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شیوه نامه ی ساختاری و نوشتاری برای تنظیمݠ و ارسال 
مقاله به دوفصلنامه ی

»   «

نکات کلی برای تنظیم مقاله.  

مجلـــه ی  در  چـــاپ  جهـــت  مقالـــه  آماده ســـازی  بـــرای  کـــه  اســـت   الزم 

» « نکات زیر به دقت لحاظ شود:

کــه در یکــی از عرصه هــای . 	 در ایــن دو فصلنامــه، مقالــه ای انتشــار می یابــد 
علــوم قــرآن و حدیــث و یــا مباحــث میان رشــته ای علــوم قــرآن و حدیــث بــا 

ســایر علــوم نگاشــته شــده باشــند.

ــه از چــاپ ترجمــه ی . 	 ــان فارســی باشــد. مجّل ــه زب ــه ی ارســالی ب متــن مقال
ــه معــذور اســت، مگــر اینکــه ترجمــه همــراه نقــد و تحقیــق باشــد. مقال

مقالــه ی ارســالی در نشــریه ای دیگــر بــه چــاپ نرســیده یــا بــرای چــاپ . 	
باشــد. فرســتاده نشــده 

مقاله ی فرســتاده شــده تحقیقی و مســتند و بر اســاس معیارهای پژوهشــی . 	
باشد.

حجم مقاله از 0	 صفحه فراتر نرود.. 	

	 . Microsoft ــا برنامــه ی ــا، ب ــان ســطور و خوان کافــی می ــه ی  ــا فاصل ــه ب مقال
ــه ارســال  Word تایــپ شــده و فقــط از طریــق پســت الکترونیکــی بــه مجّل



، سال پنجم، شماره ی نهم، بهار و تابستان 4۱۳۹۷

کثــر بعــد از  شــود، اعــام وصــول پــس از دریافــت مقالــه از همیــن طریــق حدا
گرفــت. ده روز انجــام خواهــد 

یــا نویســندگان، تعییــن نویســنده ی . 	 کامــل نویســنده  ذکــر مشــخصات 
کامــل، شــماره تمــاس و درجــه ی علمــی  مســئول مقالــه، بــه همــراه نشــانی 

کارگزینــی ضــروری اســت. ــه همــراه اســکن حکــم  هریــک ب

باشــد، . 	 اســتادیاری  از  پایین تــر  مــدرک  دارای  نویســنده  کــه  صورتــی  در 
یــک اســتادیار ضــروری اســت.  انضمــام اســم 

مقاله باید مشتمل بر بخش های زیر باشد:. 	

کلیدواژه هــا، مقدمــه، بدنــه ی اصلــی، نتیجــه و فهرســت  چکیــده، 
منابــع.

درج معــادل انگلیســی اســامی و اصطاحــات مهجــور، مقابــل عبــارت و در . 0	
پرانتــز ضــروری اســت.

ارجاعــات در داخــل متــن بــا ذکــر نــام خانوادگــی نویســنده، ســال نشــر، . 		
گــردد. شــماره ی جلــد و صفحــه، در داخــل پرانتــز درج 

فصلنامــه حــق رد یــا قبــول و ویراســتاری مقالــه را بــرای خــود محفــوظ . 		
مــی دارد و از بــا زگردنــدان مقالــه ی دریافتــی معــذور اســت.

مقاله هــا بعــد از ارزیابــی اولّیــه، داوری می شــود و پــس از تأییــد بــرای چــاپ . 		
آمــاده می گــردد و در ایــن صــورت یــک نســخه بــه نویســندگان مقالــه تقدیــم 

خواهد شــد.

صّحــت . 		 و  نویســندگان  دیــدگاه  بیانگــر  صرفــًا  شــده  چــاپ  مقاله هــای 
آنهــا اســت.  بــا  نیــز  نوشــتارهای علمــی 
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شیوه نامه ی ساختاری .  

ســهولت  به منظــور  اســت  مناســب  محتــرم  نویســندگان  و  پژوهشــگران 

کننــد: رعایــت  را  ذیــل  نــکات  مقاله هــا،  چــاپ  و  آماده ســازی  ارزیابــی، 

در تدوین مقاله الزم است این ترتیب رعایت شود:

الــف( عنــوان مقالــه: ناظــر بــه موضــوع تحقیــق باشــد، به صــورت کوتاه و رســا 
گردد. ج  در

ب( مشــخصات نویســنده: ذکر نام و نام خانوادگی نویســنده/ نویســندگان 
بــه همــراه رتبه ی علمی و ســازمان وابســته الزامی اســت.

ج( چکیــده: قریــب بــه 00	 تــا 0		 واژه بــه زبــان فارســی و انگلیســی به گونه ای 
کــه نمایانگــر شــرح مختصــر و جامعــی از محتویــات نوشــتار شــامل: بیــان 
مســأله، هــدف، ماهیــت پژوهــش و نکته هــای مهــم نتیجــه ی بحــث باشــد.

کثــر تــا 	 واژه از میــان کلماتــی که نقش نمایه و فهرســت  د( کلیدواژه هــا: حدا
کار جســتجوی الکترونیکی را آســان می ســازند. را ایفا می کنند و 

هـ ( درختواره ی مقاله: ارائه ی طبقه بندی محوری ترین مطالب مقاله. 

ح مســأله: در آن بــه هــدف پژوهشــگر از پژوهــش و انتشــار  و( مقدمــه یــا طــر
آن و نیــز بــه زمینه هــای قبلــی پژوهــش و ارتبــاط آنهــا بــا موضــوع نوشــتار 

به صــورت واضــح اشــاره شــود.

ز( بدنــه ی اصلــی مقالــه: در نــگارش بدنــه ی اصلــی مقالــه رعایــت نــکات زیــر 
ضــروری اســت:

گراف بنــدی شــده باشــد، . 	 کــه متــن اصلــی اســت، پارا بدنــه ی مقالــه 
گــراف )بنــد( حــاوی یــک موضــوع مشــخص  کــه هــر پارا به گونــه ای 
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باشد.

هــر دســته از موضوعــات مرتبــط در ذیــل یــک عنــوان خــاص قــرار . 	
بگیرنــد.

کلی تــر قــرار بگیرنــد، بــه نوعــی . 	 هــر دســته از عناویــن، ذیــل عنــوان 
کــه مجموعه ی مقاله از شــاکله ی منســجم برخوردار بــوده و تقدیم 

و تأخیــر مطلــب در آن رعایــت شــده باشــد.

در مــواردی کــه مطلبــی عینــًا از منبعی نقل می شــود، ابتدا و انتهای . 	
گیومــه )»«( قــرار داده شــود. نقــل بــه مضمــون نیــازی بــه  مطلــب، 

ج گیومــه نــدارد. در

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

در ذکر مرجع نکات زیر رعایت گردد:. 	

	 ــان ــه، در پای ــان هــر مقال ــا پای ــر مراجــع در پاورقــی ی ــه جــای ذک ب
هــر نقــل قــول مســتقیم یــا غیرمســتقیم، مرجــع مــورد نظــر بدیــن 
صــورت ذکــر می شــود: )نــام خانوادگــی مؤلــف، ســال انتشــار، 
ــف  ــی مؤل ــام خانوادگ ــه ن ک ــی  ــه(. در صورت ــد و صفح ــماره جل ش
ــرد. در  گی ــرار  ــاره ق ــورد اش ــم م ــم وی ه ــد اس ــت، بای ــترک اس مش
صورتی کــه از شــخص مــورد نظــر در یــک ســال، دو اثــر یــا بیشــتر 
گرفتــه اســت، بــا  منتشــر شــده و در مقالــه مــورد اســتفاده قــرار 
آوردن حــروف الفبــا بعــد از ســال انتشــار میــان دو اثــر تفکیــک 

گیــرد؛  صــورت 

	 گــر از یــک نویســنده بیــش از یــک اثــر اســتفاده شــده اســت، ذکــر ا
منبــع بدیــن شــکل صــورت می گیــرد:
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)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار اثــر اول، شــماره ی صفحــه و ســال 
انتشــار اثــر دوم، شــماره ی صفحــه(؛

	 در صورتــی کــه بــه دو اثــر مختلــف با مؤلفان متفــاوت ارجــاع داده
شــود، بــه ایــن صــورت بــه آن دو اشــاره می گــردد:

)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار، شــماره ی صفحــه/ نــام خانوادگــی، 
ســال انتشــار، شــماره ی صفحــه(؛

	 گــر مؤلفــان یــک اثــر بیــش از ســه نفر باشــند، فقط نــام خانوادگی ا
یــک نفــر آورده می شــود و بــا ذکــر واژه »دیگــران« بــه ســایر مؤلفــان 

اشــاره می گــردد.

کلمــه، حــاوی جمع بنــدی و خاصه گیــری از  هـــ( نتیجــه: حــدود 00	 تــا 00	 
کــه نویســنده آنهــا را در مقالــه اش به طــور مســتند شــرح و  مهم تریــن مســایلی 

بســط داده اســت.

کــه نویســنده در مقالــه اش بــه آنهــا  کتــب و مقاله هایــی  ی( فهرســت منابــع: 
کــرده اســت.  منابــع مــورد اســتفاده  اســتناد نمــوده و یــا از آنهــا نقــل مطلــب 

می بایســت بــه صــورت زیــر تنظیــم شــود:

گانــه بــر اســاس 	  فهرســت منابــع در پایــان مقالــه و در صفحــه ای جدا
ــردد. گ ــم  ــی( تنظی ــام خانوادگ ــا )ن ــروف الفب ح

ــام مترجــم/ مصحــح، 	  کتــاب، ن ــام، عنــوان  ــام خانوادگــی، ن کتــاب: ن
محــل نشــر، ناشــر، نوبــت چــاپ، ســال انتشــار.

ــام مجلــه، شــماره ی 	  ــه«، ن ــام، »عنــوان مقال ــام خانوادگــی، ن ــه: ن مقال
مجلــه، ســال انتشــار.

آدرس 	  مقالــه«،  »نــام  نــام،  خانوادگــی،  نــام  الکترونیکــی:  منابــع 
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اینترنتــی.

منابــع نامشــخص: در صــورت تألیــف توســط مرکــز یــا مؤسســه، نــام آن 	 
ذکــر شــود و در صــورت عــدم تألیــف توســط نویســنده یــا مؤسســه، بــا نام 

اثــر آغــاز می شــود.

عــدم تعییــن برخــی مشــخصات: از الفــاظ »بی جــا« )بــدون محــل 	 
اســتفاده شــود. تاریــخ(  نشــر(، »بی نــا« )بــدون ناشــر(، »بی تــا« )بــدون 

شیوه نامه ی نوشتاری )دستور خط(.  

که  رســم الخط یــا دســتور خــط یکــی از موضوعــات مهــم نــگارش فارســی اســت 

کلمــات بحــث می کنــد. رعایــت نــکات رســم الخطی در  دربــاره ی شــیوه ی امــای 

ســرعت و دّقــت مطالعــه و همچنیــن زیبایــی متــن بســیار مؤّثــر اســت. الزم اســت 

کــه نویســندگان محتــرم قبــل از ارســال متــن بــه مجلــه، مقالــه ی خــود را از دیــدگاه 

ــن  ــد. مهم تری ــرار دهن ــق ق ــتاری دقی ــی و ویراس ــورد بازبین ــم الخطی م ــکات رس ن

کــه در بســیاری از مــوارد مــورد غفلــت واقــع می شــوند _ در  ــکات رســم الخــط _  ن

گــردآوری  متنــی بــا عنــوان »شــیوه نامه ی نوشــتار« بــه صــورت فشــرده و مفیــد 

اینترنتــی صفحــه ی  بــه  رفتــن  بــا  را  متــن  ایــن  می توانیــد  شــما  اســت.   شــده 

 http://qsahe.ir دریافت نمایید.
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بی عدالتی در 
به کارگیری واژه ی علم

)سخن مدیر مسئول(

دکتر احسان پوراسماعیل
استادیار مؤسسه ی آموزش 
عالی آرمان رضوی
info@ehsanpouresmaeil.
com

شناسایی  را  علم«  »اهل  که  باشیم  این  دنبال  به  جامعه  عموم  سطح  در  گر  ا

است؛  متفاوت  تشخیص  این  برای  افراد  استاندارد  شد  خواهیم  متوجه  کنیم، 

مدرک گرایی و یا حتی شاید برخی مهارت ها مانند: نیک سخنور بودن، در گزینش 

اما وقتی در محضر »شهر علم«، رسول خدا؟ص؟  تأثیر بسزایی دارد!  افراد  اغلب 

زانوی ادب می زنیم، ساختار ذهنی ما متفاوت می شود:

َلَها  اْلِحْفُظ  َو  ِبَفَراِئِضِه  اْلِعْلُم  َو  یِه  ِبُمِحّبِ اْلِعْلُم  َو  ِباهَّلِل  اْلِعْلُم  ْرَبَعٌة: 
َ
َفأ اْلِعْلِم  َمُة 

َ
»َعا

ی ..« )حرّانی، تحف العقول، ص 		(.
َ

ی ُتَؤّد َحّتَ

از  احادیث خاندان وحی  مانند سایر  این سخن بی نظیر،  ِباهَّلِل« در  »اْلِعْلُم  تعبیر 

گون قابل تأمل است!  گونا جنبه های 

گر در مسیر »بندگی خداوند«  با این نگرش، سواد مکتب، مدرسه و رسانه تنها ا

ارمغان  به  خود  صاحب  خورجیِن  در  علم«  »حقیقت  از  نصیبی  شد  گرفته  به کار 

است  وبال  آن  حمل کننده ی  برای  آن  سنگینی  صورت،  این  غیر  در  و  می آورد 

ِبِه«  َعِمَل  َمن  إاّل  الِقیاَمِة  َیوَم  صاِحِبِه  َعلی  َوباٌل  ِعلٍم   
ُ

ُکّل اهَّلل؟ص؟:  رسوُل  »قال 

)شهید ثانی، منیة المرید، ص 			( یعنی: هر علمی در روز قیامت برای صاحب 

کند. به این حقیقت در ادامه ی  که به علمش عمل  کسی  خود وبال است، مگر 
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حدیث اشاره شده است.

که شناخت ما انسان ها وقتی در  ِباهَّلِل« این است  نکته ی دیگر در تعبیر »اْلِعْلُم 

کنیم؛ به عنوان  کمال رعایت  که اصول آن را به  مسیر اصلی خود محقق می شود 

که باید همواره در مطالعات خود به  مثال یکی از اصوِل توحیِدحقیقی این است 

که بشر به دلیل علم نامحدود خود، توان شناخت بسیاری  خاطر داشته باشیم 

>اهَّلُل خاِلُق  او است  که خالق  به خدایی  برسد  ندارد، چه  را  پدیده ها  و  اشیاء  از 

ّنَ 
َ
>أ دارد  احاطه  هستی  همه ی  بر  و   )		 )الزمر،  ار<  اْلَقّهَ اْلواِحُد  ُهَو  َو  َشْی ٍء  ُکِل 

حاَط ِبُکِل َشْی ٍء ِعْلمًا< )الطاق، 		( پس بر مبنای قاعده ی »خروج عن 
َ
اهَّلَل َقْد أ

ُه  ِإّنَ  ِ
هَّلِلَّ ُیَقاَل  ْن 

َ
أ َیُجوُز  اِني؟ع؟ 

َ
الّث ُبو َجْعَفٍر 

َ
أ الحّدین« باید سخن بگوییم: »ُسِئَل 

کلینی،  ْشِبیه« )شیخ  الّتَ َحّدِ  َو  ْعِطیِل  الّتَ َحّدِ  ْیِن 
َ

اْلَحّد ِمَن  ُیْخِرُجُه  َنَعْم  َقاَل  َشْی ٌء 

الکافی، ج 	، ص 		(.

دینی  رهبران  و  معلمان  است.  خدا  دوستداران  شناخت  علم،  نشانه ی  دومین 

 اْلُحُب َو اْلُبْغض« )محدث نوری، ج 
َّ

یُن ِإال که اساس اش محبت است »َهِل الّدِ

عاَم َعلی  		، ص 			 ( بر مبنای »حب خداوند« زندگی می کنند >َو ُیْطِعُموَن الّطَ

سیرًا< )األنسان، 	( به همین روی توسط خداوند انتخاب 
َ
ِه ِمْسکینًا َو َیتیمًا َو أ ُحّبِ

ْعَلُم َحْیُث َیْجَعُل ِرساَلَتُه< )األنعام، 			(.
َ
می شوند: >اهَّلُل أ

که در  کند  کند و هرکسی در زندگی شخصی خویش بررسی  این شناخت باید رشد 

گوش فرادادن  چه مرحله ای است؟ واالترین مرحله بر مبنای ترسیم آیات قرآن 

ِبُعوني  َفاّتَ اهَّلَل  وَن  ُتِحّبُ ُکْنُتْم  ِإْن  >ُقْل  است  االهی  حجت های  فرمان های  به 

ُیْحِبْبُکُم اهَّلُل َو َیْغِفْر َلُکْم ُذُنوَبُکْم َو اهَّلُل َغُفوٌر َرحیٌم< )آل عمران، 		(.

بنابراین نشانه ی سوم و چهارم علم، شناخت واجبات خداوند از طریق همین 
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برگزیدگان االهی و مراقبت از ادای آنان به درستی است؛ چون کسی که خداشناس 

که آنات زندگی اش باید  است، ر است اندیش و درست کردار است؛ یافته است 

کند، پس دست از پا خطا نمی کند، بنابراین ارتباط مهمی  در مدار توحید حرکت 

گناه وجود دارد چون جنس علم، نور است.  کوچک ترین  میان علم و ترک حتی 

»قال الصادق؟ع؟: اْلِعْلُم ُنوٌر َیْقِذُفُه اهَّلُل ِفي َقْلِب َمْن َیَشاُء« )مصباح الشریعة، ص 

		(. در نتیجه، همه ی خوشبختی و نگون بختی آدمی وابسته »معرفةاهَّلل« و 

ُمُکُم اهَّلُل َو اهَّلُل ِبُکّلِ َشْی ٍء  ُقوا اهَّلَل َو ُیَعّلِ کارگیری آن در زندگی است >َو اّتَ میزان به 

َعِلیم < )بقره، 			(.

گفت: »اهل علم«… اینک  کسی متبلور شد، می توان به او  گر در  این چهار پایه ا

استخدام  نیکی  به  ما  جامعه ی  در  علما«  و  »عالم  تعبیر  آیا  کنید  قضاوت  خود 

از  می رود  انتظار  این  علمی  نشست های  و  پایگاه ها  از  حداقل  شاید  می شود؟ 

کنند تا به »بی عدالتی در  این واژگان سترگ در جای مناسب خودش استفاده 

به کارگیری واژه« متهم نگردند.

امید آنکه به عنایت صاحب علم در این روزگار، همه ی ما به نشان علم، زیور 

کامل الزیارات، ص 	0	(. ُم َعَلی َمَحاّلِ َمْعِرَفِة اهَّلل « )ابن قولویه، 
َ

ا شویم: »الّسَ
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تطبیق و تأویل 
از نظر مکتب تفکیک

حجة اإلسالم محمد 
بیابانی اسکویی
پژوهشگر و مدرس حوزه ی 
علمیه ی قم
m.biabani20@yahoo.com

هر  به  قرآن  تأویل  که  است  آن  تفکیکیان  مدعای  چکیده: 
و  دارد  متعال  خداوند  به  اختصاص  باشد،  بوده  که  معنایی 
حتی پیامبر؟ص؟ و اهل بیت؟مهع؟ هم به تعلیم خداوند متعال 
از تأویل قرآن اعم از معانی باطنی با مراد واقعی غیرظاهری 
که  کسانی  اطاع پیدا می کنند و راسخان در علم به معنای 
اهل بیت؟مهع؟دارد  به  اختصاص  نباشد  اختافی  علمشان  در 
که آنان علمشان را از خداوند متعال  و این بدان جهت است 

کرده اند. اخذ 
در این مقاله با ارائه ی معنای لغوی تأویل و موارد استعمال 
آن در آیات قرآنی و روایات معصومان؟مهع؟ به صورت روشن و 
که تأویل های فلسفی و عرفانی و  کرد  واضح اثبات خواهیم 
نیز تأویل های روشنفکری	 از آیات قرآن و متون دینی نه تنها 
است  گرفته  قرار  کید  ا نهی  مورد  معصومان؟مهع؟  ناحیه ی  از 
بلکه چنین امری در نظر هر عاقل منصفی باطل است و به 

هیچ وجه قابل اسناد به معارف دینی نمی باشد.
کلید واژه ها: مکتب تفکیک، تأویل، تفسیر، راسخان در علم، 

تأویل فلسفی، تأویل عرفانی، روشنفکری.

که  گوییم تأویل فلسفی و عرفانی و روشنفکری نظر به معنایی است  	. وقتی می 
به هیچ وجهی قابل استناد به آیات قرآن نیست و نظام داللتگری جمات به هم 
گرچه صاحبان تأویل آن را به عنوان مراد واقعی خدای تعالی بدانند  خورده است ا

کنند. و مناسباتی داللتی هم برای آن ارائه 

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱۳
پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۳0



معنی لغوی تأویل.  

ع معنی می کنـد و می گوید:»أّول الحکم  در مقاییـس اللغـة »آَل، یـؤول« را بـه رجـو

کـرد یعنـی  إلـی أهلـه أی أرجعـه و رّده إلیهـم« یعنـی: حکـم را بـه سـوی اهلـش تأویـل 

ع داد و برگرداند. احمدبن فارس، سـفت شـدن شـیر و الغر شـدن را  به سـوی آنها رجو

از مـوارد اسـتعمال »أول« شـمرده و »إیالـة« را بـه معنـای سیاسـت دانسـته اسـت. وی 

کـه بازگشـت رعیـت به  کـه سیاسـت را بـدان جهـت »إیالـه« گفته انـد  توضیـح می دهـد 

سرپرست شـان اسـت. بعـد می نویسـد:»و مـن هـذا البـاب تأویـل الکام و هـو عاقبته و 

مـا یـؤول إلیـه« )ابن فـارس، 				، ج	، ص 			-			( و از ایـن بـاب اسـت تأویـل 

ع می کنـد. کام بـه آن رجـو کام و آن عبـارت اسـت از عاقبـت کام و آنچـه 

پـس تأویـل کام عبـارت اسـت از بیـان آنچـه کام در نهایـت بـه آن منجـر خواهـد 

گر خـود کام  شـد. معلـوم اسـت تأویـل بیانـی اضافـه بـر داللـت خـود کام اسـت. زیـرا ا

بـر آن بیـان داللـت داشـت دیگـر نیـازی بـه تأویـل نبود. 

کتـاب العیـن هـم می نویسـد:»التأّول و التأویـل تفسـیر الـکام اّلـذی تختلـف  در 

یعنـی:  لفظه«.)خلیل بن احمـد، 	0		ق، ص		(  غیـر  ببیـان  إاّل  و الیصـح  معانیـه 

تـأّول و تأویـل توضیـح کامـی اسـت که معانی مختلف داشـته باشـد و مقصود متکلم 

روشـن نشـود جـز بـا بیانـی غیـر از لفـظ موجـود.
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کـه احتمـاالت مختلفی  کتـاب العیـن در مـورد کامـی اسـت  تأویـل از نظـر صاحـب 

کامـل نـدارد و بـرای  کـدام از آنهـا ظهـور  کام در هیـچ  در معنـای آنهـا وجـود دارد و 

تعییـن معنـای مقصـود بایـد بیانـی دیگـر ضمیمـه شـود.

پـس تأویـل از نظـر لغـت بـه معنـای برگردانـدن و ارجـاع دادن هـر چیـزی اسـت 

کام باشـد یـا برگردانـدن  بـه آنچـه مقصـود از آن شـیء اسـت اعـم از آنکـه آن شـیء 

رعیـت بـه صاحـب اختیارشـان یـا حکومـت بـه اهلـش یـا غیـر آنهـا؛ و فرقـی نمی کنـد 

از مسـیر مقصـود منحـرف  دیگـر  امـری  یـا  کام  کـه  باشـد  آن  از  بعـد  برگردانـدن  کـه 

شـده باشـد یـا هیچ گونـه انحرافـی صـورت نگرفتـه ولـی بـه خـودی خـود از رسـیدن بـه 

باشـد. بازمانـده  مقصـود 

ظاهـرش  از  را  آن  کسـی  و  باشـد  ظاهـر  امـری  در  کامـی  گـر  ا لغـت،  نظـر  از  پـس 

کـه در نهایـه  کنـد تأویـل از بـدان صـدق می کنـد. بـه همیـن جهـت اسـت  منحـرف 

می نویسـد:»المراد بالتأویـل نقـل ظاهـر اللفـظ عـن وضعـه األصلـی إلـی مایحتـاج إلـی 

تأویـل  یعنـی:  )ابن اثیـر، 				ش، ج	، ص0	(.  الّلفـظ  ماتـرک ظاهـر  لـواله  دلیـل 

کـه لفـظ از معنـای حقیقی اش بـه معنایی تغییر داده شـود که نیاز به  بـدان معناسـت 

دلیـل داشـته باشـد و بـدون آن دلیـل لفـظ از معنـای حقیقـی و ظاهـری تغییـر نکنـد.

بـه  کام  کـه  تأویـل همـان معنـی مجـازی اسـت  از معنـای  ابن اثیـر  مـراد  ظاهـرًا 

واسـطه ی قرینـه ی حالـی یـا مقالـی یـا لفظـی از معنـای حقیقـی برگردانـده می شـود و 

چنان چـه قرینـه ای نبـود کام از معنـای حقیقـی برگردانـده نمی شـد. ایـن در حقیقت 

که ظهور ثانوی، مراد اولی متکلم نیز هسـت.  کام اسـت. روشـن اسـت  ظهور ثانوی 

زیـرا خـود متکلـم، کام خویـش را بـا تکیـه بر همـان قرائن ادا کرده اسـت. در حقیقت 

خـود او کام خویـش را از اول از ظهـور اولـی و بـدوی برگردانـده اسـت نـه اینکـه کسـی 
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کام  بـه همیـن جهـت ظهـور  باشـد.  برگردانـده  معنـای ظاهـری  از  را  او  کام  دیگـر 

کـه تمـام قرائن، جهت فهم مـراد متکلم مـورد توجه قرار  متکلـم وقتـی تمـام می شـود 

گیـرد. بـدون توجـه بـه قرائـن نمی تـوان ظاهـر بـدوی را بـه متکلـم نسـبت داد. تأویل 

کـه لفـظ در یـک معنایـی ظهـور داشـته و  در ایـن مـورد همـان تفسـیر اسـت اّمـا از آنجـا 

کـه مـراد واقعـی متکلـم  گفتـه می شـود و از آن جـا  از آن ظهـور برگردانـده شـده تأویـل 

همـان معنـای تأویلـی بـوده اسـت نـه ظاهـر بـدوی کام تفسـیر گفتـه می شـود. تأویل 

کار بـرده می شـود متفـاوت  بـه ایـن معنـا بـا بطـون کام یـا آن چـه در مقابـل تنزیـل بـه 

کام نیـز مـراد متکلـم اسـت. اسـت، زیـرا در آن دو ظاهـر بـدوی 

تأویل در آیات قرآن.  

کار رفتـه اسـت. در برخـی از ایـن آیـات بـا  کریـم در 		 آیـه بـه   لفـظ تأویـل در قـرآن 

توجـه بـه مـورد اسـتعمال، معنـی تأویـل هـم معلوم و روشـن شـده اسـت ولـی در موارد 

کـرد. مـا در  دیگـر بـا توجـه بـه مـورد اسـتعمال نمی تـوان معنـای تأویـل را مشـخص 

اینجـا سـعی می کنیـم بـا بیـان مـوارد اسـتعمال لفـظ تأویل در قـرآن، معنـای تأویل در 

کـه ظاهـر اسـت بیـان کنیـم. کریـم را تـا حـدودی  آیـات قـرآن 

تأویل های حضرت یوسف؟ع؟ .   .  

که در آنها حضرت یوسـف؟ع؟ برای برخی   آیاتی در سـوره ی یوسـف آمده اسـت 

کـرده اسـت و خداونـد سـبحان از آن تأویل هـا بـا عنـوان علم  رؤیاهـا تأویل هایـی ذکـر 

کـه آن عطـای خداونـد متعـال بـه  کـرده و فرمـوده اسـت  بـه تأویـل احادیـث تعبیـر 

حضـرت یوسـف؟ع؟ اسـت.
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در یکـی از ایـن آیـات، رؤیـای دو زندانـی ذکـر شـده و تأویـل حضـرت یوسـف؟ع؟ 

نسـبت بـه آن دو رؤیـا نقـل گردیده اسـت خداوند متعال ایـن دو رؤیا و تأویل حضرت 

یوسـف؟ع؟ را بـه ایـن صـورت حکایـت می کنـد:

ْعِصـُر َخْمـرًا َوقاَل اآلَخـُر ِإّنِی 
َ
راِنـی أ

َ
ـی أ َحُدُهمـا ِإّنِ

َ
ـْجَن َفَتیـاِن قـاَل أ >َوَدَخـَل َمَعـُه الّسِ

ِویِلـِه< )یوسـف، 		( یعنی: 
ْ
ــْئنا ِبَتأ یـُر ِمْنـُه َنـّبِ کُل الّطَ

ْ
ِسـی ُخْبـزًا َتـأ

ْ
ْحِمـُل َفـْوَق َرأ

َ
راِنـی أ

َ
أ

گفـت: مـن در خـواب دیـدم  دو جـوان بـا یوسـف؟ع؟ وارد زنـدان شـدند یکـی از آن دو 

آن  از  پرنده هـا  و  بـر سـر خـود می بـرم  نـان  گفـت: دیـدم  و دیگـری  شـراب می سـازم 

کـن. می خورنـد مـا را از تأویـل رویـای خویـش اخبـار 

حضرت یوسف؟ع؟ آن دو رؤیا را به این صورت تأویل می کند:

یُر  کُل الّطَ
ْ
ّما اآلَخُر َفیْصَلُب َفَتأ

َ
ُه َخْمرًا َوأ َحُدکما َفیْسِقی َرّبَ

َ
ّما أ

َ
ْجِن أ >یا صاِحـَبی الّسِ

ـِذی ِفیـِه َتْسَتْفِتــیاِن< )یوسـف، 		( یعنـی: ای دو مصاحـب 
َ
ْمـُر اّل

َ
ـِضی األ ِسـِه قـُ

ْ
ِمـْن َرأ

زندانـی مـن، امـا یکـی از شـما صاحـب خود را شـراب دهـد و آن دیگری بـه دار آویخته 

کـرده  کـه شـما دو نفـر از آن اسـتفتاء  می شـود و پرنده هـا از سـرش می خورنـد. امـری 

بودیـد مـورد حکـم و قضـای الهـی قـرار گرفته اسـت.

کـه در خـواب بـرای دو شـخص اتفـاق افتـاده  درایـن دو آیـه از دو واقعـه و جریـان 

که با الفاظی بیان شـده اسـت. معنای  حکایت شـده اسـت؛ یعنی دو واقعه ای اسـت 

خ داده در خـواب حکایـت می کنـد. معلـوم اسـت مـراد  ظاهـری ایـن الفـاظ از واقعـه ر

کـه در رؤیـا اتفـاق می افتـد بـه طـور معمـول غیـر از آن  و مقصـود از حادثـه و واقعـه ای 

گزارش  که از آن  که بر آن داللت دارد. یعنی در این دو رؤیا، واقعه ای  حقیقتی است 

که باالی  کردن و خوردن پرندگان از نانی  شـده اسـت عبارت اسـت از شـراب درسـت 
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سـر حمـل می شـده اسـت. ایـن امـر در رؤیـای صادقـه از واقعیـت و حقیقـت دیگـری 

ایـن حادثـه  گـری  کـه مـراد و مقصـود همـان اسـت. ولـی حکایـت  حکایـت می کنـد 

کـس بـدون داشـتن علـم  کـه هـر  و واقعـه از آن حقیقـِت مقصـود بـه صورتـی نیسـت 

که در سـوره ی یوسـف؟ع؟ تصریح  گاهی داشـته باشـد بلکه همان طور  تأویل بدان آ

شـده اسـت علـم بـه تأویـل رؤیـا از ناحیـه ی خداونـد متعـال بـه حضـرت یوسـف؟ع؟ 

داده شـده اسـت. 

حاِدیِث< )یوسف، 	( یعنی: و 
َ
ِویِل األ

ْ
ــُمک ِمْن َتأ ک َویَعّلِ >َوکذ ِلک یْجَتِبــیک َرّبُ

ایـن چنیـن پـروردگارت تـو را برگزیـد و تأویل احادیث را بـه تو تعلیم داد.

گـر کسـی دیگر عین همیـن وقایع  کـه در اینجـا قابـل توجـه اسـت اینکـه ا نکتـه ای 

کـه حضـرت یوسـف؟ع؟ در  کـه چنیـن امـری  گفـت  را در خـواب ببینـد آیـا می تـوان 

کـرد بـرای او هـم اتفـاق می افتد؟ به نظر نمی رسـد کسـی از این  ارتبـاط بـا آن دو بیـان 

کلـی بکنـد  جریـان و واقعـه و وقایعـی نظیـر آن بتوانـد اسـتنباط ضابطـه و قاعـده ای 

و نسـبت بـه جریانهـای مشـابه چنیـن حکمـی بکنـد، بلکـه بایـد علـم بـه آن از طریـق 

اسـت  زیـرا ممکـن  برسـد  اشـخاص  بـه  اسـت  قـرار داده  کـه خداونـد متعـال  خاصـی 

حـاالت اشـخاص و خصوصیـات مکانـی و زمانـی در تأویـل تاثیـر مهمی داشـته باشـد.

کـه تأویـل رؤیـا در آن واقع شـده رؤیایی اسـت  در سـوره ی یوسـف جریـان دیگـری 

کـه پادشـاه مصـر دیـده بـود و آن این بـود که: 

کُلُهّنَ َسـْبٌع ِعجاٌف َوَسـْبَع ُسـْنُبات 
ْ
ری َسـْبَع َبَقرات ِسـمان یأ

َ
ـی أ >َوقـاَل الَمِلـک ِإّنِ

گاو  گفـت مـن در خـواب هفـت  َخـَر یاِبسـات< )یوسـف، 		( یعنـی: پادشـاه 
ُ
ُخْضـر َوأ

گاو الغـر را خوردند و هفت خوشـه ی سـبز دیدم با هفت خوشـه  کـه هفـت  فربـه دیـدم 
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خشک.

کرد: حضرت یوسف؟ع؟ این رؤیا را به این صورت تأویل 

ِمّمـا  َقِلیـًا  ِإاّل  ُسـنُبِلِه  ِفـی  َفـَذُروُه  َحَصْدُتـْم  َفمـا  بـًا 
ْ
َدأ ِسِنــیَن  َسـْبَع  َتْزَرُعـوَن  >قـاَل 

َقِلیـًا ِمّمـا  ِإاّل  َلُهـّنَ  ْمُتـْم 
َ

َقّد کْلـَن مـا 
ْ
َبْعـِد ذ ِلـک َسـْبٌع ِشـداٌد یأ ِتـی ِمـْن 

ْ
ُثـّمَ یأ کُلـوَن؛ 

ْ
َتأ

ِتـی ِمـْن َبْعـِد ذ ِلـک عـاٌم ِفیـِه یغـاُث الّنـاُس َوِفیـِه یْعِصـُروَن )یوسـف، 
ْ
ُتْحِصُنوَن؛ُثـّمَ یأ

گفـت: هفـت سـال پشـت سـر هـم می کاریـد و آنچـه درو می کنیـد بـا  		-		(. یعنـی: 

خوشـه اش نگـه می داریـد جـز مقـدار کمی که می خورید سـپس سـالی می آید که در آن 

سـال مـردم یـاری و حمایـت مـی شـوند و بـاران بـه ایشـان می رسـد.

کـه از  گرفتـه امـری نیسـت  کـه صـورت  در ایـن واقعـه هـم روشـن اسـت تأویلـی 

کـه مـراد مدلـول واقعـی و  کـرد و معلـوم اسـت  را اسـتخراج  الفـاظ بتـوان آن  داللـت 

اسـت.  نبـوده  آن هـم  الفـاظ  حقیقـی 

یـا  ج تحقـق پیـدا می کنـد  از رؤیاهـا عینـًا در خـار کـه برخـی  ایـن در حالـی اسـت 

کـه بایـد طبـق آن عمـل نمایـد ماننـد  دسـتوری در رؤیـا بـرای پیامبـری داده مـی شـود 

رؤیـای حضـرت ابراهیـم؟ع؟ در ذبـح فرزنـدش اسـماعیل؟ع؟ .

ذَبــُحک< 
َ
أ ــی  ّنِ  

َ
أ الَمنـاِم  ِفــی  ری 

َ
أ ــی  ِإّنِ ُبــَنی  یـا  قـاَل  ــْعی  الّسَ َمــَعُه  َبــَلَغ  >َفَلّمـا   

غ و رشـد رسـید حضـرت ابراهیـم  کـه بـه سـن بلـو )الصافـات، 	0	( یعنـی: پـس آنـگاه 

می کنـم. ذبـح  را  تـو  کـه  دیـدم  خـواب  در  مـن  همانـا  فرزنـدم  گفـت: 

مسـلمًا در ایـن رؤیـا تاویلـی وجـود نـدارد و مـراد، مدلـول همیـن الفـاظ اسـت که به 

زبـان جاری شـده اسـت.

مرحـوم محـدث نـوری از رسـاله ی »الفیـض اإللهـی« ابن سـینا ایـن مطلـب را در 
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اقسـام رؤیاهـا بـه ایـن صـورت نقـل می کنـد:»و قـد یصـدق المنامـات تـارًة بـأن یـری 

األمـر علـی مـا هـو علیـه و بـه صورتـه مـن غیر حاجة إلـی تعبیـر و تأویل و تـارًة بأن یری 

کیـات قریبـة من الشـیء جـّدًا و رّبما  کانـت بمحا کیـًا للشـیء و هـذا یتفـاوت فربمـا  محا

کیـات بعیـدة؛ و هـذه یحتـاج فیهـا إلـی تعبیـر و تأویـل« )محـدث نـوری،  کانـت بمحا

گونه انـد: اول آنکـه امـر را بـه  				ش، ج	، ص			(. یعنـی: رؤیاهـای صـادق دو 

همـان صـورت واقعـی خـودش ببینـد بـدون اینکـه نیـازی بـه تعبیـر و تأویـل داشـته 

کنـد و ایـن قسـم مختلـف  کـه از امـر واقعـی حکایـت  باشـد؛ دوم آنکـه امـری را ببینـد 

گاهـی دور و ایـن  کننده هـا جـّدًا نزدیـک بـه آن وا                                                                                قـع هسـتند و  گاهـی حکایـت  اسـت 

قسـم نیـاز بـه تعبیـر و تأویـل دارد.

کـه خـود رؤیـا عینًا مـراد و مقصود نبوده باشـد  پـس وقتـی رؤیـا نیـاز بـه تأویـل دارد 

کـه ارتبـاط آن معنـا بـا ظاهـر رؤیـا  بلکـه مـراد واقعـی از آن رؤیاهـا امـر دیگـری اسـت 

ضابطـه و قاعـده خاصـی نـدارد و مـراد تأویلـی از این گونـه رؤیاهـا را تنها کسـانی اطاع 

کـه خداونـد متعـال علـم تأویـل احادیـث را بـه ایشـان عطـا فرمـوده باشـد. دارنـد 

کار رفتـه اسـت رؤیـای حضـرت یوسـف؟ع؟  کـه در آن تأویـل بـه  آیـه ی دیگـری 

که او را سـجده می کنند  که در خواب یازده سـتاره و آفتاب و مهتاب را می بیند  اسـت 

)یوسـف، 	(.

بعـد از اینکـه مدتـی از ایـن قضیـه می گـذرد و حضـرت یوسـف؟ع؟ بـه سـلطنت 

مصـر می رسـد و پـدر و مـادر و بـرادران بـر حضـرت یوسـف؟ع؟ وارد می شـوند و همـه 

در مقابـل او بـه سـجده می افتنـد، بعـد از ایـن جریـان حضـرت یوسـف؟ع؟ بـه پـدرش 

می گویـد: 
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ی َحّقــًا< )یوسـف، 00	( یعنی:  ِویـُل ُرْؤیـای ِمـْن َقْبـُل َقـْد َجَعَلهـا َرّبِ
ْ
َبـِت هــذا َتأ

َ
>یـا أ

کـه پـروردگارم آن را حـق قـرار داد. ای پـدر، ایـن تأویـل رؤیـای قبلـی مـن بـود 

کـردن خورشـید و مـاه و یـازده سـتاره بـه سـجده ی  در ایـن آیـه ی شـریفه، سـجده 

پـدر و مـادر و یـازده بـرادر تأویـل شـده اسـت و معلـوم اسـت مـراد واقعـی و حقیقـی از 

کـردن پـدر ومـادر و بـرادران بـوده  رؤیـای حضـرت یوسـف؟ع؟ همیـن جریـان سـجده 

کـه بـه آن صـورت بـرای حضـرت یوسـف؟ع؟ در خـواب نشـان داده شـده بـود  اسـت 

کـه خـدای تعالـی برایـش  و ایـن معنـا را حضـرت یوسـف؟ع؟ بـا توجـه بـه علـم تأویلـی 

از  ایـن جریـان و پیـش  ع  از وقـو کـرده اسـت و پیـش  بـود اطـاع پیـدا  عطـا فرمـوده 

گاهـی از تأویـل خوابهـا، آن رؤیـا بـرای حضـرت یوسـف؟ع؟ معنـای خـاص و  علـم و آ

مشـخصی نداشـت.

تأویل در قضایای حضرت موسی؟ع؟ و خضر؟ع؟ .   .  

حضـرت  میـان  کـه  اسـت  قضایایـی  قـرآن  در  رؤیـا  اسـتعمال  دیگـر  مـوارد  از   

موسـی؟ع؟ و خضـر؟ع؟ وارد شـده اسـت. قضیـه اول اینکـه حضـرت موسـی؟ع؟ بـه 

همـراه حضـرت خضـر؟ع؟ سـوار کشـتی می شـوند و حضـرت خضـر؟ع؟ بـدون اینکه از 

صاحـب کشـتی اجـازه بگیـرد کشـتی را سـوراخ می کنـد و حضـرت موسـی؟ع؟ اعتراض 

کنـی؟! کشـتی را غـرق  کـردی می خواهـی اهـل  کـه  کار زشـتی  کـه بـا ایـن  می کنـد 

حضـرت  می کننـد،  برخـورد  پسـری  بـه  مسـافرت  ادامـه ی  در  دوم:  قضیـه ی 

خضـر؟ع؟ بـدون اینکـه چیـز ناشایسـتی از آن پسـر سـر بزنـد او را می کشـد در اینجـا نیـز 

گناه را کاری ناشایسـت می شمارد. حضرت موسـی؟ع؟ اعتراض می کند و کشـتن بی 

قضیـه ی سـوم: در ادامـه بـا هـم بـه قریه ای می رسـند و از اهل قریـه طعامی طلب 
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می کننـد و اهـل قریـه از اطعـام آنهـا دریـغ می کننـد موسـی؟ع؟ و خضـر؟ع؟ در آنجـا 

کـه در شـرف خـراب شـدن و فـرو ریختـن اسـت. آنهـا  دیـواری را مشـاهده می کننـد 

دیـوار را تعمیـر می کننـد تـا فـرو نریزد. حضرت موسـی؟ع؟ باز هم اعتـراض می کند که 

کـردی، برای ایـن کارت مزد  چـرا بـدون هیـچ گونـه مـزدی، دیـوار ایـن مـردم را تعمیر 

.)		-		 می گرفتی.)الکهـف، 

کارها حضرت خضر؟ع؟ به موسی؟ع؟ می گوید: بعد از همه ی این 

َعَلیـِه َصْبـرًا<  َتْسَتِطــْع  َلـْم  ِویـِل مـا 
ْ
ِبَتأ ــُئک  َنّبِ

ُ
َسأ َوَبیِنـک  َبیِنـی  ِفـراُق  >قـاَل هــذا 

)الکهـف، 		( یعنـی: گفـت: اینجـا محـل جدایی من و تو اسـت بـزودی تأویل آنچه 

کنـی برایـت اخبـار می کنـم. کـه نتوانسـتی بـر آن صبـر  را 

کـه جهـت سـوراخ  گانـه را بـه ایـن صـورت ذکـر می کنـد  وی تأویـل قضایـای سـه 

بـوده  از غصـب و مصـادره شـدن آن توسـط سـلطان ظالـم  کشـتی حفـظ آن  کـردن 

کـه عـوض  گرفتـه بـود  کشـتن بچـه، مشـیت خداونـد بـر آن قـرار  اسـت. امـا در مـورد 

کنـد تـا از شـّر آن بچـه  ایـن بچـه فرزنـدی صالـح بـه پـدر و مـادر مؤمـن آن بچـه عطـا 

کـه مالـک آن دیـوار بچه هایی  در امـان باشـند. امـا تعمیـر دیـوار بـرای آن بـوده اسـت 

گنجـی بـرای آنهـا وجـود داشـت و حضـرت خضـر؟ع؟  یتیـم بودنـد و در زیـر آن دیـوار 

گنـج خویش را بیـرون آورند )الکهف،  کـرد تـا بچه هـا بزرگ شـوند و  آن دیـوار را تعمیـر 

.)		-		

کار اطـاق شـده اسـت و روشـن  در ایـن آیـات شـریف، تأویـل بـه هـدف و حکمـت 

کارهـای حضـرت خضـر؟ع؟ اطـاع  کـه حضـرت موسـی؟ع؟ از هـدف و حکمـت  اسـت 

کـه بعـد از هـر کاری زبـان بـه اعتراض  نداشـته اسـت و همیـن امـر هـم موجـب می شـد 
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کنـد. البتـه معلـوم اسـت هر حکمـت و هدفی  گشـوده و حضـرت خضـر؟ع؟ را سـرزنش 

ج باشـد  کـه به طور معمـول از فهم متعارف خار تأویـل نیسـت بلکـه حکمـت و هدفـی 

کـه مخفـی اسـت داشـته باشـد، عنـوان تأویـل بـه آن صـدق  و نیـاز بـه قرائـن دیگـری 

می کنـد.

تأویل به معنای عاقبت کار.   .  

 در مـورد دیگـر خداونـد متعـال، مؤمنـان را به اطاعت خدا و رسـول و اولی األمر امر 

گـر بـه خـدا و روز قیامـت ایمـان دارند مـوارد اختاف و  کـه ا می کنـد و از آنهـا می خواهـد 

ع را بـه خدا و رسـول برگردانند، سـپس می فرماید: تنـاز

کار خـوب ا سـت و عاقبتی  ِویـًا< )النسـاء، 		( یعنـی: ایـن 
ْ
ْحَسـُن َتأ

َ
>ذِلـک َخیـٌر َوأ

نیکـو دارد.

در آیـه ای دیگـر، امـوری را بـه مؤمنیـن تذکر می دهـد از جمله می فرمایـد: فرزندان 

خویـش را بـه خاطـر نـاداری نکشـید، مرتکـب زنـا و قتـل نفـس نشـوید، مـال یتیـم را 

کـم فروشـی نکنیـد. پـس از این همـه اینها  نخوریـد، بـه عهـد خویـش وفـادار باشـید و 

ِویـًا< )اإلسـراء، 		-		( یعنـی: ایـن خـوب اسـت 
ْ
ْحَسـُن َتأ

َ
می فرمایـد:>ذ ِلـک َخیـٌر َوأ

و عاقبتـی نیکـو دارد.

در ایـن دو آیـه هـم معنـای تأویـل روشـن و واضـح اسـت. یعنـی مـآل و مرجـع و 

کارهـا  کارهـا بـه امـر خـوب و نیکـو اسـت. یعنـی نتیجـه و عاقبـت ایـن  بازگشـت ایـن 

کارها به  کـه از ایـن  بـرای شـما خـوب و نیکـو خواهـد بـود. بـه عبـارت دیگـر نتیجه ای 

شـما خواهـد رسـید بـه نفـع شـما خواهـد بـود و شـما از آن بهـره ای خـوب خواهیـد بـرد.

کار خوبـی از هـر  کـه هـر  هـر انسـان عاقلـی بـا تذکـر بـه ایـن نکتـه متوجـه می شـود 
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کار بـد و زشـتی از هـر  کار خـوب خواهـد بـود و هـر  کسـی سـر بزنـد نتیجـه و ثمـره ی آن 

کسـی سـر بزنـد نتیجـه و ثمـره ی آن بـد خـواه بـود. 

تأویل به معنای وقوع خارجی و عینی. . .  

َهـْل  یــْؤِمُنوَن؛  ِلَقـْوم  َوَرْحَمـًة  ُهـدی  ِعْلـم  َعلـی  ْلنـاُه  َفّصَ ِبکتـاب  ِجْئناُهـْم  >َوَلَقـْد 

ِذیـَن َنُسـوُه ِمـْن َقْبـُل َقـْد جـاَءْت ُرُسـُل 
َ
ِویُلـُه یُقـوُل اّل

ْ
ِتـی َتأ

ْ
ِویَلـُه یـْوَم یأ

ْ
یْنُظـُروَن ِإاّل َتأ

کـه  کتابـی  …< )األعـراف، 		و 		(. یعنـی: بـه یقیـن آوردیـم بـرای آنهـا  نـا ِبالَحـّقِ َرّبِ

کـه  کـه هدایـت و رحمـت اسـت بـرای قومـی  گاهـی  تفصیـل دادیـم آن را بـا علـم و آ

ایمـان می آورنـد. آنهـا تنهـا بـه تأویـل و سـرانجام آن نگاه می کنند روزی که سـرانجام 

رسـوالن  همانـا  می گوینـد:  بودنـد،  کـرده  فرامـوش  آن را  پیشـتر  کـه  آنـان  برسـد  آن 

پروردگارمـان حـق را بـرای مـا آورده بودنـد.

در آیـه ی دیگـری نیـز خداوندمتعـال سـخن از حقانیـت قـرآن می گویـد و تکذیـب 

گر راسـت می گویند همه ی دوسـتان  که ا کرده و از آنها می خواهد  کنندگان را تحّدی 

کنند و سـوره ای بـه مانند قرآن بیاورند، بعـد می فرماید:>َبْل  و یـاران خویـش را جمـع 

ِو یُلُه<. )یونـس، 		( یعنی: بلکه آنها آن 
ْ
ِتــِهْم َتأ

ْ
ُبـوا ِبمـا َلـْم یِحــیُطوا ِبِعْلِمِه َوَلّما یأ

َ
کّذ

کامـل نمی داننـد، تکذیـب می کننـد و تأویـل سـرانجام قـرآن فعـًا بـرای  کـه بـه طـور  را 

آنها نرسـیده است.

که خداوند  در این دو آیه ی شریفه، سخن از واقعیات و حقایق و ُمجازاتی است 

متعـال بـرای اعمـال انسـانها در عالمـی دیگـر یـا در همیـن عالـم قـرار داده اسـت و در 

کافـران از آن چه فعًا مشـهود آنها  کـرده اسـت امـا از آنجـا که  آیـات قرآنـی از آنهـا اخبـار 

گاهـی کامـل ندارنـد، قـرآن را تکذیـب می کننـد. ایـن در حالی اسـت که وقتی  نیسـت آ
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عاقبـت امـر فـرا رسـد آنهـا خواهنـد دید آنچـه قرآن فرموده بود، حق اسـت و سـرانجام 

کارهـای خویـش را بـه روشـنی شـهود خواهنـد کرد و تـازه آنجا متوجه خواهند شـد که 

نبایـد بـی جهت قـرآن را تکذیـب می کردند. 

معلـوم اسـت در ایـن آیـات هـم ماننـد آیـات قبلـی »تأویـل« بـه معنـای سـرانجام و 

کار رفتـه اسـت. البتـه  کـردار انسـانی بـه  کام، بلکـه افعـال و  عاقبـت و مـآل سـخن و 

ایـن سـرانجام و عاقبـت سـخن و افعـال انسـانی به گونه ای نیسـت که بـرای همگان 

کـه خالـق همـه ی عوالـم اسـت ایـن  روشـن و واضـح بـوده باشـد امـا خداونـد متعـال 

کـرده اسـت  نتایـج و آثـار و عواقـب را بـرای آن امـور قـرار داده و آنهـا را در قـرآن بیـان 

کـه وقـت عملـی شـدن آنها فرا می رسـد  ولـی منکـران آن را تکذیـب می نماینـد و آنـگاه 

کـه عاقبـت امرشـان بـه کجا ختم شـد و این در حالی اسـت که  تـازه متوجـه می شـوند 

همـه ی راههـا بـه نهایـت رسـیده و دربهـا بسـته شـده و هیـچ راه بازگشـتی بـرای آنهـا 

باقـی نمانده اسـت.

تأویل در متشابهات. . .  

کـه واژه ی تأویـل در آن معرکـه آراء اسـت، آیـه ی شـریفه ای در   مهمتریـن مـوردی 

سـوره ی آل عمـران می باشـد خداونـد متعـال در ایـن آیه پس از تقسـیم آیـاِت قرآن به 

محکـم و متشـابه، می فرماید:

َخـُر 
ُ
َوأ الکتـاِب  ّمُ 

ُ
أ ُهـّنَ  ُمْحــکماٌت  آیـاٌت  ِمْنـُه  الکتـاَب  َعَلیـک  ْنـَزَل 

َ
أ ـِذی 

َ
اّل >ُهـَو 

ِبُعـوَن ما َتشـاَبَه ِمْنـُه اْبِتغاَء الِفْتَنـِة َواْبِتغاَء  ِذیـَن ِفـی ُقُلوِبِهـْم َزیـٌغ َفیّتَ
َ
ّمـا اّل

َ
ُمَتشـاِبهاٌت َفأ

نا  کــّل ِمْن ِعْنِد َرّبِ ِویَلـُه ِإاّل اهَّلُل َوالّراِسـُخوَن ِفـی الِعْلِم یُقوُلوَن آَمّنا ِبِه 
ْ
ِویِلـِه َومـا یْعَلـُم َتأ

ْ
َتأ

کتـاب را بـر تـو نـازل  وُلـوا ااْل ْلبـاِب<. )آل عمـران، 	( یعنـی: اوسـت آنکـه 
ُ
کـُر ِإاّل أ

َ
َومـا یّذ
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کـه آنهـا اصـل کتاب اند و بخشـی دیگر متشـابه  کـرد بخشـی از آن آیـات محکـم اسـت 

اسـت. پـس آنان کـه در قلبهایشـان انحـراف اسـت، بـه دنبـال آیـات متشـابه می رونـد 

کـه تأویـل آن را نمی دانـد جـز خـدا و  کننـد در صورتـی  کتـاب را تأویـل  کـرده و  تـا فتنـه 

راسـخان در علـم می گوینـد: همـه ی آن از جانـب خداسـت و جز صاحبـان عقل متذکر 

نمی شـوند.

در این آیه ی شریفه، اموری مورد بحث است:

اول: معنای محکم و متشابه

که هیچ راه نفوذی در آن برای امر دیگری نباشـد و در مورد   محکم امری اسـت 

کـه معنایـش روشـن و واضـح باشـد بـه  کامـی اسـت  کام هـم روشـن اسـت محکـم 

کـرد. البتـه معلوم اسـت  کـه بـه هیـچ وجـه نتـوان در داللـت آن شـک و تردیـد  صورتـی 

ع لـه و معنـای حقیقـی الفـاظ را بـه  کـه مخاطـب هـم موضـو داللـت وقتـی تـام اسـت 

کامـل داشـته باشـد.  خوبـی بدانـد و هـم از چگونگـی داللـت افـرادی و ترکیبـی اطـاع 

کـه  کامـل معنـای حقیقـی الفـاظ یعنـی آن واقعیتـی  گـر مخاطـب، شـناخت  بنابرایـن ا

ایـن الفـاظ بـه صراحـت یـا ظهـور از آن حکایت می کنند، نداشـته باشـد در این صورت 

کامـل از آن حقیقـت  گـر شـناخت  کام بـرای او متشـابه خواهـد بـود. و همیـن طـور ا

داشـته باشـد ولـی وضـع ایـن لفظ بـرای آن معنا را نداند در این صـورت نیز کام برای 

او متشـابه خواهـد بـود.

اضافـه بـر ایـن، نکتـه ی قابـل تاّمل دیگری که در این خصـوص توجه به آن الزم 

اسـت اینکـه ممکـن اسـت متکلمـی بـرای اینکـه مـراد خویـش را از دسـت رس برخـی 

محفـوظ بـدارد عنایـات و قرائـن ویـژه ای نسـبت بـه افـرادی خـاص قرار دهـد که تنها 
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آنهـا بـه مـراد او پـی ببرند.

بـه نظـر می رسـد در تقسـیم آیـات قـرآن بـه محکـم و متشـابه هـم همیـن امـر مـورد 

کـه برخی از آیـات قرآن را به عمد متشـابه قرار داده  توجـه خداونـد متعـال بـوده اسـت 

تـا مـردم را بـه سـوی عـده ای خـاص سـوق دهـد. پـس مـراد خداوندمتعـال از آیـات 

کـه از نـور علـم و عقل بهره مند هسـتند  کـه محکمات انـد بـرای آنـان  قرآنـی قسـم اول 

اشـخاص  بـه  نسـبت  قرآنـی  آیـات  محکمـات  گرچـه  ا نیسـت  تردیـد  و  شـک  جـای 

متفـاوت اسـت و بسـتگی بـه بهره منـدی آنهـا از نـور علـم و معرفـت و ایمـان وعمـل و 

ک دارند  تسـلیم و تعبـد آنهـا دارد ولـی همـه ی عقـا در فهـم یک عـده از حقایق اشـترا

کـه نیـاز بـه تذکـر و یـاد آوری هـم ندارنـد.  امـا ایـن بـدان معنـا نیسـت 

کـت و تباهـی مـردم در متشـابه  کـه ها در حدیثـی امـام صـادق؟ع؟ تذکـر می دهـد 

ع بـه اوصیـا بکننـد دسـت بـه تأویـل آنهـا می برنـد  قـرآن اسـت آنـان بـدون اینکـه رجـو

ک می شـوند. و از آنچـه پیامبـر؟ص؟ دسـتور فرمـوده دوری می کننـد و در نتیجـه هـا

یْعِرُفـوا  َلـْم  َو  َمْعَنـاُه  َعَلـی  یِقُفـوا  َلـْم  ُهـْم  ّنَ
َ
أِل اْلُمَتَشـاِبِه  ِفـی  ـاُس  الّنَ َهَلـک  َمـا  »ِإّنَ

َلِة 
َ
ْنُفِسـِهْم ِبآَراِئِهـْم َو اْسـَتْغَنْوا ِبَذِلـک َعـْن َمْسـأ

َ
 ِمـْن ِعْنـِد أ

ً
ِویـا

ْ
َحِقیَقَتـُه َفَوَضُعـوا َلـُه َتأ

	0		ق،  نـوری،  )محـدث  ُظُهوِرِهـم«  َوَراَء  اهَّلِل؟ص؟  َرُسـوِل  َقـْوَل  َنَبـُذوا  َو  ْوِصیـاِء 
َ ْ
األ

ک شـدند. زیـرا معنـای آن را  ج		، ص			(. یعنـی: مـردم در ارتبـاط بـا متشـابه هـا

ندانسـتند و حقیقـت آن را نشـناختند و بـرای آن از پیـش خـود و بـه آرای خـود تأویـل 

نیـاز سـاختند و سـخن رسـول  بـی  از سـؤاِل اوصیـاء  را  نهادنـد و بدیـن ترتیـب خـود 

انداختنـد. را پشـت سـر  خـدا؟ص؟ 

و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ حکمـت جعل متشـابه را به صورت روشـن بیـان می کند:»ُثّمَ 
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ُلـوَن ِمـْن  َفِتـِه ِبَخْلِقـِه َو ِعْلِمـِه ِبَمـا یْحِدُثـُه اْلُمَبّدِ
ْ
 ِذکـُرُه ِبَسـَعِة َرْحَمِتـِه َو َرأ

َ
ِإّنَ اهَّلَل َجـّل

ْقَسـام َفَجَعـَل ِقْسـمًا ِمْنـُه یْعِرُفـُه اْلَعاِلـُم َو اْلَجاِهـُل َو 
َ
َثـَة أ

َ
َمـُه َثا

َ
کا ِمـِه َقَسـَم 

َ
کا َتْغییـِر 

َح اهَّلُل َصْدَرُه  ـْن َشـَر ـُه َو َصـّحَ َتْمییـُزُه ِمّمَ  َمـْن َصَفـا ِذْهُنـُه َو َلُطـَف ِحّسُ
َّ

 یْعِرُفـُه ِإال
َ

ِقْسـمًا ال

 
َّ

َمـا َفَعـَل َذِلـک ِلَئا اِسـُخوَن ِفـی اْلِعْلـِم َو ِإّنَ َمَنـاُؤُه َو الّرَ
ُ
 اهَّلُل َو أ

َّ
 یْعِرُفـُه ِإال

َ
ِم َو ِقْسـمًا ال

َ
ْسـا ِ

ْ
ِلل

ْهـُل اْلَباِطـِل ِمـَن اْلُمْسـَتْوِلیَن َعَلـی ِمیـَراِث َرُسـوِل اهَّلل؟ص؟ ِمـْن ِعْلـِم اْلکَتـاِب َمـا 
َ
ِعـی أ

َ
یّد

ْمَرُهْم َفاْسـَتکَبُروا َعْن 
َ
ُه أ

َّ
َلـْم یْجَعْلـُه اهَّلُل َلُهـْم َو ِلیُقوَدُهـُم ااِلْضِطـَراُر ِإَلـی ااِلیِتمـاِر ِبَمْن َوال

 َو اْغِتَرارًا ِبکْثَرِة َمْن َظاَهَرُهْم َو َعاَوَنُهْم َو َعاَنَد 
َ

زًا َو اْفِتـَراًء َعَلـی اهَّلِل َعـّزَ َو َجّل َطاَعِتـِه َتَعـّزُ

 اْسـُمُه َو َرُسوَله؟ص؟)طبرسـی، 	0		ق، ج	، ص			( یعنی: خداوند متعال 
َ

اهَّلَل َجّل

کتابـش از  گسـتردگی رحمـت و رأفتـش بـر خلـق خویـش و علمـش بـه تغییـر  بـه دلیـل 

ناحیـه ی اهـل باطـل، کامـش را سـه بخـش قرار داده اسـت:

کـه  کسـی می دانـد  تنهـا  را  را عالـم و جاهـل می شناسـد و بخشـی  از آن  بخشـی 

ذهنـی صـاف و حّسـی لطیـف و عقلـی صحیـح دارد و خداونـد بـرای پذیـرش اسـام 

کـرده اسـت و بخشـی دیگـر را جـز خـدا و ُامنـای او و راسـخان در علـم  سـینه او را فـراخ 

نمی شناسـند.

کـه بـر میراث پیامبر؟ص؟ مسـتولی شـده اند،  کـرد تـا اهـل باطـل  کار را  خداونـد ایـن 

کـه خداونـد دانـش آن را بـرای آنـان قـرار نـداده  کتـاب را نکننـد  ادعـای علـم و دانـش 

گـذار  کسـی خداونـد والیتشـان را بـه آنهـا وا اسـت و اضطـرار آنهـا را بـه پذیـرش والیـت 

کنـد… کـرده اسـت وادار 

پـس حکمـت اینکـه خداونـد متعـال بخشـی از قـرآن را متشـابه قرار داده اسـت که 

کـه بـا او در ارتبـاط هسـتند معنـای آن را نمی داننـد ایـن بـوده اسـت  جـز او و آنهایـی 

گـردن نهـادن بـر پذیـرش امامـت امامـان اهل بیت؟مهع؟کـه  کـه امـت پیامبـر؟ص؟ را بـه 
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کنـد و همیـن امـر در اثبـات حقانیـت امامـان اهـل  کتابنـد، وادار  حامـان واقعـی علـم 

کامل  کتـاب بـه طـور  کـه هیـچ کسـی جـز آنـان مدعـی داشـتن علـم  کافـی اسـت  بیـت: 

نبوده اسـت.

کار خویـش نـه تنها حقانیـت اهل بیـت پیامبر؟ص؟  پـس خداونـد متعـال بـا همیـن 

کـه علـم بـه مـراد  کـرده اسـت  کـرده اسـت بلکـه بـا همیـن امـر همـه را متوجـه  را اثبـات 

الهـی جـز از طریـق خـود او ممکـن نیسـت و کسـی که از طریـق داللت الفاظ نتوانسـت 

کـرده و از او  بـه مـراد الهـی برسـد چـاره ای نـدارد جـز اینکـه دسـت بـه درگاه او بلنـد 

کـه پیامبر؟ص؟ تنها کسـی  کـه مـراد خویـش را برایشـان بیـان کنـد. و از آنجـا  بخواهنـد 

کـه از سـوی خداونـد متعـال حامـل مـراد الهی از کامش می باشـد پـس چاره ای  اسـت 

ع به بیـان پیامبر؟ص؟وجود ندارد و  در رسـیدن بـه مـراد الهـی در آیات متشـابه جز رجو

چون نزدیکترین اشـخاص با پیامبر اسـام؟ص؟ از میان اصحاب ایشـان و عالم ترین 

آنهـا در زمـان پیامبـر؟ص؟ و بعـد از او امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ و فرزنـدان معصـوم آن 

بزرگوار؟مهع؟هسـتند پـس راه رسـیدن بـه مـراد الهـی منحصـر در اخـذ علـم و دانـش از 

آنـان و اطاعـت و پیـروی از فرامینشـان می باشـد.

ُه…<
َ
ِویل

ْ
ُم َتأ

َ
دوم: معنای تأویل در آیه ی >َوما یْعل

کجـی و  کـه در دل خویـش  آنـان  کـه  بیـان می کنـد  بـه صراحـت  آیـه ی شـریفه   

انحـراف دارنـد بـرای رسـیدن بـه اهـداف شـیطانی خویـش بـه سـوی آیـات متشـابه 

قـرآن تمایـل پیـدا می کننـد تـا بـا تأویـل دلخـواه آن، خـود را حـق جلـوه دهنـد و بـا این 

کـرده و امـت پیامبـر؟ص؟ را بـه فتنه و آشـوب  کار خویـش چهـره نورانـی دیـن را تاریـک 

کـه علم تأویل آیات متشـابه تنها اختصـاص به خداوند  بکشـند. ایـن در حالـی اسـت 

متعـال دارد و بـدون ارتبـاط بـا او بـه هیـچ وجه نمی توان به مراد واقعی آیات متشـابه 
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دسـت یافت.

کـه مـراد خداونـد متعـال  پـس تأویـل در ایـن آیـه ی شـریفه متوجـه آیاتـی اسـت 

کام  در آنهـا بـرای بنـدگان خـدا مشـتبه اسـت و از طریـق داللـت ِافـرادی و ترکیبـی 

کـه مـراد از تأویل در اینجـا به یقین  نمی تـوان بـدان راه یافـت. بنابرایـن روشـن اسـت 

کام اسـت، زیـرا معنـای ظاهـری آیـه متشـابه  بیـان معنایـی غیـر از معنـای ظاهـری 

کام  واقعـی  مـراد  بـه  متشـابه  برگردانـدن  هـم  تأویـل  و  نیسـت  تعالـی  خـدای  مـراد 

کجـی و انحـراف اسـت بـا تمّسـک بـه  کـه در قلبشـان  کـه آنـان  اسـت. در اینجاسـت 

کـه بـا مـراد خداونـد متعـال در  کننـد  چنیـن آیاتـی سـعی می کننـد معنایـی از آنهـا ارائـه 

تنافـی باشـد و بـا اصـول و محکمـات آیـات دیگـر و روایـات همخوانـی نداشـته باشـد. 

کـردن پیـروان  کـه خداونـد متعـال ضابطـه ای بـرای روشـن  بـه همیـن جهـت اسـت 

کـه محکمات قرآن اصل و اسـاس معـارف و تعالیم قرآنی  پیامبـر؟ص؟ قـرار داده اسـت 

کـرد.  اسـت و نمی تـوان بـه هیـچ وجـه از آنهـا رفـع یـد 

آیـات مختلـف  بـودن  متشـابه  کـه  اسـت  ایـن  متشـابهات  در  توجـه  قابـل  نکتـه 

کـه هیـچ معنایـی بـرای آنهـا نـزد مخاطب  اسـت. تشـابه برخـی از آیـات بـه ایـن اسـت 

کسـی  کـه مقصـود از آنهـا را  وجـود نـدارد؛ نظیـر: حـروف مقطعـه در اوائـل سـور قرآنـی 

که به واسـطه ی ایشـان به مراد  گرامی اسـام؟ص؟ و آنان  جز خداوند متعال و پیامبر 

گاه نیسـتند. بـه همیـن جهـت تـا بـه حـال معنـای روشـنی از  الهـی دسـت یافتـه انـد، آ

آنهـا ارائـه نشـده اسـت. 

کـه ظاهـر آنهـا بـا معـارف  تشـابه در برخـی دیگـر از آیـات قرآنـی بـه خاطـر آن اسـت 

مـراد  نتیجـه  در  دارد،  تنافـی  هسـتند  الهـی  معـارف  و  علـوم  اسـاس  کـه  محکمـات 

خـدای تعالـی از این گونـه آیـات هـم بـرای مخاطـب معلوم نیسـت. در اینجـا نیز برای 
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کـه  ع بـه خداونـد متعـال نیسـت و آنهـا  رسـیدن بـه معنـای مقصـود چـاره ای جـز رجـو

کرده انـد جـز پیامبـر؟ص؟  گاهـی پیـدا  از مـراد الهـی در ایـن آیـات از ناحیـه ی خداونـد آ

گـر در ایـن خصـوص ضابطـه ای از سـوی خـدای  و اهل بیـت او؟مهع؟ نیسـتند. البتـه ا

تعالـی قـرار داده می شـد دیگـران هـم می توانسـتند بـا دسـتیابی بـه آن مـراد الهـی را 

کننـد؛ امـا چنیـن ضابطـه ای  کـه از ایـن سـنخ تشـابه برخوردارنـد، رفـع  در تمـام آیاتـی 

در آیـات قرآنـی و روایـات مأثـور از معصومـان؟مهع؟ دیـده نمی شـود. پـس بـا توجـه بـه 

کـه مراد از  قرائـن موجـود در آیـه ی شـریفه و تعّلـق تأویـل به متشـابهات، معلوم اسـت 

گردیـد نیسـت و تفـاوت ایـن  کـه ذکـر  تأویـل در ایـن آیـه نظیـر تأویـل در آیـات پیشـین 

کار رفتـه روشـن و واضـح اسـت و  کـه ایـن واژه در قـرآن بـه  مـورد از بقیـه ی مـواردی 

گرچـه در اصـل معنـای  نمی تـوان تأویـل در ایـن آیـه را بـا مـوارد دیگـر یکـی دانسـت، ا

ک دارنـد  کـه عبـارت اسـت از برگردانـدن و ارجـاع دادن، همـه مـوارد اشـترا عـام لغـوی 

کاربردهـای واژه ی تأویـل در قـرآن هـم تذکـر دادیـم علـم  و چنان کـه در مـوارد دیگـر 

کـه عیـن معنـای ظاهـری آنها نیسـت اختصاص به خداونـد متعال دارد و  تأویـل آنهـا 

دیگـران تنهـا بـا ارتبـاط بـا خـدای تعالـی بـه آن علـم دسـت پیـدا می کننـد. 

سوم: عرصه ی تأویل

کـه متعلـق تأویـل در آیـه ی شـریفه متشـابهات قـرآن   در بحـث قبلـی روشـن شـد 

کـه بـا یـک نظـر دیگـر متعلـق  اسـت نـه همـه ی آیـات قـرآن، امـا ایـن منافـات نـدارد 

ع تأویـل در ارتباط با  تأویـل همـه ی آیـات قـرآن بـوده باشـد. البتـه معلوم اسـت که نـو

ع تأویـل آیـات متشـابه خواهد بـود. در حدیثی فضیل  تمـام آیـات قـرآن متفـاوت از نـو

 َو َلَهـا 
َّ

َوایـِة َمـا ِمـَن اْلُقـْرآِن آیـٌة ِإال َبـا َجْعَفـر؟ع؟ َعـْن َهـِذِه الّرِ
َ
ْلُت أ

َ
بـن یسـار می گوید:»َسـأ

ِویُلـُه َو ِمْنـُه َمـا َقـْد َمَضـی َو ِمْنـُه َمـا َلْم یکْن 
ْ
َظْهـٌر َو َبْطـٌن َقـاَل َظْهـُرُه[ َتْنِزیُلـُه ]َو َبْطُنـُه َتأ
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کَما  ْمـَواِت 
َ ْ
ِویُل َشـیء یکـوُن َعَلی األ

ْ
 َمـا َجـاَء َتأ

َ
کّل ـْمُس َو اْلَقَمـُر 

َ
کَمـا َتْجـِری الّش یْجـِری 

 اهَّلُل َو الّراِسـُخوَن ِفـی اْلِعْلـِم َنْحـُن 
َّ

ِویَلـُه ِإال
ْ
ْحیـاِء َقـاَل اهَّلُل َو مـا یْعَلـُم َتأ

َ ْ
یکـوُن َعَلـی األ

َنْعَلُمُه«)صفـار، 	0		ق، ص			 و			(. یعنـی: از امـام باقـر؟ع؟ دربـاره ی روایتـی 

کـه می گویـد: هیـچ آیـه ای در قـرآن نیسـت جـز اینکـه آن را َظهـر و بطنی هسـت سـؤال 

کـردم. حضـرت فرمـود: ظهـر قـرآن تنزیـل آن و بطـن آن تأویلـش می باشـد. تأویـل 

و  آفتـاب  هم چـون  قـرآن  اسـت.  نیامـده  هنـوز  دیگـر  برخـی  و  گذشـته  آن  از  برخـی 

مهتـاب در جریـان اسـت هـرگاه تأویـل آیـه ای از قـرآن فـرا رسـد بـر مرده ها هـم همانند 

زنده هـا خواهـد بـود. خـدای تعالـی می فرمایـد:»و تأویـل آن را جـز خـدا و راسـخان در 

علـم نمی داننـد« مـا آن را می دانیـم.

کـه همـه ی آیـات قـرآن در مقابـل تنزیـل، تأویلـی  حدیـث بـه وضـوح داللـت دارد 

دارنـد. بـه نظـر می رسـد تأویـل در اینجـا غیر آن باشـد که در آیه ی شـریفه در ارتباط با 

گرچه امـام؟ع؟ در ذیل حدیث به آیـه ی مورد بحث  آیـات متشـابه مـورد نظـر اسـت. ا

گفتیـم تأویـل داشـتن آیـات متشـابه  کـه  کـرده اسـت. زیـرا همـان طـور  هـم استشـهاد 

قـرآن، منافاتـی بـا تأویـل داشـتن همـه ی آیـات قرآن حتی متشـابهات- البتـه به یک 

ع دیگـر- منافاتـی ندارد.  نـو

گاهـی راسـخان در علـم از معنـای تأویلـی همـه ی آیـات  بحـث دربـاره ی علـم و آ

قرآنـی و ظهـور آیـه ی شـریفه در انحصـار علـم تأویـل آیـات متشـابه در خداونـد متعـال 

نظیـر بحـث در ظهـور آیه در تأویل داشـتن متشـابهات و استشـهاد امـام؟ع؟ به آیه در 

تأویـل داشـتن همـه ی قرآن اسـت.

اسـتفاده  معنـا  همیـن  شـد  ذکـر  پیشـتر  کـه  آیاتـی  از  احادیـث  داللـت  از  غیـر  بـه 

ْلنـاُه َعلـی ِعْلـم ُهـدی َوَرْحَمـًة ِلَقـْوم  می شـود. ماننـد آیه:>َوَلَقـْد ِجْئناُهـْم ِبکتـاب َفّصَ
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ِذیـَن َنُسـوُه ِمـْن َقْبـُل َقـْد 
َ
ِویُلـُه یُقـوُل اّل

ْ
ِتـی َتأ

ْ
ِویَلـُه یـْوَم یأ

ْ
یــْؤِمُنوَن؛ َهـْل یْنُظـُروَن ِإاّل َتأ

.)		 و   		 )األعـراف،   >.… ِبالَحـّقِ نـا  َرّبِ ُرُسـُل  جـاَءْت 

ِو یُلُه< )یونس، 		(.
ْ
ِتـِهْم َتأ

ْ
ُبوا ِبما َلْم یِحـیُطوا ِبِعْلِمِه َوَلّما یأ

َ
کّذ >َبْل 

کـه در ایـن دو آیـه وجـود دارد تفـاوت مسـتفاد از تأویـل آنهـا اسـت بـا  امـا نکتـه ای 

گفتیـم  کـه  آنچـه روایـت بـر آن تصریـح دارد، زیـرا تأویـل در ایـن دو آیـه همـان طـور 

کـه خداونـد متعـال از آنهـا بـه عنـوان جـزای اعمـال  تحقـق حقایـق و امـوری اسـت 

کـه در مقابـل تنزیل انـد.  کـرده اسـت نـه بطـن آیـات  بنـدگان اخبـار 

چهارم: راسخان در علم عالمان به تأویل قرآن

کـه می گوینـد همـه ی قـرآن  کسـانی هسـتند   راسـخان در علـم در آیـه ی شـریفه 

اعـم از محکـم و متشـابه از سـوی خداسـت. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ هـم بـا توجـه بـه ایـن 

آیـه در خطبـه ای می فرمایـد:

ْغَناُهُم اهَّلُل َعـِن ااِلْقِتَحاِم 
َ
ِذیَن أ

َ
اِسـِخیَن ِفـی اْلِعْلـِم ُهـُم اّل ّنَ الّرَ

َ
»َو اْعَلـْم یـا َعْبـَد اهَّلِل أ

اْلَغیـِب  ِمـَن  َتْفِسـیَرُه  َجِهُلـوا  َمـا  ِبَجْهـِل  ِإْقـَرارًا  اْلُغیـوِب  ُدوَن  اْلَمْضُروَبـِة  ـَدِد  الّسُ َعَلـی 

ِباْلَعْجـِز َعـْن  اْعِتَراَفُهـْم  َمـَدَح اهَّلُل  َقـْد  َو  َنـا  َرّبِ ِعْنـِد  ِمـْن  کّل  ِبـِه  ـا  آَمّنَ َفَقاُلـوا  اْلمْحُجـوِب 

اْلَبْحـَث  ْفُهـُم  یکّلِ َلـْم  ِفیمـا  ـَق  َعّمُ الّتَ َتْرکُهـُم  ی  َسـّمَ َو  ِعْلمـًا  ِبـِه  یِحیُطـوا  َلـْم  َمـا  َتَنـاُوِل 

کْنِهـِه ُرُسـوخا« )عیاشـی، بی تـا، ج	، ص			(. یعنـی: بـدان ای بنـده ی خـدا  َعـْن 

کـه  کـه خداونـد آنهـا را از فـرو رفتـن در عمـق غیوبـی  راسـخان در علـم کسـانی هسـتند 

کـرده اسـت و آنـان بـه آن چـه از تفسـیر غیـب  بـر آنهـا حجـاب انداختـه شـده بـی نیـاز 

کـرده و می گوینـد: »همـه از سـوی پروردگار ماسـت و ما به  محجـوب نمی داننـد، اقـرار 

همـه ی ایمـان داریـم« و خداونـد آنهـا را بـه خاطـر اعتـراف بـه ناتوانی شـان از رسـیدن 



، سال پنجم، شماره ی نهم، بهار و تابستان ۳6۱۳۹۷

کـرده و تـرک تعمـق را در آنچـه پـروردگار  بـه احاطـه ی علمـی بـه غیـوب مـدح و ثنـا 

بحـث دربـاره ی آن را بـر عهـده ی آنـان نگذاشـته رسـوخ در علـم نامیـده اسـت.

کـه از  امیرالمومنیـن؟ع؟ ، راسـخان در علـم در آیـه ی شـریفه را کسـانی می شـمارد 

کـه خداونـد علمـش را از آنهـا دریـغ کرده پرهیز می کننـد و به ناتوانی  تعمـق در امـوری 

کـه از رسـیدن  از رسـیدن بـدان اعتـراف و اقـرار می کننـد. ولـی بـا وجـود ایـن آن چـه را 

کـرده و آن را می پذیرنـد. پـس در  بـه آن ناتوان انـد، رّد و انـکار نمی کننـد بلکـه اقـرار 

کـه خـود را دربـاره ی آنچـه خـدا  کسـانی هسـتند  بـاب متشـابهات، راسـخان در علـم 

کـه تکّلف به  علمـش را بـه آنهـا نـداده بـه تکلـف نمی اندازنـد. البته باید توجه داشـت 

کرده باشـد درسـت  که خدا ابزار و زمینه ی رسـیدن به آن را برای انسـان مهیا  چیزی 

کـرده اسـت تاش و  کـه خـدا مهیـا  اسـت و بایـد انسـان بـرای رسـیدن بـه آن از طریقـی 

کـه خدا به عمد ابزار رسـیدن بـه آن را نداده باشـد یا  گـر امـری باشـد  کنـد امـا ا کوشـش 

اصـًا ابـزاری در واقـع بـرای آن امـکان نداشـته باشـد تکلـف در ایـن مـورد حاصلـی جـز 

سـرگردانی، حیـرت و از بیـن بـردن نیـرو و توانایـی نخواهـد داشـت. 

در حدیثـی دیگـر امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد:»إّن اهَّلل خـّص عبـاده بآیتیـن مـن 

 َلـْم یْؤَخـْذ 
َ
کتابـه أن الیقولـوا حّتـی یعلمـوا و الیـرّدوا مـا لـم یعلمـوا قـال اهَّلل عزوجـّل >أ

< )األعـراف، 		( و قـال >َبـْل   اْلَحـّقَ
َّ

ْن ال یُقوُلـوا َعَلـی اهَّلِل ِإال
َ
َعَلیِهـْم ِمیثـاُق اْلکتـاِب أ

کلینـی،  		(<)شـیخ  )یونـس،  ِویُلـُه 
ْ
َتأ ِتِهـْم 

ْ
یأ َلّمـا  َو  ِبِعْلِمـِه  یِحیُطـوا  َلـْم  ِبمـا  ُبـوا 

َ
کّذ

	0		ق، ج	، ص		(. یعنـی: همانـا خداونـد بنـدگان خویـش را بـه دو آیـه از قـرآن 

کـه نمی داننـد انکار  کـه نمی داننـد بگوینـد و آن را  کـه چیـزی را  کـرده اسـت  مشـخص 

کـه بـر خـدا جز حق  گرفتـه نشـد  کتـاب  نکننـد. خداونـد می فرماید:»آیـا بـر آنهـا پیمـان 

کـه احاطـه ی علمـی بـدان ندارنـد و  نگوینـد« و فرمود:»بلکـه تکذیـب می کننـد آن را 
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هنـوز تأویـل آن بـر ایشـان نیامـده اسـت«.

کتـاب اهَّلل، أن ال  و در حدیثـی نیـز می فرماید:»خـص اهَّلل الخلـق فـی آیتیـن مـن 

 َلـْم یْؤَخـْذ َعَلیِهـْم ِمیثـاُق 
َ
یقولـوا علـی اهَّلل إال بعلـم و ال یـردوا إال بعلـم، قـال تعالـی >أ

ُبـوا ِبمـا َلـْم یِحیُطـوا ِبِعْلِمـِه َو 
َ

کّذ < و قـال >َبـْل   اْلَحـّقَ
َّ

ْن ال یُقوُلـوا َعَلـی اهَّلِل ِإال
َ
اْلکتـاِب أ

ِویُلـُه< )عیاشـی، بی تـا، ج	، ص		(.
ْ
ِتِهـْم َتأ

ْ
َلّمـا یأ

حتـی  خلـق  همـه ی  از  خداونـد  کـه  دارد  داللـت  اطـاق  بـه  هـم  روایـت  دو  ایـن 

بـه  را  گـر چیـزی  ا و  رّد نکننـد  کـه نمی داننـد  را  راسـخان در علـم می خواهـد چیـزی 

گـر آیـه ای متشـابه  خـدا نسـبت می دهنـد حتمـًا بـه آن علـم داشـته باشـند. بنابرایـن ا

کـه  کـرد و چـون علـم بـه مـراد خداونـد متعـال متوقـف بـر آن اسـت  بـود نبایـد آن را رّد 

کـه تأویلـش از خـدای تعالـی  از ناحیـه ی خـدای تعالـی رسـیده باشـد نبایـد آن چـه را 

کنـد.  نرسـیده بـه خـدا نسـبت دهـد مگـر اینکـه از طریـق خـاص آن بـدان علـم پیـدا 

کـه حضـرت در حدیثـی دیگـر می فرمایـد:»ِإّنَ اْلُقـْرآَن ُمْحکـٌم  بـه همیـن جهـت اسـت 

ـا اْلُمَتَشـاِبُه َفُنْؤِمـُن ِبـِه  ّمَ
َ
ـا اْلمْحکـُم َفُنْؤِمـُن ِبـِه َو َنْعَمـُل ِبـِه َو َنِدیـُن ِبـِه َو أ ّمَ

َ
َو ُمَتَشـاِبٌه َفأ

ِبُعـوَن مـا َتشـاَبَه ِمْنـُه  ِذیـَن ِفـی ُقُلوِبِهـْم َزیـٌغ َفیّتَ
َ
ـا اّل ّمَ

َ
 َنْعَمـُل ِبـِه َو ُهـَو َقـْوُل اهَّلِل >َفأ

َ
َو ال

 اهَّلُل َو الّراِسـُخوَن ِفـی اْلِعْلـِم یُقوُلـوَن 
َّ

ِویَلـُه ِإال
ْ
ِویِلـِه َو مـا یْعَلـُم َتأ

ْ
اْبِتغـاَء اْلِفْتَنـِة َو اْبِتغـاَء َتأ

د؟ص؟)همـان، ج	،  اِسـُخوَن ِفـی اْلِعْلـِم ُهـْم آُل ُمَحّمَ نـا< َو الّرَ کّل ِمـْن ِعْنـِد َرّبِ آَمّنـا ِبـِه 

ص			(. یعنـی: قـرآن محکـم و متشـابه اسـت. امـا محکـم قـرآن را ایمـان می آوریـم 

و بـه آن علـم می کنیـم و جـزو دیـن می شـماریم و متشـابه را ایمـان می آوریـم و بـه آن 

ِبُعوَن ما َتشـاَبَه ِمْنـُه اْبِتغاَء  ِذیـَن ِفـی ُقُلوِبِهـْم َزیـٌغ َفیّتَ
َ
ـا اّل ّمَ

َ
عمـل نمی کنیـم و آیـه ی >َفأ

 اهَّلُل َو الّراِسـُخوَن ِفـی اْلِعْلـِم یُقوُلـوَن آَمّنـا ِبِه 
َّ

ِویَلـُه ِإال
ْ
ِویِلـِه َو مـا یْعَلـُم َتأ

ْ
اْلِفْتَنـِة َو اْبِتغـاَء َتأ

نـا< )آل عمـران، 	( داللـت بـه ایـن امـر دارد. و راسـخان در علـم آل  کّل ِمـْن ِعْنـِد َرّبِ
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محمد؟ص؟هسـتند.

در ایـن حدیـث هـم امـام صـادق؟ع؟ بـا اینکـه خـود را از راسـخان در علـم معرفـی 

می کنـد ولـی بـا وجـود ایـن در بـاب متشـابه همچـون محکـم سـخن نمی گویـد. ایـن 

کـه علمـش روی ضابطـه و قاعـده ی  کـه متشـابه امـری نیسـت  بـدان جهـت اسـت 

ع بـه خداونـد متعـال در آن نیسـت بنابرایـن  خاصـی حاصـل شـود و چـاره ای جـز رجـو

حتـی پیامبـر؟ص؟ و اوصیـاء الهـی هـم در خصـوص متشـابه چـاره ای ندارنـد جـز اینکه 

کـه بـرای آنهـا به روشـنی داده شـود  علمـش را از طریـق خـود خـدا برسـند و هـر چیـزی 

کـرده و جـزء دیـن الهـی بـه شـمار می آورنـد.  بـدان عمـل 

کـرده و به صراحـت بیان می کنـد که علم  در حدیثـی دیگـر بـه ایـن جهـت تصریـح 

تأویـل بـه تدریـج داده می شـود و یکجـا بـرای امـام و پیامبـر داده نشـده اسـت. امـام 

 َفِمْنـُه َمـا َقـْد َجـاَء َو ِمْنـُه َمـا َلـْم یِجـْئ َفـِإَذا 
ً

ِویـا
ْ
صـادق؟ع؟ می فرمایـد:»ِإّنَ ِلْلُقـْرآِن َتأ

َمـاِن« )صفـار، 	0		ق،  ـِة َعَرَفـُه ِإَمـاُم َذِلـک الّزَ ِئّمَ
َ ْ
ِویـُل ِفـی َزَمـاِن ِإَمـام ِمـَن األ

ْ
أ َوَقـَع الّتَ

گذشـته و برخـی از آن  کـه برخـی از آن  ص			(. یعنـی: همانـا قـرآن را تأویلـی اسـت 

کـه تأویل در زمـان امامـی از امامان واقع شـود امام  تـا حـال واقـع نشـده اسـت و آنـگاه 

همـان زمـان آن را می شناسـد.

واقـع  زمـان  طـول  در  و  تدریـج  بـه  قرآنـی  آیـات  تأویـل  کـه  دارد  داللـت  حدیـث 

می شـود هـرگاه تأویـل آیـه ای در زمـان امامـی از ائمـه؟مهع؟ واقـع شـود آن امـام متوجـه 

کـه تأویـل همـه ی  آن می شـود و بـدان عالـم می گـردد. بنابرایـن هیـچ لزومـی نـدارد 

کـه مـورد  کـه دارنـد در یـک زمـان بـرای همـه ی آنهایـی  آیـات قرآنـی بـا تمـام مراتبـی 

کـرم الهـی قـرار می گیرنـد، یکجـا داده شـود.  لطـف و فضـل و 
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کـه داللـت دارد خداونـد متعـال، تأویـل همـه ی قـرآن  امـا در مقابـل روایتـی اسـت 

گاهی  را بـه پیامبـر؟ص؟ آموختـه اسـت و امامـان اهل بیـت؟مهع؟ هـم از طریق او بـدان آ

کرده انـد. بریـد بـن معاویـه از امـام صـادق؟ع؟ یـا امـام باقـر؟ع؟ در تفسـیر آیـه ی  پیـدا 

ْفَضُل 
َ
ِویَلـُه ِإاّل اهَّلُل َوالّراِسـُخوَن ِفـی الِعْلِم< نقل می کند:»َفَرُسـوُل اهَّلِل؟ص؟ أ

ْ
>مـا یْعَلـُم َتأ

َو  ْنِزیـِل  الّتَ ِمـَن  َعَلیـِه  ْنـَزَل 
َ
أ َمـا  َجِمیـَع   

َ
َجـّل َو  َعـّزَ  اهَّلُل  َمـُه 

َ
َعّل َقـْد  اْلِعْلـِم  ِفـی  اِسـِخیَن  الّرَ

ْوِصیـاُؤُه ِمْن َبْعِدِه یْعَلُموَنُه 
َ
ِویَلُه َو أ

ْ
ْمُه َتأ کاَن اهَّلُل ِلیْنـِزَل َعَلیـِه َشـیئًا َلْم یَعّلِ ِویـِل َو َمـا 

ْ
أ الّتَ

َجاَبُهـُم اهَّلُل ِبَقْوِلِه یُقوُلوَن 
َ
ِویَلـُه ِإَذا َقـاَل اْلَعاِلـُم ِفیِهـْم ِبِعْلـم َفأ

ْ
 یْعَلُمـوَن َتأ

َ
ِذیـَن ال

َ
ـُه َو اّل

َ
کّل

نا« )شـیخ کلینی، 	0		ق، ج	، ص			(. یعنی: پس رسـول  کّل ِمـْن ِعْنـِد َرّبِ آَمّنـا ِبـِه 

کـه خداونـد متعـال تنزیـل و تأویـل قـرآن  خـدا؟ص؟ بهتریـن راسـخان در علـم اسـت 

کـه بـر پیامبـر نـازل شـود و خداونـد تأویلـش را  را بـه او آموختـه اسـت. و آیـه ای نبـود 

بـه او نیآموختـه باشـد و اوصیـای پـس از پیامبـر هـم همـه ی آن را می داننـد و آنـان 

کـه عالـم آنهـا علمـی را بـه آنهـا بگویـد خداونـد  کـه تأویـل قـرآن را نمی داننـد آنـگاه 

جـواب آنهـا را بـه ایـن صـورت بازگـو می کند: »می گوینـد به آن ایمـان آوردیم همه اش 

از سـوی پروردگار ما اسـت« و قرآن خاص و عام، محکم و متشـابه و ناسـخ و منسـوخ 

دارد؛ پـس راسـخان در علـم آن را می داننـد.

آخـر حدیـث بـه صراحـت داللـت دارد که راسـخان در علم تأویل قـرآن را می دانند 

کـه  آنـگاه….« داللـت دارد  را نمی داننـد  کـه تأویـل قـرآن  کـه »آنـان  ایـن جملـه  امـا 

کـه در آیـه ی شـریفه ایمـان به کل قـرآن را از ناحیه آنهـا نقل می کند  راسـخان در علـم 

علـم بـه تأویـل قـرآن را ندارنـد و وقتـی از ناحیـه ی عالـم بـه تأویـل مطلبـی در تأویـل 

قـرآن ذکـر شـود، آنهـا می پذیرنـد و آن را تصدیـق می کننـد. بـا توجـه بـه ایـن مطلـب 

که خداوند متعال علم به تأویل  که این حدیث شـریف هم داللت دارد  روشـن اسـت 
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قـرآن را بـه پیامبـر؟ص؟ آموختـه اسـت و او هـم بـه اوصیـای خویـش آنهـا را یـاد داده 

اسـت امـا نحـوه ی ایـن آمـوزش در روایـت بـه تفصیـل بیـان نشـده اسـت. ایـن مطلب 

کـه پیامبـر؟ص؟ و اوصیـای او؟مهع؟تأویـل قـرآن را می داننـد با روایات قبلـی هیچ تنافی 

نـدارد زیـرا آنهـا هـم داللـت نمی کرد که آنان تأویل قـرآن را نمی دانند بلکه داللت آنها 

بـر ایـن بـود که راسـخان در علـم همه ی قرآن را می پذیرند محکمات و متشـابهات را 

کـرده و بـه متشـابهات عمـل  و بـه همـه ی آنهـا ایمـان می آورنـد و بـه محکمـات عمـل 

کـدام از امامان و اوصیاء واقع شـود آن امام  نمی کننـد و تأویـل هـر آیـه ای در زمـان هـر 

گاهـی پیـدا می کنـد. پـس همـه ی این روایـات یک امر را بیـان می کند که علم  بـدان آ

بـه تأویـل قـرآن را جـز خداونـد متعـال احـدی نمی دانـد و آنان که رسـوخ در علم دارند 

بـه ایـن امـر اذعـان می کننـد و بـه آن ایمـان می آورنـد و خداونـد متعال هـم این ایمان 

ج نهـاده و تأویـل قـرآن را بـه آنهـا می آمـوزد و آنهـا بـاز هـم هـر تأویلی  و تسـلیم آنهـا را ار

کـرده و آن را می پذیرنـد. و ایـن تعلیـم  را از خداونـد متعـال فـرا می گیرنـد بـر آن عمـل 

گاه تأویلـی در زمـان امامـی  کـه هـر  گرچـه در یـک روایـت بـه ایـن صـورت بیـان شـد  ا

کـه همیـن تأویل  گاه می شـود ولـی ایـن داللـت نـدارد  واقـع شـد امـام آن زمـان بـه آن آ

کـه وقتـی  بـه پیامبـر و اوصیـای قبلـی؟مهع؟ نرسـیده اسـت. زیـرا در روایـات آمـده اسـت 

علمـی بـه امـام حاضـر می رسـد خداونـد آن را از طریـق پیامبـر و اوصیـای پیـش از او 

ْنَفْدَنـا َقـاَل ُقْلـُت َتـْزَداُدوَن 
َ َ
ـا َنـْزَداُد أل ّنَ

َ
 أ

َ
بـه او می رسـاند. امـام باقـر؟ع؟ می فرماید:»َلـْو ال

کاَن َذِلـک ُعـِرَض َعَلـی َرُسـوِل اهَّلِل؟ص؟  ـُه ِإَذا  َمـا ِإّنَ
َ
 یْعَلُمـُه َرُسـوُل اهَّلِل؟ص؟ َقـاَل أ

َ
َشـیئًا ال

کلینـی، 	0		ق، ج	، ص			(. یعنی:  ْمـُر ِإَلیَنا« )شـیخ 
َ ْ
ـِة ُثـّمَ اْنَتَهـی األ ِئّمَ

َ ْ
ُثـّمَ َعَلـی األ

گـر بـه علـم مـا اضافـه نمی گردیـد تمـام می شـد. گفتـم: علمی به شـما اضافه می شـود  ا

کـه رسـول خـدا؟ص؟ آن را نمی دانسـت؟ فرمـود: بـدان هـرگاه علمـی اضافـه بشـود بـر 
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رسـول خدا؟ص؟عرضـه می شـود سـپس بـه امامـان می رسـد آنـگاه بـه مـا می رسـد.

کـه راسـخان در علـم مـا  گـر امامـان اهل بیـت؟مهع؟ در روایـات تصریـح می کننـد   ا

کلینـی، 	0		ق، ج	، ص			  ک: شـیخ  هسـتیم و مـا تأویـل قـرآن را می دانیـم )ن. 

شـبهه  و  شـک  جـای  و  اسـت  صحیـح  سـخنی  ص			و			(  	0		ق،  صفـار،  و 

کـه  علـم  در  راسـخان  برتریـن  و  بهتریـن  کـه  اسـت  مسـّلم  زیـرا  نـدارد  وجـود  آن  در 

محکمتریـن ایمـان و عمـل بـه علـم را دارنـد پیامبـر؟ص؟ و اوصیـای معصـوم؟مهع؟ او 

کـه در مراحلـی از رسـوخ در علـم قـرار دارند به تعلیـم آنها به آن  هسـتند و دیگـران هـم 

رسـیده اند. بلکـه در حدیثـی امـام صـادق؟ع؟ راسـخان در علـم را کسـانی می داند که 

اِسـُخوَن ِفـی اْلِعْلـِم؟ َفُقـْل: َمـْن  در علمشـان هیـچ اختافـی نباشـد.»َفِإْن َقاُلـوا: َمـِن الّرَ

کاَن َرُسـوُل اهَّلِل؟ص؟ َصاِحـَب  ک؟ َفُقـْل:   یْخَتِلـُف ِفـی ِعْلِمـِه. َفـِإْن َقاُلـوا: َفَمـْن ُهـَو َذا
َ

ال

گـر بگویند: راسـخان در علم  کلینـی، 	0		ق، ج	، ص			(. یعنـی: ا َذِلـک« )شـیخ 

کیسـت؟  گـر بگوینـد:  کـه در علمـش اختافـی نباشـد. ا کسـی  کسـانی اند؟ بگـو:  چـه 

بگـو: رسـول خـدا؟ص؟ صاحـب چنیـن امـری اسـت.

کـه  آنجـا  و  اسـت  گاه  آ خویـش  جهـل  بـه  کـه  اسـت  کسـی  علـم  در  راسـخ  پـس 

نمی دانـد سـخنی نمی گویـد و تمـام افعـال و سـخنانش همـه از علـم نشـأت می گیـرد و 

بـی علـم هیـچ حرفـی نمی زنـد و هیچ علمی را نادانسـته رّد نمی کند. بدیهی اسـت که 

گاه در گفته هایـش تناقض و تنافـی و تهافت بوجود نخواهد آمد. چنیـن کسـی هیـچ 

نتیجه گیری.  

 نتیجـه اینکـه علـم بـه تأویـل قـرآن اختصـاص بـه خداونـد متعـال دارد و او بـه هر 

کـه ایـن آمـوزش از  کسـی از راسـخان در علـم بخواهـد آن را می آمـوزد. روشـن اسـت 
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رسـول خـدا؟ص؟ شـروع می شـود و بـه امامـان معصوم؟مهع؟می رسـد و از طریـق آنهـا بـه 

کـه تأویـل متشـابه یعنـی مـراد خداونـد  دیگـران منتقـل می شـود. بنابرایـن تـا مادامـی 

متعـال از آن بـه پیامبـر؟ص؟ نرسـیده باشـد، پیامبـر؟ص؟ بـه آن ایمـان دارد ولـی بـدان 

کـرد هم خود بدان  کـه تأویـل آن را از خداونـد متعـال دریافت  عملـی نمی کنـد و آنـگاه 

ایمـان مـی آورد و عمـل می کنـد و هـم بـه دیگران یعنـی امامان معصـوم؟مهع؟ می آموزد 

کـه راسـخ در  گـر الزم بـود بـه آنـان  و امامـان نیـز بـدان ایمـان آورده و عمـل می کننـد و ا

علم انـد یعنـی اهـل علـم هسـتند و بـه علـم احترام گذاشـته و به آن عمـل می نمایند و 

کـه علـم برایشـان ارزش و احترامـی نـدارد  بـدان ایمـان دارنـد، می آموزنـد. امـا کسـانی 

گرفتـه و بـه جهـل خویـش هیـچ اقـرار نمی کننـد روشـن  و جهـل برایشـان جـای علـم را 

کـه چنیـن اشـخاصی را نمی شـود علـم آموخـت. اسـت 

منابع
قرآن مجید. 	

ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و األثر، اسماعیلیان، . 	
قم: 				ش.

عبد . 	 المحقق:  الحسین،  أبو  الرازی،  القزوینی  زکریاء  بن  فارس  بن  أحمد 
السام محمد هارون، معجم مقاییس اللغة، بیروت: دار الفکر، 				ق - 

				م.

کتاب العین، قم: مؤسسة دار الهجرة، 	0		ق.. 	 خلیل بن احمد، 

کوچه . 	 الدرجات، تصحیح: میرزا محسن  الحسن، بصائر  صفار، محمد بن 
باغی، مکتبة آیت اهَّلل مرعشی نجفی، قم: 	0		ق.

طبرسی، احمد بن علی ، اإلحتجاج علی أهل اللجاج، مشهد: نشر مرتضی ، . 	
	0		ق.



4۳ تطبیق و تأویل از نظر مکتب تفکیک

رسولی . 	 هاشم  سید  تحقیق:  عیاشی،  تفسیر  مسعود،  بن  محمد  عیاشی، 
محاتی، تهران، المکتبة العلمیة االسامیة، بی تا.

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تهران: دار الکتب اإلسامیه، 	0		ق.. 	

نورى، حسین بن محمد تقی ، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، قم: . 	
مؤسسه آل البیت؟مهع؟ ، 	0		ق. 

کتابفروشی اسامیه، 				ش.. 0	 همو، دار السام، تهران: 





سال 5، شماره ی ۹، بهار و تابستان ۱۳۹7، ص 45 تا 76

قرآن  تفسیر  روش  گونه شناسی 
به قرآن در روایات تفسیری امام 
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چکیده:  ارتباط دوسویه میان »قرآن و اهل بیت؟مهع؟« نشان 
اهل بیت؟مهع؟  وحی،  حقایق  به  انسان ها  گاه ترین  آ می دهد 
یــک سو،  از  اینکه  بــه  تــوجــه  بــا  مــیــان،  ــن  ای مــی بــاشــنــد. در 
محمد؟ص؟  آل  صــادق  به  تفسیری  روایــات  از  فراوانی  حجم 
به  روایــات،  این  از  برخی  دیگر،  از سوی  و  منسوب می باشد 
شیوه ی قرآن به قرآن اختصاص یافته، لذا شناخت روش ها 
گون ایشان و نیز مطالعه ی ژرف و  گونا و شیوه های تفسیری 
گامی اساسی برای فهم  تحلیل گونه ی روایات تفسیرى وی، 

مراد الهی است.
امــام صادق؟ع؟  کام  قــرآن در  به  قــرآن  گونه های تفسیر  از   
محکم  ارجاع  مطلق،  تقیید  عام،  تخصیص  مانند:  مواردی 
قابل  قرآن  از  استفاده  با  قرآن  مجمات  تبیین  و  متشابه  به 
بــررســی اســـت. یــافــتــه هــای حــاصــل از ایـــن پــژوهــش نشان 
صادره  موارد  در  تنها  قرآن،  به  قرآن  تفسیری  روش  می دهد 
از معصوم قابل اعتنا است و می تواند متقن ترین راه در جهت 
شاهد  صورت  این  در  آید؛  شمار  به  الهی  آیات  تفسیر  و  فهم 
گرانسنگ مورد  پیوند میان قرآن و عترت به عنوان دو میراث 

کرم؟ص؟ در حدیث ثقلین هستیم. اشاره ی پیامبرا
تفسیری،  روایــات  قرآن،  به  قرآن  تفسیر،  روش  کلیدواژه ها: 

امام صادق؟ع؟، علوم قرآنی.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۱
پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۷



مقدمه.  

روش تفسـیر قـرآن بـه قـرآن، از روش هـای مـورد توجـه مفسـران و تفسـیرپژوهان 

کـه معمواًل با اسـتفاده از رهنمودهای خـوِد قرآن در  بـه ویـژه در سـده های اخیـر اسـت 

فهـم معانـی و مقاصـد آن انجـام می گیـرد )صغیـر، 0			 ق، ص 		(.

کثـری از آیـات دیگـر قـرآن بـرای تبییـن مـراد  ایـن روش، یعنـی اسـتفاده ی حدا

ع و محتـوای آنهـا یکسـان یـا نزدیـک بـه هـم اسـت. در ایـن  کـه موضـو آیـه ای دیگـر 

کامل  روش دسـت یابی بـه مـراد واقعـی خـدای متعـال، بـا توجـه بـه آیـات دیگـر قـرآن 

می گـردد. تفسـیر قـرآن بـه قـرآن، از روش هـای مـورد توجـه مفّسـران و قرآن پژوهـان 

بـه شـمار  تفسـیر  در  اولیـن روش  را  آن  برخـی  و  اسـت  بـوده  کنـون  تا اسـام  از صـدر 

کـه بنـا بـه بـاور آنـان در تفسـیر برخـی آیـات قـرآن، پیش از هـر چیز دیگر  می آورنـد؛ چرا

بایـد از خـود قـرآن، تفسـیر آن را بخواهیـم )نـک: فتحـی، 				 ش، ص 0	( و ایـن 

کـرم؟ص؟ و ائمـه؟مهع؟ بـه عنـوان مبیـن قـرآن, اعمـال  کـه رسـول ا همـان روشـی اسـت 

ل و اسـتناد می فرمودند  می کردنـد و در تبییـن برخـی از آیـات, بـه آیـات قوی تر اسـتدال

)جـوادی آملـی، 				 ش، ص 			(.

همـه ی مفّسـران و صاحب نظـران، جـز تعـداد اندکـی، ایـن روش را پسـندیده، در 

کـرده، و برخـی آن را بهتریـن روش تفسـیر دانسـته اند.  بسـیاری مـوارد از آن اسـتفاده 
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کـه بدانیم تفسـیر موضوعی قـرآن بدون  اهمیـت ایـن روش هنگامـی روشـن می شـود 

اسـتفاده از روش تفسـیر قـرآن بـه قـرآن ممکـن نیسـت و در تفسـیر ترتیبـی نیـز مفّسـر 

کنـار بگـذارد، در حقیقـت از قرایـن  گـر آن را  نمی توانـد از ایـن روش بی نیـاز باشـد و ا

نقلـی موجـود در آیـات دیگـر صرف نظـر کرده اسـت و در نتیجه، به دام تفسـیر به رأی 

می افتـد. )نـک: رضایـی اصفهانـی، 				 ش، ص 0	( 

اهمیـت و جایـگاه روش تفسـیر قـرآن بـه قـرآن بیـش از پیـش روشـن خواهـد شـد 

قـرآن  خـود  از  قـرآن،  آیـات  تفسـیر  در  نیـز  معصـوم؟مهع؟  پیشـوایان  بدانیـم  وقتی کـه 

کرده انـد و ایـن امـر بیان گـر سـابقه ی طوالنـی تفسـیر قـرآن بـه قـرآن اسـت.  اسـتفاده 

کـرم؟ص؟ و نیـز ائمـه ی اطهـار؟مهع؟ بـه عنـوان را سـخان علـم  نقـش بی بدیـل پیامبرا

الهـی در تفسـیر آیـات وحیانـی و تبییـن مقاصـد قرآنـی، غیرقابـل انـکار بـوده و بـر هیـچ 

کاوش در آموزه هـا و معـارف بلنـد قرآنـی  محقـق اندیشـمندی پوشـیده نیسـت؛ لـذا، 

بـدون اسـتمداد از گوهرهـای نـاب سـخنان اهل بیـت؟مهع؟ میسـر نخواهـد بـود )نـک: 

اقـدام فقـط در شـأن اهل بیـت؟مهع؟  ایـن  اینکـه  امـا  خرمـی، 				 ش، ص 			(. 

کـه  کننـد، مسـأله ای اسـت  اسـت یـا سـایر افـراد هـم می تواننـد از ایـن روش اسـتفاده 

وحـدت نظـری در میـان قائـان به تفسـیر قرآن بـه قرآن پیرامون آن دیده نمی شـود. 

امـام صـادق؟ع؟ پیشـوای ششـم شـیعیان، نقشـی منحصربه فـرد و بی بدیلـی در 

کـه اصحـاب و یـاران امـام و نیـز  کریـم داشـته، بـه طـوری  ارائـه و بیـان تفسـیر قـرآن 

تشـنگان معـارف و احـکام الهـی از روایـات تفسـیری ایشـان بـه عنـوان منبـع قطعـی 

دیـن سـیراب می شـدند. از نظـر امـام صـادق؟ع؟ قـرآن دارای نظـم و ترتیـب و ترکیب 

آیـات دسـت  بـا توجـه بـه آن می تـوان بـه حقایـق قـرآن و تأویـل  کـه  خاصـی اسـت 

یافت )بـی آزار شـیرازی، 				 ش، ص 			(.
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بـرای شـناخت بیشـتر ایـن روش تفسـیری، دانسـتن ایـن نکتـه ضروری اسـت که 

تفسـیر قـرآن بـه قـرآن دارای گسـتره ی وسـیعی اسـت و گونه هـا و مصادیـق متعـددی 

قـرآن  آیـات  تفسـیر  بـه  مسـتقل  و  خـاص  روشـی  بـه  این گونه هـا،  از  کـدام  هـر  دارد. 

می پـردازد. این گونه هـا عبارتسـت از: 	- ارجـاع متشـابهات بـه محکمـات، 	- تقییـد 

آیـات مطلـق بوسـیله ی آیـات مقیـد، 	- تخصیـص آیـات عـام بـا آیـات خـاص، 	- 

تبییـن آیـات مجمـل بـا آیـات مبّیـن، 	- تعییـن مصـداق برخـی آیـات بـا کمـک دیگـر 

آیـات )مـؤدب، 0			 ش، ص 			(.

روایـات  مختلـف  گونه هـای  بـه  اشـاره  ضمـن  می شـود  تـاش  نوشـتار،  ایـن  در 

گونه هـا و  تفسـیری امـام صـادق؟ع؟، بـه طـور خـاص بـه معرفـی، بررسـی و تحلیـل 

از منظـر آن حضـرت پرداختـه شـود.  بـه قـرآن  مصادیـق متعـدد تفسـیر قـرآن 

امام صادق؟ع؟ و تفسیر قرآن.   .  

کـه می دانیـم بخـش عظیمـی از روایـات تفسـیری بـه پیشـوای ششـم  آن چنـان 

گونه های  گون، بـا اسـتفاده از  گونا کـه در شـرایط  امـام صـادق؟ع؟ منسـوب می باشـد 

کپـور، 				  کریمـه دسـت می یازیـد )خا ح و تفسـیر آیـات  مختلـف تفسـیری بـه شـر

ش، ص 		(.

شهرسـتانی از علمـای اهل تسـنن، طریـق امـام را در تفسـیر طریـق سـامت و علـم 

ایشـان را علـم الهـی می دانـد و می گویـد: خداونـد بـا کتابـش قـرآن بـر بندگانـش تجلی 

الصـادق؟ع؟ می تـوان فهمیـد )نـک:  بـن محمـد  کلمـات جعفـر  از  را  ایـن  و  می کنـد 

همـو، 				 ش، ج 	، ص 		(.

آن حضرت با توجه به ظرفیت علمی افراد و توانایی و استعداد آنها از شیوه های 
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مختلفـی بـرای تبییـن و توضیـح آیـات اسـتفاده می کردنـد که برای نمونه بـه برخی از 

آنها به طور خاصه اشـاره می شـود:

۱-تفسـیر مأثـور: اصطـاح تفسـیر بـه مأثـور، عـام اسـت و تفسـیر قـرآن بـا روایـت و 

قـرآن بـا کام صحابـه و تابعیـن را در بـر می گیـرد. از تفسـیر بـه مأثـور بـه عنـوان تفسـیر 

نقلـی نیـز یـاد می شـود )مـؤدب، 				 ش، ص 			( امـا در نـگاه شـیعه بایـد تفسـیر 

برجای مانـده از اهل بیـت؟مهع؟ را مأثـور بنامیـم چـه اینکـه عـدم عدالـت صحابـه بـر 

کتـاب(. اسـاس قـرآن و روایـات قابل اثبـات اسـت )نـک: میانـی، سراسـر 

امـام جعفـر  اْلُحْسـنی< )األنبیـاء، 	0	(  ـا  ِمّنَ َلُهـْم  َسـَبَقْت  ذیـَن 
َ
اّل >ِإّنَ  آیـه ی  ذیـل 

گفـت: رسـول خـدا؟ص؟  کـه علـی؟ع؟  صـادق؟ع؟ از پـدران بزرگوارشـان نقـل می کنـد 

بـه مـن فرمـود: »ایـن آیه درباره ی شـما نازل شـده اسـت« )مظهـری، 				 ق، ج 	، 

ص 	0	(.

کـه در تبیین  ۲-تفسـیر لغـوی: شـماری از روایـات تفسـیری امـام بـه شـکلی اسـت 

آیـات، تنهـا یـک واژه یـا برخـی واژگان آیـه را معنـی نموده اسـت )رسـتمی، 0			 ش، 

ص 			(.

ـمین<  ِلْلُمَتَوّسِ یـاٍت 
َ

در حدیثـی از امـام صـادق؟ع؟ ذیـل آیـه ی >ِإّنَ فـی ذِلـک آل

کـه البتـه  )الحجـر، 		( معنـی »متوسـمین« را تیزهوشـان و نازک بینـان دانسـته اند 

در احادیـث دیگـری مصـداق اتـم آن را اهل بیـت؟مهع؟ معرفـی نموده انـد )سـیوطی، 

	0		 ق، ج 	، ص 0	(.

گاه  که ایشـان  ۳-تفسـیر ادبـی: در برخـی روایـات امـام صادق؟ع؟ دیده می شـود 

گاه در  بیـان تفسـیری خـود را بـه قاعـده ای از قواعـد ادبیـات عـرب مسـتند می سـازد و 
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ضمـن بیـان تفسـیر، نـکات ادبـی را یـادآور می شـوند؛ بـه عنـوان نمونـه از آن حضـرت 

کَمَثـِل آَدَم َخَلَقـُه ِمْن ُتـراٍب ُثّمَ قاَل  دربـاره ی تفسـیر آیـه ی >ِإّنَ َمَثـَل عیسـی ِعْنـَد اهَّلِل 

کـْن َفیکـون< )آل عمـران، 		( سـوال شـد، ایشـان فرمـود: معنایش این اسـت که  َلـُه 

کـه هر دو از غیر پـدر به وجود  َمَثـل عیسـی؟ع؟ در خلـق همچـون َمَثـل آدم؟ع؟ اسـت 

آمدنـد. پـس بـه عیسـی؟ع؟ گفتـه شـد: »کـن فیکـون«. پـس » هـا« اول در »خلقـه« به 

آدم؟ع؟ بـر می گـردد و »هـا« دوم »در ثـم قـال لـه« بـه عیسـی؟ع؟ بـر می گـردد )سـبط 

بـن جـوزی، 				 ق، ج 	، ص 			(.

۴-تفسـیر از راه بیـان مصـداق آیـه و جـری و تطبیـق: بیـان مصـداق آیـه یعنـی 

کـه در روایات  تطبیـق آیـه بـر وجودهـای عینـی و خارجـی یکـی دیگـر از مواردی اسـت 

گاه مصداق خاص  تفسیری امام صادق؟ع؟ به چشم می خورد. در این روش امام، 

گاهـی هـم بـه ذکـر یکـی از مصادیـق آن  گاه مصـداق اتـم آیـه و  کرده انـد و  آیـه را بیـان 

بسـنده نموده انـد و زمانـی امـام در تفسـیر آیـه از جـری و تطبیـق اسـتفاده می کنـد. 

ار< )التوبه، 
َ

ذیَن یُلوَنکْم ِمـَن اْلکّف
َ
ذیـَن آَمُنوا قاِتُلوا اّل

َ
یَها اّل

َ
طبـری ذیـل آیـه ی >یـا أ

آیـه  از مصادیـق  را  بـا دیلمیـان  کارزار  امـام  کـه در آن  			( حدیثـی روایـت می کنـد 

می دانـد )طبـری، 	0		 ق، ج 	، ص 		(.

۵-اسـتفاده از تشـبیه و تمثیـل در تفسـیر آیـه: تشـبیه از ارزنده تریـن و برتریـن 

ع باغـت اسـت. تشـبیه در لغـت بـه همـان معنـی تمثیـل اسـت و در اصطـاح پدیـد  نـو

آوردن مماثلـت و مشـارکت حداقـل میـان دو شـیء در یکـی از اوصاف و ویژگی هاسـت 

ج سـاختن  و هدف آن اظهار مشـکل ترین مطالب در قالب روشـن ترین عبارات و خار

آن از ابهـام بـه مرحلـه ی روشـنایی و وضوح اسـت )ابن ناقیـا، 				 ش، ص 	0	(.
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کـه امـام صـادق؟ع؟ بـرای  	-تفسـیر قـرآن بـه قـرآن: یکـی از اسـلوب های ویـژه 

کشـف حقایـق آیـات وحیانـی بـه کار برده انـد، روش تفسـیر  آشـکار نمـودن معانـی و 

ع ایـن نوشـتار اسـت. کـه موضـو قـرآن بـه قـرآن اسـت 

گونه های روش تفسیر قرآن به قرآن.   .  

کشـف و دریافت  در این روش هر آیه ای به وسـیله ی آیات هم لفظ و هم محتوا 

گونه هـای روش تفسـیری قـرآن بـه قـرآن از منظـر  می شـود. در ادامـه بحـث، انـواع 

امـام صـادق؟ع؟ مـورد بررسـی قـرار می دهیـم.

تفسیر آیات متشابه با استفاده از آیات محکم:.   .   .  

گریزناپذیـر  گاهـی از محکـم و متشـابه قـرآن، ضرورتـی  در روایـات اهل بیـت؟مهع؟ آ

و مقدمـه ی فهـم و تفسـیر قـرآن شـناخته شـده اسـت. قـرآن دارای وجـوه پنج گانـه 

گفته شـده: بـه  کـه یکـی از وجـوه آن، محکـم و متشـابه اسـت و دربـاره ی آن  اسـت 

کنیـد )نـک: نـوری، 	0		 ق، ج 	، ص 		(. محکمـات عمـل و متشـابهات را رهـا 

کـه برخـی از آن بـا  گفته شـده: متشـابه چیـزی اسـت  در روایتـی در معنـای تشـابه 

برخی دیگر شباهت دارد )عیاشی، 0			 ق، ج 	، ص 		؛ مجلسی، 	0		 ق، ج 	، 

ص 			( در روایتـی دیگـر همیـن تقسـیم انجام گرفتـه، امـا حـوزه ی آیـات محکـم، 

اسـت  شـده  تعییـن  ایمـان  و  اعتقـاد  تنهـا  متشـابه  آیـات  حـوزه ی  و  اعتقـاد  و  عمـل 

)عیاشـی، 0			 ق، ج 	، ص 		؛ مجلسـی، 	0		 ق، ج 		، ص 			(. 

آیـات متشـابه اختصـاص  بـه تفسـیر  روایـات تفسـیری اهل بیـت؟مهع؟  از  بخشـی 

ع، بـرای شـبهه زدایی،  دارد. آنـان افـزون بـر یـادآوری ضـرورت توجـه بـه ایـن موضـو

آنهـا در رسـاله ی محکـم و  از  کـه نمونـه ای  کرده انـد،  را تفسـیر  آیـات  از  ایـن دسـته 
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متشـابه سـید مرتضـی آمـده اسـت )نـک: مجلسـی، 	0		 ق، ج 0	، ص 		 )

آنچـه از بیانـات مختلـف ائمـه ی اهل بیت؟مهع؟ به دسـت می آید این اسـت که در 

کـه مدلـول حقیقـی خـود را بـه هیـچ وسـیله ای  قـرآن مجیـد متشـابه بـه معنـی آیـه ای 

گـر در افـاده ی مدلـول حقیقـی خـود  بـه دسـت ندهـد، وجـود نـدارد. بلکـه هـر آیـه ای ا

مسـتقل نباشـد بواسـطه ی آیـات دیگـری می تـوان بـه مدلـول حقیقـی آن پـی بـرد و 

ایـن همـان ارجـاع متشـابه بـه محکم اسـت.

امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: »اْلُمْحَکـُم َمـا ُیْعَمـُل ِبـِه َو اْلُمَتَشـاِبُه َمـا اْشـَتَبَه َعَلـی 

َجاِهِلِه.« )عیاشـی، التفسـیر، 0			 ق، ج 	، ص 			( یعنی: محکم قرآن آن اسـت 

که نداند مشـتبه می شـود؛  که به کسـی  کرد و متشـابه آن اسـت  که به آن بتوان عمل 

کـه محکـم و متشـابه نسـبی می باشـند و ممکـن  بنابرایـن از روایـت اسـتفاده می شـود 

کـس دیگـر متشـابه باشـد )نـک:  کسـی محکـم و نسـبت بـه  اسـت آیـه ای نسـبت بـه 

طباطبایـی، 				 ش، ص 		 و 		(.

در ذیـل بـه نمونه هایـی از آیـات متشـابه و تفسـیر امـام صـادق؟ع؟ از ایـن آیـات 

آیـات محکـم اشـاره می گـردد: به وسـیله ی 

- تنزیه خداوند از هرگونه امثال مادی و دنیوی

عن  الحسین،  بن  محمد  عن  زیاد،  بن  حمید  حدثنا  قال:  إبراهیم،  بن  »علی 

فی  أبیه؟امهع؟،  عن  محمد،  بن  جعفر  عن  زید،  بن  طلحة  عن  یحیی،  بن  محمد 

ِفیها  کِمْشکاٍة  ُنوِرِه  َمَثُل  ْرِض 
َ ْ
األ َو  ماواِت  الّسَ ُنوُر  >اهَّلُل  تعالی:  قوله  تفسیر  حدیث 

الحدیث: قلت لجعفر بن محمد:  آخر  و فی  اآلیة،  )النور، 		(.  اْلِمْصباُح <  ِمْصباٌح 

ک- یا سیدی- إنهم یقولون: مثل نور الرب؟ قال: »سبحان اهَّلل! لیس هَّلل  جعلت فدا
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ْمثاَل « )النحل، 		(. )بحرانی، 				 ش، ج 	، 
َ ْ
ِ األ

مثل، قال اهَّلل: »َفا َتْضِرُبوا هَّلِلَّ

تفسیر  ذیل  حدیثی  انتهای  در  خود  اسناد  به  ابراهیم  بن  علی  یعنی:   .)			 ص 

آیه: »خداوند نور آسمان ها و زمین است. مثل نور خداوند همانند چراغدانی است 

که راوی  گیرد …« آورده  که در آن چراغی )پرفروغ( باشد, آن چراغ در حبابی قرار 

گوید از امام صادق؟ع؟ پرسیدم: فدایت شوم! ای آقای من! مردم می پرسند: نور 

خدا شبیه چیست؟ حضرت فرمود: سبحان اهَّلل! خدا مثال و مانند ندارد, خداوند 

فرموده: »پس برای خدا امثال )و شبیه ها( قائل نشوید!«.

کـه با تمسـک  کِمْشـکاٍة< متشـابه اسـت و از جملـه آیاتـی اسـت  آیـه ی >َمَثـُل ُنـوِرِه 

ح شـده اسـت. امـام صـادق؟ع؟ بـا  بـه آن شـبهه ی قابل رؤیـت بـودن خداونـد مطـر

ْمثـاَل< آیـه ی متشـابه فوق را تشـریح می نماینـد؛ با این 
َ ْ
ِ األ

ذکـر آیـه ی >َفـا َتْضِرُبـوا هَّلِلَّ

کـه ذات اقـدس الهـی هیچ گونـه مثـال و ماننـدی نـدارد و به قول خـود قرآن:  توضیـح 

َکِمثِلِه َشـیء< اسـت. >َلیـَس 

-احاطه ی پروردگار بر تمام عالم وجود

»عـدة مـن أصحابنـا عـن احمـد بـن محمـد بـن خالد عن یعقـوب بن یزیـد عن ابن 

أبـی عمیـر عـن ابـن أذینـة عـن أبـی عبـد اهَّلل؟ع؟ فـی قولـه: >مـا یکـوُن ِمـْن َنْجـوی 

 ُهـَو َمَعُهـم< فقـال: هـو واحـد 
ّ

 ُهـَو ساِدُسـُهْم … ِاال
َّ

 ُهـَو راِبُعُهـْم َو ال َخْمَسـٍة ِإال
َّ

َثاَثـٍة ِإال

و احـدی الـذات بائـن مـن خلقـه، و بذلـک وصـف نفسـه و هـو بـکل شـی ء محیـط، 

ْرِض 
َ ْ
ـماواِت َو ال ِفی األ ٍة ِفی الّسَ باإلشـراف و االحاطة و القدرة >ال یْعُزُب َعْنُه ِمْثقاُل َذّرَ

کـن محـدودة  کَبـُر< باإلحاطـة و العلـم ال بالـذات، الن األما
َ
ْصَغـُر ِمـْن ذِلـک َو ال أ

َ
َو ال أ

کان بالـذات لزمها الحوایة«. )عروسـی حویـزی، 				 ق،  تحویهـا حـدود أربعـة فـاذا 

گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ درباره ی آیه ی  ج 	، صـص 			 و 			( یعنـی: ابـن اذینـه 
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»هیـچ گاه سـه نفـر بـا هـم نجـوا نمی کننـد مگـر اینکـه خداونـد چهارمیـن آنهـا اسـت، و 

هیـچ گاه پنـج نفـر بـا هـم نجـوا نمی کننـد مگـر اینکـه خداونـد ششـمین آنهـا اسـت، و 

کم تـر و نـه بیشـتر از آن مگـر اینکـه او همـراه آنـه اسـت « )المجادلـه، 	(  نـه تعـدادی 

سـؤال نمـودم، حضـرت فرمودنـد: او یکتـا و ذاتًا یگانه اسـت از خلق خـود جدا و او "به 

هـر چیـزی احاطـه دارد" )فصلـت، 		( بـه اشـراف و احاطـه و قـدرت "هیـچ ذره ای و 

کم تـر و بیش تـر از آن در آسـمان ها و زمیـن از او مخفـی نیسـت" )سـبأ، 	( ایـن بـه  نـه 

احاطـه و علـم او اسـت نـه بـه ذات؛ زیرا مکان هـا دارای جهت های چهارگانه هسـتند 

گـر او بـه ذات حاضـر باشـد الزمـه اش جهت دار بودن او اسـت ]کـه درباره ی خداوند  و ا

محال اسـت[.

 ُهـَو َمَعُهم< 
ّ

در اینجـا امـام صـادق؟ع؟ آیـه ی متشـابه >مـا یکوُن ِمـْن َنْجوی … ِاال

کـرده اسـت: >و هو بکل شـی ء محیط< اشـاره  را بـا دو آیـه ی محکـم تشـریح و تبییـن 

ٍة  َذّرَ ِمْثقـاُل  َعْنـُه  یْعـُزُب  >ال  آیـه ی  بـه احاطـه و اشـراف خداونـد بـر همه چیـز دارد و 

…< مخفـی و پنهـان نمانـدن هیـچ امـری از دیـد خداونـد و حضـور همیشـگی خداونـد 

کـرده اسـت. تعالـی را در همه جـا بیـان 

-االهّیات، سندی بر نفی مکان دار بودن خداوند:

اهَّلِل  َقـْوِل  َعـْن  َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟-  َبـا 
َ
أ ْلُت 

َ
الرحمـن بـن حجـاج می گویـد: »َسـأ 	( عبـد 

کّلِ َشـی ٍء َفَلیـَس َشـی ٌء  ْحمـُن َعَلـی اْلَعـْرِش اْسـَتوی<  َفَقـاَل اْسـَتَوی ِفـی  َتَعاَلـی- >الّرَ

کّلِ َشـی ٍء«  ْقـَرَب ِإَلیـِه ِمـْن َشـی ٍء َلـْم یْبُعـْد ِمْنُه َبِعیٌد َو َلْم یْقُرْب ِمْنُه َقِریٌب اْسـَتَوی ِفی 
َ
أ

کلینـی، 	0		 ق، ج 	، ص 			(. )شـیخ 

ّنَ اهَّلَل ِمـْن 
َ
هم چنیـن ابوبصیـر بـه نقـل از امـام صـادق؟ع؟ می گویـد: »َمـْن َزَعـَم أ
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ـی ِء 
َ

ْعِنی ِباْلَحَوایِة ِمَن الّش
َ
ـْر ِلی َقاَل أ کَفَر ُقْلُت َفّسِ ْو َعَلی َشـی ٍء َفَقْد 

َ
ْو ِفی َشـی ٍء أ

َ
َشـی ٍء أ

ّنَ اهَّلَل ِمْن َشـی ٍء َفَقْد 
َ
ْخَری َمْن َزَعَم أ

ُ
ْو ِمن َشـی ٍء َسـَبَقُه َو ِفی ِرَوایٍة أ

َ
ک َلُه أ ْو ِبِإْمَسـا

َ
َلُه أ

ُه َعَلی َشـی ٍء  ّنَ
َ
ـُه ِفـی َشـی ٍء َفَقـْد َجَعَلـُه َمْحُصـورًا َو َمـْن َزَعَم أ ّنَ

َ
َجَعَلـُه ُمْحَدثـًا َو َمـْن َزَعـَم أ

قـول خـدای  از  امـام صـادق؟ع؟ پرسـیدم  از  یعنـی:  « )همـان(. 
ً

َمْحُمـوال َجَعَلـُه  َفَقـْد 

ْحمـُن َعَلـی اْلَعـْرِش اْسـَتوی< )طـه، 	( فرمـود: برابـر اسـت در هـر چیـز و  تعالـی: >الّرَ

چیـزی بـه او نزدیک تـر از چیـزی نیسـت، دوری از وی دور نیسـت و نزدیکـی بـه وی 

نزدیـک نیسـت، برابـر اسـت نسـبت بـه هـر چیـز )یعنـی بـا هـر چیـز یـک نسـبت دارد(. 

کـه خـدا از چیـزی اسـت یـا در چیـزی  کنـد  گمـان  کـه  امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: هـر 

کـردم: آن را  کافـر اسـت، ابوبصیـر می گویـد: عـرض  اسـت یـا بـر چیـزی اسـت بـه یقیـن 

کـه چیـزی او را در درون خود  بـرای مـن توضیـح بدهیـد، فرمـود: مقصـودم این اسـت 

داشـته باشـد یـا او را نگهـدارد یـا آنکـه از چیـزی پیـش از خـود بوجـود آمـده باشـد. در 

کـه خـدا از چیزی بـوده اسـت، او را پدیده  کـه: هـر کـس گمـان بـرد  روایـت دیگـر اسـت 

کـه گمـان بـرد در چیزی اسـت او را محصـور نموده، و هر  شـده، قـرار داده اسـت، و هـر 

گمـان بـرد بـر چیـزی اسـت او را قابـل محل شـناخته. کـه 

ْرِض ِإلـٌه < 
َ ْ
ـماِء ِإلـٌه َو ِفـی األ ـِذی ِفـی الّسَ

َ
	( در تفسـیر قـول خـدای تعالـی >َو ُهـَو اّل

گفـت: ِإّنَ ِفـی اْلُقـْرآِن آیًة ِهـی َقْوُلَنـا، ُقْلُت:  کر دیصانـی  گویـد: ابـو شـا هشـام بـن حکـم 

ِجیُبـُه، 
ُ
ْدِر ِبَمـا أ

َ
ْرِض ِإلـٌه< َفَلـْم أ

َ ْ
ـماِء ِإلـٌه َو ِفـی األ ـِذی ِفـی الّسَ

َ
َمـا ِهـی؟ َفَقـاَل: >َو ُهـَو اّل

ُم ِزْنِدیـٍق َخِبیـٍث، ِإَذا َرَجْعـَت 
َ

کا َبـا َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟، َفَقـاَل : »هـَذا 
َ
ـْرُت أ َفَحَجْجـُت، َفَخّبَ

ٌن، َفُقْل َلُه: َمـا اْسـُمک ِباْلَبْصَرِة؟ 
َ

ـُه یُقـوُل : ُفـا ِإَلیـِه، َفُقـْل َلـُه: َمـا اْسـُمک ِباْلکوَفـِة؟ َفِإّنَ

ِإلـٌه، َو ِفـی  ْرِض 
َ ْ
ِإلـٌه، َو ِفـی األ ـَماِء  َنـا ِفـی الّسَ َرّبُ کذِلـک اهَّلُل  ٌن، َفُقـْل : 

َ
ـُه یُقـوُل: ُفـا َفِإّنَ

کٍر،  َبـا َشـا
َ
َتیـُت أ

َ
کّلِ َمـکاٍن ِإلـٌه«. َقـاَل: َفَقِدْمـُت، َفأ اْلِبَحـاِر ِإلـٌه، َو ِفـی اْلِقَفـاِر ِإلـٌه، َو ِفـی 
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کلینـی، 	0		 ق، ص 			 و 			(  ْخَبْرُتـُه، َفَقـاَل: هـِذِه ُنِقَلـْت ِمَن اْلِحَجاز. )شـیخ 
َ
َفأ

کـدام آیه؟ فرمود:  کـه به گفته ی ما داللـت دارد، گفتم:  یعنـی: در قـرآن آیـه ای اسـت 

ْرِض ِإلـٌه < )الزخـرف، 		(. یعنی: او اسـت که در 
َ ْ
ـماِء ِإلـٌه َو ِفـی األ ـِذی ِفـی الّسَ

َ
>َو ُهـَو اّل

آسـمان معبـود اسـت و در زمیـن معبـود اسـت، مـن ندانسـتم جـواب او را چـه بگویـم، 

گـزارش دادم، فرمود: این سـخن  ع را بـه امـام صادق؟ع؟  بـه حـج رفتـم و ایـن موضـو

کوفـه چیسـت؟  زندیـق زشـت سرشـتی اسـت، وقتـی برگشـتی بـه او بگـو: نـام تـو در 

می گویـد: فـان نـام، بـاز بگـو: نامـت در بصـره چیسـت؟ می گویـد: همـان نـام، و در 

جوابـش بگـو: خـدای مـا هم چنیـن اسـت، یکتا اسـت ولی در آسـمان او را »اله« گویند 

و در زمیـن هـم او را »الـه« نامنـد، در دریاهـا »الـه« اسـت و در صحراهـا »الـه« اسـت و 

کر و جـواب را بـه او گفتم،  در هـر جـا »الـه« اسـت. گویـد: بـه کوفـه برگشـتم نـزد ابـو شـا

گفـت: ایـن جـواب از حجـاز نقـل شـده اسـت.

ویژگی هـای  از  ایـن  خـاص.  جهـت  بـودن  دارا  و  مـکان  اشـغال  از  عبـارت  تحیـز 

اسـت  منتفـی  حـق  ذات  از  »تحیـز«  اسـت .  جسـمیت  الزمـه ی  و  مـادی  موجـودات 

گفته هـای  بـا توجـه بـه دو روایـت و  لـذا  )نـک: معرفـت، 				 ق، ج 	، ص 		(. 

ـماِء  ـِذی ِفـی الّسَ
َ
گفـت: آیـه ی >َو ُهـَو اّل امـام؟ع؟ از تفسـیر دو آیـه ی مذکـور، می تـوان 

ْحمـُن َعَلـی اْلَعـْرِش اْسـَتوی< نفـی تحّیـز می کنـد و  ْرِض ِإلـٌه < از آیـه ی >الّرَ
َ ْ
ِإلـٌه َو ِفـی األ

خداونـد؟زع؟ را از هرگونـه مکانیـت و جسـمانیت مبـّرا می دانـد. در واقـع، آیه ی مذکور، 

بـه اثبـات االهیـت و ربوبیـت پـروردگار متعـال در تمـام عالـم اشـاره می نمایـد.

تخصیص آیات عام با استفاده از قرآن.   .   .  

گونه هـای روش  یکـی دیگـر از محورهـای علـوم قـرآن و مقدمـات تفسـیر آنکـه از 

تفسـیر قـرآن بـه قـرآن بـه شـمار مـی رود، آشـنایی بـا عـام و خاص اسـت. عـام و خاص 
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کـه قرآن پژوهـان در قواعـد تفسـیر و  یکـی از مباحـث مربـوط بـه داللـت الفـاظ اسـت 

گفته انـد.  گـون دربـاره آن سـخن  گونا اصولیـان در علـم اصـول بـه تفصیـل و در ابعـاد 

ع پیـش از دیگـران بـوده اسـت بـه طـوری که  امـا توجـه اهل بیـت؟مهع؟ بـه ایـن موضـو

روایـات فراوانـی از اهل بیـت؟مهع؟ در ضـرورت توجـه بـه انـواع خطاب هـای قـرآن و از 

جملـه عـام و خـاص آمـده اسـت. )نـک: عامـه مجلسـی، 	0		 ق، ج 0	، ص 	(.

کلیـه ی  کـه مفهومـش در ثبـوت حکـم بـرای آن بـر  مقصـود از عـام، لفظـی اسـت 

گاهـی نیـز بـه حکـم،  کـه صاحیـت انطبـاق بـر آنهـا را دارد، شـامل می شـود.  امـوری 

یـا  متعلـق  یـا  ع  موضـو افـراد  همـه ی  بـر  شـمولش  اعتبـار  بـه  می شـود  گفتـه  »عـام« 

ع یـا  کـه فقـط بـر برخـی از افـراد موضـو مکلـف، و مقصـود از »خـاص«، حکمـی اسـت 

کـه دال بـر آن اسـت )مظفـر، 				  متعلـق یـا مکلـف شـامل می شـود یـا لفظـی اسـت 

ش، ج 	، ص 			(. 

ح  نمونه هایـی از تخصیـص آیـات عـام بـه بیـان و تشـریح امـام صـادق؟ع؟ به شـر

زیر اسـت:

- اقسام هدایت در گرو مشّیت الهی:

َقـاَل:  اْلَهاِشـِمی  اْلَفْضـِل  ْبـِن  َعْبـِد اهَّلِل  َعـْن  اُق …،  اْلـَوّرَ َعْبـِد اهَّلِل  ْبـُن  َعِلـی  َثَنـا 
َ

»َحّد

ـٍد؟ع؟: َعْن َقـْوِل اهَّلِل؟زع؟- َمْن یْهِد اهَّلُل َفُهـَو اْلُمْهَتِد  َبـا َعْبـِد اهَّلِل َجْعَفـَر ْبـَن ُمَحّمَ
َ
ْلُت أ

َ
َسـأ

َو َمـْن یْضِلـْل َفَلـْن َتِجـَد َلـُه َوِلیـا ُمْرِشـدًا )الکهـف، 		(. َفَقـاَل ِإّنَ اهَّلَل َتَبـاَرک َو َتَعاَلـی 

اِلـِح  یَمـاِن َو اْلَعَمـِل الّصَ ِ
ْ

ْهـَل اإل
َ
کَراَمِتـِه َو یْهـِدی أ اِلِمیـَن یـْوَم اْلِقیاَمـِة َعـْن َداِر 

َ
 الّظ

ُ
یِضـّل

اِلِمیـَن َو یْفَعـُل اهَّلُل مـا یشـاُء )ابراهیـم، 
َ

 اهَّلُل الّظ
ُ

کَمـا َقـاَل َعـّزَ َو َجـَل َو یِضـّل ِتـِه  ِإَلـی َجّنَ

ُهْم ِبِإیماِنِهْم َتْجِری  اِلحاِت یْهِدیِهْم َرّبُ ِذیـَن آَمُنـوا َو َعِمُلـوا الّصَ
َ
		(. َو َقـاَل؟زع؟- ِإّنَ اّل
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ِعیـِم )یونـس، 	(« )ابن بابویـه، 				 ق، صـص  ـاِت الّنَ ْنهـاُر ِفـی َجّنَ
َ ْ
ِمـْن َتْحِتِهـُم األ

			 و 			( یعنـی: عبـداهَّلل بـن فضـل هاشـمی می گویـد: امـام صـادق؟ع؟ دربـاره ی 

کـس را  کنـد، هدایـت یافتـه واقعـی او اسـت و هـر  کـس را خـدا هدایـت  آیـه ی »هـر 

گمـراه نمایـد، هرگـز ولـی و راهنمایـی بـرای او نخواهـی یافـت!« فرمـود: خـدای تبارک 

اسـت  کـه بهشـت  کرامـت خویـش  از خانـه ی  را  قیامـت سـتمکاران  روز  در  تعالـی  و 

گمـراه گردانـد و اهـل ایمـان و عمل صالح را به سـوی بهشـت خویـش هدایت فرماید؛ 

گمـراه می سـازد، )و لطـف خـود را از  کـه خداونـد؟زع؟ فرمـوده: »و سـتمگران را  چنـان 

کار را بخواهـد )و مصلحـت بدانـد( انجـام می دهـد!« و  آنهـا بـر می گیـرد( خداونـد هـر 

کارهای شایسـته انجـام دادند،  کـه ایمـان آوردنـد و  کـه: »کسـانی  خـدای؟زع؟ فرمـوده 

پروردگارشـان آنهـا را در پرتـو ایمانشـان هدایـت می کنـد، از زیـر )قصرهـای( آنهـا در 

باغ هـای بهشـت نهرهـا جـاری اسـت.

ح ایـن عبـارت بایـد دانسـت، صیغـه ی عـام موجـود در آیـه )مـن موصوله(،  در شـر

نشـان گر عمومیـت آیـه اسـت؛ توضیـح اینکـه: هدایت توسـط خداوند موجـب هدایت 

واقعـی انسـان و گمراهـی توسـط پـروردگار موجـب عـدم ولـی و راهنمـا بـرای او خواهـد 

کـه امـام؟ع؟ بـا توجـه بـه دو آیـه ی دیگـر افـراد تحـت  شـد، ایـن آیـه ای عـام اسـت 

در  ظالمـان  و  سـتمگران  می نمایـد:  مشـخص  را  گمراهـی  و  هدایـت  انـواع  شـمول 

گمراهـی خداونـد، و افـراد بـا ایمـان در پرتـوی هدایـت الهـی قـرار می گیرنـد. ورطـه ی 

- تخصیص امر به معروف و نهی از منکر به اهل آن 

ْمـِر 
َ ْ
َبـا َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟ یُقـوُل َو ُسـِئَل َعـِن األ

َ
أ »عـن مسـعد بـن صدقـه، َقـاَل َسـِمْعُت 

َلـُه َو  َفِقیـَل   
َ

َفَقـاَل ال ـِة َجِمیعـًا  ّمَ
ُ ْ
ُهـَو َعَلـی األ َواِجـٌب   

َ
أ اْلُمْنکـِر  ْهـی َعـِن  الّنَ َو  ِباْلَمْعـُروِف 

ِعیـِف 
َ

 َعَلـی الّض
َ

َمـا ُهـَو َعَلـی اْلَقـِوی اْلُمَطـاِع اْلَعاِلـِم ِباْلَمْعـُروِف ِمـَن اْلُمْنکـِر ال ِلـَم َقـاَل ِإّنَ
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ِلیـُل َعَلـی 
َ

ی یُقـوُل ِمـَن اْلَحـّقِ ِإَلـی اْلَباِطـِل َو الّد
َ
ی ِمـْن أ

َ
 ِإَلـی أ

ً
 یْهَتـِدی َسـِبیا

َ
ـِذی ال

َ
اّل

ُمـُروَن ِباْلَمْعُروِف 
ْ
ـٌة یْدُعوَن ِإَلـی اْلَخیِر َو یأ ّمَ

ُ
کَتـاُب اهَّلِل؟زع؟ َقْوُلـُه >َو ْلَتکـْن ِمْنکـْم أ َذِلـک 

کَما َقـاَل اهَّلُل؟زع؟- >َو  َو یْنَهـْوَن َعـِن اْلُمْنکـِر< )آل عمـران، 	0	( َفَهـَذا َخـاّص َغیـُر َعـاّم 

ـٌة یْهـُدوَن ِباْلَحـّقِ َو ِبـِه یْعِدُلـوَن < )األعـراف، 			( َو َلـْم یُقـْل َعَلـی  ّمَ
ُ
ِمـْن َقـْوِم ُموسـی أ

کَما  ـُة َواِحـَدٌة َفَصاِعدًا  ّمَ
ُ ْ
َمـٌم ُمْخَتِلَفـٌة َو األ

ُ
کّلِ َقْوِمـِه َو ُهـْم یْوَمِئـٍذ أ  َعَلـی 

َ
ـِة ُموَسـی َو ال ّمَ

ُ
أ

؟زع؟  ِ
<  )النحل، 			( یُقوُل ُمِطیعًا هَّلِلَّ ِ

ًة قاِنتًا هَّلِلَّ ّمَ
ُ
کاَن أ َقاَل اهَّلُل َعّزَ َو َجَل >ِإّنَ ِإْبراِهیَم 

 ُعـْذَر 
َ

َة َلـُه َو ال  ُقـّوَ
َ

کاَن ال ٍج ِإَذا  َو َلیـَس َعَلـی َمـْن یْعَلـُم َذِلـک ِفـی َهـِذِه اْلُهْدَنـِة ِمـْن َحـَر

ـِذی 
َ
َبـا َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟ یُقـوُل َو ُسـِئَل َعـِن اْلَحِدیـِث اّل

َ
 َطاَعـَة َقـاَل َمْسـَعَدُة َو َسـِمْعُت أ

َ
َو ال

کِلَمـُة َعـْدٍل ِعْنـَد ِإَمـاٍم َجاِئـٍر َمـا َمْعَنـاُه َقـاَل َهـَذا  ْفَضـَل اْلِجَهـاِد 
َ
ِبـی ص ِإّنَ أ َجـاَء َعـِن الّنَ

کلینی، 	0		  «؛ )شـیخ 
َ

 َفـا
َّ

ُمـَرُه َبْعـَد َمْعِرَفِتـِه َو ُهـَو َمـَع َذِلـک یْقَبـُل ِمْنـُه َو ِإال
ْ
ْن یأ

َ
َعَلـی أ

ق، ج 	، صـص 		 و 0	(. یعنـی: مسـعده بـن صدقـه می گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ از 

کـه آیا بـر تمام ایـن امت واجب اسـت یا نه؟  امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر سـؤال شـد 

فرمـود: نـه! سـؤال شـد: چـرا؟ فرمـود: فقـط بر کسـانی واجب اسـت که نیرومند باشـند 

کننـد و عالـم بـه معـروف از منکر باشـند, نه بـر ضعفایی که راه  و مـردم از آنهـا اطاعـت 

کـه بـه چـه راهـی و از چـه راهـی بگوینـد, لـذا از حـق بـه باطـل می گویند و  را نمی داننـد 

کـه می فرمایـد: »بایـد از میـان شـما جمعی  دلیـل بـر ایـن مطلـب سـخن خداونـد اسـت 

دعـوت بـه نیکـی, و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر کننـد«. ایـن خـاص اسـت نـه عام, 

کـه  گروهـی هسـتند  کـه خداونـد متعـال می فرمایـد: »و از قـوم موسـی؟ع؟  همان طـور 

بـه سـوی حـق هدایـت می کننـد و بـه حـق و عدالـت حکـم می نماینـد«. و نفرمـوده بـر 

گروه هـای  کـه آنهـا در آن هنـگام  امـت موسـی؟ع؟ و نـه بـر همـه ی قومـش, در حالـی 

کـه خداونـد؟زع؟  مختلفـی بودنـد, و امـت هـم از یـک نفـر بـه بـاال اسـت، همان طـور 
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می فرمایـد: »ابراهیـم بـه تنهایـی یـک امـت فرمان بـردار خداونـد بـود«. می فرمایـد: 

کـه در زمـان صلـح و آرامـش, تـوان و نیـرو  کسـی  کار بـر  مطیـع خداونـد بـود, پـس ایـن 

گویـد: از امـام صـادق؟ع؟  و یـاور و فرمان بـردار نـدارد الزم نیسـت. مسـعده بـن صدقـه 

گفتـن  کـه فرمـود: »بهتریـن جهـاد  کـرم؟ص؟  پرسـیدم: در مـورد ایـن سـخن پیامبـر ا

کـه امـر بـه معـروف  کلمـه ی عـدل نـزد سـلطان ظالـم اسـت« فرمـود: آن زمانـی اسـت 

 نـه!
ّ

کـردن شـخص از روی شـناخت باشـد, در ایـن صـورت از او پذیرفتـه اسـت و اال

ح روایـت مذکـور بایـد گفـت: بحـث وجـوب فـردی یـا گروهی امر بـه معروف  در شـر

ـٌة  ّمَ
ُ
و نهـی از منکـر را یـادآور می شـود. امـام؟ع؟ در این بـاره بـه آیـه ی >َو ْلَتکـْن ِمْنکـْم أ

کـه )حـرف ِمن( نشـان گر این اسـت که بعضی  یْدُعـوَن ِإَلـی اْلَخیـِر< اشـاره می نماینـد، 

از آنهـا ]جمعیتـی خـاص[ بـه ایـن عمـل روی آورده و ایـن فریضـه ی الهـی را مختـص 

و محـدود بـه افـراد خـاص )اهـل آن( می کننـد. ایشـان بـرای تأییـد ایـن آیـه، آیـه ی 

گروهـی مأمـور بـه انجـام آننـد  کـه از قـوم موسـی؟ع؟ فقـط  دیگـری را شـاهد می آورنـد 

کـه امر بـه معروف و  نـه تمـام امـت وی! در واقـع طبـق ایـن آیـات، مجموعـه ی آیاتـی 

نهـی از منکـر را عـام می دانـد، تخصیـص می خـورد و بدیـن شـکل، امـام؟ع؟ آنچـه در 

کننـده بـود، را پاسـخ داده اند. ذهـن سـؤال 

- نقش مستقیم اراده الهی در هدایت یا گمراهی بشر

»عـن سـلیمان بـن خالـد قـال: سـمعت أبـا عبـد اهَّلل؟ع؟ یقـول إن اهَّلل إذا أراد بعبـد 

خـی را- نکـت فـی قلبـه نکتـة بیضـاء و فتـح مسـامع قلبـه، و و کل بـه ملـکا یسـدده، و 

کل  إذا أراد اهَّلل بعبـد سـوءا- نکـت فـی قلبـه نکتـة سـوداء- و سـدد مسـامع قلبـه- و و 

ْسـاِم َو  ِ
ْ

ْح َصْدَرُه ِلل ْن یْهِدیُه یْشـَر
َ
بـه شـیطانا یضلـه، ثـم تـا هذه اآلیة >َفَمْن یـِرِد اهَّلُل أ

ِذیَن 
َ
ـُه یْجَعـْل َصْدَرُه َضیقًا َحَرجًا< )األنعـام، 			( اآلیة و قال: >ِإّنَ اّل

َ
ْن یِضّل

َ
َمـْن یـِرْد أ
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ِذیَن َلْم یِرِد 
َ
ولِئـک اّل

ُ
ـک ال یْؤِمُنـوَن< )یونـس، 		( و قال: >أ کِلَمـُت َرّبِ ـْت َعَلیِهـْم 

َ
َحّق

ـَر ُقُلوَبُهـْم < )عیاشـی، 0			 ق، ج 	، ص 			؛ بحرانـی، 				 ش، ج  ْن یَطّهِ
َ
اهَّلُل أ

	، ص 			(.

یعنـی: سـلیمان بـن خالـد می گویـد: از امام صادق؟ع؟ شـنیدم که فرمـود: خداوند 

کنـد بـه بنـده ای خیـری برسـاند در دلـش نقطـه ای سـفید ایجـاد می کنـد  گاه اراده  هـر 

و گوش هـای دلـش را بـاز می گردانـد و فرشـته ای را بـر او مـوکل می کنـد تـا او را هدایـت 

کنـد. امـا هنگامی کـه می خواهـد به بنده ای ناراحتی برسـاند در قلبش نقطه ای سـیاه 

گوش های دلش را می بندد و شـیطانی را بر او مسـلط می سـازد تا وی  پدید می آورد و 

کـه خـدا بخواهد  را گمـراه نمایـد و بعـد، ایـن آیـات شـریفه را تـاوت کردنـد: »آن کـس 

کـه  گشـاده می سـازد و آن کـس را  هدایـت می کنـد سـینه اش را بـرای ]پذیـرش[ اسـام 

گمـراه سـازد، سـینه اش را آن چنـان تنـگ می کنـد  بـه خاطـر اعمـال خافـش بخواهـد 

کـه فرمـان پـروردگار تـو بـر  گویـا می خواهـد بـه آسـمان بـاال بـرود«. و »]بـدان[ آنهـا  کـه 

گرفته، هرگز[ ایمان  آنهـا تحقق یافتـه، ]و به جرم اعمالشـان، توفیـق هدایت را از آنها 

کند«.  ک  کـه خدا نخواسـته دل هایشـان را پـا نمی آورنـد. و »آنهـا کسـانی هسـتند 

ـُه …< 
َ
ْن یِضّل

َ
ْن یْهِدیـه … َو َمـْن یـِرْد أ

َ
توضیـح اینکـه طبـق آیـه ی >َفَمـْن یـِرِد اهَّلُل أ

کـه در ایـن  گمراهـی بشـر، خـود امـری عـام اسـت  اراده و مشـیت الهـی در هدایـت یـا 

صـورت بـه دو حالـت تخصیـص می خـورد: 

دیـن(  پذیـرش  )جهـت  انسـان،  سـینه ی  باشـد:  هدایـت  بـه  الهـی  اراده ی  گـر  ا

گمراهـی باشـد: سـینه ی آدمـی )بـه  گـر مشـیت الهـی بـه  گشـاده و منبسـط می شـود و ا

خاطـر نفـوذ اعمـال خـاف( تنـگ می گـردد. سـپس امام؟ع؟ آیـه ای را ذکـر فرموده که 
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در آن تحقـق یکـی از دو مشـیت الهـی بیان شـده و آن سـلب توفیـق هدایـت الهـی از 

کـه )اراده و  کـه در نهایـت هرگـز ایمـان نمی آورنـد؛ وصـف موجـود در آیه  کسـانی اسـت 

خواسـت الهـی بـر عـدم تطهیـر دل هـای اینـان بوده( اسـت، آیـه را تخصیـص می زند. 

- تظاهر کنندگان به کفر، مستثنی از عقوبت الهی

َثِنی 
َ

ِبـی َداُوَد اْلُمْسـَتِرّقِ َقـاَل َحّد
َ
ـٍد َعـْن أ ـی ْبـِن ُمَحّمَ

َ
ـٍد َعـْن ُمَعّل »اْلُحَسـیُن ْبـُن ُمَحّمَ

َبـا َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟ یُقـوُل َقـاَل َرُسـوُل اهَّلِل؟ص؟ ُرِفـَع َعـْن 
َ
َعْمـُرو ْبـُن َمـْرَواَن َقـاَل َسـِمْعُت أ

کِرُهـوا َعَلیـِه َو َمـا َلـْم یِطیُقـوا َو َذِلـک َقـْوُل 
ُ
َهـا َو ِنْسـیاُنَها َو َمـا أ

ُ
ْرَبـُع ِخَصـاٍل َخَطأ

َ
ِتـی أ ّمَ

ُ
أ

کمـا َحَمْلَتـُه  نـا َو ال َتْحِمـْل َعَلینـا ِإْصـرًا  نـا َرّبَ
ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
نـا ال ُتؤاِخْذنـا ِإْن َنِسـینا أ اهَّلِل؟زع؟ >َرّبَ

 
َّ

ْلنـا مـا ال طاَقـَة َلنـا ِبـِه < )البقـره، 			( و َقْوُلـُه >ِإال نـا َو ال ُتَحّمِ ِذیـَن ِمـْن َقْبِلنـا َرّبَ
َ
َعَلـی اّل

کلینـی، 	0		 ق، ج 	،  یمـاِن < )النحـل، 	0	( )شـیخ  ِ
ْ

کـِرَه َو َقْلُبـُه ُمْطَمِئـّن ِباإل
ُ
َمـْن أ

ص 			 و 			(

کـرده  یعنـی: حسـین بـن محمـد، از معّلـی بـن محمـد، از ابـو داود مسـترّق روایـت 

کـه: شـنیدم از امـام جعفـر  گفـت  کـرد مـرا عمـرو بـن مـروان و  گفـت: حدیـث  کـه  اسـت 

کـه: چهـار خصلـت از اّمـت مـن  کـه می فرمـود: »رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود  صـادق؟ع؟ 

کـه بـه غفلـت از ایشـان صـادر شـود  برداشته شـده: یکـی خطـای ایشـان )یعنـی امـری 

بدون اراده یا با اراده غیر آن( و دیگر، فراموشـی ایشـان )که از روی فراموشـی حرامی 

کننـد، بی آنکه متذکر حرمت یا وجوب آن باشـند(  را بـه فعـل آورنـد، یـا واجبـی را ترک 

کـرده باشـد( و  کسـی ایشـان را بـر آن جبـر  کـراه شـده باشـند )کـه  و سـوم، آنچـه بـر آن ا

چهـارم، آنچـه طاقـت آن نداشـته باشـند. و ایـن اسـت معنـی قـول خـدای؟زع؟: »ای 

گـر فراموش کنیم یـا خطا نماییـم. ای پروردگار  پـروردگار مـا! مگیـر مـا را بـه عقوبـت، ا

کـه پیـش از  کـرده ای آن را بـر کسـانی  کـه بـار  گـران را، چنـان  مـا! و بـار مکـن بـر مـا بـار 
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مـا بوده انـد. ای پـروردگار مـا! و بـار مکـن مـا را آنچـه هیـچ طاقـت و توانایـی نیسـت از 

کـه داللـت می کند  بـرای مـا بـه آن چیـز« و حضـرت صـادق؟ع؟ بعـد از ذکـر آیـه ی اوّ ل 

کـه: و قول  کـراه، فرموده اسـت  کـه عبـارت اسـت از غیـر ا بـر سـه چیـز از آن چهـار چیـز، 

کـه قلبشـان آرام و بـا  کـه تحـت فشـار واقـع شـده اند در حالـی  آن جنـاب: »بـه جـز آنهـا 

ایمان اسـت «.

پـروردگار،  از  مؤمنـان  مطالبـه ی  البقـره،  مبارکـه ی  سـوره ی   			 آیـه ی  طبـق 

گنـاه  گنـاه مهـم اسـت: یکـی  مصونیـت از عـذاب الهـی، و عفـو در برابـر چنـد خصلـت و 

کـه ناشـی از غفلـت و نسـیان آدمـی اسـت و دیگـری قـرار نـدادن تکالیـف  و خطایـی 

َقْلُبـُه<،  َو  کـِرَه 
ُ
أ َمـْن   

َّ
>ِإال بعـد  آیـه ی  انسـان.  دوش  بـر  قابل تحمـل  غیـر  و  سـنگین 

آیـه ی قبـل  کـه در راسـتای ادامـه دعاهـا و مطالبـات مؤمنـان در  تخصیصـی آورده 

آن  بـه  )دروغیـن(  تظاهـر  و  کفـر  کلمـه ی  گفتـن  بـه  مجبـور  کـه  کسـانی  می باشـد: 

الهی انـد.  عـذاب  از  مسـتثنی  می گردنـد، 

تقیید آیات مطلق با استفاده از آیات مقید قرآن.   .   .  

آیـات  آیـات مطلـق بوسـیله ی  بـه قـرآن، تقییـد  گونه هـای تفسـیر قـرآن  از دیگـر 

ح اسـت، تقسـیم  کـه در زمینـه ی الفـاظ قرآن کریم مطر مقیـد اسـت. یکـی از مباحثـی 

گسـتره ی  آن بـه مطلـق و مقیـد می باشـد. مطلـق و مقیـد، دو صفـت لفـظ بـه لحـاظ 

ح  کـه در فصـل مفهـوم شناسـی مطـر شـمول بـر افـراد ماهیـت می باشـند. همان طـور 

که مدلول آن، با آوردن قیودی مقید نشـده باشـد؛ و بدین  شـد، مطلق، لفظی اسـت 

کنـد، در مقابـل، مقید، لفظی اسـت که  سـان، بـر تمامـی افـراد جنـس خـودش داللـت 

گردیـده، و بدیـن سـان مدلـول آن مضیق تـر از تمامـی افـراد  بـا قیـودی در کام همـراه 

جنـس خـود شـده اسـت. )نـک: مشـکینی اردبیلـی، 				 ش، ص 			(.
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- شکرگزاری راهی به سوی افزایش نعمت ها

کتـاب اهَّلل علـی  عـن أبـی عمـرو الزبیـری عـن أبـی عبـد اهَّلل؟ع؟: قـال الکفـر فـی 

کفـر النعـم، و ذلـک قـول اهَّلل یحکـی قـول سـلیمان >هـذا ِمـْن  خمسـة أوجـه فمنهـا 

کُفـُر< )النمـل، 0	(. اآلیـة و قـال اهَّلل >َلِئـْن َشـکْرُتْم 
َ
أ ْم 

َ
أ ْشـکُر 

َ
أ  

َ
أ ِلیْبُلَوِنـی  ـی  َرّبِ َفْضـِل 

َتکُفـُروِن<  َو ال  ِلـی  اْشـکُروا  َو  ْذکْرکـْم 
َ
أ >َفاْذکُروِنـی  قـال:  و  )ابراهیـم، 	(  کـْم<  ِزیَدّنَ

َ َ
أل

.)		 ص  ج 	،  ق،   			0 )عیاشـی،   )			 )البقـره، 

از  کـه  اسـت  وجـه  پنـج  بـر  خـدا  کتـاب  در  کفـر  فرمـود:  صـادق؟ع؟  امـام  یعنـی: 

کـه خـدای سـبحان دربـاره اش از سـلیمان حکایت  کفـران نعمـت اسـت,  جملـه ی آن 

کـه گفـت: »ایـن از فضـل پـروردگارم اسـت، تا مـرا بیازماید، آیا شـکر می گزارم؟ یا  کـرده 

کفـران  کـه  کسـی  کـرده و  گـزارد، بـه نفـع خـود شـکر  کـه شـکر  کسـی  کفـران می کنـم؟ و 

گـر شـکر بگزاریـد نعمـت را برایتـان  کریـم اسـت« و نیـز فرمـوده: »ا کنـد خـدا بی نیـاز و 

کفـر بورزیـد, قطعـًا عذابـم شـدید اسـت«, و نیـز فرمـوده: بـه یـاد مـن  گـر  کنـم و ا زیـاده 

افتیـد تـا بـه یادتـان بیفتـم و شـکرم گزارید و کفرانم مکنیـد«. در این چند آیه کلمه ی 

کفـران نعمـت اسـت. کفـر بـه معنـای 

کفـران  کفـر،  گفـت در ایـن روایـت یکـی از مصادیـق  در توضیـح ایـن حدیـث بایـد 

کـه انسـان در برابـر رحمـت و لطـف  نعمـت شـمرده شـده اسـت. مطلـق آیـه ایـن اسـت 

ْشـکُر 
َ
 أ

َ
کر اسـت یا ناسـپاس: >ِلیْبُلَوِنی أ خداوند مورد آزمایش قرار می گیرد، حال یا شـا

کـْم<، آیـه ی قبـل را به این صـورت قید می زند  ِزیَدّنَ
َ َ
کُفـُر<. آیـه ی >َلِئـْن َشـکْرُتْم أل

َ
ْم أ

َ
أ

کـه شـکرگزاری نعمت هـا موجب افزایش نعمت و برعکـس، کفران نعمت موجب  کـه 

)کاهـش نعمـات( و عـذاب شـدید الهـی اسـت. ضمنـًا آیـه ی بعـد یکـی از مصداق های 
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شـکر را یـادآور شـده و بـه عبارتـی تقییـدی اسـت بـر کیفیـت شـکر خداونـد متعـال و آن 

کـه یکـی از راه هـای چگونگی شـکر خـدا را یادآور می شـود. یـاد و ذکـر خـدا اسـت 

-توّلی یکی از شروط اصلی تبعیت از والیت

ْهـَل اْلَبیـِت ِقیـَل َلـُه 
َ
ـا أ ْصَلـَح َفُهـَو ِمّنَ

َ
َقـی ِمْنکـْم َو أ عـن ابی عبـداهَّلل؟ع؟ قـال: َمـِن اّتَ

ُهْم 
َ
 َما َسـِمْعَت َقـْوَل اهَّلِل َعّزَ َو َجـَل - >َو َمْن یَتَوّل

َ
ا أ ِمْنکـْم یـا اْبـَن َرُسـوِل اهَّلِل َقـاَل َنَعـْم ِمّنَ

ـی< )ابراهیـم، 		(  ـُه ِمّنِ ـُه ِمْنُهـْم<  َو َقـْوَل ِإْبَراِهیـَم؟ع؟ >َفَمـْن َتِبَعِنـی َفِإّنَ ِمْنکـْم َفِإّنَ

)ابـن حیـون، 				 ش، ج 	، ص 		(. یعنـی: امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: هرکـس از 

گفتـه شـد: واقعـًا آیـا  کنـد و درسـت کار باشـد, او از مـا اهل بیـت اسـت.  شـما تقـوا پیشـه 

از شـما اسـت؟ یـا بـن رسـول اهَّلل! امـام؟ع؟ فرمـود: آری! از مـا اسـت. آیـا قـول خداونـد 

کننـد, از آنهـا هسـتند«  کـه از شـما بـا آنـان دوسـتی  کسـانی  کـه فرمـود: »و  را نشـنیدی 

کـه از قـول حضـرت ابراهیـم؟ع؟ نقـل نمـوده: »هرکـس از مـن  و هم چنیـن ایـن آیـه را 

کنـد از مـن اسـت«. پیـروی 

کلـی  ـی< بـه صـورت  ـُه ِمّنِ تبعیـت محـض از پیامبـر؟ص؟ در آیـه: >َفَمـْن َتِبَعِنـی َفِإّنَ

ُهـْم ِمْنکـْم 
َ
کـه امـام؟ع؟ بـا بهره گیـری از آیـه: >َو َمـْن یَتَوّل ح شـده اسـت  و مطلـق مطـر

ـُه ِمْنُهـْم< پیـروی و تبعیـت از پیامبـر؟ص؟ را مقیـد بـه تولـی و دوسـتی نمـوده اسـت  َفِإّنَ

کـه در واقـع یکـی از شـرایط اصلـی پیـروی از پیامبـر و امـام؟مهع؟ اسـت.

- جزای قرض الحسنه انسان در راه خدا

عـن علـی بـن عمـار قـال: قـال أبـو عبـد اهَّلل؟ع؟ لمـا نزلـت هـذه اآلیـة >َمـْن جـاَء 

ِباْلَحَسـَنِة َفَلـُه َخیـٌر ِمْنهـا< )النمـل، 		( قـال رسـول اهَّلل؟ص؟: رب زدنـی، فأنـزل اهَّلل 

رب  رسـول اهَّلل؟ص؟:  قـال   .)		0 )األنعـام،  ْمثاِلهـا< 
َ
أ َعْشـُر  َفَلـُه  ِباْلَحَسـَنِة  جـاَء  >َمـْن 
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کِثیَرًة<  ْضعافًا 
َ
ـِذی یْقِرُض اهَّلَل َقْرضًا َحَسـنًا- َفیضاِعَفُه َلـُه أ

َ
زدنـی فأنـزل اهَّلل >َمـْن َذا اّل

)البقـره، 			(. و الکثیـرة عنـد اهَّلل ال یحصـی . )عیاشـی، 0			 ق، ج 	، ص 			؛ 

ابن بابویـه، 	0		 ق، ص 			(. بحرانـی، 				 ش، ج 	، ص 			؛ 

کس  »هر  آیه ی  وقتی  فرمود:  صادق؟ع؟  امام  می گوید:  عمار  بن  علی  یعنی: 

نیکوست«  کار  آن  از  بهتر  پاداشی  و  سزایی  را  او  پس  دهد,  انجام  نیکی  عمل  که 

گردید, پیامبر؟ص؟ به درگاه خدا عرضه داشت: پروردگارا بر من  بر پیغمبر؟ص؟ نازل 

کار نیکی  که  کرد: »و هر کس  افزون فرما! پس خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل 

بکند پاداشی ده برابر آن را دارد«, پس پیغمبر خدا؟ص؟ فرمود: پروردگارا برایم زیادتر 

از این بفرما! خداوند این آیه را بر او فرو فرستاد: »کیست که به خدا قرض الحسنه ای 

کند( , تا آن را برای او چندین برابر  که خدا به او بخشیده انفاق  دهد، )و از اموالی 

کثیر از جانب خدا بی شمار است و پایانی برایش نیست. کند؟« 

در روایـت فـوق بـا توجـه بـه آیـات الهـی پـاداش عمـل نیـک انسـان باالتـر و بهتـر از 

کار  کار نیکوسـت >َفَلـُه َخیـٌر ِمْنهـا< و بـاز در جایـی دیگـر ایـن پـاداش ده برابـر آن  آن 

ْمثاِلهـا<. امـام؟ع؟ بعـد از بیـان و تخصیـص دو 
َ
نیکـو دانسـته شـده اسـت >َفَلـُه َعْشـُر أ

آیـه ی مذکـور، ایـن تعبیـر خداونـد یعنـی >َقْرضـًا َحَسـنًا< )قرض الحسـنه یا بخشـش و 

کـه شـرایط و چگونگـی  کـه در واقـع تقییـدی اسـت بـر آیـات قبـل  انفـاق مـال( را آورده 

دریافـت چندیـن برابـر پـاداش انسـان از عمـل نیـک وی را بیـان می کنـد.

تبیین مجمالت قرآن با استفاده از قرآن. . .   .  

گونه هـای تفسـیر قـرآن بـه قـرآن در روایـات رسـیده از امـام صـادق؟ع؟،  یکـی از 

تبییـن آیـات مجمـل بـا اسـتفاده از آیـات مبّیـن اسـت. بـه نظـر می رسـد روش امـام 
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گونه اسـت:  صـادق؟ع؟، در پرده بـرداری و روشن سـازی آیـات مجمـل، بیشـتر بـه دو 

الف( تبیین واژگان مبهم

که از نظر مضامین و مفاهیم با هم تناسب دارند.  ب( ذکر آیاتی 

کـه در ادامـه می آیـد، برخی از روایات منقول تفسـیری از ایشـان اسـت که  روایاتـی 

بـه تبییـن آیات مجمل پرداخته اسـت:

- اعتدال، معیار میزان انفاق

ذا  مـا  >یْسـَئُلوَنک  قولـه:  عـن  عبـداهَّلل؟ع؟:  أبـا  سـألت  قـال:  الرحمـن  عبـد  عـن 

ْنَفُقـوا َلـْم یْسـِرُفوا َو َلـْم یْقُتـُروا 
َ
ِذیـَن ِإذا أ

َ
یْنِفُقـوَن ُقـِل اْلَعْفـَو< )البقـره، 			(. قـال: >اّل

کاَن َبیـَن ذِلـک َقوامـًا< )الفرقـان، 		( نزلـت هـذه بعـد هـذه«. )اسـترآبادی، 	0		  َو 

 )			 ص  ق، 

از امـام صـادق؟ع؟ دربـاره ی ایـن  گفـت:  کـه  یعنـی: از عبدالرحمـن روایت شـده 

کننـد؟ بگـو: از مـا زاد نیازمنـدی خـود«  آیـه پرسـیدم: »از تـو می پرسـند چـه چیـز انفـاق 

کننـد، نـه اسـراف می نماینـد و نـه سـخت گیری؛  گاه انفـاق  کـه هـر  فرمـود: »کسـانی 

بلکـه در میـان ایـن دو، حـّد اعتدالـی دارنـد.«؛ ایـن آیـه بعـد از ایـن نـازل شـد.

با توجه به روایت فوق، آیه ی 		 سوره ی مبارکه ی فرقان، آیه ی 			 سوره ی 

کـه مقدار  مبارکـه ی البقـره را مـورد تبییـن و رفـع اجمـال قـرار می دهـد، بـه ایـن ترتیب 

انفـاق را مشـخص می نمایـد؛ یعنـی رعایـت حـّد اعتـدال و میانـه روی در انفـاق، )بـه 

کـم. حال، ایـن انفاق هر چـه می خواهد باشـد، مال  تعبیـر قـرآن، قـوام( نـه زیـاد و نـه 

کـه  کـرد، همان طـور  دنیـوی باشـد یـا »عفـو«. ضمنـًا در »عفـو« هـم نبایـد زیـاده روی 

کلینـی، 	0		  امـام؟ع؟ در یـک روایـت دیگـر می فرمایـد: العفـو الوسـط )نـک: شـیخ 
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ق، ج 	، ص 		(.

- معنای تالوت حقیقی و شایسته قرآن

یْتُلوَنـُه  اْلکتـاَب  آَتیناُهـُم  ِذیـَن 
َ
اّل َتَعاَلـی-  َقْوِلـِه  ِفـی  ـٍد؟ع؟  ُمَحّمَ ْبـُن  َجْعَفـُر  َقـاَل 

ْحکاِمـِه َو 
َ
ُهـوَن ِفیـِه َو یْعَمُلـوَن ِبأ

َ
ُلـوَن آیاِتـِه َو یَتَفّق َحـّقَ ِتاَوِتـِه )البقـره، 			( َقـاَل یَرّتِ

َواِمـِرِه َو یَتَناَهـْوَن 
َ
َتِمـُروَن ِبأ

ْ
یْرُجـوَن َوْعـَدُه َو یَخاُفـوَن َوِعیـَدُه َو یْعَتِبـُروَن ِبِقَصِصـِه َو یأ

ْعَشـاِرِه َو 
َ
َوَة ُسـَوِرِه َو َدْرَس أ

َ
َعـْن َنَواِهیـِه َمـا ُهـَو َو اهَّلِل ِحْفـَظ آیاِتـِه َو َدْرَس ُحُروِفـِه َو ِتـا

ْحکاِمِه َقاَل اهَّلُل 
َ
ُر آیاِتِه َو اْلَعَمـُل ِبأ َمـا َتَدّبُ َضاُعـوا ُحـُدوَدُه َو ِإّنَ

َ
ْخَماِسـِه َحِفُظـوا ُحُروَفـُه َو أ

َ
أ

ـُروا آیاِتـِه <. )ص، 		( )دیلمـی، 				 ق،  ّبَ
َ

ْنَزْلنـاُه ِإَلیـک ُمبـاَرک ِلیّد
َ
َتَعاَلـی >کتـاٌب أ

ج 	، ص 		 و 		(

شـمرده  را  آن  آیـات  فرمـود:  آیـه  ایـن  پیرامـون  صـادق؟ع؟  جعفـر  امـام  یعنـی: 

شـمرده می خواننـد, و در معنـای آن تدبـر نمـوده, بـه احکامـش عمـل می کننـد, بـه 

وعده هایـش امیـد می بندنـد, و از تهدیدهایش می هراسـند و از داسـتان هایش عبرت 

می گیرنـد, اوامـرش را بـه کار بسـته, نـو اهـی اش را اجتنـاب می کننـد و بـه خـدا سـوگند 

کننـد و حروفـش را  معنـای حـق تـاوت ایـن اسـت؛ نـه اینکـه تنهـا آیاتـش را حفـظ 

کـه مثًا فان سـوره  درس بگیرنـد و سـوره هایش را بخواننـد و بنـد بنـد آن را بشناسـند 

کامـا  کـه حـروف آن را  کسـانی  ده یکـش چنـد آیـه و پنـج یکـش چنـد اسـت؟ و بسـیار 

ج ادا می کننـد ولـی حـدود آن را ضایـع می کننـد, بلکـه تـاوت بـه معنـای تدبـر  از مخـر

در آیـات آن و عمـل بـه احـکام آن اسـت, هم چنـان که خـدای تعالی فرمـوده: »کتابی 

کننـد«. کردیـم, تـا در آیاتـش تدبـر  کـه بـر تـو نـازل  اسـت مبـارک 

ِذیـَن آَتیناُهـُم اْلکتـاَب یْتُلوَنـُه< وجـود دارد 
َ
بـه نظـر می رسـد دو ابهـام در آیـه >اّل



6۹ وایات تفسیری امام صادق؟ع؟ وش تفسیر قرآن به قرآن در ر گونه شناسی ر

کـه اواًل: آیـا فقـط صـرف خوانـدن و قرائـت آیـات کافیسـت؟ و ثانیـًا: حق تاوت شـامل 

کـه امـام صـادق؟ع؟ بـا ذکر آیـه ی بعد ایـن اجمال را برداشـته  چـه مـواردی می شـود؟ 

و تدبـر و تعمـق و تفکـر در آیـات الهـی بـه عنـوان حـق شایسـته و واقعـی تـاوت ذکـر 

شـده اسـت. بـه عبـارت دیگـر امام؟ع؟ با تبییـن معنای حقیقی »تـاوت«، مرز تاوت 

کننـدگان ظاهـری را مشـخص می کنـد. کننـدگان حقیقـی قـرآن بـا تـاوت 

- ندای نیازمندانه اهل دوزخ به سوی بهشتیان

ناِد< )الغافـر، 		( یوم ینادی  »عـن الزهـری عـن أبـی عبـد اهَّلل؟ع؟ یقول >یـْوَم الّتَ

ِفیُضـوا َعَلینـا ِمَن اْلمـاِء< )األعراف، 0	( )عیاشـی، 0			 
َ
ْن أ

َ
أهـل النـار أهـل الجنـة: >أ

ق، ج 	، ص 		(.

کـرده که می گویـد: درباره ی آیـه: »روزی  یعنـی: زهـری از امـام صـادق؟ع؟ روایـت 

کـه مـردم یکدیگـر را صـدا می زننـد )و از هـم یـاری می طلبنـد و صدایشـان بـه جایـی 

صـدا  را  بهشـت  اهـل  جهنـم،  اهـل  کـه  روزی  یعنـی  فرمـود:  حضـرت  نمی رسـد(« 

کنیـد( و مقـداری  کـه: »)محّبـت  می زننـد: »و دوزخیـان، بهشـتیان را صـدا می زننـد 

آب، یـا از آنچـه خـدا بـه شـما روزی داده، بـه مـا ببخشـید!«.

کـه آیـه ی  ک در لفـظ( سـبب اجمـال آیـه مـورد نظـر اسـت،  در ایـن روایـت، )اشـترا

بـه  لغـت هـم  گرفته شـده، در  نـّدد  از  کـه  کـرده اسـت."تناد"  اعـراف آن را تبییـن   	0

کـردن آمـده و هـم بـه معنـای نـدا و صـدا زدن آمـده  گردانـدن و پشـت  معنـای روی 

خ، اهل بهشـت  اسـت. در آیـه ی فـوق، ایـن واژه بـه معنای دوم آمده، یعنی اهل دوز

کمـک می نماینـد. را مـورد خطـاب قـرار داده و در خواسـت و تقاضـای 
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- خلط اعمال؛ پذیرش توبه یا مؤاخذه؟!

اٍد، َعْن  ـِد ْبِن ِعیَسـی ْبـِن ُعَبیٍد، َعـْن یوُنَس، َعـْن َحّمَ َعِلـی ْبـُن ِإْبَراِهیـَم، َعـْن ُمَحّمَ

ُهْم 
ُ
اُس َعلی ِسـِت ِفـَرٍق- یُؤوُلوَن کّل ُبـو َعْبِد اهَّلِل؟ع؟: »الّنَ

َ
یـاِر، َقـاَل: َقـاَل أ َحْمـَزَة ْبـِن الّطَ

ِذیـَن َوَعَدُهـُم 
َ
ْهـُل اْلَوْعَدیـِن اّل

َ
ِل َو ُهـْم أ

َ
ـا

َ
یَمـاِن، َو اْلکْفـِر، َو الّض ِ

ْ
ِث ِفـَرٍق-: اإل

َ
ِإلـی َثـا

ا  ْمِر اهَّلِل ِإّمَ
َ
ـاَر: اْلُمْؤِمُنـوَن، َو اْلکاِفـُروَن، َو اْلُمْسـَتْضَعُفوَن، >َو اْلُمْرَجـْوَن أِل ـَة َو الّنَ اهَّلُل اْلَجّنَ

 
ً

ـا یُتـوُب َعَلیِهـْم< )التوبـه، 	0	(، َو اْلُمْعَتِرُفـوَن ِبُذُنوِبِهـْم >َخَلُطـوا َعَمـا ُبُهـْم َو ِإّمَ یَعّذِ

کلینـی، 	0		 ق، ج 	،  ْعـَراِف « )همـان، 	0	( )شـیخ 
َ ْ
ْهـُل األ

َ
صاِلحـًا َو آَخـَر َسـیئًا<، َو أ

ص 			 و 			(.

یعنـی: حمـزه بـن طیـار از قـول امـام صـادق؟ع؟ می گویـد: مـردم بـه شـش دسـته 

تقسـیم می شـوند؛ همه ی ایشـان نیز سـه دسـته می گردند: ایمان- شـرک و گمراهی. 

ایشـان اهـل وعده انـد )بیـم دادن و ترسـاندن و یـا جـزا و پاداش(؛ کسـانی که خداوند 

آنهـا را وعـده بهشـت )و یـا( جهنـم داده: مؤمنـان )و یـا( مشـرکین هسـتند، و دیگـری 

کارشـان بـا خـدا  گـذار شـده اند ]و  کـه[ بـه فرمـان خـدا وا کسـانی  مسـتضعفان، ]همـان 

اسـت[؛ یـا آنهـا را مجـازات می کنـد، و یـا توبـه آنـان را می پذیـرد، ]هـر طـور که شایسـته 

گناهانشـان هسـتند: »و  کنندگان به  گروهی دیگر اعتراف  باشـند[«؛ )التوبه، 	0	( و 

کار خوب و بد را بـه هم آمیختند«. گناهـان خـود اعتـراف کردند؛ و  گروهـی دیگـر، بـه 

گردیـده یعنـی  گناهـان آنهـا در آمیختـه و خلـط  کـه اعمـال صالحشـان بـا  کسـانی 

گنـاه هـم انجـام داده انـد، همان هایند که یا توبـه آنها قبول  کنـار هـر عمـل صالـح,  در 

می شـود یـا مـورد مؤاخـذه و عـذاب واقـع می شـوند. لـذا اجمـال آیـه ی اول بوسـیله ی 

گرفتـه اسـت.  آیـه ی دوم )التوبـه، 	0	( مـورد تبییـن قـرار 
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- امامان، داعی خیر یا شر!

َعـِن  یْحیـی  ْبـِن  َصْفـَواَن  َعـْن  اْلُحَسـیِن  ْبـِن  ـِد  ُمَحّمَ َعـْن  ْصَحاِبَنـا 
َ
أ َبْعـُض  َثَنـا 

َ
َحّد

ِبـی َعْبـِد اهَّلِل؟ع؟: َقـاَل: َسـِمْعُتُه یُقـوُل 
َ
ِبـی َبِصیـٍر َعـْن أ

َ
ِء َعـْن أ

َ
ِبـی اْلَعـا

َ
اْلُحَسـیِن ْبـِن أ

ًة  ِئّمَ
َ
ـِذی َقـاَل اهَّلُل >َو َجَعْلناُهـْم أ

َ
 َو ِفیَهـا ِإَماَمـاِن َبـّر َو َفاِجـٌر َفاْلَبـّرُ اّل

َّ
 َتکـوُن ِإال

َ
ْنیـا ال

ُ
ِإّنَ الّد

ًة یْدُعوَن  ِئّمَ
َ
ِذی َقـاَل اهَّلُل >َو َجَعْلناُهْم أ

َ
ـا اْلَفاِجُر َفاّل ّمَ

َ
ْمِرنـا< )األنبیـاء، 		( َو أ

َ
یْهـُدوَن ِبأ

ـاِر َو یـْوَم اْلِقیاَمـِة ال یْنَصـُرون<.  )القصـص، 		( )صفـار قمـی، 	0		 ق، ج 	،  ِإَلـی الّنَ

ص 		(.

می فرمایـد:  کـه  شـنیدم  ابی عبـداهَّلل؟ع؟  از  کـه  روایت شـده  ابی بصیـر  از  یعنـی: 

همانـا امامـان دنیـا دو قسـمند؛ بـّر، نیکـو و هـادی به سـوی خوبی ها و فاجر، فاسـق و 

هدایت کننـده بـه زشـتی ها. خداونـد می فرمایـد: »و آنـان را پیشـوایانی قـرار دادیـم که 

کـه خـدای تعالی  بـه فرمـان مـا، )مـردم را( هدایـت می کردنـد« و امـا فاجـر کسـی اسـت 

خ( دعوت  کـه به آتش )دوز می فرمایـد: »و آنـان ]فرعونیـان [ را پیشـوایانی قرار دادیم 

می کننـد؛ و روز رسـتاخیز یـاری نخواهنـد شـد«.

کـه هـر دو ی  روایـت مذکـور، امامـان و پیشـوایان دنیـا را از هـم تمییـز داده، چـرا 

آنهـا نقـش هدایـت کنندگـی و هادی دارند، لذا عامل تشـخیص آنها را در )هدایت به 

سـوی خوبی هـا( و نیـز )هدایـت بـه سـوی زشـتی ها و بدی هـا( می دانـد. 

نتیجه گیری.  

گسستنی میان قرآن 	  اتکای قرآن به خودش در فهم آیات، ناقض پیوند نا

آنکه معلم حقیقی قرآن، یعنی اهل بیت؟مهع؟ آن را  و سنت نیست به شرط 

کند، بنابراین به منظور انجام تفسیری مطمئن و نیز رسیدن  برای ما تبیین 
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امری  هدی؟مهع؟  ائمه  روایات  به  توجه  و  توسل  خداوند،  واقعی  مراد  به 

اجتناب ناپذیر است.

اما 	  می شود،  محسوب  متقن  روشی  قرآن،  به  قرآن  تفسیری  روش  گرچه 

ع روش تفسیری  حجم اندکی از روایات تفسیری امام صادق؟ع؟ به این نو

اختصاص یافته است.

کج روی مدعیان دروغین 	  امام صادق؟ع؟ با بیان آیات محکم، انحراف و 

فهم آیات الهی و نیز ظاهرگرایان را به خوبی روشن و تبیین نموده است و 

که بر اساس امیال شخصی، فرقه ای و یا  راه را بر هرگونه تفسیر به رأی ای 

مکاتب مذهبی و … است، به خوبی می بندد. 

آیات 	  به  جستن  تمسک  متشابه،  آیات  در  صادق؟ع؟  امام  تفسیر  مبنای 

خداوند  از  را  اله  اقدس  ذات  به  جستن  شرک  هرگونه  که  است  محکمی 

سبحان، نفی می نماید.

به 	  متعددی  صورت های  به  قرآن  عام  آیات  تخصیص  در  صادق؟ع؟  امام 

گاهی با تخصیص یک آیه به بیان ویژگی ها و  تفسیر آیات قرآن پرداخته اند: 

گاه به صورت استثناء، چیزی  معیارهای یک امر اشاره شده است )وصف(، 

ارتباط  برقراری  با  هم  گاهی  نموده اند،  مستثنی  کلی  قاعده ی  یک  از  را 

مستقیم و متقابل بین دو امر، به تخصیص آن پرداخته اند.

کلیت آیات مطلق را به وسیله ی آیات مقید و با بهره مندی 	  امام صادق؟ع؟ 

از روش تفسیر قرآن به قرآن تقیید نموده است، عمده ی این آیات به صورت 

ع و یا  امری )دستور دهنده(- بیان بایدها و نبایدهای احکام و دستورات شر

کیفیت یک حکم یا عمل آمده است.  بیان 



۷۳ وایات تفسیری امام صادق؟ع؟ وش تفسیر قرآن به قرآن در ر گونه شناسی ر

دو 	  به  آیات مجمل،  و روشن سازی  پرده برداری  در  امام صادق؟ع؟،  روش 

از نظر مضامین و  که  آیاتی  الف( تبیین واژگان مبهم؛ ب( ذکر  گونه است: 

مفاهیم با هم تناسب دارند.

گاهی عاوه بر تخصیص یک آیه 	  در ضمن روایات تفسیری امام صادق؟ع؟ 

می توان تقیید و یا تبیین آن را نیز مشاهده نمود. 
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چکیده: از سوی دشمنان دین و با بهره جستن از دینداران 
ریشه کن  قصد  بــه  و  وهــابــیــت  چــون  متعصبی  یــا  و  ــاه  گ ــاآ ن
»توسل«  که  می شود  ح  مطر شبهه  ایــن  اصیل  اســام  کــردن 
به  نباید  بر همین اساس می گویند  اولیاءاهَّلل شرک است!  به 
زیارت امامان بروید؟ این پژوهش با روشی تحلیلی توصیفی 
به پاسخ این شبهه پرداخته است. شبهه بر دو محور استوار 
کسی را واسطه ی بین خود و خدا قرار دادن غلط  است: 	- 
گر هم بشود به آدم زنده توسل جست، به مرده  است. 	- ا
از  استفاده  به  امــر  خــود  قــرآن  ل:  او ّ محور  پاسخ  نمی شود. 
کلمه ی  و  اســت  کــرده  متعال  خــدای  به  تقرب  بــرای  وسیله 
وسیله را عام آورده و مصادیقی از انبیاء و پیروانشان نیز ذکر 
حضرت  فــرزنــدان  مانند:  جسته اند؛  بهره  توسل  از  که  کــرده 
قرار  خــود  گناهان  ــرزش  آم واســطــه ی  را  پــدر  که  یعقوب؟ع؟ 
دادند. پاسخ محوردوم: اولیاء مرده نیستند، چون به تصریح 
قرآن شهدا زنده اند و توسل به اولیاء، توسل به زنده است، نه 
کامل ترین وجه می سازد  مرده. توسل، دنیا و آخرت بشر را به 
و چون درّ ِ نایاب است مورد حمله ی دشمنان و مخالفان قرار 

گرفته است. 
توسل،  روایــات،  ائمه؟مهع؟،  پیامبر؟ص؟،  قــرآن،  کلیدواژه ها: 

وسیله. 

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۳
پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳



مقدمه.  

حملـه  شـیعه  بـه  مختلـف  انحـاء  بـه  تشـیع  مکتـب  فکـری  مخالفـان  بـاز  دیـر  از 

کـه برعلیـه  کرده انـد. یکـی از شـبهاتی  ح  گونـی را طـر گونا کرده انـد و شـبهات بسـیار و 

کرده و می کنند، بحث »توسل« به  ح  گذشته و هم در زمان حاضر مطر شیعه هم در 

کـه متأسـفانه امـروز هـم تأثیـر آن را در برخـی از افراد بـه ویژه جوانان  اولیـاءاهَّلل اسـت. 

کـه می گوینـد: چـرا بایـد بـه زیـارت قبـور  گاه خـودی نیـز می تـوان دیـد  دختـر و پسـر نـاآ

گر خواسـته ای هم داشـته باشـد از خود  امامان رفت و آهن و در دیوار را بوسـید؟ آدم ا

خـدا می توانـد بخواهـد. از آن گذشـته، آدم از یـک مـرده بخواهـد واسـطه ی بیـن او و 

خـدا شـود! چـرا خـودش مسـتقیمًا بـا خـدا حـرف نزنـد و خواسـته اش را از او نخواهـد؟! 

ظاهـر شـبهه، عوام فریبانـه اسـت و ممکـن اسـت هـر فـرد کم اطـاع و سسـت ایمانـی را 

بفریبد! 

ح شده، یعنی »توسل« می باشد.  این پژوهش، در صدد پاسخ به شبهه ی طر

بمعنـای: درخواسـت،  لغـت  در  اسـت،  »َوَسـَل«  ریشـه ی  از  کـه  ـل«  »َتَوّسُ واژه ی 

کسـی زدن اسـت  ـل ِالی« به معنای: دسـت به دامان  اسـتدعا و التماس اسـت و »َتَوّسَ

اسـت  میانجـی  و  واسـطه  معنـای  بـه  ریشه اسـت  از همـان  کـه  کلمـه ی »وسـیله«  و 

کـه شـیعه می کنـد واسـطه قـرار  کاری  )آذرتـاش، 				 ش، ص 	0		(. بنابرایـن 



۷۹ رسی و نقد  استنادات قرآنی مخالفان تو ّسل بر

دادن مقربـان درگاه الهـی بیـن خـود و خـدا بـرای رسـیدن بـه خواسـته های مشـروع 

کـه مخالفـان از ایـن واقعیـت فهـم خافـی دارنـد و یـا چشـم خـود را بـر واقعیـت  اسـت 

می بندنـد و مذهـب امامیـه را متهـم بـه شـرک می کننـد و می گویند: شـیعه بـه غیر خدا 

متوسـل می شـود، و غیـر خـدا را می پرسـتد. و بـدان واسـطه پیـروان ایـن مذهـب را 

می کننـد.  تکفیـر 

آیات مستمسک دشمنان.  

دشـمنان  مستمسـک  کـه  کریـم،  قـرآن  آیـات  مجموعـه  از  نمونـه  چنـد  ذیـل  در 

گرفتـه مـورد برسـی قـرار می گیـرد. شـش  گاه و یـا بعضـًا مغـرض در بـاب توسـل قـرار  نـاآ

گرفتـه اسـت بـه  کـه مـورد سوءبرداشـت مخالفـان در بحـث توسـل قـرار  آیـه از آیاتـی 

ح زیـر اسـت: شـر

آیه ی اول )پرستش برای تقرب(.   .  

ُبوَنـا   ِلیَقّرِ
َّ

ْوِلیـاَء َمـا َنْعُبُدُهـْم ِإال
َ
ـُذوْا ِمـن ُدوِنـِه أ

َ
ِذیـَن اتّخ

َ
یـُن الْخاِلـُص َو اّل ِ الّدِ

 هَّلِلَّ
َ

ال
َ
>أ

 یْهـِدی َمـْن 
َ

ِإلـَی اهَّلِل ُزْلَفـی ِإّنَ اهَّلَل یَحکـُم َبیَنُهـْم فـِی َمـا ُهـْم ِفیـِه یَخَتِلُفـوَن ِإّنَ اهَّلَل ال

کـه دین خالص از آن خدا اسـت، و آنها  گاه باشـید  ـاٌر< )زمـر، 	( یعنـی: آ
َ

کّف کاِذٌب  ُهـَو 

کـه: )اینها را نمی پرسـتیم  کـه غیـر خـدا را اولیـای خـود قـرار دادنـد و دلیلشـان این بود 

میـان  قیامـت  روز  خداونـد  کننـد(،  نزدیـک  خداونـد  بـه  را  مـا  اینکـه  خاطـر  بـه  مگـر 

کـه در وغگـو و  کـس را  آنـان در آنچـه اختـاف داشـتند داوری می کنـد؛ خداونـد آن 

کفران کننـده اسـت هرگـز هدایـت نمی کنـد!

زبـان مشـرکان می فرمایـد: ]مـا )ایـن  از  آیـه شـریفه  ایـن  مخالفـان می گوینـد: در 

کـه  بـه خـدا[، پـس شـیعیان هـم  بـرای تقـرب جسـتن  را نمی پرسـتیم مگـر  بت هـا( 
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متوسـل می شـوند بـه اولیـاء بـرای تقـرب بـه خـدا، نوعـی پرسـتش غیـر خـدا و شـرک 

کجـا، بـه هچ کـس توسـل  گفـت: آیـا آنهـا در زندگیشـان در هیـچ  اسـت. در پاسـخ بایـد 

بزرگـی،  بـا  گـر  ا نمی کننـد؟  اسـتفاده  واسـطه ای  و  وسـیله  از  هرگـز  نمی کننـد؟  پیـدا 

یـا  و  بـزرگ  آن  بـه  را  آنهـا  می توانـد  واسـطه ای  بداننـد  و  باشـند  کارداشـته  مسـئولی 

کـه خاف  گـر بگوینـد: نـه!  مقـام عالی رتبـه برسـاند از آن واسـطه کمـک نمی طلبنـد؟ ا

گـذر دنیـا،  گـر بگوینـد: آری. آن گاه بایـد پرسـید: آیـا بـرای زندگـی زود  واقـع اسـت و ا

و بـرای خواسـته های دون پایـه دنیـوی، واسـطه گری و واسـطه جویی جایـز اسـت؟ 

کـه مقاماتشـان اعتبـاری اسـت! امـروز مدیرنـد،  کسـانی  آن هـم بـرای دسترسـی بـه 

فـردا نـه! امـروز فرمانـروا و باالدسـتند، فـردا فرمان بـر و زیـر دسـت! آیـا چنیـن توسـل 

دنیـوی رو اسـت؟! اّمـا بـرای تقـرب بـه عالی رتبه تریـن مقـام عالـم هسـتی و بـرآوردن 

تمـام نیازهـای دنیـوی و اخـروی، اسـتفاده از واسـطه اشـکال دارد؟! هرچنـد خـود آن 

کـه برتـر از او کسـی متصـور نیسـت خـودش امر بـه تقرب جسـتن از مقربان  مقـام برتـر، 

کسـی را  گاهـش نمـوده باشـد؟! اصـواًل ایـن یـک امـر عقلـی اسـت. وقتـی انسـان  در 

کسـی را بگیـرد، نـزد او بیـاورد،  بسـیار دوسـت دارد و ایـن شـخِص محبوبـش، دسـت 

خـوب طبیعـی اسـت، انسـان هم به دوسـت دوسـتان خـود توجه نموده و ابـراز عاقه 

می کنـد. 

کار را می کنـد. خداونـد پیامبـر؟ص؟ و معصومـان؟مهع؟ را دوسـت  شـیعه نیـز همیـن 

دارد، شـیعیان هـم بـا محبوبـان درگاه خـدا بـه در خانـه اش می رونـد تا خداوند بیشـتر 

کند.  بـه آنهـا توجـه 

گاه بـاش  یـُن اْلخاِلـُص< یعنـی: آ ِ الّدِ
ال هَّلِلَّ

َ
در تفسـیر مجمع البیـان آمـده اسـت: »>أ

کـه آمیخته به ریا و شـهرت و  دیـن خالـص بـرای خداونـد اسـت. خالص چیزی باشـد 
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وجهی از وجوه دنیا نباشـد و دین خالص عبارت از اسـام اسـت و این قول »حسـن« 

او  از  بـه غیـر  گرفتنـد  کـه  آنـان  ْوِلیـاء< یعنـی: و 
َ
أ ُدوِنـِه  ِمـْن  َخـُذوا  اّتَ ِذیـَن 

َ
اّل >َو  اسـت 

کـه مالـک ایشـان  کـه غیـر از خداونـد مالـک دیگـری اسـت  کردنـد  گمـان  اولیائـی را؛ و 

ُبونـا ِإَلی اهَّلِل ُزْلفی< یعنـی:  عبادت نمی کنیم   ِلیَقّرِ
َّ

می باشـد می گوینـد: >مـا َنْعُبُدُهـْم ِإال

کنند  کنند مـا را به خداوند، نزدیک کردنی؛ یعنی شـفاعت  کـه نزدیـک  ایشـان را مگـر 

از مـا نـزد خداونـد« )طبرسـی، بی تـا، ج 		، ص 			(.

ْوِلیـاَء مـا َنْعُبُدُهـْم 
َ
َخـُذوا ِمـْن ُدوِنـِه أ ِذیـَن اّتَ

َ
در تفسـیر المیـزان آمـده اسـت: »>َو اّل

کـه  کـه مسـلک و ثنیـت معتقـد اسـت  گفتیـم  ُزْلفـی < در سـابق  اهَّلِل  ِإَلـی  ُبونـا  ِلیَقّرِ  
َّ

ِإال

نـه  شـود،  او  بـر  محیـط  انسـان ها  ک  ادرا کـه  اسـت  آن  از  بزرگ تـر  سـبحان  خـدای 

کـه ما،  کنـد و نـه وهـم و حسـش. پـس او منـزه از آن اسـت  عقلـش می توانـد او را درک 

کـه از راه تقـرب بـه مقربـان  گزیـر واجـب می شـود  کنیـم. نا روی عبـادت را متوجـه او 

کـه خـدای تعالـی  کسـانی اند  او بـه سـویش تقـرب جوییـم و مقربـان درگاه او همـان 

گـذار کرده اسـت. ما بایـد آنـان را ارباب خود  تدبیـر شـؤون مختلـف عالـم را بـه آنـان وا

بگیریـم، نـه خـدای تعالـی را. سـپس همان هـا را معبـود خـود بدانیـم و بـه سویشـان 

کننـد، و مـا را بـه درگاه او نزدیـک  تقـرب بجوییـم تـا آنهـا بـه درگاه خـدا مـا را شـفاعت 

سـازند. و ایـن آلهـه و اربـاب عبارتنـد از مائکـه و جن و قدیسـین از بشـر، اینها ارباب و 

آلهـه حقیقـی مـا هسـتند« )طباطبایـی، 				 ش، ج 		، ص 			(.

کـه در دو تفسـیر شـریف ماحظـه شـد، هرچنـد مشـرکین »آله هـا« را  همان گونـه 

شـریفه  آیـه ی  هـم  اّمـا،  می دانسـتند.  خداونـد  درگاه  بـه  تقـرب  وسـیله ی  و  شـفیع 

کـه  ُبونـا< و هـم دو مفسـر فـوق، توضیـح دادنـد:   ِلیَقّرِ
َّ

صراحـت دارد >مـا َنْعُبُدُهـْم ِإال

در  را  معبـودان  آن  یعنـی  می کردنـد.  عبـادت  و  می پرسـتیدند  را  »آله هـا«  مشـرکین 
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شـیعه  آنکـه  حـال  و  می دانسـتند  گـذاری  تأثیـر  در  مسـتقل  و  متعـال  خـدای  عـرض 

کسـی غیـر خـدا را شایسـته پرسـتش نمی دانـد و مؤثـر حقیقـی را خـدای متعـال  هرگـز 

می پنـدارد و اولیـاء را واسـطه ی بیـن خـود و خـدا دانسـته و در طـول خداونـد می داند، 

نه در عرض خدا و مسـتقل در تأثیر. مشـکل مشـرکان دو چیز بود: نخسـت: پرسـتش 

مقرب هـا؛ و دوم: ناالیـق بـودن مقرب هـا. آنهـا بـه زعـم خـود بت ها و آله هـای دیگر را 

کـه خـود  کسـانی اننخـاب می کردنـد،  گـر آنهـا را از  مقـرب می دانسـتند. در حـال آنکـه ا

خـدای تعالـی آنهـا را مقـرب خوانـده اسـت. نصـف راه را درسـت رفتـه بودنـد و درسـت 

کـه ایـن مقرب ها را نپرسـتند. بلکه به عنوان واسـطه  بـودن نصـف دیگـر راه ایـن بـود 

گـر چنیـن می کردنـد دیگـر مـورد نکوهـش  کننـد. ا و وسـیله ی تقـرب از آنهـا اسـتفاده 

پـروردگار قـرار نمی گرفتنـد و از سـوی خـدای تعالـی مشـرک خوانـده نمی شـدند.

آیه ی دوم )کسی را با خدا نخوانید(.   .  

َحـًدا< )جـن، 		( یعنـی: و اینکه مسـاجد از 
َ
 َتْدُعـوْا َمـَع اهَّلِل أ

َ
ِ َفـا

ّنَ اْلَمَسـاِجَد هَّلِلَّ
َ
>َو أ

آن خـدا اسـت، پـس هیچ کـس را با خـدا نخوانید!

شـریفه  آیـه  ایـن  در  خداونـد  می گوینـد:  و  کـرده  اسـتفاده  غلـط  بـه  آیـه  ایـن  از 

بـا خـدا نخوانیـد، و حـال آنکـه شـیعه چنیـن می کنـد، پـس  را  می فرمایـد: غیـر خـدا 

اسـت!  مشـرک 

گفتیـم شـیعه هیچ کـس را بـا خـدا و در عـرض خـدا نمی دانـد. بلکـه خـدا را قائـم 

کـه باشـد  کـه باشـد و بـه هـر درجـه ای  بـه ذات خـود می دانـد. و غیـر از خـدا هـر چـه 

طـول  در  کـه  گروهـی  بپرسـد  خـود  از  مستشـکل  دارد  جـا  می دانـد.  خـدا  مخلـوق  را 

تاریـخ بعـد از پیامبـر؟ص؟ از هیـچ قدرتـی نترسـیده و در برابـر طواغیـت زمـان ایسـتاده، 
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ظلم سـتیز بـوده وبیـش از هـر فرقـه ی دیگـری بـر عبـادت و اطاعـت خـدا پافشـاری 

کـه سـر تعظیـم در برابـر دشـمنان دین فرود  دارد، قائـل بـه شـرک اسـت؟! یـا دیگرانـی 

کیشـان خـود را  می آورنـد و بـه جـای اینکـه مسـتکبران را دشـمن خـود بگیرنـد، هـم 

کنـار  کمـی دقـت و  کـه از فرقـه دیگـری هسـتند دشـمن خـود می گیرنـد، مشـرکند؟! بـا 

گذاشـتن تعصـب، حقیقـت روشـن اسـت. 

َحـدًا< در 
َ
ِ َفـا َتْدُعـوا َمـَع اهَّلِل أ

ّنَ اْلَمسـاِجَد هَّلِلَّ
َ
در تفسـیر نمونـه آمـده اسـت: »>َو أ

شـده:  ذکـر  گونـی  گونا تفسـیرهای  چیسـت؟  اینجـا  در  »مسـاجد«،  از  منظـور  اینکـه 

کـه در آنجـا بـرای خـدا سـجده می شـود که  نخسـت اینکـه: منظـور مکان هایـی اسـت 

کمـل آن، مسـجد الحـرام، و مصـداق دیگـرش سـایر مسـاجد، و مصـداق  مصـداق ا

کـه انسـان در آنجـا نمـاز می خوانـد، و بـرای  گسـترده ترش، تمـام مکان هایـی اسـت 

کـه فرمـود: »ُجِعلـَت  خـدا سـجده می کنـد، و بـه حکـم حدیـث معـروف پیغمبـر؟ص؟ 

لـَی االرُض َمسـِجدًا َو َطُهـورًا« یعنـی: تمـام روی زمیـن، سـجده گاه و وسـیله ی طهـور 

کردن( برای من قرار داده شده است. )حّر عاملی، 	0		 ق، ج 	، ص 0		(  )تیمم 

همه جا را شـامل می شـود … . تمام معابد، مخصوص خدا اسـت و در این معابد، جز 

ع اسـت. دوم اینکـه: منظور  کـرد و پرسـتش غیـر او ممنو بـرای خـدا سـجده نمی تـوان 

از مسـاجد، اعضـای هفت گانـه سـجده اسـت، ایـن اعضـاء را تنهـا بـرای خـدا بایـد بـر 

زمیـن گذاشـت و بـرای غیـر او جایـز نیسـت. و سـوم اینکـه: منظور از »مسـاجد« همان 

»سـجود« اسـت، یعنـی همـواره سـجده بایـد بـرای خـدا باشـد و بـرای غیـر او نمی توان 

کـرد« )مـکارم، 				 ش، ج 		، ص 			 تـا 			(. سـجده 

کـرده  آسـتان بوسـی برخـی از زائـران ائمـه؟مهع؟ بـرای بعضـی ایـن شـبهه را ایجـاد 

اسـت.  کفـر  عمـل  ایـن  و  می کننـد  سـجده  خـود  امامـان  بـرای  شـیعیان  کـه  اسـت 
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گـر  کـه در صراحـت آیـه دیدیـم سـجده بـرای غیـر خـدا را روا نمـی دارد. )ا همان طـور 

مسـاجد را طبق نظر بعضی از مفسـران، مطلق سـجده بدانیم( باز سـجده باید برای 

خـدا باشـد. در تفسـیر نمونـه )کـه از تفاسـیر شـیعه اسـت( نیـز، مشـاهده شـد، مسـاجد 

را بـه هـر سـه معنـای محتمـل )محـل سـجده، اعضـای هفت گانـه سـجده، و مطلـق 

کـه سـجده فقـط و  کسـی می داننـد  از هـر  آورده شـد، یعنـی شـیعیان بهتـر  سـجده( 

فقـط بایـد بـرای خـدا باشـد. در واقـع آسـتان بوسـی، سـجده برای خـدا اسـت، در برابر 

کـه  امـام. بـه عبارتـی دیگـر آنهـا خـدا را شـکر می کننـد و در برابـرش سـجده می کننـد 

آنهـا را پیـرو ائمـه؟مهع؟ اطهـار قـرار داد. و ایـن چیـز عجیـب و غریبـی نیسـت. چـون در 

کریـم نمونه هایـی از آن را مشـاهده می کنیـم: یـک نمونـه دسـتور خداونـد بـه  قـرآن 

فرشـتگان بـرای سـجده بـه آدم )نـک، بقـره، 0	(. که در اصل سـجده به خدا اسـت، 

کـه  کنیـد؛ نمونـه دیگـر، آنجـا  نـه بـه آدم؟ع؟. هرچنـد فرمـوده بـرای آدم؟ع؟ سـجده 

جنـاب یعقـوب پیامبـر؟ع؟ و همسـرش و یازده فرزندش در مقابل یوسـف پیامبر؟ع؟ 

پیامبـر؟ع؟  یوسـف  بـرای  آنـان  قطعـًا  و   .)	00 و   	 یوسـف،  )نـک،  کردنـد  سـجده 

سـجده نکردنـد، بلکـه بـرای خـدا و تشـکر از پـروردگار، بـه خاطر دیدار مجـدد حضرت 

کردنـد. کـه خداونـد بـه آنهـا عطـا فرمـوده بـود، سـجده  یوسـف؟ع؟ و نعمت هایـی 

از  افتـادگان  از دور  بعضـی  ایـن حـال  »بـا  اسـت:  آمـده  ادامـه  در  فـوق  تفسـیر  در 

گونـه توسـل و شـفاعتی را منکـر شـوند،  کـه هـر  تعلیمـات اسـام و قـرآن اصـرار دارنـد 

ّنَ 
َ
أ >َو  آیـه ی  جملـه  از  کرده انـد،  پیـدا  دسـتاویزهایی  خـود  مقصـود  اثبـات  بـرای  و 

َحـدًا< می باشـد، آنهـا می گویند: مطابق ایـن آیه قرآن 
َ
ِ َفـا َتْدُعـوا َمـَع اهَّلِل أ

اْلَمسـاِجَد هَّلِلَّ

دسـتور می دهـد نـام هیچ کـس را همـراه نـام خـدا نبرید، و جز او را نخوانید، و شـفاعت 

کـه ایـن آیـه هیـچ ارتباطـی بـه مطلـب آنهـا نـدارد،  نطلبیـد! ولـی انصـاف ایـن اسـت 
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بلکـه هـدف از آن نفـی شـرک، یعنـی چیـزی را هم ردیـف خـدا در عبـادت، یـا طلبیـدن 

از غیـر  را  کار خـدا  بـه راسـتی  کسـی  گـر  ا بـه تعبیـر دیگـر:  حاجـت، قـرار دادن اسـت. 

خـدا بخواهـد و او را صاحـب اختیـار و مسـتقل در انجـام آن بشـمرد مشـرک اسـت، 

گواهـی   َتْدُعـوا َمـَع اهَّلِل < بـه ایـن معنـی 
َ

کـه واژه ی »مـع« در جملـه >َفـا همان گونـه 

کسـی را هم ردیـف »خـدا« و مبـدأ تأثیـر مسـتقل دانسـت« )همـو،  کـه نبایـد  می دهـد 

.)			

آیه ی سوم )غیر خدا، سراب است(.   .  

کَباِسـِط   
َّ

 یْسـَتِجیُبوَن َلُهم ِبشـَی ٍء ِإال
َ

ِذیـَن یْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ال
َ
>َلـُه َدْعـَوُة الْحـّق َو اّل

ٍل« )رعد، 		( 
َ

 فِی َضا
َّ

یـِه ِإلـَی اْلَمـاِء ِلیْبُلـَغ َفـاُه َو َمـا ُهَو ِبَباِلِغِه َو َما ُدَعـاُء اْلکاِفِریَن ِإال
َ

کّف

کـه )مشـرکان( غیـر از خـدا می خواننـد،  کسـانی را  یعنـی: دعـوت حـق از آن او سـت! و 

کف هـای  کـه  کسـی هسـتند  )هرگـز( بـه دعـوت آنهـا پاسـخ نمی گوینـد! آنهـا هم چـون 

)دسـت( خـود را بـه سـوی آب می گشـاید تـا آب بـه دهانـش برسـد، و هرگـز نخواهـد 

کافـران، جـز در ضـال )و گمراهـی( نیسـت! رسـید! و دعـای 

ایـن آیـه نیـز مثـل آیـه ی قبل مـورد بهره برداری سـوء از طرف مخالفـان قرار گرفته 

و شـیعیان را به اسـتناد آن مشـرک می دانند. 

ِذیـَن یْدُعـوَن ِمـْن 
َ
کاشـف آمـده اسـت: »>َلـُه َدْعـَوُة اْلَحـّقِ َو اّل در ترجمـه ی تفسـیر 

یِه ِإَلی اْلماِء ِلیْبُلَغ فاُه َو ما ُهَو ِبباِلِغِه<. 
َ

کّف کباِسـِط   
َّ

ُدوِنِه ال یْسـَتِجیُبوَن َلُهْم ِبَشـی ٍء ِإال

کنـد و بـه او تـوکل نمایـد، پاداشـش خواهـد داد  کار  خـدا حـق اسـت و هرکـس بـرای او 

کنـد، شایسـته مجـازات خواهـد بود. هرکـس غیر خدا  و هرکـس نافرمانـی و سـرپیچی 

نظیـر بت هـا و امثـال آن را بخوانـد، در واقـع باطـل، سـراب، سـنگ و جمـاد را خوانـده 



، سال پنجم، شماره ی نهم، بهار و تابستان 86۱۳۹۷

 ِفـی َضـاٍل< دعـای 
َّ

کـه نـه زیـان می رسـاند و نـه سـود. >َو مـا ُدعـاُء اْلکاِفِریـَن ِإال اسـت 

کـه دود را ابـر و سـراب را آب می انـگارد و دو دسـتش را  کافـران بسـان تشـنه ای اسـت 

کنـد و دهانش را باز می کند تا آب بنوشـد و تشـنگی اش  دراز می کنـد تـا آنهـا را پـر از آب 

گهـان پنـدارش بـه دریغ هـا و اندوه هـا تبدیـل می شـود« )مغنیـه،  را فرونشـاند، اّمـا نا

				 ش، ج 	، ص 	0	 و 	0	(.

کـه  کسـانی  کاشـف ماحظـه می گـردد منظـور از  کـه در توضیـح تفسـیر  همان طـور 

که بت و امثال آن را  غیر خدا را می خوانند در این آیه ی شـریفه بت پرسـتان هسـتند 

کـه اینـان تشـبیه شـده اند به کسـانی که سـراب را به جای  بـه جـای خـدا می خواننـد، 

آب می بیننـد؛ نـه مسـلمان پیـروی قـرآن و سـنت پیامبـر؟ص؟ و اهل بیـت طاهرین آن 

کـه در طـول تاریـخ بشـر غیـر  حضـرت؟مهع؟. جـا دارد از ایـن آنـان بپرسـیم مشـرکینی 

خـدا را پرسـتیده اند بـه چـه تعالـی و رشـد انسـانی رسـیده اند؟ همیـن مشـرکان زمـان 

حاضر را در نظر بگیرید. در سـایه ی شـرک به چه جایگاه و شـأن انسـانی رسـیده اند؟ 

تمـدن  همـه  ایـن  بگوینـد  شـاید  داده انـد؟  سـوق  کجـا  بـه  را  خـود  جامعـه ی  مـردم 

غـرب و توسـعه ی سیاسـی، اجتماعـی، و علمـی را نمی بینیـد! آنهـا توسـعه یافته ترند 

کـرد، در  یـا مسـلمانان! پاسـخ ایـن اسـت: رشـد علـم تجربـی غـرب را نمی تـوان انـکار 

کرده انـد اّمـا دو نکتـه در  پزشـکی، مهندسـی، رسـانه و … انصافـًا رشـد زایـد الوصفـی 

اینجـا حایـز اهمیـت اسـت اول اینکـه: رشـِد صرفـًا بشـری و بـدون تبعیـت از فرامیـن 

کـه بـه همـراه دارد ضررهـای قابـل توجهـی  الهـی ناقـص اسـت و بـه مـوازات سـودی 

کوسیسـتم و طبیعـت وارد  کارخانه هـا بـه ا کـه از  هـم دارد؛ بـه عنـوان نمونـه آسـیبی 

می شـود و اثـر زیان بـار برخـی از داورهای پزشـکی بر کسـی پوشـیده نیسـت تـا آنجا که 

گاه خـود سـازندگان داروهـا دارویـی را مضـر تشـخیص داده و اسـتفاده از  هـر از چنـد 
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ع می کننـد؛ و از ایـن نمونـه در شـاخه های مختلـف علـم و تکنولـوژِی بشـر  آن را ممنـو

فـراوان اسـت. دوم اینکـه: آیـا ایـن رشـد در علـوم تجربـی، توانسـته اسـت جامعـه ی 

انحطـاط  برعکـس  یـا  برسـاند؟  آن  بـه  و  کنـد  آشـنا  انسـانیت  معیارهـای  بـا  را  آنهـا 

فکـری، پوچ گرایـی، و سـقوط از شـأنیت انسـانی در بیـن آنـان مـوج می زنـد. تـا آنجـا 

گرایی  کـه حیوانـات از انجـام آن شـرم دارنـد، مثل هم جنـس  کـه پسـت ترین اعمـال، 

کرده انـد.  را نه تنهـا پذیرفتـه، بلکـه قانـون 

کسـی بگویـد در جوامـع مسـلمان و بعضـًا شـیعه هـم فسـاد زیـاد اسـت. پاسـخ  گـر  ا

گر برخی از مسـلمانان هم مرتکب فسـاد  روشـن اسـت: عامل فسـاد، بی دینی اسـت. ا

شـوند یـا ضعیـف االیماننـد، و یـا اساًسـا دیـن ندارنـد، و بـه اسـم، مسـلمانند و یـا اینکـه 

 در طـول تاریـخ شـما یـک موحـد 
ّ

دیـن را لقلقـه زبـان، قـرار داده انـد و منافقنـد. و اال

کـه اهـل فسـاد بـوده باشـد. بـا ایـن توضیـح روشـن شـد  واقعـی را نمی توانیـد بیابیـد 

کـه مکتـب انسان سـاز و تعالی بخـش دارد و بیـش از هـر مکتبـی بـر  کـه چـرا شـیعه را 

توحیـد، آن هـم در همـه ی ابعـادش، چـه نظـری و چـه عملی، پافشـاری دارد مشـرک 

اسـتکبار  بـه  آیـا تسـلیم و سرسـپردگی  می خواننـد؟ قضـاوت چنـدان دشـوار نیسـت؛ 

جهانـی شـرک اسـت و یـا مبـارزه با دشـمنان توحیـد و مظلومان و مسـتضعفان عالم؟!

آیه ی چهارم )پرستش غیرخداحتی، نبی وفرشته ممنوع(. . .  

 تَحِویًا< 
َ

ّرِ َعنکْم َو ال
ُ

کْشَف الّض  یْمِلکوَن 
َ

ن ُدوِنِه َفا ِذیَن َزَعْمُتم ّمِ
َ
>ُقِل اْدُعوْا اّل

)اإلسراء، 		( یعنی: بگو: کسانی را که غیر از خدا )معبود خود( می پندارید، بخوانید! 

کنند. آنها نه می توانند مشکلی را از شما برطرف سازند، و نه تغییری در آن ایجاد 

کاری عبث می داند  این آیه ی شـریفه نیز مثل دو آیه ی قبل خواندن غیر خدا را 
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آنـان می گویـد:  بـه  آمیـز  بـا خطابـی تحقیـر  را تغییـرداده و  کام  آیـه لحـن  ایـن  و در 

بخوانیـد معبـودان غیـر خـدا را، ببینیـد آیـا می توانند مشـکلی از شـما حـل کنند؟ یعنی 

چـرا خـود را بی جهـت خسـته می کنیـد و از موجـودات مثـل خـود و یـا ضعیف تـر از خـود 

گفته انـد: خداونـد  کمـک می جوئیـد؟ در اینجـا نیـز آقایـان توسـل را هـدف قـرار داده و 

فرمـوده حتـی مسـیح و عزیـر و مائکـه را نپرسـتید و شـیعه بـا توسـل بـه پیامبـر؟ص؟ و 

اهل بیـت؟مهع؟ آنهـا را می پرسـتد!

ِذیـَن َزَعْمُتْم ِمـْن ُدوِنِه َفا 
َ
کاشـف آمـده اسـت: »>ُقـِل اْدُعـوا اّل در ترجمـه ی تفسـیر 

< بسـیاری از مفسـران می گوینـد: ایـن آیـه و 
ً

ـّرِ َعْنکـْم َو ال َتْحِویـا
ُ

کْشـَف الّض یْمِلکـوَن 

کـه فرشـتگان، عیسـی و عزیـر  کـه پـس از آن آمـده، در شـأن کسـانی نازل شـده  آیـه ای 

را می پرسـتیدند و مقصـود آیـه، پرسـتش کنندگان بت هـا نیسـت«  )همـو، ج 	، ص 

.)		

ِذیَن َزَعْمُتْم ِمـْن ُدوِنِه َفا 
َ
در تفسـیر مقتنیـات الـدرر نیـز آمده اسـت: »>ُقِل اْدُعـوا اّل

کان بعض المشرکین یقولون: نحن  ّرِ َعْنکْم َو ال َتْحِویًا< لنزول: 
ُ

کْشَف الّض یْمِلکوَن 

نعبـد بعـض المقّربیـن مـن عبـاد اهَّلل فقـوم عبدوا المائکـة، و قوم عبـدوا عزیرا، و قوم 

ِذیـَن « تزعمونهـم 
َ
عبـدوا المسـیح، و قـوم عبـدوا نفـرا مـن الجـّن؛ فنزلـت اآلیـة: إّن »اّل

« للحالـة اّلتـی 
ً

ـّرِ َعْنکـْم « و جلـب النفـع لکـم »َو ال َتْحِویـا
ُ

کْشـَف الّض آلهـة ال »یْمِلکـوَن 

ال  و  لللهیـة  یصلـح  ال  فإّنـه  الصفـة  بهـذه  کان  مـن  و  تحّبونهـا  حالـة  إلـی  تکرهونهـا 

یسـتحّق العبـادة« )حائـری طهرانـی، 				 ش، ج 	، ص 			(.

کـه از توضیـح دو تفسـیر فـوق بـر می آیـد تفـاوت ایـن آیـه بـا آیـات قبلـی  آن گونـه 

گذشـته، بـت پرسـتان را مـورد خطـاب قـرار داده بـود، اّمـا  کـه در آیـات  در ایـن اسـت 

کـه عیسـی؟ع؟، مائکـه و یـا بعـض از اجنـه را معبـود  کسـانی را  ایـن آیـه ی شـریفه 
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کـه غیـر  خـود می پندارنـد مـورد خطـاب قـرار داده اسـت و ظاهـرًا می خواهـد بفهمانـد 

گـر تمامـی تفاسـیر  خـدا هرکـس را مسـتقل در تأثیـر بدانیـد و بخوانیـد، شـرک اسـت. ا

مفسـران بزرگ، چه اهل تسـنن و چه شـیعه مورد بررسـی قرارگیرد، مشـاهده می شـود 

کـه باشـد، ولو  کـه از نظـر جمیـع مفسـران، شـریک قـرار دادن بـرای خـدا بـه هـر شـکلی 

کسـی حتـی فرشـته، نبـی، یـا امامـی را شـریک خداونـد قـرار دهـد او را مشـرک  اینکـه 

کفـر می داننـد. بنابرایـن اتهـام شـرک بـه تمـام فـرق اسـامی  و عمـل وی را مصـداق 

کـه مذهـب خـود را از نزدیک تریـن افـراد بـه پیامبـر عظیم الشـأن  و از جملـه شـیعه 

گرفتـه اسـت، اتهامـی نـاروا اسـت! اسـام؟ص؟ 

آیه ی پنجم )من نزدیکم بگو مرا بخوانند(. . .  

اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلیْسـَتِجیُبوْا 
َ

ِجیـُب َدْعَوَة الـّد
ُ
َلک ِعَبـاِدی َعنـّی َفِإنـّی َقِریـٌب أ

َ
>َو ِإَذا َسـأ

بنـدگان  هنگامی کـه  و  یعنـی:   )			 )البقـره،  یْرُشـُدوَن<  ُهـْم 
َ
َلَعّل بـِی  ْلیْؤِمُنـوْا  َو  لـِی 

کننـده را، به  کننـد، )بگـو:( مـن نزدیکـم! دعـای دعـا  مـن، از تـو در بـاره ی مـن سـؤال 

هنگامی کـه مـرا می خوانـد، پاسـخ می گویـم! پـس بایـد دعـوت مـرا بپذیرنـد، و بـه مـن 

ایمـان بیاورنـد، تـا راه یابنـد )و بـه مقصـد برسـند(!

کرده و فرموده: هر  خداوند در این آیه ی شریفه به صراحت انسان را متوجه خود 

آن و لحظه، که بندگان مرا بخوانند، من نزدیکم و با فاصله آنان را اجابت می کنم. 

نزدیِک  هستم!  خودم  بگوید:  خدا  واضح تر  این  از  بگویند:  می توانند  نیز  اینجا  در 

نزدیک هم هستم! خودم را بخوانید. نه دیگری را. هیچ کس را با من نخوانید.

جـوادی آملـی در تفسـیر تسـنیم می نویسـد: »از پیامبـر گرامـی اسـام؟ص؟ درباره ی 

کیفیت تدبیر، اشـراف، حضور و اجابت خداوند )نه اصل هسـتی و خالقیت  ربوبیت، 
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او( و نحـوه ی اجابـت خواسـته ها سـئوال شـد و خداونـد سـبحان بـا تعبیرهای سرشـار 

از عطوفـت و نیـز بـا حـذف واسـطه پاسـخ داد: مـن نزدیکـم و دعـای هر بنـده ی داعی 

کـه مـرا )نـه غیـر مـرا و نـه مرا و غیر مـرا( بخواند اجابت کنم«)جـوادی آملی، 				  را 

ش، ج 	، ص 			(.

بـاره ی مـن سـؤال  تـو در  از  آمـده اسـت: »هنگامی کـه بندگانـم  در تفسـیر نمونـه 

ـی َقِریـٌب < نزدیک تـر از آنچـه  ـی َفِإّنِ َلک ِعبـاِدی َعّنِ
َ
کننـد بگـو مـن نزدیکـم >َو ِإذا َسـأ

گردن هایتـان  شـریان  از  نزدیک تـر  و  خودتـان،  بـه  شـما  از  نزدیک تـر  کنیـد،  تصـور 

ْقـَرُب ِإَلیـِه ِمـْن َحْبـِل اْلَوِریـِد< )ق، 
َ
کـه در جـای دیگـر می خوانیـم: >َو َنْحـُن أ چنـان 

کننـده را بـه هنگامی کـه مـرا می خوانـد  		(. سـپس اضافـه می کند:"مـن دعـای دعـا 

اِع ِإذا َدعـاِن < بنابرایـن بایـد بنـدگان مـن دعـوت 
َ

ِجیـُب َدْعـَوَة الـّد
ُ
اجابـت می کنـم >أ

کـه راه  مـرا بپذیرنـد >َفْلیْسـَتِجیُبوا ِلـی< و بـه مـن ایمـان آورنـد >َو ْلیْؤِمُنـوا ِبـی< باشـد 

ُهـْم یْرُشـُدوَن < جالـب اینکـه در ایـن آیـه 
َ
کننـد و بـه مقصـد برسـند >َلَعّل خـود را پیـدا 

ک خـود اشـاره کرده و هفت بار به بنـدگان! و از  کوتـاه خداونـد هفـت مرتبـه بـه ذات پـا

ایـن راه نهایـت پیوسـتگی و قـرب و ارتبـاط و محبـت خـود را نسـبت بـه آنـان مجسـم 

سـاخته اسـت! 

کـه فرمـود: زیـاد دعـا  »عبـد اهَّلل بـن سـنان« می گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ شـنیدم 

اسـت،  حاجـت  هـر  بـه  رسـیدن  وسـیله ی  و  خداونـد  بخشـش  کلیـد  دعـا  زیـرا  کنیـد 

کـه جـز بـا دعـا نمی تـوان بـه آن رسـید! و  نعمت هـا و رحمت هایـی نـزد پـروردگار اسـت 

گشـوده خواهـد شـد! )کلینـی، 	0		 ق، ج 	، ص  کـه بکوبـی عاقبـت  بـدان هـر در را 

			(. آری او بـه مـا نزدیـک اسـت، چگونـه ممکـن اسـت از مـا دور باشـد در حالـی 

ّنَ اهَّلَل یُحـوُل َبیـَن اْلَمـْرِء َو َقْلِبـه<« 
َ
کـه میـان مـا و قلـب مـا جـای او اسـت! >َو اْعَلُمـوا أ



۹۱ رسی و نقد  استنادات قرآنی مخالفان تو ّسل بر

)مـکارم، 				 ش، ج 	، ص 			(. 

بنابرایـن مقـام ایـن آیـه، در بیان شناسـاندن جایگاه خداوند به انسـان اسـت، نه 

در بیـان رد یـا قبـول توسـل. بـه اصطـاح منطقیـون اثبـات شـیء نفی مـا ادا نمی کند. 

بـودن  نادرسـت  بـر  دلیـل  بفرمایـد،  معرفـی  نزدیـک  را  خـود  عالـم  پـروردگار  اینکـه 

کتـاب شـریف  »واسـطه« بیـن خـود و بنـدگان نیسـت. چـون در جـای دیگـر در همیـن 

اسـتفاده از »وسـیله« را مشـروع دانسـته بلکـه بـه تمسـک جسـتن بـدان نیـز توصیـه 

کـه در جـای خـود بـه آن اشـاره خواهدشـد.  می فرمایـد 

َکر و مرده واقعی اند(. . .   آیه ی ششم )کافران 

ـْوْا ُمْدِبِریـَن< )نمـل، 0	( 
َ
َعـاَء ِإَذا َوّل

ُ
ـّمَ الّد  ُتْسـِمُع الّصُ

َ
 ُتْسـِمُع اْلَمْوتـَی َو ال

َ
ـک ال >ِإّنَ

یعنـی: مسـّلمًا تـو نمی توانـی سـخنت را بـه گـوش مـردگان برسـانی، و نمی توانی کران 

را هنگامی کـه روی بـر می گرداننـد و پشـت می کننـد فراخوانـی!

نمی توانـی  تـو  پیامبـر  ای  می فرمایـد:  کـه  فـوق  آیـه ی  بـه  اسـتناد  بـا  مخالفـان 

کـه  کرده انـد: همان گونـه  برداشـت  .، چنیـن  برسـانی …  مـردگان  گـوش  بـه  کامـی 

ُهم  ـٌت َوِاّنَ َک َمّیِ کـه به تصریح قـرآن مرده اسـت »ِاّنَ مـرده نمی شـنود، پیامبـر؟ص؟ هـم 

ُتـوَن« بعـد از رحلـت از دنیـا مثـل مابقـی مـردگان نمی توانـد بشـنود، پـس توسـل بـه  َمّیِ

کـه می دانیـم او قـادر بـه شـنیدن  یـک مـرده و او را طـرف خطـاب قـرار دادن در حالـی 

ل شـیعه را متهـم می کننـد بـه کار لغـو و  کاری بیهـوده اسـت! و بـا ایـن اسـتدال نیسـت 

کـه نمی شـنوند! خطـاب بـه آنـان می گوینـد: چـرا از مـردگان تقاضـا می کنیـد؟ آنهـا 

ـک ال ُتْسـِمُع اْلَمْوتـی< جواب  در ترجمـه ی تفسـیر بیـان السـعادة آمـده اسـت: »>ِإّنَ

آنـان نگویـم؟  بـه  آیـا چیـزی  گفتـه باشـد:  کـه محّمـد؟ص؟  گویـا  سـؤال مقـّدر اسـت، 
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ـّمَ  الّصُ ُتْسـِمُع  ال  >َو   … مردگاننـد  آنـان  چـون  نگـو،  آنـان  بـه  چیـزی  فرمـود:  پـس 

کنـی، چـون آنـان از انسـانیت مـرده  عـاَء< و تـو نمی توانـی آنـان را بشـنوانی و شـنوا 
ُ

الّد

هسـتند، نمی تواننـد نـدای انسـان را بشـنوند، چـون آنـان نسـبت بـه نـدای انسـان 

بـا نصـب  ـَم<   >الّصُ لفـظ  و  بـه صـورت خطـاب  تـا  بـا  ُتْسـِمُع<   >ال  لفـظ  کـر هسـتند. 

کـه در نتیجـه  ـْوا ُمْدِبِریـَن < وقتـی پشـت بـه تـو می کننـد 
َ
خوانـده شـده اسـت. >ِإذا َوّل

کیـدی  تأ یـا غیـر  کیـدی  تأ >ُمْدِبِریـَن<  حـال  لفـظ  نیـز نمی فهمنـد. و  را  حتـی اشـاره 

 .)			 ص   ،		 ج  ش،   				 است«)سلطان علی شـاه، 

ـک ال ُتْسـِمُع اْلَمْوتـی< قـال: هـذا  در تفسـیر القـرآن العظیـم نیـز آمـده اسـت: »>ِإّنَ

کذلـک ال یسـمع الکافـر و ال ینتفـع بـه. و  کمـا ال یسـمع المیـت  مثـل ضربـه اهَّلل للکافـر؛ 

ـْوا ُمْدِبِریـَن<  یقـول: لـو أن أصمـا ولـی مدبـرا 
َ
عـاَء ِإذا َوّل

ُ
ـّمَ الّد فـی قولـه: >َو ال ُتْسـِمُع الّصُ

کذلـک الکافـر ال یسـمع و ال ینتفـع بمـا یسـمع« )ابن ابی حاتـم،  ثـم نادیتـه لـم یسـمع، 

				 ق، ج 	، ص 			(.

ک ال ُتْسـِمُع اْلَمْوتی< فهـذا مثل ضربه  در تفسـیر بحـر العلـوم نیـز آمـده اسـت: »>ِإّنَ

کفار مکة« )سـمرقندی، 				  للکفـار، فکمـا أنـک ال تسـمع الموتی، فکذلـک ال تفّقه 

ق، ج 	، ص 			(.

کـه خـدای تعالـی در بیان احـوال بعض از  از توضیحـات تفاسـیر فـوق روشـن شـد، 

کـه خـود را برای  کفـار اسـت و می خواهـد بـه پیامبـر عظیم الشـأن اسـام؟ص؟ بفرمایـد: 

کافرانـی خسـته نکـن. چـون آنهـا نمی خواهنـد حـرف تـو را بشـنوند،  هدایـت چنیـن 

کـه تـو درسـت می گویـی. آنهـا مثـل مرده هـا هسـتند. یعنـی قلـب آنهـا  هـر چنـد بداننـد 

مـرده اسـت. روح آنهـا مـرده اسـت. مشـکل از تـو نیسـت. مشـکل از آنـان اسـت. آیه ی 

گر  کـه بفرمایـد: مردگان مطلقًا قادر به شـنیدن نیسـتند. ا شـریفه در بیـان ایـن نیسـت 



۹۳ رسی و نقد  استنادات قرآنی مخالفان تو ّسل بر

گفتـن با  چنیـن بـود رفتـن بـر سـر قبـور مـردگان و خوانـدن فاتحـه بـرای آنـان و سـخن 

کـه مکـرر بـر سـر قبـور  آنـان معنایـی نداشـت، و حـال آنکـه ایـن سـنت پیامبـر؟ص؟ بـود 

امـوات می رفتنـد و ضمـن تـاوت قـرآن و فاتحـه بـا آنـان سـخن می گفتنـد و اصحـاب 

نیز می دیدند و به ایشـان تأسـی می کردند. و امروزه نیز در بین بسـیاری از مسـلمانان 

ایـن سـنت حسـنه جـاری اسـت و بـه ویـژه شـب ها و روزهـای جمعـه بـه زیـارت قبـور 

می رونـد و سـنت نبـوی را بـر پـا می دارنـد.

کـردم؟  عـرض  صـادق؟ع؟  امـام  »بـه  می گویـد:  مسـلم  بـن  محّمـد  روایتـی  »در 

آیـا وقتـی مـا بـه زیارتشـان  کـردم:  کنیـم؟ فرمـود: بلـه. عـرض  آیـا مـردگان را زیـارت 

می رویـم، آنـان صـدای مـا را می شـنوند؟ فرمـود: بلـه، بـه خـدا سـوگند، چنیـن اسـت، 

مسـّلما آنان از آمدن شـما خبردار شـده و شـادمان می گردند و با شـما انس می گیرند.« 

)ابـن طـاووس، 0			 ش، ص 			(.

در روایـت دیگـر صفـوان بـن یحیی می گوید: »به امام کاظـم؟ع؟ عرض کردم: آیا 

کّفار  میـت سـام و دعـای شـخص را در نـزد قبرش می شـنود؟ فرمود: بله، آیا مـردگان 

می شـنوند و مؤمنـان نمی شـنوند؟! )البّتـه مـا ایـن روایـت را بـه صـورت اختصـار نقـل 

کّفار می شـنوند،  نمودیـم( شـاید مقصـود از فرمایـش حضـرت؟ع؟ که فرمـود: مردگان 

کشـتن و بـه چـاه انداختـن آنـان  کـرم؟ص؟ پـس از  کـه پیامبـر ا کافرانـی باشـد  همـان 

کـه پـروردگارم بـه مـن وعـده داده بـود،  در جنـگ بـدر بـه آنهـا خطـاب نمـود: آنچـه را 

شـما  کـه  همان گونـه  می شـنوند،  آنـان  فرمـود:  بعـد  نمـودم.  دریافـت  حقیقـت  بـه 

می شـنوید« )همـو، ص 			(.

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »وقتـی میـت خود را  از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ روایت شـده 

غ شـدید، وارث یـا خویشـاوند یـا دوسـت او در  ک سـپاری اش فـار دفـن نمودیـد و از خا
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کنـار قبـر ایسـتاده و دو رکعـت نمـاز بخوانـد، در رکعت اّول سـوره ی فاتحـه و معّوذتین 

و  َحـٌد«، 
َ
أ اهَّلُل  ُهـَو  »ُقـْل  سـوره ی  خواسـت  گـر  ا و  »حمـد«  سـوره ی  دّوم  رکعـت  در  و 

کـه در نمازهای  کـه این دو سـوره از سـوره های مهّم  سـوره ی »إّنـا أنزلنـاه« را بخوانـد، 

ع و سـجده بجـا آورده و در سـجده اش  نافلـه خوانـده می شـوند، می باشـند. و بعـد رکـو

ک و منّزه اسـت  َز ِبالُقـدَرِة، َو َقهـَر ِعَبـاَدِه ِبالَمـوِت« یعنـی: پـا بگویـد: »ُسـبَحاَن َمـن َتَعـّزَ

کـه بـه قـدرت خویـش، عزیز و سـربلند، و با مرگ بر بندگانش سـلطه دارد.  خداونـدی 

سـپس سـام نمـاز را گفتـه و رو بـه قبـر نمـوده و بگوید: ای فانی پسـر فانی، این نماز 

بـرای تـو و یـا رانـت باشـد« )همـو، ص 			(.

آیات مجوز توسل.  

کـه مـورد سـوء برداشـت مخالفـان شـیعه، در بحـث  تـا اینجـا شـش آیـه از آیاتـی 

کریم  گرفته بود، بررسـی شـد، از این نمونه آیات در جاهای دیگر قرآن  »توسـل« قرار 

ح آنـان نیسـت. کـه مشـابه همیـن آیـات اسـت و نیـازی بـه طـر یافـت می شـود 

شـبهات  بـه  دیگـر  نوعـی  بـه  کریـم،  قـرآن  آیـات  از  نمونـه  چهـار  ذکـر  بـا  کنـون  ا

گذشـت ضمـن تشـریح  کـه  ح شـده پاسـخ داده می شـود. هرچنـد در ذیـل آیاتـی  مطر

شـد. داده  پاسـخ های  آیـات 

کلی داشت:  ح بود دو محور  که در آیات فوق مطر شبهاتی 

کـه »وسـیله« را بیـن انسـان و خـدا مـردود می دانسـت و قائـل بـر  الـف( شـبهاتی 

کـه وقتـی خـود خـدای متعال فرموده: کسـی را با خـدا نخوانید. من به شـما  ایـن بـود 

نزدیکـم، هـرگاه مـرا بخوانیـد شـما را اجابـت می کنـم. دیگـر چـه دلیلـی وجـود دارد که 

بـه غیـر خدا متوسـل شـد. 
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و  پیامبـر؟ص؟  و  می بـرد.  سـئوال  زیـر  را  امـوات  بـه  »توسـل«  کـه  شـبهه ای  ب( 

کـه از دنیـا رفته انـد را داخـل در امـوات می دانسـت و می گفـت: نبایـد  معصومـان؟مهع؟ 

آنـان را »واسـطه« بیـن خـود و خـدا قـرار داد و از آنـان چیـزی خواسـت.

پاسخ به شبهات دسته اول )استفاده از وسیله( .   .  

آیه ی اول )استفاه عام از وسیله(.   .   .  

ْرَض 
َ ْ
ـَماِء َماًء َفیْحِی ِبِه األ >َو ِمـْن َءایاِتـِه یِریکـُم اْلبـَرَق َخْوًفـا َو َطَمًعا َو ینَزُل ِمَن الّسَ

َقـْوٍم یْعِقُلـوَن< )روم، 		( یعنـی: و از آیـات او ایـن  َبْعـَد َمْوِتَهـا ِإّنَ فـِی َذاِلـک اَلیـاٍت ّلِ

کـه بـرق و رعـد را بـه شـما نشـان می دهد که هـم مایه ی ترس و هم امید اسـت  اسـت 

)تـرس از صاعقـه، و امیـد بـه نـزول بـاران(، و از آسـمان آبی فرو می فرسـتد که زمین را 

بعـد از مردنـش بوسـیله ی آن زنـده می کند؛ در این نشـانه هایی اسـت بـرای جمعیتی 

که می اندیشـند! 

مـن  َخْوفـًا<  اْلَبـْرَق  یِریکـُم  آیاِتـِه  ِمـْن  >َو  »قولـه؟زع؟:  اسـت:  آورده  العلـوم  بحـر 

کنتـم بـأرض قفـر، >َو َطَمعـًا< للمطـر. >َخْوفـًا َو َطَمعـًا< منصوبـان علـی  الصواعـق إذا 

ُل  المفعـول لـه المعنـی یریکـم للخوف و الطمع، خوفا للمسـافر و طمعا للمقیم. >َو یَنّزِ

ْرَض< أی: بالنبات >َبْعـَد َمْوِتها ِإّنَ ِفی 
َ ْ
ـماِء مـاًء< یعنـی: المطـر >َفیْحیی ِبـِه األ ِمـَن الّسَ

یـاٍت<  أی: لعامـات >ِلَقـْوٍم یْعِقُلـوَن<  عـن اهَّلل؟زع؟ فیوحدونه«)سـمرقندی، 
َ

ذِلـک آل

				 ق، ج 	، ص 	(.

کـه هـم  کـه بـرق را  و در تفسـیر نمونـه آمـده اسـت: »از نشـانه های خـدا ایـن اسـت 

مایـه ی تـرس اسـت هـم مایـه ی امیـد، بـه شـما نشـان می دهـد >َو ِمـْن آیاِتـِه یِریکـُم 

کـه گاه به صـورت »صاعقه«  اْلَبـْرَق َخْوفـًا َو َطَمعـًا<. »تـرس« از خطـرات ناشـی از بـرق 
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کسـتر می کنـد، و  گیـرد آتـش می زنـد و خا در می آیـد و هـر چیـز را در حـوزه ی آن قـرار 

کـه غالبـا بعـد از رعـد و بـرق بـه صـورت رگبـار فـرو می ریـزد.  »امیـد« از نظـر نـزول بـاران 

بنابرایـن، بـرق آسـمان پیشـاهنگی اسـت بـرای نـزول بـاران « )مـکارم، 				 ش، ج 

		، ص 	0	(.

گردیـد، خداونـد  کـه در آیـه ی شـریفه و در توضیـح مفسـران مشـاهده  همان گونـه 

کـه بـرق را، پیشـاهنگ و وسـیله ی نـزول بـاران قـرار داده اسـت. همیـن  می فرمایـد 

کنان  کنـد، بـرای مقیـم و سـا کـه می توانـد، بـرای مسـافر ایجـاد تـرس و خطـر  برقـی 

آیـه ی  ذیـل  التحقیـق  در  اسـت.  الهـی  رحمـت  بـارش  و  امیـد  ره آورد  شـهرها، 

 
َّ

ِإال ُمـوَر 
ُ
األ یجـِرَی  ن 

َ
أ اهَّلُل  َبـی 

َ
>أ دارد:  ْرِض< 

َ ْ
األ َو  ـماواِت  الّسَ ُجُنـوُد   ِ

هَّلِلَّ >َو  شـریفهی 

کـه  دارد  ِابـی  یعنـی: خداونـد  سـَباِبَها<)مصطفوی، 				 ش، ج 		، ص 			( 
َ
ِبأ

امـور را از غیـر مجـرای طبیعـی خـودش یعنـی از طریـق اسـباب انجـام دهـد. از ایـن 

کـه سـنت جـاری پـروردگار را در تدبیـر عالـم هسـتی، از طریـق اسـباب و  نمونـه آیـات 

واسـطه ها بیـان مـی دارد، در قـران کریـم کم نیسـت، )مثل ارسـال بادها بـرای جابجا 

کـه  کسـی نگویـد:  گیاهـان قـرار دادن و …( پـس  کـردن ابرهـا، بـاران را سـبب رویـش 

خداونـد خـودش مسـتقیما و بـدون اسـتفاده از هیـچ واسـطه ای امـور را تدبیـر می کند. 

کـن )بـاش(، فیکـون )پـس  کنـد، بمحـض اینکـه بگویـد:  گـر خداونـد اراده  کـه ا البتـه 

کریـم  کـه بیـان شـد، پـروردگار عالـم در جای جـای قـرآن  اّمـا همین طـور  می شـود(. 

آفریـده اسـت  کـه خـودش  اسـبابی  بواسـطه ی  را  امـور عالـم  کـه  ح می فرمایـد:  تصـر

کـه اسـباب مسـتقل در تأثیـر نیسـتند و فاعـل مطلـق و مـا  انجـام می دهـد. صـد البتـه 

یشـاء خـود خداونـد اسـت. امـا بحـث بـر سـر اسـتفاده یـا عدم اسـتفاده از اسـباب اسـت 

کـه روشـن شـد. 
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آیه ی دوم )انبیاء و مالئکه نیز با وسیله، تقرب می جویند(.   .   .  

ْقَرُب َو یْرُجـوَن َرْحَمَتُه 
َ
یُهـْم أ

َ
ِهـُم اْلَوِسـیَلَة أ ِذیـَن یْدُعـوَن یْبَتُغـوَن ِإلـی َرّبِ

َ
ولِئـک اّل

ُ
>أ

را  کسـانی  َمْحـُذورًا< )اإلسـراء، 		( یعنـی:  کاَن  ـک  َرّبِ َعـذاَب  ِإّنَ  َو یخاُفـوَن َعذاَبـُه 

کـه آنـان می خواننـد، خودشـان وسـیله ای )برای تقـرب( به پروردگارشـان می جویند، 

وسـیله ای هـر چـه نزدیک تـر؛ و بـه رحمـت او امیدوارنـد؛ و از عـذاب او می ترسـند؛ چـرا 

کـه عـذاب پـروردگارت، همـواره در خـور پرهیـز و وحشـت اسـت! 

و  األنبیـاء  ذکـر  إلـی  سـبحانه  رجـع  »ثـّم  اسـت:  آمـده  الـدرر  مقتنیـات  تفسـیر  در 

یطلبـون  و  اهَّلل  إلـی  یْدُعـوَن <  ِذیـَن 
َ
اّل ولِئـک 

ُ
>أ فقـال:  االولـی  اآلیـة  فـی  الموّحدیـن 

ْقـَرُب < و ذکـر ذلـک حّثـا علـی 
َ
یُهـْم< أفضـل و >أ

َ
القربـة و >اْلَوِسـیَلَة< بـا لعبـادة إلیـه >أ

االقتـداء بهـم و تـرک هـذه الطریقة الخبیثة. فلیکن اإلنسـان یرجو رحمة اهَّلل و یخاف 

عذابـه >ِإّنَ َعـذاَب َرّبِـک< یجـب أن یحـذر منـه« )حائری طهرانـی، 				 ش، 	 ج، 

 .)،			 ص 

ْقَرُب < إلی رحمة اهَّلل سـبحانه 
َ
یُهْم هو أ

َ
در الوجیز نیز آمده اسـت: طلب الجّنة »>أ

یبتغی الوسیلة إلیه بصالح األعمال« )واحدی، 				 ق، ج 	، ص 			(.

که بنو مدلج مائکه  در تفسـیر خاصه ی منهج الصادقین آمده اسـت: »آورده اند 

را و خذاعـه جـن را می پرسـتیدند جنیـان خـود ایمـان آوردنـد و پرسـتندگان ایشـان بـر 

گروه از مائکـه و جن آنانند که  ِذیـَن یْدُعوَن<  آن 
َ
ولِئک اّل

ُ
کـه >أ کفـر بماندنـد آیـه آمـد 

ِهـُم اْلَوِسـیَلَة< می جوینـد بسـوی  می خواننـد ایشـان را و می پرسـتند >یْبَتُغـوَن ِإلـی َرّبِ

یُهـْم 
َ
>أ او  حضـرت  بـه  عبـادت  و  طاعـت  بـه  تقـرب  یعنـی  سـیلة:  و  خـود.  پـروردگار 

کـه مقربـان  کـه نزدیک ترنـد بمنزلـه و مرتبـه یعنـی آنهـا  کـدام از ایشـان  ْقـَرُب<  هـر 
َ
أ



، سال پنجم، شماره ی نهم، بهار و تابستان ۹8۱۳۹۷

از مائکـه و جـن توسـل می کننـد بـه حق تعالـی. پـس غیـر مقـرب بطریـق  درگاهنـد 

اولـی >َو یْرُجـوَن َرْحَمَتـُه َو یخاُفـوَن َعذاَبـُه<  و امیـد می دارنـد بخشـش او را و رحمـت 

کـه عـذاب  کاَن َمْحـُذو را< بـه درسـتی  ـک  او را و می ترسـند از عـذاب >ِإّنَ َعـذاَب َرّبِ

کـه ایشـان در  کننـد و چـون معلـوم شـد  پـروردگار تـو هسـت سـزاوار بـه آنکـه از آن حـذر 

کردند« )کاشـانی،  بیـم و امیدنـد هم چـو سـایر بندگان پس چگونه ایشـان را پرسـتش 

				 ش، ج 	، ص 			(.

کـه گروهـی از مشـرکان، حضرت مسـیح؟ع؟،  در سـه تفسـیر فـوق ماحظـه گردیـد 

آنـان را سـرزنش فرمـوده  گروهـی جـن را می پرسـتیدند. خداونـد  گروهـی مائکـه، و 

خـود  می پرسـتید  شـما  کـه  را  آنـان  می فرمایـد:  و  مـی دارد  حـذر  بـر  الهـی  عـذاب  از  و 

بـرای تقـرب بـه خداونـد از وسـیله ای همچـون طاعـت، عبـادت و اعمـال صالـح بهره 

می جوینـد. یعنـی بـرای تقـرب بـه ذات اقـدس الهـی »وسـیله« الزم اسـت، همچنـان 

»وسـیله«، طاعـت،  ایـن  مفسـران  نظـر  بـه  اّمـا  دارد.  شـریفه صراحـت  آیـه ی  در  کـه 

کـه اینهـا بیـان مصداق اسـت. و آن هم نظر مفسـران  عبـادت یـا اعمـال صالـح اسـت، 

کـه خداوند اجازه  ع وسـیله ای   بیـان آیـه، مطلـق و عام اسـت و هر نو
ّ

فـوق اسـت. و اال

اسـتفاده از آن را داده باشـد شـامل می شـود.

آیه ی سوم )امر به مؤمنین برای استفاده از وسیله(.   .   .  

کـْم 
َ
ُقـوْا اهَّلَل َو اْبَتُغـوْا ِإَلیـِه اْلَوِسـیَلَة َو َجاِهـُدوْا فـِی َسـِبیِلِه َلَعّل ِذیـَن َءاَمُنـوْا اّتَ

َ
یَهـا اّل

َ
>یأ

که ایمان آورده اید! از )مخالفت فرمان(  کسانی  ُتْفِلُحوَن< )المائده، 		( یعنی: ای 

کنیـد، باشـد  خـدا بپرهیزیـد! و وسـیله ای بـرای تقـرب بـه او بجوئیـد! و در راه او جهـاد 

که رسـتگار شـوید!
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و  معاصیـه  اتقـوا  أی  اهَّلَل<  ُقـوا  اّتَ آَمُنـوا  ِذیـَن 
َ
اّل یَهـا 

َ
أ »>یـا  اسـت:  آمـده  الوجیـز  در 

اجتنبوهـا >َو اْبَتُغـوا ِإَلیـِه اْلَوِسـیَلَة< أی اطلبـوا إلیـه بمـا یرضیـه مـن الطاعـات، و قیـل: 

الوسـیلة أفضـل درجـات الجّنـة؛ و روی عـن الّنبـی؟ص؟ اّنـه قـال: سـلوا اهَّلل لی الوسـیلة 

کـون أنا هـو >َوجاِهُدوا  فاّن هـا در جـة فـی الجنـة ال ینال هـا إال عبـد واحـد، و أرجـو أن أ

ِفـی َسـِبیِلِه<  أی فـی طریـق دینـه مـع أعدائـه؛ و الجهـاد فی سـبیل اهَّلل قد یکـون بالید 

کـْم ُتْفِلُحـوَن « أی لکـی تظفـروا 
َ
و اللسـان و القلـب و بـا لسـیف و القـول و الکتـاب »َلَعّل

بنعیـم األبـد، و المعنـی اعملـوا علـی رجـاء الفـاح و الفـوز و قیـل: لعـل و عسـی مـن اهَّلل 

واجـب، فکأّنـه قـال: اعملـوا لتفلحـوا« )دخیـل، 				 ق، ج 	، ص 			(.

ُقـوا اهَّلَل<   ِذیـَن آَمُنـوا اّتَ
َ
یَهـا اّل

َ
در ترجمـه تفسـیر مجمع البیـان نیـز آمـده اسـت: »>یـا أ

کنید. >َو اْبَتُغوا ِإَلیِه اْلَوِسـیَلَة< حسـن و مجاهد  ای مؤمنـان از معصیـت خـدا اجتنـاب 

کنیـد.  گوینـد: یعنـی بوسـیله ی طاعـات، طلـب قـرب بـه خـدا  و عطـا و سـدی و … 

کـه سـبب خشـنودی خـدا باشـد و شـما را بحضرتـش  کنیـد  کاری  گویـی می فرمایـد: 

گویـد: »وسـیله« عالی تریـن درجـات بهشـت اسـت. از پیامبـر  نزدیـک سـازد. عطـا نیـز 

کـه درجـه ای  کنیـد  کـه: »بـرای مـن از خداونـد »وسـیله« را مسـألت  گرامـی؟ص؟ اسـت 

کـه  کـه تنهـا یکـی از بنـدگان خـدا بـه آنجـا می رسـد و مـن امیـدوارم  اسـت در بهشـت 

همـان بنـده باشم«)طبرسـی، بی تـا، ج 	، ص 		(.

و در تفسـیر نمونه آمده اسـت: »و نیز شـفاعت پیامبران و امامان و بندگان صالح 

پـروردگار می گـردد، در مفهـوم وسـیع  بـه  تقـرب  باعـث  قـرآن  کـه طبـق صریـح  خـدا 

گام نهـادن در  توسـل داخـل اسـت، و هم چنیـن پیـروی از پیامبـر؟ص؟ و امـام؟ع؟ و 

گام آنهـا زیـرا همـه اینهـا موجـب نزدیکـی بـه سـاحت قـدس پـروردگار می باشـد  جـای 

حتـی سـوگند دادن خـدا بـه مقـام پیامبران و امامان؟مهع؟ و صالحان که نشـانه عاقه 
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بـه آنهـا و اهمیـت دادن بـه مقـام و مکتـب آنـان می باشـد جـزء ایـن مفهـوم وسـیع 

کـه آیـه فـوق را بـه بعضی از ایـن مفاهیم اختصاص داده انـد در حقیقت  اسـت. و آنهـا 

گفتیـم »وسـیله« در  کـه  هیچ گونـه دلیلـی بـر ایـن تخصیـص ندارنـد، زیـرا همان طـور 

کـه باعث تقـرب می گردد« )مـکارم، 				  مفهـوم لغویـش بـه معنـی هـر چیزی اسـت 

ش، ج 	، ص 			(.

و در ترجمـه ی تفسـیر بیـان السـعادة نیـز آمـده اسـت: »>َو اْبَتُغـوا ِإَلیـِه اْلَوِسـیَلَة< 

کنـد، بجوییـد. چـون خطـاب بـه مؤمنـان  کـه بتوانـد آن عقوبـت را سـاقط  وسـیله ای 

که بعد  کسـی باید باشـد  که با الف و الم معرفه شـده اسـت  اسـت مقصود از »وسـیله« 

کنـد و توبه به دسـت او باشـد و این نیسـت مگر  از ایمـان بـه رسـول؟ص؟ توبـه را قبـول 

کـه بـه دعـوت باطنـی ولـوی دعـوت می کنـد، لـذا ائّمـه ی هـدی؟مهع؟ آن را بـه  امـام 

کرده انـد« )سلطان علی شـاه، 				 ش، ج 	، ص 			(. خودشـان تفسـیر 

کـه در تفسـیر الوجیـز و مجمع البیـان آمـده مشـاهده شـد که »وسـیله« را  در شـرحی 

کـرده و از قـول نبی مکرم اسـام؟ص؟ آورده اسـت که  برتریـن درجـه ی بهشـت معرفـی 

که درجه ای در بهشـت اسـت و بدان  فرمود: برای من از خداوند »وسـیله« بخواهید 

کـه آن بنـده باشـم. از ایـن  نمی رسـد جـز فقـط یکـی از بنـدگان خـدا و مـن امیـدوارم 

کـه »وسـیله« چیـز کوچکـی نیسـت و بـه راحتـی قابل فهـم بـرای  بیـان معلـوم می شـود 

هـر کسـی نمی باشـد و نـزد خداونـد بسـیار ارزشـمند اسـت و چـون در قـرآن ایـن لفظ به 

که »وسـیله« را صرفًا به معنای  صورت مطلق و عام آمده اسـت جا داشـت مفسـرانی 

گرفته انـد در تاریـخ و سـنت و سـخنان پیامبـر؟ص؟ دقیـق جسـتجو می کردنـد  عبـادت 

کـه بایـد در دسـت  و نظـر آن حضـرت؟ص؟ را پیرامـون آن جویـا می شـدند. ایـن چیـزی 

انسـان باشـد، تـا بتوانـد بـه مقـام قـرب برسـد، و خداونـد هـم همـراه داشـتن آن را بـه 
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کـرده اسـت، حقیقتا چیسـت؟  صـورت سـر بسـته امـر 

کـه حداقـل بـه  از توضیـح صاحبـان تفاسـیر نمونـه و بیـان السـعاده، معلـوم شـد 

عنـوان یـک مصـداق بایـد شـفاعت جسـتن از پیامبـر بزرگـوار اسـام؟ص؟ و اهل بیـت 

کـرد و آن ذوات مقـدس را »وسـیله ی« تقـرب درگاه  عصمـت و طهـارت؟ص؟ را قبـول 

الهـی دانسـت. مگـر نه این اسـت که بـه تصریح قرآن، حضرت یعقوب؟ع؟ »وسـیله« 

گردید و از  کارش شـد و واسـطه ی بین فرزندان و خدای متعال  آمرزش فرزندان خطا

کـرد )نـک، یوسـف، 		 و 		(. آیا  سـاحت قـدس پـروردگار بـرای آنـان طلـب آمـرزش 

کـه اشـرف و خاتم ُرسـل اسـت، و اهل بیـت طاهرینش؟مهع؟  رسـول ختمی مرتبـت؟ص؟ 

کریـم آمـده  کـه در قـرآن  نمی تواننـد واسـطه ی بیـن خـدا و مؤمنیـن باشـند! در حالـی 

کنـد و خداونـد فرمـود:  اسـت: پیامبـر بزگـوار اسـام؟ص؟ مأمـور شـد بـرای مؤمنیـن دعـا 

کـه دعـای تـو بـرای آنـان موجـب آرامـش اسـت )نـک، توبـه،  کـن زیـرا  بـرای آنـان دعا

کـه بـه برخـی از آنـان  			( و در خصـوص توسـل مؤیداتـی نیـز در روایـت وجـود دارد 

اشـاره می شـود.

کـه بوسـیله ی او  در بحـار األنـوار آمـده اسـت: »>َو اْبَتُغـوا ِإَلیـِه اْلَوِسـیَلَة< آنچـه را 

بـه ثـواب و قـرب الهـی نائـل می شـوید انجـام دهیـد یعنـی طاعـت و عبـادت و تـرک 

معصیـت پـس از معرفـت و شناسـایی امـام و پیـروی و متابعـت از حضرتـش؟ص؟ )و 

کـرد( و علـی بـن ابراهیـم در تفسـیرش  کـذاـ یعنـی تقـرب و نزدیکـی بـا و پیـدا  سـل الـی 

کـه بواسـطه ی امـام و بوسـیله ی او بخـدا نزدیـک شـوید  گفتـه معنـای آیـه ایـن اسـت 

کنیـد و بـا دشـمنان علنـی و دشـمنان درونـی  >َو جاِهـُدوا ِفـی َسـِبیِلِه<  در راه او جهـاد 

کـْم ُتْفِلُحـوَن < بـا رسـیدن بقـرب الهـی و دسـت یابی بکرامـت و فضـل او 
َ
بجنگیـد >لَعّل

رسـتگار می شـوید« )مجلسـی، 				 ش، ج 	، ص 			(.
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ِمیـُر اْلُمْؤِمِنیـَن >َو اْبَتُغـوا ِإَلیـِه 
َ
و در مناقـب ابـن شـهر آشـوب نیـز آمـده اسـت: »َقـاَل أ

یُتـُه« )ابـن شهرآشـوب، 				 ق،  ج 	، ص  َنـا َو ُوْلـِدی ُذّرِ
َ
َنـا َوِسـیَلُتُه َو أ

َ
اْلَوِسـیَلَة< أ

		(. یعنـی: امیرالمؤمنیـن؟مهع؟ فرمـود: بـه سـوی او )بـرای تقـرب بـه خـدای تعالـی( 

وسـیله ی  خـدا؟ص؟(  رسـول  ذرّیـه ی  )از  فرزنـدام  و  مـن  و  باشـید  داشـته  وسـیله ای 

)تقـرب( بـه )خـدا( هسـتیم«.

کتـاب جلوه هـای اعجـاز معصومـان؟مهع؟ آمـده اسـت: »در جنـگ خیبـر »سـلمة  در 

اسـت.  خـو  شـفا  و  شـتافت  کـرم؟ص؟  ا پیامبـر  حضـور  بـه  خـورد.  ضربتـی  ع«  کـو ا بـن 

نکـرد«  درد  او  مـرگ  لحظـه  تـا  و  شـد  خـوب  و  مالیـد  آن  بـر  دهانـش  آب  از  حضـرت 

.)		 ص  ش،   				 راونـدی،  )قطب الدیـن 

کـه: »یکـی از جوانـان انصـار مادر پیـر و کوری داشـت. این جوان  ونیـز آمـده اسـت 

مریـض شـد. پیامبـر؟ص؟ بـه عیادتـش رفـت، و جوان مـرد. مادرش گفـت: خدایا! من 

بـه امیـد اینکـه در هـر مصیبتی یاری ام کنی به سـوی تو و پیامبـرت، هجرت نمودم، 

ایـن مصیبـت را بـر مـن تحمیـل نکـن! انـس می گویـد: پارچـه را از صورتش برداشـتیم 

زنـده شـد و بـا ما سـخن گفت« )همـو، ص 		(.

پاسخ به شبهاِت دسته دوم )یعنی: توسل به مرده گان ممنوع(.   .  

آیه ی چهارم )شهدا زنده اند، پس پیامبر؟ص؟ زنده است( 

ِهـْم یْرَزُقـوَن<  ْحیـاٌء ِعنـَد َرّبِ
َ
ْمَواَتـا َبـْل أ

َ
ِذیـَن ُقِتُلـوْا فـِی َسـِبیِل اهَّلِل أ

َ
 تَحَسـبَن اّل

َ
>َو ال

شـدند،  کشـته  خـدا  راه  در  کـه  کسـانی  مبـر  گمـان  هرگـز  یعنـی:   )			 )آل عمـران، 

می شـوند. داده  روزی  پروردگارشـان  نـزد  و  زنده انـد،  آنـان  بلکـه  مردگاننـد! 

در تفسـیر جامع البیان آمده اسـت: »ثنا سـلمة، عن ابن إسـحاق : >َو ال َتْحَسـَبَن<  
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مـن  بأحـد  قتلـوا  الذیـن  یعنـی:  اهَّلِل<   َسـِبیِل  ِفـی  ُقِتُلـوا  ِذیـَن 
َ
>اّل قولـه:  و  و ال تظنـن. 

ْمواتـًا< یقـول: و ال تحسـبنهم یـا محمـد أمواتا، ال یحسـون 
َ
أصحـاب رسـول اهَّلل؟ص؟ >أ

رزقـی،  فـی  متنعمـون  عنـدی،  أحیـاء  فإنهـم  یتنعمـون،  ال  و  یلتـذون،  ال  و  شـیئا، 

کرامتـی و فضلـی، و حبوتهـم بـه من جزیـل ثوابی  فرحـون مسـرورون بمـا آتیتهـم مـن 

و عطائـی« )طبـری، 				 ق، ج 	، ص 			(.

ِذیـَن ُقِتُلـوا 
َ
در تأویـات أهـل السـنة نیـز آمـده اسـت: »و قولـه؟زع؟: >َو ال َتْحَسـَبّنَ اّل

ْمواتـًا< قیـل فیـه بوجـوه، قیـل: إن المنافقیـن قالـوا للذیـن قتلـوا بأحـد 
َ
ِفـی َسـِبیِل اهَّلِل أ

ِذیـَن ُقِتُلـوا ِفـی َسـِبیِل اهَّلِل< بأحـد 
َ
و ببـدر: إنهـم ماتـوا؛ فأنـزل اهَّلل؟زع؟: >َو ال َتْحَسـَبّنَ اّل

ْمواتـًا« کسـائر الموتـی؛ بـل هـم أحیـاء عند ربهـم«  )ماتریـدی، 				 ق، ج 	، 
َ
و بـدر »أ

ص 			(. 

کـه از تفاسـیر اهل تسـنن هسـتند، ببینیـد چـه تعریفـی از زنـده  در دو تفسـیر فـوق 

بـودن شـهدا می دهنـد: طبری می گوید: )خداوند می فرمایـد(: ای محمد؟ص؟ )هرگز( 

کـه نـه  کـه در )جنـگ( احـد کشـته شـدند مرده گانی انـد  مپنـدار کسـانی از اصحـاب تـو 

چیـزی احسـاس می کننـد، و نـه لذتـی می برنـد، و نـه از )چیـزی( بهره منـد می شـوند، 

کـه  بلکـه آنهـا زنده انـد و نـزد مـن و در رزق مـن متنعـم هسـتند، و )همـواره( از آنچـه 

کـرده ام شـاد و خرسـندند، و پـاداش و عطاهـای  کرامـت و فضلـم بـه آنهـا عطـا  مـن از 

کرده اسـت.  مـن آنهـا را احاطـه 

کـه یکـی از  گفته انـد  ماتریـدی نیـز می گویـد: در تفسـیر ایـن آیـه شـریفه وجوهـی 

کشـته شـدگان در )جنـگ(  گفته شـده: منافقـان )راجـع بـه(  کـه  آن وجـوه ایـن اسـت 

بـدر  کشـتگان  می فرمایـد:  خداونـد؟زع؟  و  مرده انـد!  )آنهـا(  می گفتنـد:  احـد  و  بـدر 

واحـد، نمرده انـد )مثـل سـایر امـوات(، بلکـه آنهـا زنده انـد و نـزد پرودگارشـان )روزی 
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می خورنـد(.

ح می کردنـد ایـن بـود: بـه فـرض اینکـه  کـه مخالفـان مطـر یکـی از شـبهات مهمـی 

بپذیریـم، مؤمنـان، زمـان رسـول خـدا؟ص؟ توسـلی هـم بـه ایشـان داشـته اند، ایـن در 

که او به اموات پیوسـته، دیگر  زمـان حیـات حضـرت؟ص؟ بوده، پس از رحلت ایشـان 

کار شـرک اسـت. توسـل چـه معنـی دارد؟ این 

گردید  که از تفاسـیر اهل تسـنن نقل شـد مشـاهده  در این آیه شـریفه و توضیحاتی 

کـه  کـه قـرآن »شـهید« را زنـده می دانـد و از سـایر مـرده گان جـدا می کنـد. یعنـی چیـزی 

سـایر مـرده گان نمی تواننـد آن را حـس کننـد، و یـا از آن لـذت ببرند، و یا بشـنوند، این 

کننـد،  کرده انـد می تواننـد حـس  کـه بـه پـروردگار عالـم پیـدا  شـهدا بـه خاطـر تقربـی 

گرامی  که آیا رسـول  که پیش می آید این اسـت  لذت ببرند، و بشـنوند. حال سـئوالی 

گر شـهدا زنده اند آیا آن حضرت؟ص؟ زنده  کمتراز این شـهدا اسـت؟ یعنی ا اسـام؟ص؟ 

کشـته شـدن در میـدان نبـرد نیسـت. در ایـن  نیسـت؟ و حـال آنکـه شـهادت تنهـا بـه 

کـه بـه چنـد نمونه از آنها اشـاره می شـود: زمینـه روایاتـی اسـت 

ـِهیِد 
َ

الّش ْجـِر 
َ
أ ِمْثـُل  َقاَمـِة  ِ

ْ
اإل َو  َذاِن 

َ ْ
األ َبیـَن  ِفیَمـا  ِن  رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »ِلْلُمـَؤّذِ

َسـِبیِل اهَّلِل؟زع؟«)شـیخ صـدوق، 				 ش، ص 			( یعنـی:  ِفـی  ِبَدِمـِه  ِط  اْلُمَتَشـّحِ

کـه در  بـرای مـؤذن بیـن اذان و اقامـه پاداشـی اسـت مثـل شـهید در راه خـدای؟زع؟ 

خـون خـود غلطیـده اسـت. 

ونیـز فرمـود: »مـن مـات حتـف أنفـه فـی سـبیل اهَّلل فهـو شـهید«. )شـیخ صـدوق، 

				 ش، ج 	، ص 			( یعنـی: هرکـس در راه خـدا بمیـرد بـدون اینکـه ضربـه ای 

کشـته شـود )در بسـتر بمیـرد(، همانـا او شـهید اسـت.  بخـورد و یـا 
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کاْلُمَجاِهـِد ِفـی َسـِبیِل اهَّلِل « )نـوری،  ونیـز فرمـود: »َمـْن َصَبـَر َعـْن َمْعِصیـِة اهَّلِل َفُهـَو 

کـه در نافرمانـی خـدا شـکیبایی ورزد )یعنـی  	0		 ق، ج 		، ص 			( یعنـی: کسـی 

گنـاه نکـردن صبـر کنـد( پـس او ماننـد مجاهـد در راه خـدا اسـت.  گنـاه نکنـد و بـر 

و در روایتـی دیگـر فرمـود: »مـن مشـی فـی إصـاح بیـن امـرأة و زوجهـا أعطـاه اهَّلل 

تعالـی أجـر ألـف شـهید قتلـوا فی سـبیل اهَّلل حّقًا و کان له بکّل خطـوة یخطوها و کلمة 

فـی ذلـک عبـادة سـنة قیـام لیلهـا و صیـام نهارهـا« )بروجـردی، 				 ش، ج 		، 

گام بـردارد )تاشـی  ص 			( یعنـی: هرکـس در اصـاح )رابطـه( بیـن زن و شـوهری 

کنـد(، خـدای تعالـی پـاداش هـزار شـهید در راه خـودش را حقیقتـًا بـه او می دهـد، و 

کـه  کـه می گویـد، عبـادت یکسـال  کلمـه ای  کـه او بـر مـی دارد و هـر  گامـی  بـرای هـر 

را )تمامـًا( روزه  باشـد، و روزهـای آن  کـرده  بـه صبـح( عبـادت  )تـا  را  شـب های آن 

داشـته باشـد، عطـا می فرمایـد.

ـُح  َفیَرّجَ ـَهَداِء، 
ُ

الّش ِبِدَمـاِء  اْلُعَلَمـاِء  ِمـَداُد  ُوِزَن  اْلِقیاَمـِة  یـْوُم  کاَن  »ِإَذا  فرمـود:  ونیـز 

ـَهَداِء« )شـیخ طوسـی، 				 ق، النص، 			( هنگامی که 
ُ

ِمَداُد اْلُعَلَماِء َعَلی ِدَماِء الّش

قیامت بر پا شـود قلم دانشـمندان )مدافع دین( با خون شـهدای )ریخته شـده پای 

دیـن( سـنجیده می شـود و قلـم دانشـمندان بـر خـون شـهدا ترجیـح داده می شـود.

کردیـم، چه بسـا  از رسـول خـدا؟ص؟ ماحظـه  روایـات رسـیده  کـه در  همان گونـه 

کسـی در میـدان تـاش معـاش حـال بـرای زندگـی و یـا میـدان مبـارزه ی علمـی و یـا 

اصـاح بیـن همسـران و یـا جهـاد بـا نفـس و … از دنیـا بـرود و شـهید باشـد، چـه رسـد 

کـه نه تنهـا اشـرف مخلوقـات، بلکـه اشـرف انبیـا و رسـل اسـت و  بـه رسـول خـدا؟ص؟ 

بـه یقیـن مقـام و جایـگاه ُاخـروی ایشـان از همـه ی شـهدا برتـر اسـت و همـه ی انبیاء، 

گـرد منبـر سراسـر نـور آن حضـرت در روضـه ی رضـوان  کـه  علمـا، و شـهدا آرزو دارنـد 
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کـه خاصـان عالـم خلقت و  الهـی باشـند. و بـه همیـن مثابه انـد، امامـان معصـوم؟مهع؟ 

اسـباب آفرینـش زمیـن و آسـمانند. حقیقتـًا، محروم و خسـران دیده اند کسـانی که در 

کوتـاه عمـر آن ذوات مقدس و واسـطه های فیض الهی، خلیفه و جانشـینان  فرصـت 

پـروردگار در دنیـا و آخـرت را نشناسـند و خـود را تـا ابـد از فیـض وجـود آنـان محـروم 

. کنند

نتیجه گیری. .

کـه بـه نوعـی مـورد سـوء  کریـم  نویسـنده در ایـن پژوهـش بـا شـش آیـه از قـرآن 

از سـوی مخالفـان  »توسـل«  ح شـبهه  بـه طـر اسـت  گرفتـه  قـرار  برداشـت مخالفـان 

پرداختـه و ضمـن برسـی اجمالـی پاسـخ های متناسـب بـا آیـات ارائه گردیـد و در ادامه 

کلیـدی به پاسـخ مفصل تـر پرداختـه و ثابت نموده که شـبهه ی  ح چهـار آیـه ی  بـا طـر

ح شـده در بـاب »توسـل« و مشـرک خوانـدن شـیعه از اسـاس باطـل اسـت.  طر

گاهـی از مبانـی فکـری شـیعه نداشـته و یـا  طراحـان شـبهه ی »توسـل«، یـا اساسـًا آ

ح چنیـن شـبهاتی پرداخته انـد؛ و از طرفـی سسـت بـودن مبانـی  غرض ورزانـه بـه طـر

کشـف  فکـری آنـان و اطـاع اندکشـان از مفاهیـم بلنـد قرآنـی نیـز در طـی ایـن برسـی 

کـردن اصـل  رد  اول:  اسـتوار اسـت.  بـر دو محـور  گردیـد. عمـده ی حـرف مخالفـان 

اول  پاسـخ محـور  اسـت. در  مـرده  کـه  کسـی  بـه  رد »توسـل«  بحـث »توسـل« دوم: 

بایـد گفـت: نظـام هسـتی طبـق سـنت الهـی از طریق اسـباب و علـل تدبیر می شـود. از 

طرفـی حتـی انبیـاء، اولیـاء، مائکـه و اجّنـه نیـز برای تقـرب به درگاه الهی از »وسـیله« 

کـرده و می کننـد. و دیگـر اینکـه، خداونـد خودش امر فرموده که از »وسـیله«  اسـتفاده 

کنیـد. و باالخـره اینکـه، لفـظ »وسـیله« در قـرآن بـه  بـرای تقـرب بـه خداونـد اسـتفاده 

ع »وسـیله« از جمله »واسـطه« قـرار دادن اولیاءاهَّلل  صـورت مطلـق و عـام آمـده و هر نو
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را شـامل می شـود و تأییداتـی هـم در روایـات بـرای آن آمـده اسـت. و در محـور دوم 

کـه  کـه وقتـی قـرآن شـهدا را زنـده می دانـد، چـه جـای ُبعـد اسـت  شـایان ذکـر اسـت 

کـه دوری و  کید شـد  کـرم؟ص؟ نتوانـد زنـده باشـد. در نهایـت بـر ایـن مطلـب تأ پیامبـر ا

که، بإذن اهَّلل، ُسـکان دار اداره ی عالم هسـتی  عدم شـناخت آن انوار تابان بی بدیل 

و قسـیم الجنـه و النـار دار آخـرت هسـتند و عـدم تمسـک بـه آنان، چیـزی جز خذالن، 

خسـران و محرومیـت ابـدی نیسـت. 

منابع
جمهوری . 	 قرآن  نشر  و  طبع  مرکز  قم:  شیرازی،  مکارم  ترجمه  کریم،  قرآن 

اسامی ایران، چاپ اول، 				 ش.

چاپ . 	 نی،  نشر  تهران:،  عربی_فارسی،  معاصر  فرهنگ  آذرتاش،  آذرنوش 
هفدهم، 				 ش.

ابن بابویه )شیخ صدوق(، محمد بن علی، ثواب األعمال و عقاب األعمال، . 	
مترجم: حسن زاده، تهران: ارمغان طوبی، چاپ اول، 				 ش.

همو، من ال یحضره الفقیه، تهران: نشر صدوق، چاپ اول، 				 ش.. 	

ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد، تفسیر القرآن العظیم، ریاض: مکتبة . 	
نزار مصطفی الباز، چاپ سوم، 				 ق.

ابن شهرآشوب، مازندرانی، محمدبن علی، مناقب آل أبی طالب؟مهع؟، قم: . 	
عامه، چاپ اول، 				 ق.

قم: . 	 السائل(،  فاح  )ترجمه  حضور  ادب  موسی،  بن  علی  طاووس،  ابن 
انتشارات انصاری، چاپ اول، 0			 ش.

فرهنگ . 	 انتشارات  تهران:  الشیعة،  أحادیث  جامع  حسین،  آقا  بروجردی، 
سبز، چاپ اول، 				 ش.



، سال پنجم، شماره ی نهم، بهار و تابستان ۱08۱۳۹۷

جوادی آملی، تسنیم، تحقیق و تنظیم: حسن واعظی محمدی، مرکزنشر . 	
اسراء، چاپ سوم، 				 ش. 

الکتب اإلسامیة، چاپ . 0	 الدرر، تهران: دار  حائری طهرانی، علی، مقتنیات 
اول، 				 ش.

الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت؟مهع؟، . 		 ابن حسن، وسائل  حّرعاملی، محمد 
چاپ اول، 		0	 ق.

دخیل، علی محمد علی، الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، لبنان: دار التعارف . 		
للمطبوعات، چاپ دوم، 				 ق.

تفسیر . 		 فارسی  ترجمه  و  متن  حیدر،  بن  محمد  سلطان  سلطان علی شاه، 
شریف بیان السعادة، تهران: سر االسرار، چاپ اول، 				 ش.

دار . 		 لبنان:  السمرقندی،  تفسیر  محمد،  بن  نصر  العلوم«،  »بحر  سمرقندی 
الفکر، چاپ اول، 				 ق.

باقر . 		 محمد  ترجمه:  المیزان،  تفسیر  ترجمه  محمدحسین،  طباطبایی، 
موسوی، قم: دفتر انتشارات اسامی، چاپ پنجم، 				 ش.

حسین . 		 ترجمه:  البیان،  تفسیرمجمع  ترجمه  حسن،  بن  فضل  طبرسی، 
نوری همدانی، تهران: فرهانی، چاپ اول، بی تا.

طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، لبنان: دار المعرفة، . 		
چاپ اول، 				 ق.

طوسی، محمد بن الحسن، األمالی، قم: دار الثقافه، چاپ اول، 				 ق.. 		

قطب الدین راوندی، سعید بن هبة اهَّلل، جلوه های اعجاز معصومین؟مهع؟، . 		
قم: دفتر انتشارات اسامی، چاپ دوم، 				 ش.

تهران: . 0	 الصادقین،  منهج  خاصه  تفسیر  شکراهَّلل،  بن  فتح اهَّلل  کاشانی، 
اسامیه، چاپ اول، 				 ش.



۱0۹ رسی و نقد  استنادات قرآنی مخالفان تو ّسل بر

غفاری، . 		 کبر  علی ا مصحح:  محقق،  الکافی،  یعقوب،  محمدبن  کلینی، 
تهران: دار الکتب االسامیه، چاپ چهارم، 	0		 ق.

العلمیة، . 		 الکتب  دار  السنة،  أهل  تأویات  محمد،  بن  محمد  ماتریدی، 
بیروت: منشورات محمد علی بیضون، چاپ اول، 				 ق.

 مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار األنوار، موسوی همدانی، تهران: . 		
چاپ اول، 				 ش.

وزارت . 		 تهران:  الکریم،  القرآن  کلمات  فی  التحقیق  حسن،  مصطفوی، 
فرهنگ و ارشاد اسامی، چاپ اول، 				 ش.

انتشارات . 		 قم:  دانش،  موسی  کاشف،  تفسیر  ترجمه  محمدجواد،  مغنیه، 
دفتر تبلیغات اسامی، چاپ اول، 				 ش.

چاپ . 		 اإلسامیة،  الکتب  دار  تهران:  نمونه،  تفسیر  ناصر،  شیرازی،  مکارم 
دهم، 				 ش.

نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: . 		
مؤسسه ی آل البیت؟مهع؟، چاپ اول، 	0		 ق.

واحدی، علی بن احمد، الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، بیروت: دار القلم، . 		
چاپ اول، 				 ق.





سال 5، شماره ی ۹، بهار و تابستان ۱۳۹7، ص ۱۱۱ تا ۱۳8

مسأله ی »فاحشه ی مبینه«
در آیه ی سی ام سوره ی احزاب دکتر سید محمد رضوی

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران مرکزی
DSMRazavi@yahoo.com

مرضیه صائمی
نویسنده ی مسئول
دانش آموخته ی کارشناسی ارشد 
علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران مرکزی
Saemi.marziye@gmail.
com

گرامی قرار  که مورد توجه خوانندگان  چکیده: پژوهش حاضر 
قرآنی  آیات  تأثیرگذارترین  از  یکی  بررسی  به  گرفت،  خواهد 
که در ارتباط مستقیم با عملکرد برخی از همسران  می پردازد 

پیامبر؟ص؟ با آن حضرت می باشد.
و  گناه زشــت  از  احـــزاب،  مبارکه ی  از ســوره ی  آیــه ی ســی ام 
همسران  از  برخی  که  مـــی دارد  بر  پــرده  آشــکــاری  فاحشه ی 
آینده  در  یا  و  شــده  مرتکب  حضرت  آن  زمــان  در  پیامبر؟ص؟ 
آراء میان مفسران  ع نظر و اختاف  مرتکب خواهند شد. تنو
در این آیه و اینکه حقیقت این فاحشه چه می باشد؟ مد نظر 

این پژوهش قرار دارد.
که بر اساس منطوق آیه،  اهمیت بحث آنجا آشکارتر می شود 
به  الهی  پیشگاه  در  را  دوچندان  عذاب  فاحشه  این  ارتکاب 

همراه خواهد آورد.
عذاب  مبینه،  فاحشه ی  المؤمنین،  اّم  عایشه،  کلیدواژه ها: 

مضاعف، عنکبوت، خیانت. تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۱۵
پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹



مقدمه.  

از  واژگان  میـان  معنایـی  روابـط  کشـف  و  قرآنـی  واژگان  و  مفـردات  از  بحـث 

می آیـد.  حسـاب  بـه  قرآنـی  علـوم  شـاخه های  و  مباحـث  جذاب تریـن  و  مهم تریـن 

تحلیـل محتوایـی ایـن واژگان و پـی بـردن بـه حد و مرز معنایی آن بـه خوبی نقاب از 

کنار زده و در مسـیر ابهام زدایی، رمزگشـایی آیات و پی بردن  چهـره ی آیـات قـرآن بـه 

بـه الیه هـای درونـی و باطنـی آیـات مـا را یـاری خواهنـد داد.

آیـه  بـه آن خواهیـم پرداخـت بررسـی واژه فاحشـه در  آنچـه در پژوهـش حاضـر 

گشـته اسـت. کـه متصـف بـه صفـت مبینـه  سـی ام از سـوره احـزاب اسـت 

خـود  تفاسـیر  در  آیـه  ایـن  بـه  پرداختـن  هنـگام  بـه  کنـون  تـا  دیربـاز  از  مفسـران 

کـه در ایـن مقاله بـه مهم ترین آنها  گونـی را بـرای فاحشـه برشـمرده اند  مصادیـق گونا

کـرد. اشـاره خواهیـم 

کـه بدانیـم فاحشـه ی  اهمیـت بحـث آن گاه بیشـتر مشـهود و هویـدا خواهـد شـد 

مـورد اشـاره، مربـوط بـه برخـی از زنـان پیامبـر؟ص؟ و نـه همـه ی آنهـا می باشـد.

نگاهی به زندگی عایشه .  

گـذار در اسـام عایشـه اسـت، وی دختـر ابوبکـر از خانـدان  یکـی از بانـوان تأثیـر 
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»تیـم« و مـادرش اّم رومـان دختـر عامـر بـن عویمـر از قبیلـه بنی کنانـه بـود )ابـن سـعد، 

0			 ق، ج 	، ص 		(؛ )بـاذری، 				 م، ج 	، ص 	0	(. او در سـال چهـارم یـا 

پنجـم بعثـت در مکـه بـه دنیـا آمد. )عسـکری، 0			، ج 	، ص 		؛ ابن حجر، 				 

ق، ج 	، ص 		(. از القابـش »اّم عبـداهَّلل«؛ »اّم المؤمنیـن« و »حمیـرا« را می تـوان 

نـام بـرد. )عسـکری، همـان(.

عایشـه، یـک سـال و بـه قـول طبـری دو سـال و نیـم پیـش از هجـرت در مدینـه از 

سـوی پـدرش ابوبکـر بـه نامـزدی پیامبر؟ص؟درآمد و کم تر از یک سـال پس از هجرت 

گردیـد )نمـازی، 				 ق،  آنـان بـه مدینـه منـوره بـه خانـه پیامبـر اسام؟ص؟مشـرف 

ج 	، ص 			(.

وی بعـد از وفـات حضـرت خدیجـه؟اهع؟و پـس از ازدواج حضـرت محمـد؟ص؟ بـا 

سـوده، دختر زمعه بن قیس در سـن نه سـالگی به همسـری پیامبر اسـام؟ص؟ درآمد 

)القرطبی، 				 ق، ج 	، ص 				( و این زندگی زناشـویی، نه سـال و پنج ماه به 

کـرم ؟ص؟ در مـاه شـوال سـال یازدهـم بعثت با عایشـه ازدواج  طـول انجامیـد. پیامبـر ا

کردنـد )ابـن سـیدالناس، 				 ق، ج 	، ص 			( و مهریـه ی ایشـان را چهارصـد 

درهـم قراردادنـد )سـهیلی، 				 ق، ج 	، ص 			(.

عایشـه، هم سـن و سـال حضـرت فاطمـه زهـرا؟اهع؟، دختـر رسـول خـدا؟ص؟ بودنـد 

و چـون عاقـه ی زیـاد رسـول خـدا؟ص؟ بـه دختـر و دامادشـان حضـرت علـی ؟ع؟ و 

فرزندانشـان را می دیـد در باطـن ناراحـت و عصبانـی می شـد و چـون خـود دارای هیچ 

فرزنـدی نشـده بـود، وجـود فرزندان فاطمه زهرا؟اهع؟ برایش دشـوار بود، برای جبران 

کمبـود روحـی، خواهـر زاده اش عبـداهَّلل بـن زبیـر را بـه نـزد خویـش آورد و او را از  ایـن 

کرد و بدین جهت به اّم عبداهَّلل معروف شـد )سـهیل بن قیس،  خردسـالی نگه داری 
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				، ص 			(.

کـه پیامبـر؟ص؟، عایشـه را حمیـرا خوانـده و معمواًل ایشـان را با این لقب  نقل شـده 

مخاطـب قـرار می دادنـد )دینـوری، 0	 ق، ص 		(. در ایـن بـاره روایتـی هم مشـهور 

مینی یا حمیرا« یعنی: ای 
َ
که بر اسـاس آن پیامبر؟ص؟ به عایشـه فرمودند: »َکّل اسـت 

حمیـرا بـا من سـخن بگوی.

حدیثـی  چنیـن  الدیـن«  علـوم  »احیـاء  کتـاب  در  غزالـی  بـار  نخسـتین  گفته شـده 

ِنـی از  کتابـی نیامـده اسـت. چنان کـه الَفّتَ کـرده اسـت و پیـش از آن در هیـچ  را نقـل 

کـرده، هیچ اصل و  علمـای اهل تسـنن )متوفـی 			 ق( نوشـته: »آنچـه غزالـی نقـل 

ریشـه ای نـدارد )همـو، 			 ق، ص 			(. سـید مرتضـی عسـکری از علمـای شـیعه 

کـه  نیـز هیـچ اصـل و اساسـی بـرای آن قائـل نیسـت و آن را از جعلیـات غزالـی می دانـد 

بـه دروغ و افتـرا بـه پیامبـر؟ص؟ نسـبت داده اسـت )همـو، 				 ق، ص 		(.

در منابـع تاریخـی اهل تسـنن بـه صـورت اختصاصی و مفصل به عایشـه و فضائل 

)العسـقانی،  اثیـر، 	0		 ق، ج 	، ص 			-			(؛  )ابـن  اسـت  پرداختـه شـده  او 

				 ق، ج 	، ص 		(؛ )الصالحـی الشـامی، 				 ق، ج 		، ص 			(.

کـه آن را از پـدر خویـش فـرا گرفتـه بود  آنـان او را اهـل علـم و ادب معرفـی کرده انـد 

و در طـب هـم دسـتی داشـت )احمـد بـن حنبـل، 			 ق، ج 	، ص 		(. هم چنیـن 

کـه نسـبت بـه آیـات نازل شـده، احـکام الهـی، سـنت های  گفته شـده  در بـاره ی وی 

اسـت  بـوده  عالـم  اسـامی، شـعر، جنگ هـای عـرب، قضـاوت و نسب شناسـی هـم 

)ذهبـی، 				 ق، ج 	، ص 			(. 

کـه از او  عایشـه، از راویـان سـخنان و سـیره ی پیامبـر؟ص؟ اسـت و تعـداد روایاتـی 
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بـه 0			 روایـت می رسـد )المقریـزی، 0			 ق، ج 	، ص 		(.  نقـل شـده اسـت 

ع 			 حدیـث اسـت. در  در حالی کـه سـهم دیگـر همسـران رسـول خـدا؟ص؟ در مجمـو

کتـاب صحیـح بخـاری و مسـلم  مسـند احمـد 0			 روایـت از عایشـه نقل شـده و در 

کـه 0		 مـورد آن توسـط  00		 روایـت در بـاب احـکام فقهـی از ایشـان آمـده اسـت 

کـه عایشـه یک چهارم شـریعت  عایشـه نقـل شـده اسـت و از ایـن رو اهل تسـنن قائلنـد 

کـه در منابـع روایـی نقل شـده مـورد نقـد و بررسـی  را حمـل می کنـد بخشـی از روایـات 

گرفتـه اسـت )نـک: عسـکری، 				 ق، ص 		(. پژوهشـگران شـیعی قـرار 

نقـل  عایشـه  بـه  پیامبـر؟ص؟  زیـاد  عاقـه ی  دربـاره ی  گزارش هایـی  اهل تسـنن 

می کننـد تـا او را محبوب تریـن همسـر پیامبـر اسـام؟ص؟ معرفـی نماینـد، آنـان طبـق 

همیـن روایـات عایشـه را دارای فضایـل بسـیاری می داننـد در مقابـل شـیعه فضایلـی 

غلوآمیـز  و  سـاختگی  کرده انـد،  نقـل  عایشـه  دربـاره ی  اهل تسـنن  منابـع  در  کـه  را 

دانسـته و بـا اسـتناد بـه روایـات متعددی ماننـد ماجرای افک )نک: نـور، 		-		(، و 

سـوره ی تحریـم معتقدنـد رفتـار عایشـه بـه ناراحتـی و خشـم پیامبـر اسـام؟ص؟ منجـر 

گایـه داشـته اسـت  کـه از عایشـه  شـده اسـت و یـا سـخنانی از وی را یـادآور می شـوند 

)همـان، ص 		(.

عایشـه پـس از پیامبـر؟ص؟ بـه مـدت چهـل و هفت و یا چهل و هشـت سـال زندگی 

کـرد و سـرانجام در سـن 		 سـالگی در دهـم شـوال سـال 		 هجـری قمـری )یـا سـال 

ک سـپرده  		 ق( درگذشـت. ابوهریـره بـر او نمـاز خوانـد و در قبرسـتان بقیـع بـه خـا

اثیـر، 				 ق، ج 	، ص 0		(.  شـد )الذهبـی، 				 ق، ج 	، ص 			(؛ )ابـن 

برخـی نیـز زمـان وفـات او را هفدهـم رمضـان همـان سـال گفته اند )المقریـزی، 0			 

ق، ج 	، ص 		(. دربـاره ی علـت مـرگ عایشـه، اختـاف نظـر وجـود دارد. عـده ای 
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کـه مـرگ او را طبیعـی دانسـته اند، بـا اسـتناد بـه منابـع، معاویـه  بـر خـاف اهل تسـنن 

کنـد و او را در آن  کـه بـا مکـر و حیلـه خـود، چالـه ای  را عامـل قتـل عایشـه می داننـد 

انداخـت )بیاضـی، 				 ق، ج 	، ص 		(. علـت ایـن امـر را اعتـراض عایشـه بـه 

گفته انـد )حرعاملـی، 				 ق، ج 	، ص 	0	(.  گرفتـن معاویـه بـرای یزیـد  بیعـت 

قائـان بـه قتـل عایشـه، روز ایـن اتفـاق را آخـر ذی الحجـه دانسـته اند. 

شهرت به اّم المؤمنین.  

عایشـه، مشـهور به اّم المؤمنین در میان همسـران پیامبر؟ص؟ به دلیل فعالیت ها 

کرد، شـهرت  که پس از شـهادت پیامبر؟ص؟ ایفا  و جهت گیری های سیاسـی و نقشـی 

فراوانی دارد.

از  برگرفتـه  عنـوان  ایـن  بـود،  اسـام  پیامبرگرامـی  همسـران  لقـب  المؤمنیـن  اّم 

نُفِسـِهْم 
َ
أ ِمـْن  ِباْلُمْؤِمِنیـَن  ْوَلـی 

َ
أ ِبـی  >الّنَ اسـت.  احـزاب  سـوره ی   	 آیـه ی  از  بخشـی 

نزدیک تـر[  ]و  سـزاوارتر  خودشـان  از  مؤمنـان  بـه  پیامبـر  یعنـی:  َهاُتُهـْم<  ّمَ
ُ
أ ْزَواُجـُه 

َ
َوأ

ایشـانند. مـادران  همسـرانش  و  اسـت 

اسـت،  امـت  روحانـی  پـدر  خـدا؟ص؟  رسـول  کـه  همان گونـه  آیـه،  ایـن  اسـاس  بـر 

و  معنـوی  مـادر  البتـه  هسـتند،  مؤمنـان  مـادر  منزلـه ی  بـه  پیامبـر؟ص؟  همسـران 

کـه تأثیـر ایـن ارتبـاط و پیونـد معنـوی و مـادی، تنهـا حرمـت  روحانـی. بایـد دانسـت 

ازدواج و حفـظ احتـرام زنـان پیامبـر؟ص؟ بـوده اسـت )نـک: مـکارم شـیرازی، 				 

ش، ج 		، طباطبایـی، 0			 ش، ج 0	؛ طبرسـی، بی تـا، ج 	( امـا نـه بـه لحـاظ 

شـخصیت خودشـان )مثبـت یـا منفـی( بلکـه بـه لحاظ انتسـاب به پیامبر؟ص؟ اسـت؛ 

وگرنـه بـر اسـاس آیـه ی دوم سـوره ی مجادلـه مـادر هرکـس همـان شـخصی اسـت که 
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ِئـی َوَلْدَنُهـْم< یعنـی: مـادران آنهـا تنهـا 
َّ

 الا
َّ

َهاُتُهـْم ِإال َمّ
ُ
او را بـه دنیـا آورده اسـت: >ِإْن أ

کـه ایشـان را زاده انـد. کسـانی اند 

اینکـه همسـر  پـس عایشـه نیـز ماننـد دیگرهمسـران پیامبـر؟ص؟ فقـط بـه خاطـر 

پیامبر؟ص؟است »اّم المؤمنین« خوانده می شود و معنای آن هم فقط به پیامبر؟ص؟ 

وعـدم جـواز ازدواج بـا همسـران پیامبـر؟ص؟ بـه جهـت همیـن حکـم می باشـد وگرنـه 

مسـئله ی محرمیـت و نـگاه کردن به همسـران پیامبر؟ص؟ بـرای هیچ کس جز محارم 

آنهـا مجـاز نبـود )طبرسـی، بی تـا، ج 	، ص 			؛ قرطبی، 				 ق، ج 		، ص 		؛ 

مـکارم شـیرازی، 				 ش، ج 		، ص 	0	(.

بـودن  المؤمنیـن  اّم  از  منظـور  کـه  دارنـد  تصریـح  اهل تسـنن،  از  زیـادی  تفاسـیر 

کـه می فرمایـد:  همسـران پیامبـر، حرمـت ازدواج و عظمـت احتـرام آنـان اسـت، چـرا 

کاَن  َبًدا ِإَنّ َذِلکْم 
َ
ْزَواَجُه ِمْن َبْعِدِه أ

َ
ْن َتْنکُحوا أ

َ
 أ

َ
ِ َوال

ْن ُتْؤُذوا َرُسوَل اهَّلَلّ
َ
کاَن َلکْم أ >َوَما 

ِ َعِظیًمـا< )األحـزاب، 		( یعنـی: و شـما حـق نداریـد رسـول خـدا را برنجانیـد، 
ِعْنـَد اهَّلَلّ

کـه ایـن ]کار[  و مطلقـًا ]نبایـد[ زنانـش را پـس از ]مـرگ [ او بـه نـکاح خـود درآوریـد، چـرا 

نـزد خـدا همـواره ]گناهـی [ بـزرگ اسـت.

بـا  ازدواج  حرمـت  حکـم  بیـان  صـدد  در  آیـه  ایـن  می رسـد  نظـر  بـه  آنکـه  حـال 

همسـران پیامبـر؟ص؟ اسـت و هیـچ مزیـت دیگـری بـرای ایشـان نـدارد چنان چـه بـه 

می شـود: اشـاره  زمینـه  ایـن  در  روایـت  چنـد 

گفـت: ای مـادر، عایشـه جـواب داد:  کـه زنـی بـه عایشـه  در برخـی از منابـع آمـده 

کـه  مـن مـادر تـو نیسـتم، مـادر مـردان شـما هسـتم، ایـن مطلـب اشـاره بـه ایـن دارد 

منظـور از اّم المؤمنیـن یعنـی فقـط ایـن عبـارت در مـورد همسـران پیامبـر؟ص؟ بـه کار 
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مـی رود بـه خاطـر اینکـه ازدواج بـا آنهـا حـرام اسـت و نیـز ایـن عبـارت فقـط در مـورد 

مـردان تنهـا صـادق اسـت )قرطبـی، 				 ق، ج 		، ص 		(. الزم بـه ذکـر اسـت که 

گفتار دارد. اسـتفاده از ضمیـر جمـع مذکـر در تعبیـر »ام المؤمنیـن« خـود داللت بر ایـن 

ِت 
ْ
ِبـی َمـْن یـأ در ادامـه آیـه ی 0	 سـوره األحـزاب خداونـد می فرمایـد: >یـا ِنَسـاَء الَنّ

ِ یِسـیًرا< 
اْلَعـَذاُب ِضْعَفیـِن َوکاَن َذِلـک َعَلـی اهَّلَلّ َلَهـا  ِبَفاِحَشـٍة ُمَبیَنـٍة یَضاَعـْف  ِمْنکـَنّ 

کنـد،  کـس از شـما مبـادرت بـه کار زشـِت آشـکاری  یعنـی: ای همسـران پیامبـر، هـر 

عذابـش دو چنـدان خواهـد بـود؛ و ایـن بـر خـدا همـواره آسـان اسـت.

ِإِن  سـاِء  الّنِ ِمـَن  َحـٍد 
َ
کأ َلْسـُتّنَ  ِبـّیِ  الّنَ ِنسـاَء  >یـا  می فرمایـد:  آن  از  بعـد  آیـات  در  و 

تقـوای  گـر  ا زنـان نیسـتید،  بـه ماننـد سـایر  یعنـی: شـما  َقْیُتـن …< )األحـزاب، 		(  اّتَ

کنیـد. از ایـن آیـات معلـوم می شـود همسـری پیامبر؟ص؟تضمینـی  خداونـد را پیشـه 

بـرای زدوده شـدن بدی هـا از ایشـان نخواهـد بـود و سـپری در برابـر همـه ی بدی هـا 

نیسـت و همسـر پیامبـر اسـام؟ص؟ هـم می توانـد هم چـون همسـر برخـی از پیامبـران 

ماننـد: همسـر نـوح و لـوط همسـران خوبـی بـرای پیامبر؟ص؟نباشـند.

پیامبر؟ص؟حـق  زیـرا  نمانـد،  باقـی  آخـر عمـر  تـا  بـرای عایشـه  المؤمنیـن  اّم  لقـب 

طـاق زنـان خویـش را بـه امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ و جانشـینان بـه حـق ایشـان داده 

کـرم؟ص؟ بـه موال علی؟ع؟: فرمودند ای ابوالحسـن همانا شـرف ))اّم  بودنـد. پیامبـر ا

کنند، پـس هرکدام  المؤمنیـن(( بـرای زنـان مـن باقـی اسـت تـا زمانی که اطاعـت خدا

کـرد او را طاق بده )محـدث نوری،  از آنانکـه خـدا را بـه واسـطه خـروج بـر تـو عصیـان 

	0		 ق، ج 	، ص 		(.

ایـن وظیفـه بعـد از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه امـام حسـن؟ع؟ و بعـد از ایشـان به امام 
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حسـین؟ع؟ منتقـل شـد و امـام حسـین؟ع؟ عایشـه را طـاق دادنـد، شـیخ حـر عاملـی 

کتـاب »اثبـات الوصیـة« از قـول  کتـاب »اثبـات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات« از  در 

کـه  مکـری  از  پـس  کـه:  می کنـد  نقـل  این چنیـن  اهل تسـنن  علمـای  از  مسـعودی، 

کـرد )مقصـودش جلوگیـری امـام حسـین ؟ع؟ از دفـن حسـن بـن علـی؟ع؟ در  عایشـه 

جـوار جـدش رسـول خـدا؟ص؟( امـام حسـین؟ع؟ طاقـش را برایـش فرسـتاد و رسـول 

خـدا ؟ص؟ فرمودنـد: بعضـی از زن هـای مـن در روز رسـتاخیز مـرا نخواهند دیـد و او زنی 

کـه اوصیـای بعـداز مـن طاقـش خواهنـد داد )حـر عاملـی، 				 ق، ف 		،  اسـت 

ح 	0	(.

فاحشه ی مبینه. .

ِت ِمْنکـَنّ ِبَفاِحَشـٍة ُمَبیَنـٍة یَضاَعـْف َلَهـا 
ْ
ِبـی َمـْن یـأ خداونـد در آیـه ی >یـا ِنَسـاَء الَنّ

ِ یِسـیًرا< )األحـزاب، 0	( و آیـات بعـد نسـبت بـه 
اْلَعـَذاُب ِضْعَفیـِن َوکاَن َذِلـک َعَلـی اهَّلَلّ

زنـان و همسـران پیامبـر؟ص؟ آیاتـی نـازل فرمـوده و دسـتوراتی نسـبت بـه آنهـا اعـام 

کـه بـه عنـوان  گنـاه و معصیـت آشـکار اسـت  کـه یکـی از آن هـا دوری از  داشـته اسـت 

»فاحشـه ی مبینـه« تعبیـر شـده اسـت.

گنـاه آشـکار  کـه  کـه می فرمایـد: ای همسـران پیامبـر! هرکـدام از شـما  از آنجایـی 

فاحشـی مرتکـب شـود عـذاب وی دوچنـدان خواهـد بـود و ایـن بـرای خداونـد آسـان 

اسـت. )األحـزاب، 0	(.

بـا توجـه بـه اینکـه »فاحشـه« در زبـان فارسـی معـادل عمـل زشـت و ناپسـند )زنـا( 

کارناشایسـت و  گسـترده تری دارد و بـه هـر  گرفتـه ولـی در زبـان عربـی معنـای  قـرار 

گفتـه می شـودکه در ذیـل بـه آن می پردازیـم: پسـتی 
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کام اهل لغت معنا شناسی فاحشه در 

فاحشـه«  الزنـی  یسـمی  و   … فاحـش  فهـو  حـده  جـاوز  شـی  کل  و  »الفاحشـه 

کـه از انـدازه ی خویـش  )الجوهـری، 	0		 ق، ج 	، ص 		0	(. یعنـی: هـر چیـزی 

می شـود  خوانـده  فاحـش  کـرد  تجـاوز 

گناهـی فاحـش و فاحشـه خوانـده شـود، زیـرا  بنابرایـن تعریـف مناسـب اسـت هـر 

کـرده اسـت. بنـده ی عاصـی پـا را از حـد خـود بیـرون نهـاده و از حـد بندگـی تجـاوز 

»و قد تکرر الفحش و الفاحشـه و الفواحش فی الحدیث، و هوکل ما یشـهر قبحه 

کل خصلـه قبیحـه  کثیـرا مـا تـرد الفاحشـه بمعنـی الزنـا. و  مـن الذنـوب و المعاصـی و 

فهـی فاحشـه مـن االقـوال و االفعال«)ابـن اثیـر، 				 ش، ج 	، ص 			(. یعنـی: 

کـه هـر چیز زشـت ماننـد گناهان، فاحشـه و فحش و فواحـش نامیده  مـراد ایـن اسـت 

می شـود البتـه در مـوارد بسـیاری )فاحشـه( بـه زنـا اطـاق می شـود و هر خصلت زشـت 

گناهی فاحشـه  کـردار فاحشـه نامیده می شـود. بنابر این هر  گفتـار و خـواه در  خـواه در 

است.

»الفاحشـه عبـارة عـن القبیـح علـی قدرموقـع النهـی و مبلغ الزجر« )السـید الشـریف 

الرضی، 				 ق، ص 			(. یعنی: فاحشـه عبارت اسـت از زشـتی به میزان نهی و 

که به آن اشـاره شـده اسـت.  زجری 

»فاحشـه مـا عظـم قبحـه من االفعـال و االقوال« )راغـب اصفهانی، 	0		 ق، ص 

گفتار بسـیار زشـت. کردار و  			(. یعنی: فاحشـه عبارت اسـت از 

برخـی  اسـت،  قسـم  دو  بـر  زشـتی ها  کـه  می آیـد  بـر  چنیـن  لغـت  اهـل  گفتـار  از 

زشـت تر و برخـی زشـت. و لفـظ فاحشـه بـرای قسـم اول وضـع شـده اسـت، امـا وجـود 
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اسـت،  تردیـد  محـل  معاصـی  و  گناهـان  یعنـی  ع  شـر محیـط  در  تقسـیم بندی  ایـن 

کـه روشـن  ع اسـت  ع مقـدس اسـت نـه عـرف، شـار زیـرا تقسـیم معاصـی بـه دسـت شـر

گنـاه قبیح تـر اسـت و چنیـن تقسـیم بندی انجـام  کـدام  گنـاه قبیـح و  کـدام  می سـازد 

اسـت. نگرفتـه 

و  صغایـر  و  کبایـر  قسـم اند:  دو  ع  شـر در  گناهـان  کـه  شـود  تصـور  اسـت  ممکـن 

ک  کبیـره اسـت؛ ولـی ایـن مطلـب نادرسـت اسـت زیـرا مـا گناهـان  مـراد از فاحشـه، 

ع مشـخص نگردیـده اسـت بلکـه آن دو از امـور نسـبی هسـتند  کبیـره و صغیـره در شـر

	، ص 0		(. )الحویـزی، 				 ق، ج 

نظر مفسران در باره ی آیه.   . .

مرحوم طبرسـی در مجمع البیان چنین بیان داشـته اسـت: مقصود از »فاحشـه ی 

گنـاه آشـکار اسـت. عامـه طباطبایی در تفسـیرالمیزان دربـاره ی این مبحث  مبینـه« 

گنـاه  کـه همـان  کار بسـیار زشـت  کـه: فاحشـه عبـارت اسـت از  چنیـن اشـاره نمـوده 

کبیـره اسـت؛ هماننـد: 	- آزاردادن پیامبـر )ایذاءالنبـی(، 	- دروغ بسـتن، 	- غیبـت 

کـردن و ماننـد آنهـا؛ )مبینـه( بـه معنای آشـکار اسـت.

کـه بـه پیامبـر؟ص؟  کـه همـان آزار و اذیتـی  بـه تعبیـر »ایذاءالنبـی؟ص؟« اشاره شـده 

کـه هیـچ  کـردن، پرخاشـگری و توهیـن و …  آزار، یعنـی مسـخره  داده شـده اسـت. 

اشـاره ای به جنس آزار نشـده اسـت، چنان چه طبق روایات و احادیث وارده، منظور 

کام قیـام مسـلحانه در برابـر امامـان معصوم؟مهع؟اسـت. از ایـن 

گویـد: از امـام صـادق؟ع؟ از تفسـیر ایـن آیـه پرسـیدم، حضـرت فرمودنـد:  حّمـاد 

مـراد از »فاحشـه ی مبینـه« قیـام مسـلحانه در برابـر امامـان معصوم؟مهع؟اسـت. 
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کتـاب تاریـخ طبـری؛ مقصـود از »فاحشـه ی  ابوجعفـر محمدبـن جریـر طبـری، در 

کـه موجـب حـد می شـود. )همـو، 			 ق، ج 	،  مبینـه« را ارتـکاب زنـا دانسـته اسـت 

ص 			(.

کاشـانی در تفسـیر صافـی چنیـن بیـان مـی دارد؛ فاحشـه، خـروج با شمشـیر  فیـض 

کنزالدقایـق و  کاشـانی، 				، ج 	، ص 			(؛ هم چنیـن در تفسـیر  اسـت )فیـض 

بحرالغرایـب از قمـی مشـهدی آورده شـده اسـت )همـو، 				 ش، ج 	، ص 			( 

و بحرانـی در البرهـان فـی تفسـیرالقرآن نیـز آورده اسـت. )همـو، 				 ق، ج 	، ص 

.)		

کـه آن حضـرت بـه مـن فرمود:  محمـد بـن عبـاس از ابـو عبـداهَّلل؟ع؟ نقـل می کنـد 

کشـتن  کـردم: نـه! ایشـان فرمودنـد:  آیـا معنـی فاحشـه ی مبینـه را می دانـی؟ عـرض 

امیرالمومنییـن؟ع؟؛ یعنـی اهـل جمـل هسـتند.

حضـرت  از  حریـر  می دارنـد:  بیـان  چنیـن  جامـع  تفسـیر  در  بروجـردی 

کـرده اسـت، از ایشـان معنـای >بفاحشـه مبینـه< را سـئوال  صادق؟ع؟چنیـن روایـت 

کـردم؛ فرمودنـد: مـراد از فاحشـه ی مبینـه مخالفـت علنـی و آشـکار علیـه امـام وقـت و 

خـروج بـا شمشـیر اسـت. همان طورکـه عایشـه بـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خـروج نمـوده و 

کـرد. ایجـاد  را  جمـل  جنـگ  و  فراهـم  لشـکری 

فاحشـه ی  از  منظـور  کـه،  اسـت  داشـته  بیـان  نمونـه  تفسـیر  در  شـیرازی  مـکارم 

که از افراد با شـخصیت سـر  گناهانی  گناهان آشـکار اسـت و می دانیم مفاسـد  مبینه، 

کـه آشـکارا باشـد. می زنـد بیشـتر در زمانـی خواهـد بـود 

بیـان  زنـا  را  فاحشـه  از  مـراد  القـرآن،  غریـب  فـی  المفـردات  در  اصفهانـی  راغـب 
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نـام  بـه  خـود  مشـهور  کتـاب  در  الحویـزی   .)			 ص  ق،   		0	 )همـو،  می کنـد. 

مبینـه«  »فاحشـه ی  کلمـه ی  دربـاره ی  عبـاس  ابـن  از  نقـل  بـه  نورالثقلیـن  تفسـیر 

کـه مـراد سـرپیچی از شـوهر و بداخاقـی زن در قبـال همسـرش اسـت  اعـام مـی دارد 

)الحویزی، 				 ق، ج 	، ص 			(. از بیان مصادیق مختلف در تفاسیر یاد شده 

کـه فاحشـه، دارای مفهومـی فراتـر و در برگیرنـده ی همـه ی مـوارد  بـه دسـت می آیـد 

کـه  یادشـده و غیـرآن اسـت و آن عبـارت از سـرپیچی در مقابـل فرمان هـای خداونـد 

همـان مطلـق معصیـت اسـت. مقابلـه بیـن ایـن آیه و آیـه بعد از آنکه همـان آیه ی 		 

سـوره ی األحـزاب می باشـد بـر معنـای یـاد شـده قرینـه اسـت:

ْعَتْدَنـا َلَهـا 
َ
َتیـِن َوأ ْجَرَهـا َمَرّ

َ
ِ َوَرُسـوِلِه َوَتْعَمـْل َصاِلًحـا ُنْؤِتَهـا أ

>َوَمـْن یْقُنـْت ِمْنکـَنّ هَّلِلَّ

کـس از شـما خـدا و فرسـتاده اش را فرمـان  کِریًمـا< )األحـزاب، 		( یعنـی: و هـر  ِرْزًقـا 

کنـد، پاداشـش را دو چنـدان می دهیم و برایـش روزِی نیکو فراهم  کار شایسـته  َبـَرد و 

خواهیـم سـاخت.  

توضیـح اینکـه »یْقُنـْت« از مـاده ی قنـوت و بـه معنـای اطاعـت اسـت و مفـاد آیـه 

چنین اسـت: هرکس از میان شـما مطیع خدا و پیامبر؟ص؟ باشـد و عمل صالح انجام 

کرده ایـم. در آیـه ی مـورد  کریـم آمـاده  دهـد پـاداش او دو برابـر اسـت و بـرای آنهـا رزق 

کند عذاب او دو  که در مقابل آن اسـت و می فرماید: هرکدام از شـما سـرپیچی  بحث 

کار بـرای خداونـد آسـان اسـت، قرینـه دیگـر بر این آیه اسـت. برابـر خواهـد بـود و ایـن 

َقیُتـّنَ َفـا َتْخَضْعـَن ِباْلَقـْوِل َفیْطَمـَع  سـاِء ِإِن اّتَ َحـٍد ِمـَن الّنِ
َ
َکأ ِبـی َلْسـُتّنَ  >یـا ِنسـاَء الّنَ

ذی فی َقْلِبِه َمَرٌض َو ُقْلَن َقْواًل َمْعُروفًا<)األحزاب، 		( یعنی: ای همسران پیامبر، 
َ
اّل

گـر َسـِر پـروا داریـد پـس بـه نـاز سـخن  شـما ماننـد هیچ یـک از زنـان ]دیگـر[ نیسـتید، ا

گفتـاری شایسـته گوییـد. مگوییـد تـا آنکـه در دلـش بیمـاری اسـت طمـع و رزد؛ و 



، سال پنجم، شماره ی نهم، بهار و تابستان ۱24۱۳۹۷

کـه عبـارت از داشـتن تقوا اسـت بیان  ک برتـری زنـان پیامبـر؟ص؟  در ایـن آیـه، مـا

کنـار هم چنیـن اسـت: 	- از فرمـان خدا سـرپیچی نکنید.  کـرده اسـت و مفـاد آیـات در 

ک برتـری، تقوا اسـت.  کنیـد. 	- مـا 	- از خداونـد اطاعـت 

علت مقید شدن فاحشه به صفت مبینه.   . .

گاهـی پنهـان و تنهـا  گاهـی آشـکار و در برابـر چشـم دیگـران اسـت و  زشـت کاری 

ع باشـد  میـان گنـه کار و خداونـد اسـت و دیگـران از آن اطاعـی ندارنـد. زشـتی از هـر نو

گنـاه اسـت، امـا در آیـه ی مذکـور چـون در مقام بیـان و عذاب دو برابر اسـت  فاحشـه و 

گنـاه اسـت و عـذاب دیگـر مربـوط بـه اینکـه آنـان همسـران  یـک عـذاب مربـوط بـه 

گنـاه آنـان باعـث لطمـه بـه آبـروی پیامبر؟ص؟اسـت.  پیامبـر هسـتند و 

مبینـه،  گفـت،  ایـن رو می تـوان  از  اسـت  بـودن  آشـکار  مبینـه،  معنـای  بنابرایـن 

حقیقـت  در  می شـود.  شـامل  را  زشـت کاری  ع  نـو هـر  فاحشـه  اینکـه  بـر  اسـت  قرینـه 

گـر فاحشـه بـه طـور  »مبینـه« قیـد اسـت بـرای دو برابـر بـودن عـذاب، بـه طوری کـه ا

مطلـق آمـده بـود عـذاب آنـان در تمام گناهان، خواه آشـکار یا پنهان دو برابر می شـد، 

گناهـان علنـی خواهـد بـود. ولـی بـا ایـن قیـد، مضاعـف بـودن عـذاب منحصـر بـه 

بـرای تکمیـل بحـث بـه آیـات 		 عنکبـوت، 0	 تحریم و 	0	 توبه که هم راسـتا با 

آیه ی سـوره ی احزاب اسـت اشـاره می کنیم: 

عنکبوت و سست ترین خانه ها.   .   . .

َبیًتـاَوِإَنّ  َخـَذْت  اَتّ اْلَعْنکُبـوِت  کَمَثـِل  ْوِلیـاَء 
َ
أ  ِ

اهَّلَلّ ُدوِن  ِمـْن  َخـُذوا  اَتّ ِذیـَن 
ّ
اَل >َمَثـُل 

کاُنوا یْعَلُموَن< )العنکبوت، 		(. داسـتان کسـانی  ْوَهـَن اْلُبیـوِت َلَبیـُت اْلَعْنکُبـوِت َلْو 
َ
أ

کـه ]بـا  کرده انـد، هم چـون داسـتان عنکبـوت اسـت  کـه غیـر از خـدا دوسـتانی اختیـار 
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گـر می دانسـتند-  آب دهـان خـود[ خانـه ای بـرای خویـش سـاخته، و در حقیقـت- ا

سسـت ترین خانه هـا همـان خانـه ی عنکبـوت اسـت. 

از اعجازهـای واژگانـی قـرآن در مـورد عنکبوت هـا، اسـتعمال واژه ی مفـرد بـرای 

کـه  اسـت  کـرده  ثابـت  بشـری  دانـش  و  اسـت  آن  بـرای  مونـث  فعـل  و  عنکبـوت 

آنهـا النه سـازی می نمایـد.  مـاده ی  کـرده و جنـس  زندگـی  تنهـا  عنکبوت هـا عمومـًا 

کـه واژه ای مفـرد اسـت بـه ایـن دلیـل اسـت  نام گـذاری ایـن سـوره بـه نـام عنکبـوت 

کـه عنکبـوت بـه صـورت فـردی زندگـی می کنـد، بـه جـز مواقـع جفت گیـری یـا زمانـی 

کـه تخم هـا بـاز می شـوند امـا در دو سـوره ی نمـل و نحـل، اسـم سـوره ها بـه صـورت 

جمـع آمـده اسـت تـا بـر جمعـی بـودن زندگـی ایـن دو حشـره اشـاره شـود. امـا واژه ی 

عنکبـوت بـه صـورت مفـرد اسـتعمال شـده و ایـن خـود از اعجازهـای واژگانـی قـرآن 

کریـم بـه شـمار مـی رود. جثـه ی عنکبوت هـای مـاده معمـواًل از نرهـا بزرگ تـر اسـت. 

غالبـًا فقـط در هنـگام جفت گیـری هـم دیگـر را ماقـات می کننـدو عنکبـوت نـر قبـل از 

جفت گیـری، اقـدام بـه رقص هـا و حـاالت مشـخصی در برابر عنکبوت مـاده می نماید 

هنگامی کـه  اسـت  مـاده  عنکبـوت  دشـمنی  غریـزه ی  از  جلوگیـری  مقصـودش  کـه 

آمیـزش آنهـا تمـام می شـود، عنکبـوت نر غالبـًا در النه باقی می ماند و اقـدام به پنهان 

کشـتن عنکبـوت نـر  کـه می ترسـد او را بکشـد،  شـدن از عنکبـوت مـاده می کنـد، چـرا 

بعـد از تمـام شـدن آمیـزش جنسـی، در بیـن بسـیاری از عنکبوت ها اتفـاق می افتد که 

مشـهورترین ایـن عنکبوت هـا »بیـوه ی سـیاه« اسـت. در برخـی از انـواع آنهـا عنکبوت 

ج می شـوند،  مـاده، جفـت نـر خـود را رهـا می کنـد تـا هنگامی کـه فرزنـدان از تخـم خـار

اقـدام بـه قتـل او کننـد و او را بخورنـد. در انـواع دیگـری از عنکبوت هـا، مـادر اقدام به 

تغذیـه ی فرزنـدان کوچکـش می کنـد تا اینکه بزرگ می شـوند و مادرشـان را می کشـند 
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و می خورنـد. از ایـن مطالـب روشـن می شـود که نظام اجتماعـی و روابط خانوادگی در 

گاه این مصالح  میـان عنکبوت هـا، بـر اسـاس مصالـح موقت اسـت. به طوری که هـر 

تمـام می شـود، دشـمن هـم دیگـر می شـوند و برخـی، برخـی دیگـر را می کشـند.

دربـاره ی  حسـینی  نجفـی  شـرف الدین  سـید  از  اآلیـات  تأویـل  شـریف  کتـاب  در 

کـه گفـت: از امـام  کـرده  کـه سـالم بـن مکـرم از پـدرش روایـت  آیـه ی مذکـور بیان شـده 

َخـُذوا …< مقصـود  ِذیـَن اَتّ
ّ
کـه فرمودنـد: در آیـه ی شـریفه ی >َمَثـُل اَل باقـر؟ع؟ شـنیدم 

از عنکبـوت حمیـرا )عایشـه( اسـت )نجفـی حسـینی، 				 ق، ص 0		(.

یـِن  در البرهـان فـی تفسـیر القـرآن از بحرانـی چنیـن بیـان شـده اسـت: »َشـَرُف الّدِ

َسـیٍف  ْبـِن  اْلُحَسـیِن  َعـِن  اْلَبْرِقـی،  َخاِلـٍد  ْبـِن  ـِد  ُمَحّمَ ْبـُن  ْحَمـُد 
َ
أ َرَوی  َقـاَل:  َجِفـی،  الّنَ

َبـا َجْعَفـٍر ؟ع؟ 
َ
ِبیـِه، َقـاَل: َسـِمْعُت أ

َ
ِبیـِه، َعـْن َسـاِلِم ْبـِن ُمکـَرٍم، َعـْن أ

َ
ِخیـِه، َعـْن أ

َ
َعـْن أ

َلَبیـُت  اْلُبیـوِت  ْوَهـَن 
َ
أ ِإّنَ  َو  َخـَذْت َبیتـًا  اّتَ اْلَعْنکُبـوِت  >کَمَثـِل  َتَعاَلـی:  َقْوِلـِه  یُقـوُل ِفـی 

کتـاب  اْلَعْنکُبـوِت< ، َقـاَل: »ِهـی اْلُحَمیـَراُء«. )بحرانـی، 				 ق، ج 	، ص 			(؛ در 

گفـت: از  کـه  کـرده  کـه سـالم بـن مکـرم از پـدرش روایـت  البرهـان بیـان شـده اسـت 

کـه فرمودند: منظور از عنکبوت در آیه ی شـریفه >َمَثُل  امـام محمـد باقـر؟ع؟ شـنیدم 

ِذیَن< عایشـه 
ّ
َخـُذوا …< حمیـرا )عایشـه( می باشـد. در ایـن آیه، منظور از >اَل ِذیـَن اَتّ

ّ
اَل

کـه بـه عنـوان عنکبـوت معرفـی شـده اسـت و عنکبـوت را بـه صـورت مونـث  اسـت 

کـرد.  انتخـاب  بـرای خـودش  کـه خانـه ای  اسـت  او مثـال عنکبوتـی  و  اسـت  آورده 

کلمـه ی >بیًتـا<« بـر می گـردد، یعنـی  کـه بـه  منظـور از اولیـاء، طلحـه و زبیـر هسـتند 

گـروه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بودنـد، امـا چـون امـام سـهمی بـه آنهـا نـداد  کـه در  کسـانی 

کردند،»َبیًتـا« خانـه ی آنهـا سسـت و در برابـر امـام معصـوم؟ع؟  علیـه ایشـان شـورش 

از بیـن مـی رود. 
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حویزی در تفسیر نور الثقلین به چند حدیث در این باره اشاره می نماید:

ِبـی َطاِلـٍب؟مهع؟ َقـاَل: 
َ
ِه َعـْن َعِلـی ْبـِن أ ِبیـِه َعـْن َجـّدِ

َ
ـٍد َعـْن أ »َعـْن َجْعَفـِر ْبـِن ُمَحّمَ

َثـَة َعَشـَر … . ِإَلـی 
َ

ـی اهَّلُل َعَلیـِه َو آِلـِه َعـِن اْلُمُسـوِخ َفَقـاَل: ِهـی َثا
َ
ْلُت َرُسـوَل اهَّلِل َصّل

َ
َسـأ

ًة َتُخـوُن َزْوَجَها«)حویزی، 
َ
ـا اْلَعْنکُبـوُت َفکاَنـِت اْمَرأ ّمَ

َ
ـی اهَّلُل َعَلیـِه َو آِلـِه: َو أ

َ
ْن َقـاَل َصّل

َ
أ

				 ق، ج 	، ص 			(. یعنی: از امام صادق؟ع؟و او از پدر و جّدش نقل می کند 

مسخ شـده ها  بـه  راجـع  خـدا؟ص؟  پیامبـر  از  ابی طالب؟ع؟فرمودنـد:  بـن  علـی  کـه 

پرسـیدم، فرمودنـد: آنهـا سـیزده گروهنـد: فیـل و خـرس و خوک و میمـون و مار ماهی 

کـرم سـیاه و عقـرب و عنکبـوت و خرگـوش و سـهیل و زهـره.  و سوسـمار و خّفـاش و 

گفته شـد: یا رسـول اهَّلل، سـبب مسـخ آنان چه بود؟ … سـپس آن حضرت در ادامه ی 

کـه بـه شـوهرش خیانـت  بحـث شـان این چنیـن فرمودنـد: و اّمـا عنکبـوت زنـی بـود 

می کـرد. 

َنْسـِج  َتـْرک  یُقـوُل:  اْلُمْؤِمِنیـَن؟ع؟  ِمیـَر 
َ
أ َسـِمْعُت  َقـاَل:  َقـَة 

َ
ِعا ْبـِن  َسـِعیِد  »َعـْن 

گویـد:  اْلَعْنکُبـوِت ِفـی اْلَبیـِت یـوِرُث اْلَفْقـَر« )همـان، ص 			(. از سـعید بـن عاقـة 

ک نکـردن تـار  کـه می فرمودنـد: پـا شـنیدم از امیـر المؤمنیـن علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ 

از خانـه تهـی دسـتی مـی آورد.  عنکبـوت 

ْبـِن  ُموَسـی  ِخیـِه 
َ
أ َعـْن  َجْعَفـٍر  ْبـِن  َعِلـی  ِإَلـی  ِبِإْسـَناِدِه  ـَراِئِع 

َ
الّش ِعَلـِل  کَتـاِب  »ِفـی 

َسـِخَرْت  ًة 
َ
اْمـَرأ َفکاَنـِت  اْلَعْنکُبـوُت  ـا  ّمَ

َ
أ َو  ِفیـِه:  یُقـوُل  َطِویـٌل  َحِدیـٌث  َجْعَفـٍر؟ع؟ 

کاظـم؟ع؟  َزْوَجَها«)همـان، ج 	، ص 0		(. علـی بـن جعفـر از بـرادرش امـام موسـی 

حدیـث بلنـدی را نقـل نمودندکـه در آن حضـرت جمله ای دارند بـه این مضمون که: 

را تمسـخرکرد.  کـه شـوهرش  بـود  یـک زن  و عنکبـوت 
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خیانت همسر نوح و همسر لوط.   .   . .

کاَنَتـا َتْحـَت َعْبَدیـِن ِمـْن  َت ُلـوٍط 
َ
َت ُنـوٍح َواْمـَرأ

َ
کَفـُروا اْمـَرأ ِذیـَن 

ّ
 ِلَل

ً
>َضـَرَب اهَّلَلُّ َمَثـا

َمـَع  ـاَر  الَنّ  
َ

ِ َشـیًئا َوِقیـَل اْدُخـا
َفَلـْم یْغِنیـا َعْنُهَمـا ِمـَن اهَّلَلّ ِعَباِدَنـا َصاِلَحیـِن َفَخاَنَتاُهَمـا 

کفـر ورزیده انـد، آن نـوح و آن لـوط  کـه  اِخِلیـَن< )التحریـم، 0	(: خـدا بـرای کسـانی  الَدّ

را َمَثـل آورده ]کـه [ هـر دو در نـکاح دو بنـده از بنـدگان شایسـته مـا بودنـد و بـه آنهـا 

گفتـه  کاری از دسـت ]شـوهران [ آنهـا در برابـر خـدا سـاخته نبـود، و  کردنـد، و  خیانـت 

شـد: بـا داخـل شـوندگان داخـل آتـش شـوید.

کـه باعـث نـزول عـذاب بر آن ها شـد،  گنـاه قـوم لـوط  بـه شـهادت آیـات و روایـات، 

کـه اصطاحًا  عمـل هم جنـس بـازی، بـوده اسـت، یعنـی رابطـه ی جنسـی مـرد با مـرد 

که اصطاحًا »مسـاحقه« نامیده  »لواط« نامیده می شـود و رابطه ی جنسـی زن با زن 

گنـاه قـوم لـوط هم جنـس بـازی بـوده اسـت لکـن نکتـه مهـم  گرچـه  امـا ا می شـود. 

کـه بـا توجـه بـه تصریح روایـت نبوی که فرمودند: همسـر هیـچ پیامبری  اینجـا اسـت 

هرگـز آلـوده ی عمـل منافـی عفـت نشـده اسـت )مـکارم شـیرازی، 				 ش، ج 		، 

ج شـدن از مسـیر  گنـاه همسـر لـوط بدکاره بودن و خار کـه  ص 	0	( نتیجـه می گیریـم 

ک او بـه واسـطه ی نـزول  گنـاه همسـر لـوط )کـه باعـث هـا عفـت نبـوده اسـت، بلکـه 

کـردن او بـوده اسـت؛ چنان چـه قـرآن مجیـد  عـذاب الهـی بـر قـوم لـوط شـد( خیانـت 

کاَنَتـا< یعنـی:  ُلـوٍط  َت 
َ
َواْمـَرأ ُنـوٍح  َت 

َ
اْمـَرأ کَفـُروا  ِذیـَن 

ّ
ِلَل  

ً
َمَثـا >َضـَرَب اهَّلَلُّ  می فرمایـد: 

کفـر ورزیده انـد، آن نـوح و آن لـوط را َمَثـل آورده ]کـه [ هـر دو در  کـه  خـدا بـرای کسـانی 

کثر مفسـران بر  نـکاح دو بنـده از بنـدگان شایسـته مـا بودنـد و بـه آنهـا خیانت کردند. ا

کـه خیانـت همسـران لـوط و نـوح این بود که با دشـمنان آن پیامبـران همکاری  آننـد 

می کردنـد و اسـرار خانـه ی آنهـا را بـه دشـمن می رسـاندند )همـان(. و خصوصـًا آنکـه 
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کـه در ماجـرای افشـای  ح شـده اسـت  سـخن از دو همسـر پیامبـر اسـام؟ص؟ هـم مطـر

اسـرار و آزار آن حضرت دخالت داشـته اند، و تناسـب این داسـتان با داسـتان افشـای 

کـه منظـور از خیانت همین باشـد  کـرم؟ص؟ نیـز ایجـاب می کنـد  اسـرار خانـه ی پیامبـر ا

)همـان، ص 	0	(.

بـوده  زنـی  کافـره  اینکـه  خیانتـش  و  بـوده  واغلـه  نـوح  عیـال  اسـم  اسـت:  آمـده 

کسـی بـه نـوح ایمـان مـی آورد  گـر  کـه بـه مـردم می گفـت: نـوح دیوانـه اسـت و ا اسـت 

فـوری بـه سـران مشـرکان اطـاع مـی داد و آن هـا در مقـام اذیـت بـه آن ایمـان آورنـده 

کـه قـوم لـوط را خبـر  بـر می آمدنـد. نـام عیـال لـوط، و ابلـه بـوده و خیانتـش ایـن بـود 

مـی داد تـا بـا میهمانـان لـوط آن عمـل زشـت را انجـام دهند )الهیجـی، 				 ش، ج 

	، ص 			(؛ )کاشـانی، 				 ش، ج 	، ص 			(. 

گذشـت مانـع از نـکاح نخواهـد  کـه  بدیهـی اسـت خائـن بـودن همسـر بـه معنایـی 

گـر قائـل بـه کافر بودن همسـر حضرت لوط شـویم چنان کـه بعضی از  بـود بلکـه حتـی ا

کرده انـد. )طبرسـی، بی تـا، ج 	، ص 			(؛ )مـکارم شـیرازی، 				  مفسـران نقـل 

ش، ج 		، ص 			(. 

بازهـم نـکاح یـا بقـاء بـر نـکاح حضـرت لـوط؟ع؟ بـا همسـرش صحیـح اسـت چـرا 

کافـر حـرام نبـوده اسـت و از  کـه در شـریعت ابراهیـم؟ع؟ و لـوط؟ع؟، ازدواج مؤمـن و 

کـردن نسـبت بـه میهمانـان حضـرت لوط  ایـن رو هنگامی کـه قـوم لـوط قصـد خیانـت 

را داشـتند، حضـرت لـوط؟ع؟ بـه آنهـا فرمودنـد: من حاضرم دختران خـودم را به عقد 

شـما درآورم:

ِء 
َ

ـیَئاِت َقاَل یا َقـْوِم َهُؤال کاُنـوا یْعَمُلـوَن الَسّ >َوَجـاَءُه َقْوُمـُه یْهَرُعـوَن ِإَلیـِه َوِمـْن َقْبـُل 
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َلیـَس ِمْنکـْم َرُجـٌل َرِشـیٌد< 
َ
 ُتْخـُزوِن ِفـی َضیِفـی أ

َ
ُقـوا اهَّلَلَّ َوال ْطَهـُر َلکـْم َفاَتّ

َ
َبَناِتـی ُهـَنّ أ

کارهای زشـت  )هـود، 		(. یعنـی: و قـوم او شـتابان بـه سـویش آمدند، و پیش از آن 

گفـت: ای قـوم مـن، اینـان دختـران مـن هسـتند. آنـان بـرای شـما  می کردنـد. ]لـوط[ 

کار مهمانانـم رسـوا مکنید. آیا در میان شـما  کیزه ترنـد. پـس از خـدا بترسـید و مـرا در  پا

آدمـی عقـل رس پیـدا نمی شـود؟ 

کفـار  بـا  لـوط  دختـران  هماننـد  ایمانـی  بـا  دختـر  ازدواج  بایـد  کـه  اسـت  روشـن 

کـرده اسـت. در هر صورت کفـر این دو  کـه چنیـن پیشـنهادی را  بی ایمـان جایـز باشـد 

زن بـه معنـی مطیـع نبـودن در برابـر شوهرشـان و سـرپیچی از فرمان آنها بوده اسـت.

در تأویـل اآلیـات الظاهـرة فـی فضایـل العتـرة الطاهـرة از سـید شـرف الدین نجفـی 

حسـینی از حضـرت صادق؟ع؟دربـاره ی ایـن آیـه چنیـن روایـت شـده اسـت: ایـن آیـه 

کـه خداونـد آن را بـرای عایشـه و حفصـه بیـان داشـته اسـت؛  )بـه واقـع( مثلـی اسـت 

زیـرا آن دو بـر ضـد رسـول خـدا؟ص؟ بـا یکدیگـر هم پشـت شـدند و راز آن بزرگوار را افشـا 

نمودنـد! )نجفـی حسـینی، 				 ق، ص 			(.

 >
ً

»فـی تفسـیر علـی بـن إبراهیـم قـال علـی بـن إبراهیـم فـی قولـه: >َضـَرَب اهَّلُل َمَثا

کاَنتـا َتْحـَت َعْبَدیـِن  َت ُلـوٍط 
َ
َت ُنـوٍح َو اْمـَرأ

َ
کَفـُروا اْمـَرأ ِذیـَن 

َ
 ِلّل

ً
فقـال: >َضـَرَب اهَّلُل َمَثـا

ِمـْن ِعباِدنـا صاِلَحیـِن َفخاَنتاُهمـا< قـال: و اهَّلل ما عنـی بقوله: فخانتاهما إال الفاحشـة 

و لیقیمـن الحـد علـی فانـة فیمـا أتـت فـی طریـق البصـرة، و کان طلحـة یحبهـا، فلمـا 

ج إلـی البصـرة قـال لهـا طلحة: ال یحل لـک أن تخرجی من غیر محرم  أرادت أن تخـر

فزوجـت نفسـها مـن طلحـة« )الحویـزی، 				 ق، ج 	، ص 			(. یعنـی: علـی بـن 

کـه: »خداونـد در قـرآن مثلـی زده  ابراهیـم در تفسـیر علـی بـن ابراهیـم نقـل می کنـد 
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کفـر ورزیده انـد، آن نـوح و آن  کـه  کسـانی  اسـت« سـپس بیـان داشـته اند: خـدا بـرای 

لـوط را َمَثـل آورده ]کـه [ هـر دو در نـکاح دو بنـده از بنـدگان شایسـته مـا بودند و به آنها 

گفـت: هنگامی که او  گفـت: به خدا قسـم که ایشـان )عایشـه( چنین  کردنـد.  خیانـت 

بـه بصـره رسـید، طلحـه او را دوسـت داشـت و زمانـی که او می خواسـت از بصره برود، 

ج شـوید و مـن  کـه شـما بـا یـک نامحـرم از شـهر خـار گفـت: مجـاز نیسـت  طلحـه بـه او 

کردم. بـا طلحـه ازدواج 

فرو ریختن بنای سست بر لبه ی پرتگاه.   .   . .

ـَس ُبْنیاَنُه َعَلی  َسّ
َ
ْم َمـْن أ

َ
ِ َوِرْضـَواٍن َخیـٌر أ

ـَس ُبْنیاَنـُه َعَلـی َتْقـَوی ِمـَن اهَّلَلّ َسّ
َ
َفَمـْن أ

َ
>أ

اِلِمیـَن< )توبه، 	0	(   یْهـِدی اْلَقْوَم الَظّ
َ

َم َواهَّلَلُّ ال َشـَفا ُجـُرٍف َهـاٍر َفاْنَهـاَر ِبـِه ِفی َنـاِر َجَهَنّ

کـه بنیـاد ]کار[ خـود را بـر پایـه ی تقـوا و خشـنودی خـدا نهـاده بهتـر  کسـی  یعنـی: آیـا 

کـرده و  کـه بنـای خـود را بـر لـب پرتگاهـی مشـرف بـه سـقوط پی ریزی  اسـت یـا کسـی 

گـروه بیدادگـران را هدایـت نمی کنـد. خ فـرو می افتـد؟ و خـدا  بـا آن در آتـش دوز

گویای نکات قابل تأملی هسـتند  که در آیه ی شـریفه فوق آمده اسـت  واژه هایی 

و بـه ماننـد تمثیلـی از زندگـی مؤمـن و منافـق اسـت که اولی مبتنی بـر تقوی و رضوان 

الهـی و بنـای دومـی بـر تزلـزل و تردید اسـت >ُبْنیاَن< یعنی بنا و ساختمان،»َشـَفا« به 

کـه زیـر آن را آب خالـی  معنـای لبـه چیـزی اسـت،»ُجُرٍف« یعنـی حاشـیه نهـر و یـا چـاه 

که در حال سـقوط  کرده اسـت. و »َهاٍر« به معنی شـخص یا سـاختمان سسـتی اسـت 

می باشـد. )قرشـی، 				 ش، ج 	، ص 			(. 

کار منافقان و اسـتحکام و بقای  تشـبیه فوق با روشـنی تمام، بی ثباتی و سسـتی 

کار او  کـه  کار اهـل ایمـان و برنامه هـای آنهـا را نمایـان می سـازد. بـر خـاف مؤمنـی 
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بسـان بنـای یـک سـاختمان بـر زمیـن بسـیار محکـم و اسـتفاده از مصالحـی پـردوام و 

کـه سـاختمان خـود را بر لبـه ی رودخانه ای  مطمئـن اسـت؛ منافـق بـه کسـی می مانـد 

کـرده و هـر آن آمـاده سـقوط اسـت، بنـا می کنـد  کلـی خالـی  کـه سـیاب، زیـر آن را بـه 

)مـکارم شـیرازی، 				 ش، ج 	، ص 			(.

کـه بـه خاطـر دشـمنی بـا امیرالمؤمنیـن علـی ؟ع؟ و  و ایـن سـاختار و تفکـر عایشـه 

دوری از ولـی اهَّلل سسـت و بی اسـاس اسـت نمونـه ی بـارزی از یـک درخـت بی ریشـه و 

کـه بـر لبـه ی رودخانه بنا شـده اسـت و هر لحظـه احتمال  یـا سـاختمان سسـتی اسـت 

سـقوط آن وجـود دارد.

ِمیِر 
َ
اِئَفـِة ِبِإْسـَناِدِه ِإَلـی َحَبـِش ْبـِن اْلُمْعَتِمـِر َقـاَل: َدَخْلُت َعَلـی أ َماِلـی َشـیِخ الّطَ

َ
»ِفـی أ

ِمیـَر اْلُمْؤِمِنیـَن َو َرْحَمـُة 
َ
ُم َعَلیـک یـا أ

َ
ـا ِبـی َطاِلـٍب؟ع؟ َفُقْلـُت: الّسَ

َ
اْلُمْؤِمِنیـَن َعِلـی ْبـِن أ

َنـا  ُمِحّبُ ْمَسـی 
َ
أ َو  ِلُمْبِغِضَنـا  ُمْبِغضـًا  َنـا  ِلُمِحّبِ ُمِحّبـًا  ْمَسـیُت 

َ
أ َقـاَل  ْمَسـیَت؟ 

َ
أ کیـَف  اهَّلِل 

ـُس ُبْنیاَنُه َعلی َشـفا ُجُرٍف  َنا یَؤّسِ ْمَسـی َعُدّوُ
َ
کاَن ُمْنَتِظَرَها، َو أ ُمْغَتَبطًا ِبَرْحَمٍة ِمَن اهَّلِل 

َم« )حویـزی، 				 ق، ج 	، 			(.  ـَفا َقـْد اْنَهـاَر ِبِه ِفی نـاِر َجَهّنَ
َ

هـاٍر، َفـکاَن َذِلـک الّش

یعنـی: در کتـاب امالـی از شـیخ طایفـه بـه اسـتناد از حبـش بـن معتمـر نقل شـده اسـت 

کـه: وارد شـدم بـر امیـر المومنییـن علـی؟ع؟ و بـه ایشـان عـرض کردم: سـام و رحمت 

خـدا بـر شـما بـاد چگونـه باید باشـیم؟ ایشـان فرمودند که: دوسـت باشـید با دوسـتان 

ما و با دشـمنان ما دشـمن باشـید و بدانید که دوسـتی و عشـق نسـبت به ما )خاندان 

کـه در انتظـار شـما اسـت و دشـمنی بـا ما به  اهل بیـت؟مهع؟( همـان رحمـت خـدا اسـت 

کـه هر لحظـه در آتش جهنم  مثابـه ی ایسـتادن بـر لبـه ی صخره ای سسـت می باشـد 

فـرود خواهـد آمد

ـْن  ِمّمَ اهَّلِل  ِعَبـاِد  ِمـْن  َعْبـٌد  َلیـَس  َقـاَل:  ـُه  ّنَ
َ
أ اْلُمْؤِمِنیـَن؟ع؟  ِمیـِر 

َ
أ ِإَلـی  ِبِإْسـَناِدِه  »َو 
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َنـا، َو َلیـَس َعْبـٌد  َتَنـا َعَلـی َقْلِبـِه َفُهـَو ُمِحّبُ
َ

 َو ُهـَو یِجـُد َمَوّد
َّ

یَمـاِن ِإال ِ
ْ

اْمَتَحـَن اهَّلُل َقْلَبـُه ِباإل

َنا یْنَتِظُر  ْصَبَح ُمِحّبُ
َ
 َو ُهـَو یِجـُد ُبْغَضَنا َعَلی َقْلِبِه َفُهَو ُمْبِغُضَنـا، َفأ

َّ
ِمـْن ِعَبـاِد اهَّلِل َعَلیـِه ِإال

ْصَبـَح ُمْبِغُضَنـا َعلـی َشـفا ُجـُرٍف هـاٍر 
َ
ْحَمـِة َقـْد ُفِتَحـْت َلـُه، َو أ ْبـَواُب الّرَ

َ
کاَن أ ْحَمـَة َو  الّرَ

ـاِر َمْثَواُهْم«؛  ْهِل الّنَ
َ
ْحَمـِة َرْحَمُتُهـْم َو َهِنیئًا أِل ْهِل الّرَ

َ
ـَم، َفَهِنیئـًا أِل َفاْنهـاَر ِبـِه ِفـی نـاِر َجَهّنَ

اسـت  نقـل شـده  امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟  از  ) بحرانـی، 				 ق، ج 	، ص 			(. 

کـه خداونـد قلـب او را بـه  کـه فرمودنـد: هیـچ بنـده ای از بنـدگان خـدا وجـود نـدارد 

واسـطه ی ایمـان امتحـان نکـرده باشـد و آن امتحـان تـاش بـرای محبـت نسـبت به 

کـس چنیـن باشـد از دوسـتداران  مـا )اهل بیـت؟مهع؟( در قلـب ایشـان می باشـدکه هـر 

کینـه ی مـا اهل بیـت؟مهع؟را  کـه بغـض و  مـا اسـت. و هـر بنـده ای از بنـدگان خداونـد 

در قلبـش داشـته باشـد )مغضـوب الهـی می باشـد(. پـس دوسـتداران مـا امیـدوار بـه 

رحمت الهی می باشـند و درهای رحمت الهی برای آنان گشـوده می باشـد و دشـمنان 

کرده انـد و در آسـتانه ی  کـه در لبـه ی صخـره ای سـقوط  کسـانی هسـتند  مـا بـه ماننـد 

کـه وارد رحمـت الهـی  کسـانی  عـذاب و آتـش الهـی می باشـند. پـس مبـارک باشـد بـر 

کـه از اهـل آتـش جهنـم می باشـند. کسـانی  می شـوند و تأسـف بـاد بـر 

َقـاَل:  َجْعَفـٍر؟ع؟  ِبـی 
َ
أ َعـْن  اْلَجـاُروِد،  ِبـی 

َ
أ ِرَوایـِة  ِفـی  َقـاَل  ِإْبَراِهیـَم:  ْبـُن  »َعِلـی 

َم«)همـان،  ـَس َعَلـی َشـَفا ُجـُرٍف َهـاٍر َفاْنَهـاَر ِبـِه ِفـی َنـاِر َجَهّنَ ّسِ
ُ
ـِذی أ

َ
ـَراِر اّل »َمْسـِجُد الّضِ

کـه: امـام جعفـر  ص 0		(. یعنـی: علـی بـن ابراهیـم در روایتـی از جـارود نقـل می کنـد 

کـدورت بـا  صادق؟ع؟فرمودنـد: بنیـان مسـجد ضـرار )کـه بـه واسـطه ی دشـمنی و 

پیامبـر اسـام؟ص؟ بنـا نهـاده شـده بـود( بـه ماننـد صخره ای پی ریزی شـده بـود که بر 

لـب پرتگاهـی مشـرف بـه سـقوط )و سـازندگان و حامیـان ایـن عمـل( و بـا آن در آتـش 

فـرو می افتنـد.  خ  دوز
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نتیجه گیری. .

کرامـت و برتـری همسـران پیامبـر در پیشـگاه خداونـد خواهـد بـود،  آنچـه سـبب 

بـه واقـع رعایـت تقـوا و پرهیـزگاری و خداترسـی ایشـان اسـت، نـه انتسـاب شـخصی 

بـه رسـول خـدا؟ص؟.

که بعد از شهادت  لقب اّم المؤمنین بودن همسران پیامبر؟ص؟ داللت بر آن دارد 

که احدی از مردان را  کسـی اجازه ی ازدواج با آنها را ندارد هم چنان  رسـول خدا؟ص؟ 

کنند. که با مادران خود ازدواج  شایسـته نیسـت 

فاحشـه ی مبینـه مـورد اشـاره در آیـه مـورد نظـر، هرگونـه اذیـت و آزار بـه شـخص 

ع تهمـت،  رسـول خـدا؟ص؟ را شـامل می شـود. اذیـت و آزارهـای زبانـی و عملـی از نـو

افتـرا و تمسـخر و پرخاشـگری و مخالفـت بـا آن حضـرت در شـمار ایـن فواحـش قـرار 

دارد.

کـه چنـد سـال  مخالفـت برخـی از همسـران پیامبـر؟ص؟ بـا امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ 

پـس از شـهادت رسـول خـدا؟ص؟ منجـر بـه ایجـاد فتنـه و راه اندازی جنگ جمل شـد، 

از مصادیـق بـارز و بـه واقـع مهم تریـن مصـداق از ایـن فاحشـه اسـت.

رتکاب این فاحشـه در صورت عدم توبه، منجر به عذاب دو چندان در پیشـگاه 

الهی خواهد شـد. 
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مقدمه.  

جامعیت قرآن، حداقل از دو جنبه قابل بررسی است:

کـه قـرآن،  	ـ  جامعیـت تعالیـم قـرآن بـر اسـاس اهـداف و مقاصـد آن؛ بدیـن معنـی 

اهـداف و مقاصـد خاصـی را دنبـال می کنـد و تعالیـم الهـی موجـود در آن بـر اسـاس 

بدیـن  می باشـد.  دینـی  آموزه هـای  و  موضوعـات  محوریـت  بـا  اهدافـش  و  مقاصـد 

کـه قـرآن، جامعیـت دارد یعنـی تعالیـم و آموزه هـای آن  گفتـه می شـود  ترتیـب، وقتـی 

کـه قـادر اسـت تمامی اهـداف و مقاصد خویش هم چون سـعادت،  بـه گونـه ای اسـت 

کند و در این راسـتا هیچ نقـص و کمبودی ندارد و هر  کمـال و هدایـت آدمـی را تأمیـن 

چـه را در تأمیـن و عینیـت یافتـن مقاصـد و اهـداف دیـن الزم و بایسـته اسـت، بـه طور 

کامـل و همه جانبـه برخـوردار اسـت.

	-جامعیـت قـرآن از نظـر شـمولیت فرازمانـی و فرامکانـی مخاطبـان آن: منظـور 

گیـر همـه ی انسـان ها  کـه تعالیـم قـرآن بایـد فرا از جامعیـت از ایـن منظـر ایـن اسـت 

در سراسـر جهـان و در تمـام ادوار زمانـی باشـد و بـر نیازهـای تمامـی اقـوام و مّلت هـا 

گونـی افـکار، فرهنگ هـا، باورهـا، رفتـار، سـنت ها و راه و رسـم زندگیشـان ـ  گونا ـ بـا 

گذاشـته شـود. زیـرا جامـع األطـراف بـودن تعالیـم قـرآن زمانـی ثابـت می شـود  صحـه 

کـه بتوانـد نیازهـای زندگـی سـعادتمندانه بـرای تمـام افـراد بشـر بـدون محدودیـت از 



۱4۱ تحلیلی بر معنای»عالمین« ذیل آیه ی اول سوره ی فرقان در تأیید …

نظـر شـرایط زمانـی و مکانـی، در وضعیت هـای غیـر همسـان اجتماعـی و در رده هـای 

مختلـف سـنی را پوشـش دهـد. 

ع داللت  کـه بر این موضـو بـرای اثبـات جهانـی بـودن تعالیـم قـرآن، بررسـی آیاتی 

کـه ناظـر بـر جهان شـمولی قـرآن و مرزناپذیـری  دارد، ضـروری اسـت. برخـی از آیاتـی 

کـه مخاطبـان قـرآن همـه ی  تعالیـم آن می باشـد و نیـز بیان گـر ایـن حقیقـت اسـت 

کـه  آیاتـی هسـتند  بـه تمامـی آدمیـان اسـت،  انسـان ها هسـتند و احکامـش مربـوط 

گسـتره ی نامحـدود صاحبـان عقـول را مـورد خطـاب خـود قـرار می دهنـد و معمـواًل بـا 

عناویـن بشـر، انسـان، نـاس و … عمومیـت دعـوت خـود را آشـکار می سـازند، ماننـد: 

کان حّیًا< )یس، 0	( >… ان هو ااّل ذکر و قرآن مبین لینذر من 

>… و ما هی ااّل ذکری للبشر … نذیرًا للبشر< )المدثر، 		-		(

>قل یا اّیها الناس إّنی رسول اهَّلل الیکم جمیعا …< )األعراف، 			(

کثر الناس الیعلمون< )سـبأ،  ًة للناس بشـیرًا و نذیرًا و لکّن ا
َ

کاّف >و ما ارسـلنک إاّل 

.)		

در ایـن مقالـه بـه بررسـی چگونگـی اسـتنباط جامعیـت قـرآن از منظـر یکـی از ایـن 

آیـات از رهگـذر اطـاق عمومـی پیـام آیـه بـه جهانیـان می پردازیـم. آیـه ی مـورد نظـر، 

آیـه ی یکـم سـوره ی الفرقـان می باشـدکه مخاطـب آن »کل عالمیـان« هسـتند. 

پیـش از بررسـی و تبییـن جامعیـت قـرآن از لحـاظ جهانـی بـودن مخاطبـان آن در 

آیـه فـوق الزم اسـت بـا مفهـوم و معنـای جامعیـت بیشـتر آشـنا شـویم تـا درک مصـداق 

گردد.  مـورد نظـر تسـهیل 

	. مفهوم لغوی جامعیت 
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مصـدر  کـه  »جمـع«  واژه ی  اسـت.  یافتـه  اشـتقاق  »جمـع«  ریشـه ی  از  جامعیـت 

کـردن )ابن منظـور، 				 ق، ج 	، ص 		(  ثاثـی مجـرد ایـن مـاده اسـت، به جمع 

و پیونـد اجـزای یک چیـز )راغـب اصفهانـی، 				 ق، ص 	0	( معنـا شـده اسـت.

اصطاح جامعیت قرآن از اصطاحاتی است که به طور مستقیم در آثار پیشینیان 

یافت نمی شـود و در عصر جدید وارد حوزه ی علوم قرآنی شـده اسـت. برای مثال در 

کتـاب »االتقـان فـی علـوم القـرآن« فصلـی زیر عنـوان »العلوم المسـتنبطة مـن القرآن« 

کـه مؤلـف در آن می کوشـد بـا اسـتناد به آیـات و روایات، وجـود انواع علوم  آمـده اسـت 

کنـد )سـیوطی، 0			 ق، ج 	، ص 		-		(؛ هم چنیـن اسـتاد  را در قـرآن اثبـات 

کتـاب »التمهیـد فـی علـوم القـرآن« در بحـث  معرفـت، از قـرآن پژوهـان معاصـر، در 

کرده اسـت )همـو، 				 ق، ج  ع جامعیـت قرآن اشـاره  اعجـاز علمـی قـرآن بـه موضـو

گیـر بـودن آیـات  	، ص 		(، اسـتاد مـؤدب مقصـود از جامعیـت قـرآن را شـمول و فرا

اعصـار  و  تمامـی دوران  در  بشـر  زندگـی  بـه همـه ی شـئون  نسـبت  آن  آموزه هـای  و 

می دانـد )همـو، 0			 ش، ص 			(.

کلمـه ی جامعیـت یـا مشـتقات آن، عباراتـی  خداونـد متعـال بـه جـای اسـتفاده از 

چـون هـم، مشـتقات واژه ی جمـع ماننـد: »جمیـع« و »جوامع« آمده اسـت. در روایتی 

از امام رضا؟ع؟ نقل شـده >ِتبیانًا ِلُکل َشـیِء< )النحل، 		( و >ما َفّرطنا ِفی الکتاب 

ِمن َشـیِء< )األنعام، 		( و امثال آن را آورده اسـت. در روایات آمده اسـت که ایشـان 

ـَن فیـه الحـال و الحـراَم و  کل شـیِء بّیَ فرمودنـد: »و انـزل علیـه القـرآن فیـه تبیـان 

الحـدوَد و االحـکاَم و جمیـَع مـا یحتـاج الیِه الناس کمًا …« )شـیخ صـدوق، 	0		 ق، 

ج 	، ص 			(.

کـرم؟ص؟ آمده اسـت که ایشـان در بیان فضیلت های  در روایـات زیـادی از پیامبـر ا
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پیامبـر  خـود  و  الکلـم«  جوامـع  »اوتیـت  فرمودنـد:  دیگـر  پیامبـران  بـه  نسـبت  خـود 

کـرم؟ص؟ در پاسـخ بـه سـؤال حاضـران که مـراد از »جوامـع الکلم« چیسـت، فرمودند:  ا

»مـراد، قـرآن اسـت« )حـّر عاملـی، 				 ق، ج 	، ص 		(.

مویـد  همگـی  کـه  نقل شـده  اهل بیـت؟مهع؟  از  متعـددی  روایـات  ایـن،  بـر  عـاوه 

مضمونـی  دارای  تعبیـر،  در  تفاوتـی  انـدک  بـا  روایـات  ایـن  اسـت.  قـرآن  جامعّیـت 

کرده انـد و تنهـا اختـاف در  کیـد  یکسـان هسـتند و همگـی بـر اصـل جامعیـت قـرآن تأ

ایـن روایـات در زمینـه ی حـّد و مـرز جامعیـت اسـت. 

	. مفهوم اصطاحی جامعیت 

کـه عبارتند از:  در معنـای اصطاحـی جامعیـت قـرآن سـه نظریه، ارائه شـده اسـت 

کثـری، دیدگاه حداقلـی و اعتدالی. دیـدگاه حدا

کـه بـه جامعیـت مطلـق بـاور دارد و اینکـه علـوم اولیـن و  کثـری  دیـدگاه حدا  )	

اسـت. بالفعـل موجـود  بـه صـورت  لفظـی  بـه داللـت  الفـاظ  آخریـن در ظواهـر 

علـوم  بیـان  مقـام  در  اساسـًا  قـرآن  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـر  دیـدگاه حداقلـی   )	

اسـت.  کـرده  بیـان  را  آخرتـی  و  معنـوی  امـور  تنهـا  و  نیسـت  و  نبـوده  بشـری 

کـه قرآن برای اهداف خاصی نازل شـده  دیـدگاه اعتدالـی بـر این ایده اسـت   )	

کامـل برخوردار اسـت و  کـه در آن، حوزه هایـی بـه خصـوص، از جامعیـت الزم و  اسـت 

در بیـان هیـچ -چـه مـادی و چـه معنوی- فروگذار ننموده اسـت )کریم پور قراملکی، 

				 ش، ص 			(.

کثـری مـورد قبـول می باشـد امـا  بـر اسـاس روایـات ائمـه ی دیـن؟مهع؟ دیـدگاه حدا

کـه خداونـد از آنها  طریـق دسـت یابی بـه علـوم جامـع قـرآن به واسـطه ی بیانی اسـت 
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در اختیـار پیامبـر؟ص؟ و بـه تبـع ایشـان ائمـه ی دیـن از اهل بیت آن حضـرت؟مهع؟ قرار 

داده اسـت، چنان چـه امـام باقـر؟ع؟ فرمودنـد: 

»خداونـد آنچـه را امـت تـا روز قیامـت بـدان احتیـاج دارد، در قـرآن آورده و بـرای 

رسـولش بیـان فرمـوده اسـت« )عیاشـی، 0			 ق، ج 	، ص 	، ح 		( بـه عبارتـی 

امـام  بایـد دانسـت تفسـیر علـوم جامـع قـرآن در دسـت صاحبـان علـم قـرآن اسـت. 

صـادق؟ع؟ نیـز دربـاره ی عبـارت >تبیانـا لکل شـیء< که فضیلت قـرآن در خود قرآن 

ح شـده اسـت، فرمودنـد: »خداونـد آیه ی >تبیانا لکل شـیء< را نـازل فرمود و به  مطـر

خـدا قسـم از آنچـه انسـان بـه آن احتیـاج دارد فروگـزار نکـرده اسـت و هیـچ گاه انسـان 

کلینـی،  کـه چـرا فـان مطلـب در قـرآن وجـود نـدارد« )شـیخ  در حسـرت نخواهـد بـود 

				 ق، ج 	، ص 0		(.

کـه منـوط بـه درک  بـا ایـن وجـود در میـان دیدگاه هـای سـه گانه، دیـدگاه اعتدالـی 

گرفته اسـت.  عقلی خود بشـر از قرآن اسـت بیشـتر مورد اسـتفاده و اسـتناد علماء قرار 

زیـرا مسـتند بـه هـدف نـزول قـرآن اسـت. بـر اسـاس ایـن نظریـه هـر آنچـه در هدایـت 

انسـان مؤثر باشـد _ اعم از دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی _ در قرآن بیان شـده 

اسـت. ایـن دیـدگاه نـه ماننـد دیـدگاه اول ادعـا می کنـد همـه ی علـوم و مسـائل علمی 

کـه بگوید قرآن  بـه نحـو تفصیـل در قـرآن وجـود دارد و نـه ماننـد نظریـه ی دوم اسـت 

فقـط در تأمیـن سـعادت اخـروی از جامعیـت برخوردار اسـت. 

بسـیاری از مفّسـران و قـرآن پژوهـان بـا اسـتناد بـه اهـداف و مقاصـد نـزول قـرآن، 

کـه بـرای هدایـت بشـر الزم اسـت.  قلمـروی قـرآن را در محـدوده ی مسـائلی می داننـد 

کریم  بـرای مثـال، عامـه طباطبایـی در مورد جامعیت قرآن می نویسـد: »چـون قرآن 

کار و شـأنی نـدارد، لذا ظاهـرًا مراد از  کتـاب هدایـت بـرای عمـوم مـردم اسـت و جـز این 



۱45 تحلیلی بر معنای»عالمین« ذیل آیه ی اول سوره ی فرقان در تأیید …

»لـکل شـیء« همـه آن چیزهایـی اسـت که برگشتشـان بـه هدایت باشـد )طباطبایی، 

				 ق، ج 		، ص 			(.

بیـان تمـام  بـه معنـای  قـرآن  کـه جامعیـت  اسـتاد مـکارم شـیرازی معتقـد اسـت 

کـه بـرای تکامـل فـرد و جامعـه در همـه ی جنبه هـای مـادی و معنـوی  امـوری اسـت 

کـه قـرآن دایرة المعـارف بزرگی باشـد که تمـام جزئیات علوم  الزم اسـت؛ امـا نـه چنـان 

گیاه شناسـی و ماننـد آن در آن آمـده باشـد  ریاضـی و جغرافـی و شـیمی و فیزیـک و 

)همـو، 				 ش، ج 		، ص 			(.

گـروی شـناخت اهـداف نـزول  بنابـر این تعریـف، جامعیـت قـرآن از ایـن منظـر در 

قـرآن اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه اصلی تریـن هدف قـرآن، هدایت به طور مطلق اسـت 

هدایـت  نیازمنـد  نیـز  مـادی  مسـائل  در  بلکـه  معنـوی،  مسـائل  در  نه تنهـا  انسـان  و 

اسـت، لـذا قـرآن در هـر دو جنبـه بـه ارائـه ی رهنمـود پرداختـه اسـت. امـا آنچـه مـا 

کـه قـرآن توانمنـدی محقـق نمـودن  در صـدد بیـان آن هسـتیم ایـن حقیقـت اسـت 

ایـن اهـداف هدایتـی و تربیتـی را در همـه ی اعصـار و بـرای تمـام مخاطبـان خـود دارا 

کـه در آیـه یکـم سـوره ی فرقـان  کنـون برانیـم مصادیـق ایـن حقیقـت را  می باشـد. و ا

کنیـم.  ظهـور می یابـد، دنبـال 

	. مفهوم شناسی واژگان آیه 

در ابتـدای بحـث دربـاره ی آیـه ی یکـم سـوره ی فرقـان بـه واژه شناسـی مفاهیـم 

کلیـدی ایـن آیـه می پردازیـم تـا از ایـن طریـق بهتـر بتوانیـم پیـام آیـه را مـورد بحـث و 

بررسـی قـرار دهیـم.

)الفرقـان، 	(  َنِذیـرًا<  ِلْلعاَلِمیـَن  ِلیکـوَن  َعْبـِدِه  َعلـی  اْلُفْرقـاَن  َل  َنـّزَ ـِذی 
َ
اّل >َتبـاَرک 
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کننـده ی  کـه فرقـان )قـرآن جـدا  یعنـی: اال و بـی زوال و پربرکـت اسـت آن )خدایـی( 

میـان حـق و باطـل و جـدا جـدا از حیـث آیـات و سـور( را بـه تدریـج بـر بنـده ی خـود 

فـرو فرسـتاد تـا همـه ی جهانیـان را )از انـس و جـن تـا انقـراض نسلشـان( بیـم دهنـده 

باشـد.

	. 	. تبارک 

کـه دو معنـا دارد: 	. ثبـات و دوام؛ 	.  گرفته شـده  ایـن واژه از ریشـه ی »بـرک« 

زیـادی و رشـد. 

ک السـحاب )دوام  کاء )پایداری در جنگ(، إبرا کلماتـی مثـل َبرا معنـای ثبـات در 

کـردن(، ِبرکـة  ک )مواظبـت و مداومـت بـر کاری(، مبارکـة )اصـرار  بـارش ابرهـا(، ابتـرا

کلماتـی مثـل َبرکـة )زیـاده و  )محـل ثبـوت و دوام آب( و هم چنیـن معنـای زیـاده در 

نمـاء(، تبریـک )درخواسـت زیـاده( و َبـرک )شـتران زیـاد( قابل مشـاهده اسـت. حـال 

گفته انـد یعنی: »ثبت  گرفته انـد مثل شـیخ طوسـی  کـه معنـای اول را در تبـارک  آنانـی 

ثابـت اسـت در آن تقـدس و جـال در  یـزال أی تقـّدس و جـّل«  لـم یـزل و ال  فیمـا 

گفته انـد: »ثبـت و دام الخیـر و اإلنعـام مـن عنـده«؛ ثابـت  گذشـته و آینـده و بعضـی 

کـه تبـارک را بـه معنـای تزایـد  اسـت و پایـان ناپذیـر اسـت خیـر و نعمـت در آن و آنانـی 

گرفته انـد یـا بـا ذات و صفـات خداونـد متعـال توضیح داده اند: تزاَیَد عن کل شـیء به 

کمثلـه شـیء<  کـه تعبیـر دیگـری از >لیـس  کل شـیء خواهـد بـود  معنـای تعالـی عـن 

کـه زیـاده داشـتن مسـتلزم علـو اسـت پـس بـه حسـب غایـت  اسـت«. )بـا ایـن توضیـح 

کـه »تزاَیـَد  بـرای خداونـد قابل اثبـات اسـت نـه مبـدأ(؛ و یـا بـا افعـال او بدیـن تفسـیر 

الخیـر و العطـاء منـه« یعنـی عطایـای او زیاد اسـت. )ن. ک: صاحب، 				 ق، ج 	، 

ص 0		؛ جوهـری، 				 ق، ج 	، ص 				؛ واعـظ زاده خراسـانی، 				 ش، 
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ج 	، صـص 	0	-0		( و تمـام ایـن اوصـاف بـرای نشـان دادن اوج برکـت و عظمت 

گـردد.  تعالـی قـرآن می باشـد تـا شایسـتگی اش بـرای هدایـت مسـتدام بشـر نمایـان 

َل  	. 	. َنـّزَ

کـردن، تدریجـی و دفعـه ای بعـد  کـه نـازل  راغـب می گویـد: تنزیـل در آنجـا اسـت 

انـزال تدریجـی و دفعـی اطـاق  بـه  و  اعـّم اسـت  انـزال  باشـد ولـی  از دفعـه ی دیگـر 

می شـود. در صحـاح، ترتیـب را از معانـی تنزیـل شـمرده اسـت ولـی عـّده ای از اهـل 

لغـت مـا بیـن انـزال و تنزیـل فرقـی قائـل نشـده اند کـه صاحب تـاج العـروس دلیل این 

کـه: از آنجـا که دیده انـد تنزیل در موارد  مطلـب را از قـول اسـتادش این گونـه می گویـد 

کـه تنزیـل هـم اعـم از دفعـی و تدریجی  کرده انـد  کمـی بـرای نـزول دفعـی آمـده حکـم 

)قرشـی، 				 ش، ج 	، ص 		؛ جوهـری، 				 ق، ج 	، ص 				؛  اسـت 

راغـب اصفهانـی، 				 ق، ص 			؛ زبیـدی، 				 ق، ج 		، ص 			(. پـس 

کـه منظـور از نـزول قـرآن در ایـن آیـه اعـم از نـزول  کام ایـن تعبیـر بـر می خیـزد  از ایـن 

دفعـی و تدریجـی اسـت. 

	. 	. فرقان

کـردن  جـدا  و  گذاشـتن  َفـرق   .	 اسـت:  معنـا  دو  بـه  لغـت  اصـل  در  »فرقـان« 

گذاشـته می شـود. یکـی از نام هـای  کـه بـه وسـیله ی آن فـرق  )مصـدری(؛ 	. آنچـه 

که فرقان  قرآن نیز فرقان اسـت )البته در بعضی از روایات اشـاره به این مطلب شـده 

که عمل به آنها واجب اسـت( و وجه تسـمیه ی  نام آن دسـته از آیات محکمی اسـت 

کـه آیاتـش بیـن حـق و باطـل جدایـی می انـدازد و یـا از ایـن  آن بدیـن جهـت اسـت 

کـه بـرای وجه تسـمیه ی دوم نیـز روایتی  کـه آیاتـش جداجـدا نـازل شـده اسـت  جهـت 
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وارد شـده اسـت. 

راغـب در مفـردات گفتـه: کلمـه ی »فرقـان« از کلمـه ی »َفرق« بلیغ تر اسـت، برای 

اینکـه فرقـان تنهـا در فـرق نهـادن بیـن حق و باطل اسـتعمال می شـود به خاف فرق 

کـه بـرای حـق و باطـل و غیـر آن اسـتعمال می شـود )جوهـری، 				 ق، ج 	، ص 

0			؛ راغب اصفهانی، 				 ق، ص 			؛ ابن منظور، 				 ق، ج 0	، ص 	0	؛ 

قرشـی، 				 ش، ج 	، صـص 			 و 			(. پـس قـرآن مؤیـد بـه قـوه ی جداسـازی 

کـه هدایـت  حـق از باطـل اسـت. یعنـی فقـط آنچـه قـرآن بیـان مـی دارد و بـه راهـی 

می کنـد حـق اسـت و هـر آنچـه خـاف کام الهـی قـرآن اسـت، باطـل اسـت. 

	. 	. عبد

ـُة« و راهـی 
َ
ّل َغـِة ِهـی الّذِ

ُ
عبـد: مطیـع و بنـده؛ در مجمـع فرمـوده: »اْلِعَبـاَدُة ِفـی الّل

ـٌد« و بـرده را بواسـطه ی  گوینـد: »طریـٌق ُمَعّبَ کـه بـا رفـت و آمـد در آن همـوار شـده  را 

گوینـد. پـس معنـای تذّلـل و طاعـت در آن ملحـوظ اسـت. بنـا  ذّلـت و انقیـادش عبـد 

گوینـد: »رجـٌل َعبـٌد« یعنـی  بـر نقـل ابن منظـور از سـیبویه عبـد در اصـل وصـف اسـت. 

مـرد مطیـع ولـی بعـدًا مانند اسـم اسـتعمال شـده و در قـرآن به دو معنی آمـده: یکی به 

ْنثـی < )البقره، 
ُ ْ
ْنثـی ِباأل

ُ ْ
معنـی بنـده ی مملـوک، مثـل: >اْلُحـّرُ ِباْلُحـّرِ َو اْلَعْبـُد ِباْلَعْبـِد َو األ

			( دیگـری بـه معنـی عابـد و مطیـع خـدا در اخـاص و عبادت و اطاعـت، مثل : >َو 

کاَن َعْبـدًا  ـُه  یـَة َمـْن َحَمْلنـا َمـَع ُنـوٍح ِإّنَ ـا قـاَم َعْبـُد اهَّلِل یْدُعـوُه< )جـن، 		( و >ُذّرِ ـُه َلّمَ ّنَ
َ
أ

َشـکورًا< )اإلسـراء، 	( )قرشـی، 				 ش، ج 	، ص 0		؛ ابن منظـور، 				 ق، ج 

کرم؟ص؟  	، ص 0		(. منظـور از ایـن عبـد مطیـع و خطـاب به عبد در این آیه پیامبرا

ح اسـت.  کـه عبـد بـودن بـه عنـوان باالتریـن مقـام بـرای ایشـان مطـر می باشـد 
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	. 	. عالمین

کـه معنایـش خلـق و آفرینش اسـت و در وجه تسـمیه  »عالمیـن« جمـع عالـم اسـت 

آن دو قـول اسـت:

کـه در  کـه ابن فـارس بـه آن اشـاره کرده چـرا  	. اجتمـاع و مجموعـه بـودن جهـان 

کـه در آن معنـای اجتماع اسـت مـاده ی علم به کار برده شـده مثل  بعـض اسـتعماالت 

کـه محـل جمع شـدن آب اسـت.  َعیَلـم 

کـه بنابرایـن، عاَلـم اسـم آلـت  کـردن  	. نشـانه و وسـیله ی شـناختن و علـم پیـدا 

کـه وسـیله ی ختـم کردن نامه اسـت. بـا توجه به ایـن عاَلم هم  می شـود؛ مثـل خاَتـم 

گـروه و هـم بـرای مجموعـه ی  بـرای یـک شـیء به کاربـرده می شـود و هـم بـرای یـک 

کـه می توانـد اصنـاف  جهـان هسـتی و معنـای عالمیـن اصنـاف و انـواع خلـق اسـت 

نبـات باشـد و حیـوان و انسـان و غیـر ذلـک )ابن فـارس، 	0		 ق، ج 	، ص 0		؛ 

ص   ،	 ج  ق،   				 جوهـری،  			؛  و   			 صـص  ق،   				 اصفهانـی،  راغـب 

				؛ طباطبایـی، 				 ق، ج 	، ص 		(. پـس عالمیـن اعـم از انـواع خلـق اسـت.

	. 	. نذیر

کـه بـرای تهدیـد و ترسـاندن  أنـذر در لغـت بـه معنـای ابـاغ و خبـر دادنـی اسـت 

می باشـد. اسـم فاعـل آن ُمنـذر اسـت و نذیـر هـم متـرادف بـا آن اسـت. ایـن واژه از 

ریشـه ی »ن _ ذ _ ر« بـه دو معنـا آمـده اسـت: 	. انـذار )اسـم مصـدر یـا مصـدر( 	. ُمنـِذر 

ابـن منظـور، 				 ق، ج 	،  )اسـم فاعـل( )زمخشـری، 	0		 ق، ج 	، ص 			؛ 

گرفته انـد و دلیـل آنچـه  ص 	0	( غالـب مفسـران نذیـر را در ایـن آیـه بـه معنـای دوم 

کـه نذیـر  کثـرت اسـتعمال نذیـر در ُمنـذر و تبـادر از آن باشـد. راغـب معتقـد اسـت  بسـا 
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گفتـه می شـود، حـال انسـان  کـه در آن هشـداری باشـد  بـه ایـن معنـا بـر هـر چیـزی 

ولـی< )النجـم، 		( 
ُ ْ
ـُذِر األ باشـد یـا غیـر انسـان و بـه آیاتـی ماننـد: >هـذا َنِذیـٌر ِمـَن الّنُ

ع له  کـرده اسـت )راغـب اصفهانـی، 				 ق، ص 			(. امـا بعضی موضو استشـهاد 

آن را وصـف فاعـل انـذار می داننـد و اسـتعمال آن را در مثـل قـرآن مجـاز می داننـد، لذا 

کـه حمـل بـر معنـای حقیقی ممکن اسـت نوبت به مجاز نمی رسـد و نذیر لزومًا  اینجـا 

وصـف عبـد مذکـور )یعنـی پیامبـر؟ص؟( خواهد بـود )فخـر رازی، 0			 ق، ج 		، ص 

کـه همـان پیامبـر؟ص؟ اسـت؛  			(. پـس نذیـر در آیـه یعنـی شـخص انـذار دهنـده 

شـیخ طوسـی انـذار دهنـده را این گونـه توضیـح می دهنـد: »دعوت کننـده ی جهانیان 

گفتـه می شـود  کـه  گمراهـی و سرکشـی آنهـا چـرا  بـه رشـد و پیشرفت شـان و مانـع از 

کـرده باشـد بـه اینکـه او را هنگامی کـه غافـل از خیـر  کـه دعـوت بـه خیـر  »أنـَذَر« زمانـی 

و صـواب و مایـه ی رشـدش بـود از ترکـش ترسـاند« )طوسـی، بی تـا، ج 	، ص 0		(. 

کـه چـه مناسـبتی بیـن تبـاَرَک و  ایـن توضیـح پاسـخگوی ایـن اشـکال نیـز می باشـد 

نذیـر می باشـد در حالی کـه اولـی دال بـر خیـر و منفعـت اسـت و دومـی بـر غـم و تـرس؛ 

کـه هـر چقـدر بیشـتر باشـد  کـردن فرزنـد می باشـد  بـه منزلـه ی ادب  انـذار  ایـن  زیـرا 

گویـا تنبیهـی اسـت بـر اینکـه منافـع دنیـوی در  احسـان بـه او نیـز بیشـتر اسـت و ایـن 

برابـر منافـع اخـروی قابل توجـه نیسـتند )فخـر رازی، 0			 ق، ج 		، ص 			( بـه 

گفته ی طیبی وجه تنها آوردن نذیر )بدون بشـیر( براعت اسـتهال می باشـد به این 

کـه سـیاق سـوره شـامل ذکـر معانـدان و مشـرکان  کـه از همـان اول اعـام می کنـد  معنـا 

و امثـال ذلـک اسـت و تخویفـی اسـت بـرای آنهـا )آلوسـی، 				 ق، ج 	، ص 			(.

	. بررسی و تحلیل واژه ی »عالمین« در تفاسیر 

کلمـه ی »عالمیـن« در آن آمـده  کـه اولیـن بـار  مفسـران در تفسـیر سـوره ی حمـد 
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کلمـه  ایـن  از  بـه توضیـح و تفسـیر آن پرداخته انـد و تقریبـًا تفسـیر مشـابهی  اسـت، 

کلمـه ی »عالمیـن« جمـع عالـم بـه فتـح الم اسـت.  کـه  ارائـه کرده انـد و بـر ایـن باورنـد 

کـه بـه وسـیله ی آن  کلمـه ی »عالـم« نیـز می گوینـد: معنایـش چیـزی اسـت  در مـورد 

می تـوان بـه علـم دسـت یافـت؛ ماننـد قاَلـب، یعنـی آنچـه بـا آن قالـب می زننـد. یـا 

کـه بـه وسـیله ی آن مهـر و مـوم می زننـد. البتـه برخـی نیـز  ماننـد خاَتـم، یعنـی چیـزی 

کـه اشـتقاق »عالـم« از عامت باشـد؛ زیـرا عالم عامـت وجود صانع  احتمـال داده انـد 

اسـت )طبرسـی، 				 ش، ج 	، ص 		؛ راغـب اصفهانـی، 				 ق، ص 			؛ 

قرشـی، 				 ش، ج 	، ص 		(.

ح کرده انـد این اسـت که  کـه مفسـران در مـورد کلمـه ی عالـم مطـر بحـث دیگـری 

کلمـه ی »عالـم« خـود، جمـع اسـت. هرچنـد از نظـر لفـظ مفـرد اسـت، ولـی معنـای آن 

کـه از لفـظ خـود مفـرد نـدارد؛ مثـل لشـکر و مـردم. در  جمـع اسـت؛ یعنـی جمعـی اسـت 

ایـن صـورت هـم می تـوان مجموعـه ی تمـام موجـودات هسـتی را عالـم خوانـد، هـم 

ع آنهـا ماننـد عالـم جمـاد، عالـم نبـات، عالـم حیـوان، و عالـم انسـان، و هـم  ع نـو نـو

صنـف صنـف هـر نوعـی را ماننـد عالـم عرب، و عالـم عجم )طباطبایـی، 				 ق، ج 

	، ص 		(. به بیان دیگر، عالم به معنای مجموعه ای است از موجودات مختلف 

کـه دارای صفـات مشـترک و یـا زمـان و مـکان مشـترک هسـتند، مثـًا می گوییـم عالـم 

گیـاه، و یـا می گوییـم عالـم شـرق و عالـم غـرب، عالـم  انسـان، عالـم حیـوان و عالـم 

امـروز و عالـم دیـروز )مـکارم شـیرازی، 				 ش، ج 	، ص 		(.

گـر لفـظ »عالـم« جمـع  ح می شـودکه ا گذشـته ایـن مسـئله مطـر بـه دنبـال مبحـث 

اسـت، در ایـن صـورت معنـای »عالمیـن« چیسـت؟ آیـا عالمیـن جمـع عالـم اسـت و 

کثـرت بیشـتری را در بـر می گیـرد، یـا بـر عکـس معنـای عالمیـن محدودتـر از معنـای 
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یک سـو  از  می بینیـم  کـه  می شـود  ح  مطـر جدی تـر  زمانـی  بحـث  ایـن  اسـت.  عالـم 

بـر اسـاس قواعـد دسـتور زبـان عربـی، جمـع مذکـر سـالم معمـواًل بـرای جمـع بسـتن 

کـه دارای عقـل هسـتند بـه کار مـی رود. بنابرایـن شـامل تمـام موجـودات  موجوداتـی 

نمی شـود. از سـوی دیگـر لفـظ »عالـم« در قـرآن بـه کار نرفتـه اسـت و فقـط »عاَلمیـن« 

آمـده اسـت. )کلمـه ی عالمیـن هفتـاد و سـه بـار در قـرآن تکـرار شـده اسـت( )قرشـی، 

				 ش، ج 	، ص 		(.

کـه هـر چنـد  گـر مـوارد اسـتعمال عالمیـن را در قـرآن در نظـر بگیریـم خواهیـم دیـد  ا

در  ولـی  آمـده،  انسـان ها  معنـای  بـه  قـرآن  آیـات  از  بسـیاری  در  »عالمیـن«  کلمـه ی 

پـاره ای از مـوارد معنـای وسـیع تری دارد، و انسـان ها و موجودات دیگـر جهان را در بر 

ْرِض َرّبِ اْلعاَلِمیـَن< )الجاثیه، 
َ ْ
ـماواِت َو َرّبِ األ ـِه اْلَحْمـُد َرّبِ الّسَ

َ
می گیـرد، ماننـد: >َفِلّل

کـه مالـک و پـروردگار آسـمان ها و زمیـن،  		( یعنـی: سـتایش مخصـوص خـدا اسـت 

مـال و پـروردگار جهانیـان اسـت. و ماننـد: >قـاَل ِفْرَعـْوُن َو مـا َرّبُ اْلعاَلِمیـَن؛ قـاَل َرّبُ 

گفـت پـروردگار  ْرِض َو مـا َبْیَنُهَمـا< )الشـعراء، 		 و 		( یعنـی: فرعـون 
َ ْ
ـماواِت َو األ الّسَ

گفـت پـروردگار آسـمان ها و زمیـن و آنچـه میـان  عالمیـان چیسـت؟ موسـی در پاسـخ 

ایـن دو اسـت.

کـه معنـای »عالمیـن« گسـتره تر از عالم  کثـر مفسـران بـر ایـن باورنـد  در اینجـا نیـز ا

کلمـه ی »عالـم« خـود بـه تنهایـی معنـای جمـع دارد، ولـی  اسـت. بنابرایـن هـر چنـد 

هنگامی که به صورت »عالمین« جمع بسـته می شـود، اشـاره به تمام مجموعه های 

ایـن جهـان دارد )مـکارم شـیرازی، 				 ش، ج 	، ص 		( البتـه ممکـن اسـت در 

کلمـه عالمیـن بـه لحـاظ مـوارد خـاص بیـن مفسـران  مـورد دایـره و وسـعت معنـای 

اختـاف نظـر وجـود داشـته باشـد. چنان کـه عامـه طباطبایی، کلمـه ی »عالمین« در 
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گروه هـای انسـان ها معنـا می کنـد، ولی در تفاسـیر دیگر  سـوره ی حمـد را بـه اصنـاف و 

بـه مجموعـه ی موجـودات جهـان هسـتی تفسـیر شـده اسـت )همـان(.

امـا در مـورد اینکـه بـا توجـه بـه قواعـد دسـتور زبـان عربـی، جمـع بـا »یـن« معمـواًل 

گـر عالمیـن  بـرای جمـع بسـتن موجوداتـی دارای عقـل هسـتند بـه کار مـی رود؛ حـال ا

بـه معنـای مجموعـه ی موجـودات جهـان باشـد، بـا توجـه اینکـه همـه ی عالم هـای 

کـه چگونه این  ایـن جهـان صاحبـان عقـل نیسـتند؛ مفسـران در پاسـخ به این سـؤال 

کرده انـد: تفسـیر بـا زبـان سـازگار خواهـد بـود، چنـد راه حـل را بیـان 

از  یکـی  باشـد.  و شـعور بی بهـره  از عقـل  کـه  نیسـت  عالـم  ایـن  در  	. موجـودی 

مفسـران در این بـاره چنیـن می گویـد: »در محـّل خـود ثابـت و محقـق اسـت بـه نـّص 

کـه جمیـع موجـودات حّتـی حیوانـات  آیـات شـریفه و اخبـار متواتـره بـه تواتـر اجمالـی 

و نباتـات و جمـادات بهـره از عقـل و شـعور دارنـد و بـه همـان انـدازه خـدا بلکـه اولیـاء 

 …< آیـه ی شـریفه ی  او را می نماینـد ماننـد  حـق را می شناسـند و تسـبیح و تحمیـد 

)اإلسـراء، 		(  َتْسـِبیَحُهْم …<  َتْفَقُهـوَن  ال  لِکـْن  َو  ِبَحْمـِدِه  ُح  ُیَسـّبِ  
َّ

ِإال َشـْی ٍء  ِمـْن  ِإْن 

یعنـی: چیـزی نیسـت مگـر اینکـه تسـبیح و تحمیـد خـدا را می کنـد ولـی شـما تسـبیح 

کـردن تسـبیح را در ایـن آیـه بـر تسـبیح تکوینـی یعنـی  آنهـا را نمی فهمیـد. و حمـل 

کـردن وجـود آنهـا بـر علـم و قـدرت و حکمـت حق با جملـه >َو لِکـْن ال َتْفَقُهوَن  داللـت 

َتْسـِبیَحُهْم< مناسـبت نـدارد، زیـرا هـر صاحـب شـعوری ایـن معنـی را درک می کنـد 

)طیـب، 				 ش، ج 	، ص 	0	(.

کـه ایـن جمـع بـه خاطـر  کردنـد  ح  	. برخـی دیگـر از مفسـران ایـن احتمـال را مطـر

صفـات  صاحبـان  از  مجموعـه ای  کـه  اسـت  ایـن  تغلیـب  از  )منظـور  باشـد  تغلیـب 

کنیـم(. البتـه بعضـی از مفسـران بـه دلیـل  مختلـف را بـا وصـف صنـف برتـر توصیـف 
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از  مجموعه هایـی  و  گروه هـا  بـه  اشـاره  را  »عالمیـن«  کلمـه ی  عربـی  قواعـد  همـان 

صاحبـان عقـل می داننـد؛ ماننـد فرشـتگان، انسـان ها و جن )مکارم شـیرازی، 				 

ش، ج 	، ص 		(.

	. بررسی تحلیلی داللت واژه ی »عالمین« بر جامعیت قرآن 

ح باشـد، چـه جمیـع ذوی العقـول و چـه  واژه ی »عالمیـن« بـه هـر معنایـی مطـر

کـه جامعیت  ع خداونـدی، بـه هر حال واضح اسـت  مجموعه هـای مخلوقـات مصنـو

کـه مخاطـب قـرآن در  قـرآن تحـت واژه ی عالمیـن مربـوط بـه صاحبـان تعقـل اسـت 

بـا  بـه سـوی حـق  اینکـه منطقـًا دعـوت  از تعالیـم آن هسـتند. چـه  جهـت اسـتفاده 

کلمه ی »تنذیر« همراه اسـت،  که مسـتقیمًا با  تبشـیر و تنذیر به خصوص در این آیه 

تنهـا می توانـد صاحبـان عقـل و اندیشـه را هـدف قـرار دهد نـه موجوداتـی را که عاری 

از قـوه ی تفکـر هسـتند. ماننـد حیوانـات و یـا حتـی بـدون اعمـال ارادی هسـتند مانند 

گیاهـان و جمـادات. و بـا توجـه بـه اینکـه ایـن واژه، جمـع محّلـی به أل اسـت بالوضع 

کـه  عمومیـت دارد و شـامل تمـام ذوی العقـول می شـود، در هـر زمـان و هـر مکانـی 

باشند.

کلمـه ی عالمیـن از چنـد وجـه فـرا انسـانی، فرامکانـی و فرازمانی بـودن قابل توجه 

کلیـه ی صاحبـان تعقـل از انـس و جـن  کـه مشـخص شـد مخاطـب قـرآن  اسـت؛ چـرا 

و ممکن الوجودهـای صاحـب عقـل دیگـر در تمـام عوالـم وجـود و تـا انتهـای زمـان 

بـرای  آن  تعالیـم  بـودن  بیـان جهان شـمول  بـه دیگـر  بـود.  برپایـی جهـان خواهنـد 

تمـام ذوی العقـول روشـن شـد و امـا تـداوم اثـر بخشـی و مفیـد بـودن تعالیـم آن بدون 

محدودیـت زمانـی بـه سـوی آینـده ی بشـریت تـا پایـان ایـن عالـم از طریـق مسـأله ی 

خاتمیت قابل بررسـی اسـت تا جاودانگی دسـتورات جهان شـمول قرآن روشن گردد. 



۱55 تحلیلی بر معنای»عالمین« ذیل آیه ی اول سوره ی فرقان در تأیید …

کریـم بـا وجـود انعطـاف طیـف مخاطبـان  حـال بایـد دیـد چگونـه امـکان دارد قـرآن 

خـود حیـات و تازگـی خـود را بـدون دسـتبرد عوامـل محـرف، جاودانـه حفـظ نمایـد. 

کریم 	. 	. جهانی بودن قرآن 

کـه اسـام دیـن جهانـی  کریـم، ایـن اسـت  ک هـای بـارز جامعیـت قـرآن  یکـی از ما

خاصـی  نـژاد  و  جامعـه  گـروه،  طبقـه،  بـه  کریـم  قـرآن  دسـتورات  و  تعلیـم  و  اسـت 

اختصـاص نداشـته اسـت و مطالـب آن مختـص امتی خاص نیسـت، بلکـه با طوایف 

بـه  کریـم  قـرآن  در  کـه  از جملـه خطاب هایـی  نیـز سـخن می گویـد.  اسـام  از  ج  خـار

کـه مخاطبـان خـود را بـه >یـا َبنـی آَدم<  گیـر آمـده، آیاتـی اسـت  صـورت عمومـی و فرا

کـه هدایـت را شـامل  )األعـراف، 		( یعنـی: ای فرزنـدان آدم، یـاد می نمایـد. و آیاتـی 

ـاس  الَعالمیـَن< دانسـته اسـت )تکویـر، 		 و 		؛ األنعـام، 		؛ الشـعراء،  همـه ی >الّنَ

 .)			

مـا اسـت  مـورد بحـث  کـه  هم چنیـن خطاب هایـی من جملـه ی واژه ی عالمیـن 

کـه مخاطبـان خـود را تمـام اهـل عالـم معرفـی می کننـد  گیـر هسـتند چـرا  عمومـی و فرا

مـا نندخطاب هـای: >ذکرللعالمیـن< )التکویـر، 		( و >للعالمین نـذی را< )الفرقان، 

گیـر بـودن قـرآن در تأمیـن  	( بـا توجـه بـه دامنـه ی مخاطبـان آنهـا نشـان گر عـام و فرا

گـر  ا کـه  نیازهـای مختلـف و متفـاوت تمـام طبقـات بشـری می باشـند. بدیـن معنـا 

ح سـعادتی قـرار اسـت تمـام و تـا انتهـای عالـم را تحـت پوشـش قـرار دهـد بایـد راه  طـر

کنـد. پـس  را بـرای تمـام افـراد ایـن عالـم در جهـت نیـل بـه آن سـعادت ابـدی همـوار 

وجـود خطـاب عالمیـن در قـرآن بـه معنـای جهانـی بـودن پیـام آن اسـت. 

کریـم و تعالیـم و  امـام سـجاد؟ع؟ دربـاره ی بهـره بـردن عمـوم جهانیـان از قـرآن 



، سال پنجم، شماره ی نهم، بهار و تابستان ۱56۱۳۹۷

ِتِه، َو ال َتَنـاُل  ّمَ َقْصـَد ُسـّنَ
َ
 َمـْن أ

ُ
 یِضـّل

َ
آموزه هـای آن می فرماینـد: »… َو َعَلـَم َنَجـاٍة ال

ـَق ِبُعـْرَوِة ِعْصَمِتـه« )صحیفـه سـجادیه، دعـای 		، فـراز 	( 
َ
یـِدی اْلَهَلـکاِت َمـْن َتَعّل

َ
أ

گمـراه نگـردد، و  کنـد  کـه آهنـگ سـنت راسـتین آن  کـه هـر  یعنـی: و پرچـم نجاتـی 

کـت و نابودی هـا بـه آنکـه بـه دسـتاویز محکمـش چنـگ زده نرسـد. دسـت ها

اسـتاد مطهری، در این باره می گوید: »قرآن قسـط و عدالت را برای کل جامعه ی 

انسـانی می خواهـد نـه فقـط بـرای ایـن طبقـه یـا آن قـوم و قبیلـه، قـرآن بـرای جلـب 

انسـان ها بـه سـوی خـود بـر خـاف بعضـی مکتب هـا مثـل نازیسـم، بـر روی تعصبـات 

کـه بـرای وجـدان عقلـی انسـان اصالـت  آنهـا انگشـت نمی گـذارد … قـرآن همان طـور 

قائـل اسـت، بـرای او یـک اصالـت وجدانـی و فطری نیز قائل اسـت و بر اسـاس همان 

کـه انسـان ها را بـه سـیر و حرکـت وا مـی دارد  فطـرت حق جویـی و عدالت طلبـی اسـت 

یـا محـروم و مسـتضعف  کشـاورز  یـا  کارگـر  بـه طبقـه ی  از ایـن رو پیامـش منحصـر  و 

کـه بـه راه حـق بیاینـد.«  نمی شـود. قـرآن بـه ظالـم و مظلـوم هـر دو خطـاب می کنـد 

)همـو، 				 ش، ج 	، صـص 		 و 		(. 

غیـر  موحـد  امت هـای  از  »تعبیـر  می گویـد:  این بـاره  در  نیـز  آملـی  جـوادی  اسـتاد 

کتـاب بـه منظـور جـذب و همـراه بـا حمایـت و مهربانـی و  اسـامی بـه عنـوان اهـل 

از تحریـف و بیـان  آنهـا اسـتعمال می شـود و هنگامی کـه سـخن  تشـویق نسـبت بـه 

یـاد می شـود  آنهـا  از  بـا عناویـن یهـود و نصـاری  آنهـا اسـت  ضالـت و عـدم هدایـت 

 .)	0	 ص  ش،   				 )همـو، 

	. 	. 	. رمز پایداری حیات قرآنی 

کـه زیـر مجموعـه ی جهانـی بـودن آن  کریـم  ک هـای جامعیـت قـرآن  از دیگـر ما
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می باشـد، پایـداری حیـات قرآنـی در هـر عصـری اسـت. در بحـث از جامعیـت قـرآن 

کریـم شایسـتگی عمومیـت و جاودانگـی دارد، از ایـن رو از  کـه قـرآن  کریـم روشـن شـد 

گسـترش خاصـی برخـوردار اسـت و در تمـام عصرهـا بـا توجـه بـه مقتضیـات زمـان و 

تحـول جامعـه ی بشـری از پویایـی خاصـی بهره منـد اسـت. هدایـت الهـی همان گونه 

کـه مفسـر و مبیـن کتاب  کتـاب بـه وسـیله ی انبیایـی  کـه بـا رحلـت پیامبـران صاحـب 

محمـد  ختمی مرتبـت  حضـرت  شـهادت  از  بعـد  می کـرد،  پیـدا  تـداوم  بودنـد،  آنهـا 

مصطفـی؟ص؟ اسـام نیـز از حرکـت خـود بـاز نمانـده اسـت و سـیر آن در تمـام مراحـل 

تاریـخ در مواجهـه بـا عالمیـان ادامـه دارد.

	. 	. 	. 	. وجود امام معصوم؟ع؟

یکـی از رمـوز پایـداری حیـات قرآنـی در هـر عصـری وجود امام معصوم؟ع؟ اسـت، 

هم چنیـن خداوندهیـچ گاه زمیـن را از حجـت خالـی نمی گـذارد و بـر اسـاس تحـوالت و 

کارشناسـان دینی الزم اسـت.  نیازهـای جدیـد بشـر، وجـود عالمان و 

کـرم؟ص؟ و امامـان معصـوم؟مهع؟ شـاهد و برهانـی اسـت  لـذا وجـود مبـارک پیامبـر ا

آنـان بـه خاموشـی نمی گرایـد و نیـز پیـروان آنهـا در حفـظ حـدود و  کـه هیـچ گاه نـور 

کـرده و در جهـت زنـده  کـرم؟ص؟ و امامـان معصـوم؟مهع؟ تـاش  شـرایع و سـنن پیامبـر ا

مانـدن دیـن و شـریعت اسـام، انجـام وظیفـه می نماینـد.

گران دینی در عصر غیبت  	. 	. 	. 	. وجود احیا

علمـا و مجتهـدان واقعـی یکـی از ارکان خاتمیـت بـه شـمار می رونـد و در شـریعت 

ِسـمت  نـه  دارنـد،  را  عظیـم  کارخانـه ی  ایـن  اداره ی  مهندسـی  ِسـمت  ختمّیـه، 

سـازنده ی آن را، و مـا در اصطـاح بـه آنهـا »مجتهـد یـا فقیـه« می گوییـم )مطهـری، 
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.)			 ص  ش،   				

اسـتاد سـبحانی در ایـن رابطـه می گویـد: »قـرآن مجیـد یکـی از دو یـادگار رسـول 

که قرآن را برنامه ی اساسـی  کرم؟ص؟ )قرآن-امامان( می باشـد و مردم وظیفه دارند  ا

کـه در این کتاب آسـمانی آیاتی وجود دارد  گفته پید اسـت  زندگـی خـود قـرار دهنـد، نا

کـه احتیـاج بـه توضیـح و تفسـیر دارد و چـون خدای متعـال، قرآن را برای اسـتفاده ی 

کـرم؟ص؟ نازل سـاخته اسـت، باید برای  همـه ی مسـلمان ها و اهـل جهـان بـه رسـول ا

کرم؟ص؟ شـخصی را قرار داده باشـد تا مسـلمانان  تفسـیر و توضیح آنها پس از رسـول ا

گرفتـار انحـراف نشـوند. البتـه مقصـود، تفسـیر تمـام  در فهـم قـرآن و اسـتفاده از آن 

کـه پیرامـون احـکام  آیـات قـرآن نیسـت بلکـه برخـی از آیـات قـرآن مخصوصـًا آیاتـی 

و موضوعـات حقوقـی و جزایـی وارد شـده اسـت، شـدیدًا نیـاز بـه بیـان دارد« )همـو، 

				 ش، ص 			(.

پس خداوند هیچ گاه زمین را از حجت حق خالی نگه نمی دارد و سعادت بشری 

لـذا آئیـن اسـام در تشـریع و قوانیـن، در خـود احسـاس نیـاز  را تضمیـن می فرمایـد. 

کـه متصـل بـه منبـع وحـی، قـرآن و عتـرت، اسـت، و ایـن نشـانه ی  کـرد چـرا  نخواهـد 

کمـال دیـن اسـام اسـت و رمـز پایـداری حیـات قرآنـی در وجود مسـتمر  جامـع بـودن و 

آنـان در جامعـه ی اسـامی و بهره گیـری آنـان از منبـع عظیـم قـرآن اسـت. 

کریم 	. 	. جاودانگی و تحریف ناپذیری قرآن 

و  اسـت  آن  تعالیـم  و  پیام هـا  مبانـی،  جاودانگـی  بـه  وابسـته  قـرآن  جاودانگـی 

هم چنیـن میـزان توانایـی رهنمودهـای آن در جهـت تأمیـن نیازهـا و خواسـته های 

انسـان ها در هـر عصـر و زمانـی اسـت. بـه عبـارت دیگـر، هـرگاه پیام هـا و آموزه هـای 
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گـذر  اثـر  قـرآن، مطابـق بـا خواسـته ها، نیازهـا و انتظـارات انسـان نباشـد، الجـرم بـر 

زمـان مهـر تحجـر خواهـد خـورد.

وقتی قرآن، حضرت محمد؟ص؟ را به عنوان آخرین پیامبرمعرفی می کند:

ِبییـن <  الّنَ خاَتـَم  َو  اهَّلِل  َرُسـوَل  لکـْن  َو  ِرجاِلکـْم  ِمـْن  َحـٍد 
َ
أ بـا 

َ
أ ـٌد  ُمَحّمَ کاَن  >مـا 

او  بلکـه  شـما،  مـردان  از  یکـی  هم چـون  محمـد؟ص؟  نیسـت  یعنـی:   )	0 )االحـزاب، 

اسـت. پیامبـران  خاتـم  و  خـدا  رسـول 

کـه همـواره و در هـر  در واقـع اعـام می کندکـه ایـن قابلیـت و شایسـتگی را دارد 

عصـر و زمانـی زنـده و پویـا بمانـد و هـر چـه زمـان پیـش رود، بـاز هـم نیازهـای مـردم 

بـرای رسـیدن بـه خداونـد را در سراسـر جهـان جواب گـو باشـد. چـرا که خـاف حکمت 

الهـی اسـت، پیامبـری را بـا مجموعـه ای از رهنمودهـا بـرای بشـر تـا انتهـای برقـراری 

کافی  کنـد در حالی کـه ایـن رهنمودهـا بـرای هدایـت همه ی انسـان ها  جهـان معرفـی 

مخاطبانـش  شـئون  تمـام  پاسـخگوی  کـه  کنـد  عرضـه  فرامینـی  قـرآن  گـر  ا نباشـد. 

پیامبـر؟ص؟  باشـد، خاتمیـت  نداشـته  اسـتغفاده  قابلیـت  زمـان  گذشـت  بـا  یـا  نباشـد 

بـا هـدف پوشـش جهانـی و علـی الـدوام اسـام زیـر سـؤال خواهـد رفـت و بـه عبارتـی 

کـه از وجـود مدبـر خداونـد بـروز خـاف  نقـض غـرض هدایت گـری قـرآن خواهـد بـود 

حکمـت محـال اسـت. بنابرایـن قـرآن کریـم سـند نبـوت و آخرین پیام الهی اسـت که 

بـر حضـرت محمـد؟ص؟ بـه عنـوان پیامبـر خاتم وحی شـده اسـت، به ایـن لحاظ کام 

کریـم کهنـه  الهـی قابـل تحریـف و دگرگونـی نخواهـد بـود و تعالیـم و آموزه هـای قـرآن 

ـُه  ِإّنَ َو   …< نمی گـردد، بلکـه روز بـه روز بـا پیش رفـت علـم، جدیدتـر می شـود. آیـه ی 

تیـِه اْلباِطـُل ِمـْن َبیـِن یَدیـِه َو ال ِمْن َخْلِفِه َتْنزیٌل ِمـْن َحکیٍم َحمیٍد< 
ْ
َلکتـاٌب َعزیـٌز؛ ال یأ

کـه هیچ گونـه  کتابـی اسـت قطعـًا شکسـت ناپذیر  )فصلـت، 		 و 		( یعنـی: و ایـن 
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که از سـوی خداوند  باطلی، نه از پیش رو و نه از پشـت سـر، به سـراغ آن نمی آید؛ چرا 

کریـم  حکیـم و شایسـته سـتایش نـازل شـده اسـت. نیـز داللـت بـر جاودانگـی قـرآن 

کتابـی و دسـتورالعملی جامعیـت نداشـته باشـد، قابـل دوام و جاودانـه  گـر  دارد، زیـرا ا

نخواهـد بـود و نسـخ و دگرگونـی خواهـد شـد.

کریم 	. 	. 	. روشن گری و هدایت گری قرآن 

کریـم، جنبـه ی هدایتی آموزه های آن می باشـد. قرآن  از عوامـل جاودانگـی قـرآن 

کـه هرگـز خامـوش نمی شـود. تابـش وحـی، هـم راه را می نمایانـد  کریـم، نـوری اسـت 

کمـال  ایـن  بـه  بسـیاری  آیـات  کریـم  قـرآن  در  می آرایـد.  نظـر  در  را  مقصـد  هـم  و 

کریـم نـور هدایـت اسـت، یعنـی در مقـام راهبـری تمامـی  پرداخته انـد، از ایـن رو قـرآن 

انسـان ها، ظاهـر و آشـکار اسـت و نیـز هـادی و راهبـر اسـت. در عیـن حال، قـرآن کریم 

کـه خـود  کـه آن هـم نـور اسـت، یعنـی به وسـیله ی قرآنـی  بـه امـری هدایـت می کنـد 

کـه  کـه سراسـر روشـنایی هدایـت اسـت  نـور اسـت بـه نـور می تـوان متصـل شـد، نـوری 

کریـم اسـت.  کمـال و جامعیـت قـرآن  بیان گـر 

کـه منبـع عظیم الهی اسـت و جامـع قوانین و دسـتورات  کریـم  گـر قـرآن  بنابرایـن ا

بلکـه  نباشـد،  کلمـات خداونـد  نیازمندی هـای زندگـی بشـری اسـت، وحـی و  بـرای 

سـخن بشـری باشـد، شایسـتگی عمومیـت و جاودانگـی نـدارد. دانشـمندان اسـامی 

کـه قـرآن مجیـد از روز نـزول تـا امروز پیوسـته حفـظ و نگه داری شـده و  بـر ایـن نظرنـد 

کنون در دسـت م اسـت، همان  کـه هم ا ورد زبـان مسـلمانان بـوده اسـت. ایـن قرآنـی 

کـرم؟ص؟ به تدریـج نـازل شـده اسـت  کـه چهـارده قـرن پیـش بـر پیامبـر ا قرآنـی اسـت 

)طباطبایـی، بی تـا، ص 			(.
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	. 	. 	. جذابیت و اثربخشی آموزه های قرآنی

کریـم راهنمایی برای عموم جهانیان اسـت و >ِللَعالمیَن نذی را<  در اینکـه قـرآن 

کریـم بـا بیـان الفـاظ و سـبکی روان و عمقـی پـر محتـوا  شـکی وجـود نـدارد، زیـرا قـرآن 

کـه انـذار و بـر  یـک دوره از اعتقـادات، احـکام، اخـاق و بـه خصـوص تمـام امـوری 

حذر داشتنشـان به سـعادت بشـری منجر می گردد، عموم جهانیان را به سـوی خود 

گفتـه اسـت و صمیمیـت  کریـم دربـاره ی هـر موضوعـی سـخن  فـرا می خوانـد. قـرآن 

گرمابخـش  گفتـه، همـه دل کـش و دل پذیـر،  کریـم  و مانـدگاری دارد، هـر چـه قـرآن 

دل هـای مؤمنـان بـوده، هسـت و خواهـد بـود. 

گذشـت هـزار و چهارصـد سـال از نزولـش  کـه قـرآن بـا  ایـن از اعجـاز قـرآن اسـت 

کـه در زمـان عصـر نـزول، تازگـی داشـت. همـان انـدازه  همـان انـدازه نـو و تـازه اسـت 

بـه  امـروز  انـدازه بشـر  بـود، همـان  کـه آن زمـان نجات بخـش  نجـات بخـش اسـت 

کـه بشـر آن زمـان بـه دسـتورات و احـکام و قوانیـن آن نیازمنـد بـود  آن احتیـاج دارد 

.)		 ص  ش،   				 )مطهـری، 

اثـر بخـش  آدمیـان  قلـب  و  بهتریـن عبارت هـا در دل مخاطبـان  بـا  کریـم  قـرآن 

اسـت. شـیوایی ایـن کام و زیبایـی الفـاظ و عبـارات آن و هـزار نکتـه ی باریک تر از مو 

کـه در سـخن گویی وحـی اسـت، مؤثرتـر از هـر منطق برهان بوده اسـت. این جذابیت 

کـه دگرگونـی  از زمـان نـزول تـا زمـان حاضـر بـوده و هسـت، عقیـده و بـاور قلبـی اسـت 

فریـادی  هم چنـان  زمـان  گـذر  در  و  می لرزانـد  را  آدمـی  وجـود  تارهـای  می آفرینـد، 

کام الهـی  جاودانـه خواهـد مانـد. سـهل و آسـان بـودن عبـارات قـرآن و نیـز شـیوایی 

کـه انسـان ها از عمـق محتـوای  گونـه ای  در قلب هـای آدمیـان بسـیار موثـر اسـت بـه 

کریـم از ابتـدای نـزول  کـه قـرآن  عبـارات قـرآن، پنـد می گیرنـد و ایـن خاصیتـی اسـت 
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آن  عبـارات  و  الفـاظ  جذابیـت  و  زیبایـی  از  و  نمی گـردد  کهنـه  هیـچ گاه  و  بـوده  دارا 

نمی شـود.  کاسـته 

نتیجه گیری

	. یکـی از راه هـای شـناخت جامعیـت قـرآن، از لحـاظ جاودانگـی دسـتورات آن 

گـذر ادوار زمـان می باشـد. از طرفـی شـمولیت جهانـی مخاطبـان قـرآن نیـز  نسـبت بـه 

بعـد دیگـری از جامعیـت آن را هویـدا می سـازد.

گـروی شـناخت اهـداف نزول قرآن اسـت. با توجه به اینکه  	. جامعیـت قـرآن در 

اصلی تریـن هـدف قـرآن، هدایـت بـه طـور مطلـق اسـت و انسـان نه تنهـا در مسـائل 

معنـوی، بلکـه در مسـائل مـادی نیـز نیازمنـد هدایـت اسـت، لـذا قـرآن در هـر دو جنبه 

بـه ارائـه ی رهنمـود پرداخته اسـت.

ح باشـد، چـه جمیـع ذوی العقول و چه  	. واژه ی »عالمیـن« بـه هـر معنایـی مطـر

کـه جامعیت  ع خداونـدی، بـه هر حال واضح اسـت  مجموعه هـای مخلوقـات مصنـو

کـه مخاطـب قـرآن در  قـرآن تحـت واژه ی عالمیـن مربـوط بـه صاحبـان تعقـل اسـت 

جهـت اسـتفاده از تعالیـم آن هسـتند.

	. واژه ی عالمیـن از دو وجـه قابل توجـه اسـت؛ یکـی جهان شـمول بـودن تعالیـم 

آن بـرای تمـام ابنـاء بشـر و دیگـری از نظـر تـداوم اثـر بخشـی و مفیـد بـودن تعالیـم آن 

بـدون هیـچ محدودیـت زمانـی بـه سـوی آینـده بشـریت تـا پایان ایـن عالم.

کـه اسـام، دیـن جهانـی  کریـم، ایـن اسـت  ک هـای بـارز جامعیـت قـرآن  	. از ما

خاصـی  نـژاد  و  جامعـه  گـروه،  طبقـه،  بـه  کریـم  قـرآن  دسـتورات  و  تعلیـم  و  اسـت 

اختصـاص نداشـته اسـت و مطالـب آن مختـص امتی خاص نیسـت، بلکـه با طوایف 
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ج از اسـام نیـز سـخن می گویـد. خـار

حیـات  پایـداری  آن  جاودانگـی  و  کریـم  قـرآن  جامعیـت  ک هـای  ما دیگـر  از   .	

کـه بـه وجـود امـام معصـوم؟ع؟ وابسـته اسـت، از همیـن  قرآنـی در هـر عصـری اسـت 

رو خداونـد هیـچ گاه زمیـن را از حجـت خـود خالـی نمی گـذارد و رمـز دیگـر جاودانگـی 

کـه بـر اسـاس تحـوالت و  کارشناسـان دینـی اسـت  دسـتورات قـرآن وجـود عالمـان و 

نیازهـای جدیـد بشـر، احـکام مطابـق آموزه هـای قرآنـی را اسـتخراج می نماینـد.

کریـم سـند نبـوت و آخرین پیام الهی اسـت که بر حضرت  کـه قـرآن  	. از آنجایـي 

کام الهـی قابـل تحریـف و دگرگونـی  محمـد؟ص؟ وحـی شـده اسـت، بـه ایـن لحـاظ 

کهنـه نمی گـردد، بلکـه روز بـه روز بـا  کریـم  نخواهـد بـود و تعالیـم و آموزه هـای قـرآن 

پیشـرفت علـم، هماهنـگ می شـود.

آن  آموزه هـای  هدایتـی  جنبـه ی  کریـم،  قـرآن  جاودانگـی  عوامـل  دیگـر  از   .	

کـه هرگـز خامـوش نمی شـود. هم چنیـن در بیـان  کریـم نـوری اسـت  می باشـد. قـرآن 

ِللَعالمیـَن< شـکی وجـود  >َرحَمـٌة  بـرای عمـوم جهانیـان اسـت و  کریـم  اینکـه قـرآن 

کریـم بـا بیـان الفـاظ و سـبکی روان و عمقـی پرمحتـوا یـک دوره از  نـدارد، زیـرا قـرآن 

کـه بـه سـعادت بشـری منجر می گـردد، عموم  اعتقـادات، احـکام، اخـاق و هـر امـری 

جهانیـان را بـه سـوی خـود فـرا می خوانـد.

	. جهان شـمول بـودن قـرآن بدیـن معنا اسـت که تمام افـرادی که از جن و انس 

در ایـن عالـم زندگـی می کننـد، در هـر شـرایط سـنی، قومـی، ملیتـی، فرهنگـی، علمـی 

و جغرافیایـی می تواننـد از معـارف هدایت گـر قـرآن بهره منـد شـده و بـه سـوی تعالـی و 

کـه هـدف اصلـی خلقـت بشـر اسـت رهنمـون شـوند. جهـان شـمولیت و  کمـال روحـی 
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فرازمانـی بـودن آن نیـز یعنـی اینکـه ایـن فرامین سـعادت بخش تنها مربـوط به مردم 

گذشـته روشـنی بخش راه تکامـل  کـرم؟ص؟ نبـوده و نیسـت. نه تنهـا در  زمـان پیامبـر ا

بشـر چهـارده قـرن پیـش بـوده، امـروزه هـم می توانـد راهگشـای هدایـت بشـر متمدن 

و روشـن فکر پسـت مدرنیـزم باشـد.
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مقدمه.  

سـید ابوالفضـل برقعـی معـروف بـه عامـه برقعـی متولـد 				 و متوفـای 				 

و  اصاح طلبانـه  افـکار  دارای  کـه  اسـت  ایرانـی  شـیعه ی  دانشـمندان  از  شمسـی، 

روشـن فکرانه خاصـی بـوده و در برخـی آثـارش بـه افـکار سـلفی و وهابـی گرایش دارد. 

کـه بـه بهانـه ی مبـارزه بـا  برقعـی را از دانشـمندان منتسـب بـه شـیعه دانسـته اند 

گرایـی از عقایـد شـیعی و تحـت تأثیـر نظـرات علمـاء وهابیـت، افـکار وهابـی  خرافـه 

گسـترش داده اسـت. برخـی او و دیگـر اندیشـمندان هم فکـرش را  را در میـان شـیعه 

»روشـنفکران معـارض بـا سـنن و عقایـد شـیعی«)جبرئیلی، محمدصفـر، 				 ش، 

ص 			(، »جریـان تجدیـد نظـر طلـب در عقایـد شـیعه«)جعفریان، رسـول، 				 

گرایـان دینـی« )همـان، ص 			( و  ش، ص 			(، »روحانیـون نوگـرا«، »اصـاح 

کریـم در هدایـت  … نـام داده انـد. آراء شـاذ ایـن افـراد عبارتنـد از: خودبسـندگی قـرآن 

بشـر و در تفسـیر، بی اعتنایـی بـه حدیـث و رد بسـیاری از احادیـث شـیعه، عقل گرایـی 

افراطـی، نقـد و رد زیـارت قبـور، شـفاعت، عـزاداری، توسـل، تبـرک، ارائـه ی معنایـی 

هم سـو بـا وهابیـت در مسـأله ی توحیـد و …

فقـه،  کام،  قـرآن، عقایـد و  تفسـیر  زمینـه ی  فراوانـی در  تألیفـات  برقعـی دارای 

کـه برخـی از آنـان در ایـران چاپ شـده و برخـی بـه دلیـل همسـویی  رجـال و … اسـت 

فـراوان بـا عقایـد وهابیـت، در عربسـتان سـعودی بـه چـاپ رسـیده اسـت.



۱6۹ ویکردهای متضاد سیدابوالفضل برقعی رسی ر بر

کـه از جهـت  تحقیـق نشـان می دهـد زندگـی برقعـی دارای دو بخـش مجـزا اسـت 

کامًا شـیعی،  فکـری بـا هـم تفـاوت فـراوان دارد. وی در بخشـی از حیـات علمی خود 

مدافـع عقایـد آن و مخالـف بـا وهابیـت اسـت امـا در بخـش دیگـر متأثـر از وهابیـت 

کـه گاهـی مدافع آنان و مخالف عقاید شـیعی دیده می شـود. مقاله ی  اسـت تـا جایـی 

حاضـر بـه بررسـی ایـن تضادهـا می پـردازد.

دو قطبی بودن حیات علمی ابوالفضل برقعی .  

مطالعـه ی آثـار باقی مانـده از ابوالفضـل برقعـی دو بخشـی بـودن حیـات فکـری 

او را تأییـد می کنـد. بـا مطالعـه در ایـن دو بخـش فقـط تغییـر زاویـه در افـکار او دیـده 

کـه  می شـود  یافـت  او  اعتقـادات  میـان  فاحشـی  رویارویـی  و  تضـاد  بلکـه  نمی شـود 

نشـان از یـک تحـول فکـری عمیـق در او دارد. 

بـه عقایـد شـیعی دیـده  پایبنـد  کتـب قبلـی خـود یـک شـیعه معتقـد و  کـه در  او 

می شـود، در آثـار بعـدی خـود تـا حـد انـکار ضروریـات تشـیع ماننـد نفـی وجـود نـص بـر 

امامـت امیرالمومنیـن؟ع؟، نفـی انحصـار امامـت در دوازده امام، نفـی وجوب تبعیت 

از امـام و … پیش رفتـه اسـت.

کـه هـر  کتـاب شـعر و موسـیقی 			 جملـه  ی قصـار مـی آورد  برقعـی در اوراق آخـر 

کـه بـه اعتقـاد وی و تصریـح او هـر  کـدام یکـی از عقائـد حقـه ی مذهـب امامیـه اسـت 

ج بلکـه اهـل  کنـد از مذهـب و طریقـه ی جعفـری خـار کـس یکـی از ایـن عقائـد را انـکار 

نجـات نیسـت )برقعـی، 				 ق، ص 			 تـا 			( بسـیاری از ایـن عقائـد بعدهـا 

گرفتـه اسـت. توسـط خـود او مـورد حملـه قـرار 

برخی از اهم آن عقائد عبارتند از:
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کتاب تابشی از قرآن، این اعتقاد را نفی 	  که در  انبیاء بر حقند و همه معصوم 

کرده است )همان، بی تا، ج 	، ص 0		(.

کتاب تابشی از قرآن، تلویحًا این 	  علی؟ع؟ وصی و خلیفه ی پیغمبر است؛ در 

کرده است )همان، ج 	، ص 			 و 			(. اعتقاد را نفی 

کتاب بررسی علمی در احادیث مهدی؟ع؟، این 	  خلفاء رسول 		 نفرند؛ در 

کرده است. )همان، ص 0	( مطلب را نفی 

کرده 	  نفی  را  اعتقاد  این  قرآن،  از  تابشی  کتاب  در  معصومند؛  رسول  خلفاء 

است )همان، ج 	، ص 			(.

کتاب تابشی از قرآن، 	  خلفاء رسول او لواالمر و واجب االطاعه می باشند؛ در 

کرده است )همان، ج 	، ص 			(. این اعتقاد را نفی 

این 	  القرآن،  احکام  کتاب  در  گرفت.  معصوم  از  باید  را  دین  حقائق  تمام 

کرده است )همان، ص 		(. مطلب را نفی 

کرده است 	  نفی  را  اعتقاد  این  قرآن  از  تابشی  کتاب  شفاعت حق است. در 

)همان، ج 	، ص 			(.

نفی 	  را  اعتقاد  این  قرآن،  از  تابشی  کتاب  در  کراماتند.  دارای  عصمت  اهل 

کرده است )همان، ج 	، ص 			(.

کتاب تابشی از قرآن، این 	  کردار از خطا مصونند. در  گفتار و  ائمه در افکار و 

کرده است )همان، ج 	، ص 			(. اعتقاد را نفی 

کـه توسـط خـود برقعـی  کـه مشـاهده می شـود بسـیاری از عقایـد تشـیع  همان طـور 

اسـت.  گردیـده  باطـل  و  نفـی  دیگـرش  آثـار  در  بـود،  اعـام شـده  و ضـروری  احصـاء 
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مقالـه ی حاضـر ضمـن بررسـی ایـن تضادهـا، تفـاوت رویکـرد او را در هـر مسـأله نشـان 

می دهـد.

کـه برقعـی بعـد از منحـرف شـدن از عقایـد امامیـه،  پیشـاپیش الزم بـه ذکـر اسـت 

کـرده و از اهانـت بـه جماعـت شـیعی ابایـی  نسـبت بـه شـیعه نگاهـی بدبینانـه پیـدا 

 
ُ

ُکّل کاُنوا ِشـیعًا  ُقوا دیَنُهـْم َو  ذیـَن َفّرَ
َ
نداشـته اسـت. بـرای مثـال او در ذیـل آیـه >ِمـَن اّل

کنـده  کـه دیـن خـود را پرا کسـانی  ِحـْزٍب ِبمـا َلَدیِهـْم َفِرُحـوَن< )الـروم، 		( یعنـی: از 

گروهی به آنچه  گروه ها تقسـیم شـدند! و )عجب اینکه( هر  سـاختند و به دسـته ها و 

نـزد آنهـا اسـت )دل بسـته و( خوشـحالند! اشـاره بـه لـزوم وحـدت مسـلمین می کنـد و 

کـرده و شـیعه بـودن در معنـای فرقـه ای را نیـز محکـوم و طـرد  فرقه گرایـی را محکـوم 

می نمایـد. 

کتـاب تابشـی از قـرآن معتقـد اسـت اینـان بـه بدعت هـای خـود چسـبیده و  او در 

»شـعائر النـاس« را »شـعائر اهَّلل« می داننـد و موجـب تفرقـه در دیـن شـده اند. او ضمنـًا 

کلمـه ی شـیعه در حدیـث نبـوی »شـیعة علـي هـم الفائـزون« معنـای  معتقـد اسـت 

کـه  لغـوی داشـته و معنـای پیـروان علـی؟ع؟ را می دهـد نـه شـیعیان حزبـی علـی؟ع؟ 

کرده انـد و نـام فرقـه ی شـیعه بـه خـود داده ولـی شـیعه در معنـای  راه علـی؟ع؟ را رهـا 

لغـوی نیسـتند؛ زیـرا پیـروی علی؟ع؟ نیسـتند چون خـود آن حضرت خـود را فرقه ای 

کـم و زیـاد نمی کـرد  جـدای از مسـلمین نمی دانسـت و در دیـن بـه نـام فرقـه ی خـود 

)همـان، ج 	، ص 			(.

بنابراین برخی از تضادهای فکری او را مورد بررسی قرار می دهیم:
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دو رویکرد در مواجهه با اعتقاد »حسبنا کتاب اهلل« و قرآن بسندگی.   .  

کاربرد دارد: که در دو معنای جدا از هم  قرآن بسندگی یک اعتقاد است 

الف( قرآن بسندگی در هدایت بشر

ب( قرآن بسندگی در تفسیر قرآن

و  احـکام  و  معـارف  تمـام  کـه  می شـود  ح  مطـر چنیـن  نخسـت  نظریـه ی  در 

آن  غیـر  بـه  انسـان ها  هدایـت  بـرای  و  اسـت  موجـود  قـرآن  در  دیـن  دانسـتنی های 

نیسـت. نیـازی 

که مدافعان  ح است  در نظریه ی دوم بحث ورود روایات به حیطه ی تفسیر مطر

گرچـه تفصیـل معـارف و جزئیـات احـکام و همـه ی دانسـتنی های  کـه ا آن معتقدنـد 

دیـن در قـرآن موجـود نیسـت ولـی می توان همـه ی قرآن را با کمک خود قرآن تفسـیر 

کـرد و بـه عبـارت بهتـر در تفسـیر بـه غیر قرآن نیـازی نداریم.

کامـًا متضـاد داشـته اسـت. وی  ابوالفضـل برقعـی در هـر دو بخـش، دو رویکـرد 

در جلـد دوم عقـل و دیـن می نویسـد: »… و امـا دلیـل نقلـی بـر اینکـه قـرآن بـه تنهایـی 

از آن جملـه  قـرآن اسـت  آیـات خـود  بـه معلـم و مفسـر دارد  کافـی نیسـت و احتیـاج 

ییَن َرُسـواًل ِمْنُهْم یْتُلـوا َعَلیِهْم آیاِتِه  ّمِ
ُ ْ
ـذی َبَعَث ِفی األ

َ
سـوره ی جمعـه آیـه ی 	: >ُهـَو اّل

کتـاب اهَّلل«  گفتـه »حسـبنا  اْلِحْکَمـَة …< پـس آنکـه  َو  اْلِکتـاَب  ُمُهـُم  َو یَعّلِ یِهـْم  َو یَزّکِ

گفتـه …« )همـان، ص 		 و 		(. کـرده و برخـاف خـود قـرآن سـخن  اشـتباه 

گفتـه ی  کافـی دانسـته و از  امـا همـو در جـای دیگـری قـرآن را بـرای هدایـت بشـر 

از  بعضـی  کافـی،  اسـت  کتابـی  قـرآن  بگویـد  کسـی  گـر  »ا دفـاع می کنـد:  خلیفـه دوم 
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بی خبـران فـوری او را بـه بهانـه ی اینکـه »عمـر« گفتـه حسـبنا کتـاب اهَّلل، می کوبنـد و 

کـه خـدا و رسـول و أئمـه ی  بـه ایـن بهانـه از سـخن حـّق اعـراض می کننـد، در صورتـی 

گـر »عمر«  هـدی تمامـًا قـرآن را بـرای أّمـت اسـامی کافـی شـمرده و دانسـته اند. حـال ا

از  کسـی  نبایـد  مسـلمانم  مـن  گفـت  »عمـر«  گـر  ا دارد،  ضـرر  چـه  باشـد  گفتـه  چنیـن 

کنـد.« )همـو، تابشـی از قـرآن )چـاپ عربسـتان(، ج 	، ص 		( مسـلمانی فـرار 

کام برقعی  این تغییر جهت فاحش، نشـان دهنده ی تغییر رویکردی اساسـی در 

اسـت. دفـاع از ایـن سـخن خلیفـه ی دوم در میـان شـیعه بی سـابقه اسـت و موجـب 

کـه وی از اهل تسـنن تأثیـر پذیرفتـه اسـت. گمـان می شـود  ایـن 

کـه در آن یـک  کتابـی منظـوم بـه نـام »گلشـن قـدس« دارد  از طـرف دیگـر برقعـی 

دوره عقایـد حقـه را بـه نظـم در آورده اسـت. در آنجـا دربـاره ی نیـاز تفسـیر قـرآن بـه 

حدیـث چنیـن سـروده اسـت:

»… ولی چون مجمل آمد بعض قرآن شدی محتاج تفسیر امامان

احادیـث صحیحـه ی اهـل عصمـت بـود ردش چـو انـکار دیانـت« )همـان، ص 

.)		

جایـز  مـردم  بـرای  را  ریـش  تراشـیدن  کـه  اطبائـی  بـه  آثـارش  از  یکـی  در  برقعـی 

و  کـرده  نقـد  نیـز  را  قـرآن  در  خودبسـندگی  آن  ضمـن  در  و  کـرده  حملـه  می داننـد 

 : یسـد می نو

»متاسـفانه زمـان مـا یکعـده دکتـر پیـدا شـده … و در جـواز ریش تراشـی نشـر فتـوی 

کـه موافـق سـلیقه ی او نبـوده مجهـول و موهـوم  نمـوده و اخبـار و روایـات اسـامی 

دانسـته و در عیـن حـال خـود را معتقـد بـه قـرآن شـمرده بـا اینکـه قـرآن مـردم را ارجـاع 
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ُسـوُل َفُخُذوُه< فرموده  ُکُم الّرَ بـه حدیـث نمـوده و اخـذ حدیث را الزم دانسـته و >ما آتا

ـذی َبَعـَث ِفـی 
َ
و حجیـت حدیـث معصـوم را اعـام داشـته و صریحـًا می گویـد: >ُهـَو اّل

ُمُهـُم اْلِکتـاَب َو اْلِحْکَمـَة< در  یِهـْم َو یَعّلِ ییـَن َرُسـواًل ِمْنُهـْم یْتُلـوا َعَلیِهـْم آیاِتـِه َو یَزّکِ ّمِ
ُ ْ
األ

کنـد و دانـش خـود را تعلیـم  کـه بیـان آیـات  ایـن آیـه عـاوه بـر تـاوت آیـات، معلمـی 

کافـی بـود جملـه ی >یعلمهـم< الزم نبـود. گـر آیـات قـرآن  نمایـد الزم شمرده شـده و ا

کلمات  که قرآن، مجمل اسـت و احتیاج به مفسـر دارد و  این مطلب مسـلم اسـت 

اهـل عصمـت تفسـیر صحیـح قـرآن اسـت و لذا پیغمبر اسـام؟ص؟ و ائمـه ی گرام؟مهع؟ 

کیـد و تکـرار کردنـد در مراجعـه مردم به اخبـار و احادیث« )همان، ص 		( چقـدر تأ

کـه در برخـی آثـارش بـه قرآن بسـندگی معتقد شـده اسـت در کتب دیگرش  برقعـی 

تفسـیر قـرآن را وظیفـه ی روایـات می دانـد. او در جلـد دوم عقـل و دیـن مطالبـی را 

کـرده اسـت: »قـرآن،  ع آورده اسـت و عنـوان آن را چنیـن نام گـذاری  در ایـن موضـو

کافی نیسـت« وی در تابشـی از قرآن می نویسـد: »قرآن  بدون معلمی از اهل عصمت 

دارای محکمـات و متشـابهات اسـت یعنـی بعضـی از آنـان واضـح اسـت و داللـت آن 

بـر معنـی صراحـت دارد ولیکـن بسـیاری از آیـات آن مجمـل و متشـابه اسـت. متشـابه 

کـدام معنـی اراده شـده امـا  کـه چنـد معنـی را محتمـل باشـد و معلـوم نباشـد  آن اسـت 

کـه داللـت بـر یک معنـی دارد ولی آن معنی شـرایط و احکام و اجزاء  مجمـل آن اسـت 

کـه متکلـم آن را بیـان نکـرده، بنابرایـن متشـابه و مجمـل احتیـاج بـه  و ارکانـی دارد 

کنـد سـخن او را. و  کسـی از طـرف او بیـان و تفسـیر  بیـان دارد و بایـد خـود متکلـم یـا 

کند یعنی فهم او درک  کند به خطا تفسـیر  کس تفسـیر و بیان  چون ممکن اسـت هر 

معنـی حقیقـی را نکـرده باشـد و مـراد متکلـم را چنان چـه شـاید و بایـد ندانـد و اشـتباه 

کرد یعنی قول هر مفسـری حجت  کنـد، پـس بـه هـر مفسـر و مبینی نمی تـوان قناعت 
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کند و چگونگی  نیسـت و رفـع اختـاف نمی کنـد مگر آنکه خود متکلم کسـی را تعییـن 

عمـل بـه آن را بگویـد«.

او سـپس بـه آیـات 	 سـوره ی مبارکـه جمعـه و 		 سـوره ی مبارکـه نحـل اسـتناد 

گفتـه  قـرآن سـخن  کتـاب اهَّلل« مخالـف  گفتـه »حسـبنا  کـه  کسـی  و می گویـد  کـرده 

اسـت و معلـوم شـد بیـان رسـول خـدا و ائمـه هـدی؟مهع؟ و احادیـث ایشـان در بیـان 

کـه می گویـد مـا اخبـار  موضوعـات و احـکام قـرآن الزم االخـذ و العمـل اسـت و آن کسـی 

را قبـول نداریـم، یـا بی دیـن اسـت و یـا مغـرض )همـان، ج 	، ص 		 و 		(.

ولـی برقعـی در تابشـی از قـرآن، بـه صراحـت تفسـیر توسـط احادیـث ائمـه؟مهع؟ را 

ْقفاُل ها< )محمد؟ص؟، 
َ
ْم َعلی ُقُلوٍب أ

َ
ُروَن اْلُقـْرآَن أ  َفا یَتَدّبَ

َ
کـرده و ذیـل آیـه ی >أ نفـی 

شـده  نهـاده  قفـل  دل هایشـان  بـر  یـا  نمی کننـد،  تدّبـر  قـرآن  در  آنهـا  آیـا  یعنـی:   )		

کـه می گویند حدیـث امام  اسـت؟« نوشـته اسـت: »ایـن آیـه رد می کنـد قـول کسـانی را 

کـه امـام و رسـول  کفـاری  بـر منافقیـن و  کنـد، زیـرا خـدا  آیـه ی قـرآن را تفسـیر  بایـد 

را قبـول نداشـتند تدبـر در قـرآن را الزم دانسـته و حقیقتـًا قـرآن بـدون حدیـث امـام 

فهمیـده می شـود« )همـان، ج 	، ص 	0	(.

زیـادی  آیـات  در  و  اسـت  مـردم  عمـوم  بـرای  قـرآن  هدایـت  اینکـه  بیـان  بـا  او 

کنـد  می فرمایـد: >یـا أیهاالنـاس<، در تـاش اسـت تـا ولـو بـدون صراحـت، چنیـن القـا 

کـه فهـم قـرآن نیـازی بـه روایـات نـدارد )همـو، اصـول دیـن از نظـر قـرآن و مسـتند بـه 

آن، بی تـا، ص 	(. آیـات 

او معتقـد اسـت قـرآن تفسـیر امـام و بلکـه اصـًا تفسـیر نمی خواهـد زیـرا اصحـاب 

کًا عـوام بودند قـرآن را فهمیدند. قرآن از هر تفسـیری  کثـر بلکـه  کـه ا رسـول خـدا؟ص؟ 



، سال پنجم، شماره ی نهم، بهار و تابستان ۱۷6۱۳۹۷

کام هر امامی واضح تر اسـت. او می گوید: »ما مدعی هسـتیم  کام خدا از  روشـن تر و 

کـه قـرآن اصـًا تفسـیر نمی خواهـد ولـی در هـر زبانـی بـرای فهم مـردم آن زبـان باید به 

گـردد. و ترجمـه غیـر از تفسـیر اسـت« )همـان، ص 0	 و  آن زبـان ترجمـه ی صحیـح 

.)		

نصب و نص الهی بر امامت و والیت امیرالمومنین علی؟ع؟.   .  

کامـی تشـّیع، اعتقـاد بـه خافـت بافصـل علـی  بی شـک مهم تریـن شـاخصه ی 

الهـی اسـت. شـیعه در لغـت بـه معنـای  بـن ابی طالـب؟ع؟ از طریـق نـص و نصـب 

کـه بـه خافـت بافصـل  کسـانی اطـاق می شـود  پیـروان اسـت ولـی در اصطـاح، بـه 

حضـرت علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ معتقدنـد )پژوهشـکده تحقیقـات اسـامی، 				 

کـه بـر تعییـن امـام ذکـر کرده انـد، شـیعه  گونـی  ش، ص 			(. در میـان راه هـای گونا

فقـط بـه نصـب الهـی و اعـام آن از طریـق نـص معتقـد اسـت: اإلمـام لطـف فیجـب 

نصبـه علـی اهَّلل تعالـی تحصیـا للغرض )طوسـی، 	0		 ق، ص 			(.

کـرده اسـت و هـم در  برقعـی هـم در اصـل نصـب الهـی امیرالمومنیـن؟ع؟ تردیـد 

وجـود نـص بـرای امامـت آن حضـرت. وی در کتـاب تابشـی از قـرآن معتقد گشـته که 

گفتـه و فرمـوده اسـت: >اهَّلُل  خداونـد در قـرآن فقـط راجـع بـه نصـب رسـوالن سـخن 

کـه رسـالت خویـش را کجـا  گاه تـر اسـت  ْعَلـُم َحیـُث یْجَعـُل ِرسـاَلَته< یعنـی: خداونـد آ
َ
أ

قرار دهد! اما راجع به زمامدار و امام چیزی نفرموده است )همان، ج 	، ص 0		(.

کاَن َلُهـُم اْلِخیـَرُة<  ـَك یْخُلـُق مـا یشـاُء َو یْختـاُر مـا  وی بـا اشـاره بـه آیـه ی >َو َرّبُ

)القصـص، 		( یعنـی: پـروردگار تـو هـر چـه بخواهـد می آفرینـد، و هـر چـه بخواهـد 

بـر می گزینـد؛ آنـان )در برابـر او( اختیـاری ندارنـد. نظـر برخـی علمـا مبنـی بـر اسـتفاده 
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کـردن امـام  ل بـر نفـی جـواز انتخـاب  کاَن َلُهـُم اْلِخیـَرُة< بـرای اسـتدال از عبـارت >مـا 

گفتـه اسـت ایـن عبـارت آیه، مربـوط به خلقت  توسـط مـردم، را مـورد نقـد قـرار داده و 

نـدارد  زمامـداران  نصـب  یـا  انتخـاب  بحـث  بـه  ربطـی  و  اسـت  موجـودات  تکوینـی 

)همـان(.

کـه در دیگـر آثـارش علـی؟ع؟ را ولـی و منصـوب الهـی از نص قـرآن می داند و در  او 

کـرده اسـت. او با اشـاره به اینکـه آیا ولی  جـای دیگـری همـه ی سـخنانش را تکذیـب 

گـر بداند باعث  کـه ولـی خداونـد اسـت و خـدا او را دوسـت دارد یـا نه؟ و ا خـدا می دانـد 

تکبـر او خواهـد شـد، می نویسـد: »پـس اولیـاء خـدا خـود را ولـی خـدا نمی دانسـتند و 

کمیـل عـرض می کنـد: »اللهـم اجعلنـی مـن او  نبایـد بداننـد و لـذا علـی؟ع؟ در دعـای 

گـر علـی؟ع؟ خـود را ولـی خـدا می دانسـت ایـن دعـا را نمی کـرد. او خـود را  لیائـک« و ا

کـه در دعاهـای او وارد اسـت  کلماتـی  گنهـگار می دانسـت بـه دلیـل هـزاران  مقصـر و 

کـه مـن ولـی خـدا و یـا منصـوب و منصـوص از طـرف خـدا و  کـرد  و خـود ادعـا نکـرد 

رسـولم« )همـان، ص 			( جـدای از آنکـه ایـن سـخن مـورد پذیـرش اجمـاع علمـای 

شـیعه نیسـت بایـد توجـه داشـت عبـارت »اللهـم اجعلنـی مـن او لیائـک« در دعـای 

کمیـل نیسـت البتـه در دیگـر ادعیـه ی ائمـه؟مهع؟ آمـده اسـت.

کـه برقعـی هم فکـر بـا وهابیـت و تفکـرات سـلفی و  از جملـه بخش هـای دیگـری 

ُسـّنی مآبانـه، قلـم زده اسـت، تبییـن و توضیـح وی، ذیـل آیـه ی 		 و 		 سـوره ی 

مبارکـه حـج اسـت:

یعنـی:  َبصیـر<  َسـمیٌع  اهَّلَل  ِإّنَ  ـاِس  الّنَ ِمـَن  َو  ُرُسـًا  اْلَماِئَکـِة  ِمـَن  یْصَطفـی  >اهَّلُل 

خداونـد از فرشـتگان رسـوالنی بـر می گزینـد، و هم چنیـن از مـردم؛ خداوند شـنوا و بین 
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ل بـه ایـن آیـه و نیـز آیـه ی 		  اسـت! او در تابشـی از قـرآن می گویـد: برخـی بـا اسـتدال

کـه انتخـاب زمامـدار و  کرده انـد  ل  کاَن َلُهـُم اْلِخیـَرُة< اسـتدال سـوره ی القصـص >مـا 

امـام مسـلمین بـا خـدا اسـت زیـرا منتخـب مـردم اشـتباه می کنـد )همـان، ج 	، ص 

.)			

برقعـی دو چیـز را نفـی می کنـد اواًل اینکـه امـام بایـد توسـط خـدا انتخـاب شـود و 

گنـاه نـدارد. و البتـه دلیـل او بـرای مـورد اول )عـدم  دوم اینکـه منتخـب خـدا خطـا و 

بـرای  اشـتباه  قابلیـت  یعنـی  بـر می گـردد  مـورد دوم  بـه  توسـط خـدا(  امـام  انتخـاب 

الهـی.  منتخبـان 

او معتقـد اسـت منتخـب خـدا نیـز اشـتباه می کنـد و می نویسـد: »چنان کـه حضـرت 

در  موسـی؟ع؟  حضـرت  و  کـرد  اشـتباه  خـود  قـوم  از  فـرار  قضیـه ی  در  یونـس؟ع؟ 

قضیـه ی تغییـر و تشـدد بـر بـرادرش هـارون؟ع؟ دچـار خطـا شـد و رسـول خـدا؟ص؟ در 

کـه خـدا  کـرد  قضیـه ی اذن دادن بـه منافقیـن بـرای عـدم حضـور در جهـاد اشـتباه 

کـردن دلیـل بـر عـدم جـواز انتخـاب  بـه او فرمـود: >لـم اذنـت لهـم …< پـس اشـتباه 

کـه پیامبـران بـا اینکـه بواسـطه ی وحـی الهـی  نمی شـود« )همـان(. او ادامـه می دهـد 

راهنمایـی می شـوند بـاز مرتکـب اشـتباه می شـوند و حـال آنکـه زمامـدار و امـام مـورد 

وحـی الهـی نیسـت )همـان(. 

کـه مدافعـان نصـب الهـی امیرالمومنیـن؟ع؟  ل می کنـد  او سـپس چنیـن اسـتدال

بـه عصمـت و عـدم خطـای او تمسـک می کننـد و معتقدنـد چـون خـدا او را انتخـاب 

کـه او در بسـیاری از مـوارد طبـق  کـرده اسـت وی خطـا نـدارد در حالـی  کـرده اسـت 

کـرده اسـت. او بـرای مثـال بـه چنـد مـورد اشـاره می کنـد؛ ماننـد  نهج الباغـه اشـتباه 

کـه منذربن جارود توسـط  اینکـه از نامـه ی 		 نهج الباغـه و از تواریـخ معلـوم می شـود 
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و  او اختـاس می کنـد  امـا  بـود.  بـرای جمـع آوری صدقـات فرسـتاده شـده  علـی؟ع؟ 

نـی …  ملحـق بـه معاویـه می شـود. حضـرت بـه او می نویسـد: »فـان صـاح ابیـک غّرَ

.« و نیـز از نامـه ی 		 نهج الباغـه و تواریـخ معلـوم می شـود ابوموسـی اشـعری توسـط 

کرد  علـی؟ع؟ عامـل کوفـه شـد در حالـی که منافـق از آب درآمد و با حضـرت مخالفت 

کـه کمیـل بـن زیـاد را عامـل هیت قـرار داد و  و از نامـه 		 و تواریـخ نیـز روشـن می شـود 

کـرده اسـت و … .  کـرد و حضـرت او را مذمـت  او آن شـهر را تسـلیم دشـمن 

عصمـت  بـه  اعتقـاد  عـدم  و  مـوال(  الهـی  نصـب  بـه  اعتقـاد  )عـدم  مـوارد  ایـن  از 

علـی؟ع؟ و حتـی رسـول خـدا؟ص؟ می تـوان مـدد گرفت که وی از سـنی ها تـا ثیر گرفته 

اسـت.

کـه وی  تمـام سـخنان فـوق در حالـی از طـرف ابوالفضـل برقعـی صـادر شـده اسـت 

گفته اسـت.  در آثـار قبلـی خـود نقطـه ی مقابـل ایـن سـخنان را 

ح  کتـاب عقـل و دیـن دالیلـی را برای خافت و امامت علی؟ع؟ طر او در جلـد دوم 

کمـال اشـاره کرده و می نویسـد: »فریقین قبول  کـرده اسـت. در دلیـل ششـم بـه آیـه ی ا

ْکَمْلـُت َلُکـْم دیَنُکـْم< و هم چنیـن گفتـار رسـول خـدا؟ص؟ که 
َ
کـه آیـه ی >اْلیـْوَم أ دارنـد 

گـذار نکـردم« در شـأن علـی؟ع؟ نازل و بیان شـده اسـت« )همـان، ج 	،  »چیـزی فـرو 

ص 			(.

کـه بـه ادلـه ی نقلیـه بـر امامـت علـی بـن  کتـاب عقـل و دیـن  وی در بخـش دیگـر 

ابی طالـب؟ع؟ اشـاره می کنـد، بـه آیـه ی والیـت پرداختـه و طبـق نظـر عامـه و خاصـه 

مبارکـه ی  سـوره ی   		 آیـه ی  بـه  اشـاره  بـا  وی  می دانـد.  علـی؟ع؟  مـورد  در  را  آن 

ـاَة َو یْؤُتـوَن  ذیـَن یقیُمـوَن الّصَ
َ
ذیـَن آَمُنـوا اّل

َ
مـا َوِلیُکـُم اهَّلُل َو َرُسـوُلُه َو اّل المائـده: >ِإّنَ
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ِکُعـون « یعنـی: سرپرسـت و و لـّی شـما، تنهـا خـدا اسـت و پیامبـر او و  کاَة َو ُهـْم را  الـّزَ

ع، زکات  کـه نمـاز را برپـا می دارنـد، و در حـال رکـو کـه ایمـان آورده انـد؛ همان هـا  آنهـا 

می دهنـد.« می گویـد: »در مـورد نـزول آیـه بـه انفـاق فریقیـن و اخبـار متواتـره در حـق 

کـرده عامه طبرسـی از ثعلبی که از بـزرگان عامه  علـی؟ع؟ نازل شـده، چنان چـه نقـل 

که مرتبط با خاتم بخشـی علی؟ع؟ در نماز اسـت را  اسـت …« سـپس شـأن نزول آیه 

کـه »ولی« در آیـه ی فوق به  بـه سـند علمـای اهل تسـنن نقـل می کنـد و اثبـات می کند 

معنـای سرپرسـت و زمامـدار اسـت نـه دوسـت و دوسـتی. )همـان، ص 			(

بـه  نیـز راجـع  را  المائـده  آیـه ی 		 سـوره ی  برقعـی ماننـد دیگـر علمـای شـیعه، 

ـَك  ْنـِزَل ِإَلیـَك ِمـْن َرّبِ
ُ
ـْغ مـا أ ُسـوُل َبّلِ یَهـا الّرَ

َ
نصـب امیـر؟ع؟ در روز غدیـر می دانـد: >یـا أ

پیامبـر!  یعنـی: ای  ـاِس<  الّنَ ِمـَن  یْعِصُمـَك  اهَّلُل  َو  ِرسـاَلَتُه  ْغـَت 
َ
َبّل َفمـا  َتْفَعـْل  َلـْم  ِإْن  َو 

گـر   )بـه مـردم( برسـان! و ا
ً

کامـا آنچـه از طـرف پـروردگارت بـر تـو نـازل شـده اسـت، 

نکنـی، رسـالت او را انجـام نـداده ای! خداونـد تو را از )خطـرات احتمالی( مردم، نگاه 

مـی دارد …« وی می گویـد: »مفسـرین و محدثیـن عامـه به طور تواتـر نقل کرده اند که 

ایـن آیـه در حـق علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ نازل شـده و راجع بـه نصب امیـر در روز غدیر 

اسـت« )همـان، ص 0		(.

کـه  کتـب نوشته شـده توسـط آنهـا  سـپس برقعـی بـه ذکـر اسـامی علمـای عامـه و 

کرده انـد، می پـردازد و ضمـن  در آن بـه شـأن نـزول ایـن آیـه و داسـتان غدیـر تصریـح 

کیـد بـر تواتـر ایـن احادیـث مرتبـط بـا شـأن نزول آیـه ی فوق، داسـتان غدیـر را بیان  تأ

کتـب عامـه  کامـل غدیـر را بـه نقـل از  می کنـد. وی بـرای تیمـن و تبـرک یـک حدیـث 

ابـاغ اشـاره شـده اسـت  آیـه ی والیـت و  نـزول  بـه شـأن  نیـز  کـه در آن  نقـل می کنـد 

)همـان، ص 			 تـا 			(.
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الهـی  نصـب  بحـث  در  متضـاد  کامـًا  رویکـرد  دو  شـد  مشـاهده  کـه  همان طـور 

کـه جـای هیـچ توجیـه و جمـع  امیرالمومنیـن؟ع؟ از وی دیـده می شـود بـه طـوری 

و  برگشـته  مـورد  ایـن  در  اعتقـادش  از  چنـان  نام بـرده  نمی مانـد.  باقـی  بنـدی ای 

گرفتنـش از آنـان بـه  کـه ظـن تأثیـر  گفتـه اسـت  هماننـد علمـاء وهابـی و سـلفی سـخن 

می گـردد.  مبـدل  یقیـن 

انحصار امامت در امامان دوازده گانه شیعه.   .  

خداونـد  طـرف  از  کـه  اسـت  معصـوم  امامانـی  وجـود  بـه  معتقـد  امامیـه  شـیعه 

منصـوب و بـا روایـات نبـوی بـه مـردم اعـام شـده اند. شـیعیان )امامیـه( امامـت را 

کـه تعـداد آنهـا دوازده تـن اسـت و اشـخاص دیگـر را  منحصـر در همیـن افـراد دانسـته 

جایـز بـه ورود در ایـن عرصـه الهـی نمی داننـد )طوسـی، 	0		 ق، ص 		( و )مظفر، 

.)		 ص  ش،   				

نظـر برقعـی در مـورد عـدم اعتقـاد بـه وجـوب نصب الهـی امام در بخـش قبلی ذکر 

کـه هر کسـی می تواند امام شـود!  کـرده اسـت  شـد. امـا او پـا را فراتـر گذاشـته و ادعـا 

کـرده و در ذیـل آیـه ی 		 سـوره ی مبارکـه ی  برقعـی اصـول و مبانـی تشـیع را رهـا 

ِإمامـا<  قیـَن  ِلْلُمّتَ اْجَعْلنـا  >َو  می فرمایـد:  کـه  آیـه  پایانـی  عبـارت  ح  شـر در  و  الفرقـان 

گـردان؛ در تابشـی از قـرآن، آورده اسـت: »پس  یعنـی: و مـا را بـرای پرهیـزگاران پیشـوا 

هـر کسـی می توانـد خـود را بـه امامـت متقین برسـاند و مخصوص دوازده نفر نیسـت! 

کـه امامـت را منحصر به 		 نفر یا شـش نفر  و در حقیقـت ایـن آیـه رد اسـت بـر کسـانی 

کـه آن چنـان امامتـی  یـا کم تـر و بیشـتر نمـوده و آن را اصـول دیـن می داننـد، در حالـی 

کـه اصـل دیـن باشـد در قـرآن ذکرنشـده« )همـو، ج 	، ص 			(.
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گـر بگوینـد رسـول خـدا؟ص؟ امامـان پـس از خـود را  کـه ا وی چنیـن ادامـه می دهـد 

کـرده اسـت بایـد بگوییـم این حـرف خاف قرآن و از جعلیات شـیعیان  		 نفـر معرفـی 

اسـت )همان(.

ابتدایـی  آیـات  ح  شـر در  برقعـی  معصومـان،  در  امامـت  انحصـار  نفـی  بـر  عـاوه 

کـه در روایـات نبـوی و احادیـث  سـوره ی مبارکـه ی مومنـون بـه لـزوم معرفـت امـام 

کـرده و چنیـن آورده  کیـد شـده اسـت نیـز اعتـراض  معصومـان؟مهع؟ بـه آن سـفارش ا

کـس دارا باشـد  کـرده، هـر  اسـت: »حق تعالـی عامـات و نشـانه های مومنیـن را ذکـر 

کـه در مذهـب معمـول شـده انجـام  کارهایـی  گـر چـه زنجیـر نزنـد و  مؤمـن اسـت و ا

ندهـد، مثـًا عـزاداری نکنـد و زیـارت نـرود و امـام را نشناسـد، زیـرا مؤمـن بایـد دیـن و 

امـور دیـن را بشناسـد نـه پیـروان دیـن را، و امـام پیـرو دیـن و راهنمـای دیـن اسـت و 

نـه خـود دیـن« )همـان، ص 			(.

کـه سـفارش شـده اسـت  کـه معرفـت امـام  گردیـده  وی در بخـش دیگـری معتقـد 

ِکتاُب ُموسـی ِإمامًا َو  همـان معرفـت قـرآن اسـت! قـرآن کریـم می فرمایـد: >َو ِمْن َقْبِلـِه 

کـه پیشـوا و رحمـت  کتـاب موسـی؟ع؟  َرْحَمـة< )األحقـاف، 		( یعنـی: و پیـش از آن، 

بـود. برقعـی از ایـن آیـه برداشـت می کند که تورات برای حضرت موسـی؟ع؟ و امتش 

امـام بـوده و قـرآن نیـز بـرای رسـول خـدا؟ص؟ و تمـام امتـش امـام اسـت. پـس اخبـاری 

که ترغیب شـده در آن به معرفت امام و اتباع آن، همه راجع به قرآن اسـت )همان، 

ص 			(.

کـه می بینیـم وی در آثـار قبلـی خـود  تضـاد فکـری برقعـی وقتـی نمایـان می شـود 

عکـس ایـن مطالـب را قائـل بـوده اسـت:
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کتـاب عقـل و دیـن خـود و بـه عبـارت دقیق تـر در پایـان  وی در پایـان جلـد دوم 

از ورود بـه بحـث معـاد، در اعتـراض بـه خرافـات صوفیـه و  مبحـث امامـت و قبـل 

شـیخیه مطالبی را نگاشـته اسـت. وی معتقد اسـت اینها والیت و امامت را بازیچه و 

دکانـی بـرای خـود کرده انـد. سـپس می نویسـد: »علمـای شـیعه هـزاران دلیـل عقلـی و 

کرده اند. متأسـفانه عده ای از اهل  نقلـی امامـت و خافـت ائمـه ی اثنی عشـر را اثبات 

کرده انـد.  هـوی و جـاه طلبـان نـادان و الیـت و امامـت را بازیچـه و دکانـی بـرای خـود 

گـری هـر مزخرفـی را بـه نـام والیـت بـه غالـب می زننـد و هـر  عـده ای بـه نـام صوفـی 

کسـی را صاحـب والیـت می داننـد چنان چـه مولـوی مرشـد ایشـان در مثنوی  کـس و نا

می گویـد: پـس امـام حـی غایـب آن ولـی اسـت ـ خـواه از نسـل عمـر خـواه از علـی اسـت 

… .. عـده ای دیگـر بـه نـام شـیخیه یـک عـده روایـات غـات و مفوضـه و مجعـوالت 

کرده انـد  بـاز  نـام والیـت آل محمـد؟ص؟ دکانـی  بـه  کـرده و  را جمـع  دشـمنان اسـام 

…«)همـان، ج 	، ص 			(.

در اینجـا بـا تصریـح بـر امامـت امامـان دوازده گانـه وجـود والیـت بـرای دیگـران 

کـرده و امامـت ائمـه ی هـدی؟مهع؟ را محصـول هـزاران دلیـل عقلـی و نقلـی  را نفـی 

کـرده بود:  دانشـمندان شـیعه می دانـد. او در فهرسـت عقایـد امامیـه خـود نیـز تصریح 

»خلفـاء رسـول 		 نفرنـد.« )همـان، 				 ق، ص 			(.

او هم چنیـن در یکـی از شـعرهایش بـه انحصـار امامـت و او لواالمـری ائمـه؟مهع؟ 

کـرده اسـت: اشـاره 

او لواالمـری بـود مخصـوص ایشـان / نـه هر مذهب نه هر فاسـق به میدان )همو، 

گلشن قدس، ص 		(.
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تبعیت از ائمه ی اطهار؟مهع؟. . .  

کتـاب شـعر و موسـیقی برقعـی آمـده اسـت  کـه از عقایـد امامیـه در آخـر  در فهرسـتی 

ایـن دو عبـارت دیـده می شـود:

خلفاء رسول؟ص؟ اؤلواالمر و واجب االطاعة می باشند.   •

او لواالمری و و اجب االطاعه بودن منحصر در ایشان است.  •

کـس یکـی از ایـن عقائـد حقـه ی مذهـب امامیـه را  کـه هـر  کـرده اسـت  او تصریـح 

ج شـده و اهل نجات نیسـت )همو، شـعر  کند از مذهب و طریقه ی جعفری خار انکار 

و موسـیقی، 				 ق، ص 			(.

گلشـن قدسـش بـر مطـاع بـودن آن حضـرات اشـاره  هم چنیـن او در بیتـی از اشـعار 

کرده اسـت:

نکـرد عصمـت از ایشـان سـلب قـدرت بـه مـا واجـب شـد از ایشـان اطاعـت. )همـو، 

گلشـن قـدس، بی تـا: ص 		(.

کتـاب تابشـی از قـرآن بـر واجـب االطاعـه نبـودن  کـه همـو در  عجیـب اینـج اسـت 

َضـااًل   
َ

َضـّل َفَقـْد  َرُسـوَلُه  َو  اهَّلَل  یْعـِص  َمـْن  >َو  امامـان اصـرار می کنـد. وی در تفسـیر 

ُمبینـًا< )األحـزاب، 		( یعنـی: و هـر کس نافرمانی خدا و رسـولش را کند، به گمراهی 

کـه طبـق قـرآن، عصیـان اولیـاء  آشـکاری گرفتـار شـده اسـت! چنیـن برداشـت می کنـد 

و دانشـمندان موجـب ضالـت نیسـت و معلـوم می شـود اولیـاء و ائمـه واجـب االطاعـه 

ْمـِر 
َ ْ
األ وِلـی 

ُ
أ َو  ُسـوَل  الّرَ طیُعـوا 

َ
أ َو  اهَّلَل  طیُعـوا 

َ
>أ آیـه ی  بـه  اشـاره  بـدون  نبوده انـد. وی 

کـه امامـان شـیعه را مصادیـق اولـی االمـر دانسـته اند، می نویسـد:  ِمْنُکـم < و روایاتـی 
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مصـون  عصیـان  از  را  خـود  بلکـه  ندانسـته  االطاعـه  واجـب  را  خـود  نیـز  آنـان  »خـود 

نمی داننـد«. 

او سـپس بـه ذکـر بخش هایـی از دعاهـای امـام چهـارم؟ع؟ و حضـرت امیـر؟ع؟ 

گناهـان خـود بـه  گنـه کار و عاصـی نامیـده و از  کار و  کـه در آن خـود را خطـا می پـردازد 

درگاه خداونـد اسـتغفار می کننـد )برقعـی، تابشـی از قـرآن، ج 	، بی تـا، ص 			(.

کـه زمانـی مانند همه ی علمای شـیعه اطاعت ائمه؟مهع؟ را واجب  در واقـع برقعـی 

کنـون اواًل آنـان را واجـب االطاعـه نمی دانـد و ثانیـًا خـود آن بزرگواران  می دانسـته هم ا

کار معرفـی می کند. را عاصـی و خطـا

عصمت انبیاء و ائمه؟مهع؟ . . .  

عصمـت  بـر  بنـد  چنـد  در  خـود  امامیـه  عقایـد  فهرسـت  در  برقعـی  ابوالفضـل 

کـرده  کـرده اسـت و حتـی از آنهـا بـا عبـارت »اهـل عصمـت« یـاد  کیـد  امامـان؟مهع؟ تأ

اسـت.

برخی از آن جمات عبارتند از:

انبیـاء بـر حقنـد و همـه معصـوم، عصمت سـلب اختیـار از معصوم نمی کنـد، خلفاء 

کعبـه و احادیـث صحیحـه ی اهـل عصمـت در حکـم  رسـول معصومنـد، توهیـن بـه 

گرفـت، والیـت اهـل عصمـت واجـب  کفـر اسـت، تمـام حقایـق دیـن را بایـد از معصـوم 

اسـت و … 

کار محفوظ از خطایند همه معصوم و بر ما پیشوایند به فکر و 

نکـرد عصمـت از ایشـان سـلب قـدرت بـه مـا واجـب شـد از ایشـان اطاعـت )همـو، 
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گلشـن قـدس، بی تـا، ص 		(.

»َو  عبـارت  ذیـل  کریـم،  قـرآن  از  سـاده لوحانه  برداشـتی  بـا  شـخص  همیـن  امـا 

کیـد می کنـد و آن را موافـق  اْسـَتْغِفْر ِلَذْنِبـك « )محمـد / 		( بـر عـدم عصمـت انبیـاء تا

گـر انبیـاء و اولیـاء را معصـوم بدانیـم یعنـی قـدرت  آیـات قـرآن دانسـته و می افزایـد ا

کـرده از  گنـاه  کـه معصـوم نبـوده و تـرک  کسـی  گنـاه نداشـته باشـند، آن گاه  ارتـکاب 

کـرده و آنـان معصـوم بوده انـد و  گنـاه  آنـان برتـر می شـود زیـرا او می توانسـته و تـرک 

از قـرآن، ج 	، بی تـا، ص 	0	(. کرده انـد! )همـو، تابشـی  گنـاه  تـرک 

که عصمت  کید می کند  که ذکر شـد برقعی مانند دیگر علمای شـیعه تأ در شـعری 

از معصـوم سـلب قـدرت نمی کنـد ولـی در اینجـا عصمـت را بـه معنـای عـدم قـدرت در 

کـرده و در نتیجـه آن را نفی می کند. گنـاه معنـا  ارتـکاب 

کـه حضرت یونس؟ع؟  او معتقـد اسـت پیامبـران الهـی نیـز اشـتباه کرده اند چنان 

در قضیـه ی فـرار از قـوم خـود دچـار اشـتباه شـد و حضـرت موسـی؟ع؟ در قضیـه ی 

گرامی اسـام؟ص؟ نیز در قضیه ی  کرد و رسـول  تغییر و تشـدد بر برادرش هارون خطا 

کـه خـدا بـه او فرمود:  کـرد  اذن دادن بـه منافقـان بـرای عـدم حضـور در جهـاد اشـتباه 

ِذْنـَت َلُهـم …< )برقعـی، تابشـی از قـرآن، بی تـا، ج 	، ص 			(.
َ
>ِلـَم أ

کـه قبـا اشـاره شـد، او از نفـی عصمـت در امامـان؟مهع؟ بـرای اثبـات   همان طـور 

برخـی  ظواهـر  بـر  تکیـه  بـا  و  می گیـرد  کمـک  امامـان؟مهع؟  الهـی  نصـب  وجـود  عـدم 

کار بـودن امیرالمومنیـن؟ع؟ و دیگـر ائمـه ی  عبـارات نهج الباغـه یـا ادعیـه و … خطـا

می گیـرد. نتیجـه  را  هـدی؟مهع؟ 

توسـط  منذربن جـارود  فرسـتادن  و  نهج الباغـه   		 نامـه ی  بـه  مثـال  بـرای  او 
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علی؟ع؟ برای جمع آوری صدقات و اختاس او اشـاره می کند و بسـیار از عبارت های 

کمیل و ادعیه ی صحیفه ی سـجادیه کمک می گیرد تا نشـان دهد ائمه؟مهع؟  دعای 

گنهکارنـد و ادعـای عصمـت نداشـته اند )همـان(. کـه  کرده انـد  خودشـان اعتـراف 

وی بـا شـاهد آوردن مثال هـای فـراوان از ادعیـه ی حضـرات معصومـان؟مهع؟ در 

گناهـان  بـرای  بـر طلـب بخشـش  ادعیـه مبنـی  کتـب  صحیفـه ی سـجادیه و دیگـر 

گناهـکاری و اشـتباه و … بـه درگاه حضـرت حـق، در پـی اثبـات  و خطاهـا و اعـام 

گـون از  گونا معصـوم نبـودن امامـان اسـت. او پـس از یـک صحفـه مثـال آوردن هـای 

کلمـات دیگـر حضـرت امیـر و سـایر  عبـارات ادعیـه، چنیـن می نویسـد: »… و صدهـا 

ائمـه؟مهع؟ در دعاهـا و نهج الباغـه و جاهـای دیگـر … بـه هـر حـال ائمـه؟مهع؟ چنیـن 

اظهـار کرده انـد تـا مـردم در حـق آنـان غلو نکننـد و هیچ امامی ادعـای عصمت نکرده 

کتـاب خـدا و سـنت رسـول نیسـت« )همـان، ص 			(. و دلیلـی بـر آن در 

دیگر موارد مرتبط با حوزه ی امامت و والیت. . .  

تفسیر آیات مرتبط با والیت ائمه؟مهع؟ و مقامات ایشان .   . . .  

برقعـی در کتـاب عقـل و دیـن خـود مانند یک متکلم قوی شـیعه در بحث امامت 

و والیـت از شـیعه و عقایـدش حمایـت می کنـد و شـبهات اهل تسـنن را در زمینه هـای 

کثـری از  گـون حـول مسـأله ی امامـت و والیـت پاسـخ می دهـد. او بـا اسـتفاده حدا گونا

روایـات عامـه و خاصـه، امامـت حضـرت علـی و اوالد طاهرینـش؟مهع؟ و نیـز مباحـث 

کتاب تابشـی از قرآن دقیقًا به عکس عمل  پیرامونی آن را اثبات می کند. اما همو در 

کـرده و منکـر بسـیاری از مباحـث والیـی و حتـی والیـت امیرالمؤمنیـن و امامـان؟مهع؟ 

کتـاب،  ایـن  کـه برقعـی در نوشـته های خویـش در  اینـج اسـت  شـده اسـت. جالـب 
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کـه شـیعه آنهـا را در شـأن اهل بیـت؟مهع؟ و یـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟  آیـات معـروف قـرآن 

کـرده و آنهـا را مرتبـط بـا امامـت و اهل بیـت؟مهع؟  می دانـد، ماننـد اهل تسـنن تفسـیر 

کتاب و آثار دیگرش برخی روایات معروف شـیعه را نیز طرد  ندانسـته اسـت و در این 

کـه بـرای اثبـات یـا نفـی بحـث امامـت بـا  کـرده اسـت. حـال بـه برخـی آیـات و روایاتـی 

کـرده اسـت اشـاره می کنیـم: دو رویکـرد متناقـض اسـتفاده 

کـه مـودت و محبـت علـی؟ع؟ اجـر  الـف( برقعـی در عقـل و دیـن تصریـح می کنـد 

 
َ
ْجرًا ِإاّل

َ
ْسـَئُلُکْم َعَلیـِه أ

َ
کـه فرموده: >ُقْل ال أ رسـالت و مـزد نبـوت اسـت بـه تصریح قرآن 

َة ِفـی اْلُقْربـی< )برقعـی، عقـل و دیـن، بی تـا، ج 	، ص 			(. امـا در تابشـی از 
َ

اْلَمـَوّد

قـرآن معتقـد اسـت ایـن سـوره در مکـه نازل شـده و در آن وقت رسـول خـدا؟ص؟ عترتی 

کـه معنـای آیـه همیـن معنای مشـهور )لزوم مـودت اهل بیت؟مهع؟( باشـد. او  نداشـته 

گفتـه شـود رسـول خـدا؟ص؟ بـه مشـرکان فرموده که مزد رسـالتم دوسـتی  گـر  می گویـد ا

با عترتم باشـد، این صحیح نیسـت زیرا مشـرکان رسـالت او را قبول نداشـتند و در آن 

زمـان عترتـی هـم وجـود نداشـته اسـت و نیـز »فـی القربی« را بـه معنـای »ذی القربی« 

گرفتـن نیـز صحیـح نیسـت )بـدون دلیل اسـت( )همـان، ج 	، ص 			(.

ب( برقعی در عقل و دین در دلیل سـوم بر اثبات خافت و امامت موال علی؟ع؟ 

بـه عصمـت ایشـان اشـاره می کنـد و بـرای اثبـات عصمـت علـی؟ع؟ و سـایر ائمـه؟مهع؟ 

اهَّلُل  یریـُد  مـا  >ِإّنَ می کنـد:  اسـتناد  احـزاب  سـوره ی  در  عصمـت  و  طهـارت  آیـه ی  بـه 

َرُکـْم َتْطهیـرًا< )همـو، عقـل و دیـن، بی تـا،  ْهـَل اْلَبیـِت َو یَطّهِ
َ
ْجـَس أ ِلیْذِهـَب َعْنُکـُم الّرِ

ج 	، ص 			(.

وی در اثبـات بطـان خافـت خلفـای سـه گانه اهل تسـنن، 0	 مـورد از سـخنان 

علـی؟ع؟ را از روایـات آن حضـرت علی الخصـوص از سـخنان ایشـان در نهج الباغـه 
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مـی آورد تـا شـکایت مـوال از خافـت دیگـران را نشـان دهـد. سـپس می نویسـد: »آنچـه 

گـر هـر یکـی از  ذکـر شـد از شـکایت های امـام؟ع؟ محـل اتفـاق عامـه و خاصـه اسـت و ا

اینهـا متواتـر نباشـد مجموعـًا تواتـر خواهـد بـود. بـه اضافـه صدهـا خبـر دیگـر اسـت که 

ما یریُد  مـا ذکـر نکردیـم. پـس چون علی؟ع؟ معصوم اسـت به حکم آیه ی تطهیـر >ِإّنَ

َرُکـْم َتْطهیـرًا< و از هـر کـس نارضا باشـد  ْهـَل اْلَبیـِت َو یَطّهِ
َ
ْجـَس أ اهَّلُل ِلیْذِهـَب َعْنُکـُم الّرِ

کثیـره بـه اضافـه محـل اتفـاق  کـس راضـی نمی باشـد بـه حکـم اخبـار  خـدا نیـز از آن 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده: »علـی مـع الحـق و الحـق یـدوُر  فریقیـن و متواتـر اسـت 

کـه علـی؟ع؟ بـا او نباشـد بـر باطـل اسـت زمامـداری او پـس  مـع علـی« و هـر زمامـداری 

خافـت خلفـای سـه گانه بـا طـل اسـت …« )همـان، ص 			(.

گواهـی آیـه ی تطهیـر، عصمـت را بـرای اهل بیـت؟مهع؟ و  کـه برقعـی بـه  می بینیـم 

امـام علـی؟ع؟ ثابـت می دانـد. امـا همـو در چنـد جای تابشـی از قرآن عصمـت انبیاء و 

کـرده و در تبییـن آیه ی تطهیر هم سـو با اهل تسـنن شـده و می گوید  ائمـه؟مهع؟ را نفـی 

شـیعیان معتقدنـد بـه دلیـل وجـود روایـات فـراوان تفسـیری و نیـز روایات سـبب نزول 

و هم چنیـن مذکـر بـودن ضمیـر »کـم« در »عنکـم« و »یطهرکـم« ایـن آیـه دربـاره ی 

گنـاه مطهـر شـده اند اهل بیـت؟مهع؟  کـه از  کسـانی  پنـج تـن آل عبـا نـازل شـده اسـت و 

کـرم؟ص؟ و نیـز معتقدنـد ایـن آیـه صراحـت دارد بـر عصمـت  هسـتند نـه زنـان پیامبـر ا

اهل بیـت؟مهع؟. برقعـی در اینجـا ماننـد دانشـمندان متعصـب وهابـی و سـلفی هـر دو 

کثریـت آنـان( نظـر می دهـد. او  کـرده و چـون علمـای اهل تسـنن )ا مـورد فـوق را نفـی 

معتقـد اسـت اختافـات ایجـاده شـده در تفسـیر ایـن آیـه از تعصبـات محـض اسـت و 

کـه خانواده ی  می نویسـد: »بایـد گفـت ایـن آیـه راجع به تمام زوجات و کسـانی اسـت 

کـی ایشـان مطلـوب بـوده و آبـروی رسـول  رسـول خـدا؟ص؟ را تشـکیل می دادنـد و پا
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خـدا؟ص؟ می باشـند؛ چـه دامـاد و فرزندانـش باشـند و چـه زنانش …« )همو، تابشـی از 

قـرآن، بی تـا، ج 	، ص 			(.

او در ادامـه تصریـح می کنـد که شـیعیان این آیـه را دلیل عصمت امامان می دانند 

گفـت ابدًا داللتی ندارد.  ولـی باید 

ایـن دو مـورد فقـط بـه عنـوان نمونـه عـرض شـد و اال نمونه هـای بیشـتری از ایـن 

گنجایـش ایـن نوشـتار  کـه از  تناقض هـا در تفسـیر آیـات توسـط وی قابـل ارائـه اسـت 

بـه دور اسـت.

سندیت خطبه ی رسول خدا؟ص؟ در غدیر خم.   . . .  

برقعـی از یک سـو حدیـث غدیـر را متواتـر دانسـته و از سـوی دیگـر آن را ضعیـف 

و مطـرود می دانـد! وی در تراجـم الرجـال خـود، ذیـل ترجمـه ی »ابـن عقـده حافـظ 

کوفـی« که مذهبـش ظاهرا  محـدث ابوالعبـاس احمـد بـن محمـد بـن سـعید همدانـی 

کـه وی صاحـب »کتـاب الوالیـة« بـوده و در  کـرده  زیـدی نیـز بـوده اسـت چنیـن اشـاره 

کـرده اسـت. آن حدیـث غدیـر را از متجـاوز از صـد نفـر صحابـی بـا اسـاتید نقـل 

از  را  غدیر  حدیث  که  کسانی  از  برخی  نام  ابن عقده  از  نقل  به  برقعی  سپس 

به  که  کسانی هستند  اینها  در میان  و می نویسد  پیامبر؟ص؟ شنیده اند ذکر می کند 

حضرت امیر؟ع؟ تهنیت گفتند مانند: ابوبکر- عبداهَّلل بن عثمان- عمر بن خطاب- 

عثمان بن خطاب- طلحه بن عبداهَّلل- زبیر بن عوام- عبدالرحمن بن عوف- سعید 

بن مالک- عباس بن عبدالمطلب- حسن بن علی- حسین بن علی- عبداهَّلل بن 

بن  اسعد  سلمان-  ابوذر-  یار  بن  عمار  مسعود-  ابن  جعفر-  بن  عبداهَّلل  عباس- 

زراره- خزیمه بن ثابت و … )برقعی، تراجم الرجال، بی تا، ج 	، ص 		(.
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کـرده و نوشـته اسـت: »متأّسـفانه  امـا بـاز در تابشـی از قـرآن بـه ایـن حدیـث حملـه 

کـه هـر روز معرکـه نفـاق و  یکعـّده روحانی نمـای نـادان متصـّدی امـور دیـن شـده اند 

غوغـای اختـاف را زیادتـر می کننـد، مثـًا در کتاب احتجاج طبرسـی خطبـه ای را نقل 

کـه آن خطبـه مخالـف صـد آیـه قـرآن اسـت  کـرده از رسـول خـدا؟ص؟ در روز عیـد غدیـر 

و یـک سـند ضعیـف بیشـتر نـدارد، راویـان آن عبارتنـد از محمـد بـن موسـی الهمدانـی 

کـرده  کـه علمـای رجـال شـیعه، او را ضعیـف و جّعـال و غالـی شـمرده اند، و او روایـت 

کـه علمـای رجـال شـیعه او را نیـز مطعـون و ملعـون و ضعیـف  از سـیف بـن عمیـره 

اقـوال  کـّذاب و غالـی شـمرده و فرموده انـد  را  او  کـه  شـمرده اند، و صالـح بـن عقبـه 

کـه ایـن خطبـه  کردیـم  زشـت او بسـیار و حدیـث او مـردود اسـت، مـا در مجّلـه ای ذکـر 

ضـّد قرآنـی را بـا چنیـن روایتـی رسـول خدا؟ص؟ قرائت نکـرده … )همو، تابشـی از قرآن 

)چـاپ عربسـتان(، بی تـا، ج 	، ص 			 تـا 			(.

 بحث مرجعیت علما و فقها در دوران غیبت.   . . .  

برقعـی علمـاء را در دروان غیبـت مرجـع دینـی می دانـد. او هماننـد دیگـر علمـاء 

احادیـث  بـه  و  کـرده  معرفـی  فقهـا  و  علمـاء  را  غیبـت  دوران  در  مـردم  دینـی  مرجـع 

ماننـد: می کنـد،  اشـاره  آن  اثبـات  در  گونـی  گونا

کـه توسـط نائـب خـود  ـ امـام زمـان؟ع؟ )در جـواب نامـه ی اسـحق بـن یعقـوب 

َفاْرِجُعـوا  اْلَواِقَعـُة  اْلَحـَواِدُث  ـا  ّمَ
َ
محمـد بـن عثمـان عمـروی فرسـتاده بـود، فرمـود: »أ

ـُة اهَّلِل َعَلیِهـْم« )ابن بابویـه،  َنـا ُحّجَ
َ
أ ِتـی َعَلیُکـْم َو  ُهـْم ُحّجَ َفِإّنَ ُرَواِة َحِدیِثَنـا  ِإَلـی  ِفیَهـا 

ع کنیـد بـه راویـان  خ می دهـد رجـو کـه ر 				 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: در حوادثـی 

حدیـث مـا زیـرا ایشـان حجـت مننـد بـر شـما و مـن حجـت خدایـم برایشـان. 
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َحٍد 
َ
 ُعـْذَر أِل

َ
ُه ال ـ امـام زمـان؟ع؟ )در توقیعـی بـه قاسـم بـن العـاء( می فرماینـد: »َفِإّنَ

ا ِثَقاُتَنا« )شـیخ حـر عاملی، 	0		 ق، ج 		،  ْشـِکیِك ِفیَما یْرِویِه َعّنَ ِمـْن َمَواِلیَنـا ِفـی الّتَ

ص 0		(. یعنـی: بـرای دوسـتان مـا عـذری نیسـت در اینکـه شـک نماینـد در آنچـه 

کـه محـل وثـوق ما هسـتند.  روایـت نموده انـد از مـا کسـانی 

ـْن َقـْد َرَوی َحِدیَثَنـا َو َنَظـَر ِفـی  َکاَن ِمْنُکـْم ِمّمَ ـ امـام صـادق؟ع؟ می فرماینـد: »َمـْن 

ِکمـا«  ـی َقـْد َجَعْلُتـُه َعَلیُکـْم َحا ْحَکاَمَنـا َفْلیْرَضـْوا ِبـِه َحَکمـًا َفِإّنِ
َ
ِلَنـا َو َحَراِمَنـا َو َعـَرَف أ

َ
َحا

کـه  از شـما  کـس  یعنـی: هـر  )برقعـی، عقـل و دیـن، بی تـا، ج 	، ص 00	 و 	0	(. 

کنـد و در حـال و حـرام مـا نظـر نمایـد و احـکام مـا را بشناسـد بـه  حدیـث مـا را روایـت 

حکومـت و حکـم او خشـنود باشـید زیـرا مـن او را بـر شـما حکومـت دادم.

کمـا« را بـه معنـای حکومـت علمـاء معنـی کرده  برقعـی عبـارت »جعلتـه علیکـم حا

کـه ایـن معنـا در آن زمـان یعنـی دوران حکومـت طاغوتـی پهلـوی بسـیار مهـم  اسـت 

می نمایـد.

امـا برقعـی در جـای دیگـر در توضیـح آیات 		 تا 		 سـوره ی مبارکـه ی الفرقان که 

>مـا یْعُبـُدوَن ِمـْن ُدوِن اهَّلل< را مـورد ذم قـرارداده اسـت، می نویسـد: »ایـن آیـات نیـز 

داللـت دارد بـر حرمـت تقلیـد از بـزرگان و بزرگان را مرجع گرفتن در حوائج و نیز داللت 

دارد بـر حرمـت قبـول احـکام ایشـان زیـرا آن نیـز نوعـی از عبادتسـت و غیـر داللـت 

کـه آن بـزرگان نیـز روز قیامـت از پیـروان خـود تبـری می جوینـد« )همو، تابشـی از  دارد 

قـرآن، بی تـا، ج 	، ص 			(.

برقعـی بـر خـاف سـخنان دیگـر خـود حدیـث »فارجعـوا الـی رواة حدیثنـا« را مـورد 

کردنـد و  گفـت: چـون نـواب اربعـه ی امـام؟ع؟ وفـات  قبـول ندانسـته اسـت: »بایـد 
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فکـر  آمدنـد  می شـود.  بریـده  نانشـان  دیدنـد  مذهبـی  دکانـداران  شـد،  قطـع  نیابـت 

کـس راوی حدیـث اسـت جـای امـام و قائم مقـام او  کردنـد و آن اینکـه هـر  دیگـری 

ِإَلـی  اْلَواِقَعـُة َفاْرِجُعـوا ِفیَهـا  ـا اْلَحـَواِدُث  ّمَ
َ
أ کـه امـام فرمـوده: »و  کردنـد  اسـت، و نقـل 

ـُة اهَّلِل َعَلیِهـْم« چـون آن زمـان مجتهـد  َنـا ُحّجَ
َ
ِتـی َعَلیُکـْم َو أ ُهـْم ُحّجَ ُرَواِة َحِدیِثَنـا َفِإّنَ

کار نبـوده و ایـن عناویـن بعـدًا در میـان مذاهـب پیـدا شـده و آن زمـان  و مقلـدی در 

مجتهـد نبـوده اسـت و لـذا بنـام راوی حدیـث توقیـع را صادر کردند. حـال زمان ما که 

مجتهدیـن راوی حدیـث نیسـتند چگونـه خـود را نایـب امـام می داننـد بـدون مـدرک 

کـه سـهم امـام بـه مجتهـد خـود می دهـد، از او  کـه یـک نفـر از شـیعیان  و سـزاوار اسـت 

کـه شـما مـدرک نیابت تـان چـه می باشـد؟!« )برقعـی، بررسـی  کنـد  مطالبـه ی مـدرک 

علمـی در احادیـث مهـدی؟ع؟، بی تـا، ص 	0	(.

کـذب و بطـان روایـت: »و أمـا الحـوادث الواقعـة فارجعـوا إلـی رواة  وی سـپس بـه 

أحادیثنـا« پرداختـه و مطالـب زیـر را بـه عنـوان دلیـل آورده اسـت:

بودنـد،  مـرده  همـه  شـده  صـادر  توقیـع  ایـن  وقتی کـه  ائمـه  حدیـث  راویـان   -	«

کنیـد  ع  گـر بگوینـد بـه روایـت راویـان رجـو کـرد، و ا ع  چگونـه می تـوان بـه مـرده رجـو

گـر راوی حدیـث هـم باشـند، نمی تـوان بـه  بـه خـود راویـان، بنابرایـن مجتهدیـن ا

ع نمـود. کـرد، بلکـه بایـد بـه روایـات رجـو ع  خودشـان رجـو

کـه راویـان احادیـث ائمه،  	- می گویـد: راویـان احادیـث، و معلـوم و مسـلم اسـت 

کم سـواد بوده و میان ایشـان قطحی و واقفی و ناووسـی و جبری و  همه بیسـواد و یا 

کـذاب و غالـی یعنـی، اهـل لغـو زیـاد بوده انـد، چگونـه می توان به  خرافاتـی و جعـال و 

کـرد و چگونـه ایـن افراد حجت می باشـند. ع  ایشـان رجـو
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کـس خـود را حجـت بدانـد، در ایـن  کنـد نـه هـر  	- حجـت را بایـد خـدا معلـوم 

روایـت، اواًل هـر راوی مجهـول الحالـی را حجـت خوانـده اسـت. و ثانیـًا خـود را حجت 

که در سـوره ی النسـاء آیه ی 			 می گوید  خوانده به چه دلیل او حجت باشـد، خدا 

َوُمْنِذِریـَن  ـِریَن  ُمَبّشِ >ُرُسـًا  فرمـوده:  و  نیسـت  حجـت  کسـی  رسـل  و  انبیـاء  از  پـس 

پیامبـران  یعنـی:   )			 )النسـاء،  ُسـِل<  الّرُ َبْعـَد  ـٌة  ُحّجَ اهَّلِل  َعَلـی  ـاِس  ِللّنَ یُکـوَن   
َّ

ِلَئـا

بشـارت دهنده و بیم رسـان بودنـد تـا پـس از آنـان بـرای مـردم بـر خـدا حجتـی نباشـد.

کافیـه دانسـته اسـت. و هم چنیـن در  و علـی؟ع؟ در نهج الباغـه قـرآن را حجـت 

خطبـه ی 0	 می فرمایـد: »تمـت بنبینـا محمـد صلـی اهَّلل علیـه و آلـه حجتـه«. یعنـی، 

پـس از پیغمبـر مـا محمـد؟ص؟ کسـی حجـت نیسـت. پـس چگونـه امـام می تواند خود 

کنـد. را حجـت بخوانـد و بـرای دیگـران ماننـد راویـان جعـال، جعـل حجـت 

کـه تمـام راویـان  	- در ایـن توقیـع می گویـد: مـن حجتـم بـر آن راویـان در حالـی 

کبـری مـرده بودنـد، آیـا مـردگان حجـت الزم دارنـد و چگونـه آن  ائمـه در اول غیبـت 

کـه جـواب نـدارد. و البتـه  امـام بـرای مـردگان حجـت اسـت. اینهـا چیزهایـی اسـت 

کـه بـه بعضـی از آنهـا در تابشـی از قـرآن نیـز اشـاره  اشـکاالت ایـن روایـت زیـاد اسـت 

.)	0	 ص  )همـان،  نموده ایـم« 

نتیجه گیری.  

از  آنچـه  امـا  نبودیـم  برقعـی  ل  اسـتدال بـدون  آرای  نقـد  درصـدد  مقالـه  ایـن  در 

گـون در  گونا مشـاهده مـوارد فـوق و بررسـی رویکردهـای متناقـض وی در مباحـث 

اسـت: زیـر  ح  بـه شـر بـه دسـت می آیـد  کتـب مختلفـش 

گونه هستند: بخشی در دوره ی اول حیات علمی او . 	 کتاب های برقعی دو 
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نوشته شده اند که مانند دیگر علمای شیعه مدافع مباحث والیی بوده است 
گرایش پیدا  که به وهابیت  و بخشی مربوط به دوره ی دوم زندگی او ست 

کرده و منتقد مباحث والیی شده است.

که جای . 	 وی به طور فاحشی سخنان قبلی خود را نقض می کند به طوری 
هیچ گونه توجیه و جمع بندی بین آنها وجود ندارد.

گرایش او . 	 که  گونه ای است  کتب دسته ی دوم به  محتوای مطالب او در 
گانه ای  جدا مقاله  مطلب  این  اثبات  البته  می دهد.  نشان  را  وهابیت  به 

می طلبد.

 هرگونه اظهار نظر درباره ی برقعی و آراءاش منوط به بررسی تمام کتاب های . 	
کاملی درباره نظراتش صورت نگرفته  او ست. در غیر این صورت تحقیق 

است.
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Abstract: Sayyid Abolfazl Borghiee is a Shiite Irani-
an cleric who was born in 1287 SH and died in 1372 
SH. Borghiee had certain reformist ideas. He has dis-
tanced himself from certain Shiite beliefs and refutes 
some traditions. Borghiee has published some of 
his books in Saudi Arabia. Some consider him to be 
one of the most radical people in the Shiite Qur’anic 
movement.

His scientific life consists of two distinct parts. In the 
first part, he, like other Shiite scholars, defends theo-
logical issues, but in the second part he has criticized 
issues such as the establishment of the Imam, exclu-
siveness of Imamate, infallibility, intercession, etc. 
with a focus on Wahhabism. Such arguments, which 
have been proven in some of his books, have been 
rejected and invalidated in other works. The present 
article examines his contrasting approaches to these 
issues.

Keywords: Borgheiee, Qur’anic Adequacy, Infallibili-
ty, Intercession, Imamate, Divine Succession.
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Abstract: One way to understand the comprehen-
siveness of the Qur’an is the eternality of its com-
mands over time. On the other hand, the universal 
inclusiveness of the Qur’anic audience reveals anoth-
er dimension of its comprehensiveness.
Studying the verses of the Qur’an in terms of its 
teachings about the human needs and the inclusive-
ness of its audience is a clear reason for the compre-
hensiveness of the Qur’an that has always been con-
sidered by the Qur’anic thinkers. In the same vein, 
the first verse of Surah Al-Furqan was studied, and 
by gathering information in a descriptive-analytical 
way, it was concluded that in this verse, the Qur’an’s 
comprehensiveness in terms of the eternality of the 
teachings and the universality of the audience, is 
vivid. First, because the attribution of the Prophet’s 
warning to the “all creatures” has got universal and 
temporal comprehensiveness; considering him as 
the last of the prophets and consequently the ever-
lasting of his teachings has been announced. Sec-
ondly, according the range of audiences warned in 
the face of semantic scope of the word “all creatures”, 
the universality of this warning in terms of the mul-
tiplicity of audience, and the breadth of the warning 
teachings for the realization of a prosperous all-em-
bracing life, emerges.
Keywords: : Comprehensiveness of the Qur’an, All 
creatures (Al-Alamin), Nadhir, Eternality, Universality.
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Abstract: The present study, which will attract the at-
tention of dear readers, examines one of the most in-
fluential Qur’anic verses that is directly related to the 
performance of some of the Prophet’s wives (P.B.U.H.).

The 30th verse of the Surah Al-Ahzab reveals the ugly sin 
and flagrant indecency that some of the Prophet’s wives 
committed or would commit at the time of Prophet Mu-
hammad. The commentators’ different point of views 
about this verse will be discussed; and the authors want 
to reveal what is the reality of this “flagrant indecency”? 

The significance of the argument becomes more ap-
parent where, according to the logic of the verse, com-
mitting this sin will carry a double chastisement in the 
presence of God.

Keywords: Aisha, Ummah Al-Momenin, Flagrant 
indecency, Double chastisement, Spider, Betrayal, 
Loose foundation.
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Abstract: “Appealing” to God’s friends (Avlia-allah) is 

Shrek (ascribing partner to Allah)! Why do you go to the 

Imams pilgrimage? These are some questions every day 

are being asked from Shi’a. But by whom? Why? Such 

suspicions have been raised by the enemies of religion 

and by the use of ignorant religionists such as Wahha-

bism and the intent to eradicate pure Islam. Their suspi-

cion is based on two things:

1) It is wrong to put someone in the middle between 

yourself and God. 2) If it is possible to appeal to the liv-

ing person, it is not possible to appeal to the dead. Re-

plying to the first question: The Qur’an itself commands 

the use of a means to draw near to the Almighty God. 

It is used the word “means” generally and mentioned 

examples of prophets and their followers who used 

the appeal. Like the descendants of Prophet Jacob who 

made the Father forgive their sins. Replying to the sec-

ond question: The friends of God are not dead, because 

the Qur’an states that martyrs are alive; and appealing 

to the God’s friends is appealing to the living people, 

not dead. The appealing is elixir, making the world and 

the hereafter of humans in the most perfect way. The 

appealing is worthless, and therefore has been attacked 

by enemies and opponents. And yet, if something was 

not worthwhile or influential, it would not have received 

the attention of both friends and foes.

Keywords: Qu’ran, Traditions, Appealing, Means, In-
termediary, Opposition, Shia.
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Abstract: The two-way relationship between the 
Qur’an and the Ahl Al-Bayt indicates that the most 
aware of the facts of revelation are the Ahl Al-Bayt (A.S.). 
In the meantime, on the one hand, a huge amount of 
interpretative narrations is attributed to Sadegh al-Mu-
hammad (A.S.); and on the other hand, some of these 
traditions are dedicated to the Qur’an in the manner of 
the Qur’an, Therefore, understanding the different inter-
pretative methods of this grand Imam and deep study 
and analysis of his interpretive traditions are essential 
steps that are necessary for a reliable interpretation for 
the commentators’ interpretation.
The purpose of this study is to investigate the types of 
Qur’anic interpretation of the Qur’an in the traditions of 
Imam Sadiq (A.S.).
The present paper is a descriptive-analytic method with 
a Quranic-narrative approach in which information is 
collected in a library and software approach.
The findings of this study show that the Qur’anic in-
terpretation of the Qur’an is in some cases favored by 
Imam Sadiq (A.S.), with the link between the Qur’an and 
the Etrat (Prophet Muhammad’s family) as two noble 
legacies of Prophet Muhammad (P.B.U.H.). are the most 
reliable ways to understand and interpret the divine 
verses. The result is that the types of interpretation of 
the Qur’an to the Qur’an can be examined in the words 
of Imam Sadiq (A.S.), in terms of general allocation, ab-
solute supplication, firm reference to similarity, and so 
on.

Keywords: Interpretation - Quran to Quran - Interpre-

tative narrations - Imam Sadiq (P.B.U.H.).
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Abstract: The separatists’ claim is that the interpre-
tation of the Qur’an belongs to God Almighty in 
whatever sense it is, and even the Prophet (P.B.U.H.) 
and Ahl Al-Bayt (A.S.), wouldn’t have understood the 
deep meaning of Qu’ran. Consistent in science is the 
title is given to those who have no difference in their 
knowledge; and they are Ahl Al-Bayt: This is because 
they have obtained their knowledge from God Al-
mighty.

By presenting the literal meaning of the word “inter-
pretation” and its uses in Qur’anic verses and infalli-
ble narratives: We will clearly and conclusively prove 
that philosophical and mystical interpretations as 
well as intellectual interpretations of Qur’anic verses 
and religious texts not only from the infallible ones 
have been forbidden, but it is void in any jurist’s mind 
and is in no way attributable to religious knowledge..

Keywords: School of Separation (Tafkik(, Matching , 
Interpretation, Ahl Al-Bayt (A.S.).
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