیب

 باشد. از مرحلۀ بعد میهای ویل و بالشر، مجموع استعارات هر مرحله بیشتر از مرحلۀ قبل و کمتر ترتیب

دار در مراحل های نولدکه و رودول تراکم سور استعارهتوان این مسئله را نادیده گرفت که بر طبق ترتیبآری نمی

 رصد از این تراکم به سوری مربوط د 33/33نخستین بیشتر است، اما بایستی این را هم در نظر داشت که 

ترین سورۀ این مرحله، سوره ذاریات با استعارهای که پرها تنها یک استعاره به کار رفته است، به گونهگردد که در آنمی

فراوانی های انعام، هود، بقره و آل عمران با که این عنوان در مراحل سوم و چهارم به سورهدر حالیباشد، سه استعاره می

 گیرد.استعاره تعلق می 03و  11، 8، 01
 . پراکندگی سور دارای استعاره در ترتیب نولدکه و رودول32جدول شمارۀ 

 مرحلۀ چهارم مرحلۀ سوم مرحلۀ دوم مرحلۀ اول مراحل وحی

 عنوان سوره

رحمن، واقعه، حاقه، معار ، 
مزمل، قیامت، نازعات، 
تکویر، شمس، ضحی، 

کوثر، تبت، شرح، عادیات، 
طور، نجم، قلم، انشقاع، 
 فجر، بلد، ذاریات

مومنون، شعراء، ص، 
قمر، نوح، جن، انسان، 
صافات، مریم، نمل، 
زخرف، دخان، ملک، 
حجر، انبیاء، فرقان، 
 اسراء، طه، یس، که 

عنکبوت، روم، غافر، 
شوری، جاثیه، لقمان، 
رعد، قصص، فاطر، 
یوس ، ابراهیم، زمر، 
 اعراف، یونس، نحل،
 فصلت، هود، انعام

فتح، مجادله، تغابن، 
طالع، نصر، نور، 
حجرات، ص ، حج، 
احزا ، محمد، نساء، 
حدید، مائده، توبه، انفال، 

 آل عمران، بقره
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 03 03 11 10 تعداد سور دارای استعاره
 81 31 30 18 مجموع استعارات 

 

های قلم اند. سورهانسان و اسراء با ترتیب بالشر متفاوتهای نولدکه و رودول در جایگاه سورهای قلم، ذاریات، ترتیب

 اند؛ همچنین های نولدکه و رودول و مرحلۀ دوم ترتیب بالشر را به خود اختصاص دادهو ذاریات مرحلۀ اول ترتیب

رتیب در اند، در حالی که این دو به تهای نولدکه و رودول قرار گرفتههای انسان و اسراء در مرحلۀ دوم ترتیبسوره

 مراحل اول و سوم ترتیب بالشر جای دارند. 

 

 گذاری بالرش. صنعت کنایه در تاریخ6

گیرد. با توجه به های تصویری بیان که در ادامه مورد بررسی قرار میکنایه، آخرین شاخص از زیر مجموعۀ اسلو 

های روند این شاخص نیز همانند شاخص گراری، طبیعتاًهای تصویری در تاریخنظریه بالشر مبنی بر سیر نزولی اسلو 

 تشبیه و استعاره بایستی نزولی باشد.

 الف( مراد از کنایه

ک نایه به کسر کاف از )ک ـ ن ـ ی( گرفته شده است؛ بدین معنا که چیزی را بگویی و غیر آن را اراده کنی 

بالغت ارادۀ الزم معنای لفظ  (. در اصطالح188، ص 01ع،   0404؛ ابن منظور، 400، ص 1ع،   0401)فراهیدی، 

( 57مائده، « )کانا یأکالن الطعام»(. به عنوان مثال در آیۀ شریفه 18، ص 1ع،   0410تعری  شده است )سیوطی، 

باشد چرا که الزمۀ قضاء حاجت، غرا خوردن است. در کتب ادبیات فارسی با توجه به معنای کنایه از قضاء حاجت می

ای که معنای ظاهری آن مراد نباشد و به جای آن و  بیانی سخن رفته است؛ ترکیب یا جملهظاهری و باطنی از این اسل

نواز بودن کنایه از مهمان« اش همیشه باز استدر خانه»اش به کار گرفته شود؛ مثالً جملۀ یکی از لوازم معنای ظاهری
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ش، 0838ر روی مردم باز باشد )شمیسا، نواز بودن این است که در خانۀ شخص بشخص است زیرا یکی از لوازم مهمان

 (.88ص 

کند، به سه قسم می شود: کنایه از موصوف، کنایه از صفت و کنایه از فعل کنایه، حسب معنایی که به آن اشاره می

 (.888؛ هاشمی، بی تا، ص 88 -81یا مصدر )همان، صص 

 

 ب( بررسی آماری کنایات قرآن و ارتباط آن با تاریخ گذاری

( 0 -80ع، مجلدات 0403انواع کنایات موجود در کل قرآن به کمک کتب اعرا  القرآن )صافی،  با شمارش

 باشند. سوره فاقد کنایه می 38سوره دارای کنایه و  81مشخص گردید که 
 . بررسی آماری کنایات قرآن08جدول شمارۀ 
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 2 3 شرح 39 33 3 انفال 3
 53 ،19 2 یونس 20 11 3 رعد 2
 35، 9 2 ابراهیم 23 50 3 نحل 1
 12، 12 2 که  22 70 3 مریم 1
 12، 21 2 قصص  21 25 3 نور 7
 73، 21 2 زمر 21 10 3 نمل 3
 31، 5 2 قمر 27 19 3 احزا  5
 33، 35، 29 1 توبه 23 19 3 سبأ 3
 33، 37 ،11 1 حجر 25 37 3 یس 9
 25کنایه(،  2) 5 1 فرقان 23 33 3 غافر  30
 337، 79، 27، 30 1 انعام 29 20 3 فصلت 33
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 301، 50کنایه(،  2) 11 1 هود 10 1 3 حجرات 32
 371، 339کنایه(،  2) 303، 11 7 آل عمران 13 22 3 ع 31
 339، 319، 52، 35، 33 7 اعراف 12 1 3 حدید 31
 313، 53کنایه(،  2) 11، 11، 21، 23 5 نساء 11 33 3 قلم 37
 57، 31، 30، 13، 32، 33، 3 5 مائده 11 35 3 مزمل 33

 9 بقره 17 1 3 مدثر 35
، 217کنایه(،  2) 335، 307، 93، 33، 21، 31
235 

  3 3 غاشیه 33

 

مکی و سور کم کنایه، مدنی باشند. اما این سؤال گراری بایستی سور پر کنایه، با کاربرد شاخص کنایه در تاریخ

 شود که سور پرکنایه و کم کنایه باید دارای چه تعداد کنایه باشند که بتوان آن را مکی و یا مدنی نامید؟ مطرح می

یات به توان با توجه به بیشینه و کمینه تعداد کنااز آن جایی که معیار خاصی در تعیین این تعداد وجود ندارد، تنها می

شناسایی سور مکی و مدنی اقدام نمود، بدین صورت که سور دارای کنایه، سور مکی و سور فاقد کنایه، سور مدنی 

 درصد در ردی  سور مدنی قرار  2/39درصد از سور نازله در ردی  سور مکی و  5/10قلمداد شوند. بر این اساس 

درصد و  91/53ر سور مکی بیش از دو برابر این مقدار و معادل گیرند؛ در حالی که بر طبق ترتیب روائی مشهور، آمامی

 است.  07/23آمار سور مدنی تقریباً سه برابر کمتر از این مقدار و معادل 

گراری براساس تعداد کنایات معقول نیست؛ خصوصاً آن که بنابراین با توجه به اختالف زیاد مقادیر با یکدیگر، تاریخ

ها به کار نرفته و ای در آنشوند که هیچ کنایهکند زیرا در این میان، سور مکی یافت مینمیدر تمامی موارد نیز صدع 

 ها کنایه وجود دارند.شوند که در آنبالعکس سور مدنی یافت می
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 . ترتیب روایی مشهور04جدول شمارۀ    

 سور مدنی دارای کنایه سور مکی فاقد کنایه

انبیاء، مومنون، شعراء، عنکبوت، روم، لقمان، فاتحه، یوس ، اسراء، طه، 
سجده، فاطر، صافات، ص، شوری، زخرف، دخان، جاثیه، احقاف، 
ذاریات، طور، نجم، رحمن، واقعه، ملک، حاقه، معار ، نوح، جن، 
قیامت، انسان، مرسالت، نبأ، نازعات، عبس، تکویر، انفطار، مطففین، 

س، لیل، ضحی، تین، علق، انشقاع، برو ، طارع، اعلی، فجر، بلد، شم
قدر، زلزله، عادیات، قارعه، تکاثر، عصر، همزه، فیل، قریش، ماعون، 

 مسد، اخالص، فلق، ناس کوثر، کافرون،

انفال، نور، احزا ، حجرات، حدید، 
 توبه، آل عمران، نساء، مائده، بقره

 

 گذاری بالرش با تأکید بر فراوانی کنایاتج( بررسی تاریخ

ترین سور بیایند. کنایهترین سور و در مرحلۀ آخر، کمبالشر مالزم این است که در مرحلۀ اول، پرکنایهپریرش نظریۀ 

درصد در مرحلۀ اول ترتیب  48/14سوره یعنی  48ها کنایه به کار نرفته است، ای که در آنسوره 38در حالی که از میان 

 اند.یه در دورۀ مدنی آمدهگیرند.  مورد نقض دیگر این که سور پرکنابالشر جای می
 

 موارد نقض ترتیب بالشر. 01جدول شمارۀ 

 سور فاقد کنایه در مرحلۀ اول

علق، قریش، ضحی، عصر، شمس، ماعون، طارع، تین، زلزله، قارعه، عادیات، لیل، 
انفطار، اعلی، عبس، تکویر، انشقاع، نازعات، طور، واقعه، حاقه، مرسالت، نبأ، قیامت، 

نجم، تکاثر، معار ، انسان، مطففین، تبت، کوثر، همزه، بلد، فیل، فجر، رحمن، قدر، 
 برو ، اخالص، فاتحه، فلق، ناس

 بقره، نساء، مائده سور پر کنایه در مرحلۀ آخر
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دار در مرحلۀ سوم بیش از گردد که اگرچه تراکم سور کنایهبا بررسی سور قرار گرفته در ترتیب بالشر مشخص می
 باشد، اما مجموع کنایات در مرحلۀ چهارم بیشتر است.سایر مراحل می

 

 . پراکندگی سور دارای کنایه در ترتیب بالشر03جدول شمارۀ 

 مرحلۀ چهارم مرحلۀ سوم مرحلۀ دوم مرحلۀ اول مراحل وحی

 مزمل، مدثر، غاشیه، شرح عنوان سوره
نمل، مریم، یس، ق، قلم، 
 فرقان، حجر، قمر، کهف

مؤمن، رعد، نحل، سبأ، 
فصلت، اعراف، هود، انعام، 
 زمر، قصص، ابراهیم، یونس

انفال، نور، احزاب، حجرات، 
حدید، بقره، مائده، نساء، 

 آل عمران، توبه

 11 12 9 4 تعداد سور دارای کنایه

 62 22 11 4 مجموع کنایات 

انجام داد؛ بر طبق نظریه بالشر تری توان بررسی دقیقهمچنین با مقایسۀ موردی سور متعلق به مراحل مختل  می

بایستی سور پر کنایه در مراحل اول و دوم بیایند و همزمان با پیشرفت در مراحل وحی از تعداد کنایات کاسته شود. 

کنایه  3های مائده و نساء با کنایه و سوره 8اند؛ سورۀ بقره با ترین سور در مرحلۀ چهارم آمدهکنایهعلیرغم انتظار، پر

اند، حال آنکه تمامی سور مرحلۀ اول تنها یک کنایه دارند. این روند در نخست جدول را به خود اختصاص دادهعناوین 

 شود، سور پر کنایه نظیر اعراف، هود و انعام در مرحلۀ سوم قرار مقایسۀ میان سور مراحل دوم و سوم نیز دیده می

ین پیشتازند. بنابراین نه در تطبیق تعداد سور و نه در تطبیق اند، یعنی مراحل سوم و چهارم نسبت به مراحل نخستگرفته

 شود.گراری یافت نمیمجموع کنایات هیچ هماهنگی بین فراوانی کنایات، نظریه بالشر و تاریخ

 

 گذاری بالرش با سایریند( مقایسۀ صنعت کنایه در تاریخ

 رسیم.دار در ترتیب ویل به جدول زیر میبا شناسایی جایگاه سور کنایه
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 . پراکندگی سور دارای کنایه در ترتیب ویل03جدول شمارۀ 
 چهارمۀ مرحل سومۀ مرحل دومۀ مرحل اولۀ مرحل مراحل وحی

 عنوان سوره
قلم، مزمل، مدثر، غاشیه، 

 شرح
مریم، یس، ع، فرقان، 

 حجر، قمر

رعد، نمل، نحل، سبأ، 
مومن، فصلت، اعراف، هود، 
انعام، زمر، قصص، که ، 

 یونس ابراهیم،

انفال، نور، احزا ، 
حجرات، حدید، بقره، 
مائده، نساء، آل عمران، 

 توبه
 30 31 3 7 تعداد سور دارای کنایه
 13 29 33 7 مجموع کنایات 

 

گردد که در ترتیب ویل نیز همانند ترتیب بالشر، علیرغم آنکه بیشترین تراکم مالحظه می 03بر طبق جدول شمارۀ 

باشد، اما مجموع کنایات در مرحلۀ چهارم بیش از سایر مراحل است. بررسی تطبیقی مرحلۀ سوم میدار در سور کنایه

دهد که این دو ترتیب به جز سه مورد در بقیۀ موارد یکسانپراکندگی سور دارای کنایه در ترتیب ویل و بالشر نشان می

ترتیب ویل اما در مرحلۀ دوم ترتیب بالشر  اند؛ اختالف نخست مرتبط با جایگاه سورۀ قلم است که در مرحلۀ اول

های نمل و که  است، این دو سوره در مرحلۀ دوم ترتیب شود؛ دو اختالف دیگر راج  به جایگاه سورهمشاهده می

 اند. بالشر قرار دارند، در حالی که از سور مرحلۀ سوم ترتیب ویل

های سیر نزولی صنعت کنایه از زیر مجموعه اسلو  نولدکه و رودول از سایر افرادی هستند که همانند بالشر به

 هایشان نگاهی انداخته شود.اند. جهت نقد نظرات آنان بایستی به ترتیبگراری قائلتصویری در تاریخ
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 نولدکه و رودولهای . پراکندگی سور دارای کنایه در ترتیب03جدول شمارۀ   

 مرحله ی چهارم سوممرحله ی  مرحله ی دوم مرحله ی اول مراحل وحی

 عنوان سوره
قلم، مزمل، مدثر، 
 غاشیه، شرح

نمل، مریم، یس، ع، 
فرقان، حجر، قمر، 

 که 

رعد، نحل، سبأ، مومن، 
فصلت، اعراف، هود، انعام، 
 زمر، قصص، ابراهیم، یونس

انفال، نور، احزا ، حجرات، 
حدید، بقره، مائده، نساء، آل 

 عمران، توبه

 30 32 3 7 تعداد سور دارای کنایه
 13 23 31 7 مجموع کنایات 

 

های نولدکه و رودول آمده است. بر اساس این پراکندگی سور دارای کنایه مطابق با ترتیب 03در جدول شمارۀ 

توان دریافت که جدول، پراکندگی سور در مرحلۀ سوم بیش از سایر مراحل می باشد، اما با شمارش مجموع کنایات می

های ویل و بالشر حاصل گردید. ای است که از بررسی ترتیباند و این همان نتیجهمرحلۀ چهارم آمدهسور پرکنایه در 

ترین سور در مرحلۀ چهارم )دورۀ مدنی( وجود دارند، کنایهگردد که پربا در نظر گرفتن سور هر چهار مرحله مشخص می

کنایه در این مرحله قرار دارند. از آن طرف در مرحلۀ اول  3های مائده و نساء هر کدام با کنایه و سوره 8سورۀ بقره با 

 شوند.سور فاقد کنایه نظیر قلم، فاتحه، ذاریات، طور، نجم، معار  و ... به وفور یافت می

دهد که ترتیب بالشر به جز یک استثناء های نولدکه و رودول با ترتیب بالشر نشان میبررسی تطبیقی میان ترتیب 

باشد. از نظر بالشر سورۀ قلم بایستی در مرحلۀ دوم نازل شده های آنان میه دقیقاً منطبق بر ترتیبدر هر چهار مرحل

گردد که بالشر در باشد اما نولدکه و ویل متفقند که این سوره از سور نازله در ابتدای وحی است. بنابراین مشخص می

 که و رودول متأثر بوده است.های نولدچینش سور دارای کنایه، بیش از ترتیب ویل از ترتیب
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 گیرینتیجه. 7

گراری است که غربیان از شناسی در تاریخهای سبکهای تصویری آیات و سور از جمله شاخصدقت در اسلو 

های بالشر و سایرین در این زمینه مشخص شد که اند. با بررسی اقوال و ترتیب نزولجمله بالشر به آن توجه نشان داده

های تصویری بیشتری هستند، مکی ت نداشته، یعنی همیشه اینگونه نیست که سوری که دارای اسلو این شاخص کلی

هایی که با زمان خاصی مالزمه ندارند، ممکن نخواهد بود گراری به کمک چنین شاخصاصوالً تاریخباشند و بالعکس. 

آن آمده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به توانیم با استناد به رخدادهای زمانمندی که در خود قرزیرا ما تنها می

 زمان خاصی اشاره دارند از دورۀ نزول هر سوره آن هم به صورت تقریبی سخن گوییم.
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 مقدمه .1

ای که به آن سفارش شده برخوردار است و به اندازهمسائل معنوی، نماز از ارزش و اعتبار خاصی  در میان عبادات و

 ایرزش دارد که اولیای خدا لحظهای ااست، به عبادتی دیگر سفارش نشده است. نماز در زندگی و حیات انسان به اندازه

ریان، )انصا کردنددیگران را هم به این عبادت ملکوتی تشویق می ،از هر راهی که ممکن بود اند واز آن غافل نبوده

 .(35-33 ش، صص3137

 (،733)همو، ح قر  االهی ، وسیلۀ(3131)همو، ح  (، مرز بین کفر و ایمان730ش،ح 3137نماز، عمود دین )پاینده،

باشد و از درخشندگی و برجستگی خاص و جایگاهی ( می731( و نور مؤمن )همو،ح732معیار سنجش اعمال )همو، ح

 .(373ص  ش،3192 )نصیرزاده و دیگران، اعمال انسان پریرفته نیسترفی  برخوردار است که بدون آن سایر 

کننده از بسیاری از انحرافات اخالقی و رفتاری روابط سازنده در اجتماع و جلوگیری نماز به عنوان ایجاد کنندۀ

 .(325ص  ش،3153)طالبان،  شناخته شده است

افتد و از او کمک های او میکند و به یاد نعمتبرابر خدا سجده میگرارد و در روز نماز میانسانی که پنج بار در شبانه

یابد و از روح عبادت ای که کمال میگرارد و به همان اندازهای که این نماز در روح او تأثیر میجوید، به همان اندازهمی

( 211ص  ،5ش،   3193ران، )رضائی اصفهانی و دیگ داردشود، او را از کارهای زشت و ناپسند باز میبرخوردار می

همان صحت و کمال  ،کند، نهی تشریعی نمازیعنی نماز به صورت تکوینی و تشریعی انسان را از کارهای زشت نهی می

)مکارم شیرازی و  اثر بازدارندگی از گناهان دارد یعنی نماز ذاتاً نماز مشروط به ترک گناهان است و نهی تکوینی،

 .(233ص  ،33   ش،3155 دیگران،



 

 

، زیرا نهایت تعظیم در مورد کسی روا است که نهایت نهایت تعظیم و آن فقط شایسته خداعبادت؛ عبارت است از 

های استوار و محکم ثابت نشود تا زمانی که به دلیل .(3213ص  ،2ش،   3151)سجادی،  انعام کند و آن خداوند است

نیاز مطلق است و ای است که از هر جهت بیدای آفرینندهکه این جهان را صانعی است یکتا و یگانه و اینکه او خ

بندگان خود را به بعضی دستورات فرمان داده و از بعضی اعمال نهی کرده است. بنده تا زمانی که طوع اطاعت و 

 ایاک نعبد<> ۀمبارک تواند به لوازم مفاد آیۀد، نمیهایی که برای او قرار داده گردن نگیرفرمانبرداری خدا را در تکلی 

 .(73 ص تا،میرجهانی طباطبایی، بی) قیام کند

 دارای اثر ،اندازدیعنی اعتقاد به مبداء و معاد می طبیعت نماز از آنجا که انسان را به یاد نیرومندترین عامل بازدارنده،

 چیز برتر و باالتر  خدا را از همه گوید،تکبیر می ایستد،بازدارندگی از فحشا و منکر است. انسانی که به نماز می

به یاد روز جزای  ستاید،او را به رحمانیت و رحیمیت می گوید،حمد و سپاس او می افتد،های او میبه یاد نعمت شمرد،می

طلبد و از راه کسانی که غضب بر صراط مستقیم از او می جوید،از او یاری می کند،اعتراف به بندگی او می افتد،او می

 .(231ص  ،33   ش،3155 )مکارم شیرازی و دیگران، بردگمراهان به خدا پناه میآنها شده و 

کند. راه فرد مؤمن و نمازخوان در نمازهای واجب روزانه ده بار از خداوند هدایت به سوی راه مستقیم را طلب می

صراطی است که در آن برد. صراط مستقیم، مستقیم همان راهی است که انسان را با شتابی فراوان به سوی خدا می

 .(303و  303صص  ش،3193مسائل روحی و معنوی و معرفتی مطرح است )دشتی، 

مفاد این آیه راهنمایی خواستن از خدا است برای ثابت بودن و استقامت در راه بندگی کردن و کمک از خدا خواستن 

ها و راه ها و دلیلحجت الل و اقامۀشود، مگر از راه استداه راست و این معنی میسر نمیبرای منحرف نشدن از ر

مگر اینکه شاهد  ،ای از ذرات عالم علوی وسفلی نیستنهایت است، زیرا که هیچ ذرهحجت هم بی ۀاستدالل و اقام

)میرجهانی طباطبایی، بی صدع و گواه حق است بر کمال قدرت، علم، حکمت، عزت، وحدانیت و صمدانیت خدای تعالی

انسان عارف به مقام االهی است و انسان همواره  ترین خواستۀدایت به صراط مستقیم مهمدرخواست ه .(72ص  تا،

پرستی و تنها از خدایاری جستن، صراط مستقیم است، ایمان به خدا و صفاتش های االهی است. یکتاازمند هدایتنی
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. (15 ش، ص3133رفسنجانی،  )هاشمی صراط مستقیم است، دعا به درگاه خدا، نقش مؤثری در دستیابی به هدایت دارد

هدایت تکوینی است نه تشریعی، زیرا انسان نمازگزار قطعاً آشنا به  ،کندمنظور از هدایتی که اینجا انسان درخواست می

مبدأ و تعالیم دینی است، از آنجا که ممکن است در هر لحظه انسان به خاطر عواملی از صراط مستقیم منحرف و گمراه 

یمودن این درجات مراتب و درجاتی دارد که همه افراد در پ ،شود، به عالوه این صراط مستقیم که همان آمین حق است

باز درجات باالتر و واالتری وجود داردکه انسان باید از خدا  ،یکسان نیستند، هر مقدار از این درجات را انسان طی نماید

 .(37 تا، ص)دهقان، بی بخواهد او را به آن درجات هدایت کند

شدگان هستند، ک عده نعمت دادهها را به سه دسته تقسیم کرده است، یدر سورۀ مبارکه حمد، خدای سبحان انسان

به خداوند نسبت داده شده و فرموده:  ،شدگان و یک عده هم گمراهان. آنچه به عنوان سعادت استیک عده غضب

ها نعمت دادی. امّا آنچه که زمینه شقاوت است به نام یعنی: راه کسانی که تو بر آن، >صراط الرین انعمت علیهم<

گرچه در بعضی روایات  گمراهان چه کسانی هستند؟ شدگان واما اینکه غضب دارد.به خدا نسبت ن غضب یا ضالت،

شدگان به یهودیان و >ضالین< گمراهان به مسیحیان اطالع شده است، لیکن از با  تطبیق >مغضو  علیهم< غضب

غضب  ،یا گمراهشده گمراه نباشد و  دو ضالین هستند. اینطور نیست که غصب است. زیرا هر دو مغضو  علیهم و هر

ای به مقدار مغضو  شده نباشد. هر گمراهی، به مقدار گمراهیش گرفتار غضب الهی است و نیز هر انسان غضب شده

 .(319، ص 3ش،   3139بودنش گمراه است )میرزاخانی، 

ده است، آری خداوند اینچنین افراد ناسپاس و کفرپیشه را که از نعمت هدایت االهی که توسط پیامبران فرستاده ش

آزار )بی دهد تا متقین با شعار >غیر المغضو  علیهم< از راه آنان بپرهیزندمورد غضب قرار می ،کنندپیروی نمی

 .(191-191صص  ش،3155شیرازی، 

گمراه پیمایند و همهایی هستند که عالوه بر کفر، راه لجاجت و عناد و دشمنی با حق را می>مغضو  علیهم< آن

 صص ش،3130)جمعی از نویسندگان،  کوشند که دیگران را همرنگ خود سازندگر و با تمام قوا میگمراههستند و هم 

 .(73و  71



 

 

خوانی و در عین حال دارد. اگر دیدی نماز میخصلت نماز درست این است که انسان را از کارهای زشت باز می

 .(93ص  ش،3133ن )مطهری، بدان که نمازت نماز نیست، پس نمازت را درست ک ،کنیمعصیت می

اعمال خیر انسان یاد شده است.  بنای پریرش کلیۀ ترین دین االهی نماز به عنوان زیرعنوان کامل، بهدر دین اسالم

الیتغیّر و ثابت هر انسان در هر شرایط محیطی و فردی  ۀنماز را وظیف . خداوند اقامۀ(22ص ،30 ع، ح3137 )نوری،

 ش،3192)یعقوبی و دیگران،  ن کریم به این موضوع اختصاص داردقرآ ۀآی 322که بیش از قرار داده است؛ به طوری

 . (333ص 

 ۀخوی و نیکورفتار است. نشانپاکیزه ،ها پاک است و هرکس که نمازگزار استبدی ۀنماز از هم ۀنمازگزار به واسط

پیامبر اکرم روایت شده؛ کسی که از . (23-23صص  ش،3133 )کمالی، کمال نماز انسان، همان بازدارندگی است

 ،32   ش،3153 )مجلسی، مطی  نماز نباشد نمازش کامل نیست و اطاعت از نماز همان دوری از فحشا و منکر است

 .(393 ص

کند>ا نَّ الصَّلوه تَنهی عَن  الفَحشاء وَ ها یاد میها و پستیقرآن از نماز به عنوان یک نیروی بازدارنده از زشتی

توان گفت نماز یک دارد. در مجموع میها و اعمال ناپسند باز مییعنی: نماز انسان را از زشتی .(17)العنکبوت، المُنکَر<

 (.95ش، ص 3190رود )مطهری، سازی به شمار میخودسازی به معنای انسانعامل اساسی 

شکوفایی جامعه و افراد مورد  در این مقاله، نقش نماز در فساد اقتصادی به عنوان یکی از عوامل بازدارنده رشد و

واسطۀ اینکه باشد و نمازگزار بهبدیل نماز، بازدارندگی از فحشا و منکر میبررسی قرار گرفته است؛ چرا که نقش بی

 بیند.  نماید، خود را مکلّ  به پرهیز از این مفاسد میحضور خداوند را در تمام لحظات زندگیش درک می

 کند:چند اثر از آثار نماز را چنین بیان می ،امام رضا$در حدیثی طوالنی

دارد و از انسان در حال نماز در پیشگاه خداوند و به یاد خداست و همین حالت است که او را از گناهان باز می .3

 نماید.ها جلوگیری میانواع تباهی
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آقا، مدبر و آفریدگارش را  انگیزاند تا بنده؛ موال ونماز انسان را به مداومت بر ذکر خدا در شب و روز بر می .2

 ص ،32   ش،3153 فراموش نکند؛ چرا که فراموش کاری موجب طغیان و سرکشی خواهد شد )مجلسی،

233). 

 

دارد که اثرات نماز بر رفتار و چنین بیان می« تأثیر نماز بر رفتار و منش انسان» احمدی طاهری در تحقیقی با عنوان

رین آثار نماز بر زندگی انسان شامل تعظیم به خدا و تحقیر قابل مشاهده است؛ مهمتخوبی زندگی یک نمازگزار واقعی به 

 های دنیوی، خودسازی، زدودن گناهان، تمرکز حواس و حضور در ذهن، توسعه و رشد اقتصادی و...تمام قدرت

 .(30 ص ش،3139 )همو،باشد می

چنین بیان « های مقابله با آن از منظر قرآن و روایاتارهای گناه و راهکریشه»ی با عنوان نین، قرائتی در تحقیقهمچ

دارد که ایمان به خدا و اعتقاد و آگاهی او بر همه چیز و حضور او در همه جا چنان نیرویی در انسان در برابر گناه، به می

 واند نقش تمی کند. ایمان درونیناپریر میچون سپری فوالدین نفوذآورد که او را در برابر گناهان هموجود می

ساز گناه است و بازداری انسان از گناه آشکار و پنهان ایفا کند. غفلت و سرمستی یکی از عوامل زمینه ناپریری درخلل

ه که ، مراقب است تا آنچخواهد نماز، روزه یا حج را به جا آورداصوالً مسلمانی که می .باشدیاد خدا از عوامل بازدارنده می

انجام ندهد. همین مواظبت یک نوع تمرین برای تقویت اراده و پرورش استقامت در برابر  ،موجب بطالن عبادات است

 .(311ص  ش،3190 ها بستگی دارد )همو،گناهان است؛ چرا که مقدار پرهیز از گناه به مقدار اراده و استقامت انسان

رین یمان و عمل صالح از مهمتآمده است که ا« شناسی از دیدگاه مسیحیت و اسالمنجات»در تحقیقی با عنوان 

های بهشت معرفی شده است. تعبیر ایمان و عمل اصلی نجات و کلید در  ل سعادت و رستگاری بشر و سرمایۀعوام

صالح چنان گسترده است که تمام مراحل ایمان به خدا و سایر مبانی اعتقادی )اعم از اصول و فروع دین ( از یک سو و 

فردی، اجتماعی، سیاسی و عبادی اعم از مستحب و واجب و ترک تمام کارهای زشت و  تۀایسانجام هر گونه کارهای ش

شود. از جمله مصادیق ایمان و عمل صالح در قرآن کریم، تقوا، ناپسند اعم از حرام و مکروه را سوی دیگر شامل می



 

 

 )طالبی، به اقامه و حفظ نماز است احسان و نیکوکاری، صبر و شکیبایی در برابر شدائد و شکیبایی در راه خدا و اهتمام

 .(320و  333ص ص ش،3131

 

 ترین عامل تربیتمناز بزرگ. 2

 را در قالب روح این است خواسته اسالم. (31یاد خداست )طه، از آن و هدف است و معنوی روحی ارتباط نماز یک

، نظافت نمازگزار درس تا یک است قرار داده آن را برای زیادی لرا شرایط ،کند پیاده تربیتی هایبرنامه سلسله یک

 .را بدهد دیگران حقوع و مراعات ، استقاللپاکیزگی

 

 تربیت. 222

. (170ص ش،3137 )معین، تربیت به معنی پروردن، پروراندن، آدا  و اخالع را به کسی آموختن تعری  شده است

 شودتربیت نامیده می سازندگی شخصیت روحانی انسان دخالت دارد، در به عقیدۀ اخوان الصفا مجموع اموری که

 .(707 ، ص3 ش،  3151)سجادی، 

های هدف رفتاری مجموعه، اهداف رفتاری است و یکی از زیرهاباشد که یکی از آنتربیت دارای اهداف مختلفی می

 باشد.تربیت، هدف اقتصادی می

 به موارد زیر اشاره نمود:توان از جمله اهداف اقتصادی تربیت می

 خواری و رعایت دقیق موازین شرعی و مقررات قانونی در روابط اقتصادی و پرهیز از مال حرام، ویژه .3

 خواری.رانت

های اقتصادی کاذ ، مانند: ذخیره های قانونی و پرهیز از فعالیتپرداخت نفقات واجب، وجوهات شرعیه و مالیات .2

 کردن سرمایه و احتکار کاال.
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 .انفاع )صدقه، وق ، قرض الحسنه و کمک مالی در امور خیریه و عام المنفعه( .1

استفاده از ثروت برای رف  فقر، استقالل اقتصادی و خدمت به جامعه اسالمی و شکوفایی آن در جهت تعالی  .1

 معنوی.

 چشمی و اسراف و تبریر.روی در مصرف و پرهیز از چشم و هممیانه .7

 سات در امور اقتصادی.رعایت عدالت، انصاف و موا .3

 ایجاد اشتغال و فراهم کردن فرصت مناسب کار برای دیگران. .5

 .(239 -257صص ش،3193)جمعی از نویسندگان،  مبارزه با فساد مالی و تدبیر معیشت .3

 

از آنجا که انسان برای ادامه حیات نیاز به خوراک، پوشاک، بهداشت و مسکن دارد، لرا نقش و اهمیت آن در مکتب 

، مسخّر ها استاسالم نادیده گرفته نشده است. در قرآن کریم به صراحت بیان شده است که آنچه در زمین و آسمان

>وَسَخَّرَ لَکُم ما ف ی السَّموات وَ ما ف ی الَارض جَمیعام نهُ ا نَّ فی ذلکَ الیات لقَوم یَتَفَکَّرون< انسان گریده است:

 .(31)الجاثیه،

 ها از جمله هاست. تربیت عامل نیرومندی در تمام زمینهوری از آنۀ مکلّ  به بهرهلرا انسان بر حسب وظیف

ای باشد و از طرفی هم اقتصاد عامل مهمی برای ادامه حیات و وسیلههای اجتماعی، اقتصادی، دینی و عاطفی میزمینه

ای مناسب برای ی، انتخا  حرفهشرف است. عواملی چون، توزی  عادالنۀ ثروت، مصرف اقتصادو برای نگهداری آبرو 

کسب و درآمد مشروع، طرد فساد اقتصادی به عنوان عامل فشار و تخریب جامعه از وظای  بعد اقتصادی تربیت است. 

گیری از طبیعت را داشته باشد و بتواند های الزم برای بهرهدر زمینۀ اقتصادی بایستی فرد طوری پرورش یابد که مهارت

های های جهان سود ببرد. یکی از این جنبهپای خود بایستد و ارزش کار را دریابد و از لرائر و نعمت در اداره زندگی رو



 

 

ها مد تربیتی، تأکید بر نقش نماز است که ضمن بهره معنوی و ادای فریضه، تأثیرمهم آن در بازدارندگی از فحشا و بدی

 باشد.نظر می
 

 آثار تربیتی مناز . 222

 گناهان ۀ(، پاک کنند733 ح نزدیکی هر پرهیز گار به خدا )پاینده، ، مایۀ(17 ها )العنکبوت،بدی نماز بازدارنده از

از آنجا که ایمان منشاء عبادت است و  ( است.732ح  (، و معیار سنجش اعمال )پاینده،33ص ،7 ع،  3137 )نوری،

ایمان است. روح عبادت ترکر است یعنی غافل نگشتن از خدا و به یاد وی بودن )راشدی،  ۀکنندعبادت هم تقویت

 .(337-333 صص ش،3130

فالح و رستگاری و نائل شدن به حیات طیبه، سعادتمندی و جاودانگی و نیز نجات از هرگونه درد، رنج، فنا و  مسالۀ

ری بشر در طول تاریخ حیات وی بوده است. هبوط در این های مهم، بلکه از امور فطنابودی، نه تنها یکی از دغدغه

های دنیای مادی و فکر رهایی از یک وضعیت نامطلو  و دنیای فانی و پر از آفت و شرور و مشاهده انواع آالم و رنج

ا از یک یافتن راهی برای پاسخ به نیازهای روحی و معنوی و ناتوانی و عجز علم و تکنولوژی در برآورده کردن این نیازه

ت و اصل تمام کماالت انسان با خدا به عنوان سرچشمه حیا سؤاالت اساسی بشر دربارۀ مفهوم نهایی حیات، رابطۀ سو و

هدف و غایت زندگی و چگونگی کسب حیات طیبه و جاودان و رسیدن به  متعالی و سؤاالت اساسی دیگر دربارۀ

 ای پیدا کندالعادهای ابنای بشر روز به روز اهمیّت فوعنجات بر ۀرستگاری حقیقی از سوی دیگر، موجب شد اندیش

 .(303ص  ش،3131)طالبی، 

 

 ارزش مناز. 322

که صرفاً  ،ها نداردگرچه نماز در منظر بسیاری از عاملین و ناظرین تصویری جز یک عمل تعبدی و مورد هدف رهبان

اما بررسی آدا ، شرایط مضامین و هویت این  کند.ارتباط با خالق ایفای نقش میبرای نمایش خضوع و کرنش در 
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ها و کنترل نظامات عمومی را عاملی برای اصالح نفس انسان عبادت بزرگ ضمن تأیید آن به عنوان یک امر تعبدی، آن

 کند. جامعه معرفی می

د و بدانند که صبر نیازی خالق را باور کننکه درک صحیح از مقام ربوبی داشته باشند و بزرگی و بینماز برای کسانی

ی به ربوبیت ر ، کار هاست نه کمکو صالة یک نیروی کمکی برای پیشبرد امور و نیل به مقاصد و تعالی خود آن

 .(23-22صص  ش،3157طلب، )رضوان دشواری نیست

ویی و ای از رازجنیایش انسان و گرایش او به خداوند؛ ارمغانی االهی و معمایی راز دار است. فطرت انسان آمیزه

 شود. گاه از او جدا نمیشعوری است که هیچ

اگر انسان این ندای فطرت را پشت سر اندازد و عنان خویش گسسته و سرکشی کند، در کوران گمراهی و پیچ و خم

دهد و به راه راست فرا میگیرد و به او هشدار میهای سر درگم، باز این منادی االهی است که او را به چالش می

 . (31ص  ش،3133)جوادی آملی،  3خواند

نماز حائلی از طرف خداوند در روی زمین است،که از مناف  آن دوری از گناه و فواحش است. در واق  نماز در خلوت 

سازد. البته آن نمازی این تأثیر را دارد که فرد نمازگزار مفاهیم کند و او را از گناه دور میو جلوت نمازگزار را تربیت می

به نحوی که نماز او را بسازد. مگر نه این است که فرد نمازگزار مکرر می گوید:  ،را در خود جریان دهد عالی آن

یعنی اگر نمازگزار فقط خود را با همین یک آیه تطبیق دهد، در واق  خود را از تمام منهیات و  >اهدناالصراط المستقیم<.

 فحشا و منکر بازداشته است.

 

                                                
 81 لقمان،. 3



 

 

 اقتصاد. 3

عبارت است از  .(312 ص ش،3137 )معین، عنی به اندازه خر  کردن، تعادل دخل و خر  راحفظ کردناقتصاد؛ به م

هایی که بشر برای تولید و توزی  کاال و خدمات، از مناب  محدود یا غیر آماده به منظور شناخت، ارزیابی و انتخا  روش

نیاز بشر به مسائل اقتصادی و همچنین جام  و لرا با توجه به  .(27 ص ش،3190 گیرد )عبداللهی،مصرف به کار می

هایی به کاربست تا فرامین دینی و آشنایی با واجبات و محرمات کامل بودن دین اسالم در این رابطه، بایستی زمینه

 .(17-15صص  ش،3135 )اکبری، اقتصادی برای داشتن زندگی آرام همراه با رعایت موازین شرعی مدنظر قرارگیرد

 له مطرح است که آیا به لحاظ شرعی کسی که نماز أهای اقتصادی در این مسبینش و ارزش دانش،در واق  

از فساد های مالی  ،خواندبرمی آید که خویش را از مسیر اقتصادی منحرف نماید؟ کسی که نماز می صدد، درخواندمی

کند و از طرفی همین ای حرر میفقر بر سر عدّه رساند و از افتادن سایهبیند و نه ضرر میلرا نه ضرر می؟ کندپرهیز می

فرمایند: بنا به فرمایش امام علی$ که می .که افراد بتوانند به حقوع مالی خود دست یابند و کمتر دچار فقر شوند

 ،39ش،   3153)مجلسی،  از جمله سستی در دین و یقین ... هرکس به فقر دچار شود، به چهار چیز دچار شده است

 شود. از رخوت و سستی در دین هم جلوگیری می (؛15 ص
 

 ارکان حیات اقتصادی. 223

>قُل مَن حَرَّمَ زینَهَ ا  اَلَّتی اَخرَ َ ل ع باد ه  وَ الطَّیبات م ن  :3اسالم، مال و ثروت را عطایی االهی معرفی نموده است

های پاکیزه را حرام بندگان خود آفریده و روزی های االهی را که برایبگو چه کسی زینت یعنی: .(12الرِّزع< )األعراف،

 ۀرا ماینماید و آنکرده است؟ و به عنوان یک عامل مؤثر، کارساز و قابل تکیه جهت وصول به اهداف متعالی معرفی می

 تولید  منشأ ها را ها آناستفاده صحیح از اموال و دارایی ۀدارد که به وسیلداند و مردم را موظ  میقوام جامعه انسانی می

 مایحتا  بشری قرار دهد و نیازهای ضروری دنیوی را برطرف سازد.

                                                
 81األعراف، . 3
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ها است و زندگی بدون معامله و تجارت ناممکن است؛ ارکان مهم حیات اقتصادی در جوام  بشری داد و ستد بین آن

دانستن کسب سود در انواع جایز  که اسالم ضمن مشروع دانستن آن مقررات بسیاری را در این زمینه وض  نموده و با

 (، ربا 3 )المطففین، فروشی را ممنوع دانستهمعامالت رعایت عدالت و تأمین حقوع دو طرف را الزم شمرده و کم

 .(310-311صص  ش،3131)دادگر و معصومی نیا،  ( را تحریم کرده است313 عمران،)آل
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های شرعی در تخصیص مناب ، توزی  درآمد، بازار و خدمات است و آسیبمفاسد اقتصادی، نوعی انحراف از ضوابط 

ط اخالع فردی و اجتماعی خواری و انحطاناپریری نظیر فقر، شکاف طبقاتی، تبعیض و تضیی  حقوع مردم، رانتجبران

برپایی عدالت معنویات،  ۀهای معنوی، اخالقی و توسعتوان تحکیم ارزشمناب  دینی می ۀدارد. از مطالعرا در بر 

رفاه عمومی را به عنوان عمده اهداف اقتصادی حکومت  ۀاجتماعی، دستیابی به خود کفایی و استقالل مالی و توسع

به عبارت دیگر مفاسد اقتصادی عبارتند از هر گونه سوء استفاده  .(307و  302 صص ش،3193)یامی،  اسالمی بر شمرد

ی اقتصادی، حتی بدون سوء نیت از طرفی های باد آوردهطرفی و از فرصتمالی از مقام و موقعیت خود یا خویشان از 

دست به  وارداتی و یا موقعیتی( های مقامی )مدیریتی،است؛ توضیح آنکه، اگر شخص یا شخصی به خاطر رانت دیگر

 .(20 ص ش،3131 توان مصداقی از مفاسد اقتصادی دانست )باهر،المال بزند، این امر را میآوری مال از بیتجم 

یشتری را دارا هستند، سازی بروزو شیوع  سایر مفاسد سوء تأثیر ببرخی از مصادیق مفاسد اقتصادی که از جهت زمینه

  سرقت. رشوه و احتکار، اسراف، غصب، ربا، :عبارتند از

 
 ربا. 22223

 ،است. ربا در اصطالح فقهاتعری  شده  (753 ص ش،3137 )معین، ستاندربا؛ سود یا ربحی که داین از مدیون می



 

 

ای که مشتمل بر زیادی باشد باشد و گاهی نیز به خود معاملهگرفتن زیادی در معامله اشیای ربوی و یا در قرض می 

سورۀ بقره در مرمت امر  257-230خداوند متعال در آیات  .(323ص  ش،3153)فراهانی فرد،  شودنیز ربا گفته می

دربارۀ هیچ یک از فروع دین نکرده است، مگر یک مطلب که تشدید در آن نظیر تشدید  خواری، تشدیدی فرموده کهربا

گناهان کبیره، حتی زنا، شر   ۀدر امر ربا است و آن این است که مسلمانان دشمنان دین را بر خود حاکم سازند و اما بقی

از تشدید درآن دو گناه )ربا و حاکم ساختن  ترها مثل کشتن افراد بی گناه، مالیمتر از اینخمر و ظلم و گناهانی بزرگ

 .(95ص ش،3153، )وزیری فرد دشمنان بر خود( است

إ نَّ الَّرینَ آمَنُوا وَ عَم لُوا الصَّال حات  وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ ؛ مْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ یُرْب ی الصَّدَقات  وَ اللَّهُ ال یُح بُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثیمٍی>

یا أَیُّهَا الَّرینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَق یَ م نَ الرِّبا إ نْ ؛ا الزَّکاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ع نْدَ رَبِّه مْ وَ ال خَوْفٌ عَلَیْه مْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَآتَوُ

وَ إ نْ ؛رَسُول ه  وَ إ نْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوال کُمْ ال تَظْل مُونَ وَ ال تُظْلَمُونَ فَإ نْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا ب حَرْ ٍ م نَ اللَّه  وَ؛کُنْتُمْ مُؤْم نینَ

از برکت ریا  یعنی: خدا .(230-253البقره، < )مَیْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إ نْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظ رَةٌ إ لى

افزاید، و خداوند هیچ ناسپاس گناهکاری را دوست ندارد. کسانی که ایمان آورده وکارهای بر صدقات میکاهد و می

اند، پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود و نه بیمی بر آنان شایسته کرده و نماز بر پا داشته و زکات داده

اید، از خدا پروا کنید و اگر مؤمن هستید، آنچه از ربا باقی مانده شوند. ای کسانی که ایمان آوردهاست و نه اندوهگین می

های شما از اید و اگر توبه کنید سرمایهاست واگرارید؛ واگر چنین نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی، برخاسته

گام گشایش مهلتی به او دهید بینید؛ واگر بدهکار تنگدست باشد، پس تا هنکنید و نه ستم میخودتان است، نه ستم می

 و اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد، بخشیدن آن برای شما بهتر است، اگر بدانید.

 
 احتکار. 22223

 انبار کردن کاال برای ، (35 ، ص3 ش،  3151)سجادی،  احتکار، درلغت احتباس شی است از جهت نایا  بودنش

  .(53 ص ش،3137 )معین، فروش به هنگام گرانی و کمیابی
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های بارز آن است. به ندرت ممکن است احتکاری در احتکار جم  کردن حتمی است و مخفی کردن نیز از ویژگی

های پولی و ه دشمنان اسالم غالباً قدرتۀ نظام حکومتی نزند، به خصوص آنکواق  شود و به نوعی تیشه به ریش

  .(51-57صص ش،3153 ،سردمداران محتکران بزرگ کاالها در جهان هستند )وزیری فرد

 
 1ارساف. 22223

. گرچه استعمال آن در هر کاری است که از انسان سر بزند)س ر ف( به معنای تجاوز کردن از حد در  اسراف ازریشه

روی در انفاع مال، بیشتر است و گاهی به خرو  از اعتدال در مقدار خر  مالی و زمانی هم به چگونگی برل موارد زیاده

در مورد اسراف چنین بیان شده  13در سوره اعراف آیه . (105ص ع، 3132 )راغب اصفهانی، شودمیمال اطالع 

کاران خدا اسراف یعنی: بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید، ،>کلوا و اشربوا و ال تسرفوا انه ال یحب المسرفین<:است

 را دوست ندارد.

که نشانه د آن منحصر به امور مالی نیست، بلکه این واژه قبل از آنکلمۀ اسراف تنها یک واژه اقتصادی نبوده و کاربر

بیانگر وضعیت نا مناسب و غیر معتدل اخالقی و فرهنگی شخص و یا جامعه مسرف است  ،جرمی در امور اقتصادی باشد

ش، 3133و آن حالت تجاوزگری و بی اعتنایی به قوانین و حدود ناخته شدۀ شرعی و انسانی است )موسوی کاشمری، 

 .(12ص 

 
 غصب. 22223

 در   .(331 ص ش،3137 )معین، را یا به ستم اخر کردن آمده است در لغت به معنی به زور گرفتن چیزی غصب،

 ،که مالک مقاومت کند یا نه، لکن نزد فقها غصباصطالح فقهی به معنی دریافت مال به زور می باشد، اعم از آن

 .(3157 ، ص2 ش،  3151)سجادی،  گرفتن مال است از صاحبش با زور و به طور آشکارا
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ی داده شود تا کار سازی ناحق چه که به کسرشوه، به معنی دادن مال به کسی برای انجام دادن مقصود خود و یا آن

می توان به حاجت رسید و در شریعت در اصطالح فقهی چیزی است که به وسیله آن . (733 ص ش،3137 )معین، کند

 ، 2 ش،  3151را بدهد )سجادی، ای نباشد مگر آنستاند و برای دهنده چارهچیزی است که گیرنده ازروی ستم می

خواری است که مان  بزرگ اجرای عدالت رشوه ،یکی از بالهای بزرگ که همیشه دامنگیر بشریت بوده .(930 ص

خواری شدیداً سرزنش و محکوم شده و یکی از گناهان بزرگ به شمار آمده است اجتماعی است. در اسالم، رشوه

 .(133 ، ص3   ش،3133 )دستغیب،

 گیرد.واقعی از تمام این مفاسد کناره می ها است، و نمازگزارهم اشاره می شود که نماز بازدارنده از بدی باز

 
 رسقت. 22223

که زیانش به یکی آن :دو قسم است ر اصطالح فقهی دزدی برد و .(350 ص ش،3137 سرقت، دزدی کردن )معین،

آور باشد که اولی را سرقت صغری و صاحب مال عاید شود و دیگر آنکه عالوه بر آن، برای عامّۀ مسلمانان هم زیان

 .(993 ، ص2 ش،  3151)سجادی، نامند دومی را سرقت کبری می

 

 تأثیرات مفاسد اقتصادی. 323

یَا أَیُّهَا الَّر ینَ آمَنُواْ الَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَبُمْ بَیْنَبُمْ ب الْبَاط ل  إ الَّ سورۀ النساء، چنین آمده است:> 29در آیۀ  با  حرمت مال ، در

یمان، مال یکدیگر را به ای اهل ا یعنی:. <أَن تَبُونَ ت جَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنبُمْ وَالَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَبُمْ إ نَّ اللّهَ كَانَ ب بُمْ رَح یمًا

ناحق مخورید مگر آنکه تجارتی باشد که از روی رضا و رغبت کرده )و سودی برید(، و یکدیگر را نکشید، که البته خدا 

اند: حرمت مال مسلمان، همچون حرمت خونش است نین پیامبر اکرم  فرمودهچت. همبه شما بسیار مهربان اس

 (. 3937)پاینده ، ح 
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توان به این مهم اشاره نمود که مال نقش حیاتی و مهمی در آیه شریفه و حدیث پیامبر اکرم میبا تأسی به 

فرمایند: هر کس در دنیا مال است؛ چنانچه پیامبر اکرم  می نحالل بود ،زندگی هر فرد دارد، ولی آنچه مهم است

برد و هر کس مال حرامی و به بهشت میدهد مال حاللی به دست آورد و به درستی خر  کند، خداوند او را پاداش می

  .(195برد )پاینده، ح خدا او را به جهنم می ،به دست آورد و به ناحق خر  کند

مال حالل و حرام معرفی شده است. بایستی دقت داشت که داشتن مال به  ،مرز بین بهشت و جهنم یدر این حد

رویه و اندوزی بیشود، ولی مسأله این است که مالزندگی می بلکه مایۀ قوام و سامان امور ،خودی خود اثر منفی ندارد

حاصل  ،دهد. ارزش مال از تالشی که برای کسب آن صورت گرفته استمنفی می کسب آن از طریق نامشروع به آن بار

ند. اگر آیشود؛ چه بسا اموالی که بر اثر روابط و خار  از ضوابط، به قیمت پایمال کردن حقوع دیگران به دست میمی

(؛ هرگز در پی کسب مال خار  19همگان به این پیام االهی باور داشته باشند که >لیس لالنسان اال ماسعی < )النجم،

شود؛ چرا که از های فساد خشکانده میشوند و ریشههای غیر اخالقی متوسل نمیروند و به شیوهاز چارچو  مجاز نمی

 کنند. حرر می ... دست یازیدن به دزدی، غصب، ربا، رشوه و

ای آورد، ارمغان فقر تحمیلی بر عدهای به بار میای را برای عدهآوردهای که اموال بادتمام مفاسد اقتصادی، به اندازه

« کاد الفقر أن یکون کفرا»اند: پیامبر اکرم  فرموده باشد.ساز مفاسد اقتصادی میزمینه باشد، که خود این فقر نیزمی

زمانی که فقر و به تب  آن کفر حکمفرما شود، آدمی به ورطۀ  ( و این چرخه دائماً در گردش است؛2375 )پاینده، ح

الخصوص جوام  اسالمی که مزیّن به نام اسالم شود. لرا بایستی در جوام  علیسقوط جسمی و روحی کشانده می

تالش وافر گردد؛ چرا که نماز ستون ردن آن، ارزشمندی آن و نهادینه ک نسبت به اقامۀ فریضۀ نماز و اشراف بر هستند،

 ها. ها و بدیدین است و بازدارندۀ از زشتی

کنندۀ مفاسد اقتصادی که یکی از تأکید این پژوهش بر این است که از طرفی با توجه به پیامدهای منفی و نگران

فرد مسلمان نسبت به انجام این مهم ها، باشد؛ و از طرف دیگر با توجه به نقش بازدارندۀ نماز از زشتیمنکرات می

باشد؛ چرا که نمازگزار روزانه پنج بار به خود ترکر چرا که نماز عالوه بر فریضه بودن نوعی ترکر نیز می ،کوتاهی نورزند



 

 

نماید؛ و در قرآن کریم نیز به دهد و از خدا هدایت در صراط مستقیم  و دوری از راه مغضوبین و ضالین را طلب میمی

 (. 77 )الراریات، <وَذَكِّرْ فَإ نَّ الرِّكْرَى تَنفَ ُ الْمُؤْم ن ینَر سفارش شده است که پند برای مؤمنان سودمند است >ترک
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زدایی، از بین های فقرن موجب ناکام ماندن تالشدهد، همچنیانجام کارها را افزایش می اقتصادی، هزینۀ فساد

تضعی  روحیه افراد درستکار را فراهم  گردد و زمینۀبینی در اجتماع میانگیزگی و بدایجاد بیرفتن سرمایه اجتماعی و 

 آورد. می

 زداییرا در نزد خداوند احضار و غفلت آن چند مرتبه روزی انسان که است سرکش نفس کنترل راه نماز بهترین

دهد. نماز به صورت تکوینی و تشریعی انسان را از کارهای زشت  نجاتش مادیات در منجال  شدن کند تا از غرعمی

سازد و نمازگزار را مرحله به ای از فحشا و منکر را دور میکند، اما این ممنوعیت درجاتی دارد و هر نمازی مرتبهمن  می

 ۀانسانی، توسع ۀتوسعاجتماعی،  های توسعۀفاسد اقتصادی در عرصهلرا با توجه به اثرات شوم م سازد.مرحله پاک می

اقتصادی و استضعاف حق مستضعفان و عامه مردم و از طرف دیگر نقش تربیتی مهم نماز در پیشگیری از جرائم و فساد 

چرا که  ،هر چه بیشتر به تقویت باورها و تقیدات درونی، نظارت فردی و نظارت اجتماعی توجه شود .شودتوصیه می

دار حکومت اقتصادی، تضمین سالمت ملت است. سالمت ملتی اسالمی که داعیهپیروزی در موض  مبارزه با مفاسد 

 باشد. مصلح جهانی حضرت مهدی$می
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Prayer has wonderful effect on practical and social life.one of its most important role is on 

deterrent of rebellious ego. The main aim of this study is Abstinence of economic corruption. 

As trade is one of the important feathers of people's life in a society. This is one of the Islamic 

countries concern and when it becomes worse that economic corruption becomes as a culture 

and it becomes no bad any more. If it becomes so, government starts to weakening the people 

and mostly poor one and at last this corruption topple the governors down. The methodology 

of this research is analytical descriptive and results in as internal ego Reinforce itself the rate 

of bad did reduce and the society have more health in this regards. 

 

Keywords: Prayer, Religious Training, Economic Corruption, Society health 

 

 

                                                           
1. Associate Professor, Valiasre University (Rafsanjan) 

2. Associate Professor, Shahid Bahonar 



2015Spring and Summer , 3No. Dānish/nāmeh-i ‘ulūm-i Qur’ān Va ḥadīs̠ 
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Quran's chronology and determination of Sura's time is one of the newest knowledge in 

Quran's sciences in which Middle East expert pay more attention than Muslims. Middle East 

expert rely on methodology of Quran rather than telling quotes. One of the indexes in this 

regard is Imaginary mode like Simile, Metaphor, Allegory and etc. they divide Quran based 

on this index and the most famous one is three Maki mode and Madani mode. Regis Blachere 

is one of Middle East expert who did so. This study, tried to criticize this index. Blachere 

believes that literacy of Quran decline as we become far from its own time. This study shows 

a lot of counterexample and indicates this index is not reliable any more. 

 

Keywords: Criticize, Literary Terms Index, Quran's Chronology, Blachere 
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“Kanzol Erfan fi Fighhel Quran” is one of the greatest Shia’s explanation in which the author 

based on Quran verses deduct religious sentences. In this book, quotes have an important role 

in explaining Jurisprudence verses and deduct a lot of religious sentences by them. For 

instance there a lots of general verses which be linked with quotes or extend especial verses. 

He used not only Shia's Quotes but Sonny's quotes as well. Also for deep understanding of the 

aim of verses, he used quotes which related to reasons of why the verses come. He criticizes 

them and sometimes prefers some quotes rather than the others, as he uses Rijal. 

 

Keywords: Fazel Meghdad, Kanzol Erfan, Jurisprudence's Quotes, Jurisprudence 

explanation, religious sentences' verses 
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Frequency is an important issue in methodology and logic. If it proofs, it will considered as an 

authority in methodologies and certainty in logic. By evaluating Quran's collection and the 

process of its quotes, it considered as a high level of frequency both in methodology and 

logic. Besides its frequency itself, there are a lot of quotes by Prophet's family (pbut) that 

approved it too. In this study, it discus that the 7 readings of Quran doesn’t have quoted by 

prophet; moreover, its frequency doesn’t related to those seven readings. These two 

discussions are different from each other. This study mentions the frequency of Quran itself 

and non-frequency of the readings.  

Keywords: Quran's Frequency, Frequency of readings Seven Letters, Readers seven 
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Prophet's Family (pbut) as his knowledge heirs plays an important role on Quran's explanation 

and there are a huge number of quotes that refers to them among which the words and terms 

are a considerable number.  

At first the quotes are mixed, but after a while with the importance of explanation and 

explanation's quotes, books written in this manner. Terms' explanation is a huge amount of 

these books, and there are different types among different interpretation of Islam. 

By evaluating of the quotes from Prophet's family (pbut), it considered that there are different 

types like: apparent meaning, exampling, reconciling and paraphrasing. In this study, more 

than terms, it will talk about types of Quran's explanation. 

Keywords: Terms, Quran, Explanation quotes, Literal meaning    
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Tolerance means no interfering with or consciously letting to the belief of a person who don’t 

accept it. Islam accept this idea and disagree with difficulty in this regards while disagree with 

freedom without any boarders. The basis of west version regards to freedom till the beatitude 

of pelf. This study shows the difference in meaning by these two points of view. 

 

Keywords: Tolerance, Islamic tradition, West tradition 
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