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نگارشمقاالتنامهوهیش

نامه  وهی، مقاالت ارائه شده مطابق ش«قرآن و سنت هایهزدر آمو نینو هایشپژوه» دوفصلنامه

 ی نماید.مسئول، منعکس م سندهینو یکیپست الکترون قیرا از طر جهیو نت یرا بررس

 ید:فرمائ میقبل از ارسال مقاله به نکات نگارش توجه و مقاله خود را بر طبق آن تنظ لطفا

همقالدهیچکمیتنظوهشی

سطر( و منعکس کننده روش تحقیق،  18تا  14 نیواژه )ب 194حدود  یحدّاکثر دارا  چکیده -

 د.بوده و بعد از عنوان آورده شو جهیمتن و نت

 فایو فهرست را ا هیکه نقش نما یکلمات انیواژه از م 9و حداکثر تا  3: حداقل ها دواژهیلک -

 د.انتخاب شو سازند، یرا آسان م یکیالکترون یو کار جستجو کنند یم

همتنمقالمینظتوهیش 

 سندگانینو ای سندهینو یعنوان مقاله، نام و نام خانوادگ بیدر آغاز مقاله بعد از بسمله، به ترت -

و آدرس  سندگانینو ای سندهیو تخصص نو یعنوان علم الت،یآورده شود. الزم است تحص

 د.عنوان ذکر شو لیآنان و شماره تماس ذ یکیالکترون

 د. مقاله باش اتیکننده محتو انیو ب ایعنوان مقاله کوتاه، گو -

با  وده وب 0ه آصفح 84و حداکثر  19کلمه و حدود حداقل  9444تا  0444متن مقاله حدود  -

و با فونت )متن مقاله با  8449ها و میان سطرها، در محیط ورد  مناسب در حاشیه یرعایت فضا

ها، منابع و  اشتو یادد TimesNewRoman14)، التینBadr B 18یعرب) BLotus 18قلم

 د. شو یحروفچین BLotus11 یپاورق

 د.شون نیو راست چ یشماره گذار یبر اساس اعداد و حروف ابجد ترهایت -

 نه،یشیپ ات،یو ضرورت، سؤاالت، فرض تیمسئله، اهم انیکلمه شامل ب 844مقدمه در حدود  -

 د. ساز آماده یورود به بحث اصل یبوده و خواننده را برا قیتحق جیروش و نتا

نام  سنده،ینو یارجاعات متن بعد از اتمام نقل قول در متن آورده شود. لطفا )نام خانوادگ -

 د. ( آورده شونیبه الت تیشماره و صفحه مجله( و )آدرس سا ایجلد و صفحه کتاب  سنده،ینو

 د. واگر ارجاع بعدی بالفاصله به همان مأخذ باشد از )همان: شماره جلد/ صفحه( استفاده ش -
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 شد.با قیتحق یها افتهیو ارائه  هیرد نظر ایمبحث، اثبات  ن کنندهایکلمه و ب 894حداکثر جهیتن -

عمنابمیتنظوهیش

منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی و نام 

 د.نویسنده )نویسندگان( به شرح زیر آورده شو

محقق، محلّ انتشار، نام  ایمصحح  ایو نام نویسنده، نام کتاب، نام مترجم  ی: نام خانوادگکتب

 ر.ناشر، نوبت چاپ، سال نش

و نام نویسنده، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره نشریه، سال انتشار، شماره  یخانوادگ  : ناممجالت

 ه.صفحات مقال

نده، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نام نویس ،یخانوادگ ها: نام  مقاالت یا دایرة المعارف مجموعه

 ه.کتاب، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد، شماره صفحات مقال

 ی.نترنتیا تیعنوان و موضوع، نام و آدرس سا سنده،یو نام نو ی: نام خانوادگینترنتیا هاییتسا

 د:ه شوتوج لینگارش فهرست منابع در آخر مقاله به تذکرات ذ در

 آورده است،هشد هیمترجم حاذق ته یکه از سو دهیروان چک یمقاله، ترجمه عرب یانتها در

 شود.

مجله محفوظ و مقاالت  یمقاالت و چاپ آن برا یراستاریو زیقبول و ن ای: حق رد توجه

 د.نخواهد بو یخارج از ضوابط باشد، قابل بررس یا چنانچه مقاله زی. نشودیمسترد نم یافتیدر

 یید.از قسمت تماس با استاد استفاده نما دتوانییمسؤل م ریبا مد میارتباط مستق هتج

 د،ایهکه مقاله ارسال کرد قیاز همان طر دیدار ازیمقاله ن رهیکه قبل از چاپ به پذ یصورت در

 ید. ده امیپ

:رشیموردپذیمحورها

 هیکل نیبود و بنابرا خواهد یثیو حد یقرآن هایهشده، آموز رفتهیمقاالت پذ یاصل محور

در مسائل مبتالبه  نید حیکه بتواند در ارائه مناسب نظر صح ثیمباحث حوزه مسائل قرآن و حد

و...  یثیو حد یو پاسخ به شبهات قرآن لیتحل ،ینید یارائه سبک زندگ ،یزندگ یمانند الگو ساز

 شود.می رفتهیپذ اشدمؤثر ب
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سخنسردبیر

 میاهلل الرحمن الرح بسم

 نیالطاهر تهیاهل ب یمحمد و عل نایو نب دنایس یاهلل عل یوصل نیرب العالم الحمدهلل

بحث دوم در  بحث در باره خود استعاذه کیکه چهارتا بحث هست  میگفت میالرج طانین الش ماعوذ باهللدر باره 

 ه.و بحث چهارم مستعاذ منم یبر یکه به او پناه م یآن کس یعنیپناه برنده، سوم مستعاذ به،  ذ،یمستعباره 

 لیبه خدا پناه بردن تحص ایاستعاذه  نیا اندهگفت هایبعض؟ اریاخت ایجبر است  استعاذه ایاست که آ نیامروز ا بحث

و ما  به دست خداست زیکه همه چ دیگوب یاگر کس یاست که محال است و نشدن یزیچ لیتحص ایحاصل است 

 اعوذ باهلل گفتن معنا ندارد گرید ومتعال پناه داده  یخدا (، پسنیکتاب مب یاال ف ابسیرطب و ال  وال) میکاره هست چیه

پس  .بکند استعاذه یکه کسمحال است و . اگر هم خدا پناه نداده است امکان هم ندارد حاصل است لیچون تحص

که وجود ندارد و  ستیزیچ کی ای .حاصل لیتحص شودیرد که مهست که وجود دا یزیچ کی ای اعوذ باهلل گفتن

 .است ینشدن زیچ کیطلب  و طلب محال یعنید، موجود هم بشوامکان هم ندارد که 

 یاعده کیاش به دست خداست چون همه مییند که معنا ندارد که ما اعوذ باهلل بگواهگفت ونیجهت جبر نیهم به

 ن. گفتمعنا ندارد اعوذ باهلل دنیگویهم م هاآن ارندیفدار اختهم طر

 ،است طانیگناه به خاطر وسوسه ش نیا میکنیم یگناه کینکرده اگر ما  یاست که خدا نیاشکال بزرگتر االبته 

 میکنیم گناه مثال ما که یعنی به گناه انداخت یرا چه کس طانیحاالخود ش اندازدیاست که آدم را به گناه م طانیش یعنی

 طانیکار را بکن ش نیا دیگویفرشته م مثالدر باره من و شما را وسوسه کرد؟  طانیش یکند چه کسیم او ما را وسوسه

  کند؟یبه شر دعوتش م چه کسی ر،یکند به خیخدا دعوتش م سیابل حاال ،کار بد را بکن نیا دیگویهم م

  ت.نفس اس یهوا صل آنا. ستین طانیکار ش ،گناه یوسوسه برا شهیهم پس

 ةیالقدرکه: نقل شده  خدا غمبریکه از پ یثیحددر پاسخ این سؤال الزم است این نکته را مطرح کنم که 

و  ارندیکه طرفدار اخت ییآنها یعنی یردَقَ ندیگویها میبعض ت.اس یمعروف یلیخ ثیحد نیا. ةاالممجوس هذه 

 .ر جبرندکه طرفدا ییآنها یعنی یقدر ندیگویها میبعض

 .هایجبر نه هایضیوتف یعنی ةیالقدر کنمیمن فکر م. دیفرمایم یست چیروشن ن شیمعنا ثیحد یلیخ ینعی

 .میبفهم دیرا با ثیموضوع حد ثیاز حکم حد میرا معنا کن یثیدح میخواهیم یکه گاه دینیاست بب نیعلتش هم ا

 دیبگو یکس کیحاال  یعنیاست که  نیا شیمعنا ثیحد نیا ایگناه دروغ است آ نیگفت بدتر یثیحد کی اگر مثال

خودکار شما گم مثال  !واقعا از زنا بدتر است یعنیبزرگترین گناه است!  ، ایندیدروغ بگو و پاسخگوکجاست  یینانوا

 .ستیگناه ن نیمعلوم است که بدتر نیا! گناه را انجام داده نیبدتر نیا، برداشته یگفت که فالندروغ  به یکیشده بود 
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. مقتضای چه یعنیکه کذبش  دیبفهم دیبا نیاز کلمه بدتر یگناه است ول نیکذب بدتر دیگویمحدیث درسته که  پس

گناه که از زنا هم بدتر  نیبدتر .گریدیکنه دروغ من و شما به  استدروغ به خداین است که مراد از موضوع  حکم

 .یچ یعنی میدیدروغ را فهم ن،یراالن از کلمه بدت .ت که آدم به خدا تهمت بزنداس نیباشد ا

 کی . اما آیا واقعازنا به محارم داخل خانه خدا بدتر است 33از  بتیغ کیکه  دیگویم یثیحد کیمثال ها  ای 

که برود تو کعبه  یکس ایبدتر است کارش  نیکرد ا بتیغ کی یکس کیحاال واقعا  ؟زنا بدتر است 33از  بتیغ

 ششالقیک  شودیکرد م بتیغ یکساست اما اگر اعدام  حکمشی کسنین چ؟ شود با محرم خودشمرتکب فحشا 

 ؟دیبزن

 یگرید بتیغ نیا .نیست میکنیکه ما م ییهابتیغ ،زنا بدتر است 33از  بتیکه غ دیگویکه م نیا شودیم معلوم

-یحضرت درست م یبرا بیهمه ع نیکه ا هیامیبنت. نهاسی. زنا بدتر از استیزنا بدتر ن 33از  نهایا ،دیگویرا دارد م

 از فحشا نه هر غیبتی.تر است گناه آنان بیش .ددنزیم حرفامیرپشت حضرت و  کردند

با  دیرا با تیاروا نیا ی ازلیخ پس. که باید ازعرف فهمیده شود استتناسب حکم و موضوع  این مطلب لیدل

 میمعنا کنهمین دقت 

یا کسی بگوید در قیامت  برد ودارد، آبرو می یترقوی تبعاتچون ، تر استاگه کسی بگوید اهمیت غیبت بیش

 جوری استتر باشد و عذابش هم همینتر است. من معتقدم تبعات آن فحشا چه بسا بیشی غیبت بیشاخروعذاب 

 ؟رندیپذیمکنار هم  دو تا را نیا ایدن یکجاچرا که 

موضوع آنها معنا کرد. مثال دیگر حکم  را باید با به هر حال معنای حکم وارد شده در فرمایشات معصومان

 دایجاسوس را پ دیاگرحاال فرض کن، خوب این حکم سنگین برای چه نوع جاسوسی است است یجاسوساعدام برای 

، این حکمش مانند کسی است که امور امنیتی را گزارش است گه به دشمن گزارش وضعیت یک مدرسه دادهکردند 

 کرده است؟

 ضیوبودن مناسب با تف ی، مجوسمجوس ةیالقدر مییگویم یکه عرض کردم وقت یحیتوض نیحاال با توجه به ا 

  هست نه مناسب با جبر

و  زدانیآن که طرفدار  منیو اهر زدانیهست  زیکه طرفدار دو چ یآن کس یعنی یمجوس ؟یچ یعنی یمجوس

-یم هایضیوتف ت.دست خداس زیچ همه ندیگویهستند. م کیقائل به  شهیهم هایقائل به دو است. جبر یعنی منیاهر

 یعنی هیقدر فهممیم یاز کلمه مجوس نیبنابرا. پس میکنیم را ما ییکارها کیکند یرا خدا م ییکارها کی ندیگو

 .کندیروشن م خود حکم موضوع حکم را پستفویضی. 

سردبیر
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قرآنوسنّتهایدرآموزهنینوهایپژوهشیدوفصلنامهتخصص

9-92صصق3005-ش3044پائیزوزمستانم/هشتهم،شمارپنجسال

 

 واکاویمفهومگونهوکارکردوتعییننسبتآندرمطالعاتحدیثی

 1محسن قمرزاده

 8ملیحه خدابنده لو

 (13/11/1044؛ تاریخ پذیرش: 19/2/1044)تاریخ دریافت: 

چکیده

اصطالحاتی استوار است،  ترین منبع فهم قرآن کریم بر مفاهیم وروایات تفسیری به عنوان مهم

که شناخت دقیق این اصطالحات راهگشای محقق در به کارگیری روایات در تفسیر آیات قرآن 

باشد. یکی از این اصطالحات، فهم ارتباط روایت با قرآن کریم است که منجر به شناخت دو می

ه روایات تفسیری، شود. کارکرد و گونه به عنوان دو واژه مهم در حوزمفهوم کارکرد و گونه می

-تعاریفی دارند که به کارگیری تعریف صحیح و متقن، سبب کاربرد درست روایات در تفسیر می

ای و به صورت توصیفی تحلیلی به مقاله سعی شده به روش کتابخانهبر این اساس در این  باشد.

تعاریف ارائه شده  بندی و مقایسهآوری، دستهواکاوی آثار محققان علوم قرآنی پرداخته تا با جمع

در باب کارکرد و گونه، به تعریفی دقیق از کارکرد و گونه دست یابد بلکه راهگشای پژوهشگران 

در عرصه روایات تفسیری گردد و خروج از تشتت آراء گردد. با توجه به تعاریف ارائه شده 

ی خرد و کالن رسد گونه را در معناگروهی از محققان پس از مداقه در آراء موجود به نظر می

با توجه به تعاریف ارائه  را در معنای خرد کارکرد. البتهو گروهی دیگر گونه  بکار برده کارکرد

 بندی و ارزیابی دانسته شد گونه در معنای خرد کارکرد صحیح و علمی است.شده بعد از جمع

  کارکرد، کارکرد خرد، کارکرد کالن، گونه شناسی، روایات تفسیری. :هاکلیدواژ

                                                           

 ghamarzadehm@gmail.com  دکتری قرآن و حدیث و مدرس حوزه و دانشگاه پژوهشگر و دانش آموخته .1

 M.kh.lu1339@gmail.comمجتمع آموزش عالی کوثر  0دانش پژوه سطح . 8
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لهبیانمسأ-3

بی تردید هیچ کتابی در طول تاریخ اسالم به اندازه قرآن مورد توجه نبوده است. از این رو 

ای به قدمت قرآن دارد. صاحب نظران ه موضوع آن کالم خدا است، پیشینهدانش علوم قرآنی نیز ک

رن اول، دوره دوم معتقدند علوم قرآنی سه دوره زمانی دارد، نخست دوره نقل و بیان شفاهی در ق

های وم تا پنجم، سوم دوره تدوین دانشتدوین علومی از قرآن بدون نام علوم قرآنی از قرن د

مربوط به علوم قرآنی از قرن سوم به بعد که علوم اصطالحات علوم قرآنی به صورت جدی 

 عمق بخشی به این اصطالحات هستند.گسترش یافت، که محققان در قرن اخیر در مرحله 

واقع ماهیت و هویت هر علم متأثر از عناصر معرفتی آن است که در قالب اصطالحات  در

بر پایه هاست، که هرگاه اندیشمندان زار اصلی انتقال مفاهیم و اندیشهیابد. اصطالحات ابتبلور می

مند درون علم را کشف کنند، در انعکاس مفاهیم علمی دانش مورد نظر این اصطالحات روابط نظام

بندی آن موثر خواهد بود. پس شناخت اصطالحات علوم قرآنی گامی راهبردی برای درک ستهو د

جامع از محتوای دانش و دسته بندی درست آن است. متخصصان این علم نیز برای شناسایی 

  اند.های مؤثری برداشتهمطالب و دسته بندی مباحث و شناسایی مصطلحات علوم قرآنی گام

ری که یکی از مباحث علوم قرآنی است مصطلحات مختلفی مانند روایات تفسیدر بخش 

ها دو واژه مهم آن، کارکرد .. کاربرد دارد. در مبحث استعمال واژه.ها وحجیت، تعداد، استعمال واژه

جا که در تفاسیر پیشینیان به مباحث نظری و اصطالحی کارکرد و گونه پرداخته و گونه است. از آن

ای معاصر نیز جز اشاراتی کوتاه بیان نشده است و این دو اصطالح به درستی هنشده و در پژوهش

به دلیل عدم تعریف صحیح و جامع از دو  تعریف نشده، پس بنابر تشتتی که در بین نویسندگان

واژه کارکرد و گونه وجود دارد؛ که گاهی از کارکرد و گاهی از گونه و گاهی از هر دو استفاده 

ها و رسیدن به یک پختگی در له در تالش است تا برای حل تعارض بین این واژهکنند؛ این مقامی

استعمال، با ارائه گزارشی از کاربرد این دو واژه در بین محققان به تعریفی کامل از کارکرد و گونه 

دو دست یابد. آیا نسبت بین آنها تساوی است یعنی کارکرد هم معنا با گونه میان آن و نسبت

نسبت بین آنها تباین است؟ یعنی مفهوم کارکرد در تضاد با گونه است یا مفهوم کارکرد و  است؟ یا

 من وجه و یا عموم خصوص مطلق است؟گونه عموم خصوص 
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مفهومشناسی-9

و در اصل به معنای سیراب شدن و خالف عطش است. ابن فارس « روایت از ریشه روی»واژه 

)ابن فارس، « عطش، ثم یصدف فی الکالم احامل ما یروی منه... ماکان خالف ال.روی»می نویسد: 

 ییند، زیرا حاجیان در آن روز توشهگوعرفه )نهم ذی الحجه( را ترویه می( روز قبل از 043بی تا: 

  (318 ق،1043دارند.)فراهیدی، آب بر می

عنه  ، به منقولخبری است که به طریقی از ناقالن روایت در اصطالح اهل حدیث به معنای

  (113 ق،1013شود. )االعلمی الحائری، می)منشأ روایت( منتهی 

لی از ناقل دیگر به شخص نویسد: روایت خبری است که از طریق نقل ناقطریحی می

دارای مراتبی چون تواتر، مستفیض و خبر واحد باشد.  برسد و ، یا ائمه معصومینپیامبر

 (133 ش،1399)طریحی، 

معنای هر دو  داند.می ،که مقلوب سفر است« سفر»یا  «فسر»ی از ریشه را ی تفسیرراغب واژه

شود؛ از اعیان و امور مادی استعمال میاند، با این تفاوت که سفر در پرده برداری را کشف گفته

شود. )راغب هره معنای معقول به کار گرفته میأما فسر در رفع نقاب از چ« والصبح اذا اسفر»نظیر 

: 1399کند. )طریحی، ریحی نیز در مجمع البحرین ذکر می( همین معنا را ط339تا: اصفهانی، بی 

032)  

در باب تفعیل برای رساندن مبالغه در عملیات کشف است. )راغب « فسر»استعمال ماده 

( از این رو، تفسیر در جایی به کار می رود که فهم عبارت و کشف مراد 333اصفهانی، بی تا، ص

کشف ای از ابهامات دچار اختالل شده است. بر این مبنا تفسیر را لیل وجود پارهبه د خدای متعال

 (032ش: 1399؛ فخرالدین، 99ق: 1010اند. )ابن منظور، معنا از لفظ مشکل تعریف کرده

تفسیر در اصطالح تالش مفسر برای کشف مراد خدای متعال از آیات قرآن است. )الموسوی 

که ابهامی بر آیه  دانندای از کشف میبرخی تفسیر را فقط برای حوزهبته ( ال339ش: 1330الخوئی، 

گروهی دیگر عالوه بر  (10ق: 1084)ابو حیان، یا عبارت مشکلی وجود داشته باشد.عارض شده 

ق: 1019؛ آلوسی، 84ق: 1324اند. )مکارم شیرازی، ن دفع شبهات را بر آن اضافه کردهمطالب پیشی

3) 
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ای در تبیین مفاد قرآنی و مراد و مقصود که به گونه دسته از روایاتی آن نیز به روایات تفسیری

تر وارد برخی نیز به صورت جزئی (00ش: 1334. )دیاری بیدگلی، شودگفته میکند، آن کمک می

-مذکور باشد یا روایت ناظر به آیهگویند که آن روایاتی که بخشی از آیه در آن اند و میبحث شده

د آن آیه در روایت مذکور نیست؛ اما روایت به بیان مراد خدای متعال در آن آیه ای باشد که خو

 ( 3ش: 1323)مهریزی،  .استروایات تفسیری ، زمینه فهم آن را فراهم ساخته استپرداخته و یا 

 حاست. اصطالمعنای انجام یک وظیفه به   functionالتین ریشه از کارکردواژه 

یر مفاهیم علوم اجتماعی از معنای واحد و روشنی برخوردار نیست همانند سا function)کارکرد)

 تبیین امور معموال کارکرد به معنی نقش یا اثری در های مختلف معانی مختلفی دارد.در زمینه و

 گذارد.ا آنها مرتبط است باقی میهایی که باست که هر پدیده درزنجیره پدیده

یده، انگیزه، غایت، نیت، نیاز، نتیجه وحاصل نیز به کارکرد به معنای وظیفه، معلول، عمل، فا

روایات تفسیری، مقصود از کارکرد، ایفای نوع نقشی است که روایت   کاررفته است. در حوزه

نسبت به آیه یا کل قرآن دارد، به عبارتی کارکرد ارتباط عام و کالن روایات نسبت به قرآن است. 

ب گفته شده دو نوع کارکرد برای روایات تفسیری متصور ( با توجه به مطال82 ش:1331 )مقتدایی،

وایت چه است. اول آنکه کارکرد روایات تفسیری نسبت به آیه، به صورت خاص. یعنی اینکه ر

کند؟ و چه نقشی در روشن شدن مفاد آیه دارد؟ این بخش را برخی از وجهی از آیه را تفسیر می

اند هرچند که به صراحت بیان نکرده رح کردهخود به این شکل و مراد مطمتخصصین در آثار 

( دوم اینکه کارکرد کالن روایات تفسیری 00ش: 1334؛ دیاری، 111ش: 1331باشند. )رستم نژاد، 

ناظر به کل قرآن چیست؟ آیا مانند عالمه طباطبائی این روایات در حوزه تفسیر صرفاً مؤیدند و در 

یا مثل دیدگاه اخباریون استقالل تام دارند؟ این  آیند؟ وحوزه احکام و قصص مکمل به شمار می

نوع کارکرد در کالم بزرگانی چون عالمه طباطبائی و آیت اهلل معرفت وجود دارد. )قمرزاده، 

 ( 12 ش:1333

. قسمت گوشتی زیر 3سیما  ،. رخ8نوع  ،.رنگ1گونه در لغت به معنای،)نِ( ] په[ )اِ( واژه 

گونه، آمده است. )فرهنگ  ـــ. همانند چیزی مانند: پیامبر0 لُپ ،ها و کنار بینی و دهانچشم

 فارسی معین(

شود همان معنای نوع است و در علوم آنچه در دانش علوم انسانی و مباحث نظری استفاده می

تجربی و زیست شناسی معنای رخ، شکل و رنگ کاربرد دارد؛ لذا وقتی این واژه با پسوند شناسی 
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رود. گونه در اصطالح دانشمندان ای شناخت انواع هر چیزی به کار میشود به معناستعمال می

بندی روایات تفسیری براساس تعیین نسبت آن با آیه است. از علوم قرآن و تفسیر، به معنی دسته

اند. )قمرزاده، رو متخصصین این حوزه به این دسته بندی در آثار خود گونه شناسی اطالق کردهاین

ای متمایز  هر کدام از این روایات ماموریتی در ارتباط با آیه دارند لذا هر گونه چراکه (80ش: 1333

 (99ش: 1332از گونه دیگر است، به عبارتی گونه نسبت خاص روایت با آیه است. )قمرزاده، 

مقاالتی وجود دارند که عالوه بر معنای گونه )نسبت خاص روایت با آیه( معنای که در حالی

اند )نسبت روایت با کل قرآن( که سبب تشتت در آرای ی گونه به کار بردهکالن را نیز برا

 نویسندگان شده است. 

انعکاسمفهوماستعمالیکارکرددرآثارمعاصر-5

ای که در کتب و مقاالت متعدد صورت گرفته، این نتیجه حاصل با توجه به مطالعات گسترده

عانی گوناگون به کار رفته است، که در ذیل به آنها شد که کارکرد در آثار اندیشمندان معاصر به م

 شود.اشاره می

جایگاهونقش-5-3

از جمله معانی مورد استعمال کارکرد در آثار معاصر، مفهوم جایگاه و نقش است. که در آثاری 

جایگاه و نقش »( در مقاله 183 -149: 1333مانند داوود معماری و جالل مصطفایی اجاللیه )

کنند: روایات در تفسیر اطیب البیان دارای کارکردهای بیان می« ر تفسیر اطیب البیانروایات د

گیری در تفسیر عمومی آیه، بیان مصادیق و مبهمات آیه، تبیین ند. مانند: بهرهگوناگون هست

ذکر  ، بیان فضائل و خواص سور،مجمالت آیات االحکام، شرح وقایع تاریخی زمان پیامبر

نقش و »: چکیده( در پایان نامه 1338چنین علی امیری )هم .،...و مدنی بودن ومکی  سبب نزول،

کند: پس از استخراج اخبار بیان می« جایگاه اخبار صحابه و تابعان در تفسیر التبیان شیخ طوسی

ترین کارکرد این اخبار در تفسیر عبارت است از: بیان صحابه و تابعان روشن شد که عمده تفسیری

محسن نورایی و محمدحسین صالحی و یا  .یات، تبیین مفهوم آیات، فضای نزول، و...مصادیق آ

جویی از مشترک المیزان با تسنیم در بهره بررسی نقاط»( در مقاله 831 -814: 1339شهربابکی )

های مختلف و ر تفاسیر در یک عرصه محدود نبوده و عرصهکنند: روایات دعنوان می« احادیث

های کارکرد روایات تفسیری عبارتند از: جری ترین عرصهگون دارد. برخی از مهمکارکردهای گونا

در برخی آثار کارکرد به معنای عام آن در مفهوم جایگاه و نقش به کار  .و تطبیق، تأویل آیه، و...
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شناسی تفسیر تبیان در  سبک»: چکیده( که در پایان نامه 1323است. مانند اثر محمد کاظمی )رفته

ترین کارکردهای روایات تفسیری در تبیان مشتمل بر کند: مهمبیان می« ل با روایات تفسیریتعام

قسم: تبیین مفاد آیات، تأیید معنای ظاهری آیه،  14چهار بخش عمده است: الف( تفسیری، در 

در  ....و یت با روایت، نقد روایت با روایتتأیید و یا تقویت اقوال، نقد اقوال با روایت، تأیید روا

داند. ب( مباحث  ضمن، شیخ طوسی تأویل را به معنای تفسیر و روایات تأویلی را نیز تفسیری می

کالمی، در دو قسم: اثبات اصول و فروع اعتقادات شیعه و پاسخ به شبهات مخالفان و نقد و 

البته بررسی اقوال آنان. ج( علوم قرآنی، در چهار قسم: اسباب نزول، نسخ، مکی و مدنی و قرائت. 

در مباحث قرائت به این نتیجه رسیدیم که شیخ طوسی روایات قرائت را به نحوی در تفسیر آیات 

به کار برده و کارکرد تفسیری برای بسیاری از آنها قائل است و شاید خواسته تا راهی جدید در 

 اعراب آیات. ارزیابی روایات قرائت معرفی نماید. د( کارکردهای روایات در تبیین معنای واژگان و 

طور که دیده شد کارکرد به معنای خرد و کالن در مفهوم نقش و جایگاه در آثار متعددی همان

 به کار رفته است.

معیار-5-9

در مقاله مهدی رستم نژاد کارکرد روایات تفسیری به معنای معیار برای شناخت اشتباهات 

بیان « کردهای تطبیق در احادیث تفسیریکار»است. ایشان در مقاله روایات اهل سنت به کار رفته

ای که یری راویان اهل سنت است؛ به گونهکند: بیانات تفسیری اهل بیت ناظر به بیانات تفسمی

 (. 182تا  149، 1331دهد. )رستم نژاد، ت آنان، مفاهیم صحیح را ارائه میضمن تصحیح اشتباها

برای تصحیح اشتباهات روایات نای معیاری همان طور که بیان شد کارکرد در این مقاله به مع 

 رود. السند به کار میضعیف

روش-5-5

های روایات تفسیری بیان شده در آثاری کارکرد به معنای روش به کار رفته که با عنوان روش

روش شناسی »ان ( با عنو03 -13: 1333است. مانند مقاله زینب السادات حسینی و زهرا اکبری )

کنند: از کارکردهای روایات تفسیری، بیان مفاد آیات است که با که بیان می« دتفسیر امام جوا

در کتاب  (33: 1391)و یا اکبر ایرانی کند. تر به تفسیر هر چی بهتر آیه کمک میتوضیحات بیش

روایات تفسیرى را به لحاظ نقشى که در فهم آیات دارند، در « روش شیخ طوسى در تفسیر تبیان»

لغت، قرائت، معنا )تفسیر(، اعراب، اسباب النزول و نظم، ناسخ و منسوخ،  دهد: رار مىچند دسته ق
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است. و برخی دیگر از مکّى و مدنى. پس در این آثار روش به معنای خرد کارکرد به کار رفته

زهرا فلسفین )چکیده( در پایان اند؛ مانند: اندیشمندان روش را به مفهوم کالن کارکرد به کار برده

کند: در روایات تفسیری ایشان، بیان می« حلیلی روایات تفسیری امام رضابررسی ت»امه ن

اجتهادی و تنوع  -های مختلفی مانند: استفاده از روش تفسیری قرآن به قرآن، روش عقلیروش

: چکیده( در 1322شود. هم چنین عذرا میثاقی )غوی، فقهی، کالمی، فلسفی یافت میمضامین ل

کند: آن حضرت در تفسیر آیات، بیان می« ناسی روایات تفسیری امام سجادش روش» پایان نامه

عالوه بر بیان معنای ظاهری، اهتمام خود را به ارائه معنای باطنی کالم خدا و تطبیق آیات بر 

-است. حضرت به مباحث علوم قرآن نیز توجه فرموده و هممصادیق ظاهر و باطن معطوف کرده

است. یح به آیاتی از قرآن استناد کردههای ایشان به صراحت یا تلو از روایتچنین بخش اعظمی 

است حین انجام کارهای مختلف موجب شدهبه آیات،  های امام ین در مواردی، اشارهعالوه برا

در استخراج معانی آیات، به  امام زین العابدین که سیره عملی آن حضرت مبیّن آیات باشد.

است که البته استناد به سنت نسبت به سایر دبی و قصص و تاریخ استناد کردها قرآن، سنت، قواعد

مامت نظیر ، در تفسیر قرآن از منابع خاصّ است. ایشان به عنوان امام معصومموارد چشم گیرترا

است که این منابع، روش ایشان را با روش دیگر  و الهام بهره برده میراث مکتوب پیامبر

بررسی روایات و روش »: چکیده( در پایان نامه 1334سازد. و یا فاطمه جعفری ) مفسّران متمایز می

کند: حضرت در تفسیر آیات عالوه بر بیان معنای ظاهری به بیان بیان می« تفسیری امام زمان )عج(

معنای باطنی و تطبیق آیات بر مصادیق توجه و اهتمام دارند، نیز بخشی از روایات ایشان به 

شناختی  یح مستند به آیاتی از قرآن است. قابل برداشت بودن مبانی کالمی و قرآنصراحت یا تلو

آید، امام در استخراج معنای آیات به قرآن،  های روایات این امام به حساب می نیز از دیگر ویژگی

 اند.  چنین اصول و قواعد جاری در علوم مختلف استناد کرده همو سنت، عقل 

 است.شده ر این آثار معنای روش برای بیان کارکرد کالن استفادهطور که مشاهده شد دهمان

 انعکاسمفهوماستعمالیگونهدرآثارمعاصر-0

های روایات تفسیری را مورد بحث و دانشمندان و متخصصان علوم قرآنی در آثار خود گونه

معانی مختلف گونه  است. که به بیانمعانی مختلفی از گونه برداشت شدهکه  اند،بررسی قرار داده

 شود:میدر آثار اندیشمندان پرداخته 
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 گونهمساویباکارکردخرد -0-1

اند؛ مانند مقاله برخی از اندیشمندان در آثار خود گونه را به معنای کارکرد خرد گرفته

نقش و کارکرد روایات تفسیری معصومان با »( با عنوان 23- 30: 1334محمدتقی دیاری بیدگلی)

ها و ی گونهکند: مقصود ما از روایات تفسیری، همهکه بیان می« بر دیدگاه عالمه طباطبائیتأکید 

و  های روایی و تفاسیر نقلی فریقین در ذیل آیات قرآنی ثبتاقسام روایاتی است که در مجموعه

ر ی تفسیر به شماتوان در زمرهها را به مفهوم دقیق کلمه نمیاند. گرچه بخشی از آنضبط شده

ی آورد. مسلماً کارکردهای روایات موجود در ذیل آیات قرآنی یکنواخت نیستند، برخی جنبه

ها و کارکردهای روایات تفسیری شامل: گونه....و پردازندشناختی دارند، برخی به تبیین احکام می

و  و یا مقاله محمدصادق حیدری .فضایل قرآن، اختالف قرائت، بیان مفاهیم، جری و تطبیق و...

بررسی کارکرد روایات تفسیری در متشابه »( با عنوان 83 -1: 1330سید علی اکبر ربیع نتاج )

ها و کارکردهای روایات تفسیری مفسر از کند: گونهمی که بیان« القرآن ابن شهر آشوب مازندرانی

قرآن دارد. روایاتی که نظر به تفسیر آیه یا آیاتی خاص از  -1گیرد، دو منظر مورد تحلیل قرار می

گردد بدون آنکه حدیث به طور جهتی از جهات معنایی آیه روشن میروایاتی که در پرتو آن،  -8

روایات »با عنوان  (33 -3: 1332خاص ناظر به آن آیه باشد. همین طور مقاله مهدی مهریزی)

هایی گونه اند،هایی قابل تقسیمکند: روایات به گونهکه بیان می« ، گونه شناسی و حجیتتفسیری

توان این کارکردها را به این شکل گونه های متفاوت این روایات دارند. میکه نشان از کارکرد

ی سیده زینب و مقاله ....شناسی کرد: ترسیم فضای نزول، ایضاح لفظی و مفهومی، بیان مصداق،

-بیان می« نشناسی روایات تفسیری معصومیتحلیل گونه»( با عنوان 19: مقاله1338وحدتی شبیری)

بندی اند. انواع تقسیمهایی قابل تقسیما بودن کارکردهای متفاوت به گونهکند: روایات به لحاظ دار

چنین سید هم .،...های روایات تفسیری عبارت است از: ترسیم فضای نزول، ایضاح لفظی،گونه

ی در فضیلت یر( در مقاله گونه شناسی روایات تفس110 -33: 1339محسن موسوی و میثم خلیلی)

اند: هایی قابل تقسیممتفاوت به گونه کنند: روایات به لحاظ کارکردهایبیان می« امام حسین

( 89: 1333و در آخر عبدالهادی مسعودی ) .،...و جری و تطبیق، تفسیر قرآن به قرآنسبب نزول، 

دی با آیات قرآن های متعدکند: روایات تفسیری به گونهن میبیا« تفسیر روایی جامع»در کتاب 

شوند؛ گاه ناظر به ارتباط دارند و دارای کارکردهای متعددند. این روایات به سه گونه تقسیم می

کنند، گاه ناظر به باطن آن هستند و آن را ای صریح تفسیر میظاهر آیه هستند و آن را به گونه

 رسانند. درک آیه یاری می کنند، و گاه با اشاره به مضمون آیه و گونه غیر مستقیم بهتأویل می
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روایات  نقد و معرفی، المیزان و»( با عنوان 130 -119: 1333ابراهیم نصراهلل پور)در مقاله  

های روایات تفسیری در المیزان، شامل تمام احادیثی است که در تبیین کند: گونهبیان می« تفسیری

گیری از ارت است از: تفسیر واژگانی، بهرهها در المیزان عبترین گونهمهم شود.معانی قرآن واقع می

گونه شناسی »( با عنوان 29 -19: 1322محمدعلی رضایی اصفهانی )و یا مقاله  .قواعد عربی، و...

های فهم قرآن کند: در مبحث قواعد و روشیان میب« آیات مهدویت بر اساس روایات تفسیری

بندی کرد. ن روایات تفسیری را تقسیماساس آ توان برهای مختلفی صورت گرفته که میسیمتق

: 1339علی احمد ناصح و فریده بهرامی )چنین مقاله هممانند بیان مصادیق آیه، تأویل و بطن آیه. 

کنند: اشاره می« سوره لقماندر  ایات تفسیری اهل بیتگونه شناسی رو»با عنوان  (810 - 138

های روایات کند. گونهت با آیه را بیان میشناسی عنوانی است که شیوه و نوع رابطه روایگونه

 مهدی رستم نژاداین گونه است در مقاله  ....تفسیری عبارتند از: ایضاح مفهومی، جری و تطبیق و

شود: شناخت نظم یافته انواع که بیان می« شناسی روایات تفسیریگونه»( با عنوان 39 -13: 1322)

ارت است ها عباین روایات خواهد انجامید، که انواع گونهتر از مندی آسانروایات تفسیری به بهره

-گیری از قرآن به قرآن، بهرهگیری از قواعد عربی، بهرهثیل، بهرهگیری از تماز: تفسیر واژگانی، بهره

 -833: 1333)سهیال جاللی کندری، فریده امینی و یا در مقاله  گیری از ساختار چند معنایی قرآن.

ترین کنند: مهمبیان می« یر قرآن کریمدر تفس ناسی روایات امام حسنشهگون»( با عنوان 834

شود، عبارت است شناسی روایات در تفسیر تعبیر میای تفسیری از منظر ایشان به گونههشاخص

: 1330زهره اخوان مقدم ) چنیناز: بیان علوم قرآن )من جمله سبب نزول(، بیان فضائل سور. هم

بیان  اصول تفسیر قرآن کریم برگرفته از روایات اهل بیت« ریا به آسماناز د»( در کتاب 819

توان تقسیم کرد: روایات تبیین واژگان، روایات های زیر مییات تفسیری را به گونهکند: روامی

  .نزول، روایات بیان مصادیق آیات و... سبب

کند: بیان می« سرانآشنایى با تاریخ تفسیر و مف»( در کتاب 149: 1321)حسین علوی مهر

ها و انواع مختلف روایات بهره برده است که به چند نمونه از آنها اشاره  عکرمه در تفسیر، از گونه

همین نزول آیات.  سببشود: مفهوم شناسى واژگان، بیان مصادیق، بیان ناسخ ومنسوخ، تفسیر  مى

در تفسیری پیامبرگونه شناسی روایات »طور فاطمه ملکی طجر )چکیده( در پایان نامه 

فسیری از جهت تبیین شناسی تقسیم روایت تکند: منظور از گونهبیان می «نورالثقلین و الدرالمنثور

 .. است. و یا طاهره جوکار.اق و، بیان مصدو توضیح واژه، جمله، شرایط تبیین فضای نزول

سوره  101تا  142ت شناسی و تحلیل روایات تفسیری آیاگزینش، گونه»در پایان نامه  چکیده()
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های متفاوتی را به ما اند معرفتن فرمودهیات قرآدر مورد آ کند: آنچه که ائمهبیان می« رهبق

 اند و یا این که ائمهدهد به این صورت که بعضی از آنها مصداق بخشی از آیه را بیان کردهمی

های دیگر از جمله بیان گونهاست ر فهم بهتر آن کمک کردهاند که دتر آیه پرداختهبه شرح بیش

است. تهعلت حکم، بیان نتیجه، بیان فضیلت آیه، داللت بطنی و موارد دیگر در روایات به کار رف

-اند و گونهبوده تر مورد توجه ائمهها از جمله داللت تطبیقی بیشدر این بین بعضی از گونه

چکیده( در پایان ) چنین حسن ساده تبریاناند. همهایی مانند داللت بطنی را به ندرت استفاده کرده

در کند: حضرت زهرابیان می« ت تفسیری حضرت زهراروش شناسی روایا»نامه 

های تفسیری مانند: جری و تطبیق، استناد به قرآن، تفسیر بر  استخراج معانی قرآن از انواع گونه

اند. مرضیه محبی فاده کرده.. است.النزول و اساس داللت التزامی، ایضاح مفهومی، بیان اسباب

-ن میبیا« یری از نگاه اهل بیتهای روایات تفسهای گونهشاخص»امه )چکیده( نیز در پایان ن

اند، که  در جهت تفسیر و فهم آیات قرآن از چهار گونه مختلف روایات نام برده کند: اهل بیت

 عبارتند از: تفسیر ظاهر، تفسیر باطن، تأویل و جری و تطبیق. 

های هدایتی روایات تفسیری سوره شناسی و آموزهگونه»پایان نامه  منه غفاری )چکیده( درآ

که روایات ایم که با توجه به نقشی  کند: در این تحقیق به این نتیجه رسیدهبیان می« فرقان

توانند، ایفا نمایند اکثر روایات وارده در ذیل این سوره در فهم و تفسیر قرآن می معصومین

باشد. و یا  های معنایی میسپس ایضاح لفظی و بعد بیان الیه از نوع روایات ایضاح مفهومی تربیش

سنجی روایات شناسی و اعتباربازیابی، گونه»: چکیده( در پایان نامه 1338فاطمه غالمشاهیان )

ی قرن الماهیار)متوفا مروان بن علی بن العباس بن کند: محمد بنبیان می« تفسیری ابن الماهیار

شناسی روایات تفسیری ایشان که عبارتند از: روایات  چهارم( ازجمله محدثان معاصر کلینی؛ گونه

سوره، آیه شناخت، معنا شناخت، تفسیری ـ تبیینی، تأویلی، جری و تطبیق، و مرتبط در بخش 

سندی و بررسی در پایان نامه  چنین کوثر سالمی ) چکیده(هم دیگری مورد توجّه قرار گرفته است.

کند: از میان انواع بیان می« های تربیتی آنتفسیری سوره فاطر و تحلیل آموزه شناسی روایاتگونه

ترین فراوانی به ترتیب به: ایضاح مفهومی، بیان مصداق، اخالقی، های روایات تفسیری بیش گونه

مورد بررسی و ؛ ای نزولو ترسیم فض ح لفظی و فضیلت سور و آیات مشترکاستناد به قرآن، ایضا

شناسی و گزینش، گونه»یده( در پایان نامه : چک1338شناسایی قرار گرفتند. و یا ندا روح االمین )

 ایات تفسیری اهل بیتکند: روبیان می« سوره بقره 823تا  831تحلیل روایات تفسیری آیات 

و بعضی تر آیه های مختلف آیات را در بر دارد بدین صورت که برخی از آنها به شرح بیشگونه
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اند. در این بین به بیان مصداق و یا بطن آیه پرداخته و یا در قالب دعا به فهم بهتر آیه کمک کرده

تر در کتب روایی وایات مربوط به شرح و داللت تطبیقی بیشر های روایی از جملهبعضی از گونه

چنین میثم شود. همت دیده میداللت بطنی در بین آنها به ندرمانند هایی شود وگونهیافت می

اهل سنت در داستان  بررسی تطبیقی روایات تفسیری شیعه و»نامه : چکیده( در پایان1330سویزی)

کند: روایات تفسیر البرهان در بیان می« با تأکید بر تفاسیر البرهان و الدرالمنثور حضرت موسی

ترین حجم شوند؛ که بیش یر آیات میهای کاربرد احادیث در تفس مجموع شامل نُه گونه از گونه

باشد. و روایات  می روایات تفسیری البرهان مربوط به بیان تأویل آیات داستان حضرت موسی

های کاربرد احادیث در تفسیر آیات  تفسیری الدرالمنثور در مجموع شامل هفت گونه از گونه

ه تبیین اجمال آیات داستان ترین حجم روایات تفسیری الدرالمنثور مربوط بشوند؛ که بیش می

بررسی روایات »: چکیده( در پایان نامه 1329باشد. و یا علی صفری ) میحضرت موسی

کند: روایات بیان می« ترین تفاسیر مأثور شیعه و اهل سنتتفسیری سوره آل عمران در مهم

دارای رویکرد  ای از این روایات باشند. دسته تفسیری از نظر رویکرد دارای انواع گوناگونی می

باشند. هر  ای دیگر دارای رویکرد تأویلی می ای دیگر دارای رویکرد تفسیری و دسته نقلی، دسته

باشند: روایات با رویکرد نقلی شامل  یک از این دسته روایات دارای انواع مختلفی به شرح ذیل می

دوم، روایات با  ی باشد. دسته روایات لغوی و روایات فضای نزول و روایات اخبار غیبی می

باشند که این دسته از روایات شامل روایات تبیینی و روایات تمثیلی است.  رویکرد تفسیری می

باشند که شامل روایات جری و تطبیق و روایات بیان  ی سوم روایات با رویکرد تأویلی می دسته

ای رویکرد نقلی اهل سنت دار معانی باطنی آیات است. اکثر روایات تفسیری در تفاسیر مأثور

تر روایات منقول در تفاسیر مأثور شیعه دارای رویکرد تفسیری و تأویلی که بیشباشند، در حالی می

( در مقاله تبیین واژگان آیات قرآن توسط عترت در 94 -90: 1334باشند. حسین خاکپور) می

اژگان قرآن توسط های متفاوت تبیین وها و گونهکند: شیوهبیان می« سیری اهل سنتروایات تف

عبارت است از: بیان ظاهری، بیان مصداقی، بیان توصیفی، بیان توسیعی. همین  معصومین

های تفسیر امام شها و روگونه»( در پایان نامه 04 -81: 1334طورحسین خاکپور و احمد عابدی )

به  لیات تفسیری امام عکنند: با بررسی روایبیان می« در روایات تفسیری اهل سنت علی

تاریخ، جری و تطبیق، و  کنیم که در آن امام با استفاده از مبانی علوم قرآنی،مواردی برخورد می

های دیگری از تفسیر است. در جایی ها گونهها به تفسیر قرآن دست یازیده است، که اینمانند آن

در  بیت ربرد روایات اهلگونه شناسی کا»( در مقاله 149 -31: 1334دیگرحسین خاکپور )

در تفسیر روح المعانی به  کند: استفاده از روایات اهل بیتبیان می« تفسیر روح المعانی آلوسی
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های مختلفی نمود یافته است و آلوسی در مواضع گوناگون و به اشکال مختلف از این روایات گونه

وری تأییدی )تأیید وری ترجیحی )ترجیح روایت بر سایر اقوال(، بهرهبهره برده است. مانند: بهره

چنین هم روایت با کالم رسول، صحابه، تابعان، و یا با قلم خود به تأیید روایت پرداخته است(.

با  شناسی روایات تفسیری پیامبرنهگو»: چکیده( در پایان نامه 1339شهال غالمی گندآبادی )

های روایات  ی شناسایی گونهنامه برا کند: در این پایانبیان می« تکیه بر تفاسیر روایی اهل سنت

تدا روایات تفسیری کنیم. اب تنها به تفاسیر اهل سنت مراجعه می تفسیری پیامبراکرم

بندی  تحت عناوین خاصی دستهکریم را، استخراج کرده و سپس ذیل آیات قرآن  پیامبراکرم

نزول  سببحکام، بیان ها، بیان آیات اال ها: بیان فضیلت قرائت سوره بندی شود. ازجمله این دسته می

 آیات و... است. 

ا کارکرد به معنای خرد های روایات تفسیری را مساوی بدیده شد که تمام آثار ذکر شده گونه 

 باشد.جا میاند، که این کاربرد با توجه به تعریف گونه صحیح و بهلحاظ کرده

 گونهمساویباکارکردخردوکالن -0-8

گونه را به دو معنای خرد که نسبت خاص روایت با آیه است؛ و البته در بعضی از مقاالت 

اند؛ آثاری مانند پایان نامه عالیه اخالقی کالن که سخن گفتن روایت درباره قرآن است، به کار برده

های  کند: در این تحقیق گونهکه بیان می« نقش روایات در تفسیر قرآن»: چکیده( با موضوع 1338)

های روایات تفسیری به اعتبار  . در بخش اول گونه استبخش بررسی شده روایات تفسیری در دو

؛ تفسیر  است روش مورد بررسی واقع شده و از این جهت روایات تفسیری به سه قسم تقسیم شده

. در بخش دوم که  گرایانه قرآن با قرآن، تفسیر قرآن به سنت نبوی و تفسیر محتوایی یا تأویل

های تفسیر روایی به اعتبار کاربرد در تفسیر  آید، به گونه ق به شمار میترین قسمت این تحقی مهم

، تأویل و بیان معنای  ، بیان مصداق ها پرداخته شده و مواردی چون تبیین و ایضاح معانی واژه

، رفع  ، توضیح آیات االحکام ، رفع تشابه و ابهام ، تعیین قرائت صحیح ، اشاره به سبب نزول باطنی

، تقیید مطلق و بهره وری از قواعد ادبی در  ، تخصیص عام ، شناخت ناسخ و منسوخ یتعارض بدو

. و یا مقاله علیرضا  هایی واضح و روشن مورد بررسی قرار گرفته است تفسیر آیات با ذکر نمونه

کند: استنادهای که بیان می« سی تفسیری امام رضاروش شنا»( با عنوان 08 -89: 1338فخاری)

های مختلفی داشته است؛ برای توضیح و تفسیر آیات، تعیین مصداق گونه م رضاقرآنی اما

چنین تفسیر عملی )کاربرد آیات( و تفسیر ارشادی می باشد. هم ،نقت رفتار امام با قرآآیات، مطاب

به   هاى تفسیرى کند گونهکه عنوان می« علوم قرآنی»( در کتاب 149: 1393سعیدی روشن )بیان 
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محمد فاکر چنین نظر هم شود: تشبیه و تمثیل، تفسیر عقلی، تفسیر والیی.قسیم میچند دسته ت

کند: روایات تفسیری ائمه که عنوان می« مبانی تفسیر روایی»( در کتاب 804: 1333میبدی)

ترین عامل تقسیم های گوناگون قابل تقسیم هستند، که مهمها و گرایشبه گونه معصومین

اتجاه و اسلوب. مناهج تفسیری در روایات شامل: تفسیر قرآن به قرآن، عبارت است از منهج، 

تفسیر قرآن به اثر، تفسیر قرآن به علم لدنی، تفسیر قرآن به دلیل عقلی، تفسیر قرآن به لغت. 

الهامی قرآن، تفسیر  اتجاهات تفسیری در روایات شامل: تفسیر قرآن به ظاهر آیات، تفسیر باطنی و

وضوعی، تفسیر بر اساس ترتیب سیر ادبی قرآنی. اسلوب تفسیر شامل: تفسیر متف تاریخی قرآن و

شناسی گونه»( در مقاله 30 -13: 1330د )علی راهمین طور بیانات تنوع تفسیر روایی.  نزول و

شود: موضوع روایات تفسیری از دو حالت خارج که بیان می« احادیث تفسیری از نظریه تا تطبیق

گوید. پس گوید؛ ب( روایت از سوره یا آیه سخن میرباره قرآن سخن مینیست: الف( روایت د

های فرعی این دو مدل با شود. گونهشناختی و تبیینی تقسیم میروایات تفسیری به دو کالن گونه

ینی های فرعی روایات تبینیست. گونه ها ممکنیکدیگر متفاوت بوده، از این رو تداخل در گونه

شناسی، تفسیری، تأویلی، جری و تطبیق و استنطاقی. البته آقای راد به تعریف  اند از: معناعبارت

 اند. اند بلکه ایشان غایت و هدف گونه را بیان کردهگونه نپرداخته

 بندیجمع-0-8-1

گونه در دو معنای خرد و کالن کارکرد  ،طور که دیده شد در نظر این محققان علوم قرآنیهمان

بندی روایات تفسیری براساس تعیین نسبت دسته با توجه به تعریف گونه که است، کهبه کار رفته

توان کاربرد معنای گونه در معنای کالن کارکرد را پذیرفت. چرا که معنایی که نمی آن با آیه است،

محمد فاکر  .شود، نسبت روایت با آیه است نه نسبت روایت با قرآناز گونه به ذهن متبادر می

کند: روایات تفسیری ائمه عنوان می« مبانی تفسیر روایی»( در کتاب 804: 1333میبدی)

ترین عامل تقسیم های گوناگون قابل تقسیم هستند، که مهمها و گرایشبه گونه معصومین

عبارت است از منهج، اتجاه و اسلوب. مناهج تفسیری در روایات شامل: تفسیر قرآن به قرآن، 

رآن به علم لدنی، تفسیر قرآن به دلیل عقلی، تفسیر قرآن به لغت. تفسیر قرآن به اثر، تفسیر ق

اتجاهات تفسیری در روایات شامل: تفسیر قرآن به ظاهر آیات، تفسیر باطنی و الهامی قرآن، تفسیر 

وضوعی، تفسیر بر اساس ترتیب تاریخی قرآن، تفسیر ادبی قرآنی. اسلوب تفسیر شامل: تفسیر م

گونه سبب تشتت و بهم ریختگی ذهنی مخاطب در آنچه که در ذهن از این جور تعریف از  نزول.

شود و این آسیب سبب دوری و فاصله بین بیند، میتعریف گونه دارد و آنچه که در نوشتار می
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تواند مطالب را ذیل عنوان مربوطه قرار دهد، همشود چراکه مخاطب نمیو مباحث می مخاطب

خواهد بود. پس برای رفع و جایگاه هر مسئله روشن ن شودچنین دسترسی به مطالب سخت می

ها باید معنای اصطالح کارکرد و گونه را به درستی شناخت و در جای خودش به کار این آسیب

 برد. 

 ارزیابی -9

اند؛ دانسته شد کارکرد در با مطالعه در مقاالتی که به بررسی کارکرد روایات تفسیری پرداخته

 است. و روش به کار رفته و جایگاه، معیارنقش آثار مختلف به معانی 

 کارکرد = نقش و جایگاه = روش = معیار

 

 

 

در بعضی آثار معنای خرد کارکرد و در بعضی معنای کالن آن مطمح نظر است. کارکرد در 

.. اشاره دارد. و در .به بیان مصادیق آیات، تبیین فضای نزول، تبیین مفهوم آیات و معنای خرد

.. .قرآن شناختی، تعلیم راهیابی به بطون قرآن و م به مفهوم رفع ابهام، تصحیح اشتباهات،معنای عا

 است.بکار رفته

 کند. خرد: نوع ارتباط روایت با آیه را بیان می                

 کارکرد        کالن: نقش و ارتباط روایت را نسبت به کل قرآن 

 کند.     بررسی می                

 

اند، که از نظر اکثر های روایات تفسیری را مورد بررسی قرار دادهآثاری نیز گونه                  

محققان علوم قرآنی بیان کننده مفهوم نسبت خاص روایت با آیه است. البته تعدادی از محققان در 

اند، که ر نظرگرفتهبه کارگیری معنای گونه دچار التقاط شده و برای گونه دو مفهوم خرد و کالن د

با توجه به مطالب بیان شده در مورد تعریف کارکرد و گونه این نتیجه حاصل شد که گونه در 

 معنای کارکرد خرد صحیح است.

 کارکرد

 کالن 

 )در ارتباط

 با کل قرآن(

دکارکردخرد
)ارتباط با 

 آیه(

کارکرد = نقش و جایگاه 
 = روش =  معیار



 11   /1044ئیز و زمستانپام، هشتم، شماره پنج؛ سال «های قرآن و سنّتهای نوین در آموزهپژوهش»دوفصلنامه علمی تخصصی 

  

 گونه = کارکرد خرد = بیان کننده نوع ارتباط روایت با آیه

 

 

 باشد.ولی کاربرد گونه در معنای کالن کارکرد صحیح نمی

 ر از معنای گونه نسبت خاص روایت با آیه استچرا که متباد

 نه نسبت روایت با قرآن. 

 

است، رابطه عموم و خصوص در آثاری که معنای کلی کارکرد در کنار معنای گونه به کار رفته

 مطلق برقراراست.

 

 کارکرد         خرد = گونه 

 کالن                      

 

ری بر اساس معنای صحیح اصطالحات کارکرد و گونه، بندی روایات تفسیدر نتیجه تقسیم

 پیامدها و فواید زیر را دارد:

 بندی دن جایگاه هر مسأله در نظام دستهروشن ش

 خارج شدن از تشتت حاصل از عدم به کارگیری درست اصطالح

 های نوظهور در نظام دسته بندی موجودامکان جایدهی رده اصلی و زیر رده

 ه مباحث و مطالب آن روان سازی دسترسی ب

 .های قرآنی به سمت مطلوبها و پژوهشطرح ریزی درس

 های مرتبط با قرآنزی مباحث و نظرات نوپدید در حوزهطرح ری

 کارکرد خرد = گونه

کارکرد                            
 گونه کالن

 کارکرد کالن = 

 گونه
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 گیرینتیجه -3

، یا ائمه شخص پیامبر روایت خبری است که از طریق نقل ناقلی از ناقل دیگر به

و خبر واحد باشد. و تفسیر، تالش  ضدارای مراتبی چون تواتر، مستفی برسد و معصومین

مفسر برای کشف مراد خدای متعال از آیات قرآن است. بنابراین روایات تفسیری، روایاتی است 

که بخشی از آیه در آن مذکور است یا خود آن آیه در روایت مذکور نیست؛ اما روایت به بیان مراد 

 فراهم ساخته است.مینه فهم آن را خدای متعال در آن آیه پرداخته و یا ز

روایات تفسیری، مقصود از کارکرد، ایفای نوع نقشی است که روایت نسبت به آیه یا   در حوزه

با مطالعه در کل قرآن دارد، به عبارتی کارکرد ارتباط خرد و کالن روایات نسبت به قرآن است. 

رد در آثار مختلف به اند؛ دانسته شد کارکسی کارکرد روایات تفسیری پرداختهمقاالتی که به برر

معانی نقش و جایگاه، معیار، گونه و روش به کار رفته است. کارکرد در دو معنای خرد و کالن به 

.. .به بیان مصادیق آیات، تبیین فضای نزول، تبیین مفهوم آیات و رود. کارکرد در معنای خردکار می

قرآن شناختی، تعلیم راهیابی به  باهات،اشاره دارد؛ و در معنای عام به مفهوم رفع ابهام، تصحیح اشت

 است. .. بکار رفته.بطون قرآن و

های روایات تفسیری را مقصود از گونه، نسبت خاص روایت با آیه است که آثاری نیز گونه

باشد. اند، که از نظر اکثر محققان علوم قرآنی گونه در معنی کارکرد خرد میمورد بررسی قرار داده

اند، که این کاربرد قان برای گونه دو مفهوم خرد و کالن کارکرد را در نظر گرفتهتعداد کمی از محق

تواند صحیح و علمی باشد. پس گونه به معنای خرد با توجه به تعریفی که از گونه ارائه شد نمی

 کارکرد صحیح است که شایسته است محققان علوم قرآنی به این معنا توجه الزم را مبذول نمایند.
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منابع-7

 قرآن کریمبعد از 

 ق(، معجم مقاییس اللغه، قم، مکتبه االعالم االسالمی.1323ابن فارس، احمد،)

 سوم.چاپ ، ق(، لسان العرب، بیروت1010کرم، )ابن منظور، محمد بن م

  ق(، البحر المحیط فی تفسیر، بیروت، دارالفکر.1084ابوحیان، محمد بن یوسف، )

محمد میرجلیلی استاد مشاور: احمد  نقش روایات در تفسیر قرآن، علی(، 1338اخالقی، عالیه، )

 .زارع زردینی دانشگاه یزد، دانشکده الهیات و معارف اسالمی

ش(، از دریا به آسمان )اصول تفسیر قرآن کریم برگرفته از روایات اهل 1330اخوان مقدم، زهره، )

 . (، دانشگاه امام صادقبیت

 المعارف الشیعه العامه، بیروت، االعلمی.  ق(، دائرة1013سین، )لحائری، محمدحاالعلمی ا

 ق(، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دارالکتب العلمیه. 1019آلوسی، سید محمود، )

، «نقش و جایگاه اخبار صحابه و تابعان در تفسیر التبیان شیخ طوسی»تا( پایان نامه امیری، علی، )بی

 ، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسالمی.کارشناسی ارشد

سال  ،بهار و تابستان، مطالعات فهم حدیثش(، 1339، )رسول، محمدجعفریمرتضی؛ ، اوحدی

 .0شماره -دوم 

 . ، تهران: سازمان تبلیغات اسالمى ش( روش شیخ طوسى در تفسیر تبیان1391) ، اکبر، ایرانى قمى

، «در زادالمسیر یات تفسیری اهل بیتنقش و جایگاه روا»ه ش(، پایان نام1333باقری، کبری، )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسالمی.

بررسی روایات و هر کدام از این روایات ماموریتی در »ش(، پایان نامه 1334جعفری، فاطمه، )

شگاه علوم و معارف قرآن کریم، ، دان، کارشناسی ارشد«امام زمان )عج(ارتباط با آیه روش تفسیری 

 دانشکده علوم قرآنی تهران.

علمی پژوهشی  ، مجلهعلوم قرآن و حدیثش(، 1333، فریده، )امینی، سهیال، جاللی کندری

 .11شماره  -وتابستانبهار ، حدیث پژوهی

تا  142آیات شناسی و تحلیل روایات تفسیری گزینش،گونه»ش(، پایان نامه 1338هره، )جوکار، طا

 دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. ،«سوره بقره 101

، دوفصلنامه ش(، روش شناسی تفسیر امام جواد1333حسینی، زینب السادات؛ زهرا اکبری، )

 .9تفسیرپژوهی، سال چهارم، بهار و تابستان، شماره
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حقیقات علوم ژوهشی تپ-علمیش(، مجله 1330،)سید علی اکبر، ربیع نتاجق؛ محمدصاد، حیدری

 .9 شماره ،پاییز ،قرآن و حدیث

شماره  -زمستان ، ترویجی سفینه-علمی: مجله علوم قرآن وحدیث ش(، 1334، )حسین، خاکپور

33. 

در تفسیر روح المعانی  شناسی کاربرد روایات اهل بیتهش(، گون1324خاکپور، حسین، )

 .2، شمارهرآلوسی، مجله حسنا، بها

حدیث پژوهی: ه علمی پژوهشیمجلعلوم قرآن و حدیث : ش(، 1334، )یمحمد تق، دیاری بیدگلی

 .9شماره  -و تابستانبهار 

 ،بهار، پژوهشی ثقلین-پژوهشنامه علمی، علوم قرآن و حدیثش(، 1330)محمد،، خطیبی ؛علی، راد

 .1شماره ،دوره دوم

 -ال دوم س ،ر و تابستانبها ،تفسیر اهل بیت، علوم قرآن و حدیثش(، 1333، )علی، راد

 .1شماره 

 ق(، مفردات الفاظ القرآن، دارالشامیه، بیروت.1019راغب اصفهانی، حسین بن محمد، )

 .1شماره  -تابستان ، حسنا، مجله ثعلوم قرآن و حدیش(، 1322)مهدی، ، رستم نژاد

نامه علوم حدیث، دوره دهای تطبیق در احادیث تفسیر، فصلش(، کارکر1331رستم نژاد، مهدی، )

 .3، مقاله30شماره ،19

مرکز  ، قم،  هاى تفسیرى قرآنها و گرایشش(، درسنامه روش1328) رضائى اصفهانى، محمد على، 

 . جهانى علوم اسالمى

تا  831یری آیات شناسی و تحلیل روایات تفسگزینش، گونه»روح االمین، ندا، )ش(، پایان نامه 

 و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات ،«سوره بقره 823

دانشگاه  ،«وایات تفسیری حضرت زهراشناسی رروش»ش(، پایان نامه ساده تبریان، حسن، )

 علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی مشهد.

تفسیری سوره فاطر و تحلیل  بررسی سندی و گونه شناسی روایات»سالمی، کوثر،)ش(، پایان نامه 

 گاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسالمی.، دانش«های تربیتی آنآموزه

مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام قم: ش( علوم قرآن، 1393، محمد باقر، ) سعیدى روشن

 .)ره( خمینى

،  مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ش(، علوم قرآنى، قم، 1393)محمد باقر، ،  سعیدى روشن

 . دوم
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رسی تطبیقی روایات تفسیری شیعه و اهل سنت بر»ش(، پایان نامه 1330سویزی، میثم، ) -34

دانشکده  ،، کارشناسی ارشد«با تأکید بر تفاسیر البرهان و الدرالمنثور تان حضرت موسیدر داس

 علوم حدیث قم.

ترین تفاسیر بررسی روایات تفسیری سوره آل عمران در مهم»ش(، پایان نامه 1329صفری، علی، )

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم  ی ارشد،، کارشناس«مأثور شیعه و اهل سنت

 انسانی.

 ش(، مجمع البحرین، مکتبه المرتضویه، تهران.1399طریحی، فخرالدین بن محمد، )

 ، قم: مرکزجهانى علوم اسالمى. ش(، آشنایى با تاریخ تفسیر و مفسران1320حسین، ) علوى مهر،

، «های هدایتی روایات تفسیری سوره فرقانو آموزه شناسیگونه»پایان نامه  غفاری، آمنه، )ش(،

 دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسالمی. ،کارشناسی ارشد

شناسی و اعتبار سنجی روایات تفسیری ابن بازیابی، گونه»نامه ش(، پایانفاطمه، ) غالمشاهیان،

 دانشکده علوم حدیث. ،«الماهیار

ا تکیه بر ب شناسی روایات تفسیری پیامبرنهگو»پایان نامه ش(، 1339، )آبادی، شهالغالمی گند

 ، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.«تفاسیر روایی اهل سنت

 گاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.ش( مبانی تفسیر روایی، تهران: پژوهش1333فاکر میبدی، محمد، )

یجی سراج منیر، ، مجله علمی ترواش(، روش شناسی تفسیری امام رض1338فخاری، علیرضا،)

 .11تابستان، شماره

 ق(، کتاب العین، قم، مؤسسه دارالهجره.1043فراهیدی، خلیل بن محمد، )

، دانشگاه کاشان، «حلیلی روایات تفسیری امام رضابررسی ت»فلسفین، زهرا،)ش(، پایان نامه 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

رساله  ،،«شناسی روایات نورالثقلین، تحلیل کارکردها و پیامدهاهگون»ش(، 1333قمرزاده، محسن، )

دکتری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده الهیات و فلسفه، گروه قرآن و 

 حدیث. 

، انتشارات 8، شماره های قرآنی مرکز فقهی ائمه اطهارش(، نشست1332قمرزاده، محسن، )

 مرکز فقهی.

، «شناسی تفسیر تبیان در تعامل با روایات تفسیری سبک»ش(، پایان نامه 1323)کاظمی، محمد، 

 دانشکده علوم حدیث.
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، «یری از نگاه اهل بیتهای روایات تفسهای گونهشاخص»ش(، پایان نامه محبی، مرضیه، )

 جامعه المصطفی العالمیه. ،دکتری تخصصی

پاییز ، های حدیثیآموزه، قرآن و حدیث علومش(، 1333، )داود، معماری، جالل، مصطفایی اجاللیه

 .8شماره  -و زمستان 

 معین، تهران: امیرکبیر. فرهنگ لغت ش(،1328)ن، محمد، معی

 ش(، کارکرد گرایی در بستر جامعه شناسی، علوم سیاسی دانشگه کرج،1331مقتدایی، زینب، )

 .91 -38، 2، تابستان، شماره 2دوره 

 ، تهران، دارالکتب االسالمیه.1ش(، تفسیر نمونه، ج1324مکارم شیرازی، ناصر، )

در نورالثقلین و  شناسی روایات تفسیری پیامبرگونه»ش(، پایان نامه ملکی طجر، فاطمه، )

 ، دانشکده الهیات.ارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، ک«الدرالمنثور

پژوهشی ـ علمیله شناسی و حجیت؛ مجش(، روایات تفسیری شیعه، گونه1323، )هدیم، مهریزی

 .99شماره، بهار، علوم حدیث

 ش(، البیان فی تفسیر القرآن، قم، المطبعه العلمیه.1330موسوی خوئی، سیدابوالقاسم، )

حدیث له علمی ترویجی، مجعلوم قرآن و حدیثش(، 1339، )میثم، خلیلی، محسن سید، موسوی

  .13 شماره -و زمستان پاییز، وزهح

، دانشگاه «ناسی روایات تفسیری امام سجادش روش»ش(، پایان نامه 1322میثاقی، عذرا، )

 دانشکده الهیات. ،الزهرا

در سوره  شناسی روایات تفسیری اهل بیتهش(، گون1339ناصح، علی احمد؛ فریده، بهرامی، )

 .34و 83ماره ا، تابستان و پاییز، شلقمان، مجله حسن

معارف اسالمی امام  بینات )موسسه، حدیثعلوم قرآن و ش(، 1333، )ابراهیم، نصرالله پور

 .30و33شماره  -بهار و تابستان (، رضا

مشترک المیزان با  ش(، بررسی نقاط1339) نورایی، محسن، صالحی شهربابکی، محمدحسین،

 .9، شماره3، دورهلنامه تفسیرپژوهیجویی از احادیث، دوفصتسنیم در بهره

، شناسی روایات تفسیری معصومینش(، تحلیل گونه1338نب السادات، )وحدتی شبیری، زی

 .19شماره ،، بهار و تابستان83مجله حدیث و اندیشه، شماره

، 83های قرآنی، سال ش(، فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش1339یعقوب زاده، محمد مهدی، )

 .3شماره

https://shahreketabonline.com/products/332/
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قرآنوسنّتهایدرآموزهنینوهایپژوهشیدوفصلنامهتخصص

99-33صصق3005-ش3044پائیزوزمستانم/هشتم،شمارهپنجسال

بررسیسندیاحادیثحاویکلمۀمعجزهبارویکردتاریخی

 8علیرضا طبیبی 1رنجفاطمه دست

 0محمد دهقانی 3روافسانه کوه

 (13/11/1044؛ تاریخ پذیرش: 19/2/1044)تاریخ دریافت: 

دهچکی

های سندی احادیث پژوهی مسلمانان است و تحلیلد روایات از مختصات مطالعات حدیثسن

-سرشار از اطّالعات مفید تاریخی است. یکی از کلماتی که امروزه از مباحث مهم علوم قرآنی به

-در هیچ کتابی دیده نمی« معجزه»است. تا قبل از قرن چهارم کلمة « معجزه»ی رود، کلمهشمار می

. هدف از چه کسی مُبدِع این کلمه استآورد که وجود میه را بهاین شبهمطرح شدن آن، د، اما شو

چه زمانی استعمال شده است. به نظر نگارنده و با بررسی انجام این پژوهش آن است که این کلمه 

ز استعمال شده است و قبل ااز قرن چهارم به بعد این کلمه که صورت گرفته، تحلیلی  -تاریخی 

شیخ دهد که همچنین تتبع محقق نشان می است.شدهاستفاده می «آیه»دیگر مانند  هایآن از واژه

 نموده است. استعمالق[ اوّلین نفری هستند که کلمه معجزه را 321صدوق)ره(]م

 حدیث، شیخ صدوق)ره(، معجزه. :هاکلیدواژ
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مقدمه

د هستند شاهد رویکردهای مختلفی در باتوجّه به اینکه احادیث دارای دو قسمت متن و سن

ها ناظر به متن، برخی ناظر به سند و برخی دیگر نیز به های حدیثی هستیم که برخی از آنپژوهش

گیرند. مطالعات سندی احادیث، شامل علوم بسیار مفیدی است که هم در صورت ترکیبی انجام می

چنین آورد و همدی را به ارمغان میهای زیاهای تاریخی دانشتحقیقات رجالی و هم در تحلیل

 ها پاسخ داد.توان براساس آنهای گوناگونی را میشبهه

« معجزه»باشد؛ یکی از مباحثی که در مطالعات علوم قرآن و حدیث دارای اهمیت فراوانی می

دادند ای انجام میالعادهبرای هدایت مردم کارهای خارق کّی نیست که برخی از پیامبراناست. ش

آیه، بیّنه، »العاده در قرآن با الفاظ که سایر افراد از انجام مثل آن ناتوان بودند. این کارهای خارق

است که کلمه معجزه در قرآن وجود ندارد و تا قبل اند. این درحالیگذاری شدهنام« برهان، سلطان

فی، وجود کلمة بینیم. از طرهای مختلف نمییک از کتاباز قرن چهارم این کلمه را در هیچ

اند سرمنشأ بسیاری زیستهکه تا قبل از قرن چهارم می در احادیث گوناگونِ معصومین« همعجز»

از شبهات گردیده است. تقریر این شبهات که در درون خود دارای یک تناقض هستند، بدین 

 صورت است؛

 .ومیندر دوران معص« معجزه»کلمة عدم استعمال های تاریخی و استناد به واقعیت

 .مندر دوران معصو« معجزه» جریان کلمهاستناد به این احادیث و اثبات 

هر یک از دو دیدگاه مذکور دارای طرفدارانی است که با استناد به مطالب گفته شده نتایج 

اند و حلّ ها به تحلیل و بررسی این روایات نپرداختهیک از آناند. اما هیچکامالً متضادی را گرفته

حال هیچ پژوهش جایی که تا بهاقشات تنها منوط به پژوهش در این روایات است. از آناین من

نگارندگان  ،صورت نگرفته کار نرفته استها بهمستقلی درخصوص احادیثی که کلمة معجزه در آن

یلی تاریخی و سندی قرار دهند لبرآن شدند تا در یک پژوهش مستقل این روایات را مورد تح

 رو در صدد تبیین دو موضوع ذیل است:ة پیشِدرنتیجه مقال

اوّلین نفری است که آن  ها:معجزه هستند، کدام یک از آنکنندة کلمة ابداع اگر معصومین

است؟ شده استعمالچگونه  مُبدِع این کلمه نیستند، کلمة معجزه هااگر آنو  را ابداع نموده است؟

های یا اینکه خیر، توسّط افراد مختلفی و در زمانآیا فرد خاصّی این کار را انجام داده است و 

 گوناگونی این کار صورت گرفته است؟
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 سیرایجادکلمۀمعجزه -1

بینیم که واژة معجزه در کتب مقدّس، استعمال نشده است. در تورات و با مطالعة تاریخ می

. حوزة استاشاره شده و عیسی لف، بارها به معجزات حضرت موسیانجیل با الفاظ مخت

معنایی معجزه در عهدین شامل کلمات گوناگونی است. این حوزة معنایی عبارت است از: 

-کلمة معجزه در عهدین به»نویسد: عالمه بالغی نیز می«. آیه/آیات، عجیب/عجایب و قوّت/قوّات»

، 1049بالغی، «)استل شدهقوّت( استعما -عجایب  –جای آن کلمات )آیت کار نرفته و به

 «semia»به زبان عبری و « اتوت»های مستعمل در معنای معجزه در کتاب مقدس واژه (.394ص
-می« terate»و به یونانی « موفتیم»را به عبری « خوارق رمزگونه»به زبان یونانی است و آیات و 

 (.902، ص1323نامیدند )گروهی از نویسندگان فرانسوی، 

است و مشتقات گرفته شده« عَجَزَ»ی و از ریشه اصالتاً عربی است« معجزه»با وجود اینکه کلمة 

معجز  –بار( 8نعجز) –یعجز  –بار( 11معجزین) –اعجز »صورت ی قرآن بهآیه 12بار، در  13آن 

در قرآن کریم وجود ندارد. « إعجاز»اند اما این کلمه و کلمة بکار رفته« بار(8عجوز) –یعجزون  –

یّنه، آیه، ب»چون شوند از الفاظی همنامیده می« معجزه»مروزه در قرآن برای استفاده از مفاهیمی که ا

 است.استفاده شده« برهان، سلطان

در هیچ « معجزه»ی شویم که کلمههای قرن دوّم هجری متوجّه میبا تتبّع و جستجو در کتاب

، های فراوانی در علوم مختلفها وجود ندارد. در قرن سوّم نیز باوجود نگارش کتابیک از آن

مَعجِز نه »ی نیستیم. تنها کتابی که در اواخر این قرن نوشته شده و کلمه« معجزه»ی شاهد کلمه

ی این ق( است. او در مقدّمه893أثر ابن قتیبه)« تأویل مشکل القرآن»در آن وجود دارد « معجزه

انه بعجیب النّظم ... و قطع منه بمعجز التّألیف أطماع الکائدین و اب.الحمدهلل الذی»نویسد: کتاب می

 (.11، ص1083ابن قتیبه، ..«).عن حِیَل المتکلّفین

زاییدة آثار و تفکّرات اوست « إعجاز و معجزه»جاحظ که جزء اوّلین نفراتی است که اندیشة 

جاحظ که متکلّمی »نویسد: نیز از این کلمات در آثار خود استفاده نکرده است. ریچارد مارتین می

صر ساختاری و ادبی)تألیف و نظم( قرآن از دیگر گفتارهای فصیح برتر گفت؛ عنابصری بود می

بر مبنای این « اعجاز قرآن»رسد که او جلوتر از این نرفته و به تعریف نظر میاست. با این حال به

ی ی کتاب إعجاز القرآن درباره(. باقالنی در مقدمه2، ص1331مارتین، «)برتری ادبی نپرداخته است

ی نظم قرآن تصنیف نموده که جاحظ کتابی در زمینه»قرآنِ جاحظ چنین گفته است: کتاب نظم ال
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ی متکلمان پیش از خود چیزی نیفزوده و از معنای پوشیده و پنهان معجزه پرده بر در آن بر گفته

ای که جاحظ به واژه»گوید: (. محمود محمد شاکر نیز می3-9، صص1329باقالنی، «)نداشته است

د امّا در سخنانش وجود ندارد، ناگهان در کتابی که واسطی تألیف نمود یافت آن نزدیک بو

، قبل از قرن «معجزه»ی (. تمامی این مطالب داللت بر نبودن واژه82، صص1083شاکر، «)گردید

 چهارم هجری دارد.

 معجزهپژوهیواژه -8

های مختلف کتاب در« معجزه»طور که گفته شد تا قرن چهارم هیچ اثری از وجود کلمة همان

 های لغت به این واژه را بررسی نمائیم.خواهیم رویکرد کتابنبوده است. در این قسمت می

کلمه  84، «عجز»ی ذیل واژه« العین»ق( در کتاب 199در قرن دوّم خلیل بن احمد فراهیدی )م

« معجزه»از ، «عجز»ی تنها در ذیل واژهرا تعریف نموده است اما نه« معجزه»از مشتقات کلمة 

، 1، ج1339شود)فراهیدی، آورد، بلکه در سرتاسر کتابش این لغت یافت نمیسخنی به میان نمی

بن(. پس از فراهیدی همین موضوع درمورد سایر لغویان نیز صادق است؛ اسحاق819-813صص

 جمهره»ق( در 381دُرید )م(، ابن809، ص8م، ج1399« )الجیم»ق( در کتاب 814مرار شیبانی )م

، 1ق، ج1081« )تهذیب اللغه»ق( در 394احمد بن ازهری )م(، محمدبن094ق، ص1333« )اللغه

فارس)م بن(، احمد808ق، ص1010« )المحیط فی اللغه»ق( در 329عباد )مبن(، اسماعیل813ص

المحکم و »ق( در 092سیده )( و ابن838، ص0ق، ج1040« )معجم مقاییس اللغه»ق( در  339

کنند تعریف نمی« عجز»( نیز کلمه معجزه را در ذیل واژه 832، ص1ق، ج1081) «المحیط االعظم

به همان « مُعجزه»از « عجز»پژوهی جای دیگر از کتاب لغت خود، غیر از واژه 9البته ازهری در 

 کند.معنای مصطلح امروزیِ آن یاد می

« صحاح العربیه الصحاح؛ تاج اللغه و»ق( در 333حمّاد جوهری )بندر این بین اسماعیل

را به همان معنای مصطلح امروزی « معجزه»کلمه « عجز»(، در ذیل واژه 223-220ق، صص1339)

شمس العلوم و دواء »ق( در  993سال حمیری )م  194نماید. بعد از گذشت تقریباً تعریف می

برد می (، این کلمه را در معجم لفظی خود به کار033، ص9ق، ج1084« )الکالم العرب من الکلوم

 شود... کاربرد این واژه شایع می.و پس از او نیز در تمامی معاجم لفظی، قرآنی، فقهی و

برای صاحبان این معاجم ناشناخته بوده « معجزه»ی این مطلب حاکی از آن است که کلمه

ی اند. درنتیجه واژههای خود نداشتهاست، زیرا هیچ دلیلی برای نیاوردن این کلمه در کتاب
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بایست آن را اند و فقط مییک اصطالح است که برخی از افراد آن را بوجود آورده« جزهمع»

-اش تعریف نمود وگرنه دچار خلط در معنای لغوی و اصطالحی میبراساس معنای اصطالحی

ای که با ادّعای نبی یا امام مطابقت دارد العادهامر خارق»از: عبارتست« معجزه»شویم. و لذا تعریف 

تا، شیخ مفید، بی«)ای که بشر از آوردن مثل آن عاجز و ناتوان استگونههمراه تحدّی است، بهو به

 (.39ص

 یاتنگارشکلمۀمعجزهازقرنچهارمبهبعدصخصو -3

در روایات حدیثی « إعجاز»ای که در همین ابتدا باید به آن اشاره نماییم این است که کلمة نکته

است و تا قبل از قرن چهارم شاهد « معجزه»ت درخصوص لفظ خورد و هر چه هسبه چشم نمی

هستیم)ابن « مُعجِز»ها نیستیم. اما در انتهای قرن سوم شاهد وجود کلمة در کتاب« معجزه»کلمة 

(. در قرن چهارم نیز به همین ترتیب این کلمه را در خالل برخی از روایات 11، ص1083قتیبه، 

، 8، ج1338صدوق، «)وَ یَکُونَ لَهُ الْمُعْجِزُ»(، 32، ص1043، 9عسکری«)هُمْالْمُعْجِزَ لَ»بینیم مانند: می

گیری بوده است و کلمة معجزه با (. در این قرن به علّت اینکه اندیشة إعجاز در حال شکل082ص

قرار دارد لذا برخی از مؤلّفان ...« دالئل، آیات، بیّنات و»تعریف اصطالحی خود در حوزة معنایی 

ها باشد مانند: کردند تا توضیحی برای آنحدیثی کلمة معجزه را عطف به این کلمات می هایکتاب

آیَةً بَیِّنَةً »(، 390همان، ص«)آیَةً لَهُ وَ دَلَالَةً وَ مُعْجِزَةً»(، 139، ص1043، 9عسکری«)آیَاتُهُ وَ مُعْجِزَاتُهُ»

گر نیز آن را داخل دو خط فاصله گذاشته تا با (. برخی دی034همان، ص«)وَ حُجَّةً مُعْجِزَةً لِنُبُوَّتِهِ

وَ مُعْجِزَاتِ  -یَا أَبَا جَهْلٍ هَذِهِ الْفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ قَدْ شَاهَدْتَ آیَاتِ اللَّهِ »متن حدیث خلط نگردد مانند: 

یسَى ابْنِ مَرْیَمَ کَمَا زَعَمْتَ أَنَّهُ کَانَ رَسُولِ اللَّهِ وَ بَقِیَ الَّذِی لَکَ، فَأَیُّ آیَةٍ تُرِیدُ قَالَ أَبُو جَهْلٍ: آیَةَ عِ

 (.004همان، ص«)وَ مَا یَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِهِمْ -یُخْبِرُهُمْ بِمَا یَأْکُلُونَ 

تری یافت، برخی کلمة معجزه را در ابتدای های بعدی که کلمة معجزه رواج بیشدر قرن

قَالَ فِی جَوَابِ  رَ الْمُؤْمِنِینَأَنَّ أَمِی عَنْ آبَائِهِ: بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى»نوشتند مانند حدیث می

(. عالمه مجلسی)ره( 384، ص3، ج1043مجلسی، «)...عَنْ مُعْجِزَاتِ الرَّسُولِ الْیَهُودِیِّ الَّذِی سَأَلَ

)ایشان  أثر احمد بن على بن ابى طالب طَبرِسى« احتجاج علی اهل اللجاج»این روایت را از کتاب 

عبارتی، در بحار یر از مرحوم طبرسی)ره( صاحب تفسیر مجمع البیان است( نقل کرده است. بهغ

ی عالمه مجلسی)ره( است زیرا در احتجاج به این این روایت تلخیص شده و ابتدای جمله، نوشته

رَأَ التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِیلَ وَ الزَّبُورَ إِنَّ یَهُودِیّاً مِنْ یَهُودِ الشَّامِ وَ أَحْبَارِهِمْ کَانَ قَدْ قَ»است: ل شروع شدهشک
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مْ عَلِیُّ بْنُ أَبِی وَ فِیهِ یهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِوَ عَرَفَ دَلَائِلَهُمْ جَاءَ إِلَى مَجْلِسٍ فِ :وَ صُحُفَ الْأَنْبِیَاءِ

 دارد.در آن وجود ن« معجزه»ی ( و اصالً کلمه814، ص1، ج1043طبرسی، «)و... طَالِبٍ

الَ: لَمَّا قَدِمَ عَن سَلْمَانُ قَ»نوشتند مانند: برخی دیگر نیز کلمة معجزه را در انتهای حدیث می

فِی الْمَدِینَةِ أَنَّهُ وَضَعَ کَفَّهُ عَلَى وَجْهِ أُمِّ أَبِی أَیُّوبَ  أَوَّلُ مُعْجِزَةِ النَّبِیِّ.. فَکَانَ .الْمَدِینَةَ النَّبِیُّ

 مناقب»(. عالمه مجلسی این روایت را از کتاب 181، ص13، ج1043مجلسی، «) عَیْنَاهَا فَانْفَتَحَتْ
(. 133، ص1، ج1393ق( نقل نموده است)ابن شهرآشوب، 922أثر ابن شهرآشوب)م«   طالب أبی آل

)یعنی از فکان اوّل معجزه الی آخر( از ابن  طور که مشخّص است انتهای روایتامّا همان

عنوان نمونه احمد آرام در عنی در اصل روایت این جمله وجود ندارد. بهشهرآشوب است. ی

، 8، ج1324رساند)حکیمی، میاین روایت را تا قبل از عبارت مذکور به اتمام « الحیاة»ی ترجمه

  (.29ص

عطفی را که متقدّمین بین معجزه و سایر کلمات « واو»های بعدیبرخی از راویان نیز در قرن

کردند. به عنوان نمونه حدیث: هم متصل میها را بهش وجود داشت را برداشتند و آناحوزة معنایی

یَوْماً الْقُرْآنَ فَعَظَّمَ الْحُجَّةَ فِیهِ وَ الْآیَةَ وَ الْمُعْجِزَةَ فِی نَظْمِهِ قَالَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِینُ  ذَکَرَ الرِّضَا»

های خ صدوق با واو عطف نوشته است در کتاب( را که شی134، ص8، ج1392صدوق، «)و...

( 043، ص8، ج1332)مشهدی قمی،  (، تفسیر کنز الدقائق10، ص23، ج1043بحاراالنوار)مجلسی، 

الْآیَةَ »( بدون واو عطف و به صورت: 833، ص1، ج1019)عروسی حویزی،  و تفسیر نورالثقلین

 است.نوشته شده« الْمُعْجِزَة

گیری آن وجود آمده است و شکلکلمة معجزه از قرن چهارم به بعد به تا اینجا ثابت گردید که

« معجزه»کلمة  ا در روایات مختلفی از معصومینمندی را به خود دیده است. امنیز مسیر نظام

ابداع کنندة لفظ و  آورند: یکی اینکه اگر معصومینوجود میوجود دارد که دو شبهه را به

-ه است؟ و دوّم اینکه اگر آنوجود آورداین کلمه را به هام یک از آنهستند، کدا« عجزهم»اصطالح 

 به جای واژه های همگن بکار بردهاند، آیا فرد خاصی این کلمه را وجود نیاوردهاین کلمه را به ها

است یا در گذر زمان و توسط افراد گوناگونی این کار صورت گرفته است؟ در ادامه به بررسی هر 

 پردازیم.موضوع مییک از این دو 
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 «معجزه»ازکلمۀدۀمعصومیناستفا -0

طور که گفته شد پژوهشگران مختلفی با استفاده از این دو موضوع)حقایق تاریخی و همان

اند که در ادامه به نقل و وجود احادیث حاوی کلمة معجزه( دو نظریة کامالً متضاد را ارائه داده

 پردازیم.ها میبررسی آن

ج و رای و امامان عصر رسالت و لسان پیامبر جزه به معنای اصطالحی آن درلغت مع»

(، غانم قدوری حمد معتقد است 12، ص1338؛ کرّاری، 11، ص1323)تشکری، « جاری بود

)قدوری حمد، « ده بودکار نرفته هرچند معنای آن شناخته شبه اصطالح إعجاز در زمان پیامبر»

لفظ معجزه در کتاب و سنّت وجود »نورالدین عتر نیز معتقدند: سیدرضا مؤدّب و  (033، ص1083

)مؤدّب، « و برهان( است جای این لفظ آمده است الفاظی چون )آیه، بیّنهچه که بهنداشته و آن

(، علیرضا جعفرزاده کوچکی در مقاله خود با عنوان بازاندیشی 131، ص1013؛ عتر، 2، ص1323

معجزه نه در قرآن و نه در سنّت، نسبت به قرآن و یا دیگر لفظ »نویسد: در حقیقت اعجاز می

(، سیدحسن سیدی نیز در کتاب 93، ص1339)جعفرزاده، « استشدهمعجزات پیامبران اطالق نمی

از حیث اصطالحی در قرآن و سنّت نیامده « معجزه»ی واژه»نویسد: سیر تاریخی اعجاز قرآن می

 (.89، ص1338)سیدی، « است

وجود داشته است برای اثبات نظر خود به  جزه در عصر ائمّهعتقدند کلمه معافرادی که م

اعجاز قرآن با »ها وجود دارد. به عنوان نمونه در کتاب اند که این کلمه در آناحادیثی استناد کرده

هجری، در روایتی بار در اواخر قرن نخست برای نخستین»است؛ نوشته شده« وهیپژگرایش شبهه

( 83، ص1، ج1333محمدی، «)کار رفته استواژة معجزه در معنای مصطلح آن به جاداز امام س

را آورده است ولی « بحاراألنوار»و کتاب « تفسیر منسوب به امام عسکری»ن و در آدرس آ

توجّه بوده و اغلب گویند این کلمه در آن زمان مستعمل نبوده است به این روایات بیافرادی که می

های اولیه اسالم به این نتیجه های قرنزارشات تاریخی و عدم وجود این کلمه در کتابباتوجّه به گ

 اند.گونه بررسی از این روایات انجام ندادهاند و هیچرسیده

هستند را براساس گویندة حدیث و « معجزه»در این قسمت از مقاله احادیثی که حاوی کلمة 

وجود آمده است و ود آیا در زمان خاصّی این کلمه بهنمائیم تا مشخّص شتاریخ نقل آن مرتّب می

 ها مستعمل بوده است.هایی از ابداع آن وجود دارد یا خیر در همة زماننشانه
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 و 030 و 323 و 38، صص1043، )عسکری.است روایت مربوط به دوران پیامبر 3

 (.931 و 033 و 031

، 1، ج1043راوندی،  ،33، 1043، )عسکری.است ه دوران امام علیروایت مربوط ب 3

 (.84، ص1010؛ طوسی، 198ص

؛ طبری امامی، 192، ص1393.)صدوق، است مربوط به دوران امام حسن مجتبیروایت  9

 (.211، ص8، ج1043راوندی،  ،083و194و133، صص1013

 (.931و932، صص1043، )عسکری.است دوران امام سجاد روایت مربوط به 8

، 1338صدوق،  ،098، ص1043، )عسکری.است امام صادق نروایت مربوط به دورا 0

 (.824، ص1010طوسی،  ،188، ص1، ج1329صدوق،  ،082، ص8ج

، 3و ج19، ص1، ج1043)راوندی، .است مربوط به دوران امام موسی کاظمروایت  8

 (.384ص

طبری امامی،  ،98، ص1043، )عسکری.است ه دوران امام رضاروایت مربوط ب 3

 (.023و338، ص1013

 (.139، ص1043، )عسکری.است وایت مربوط به دوران امام هادیر 1

 ،8/198، 1392است)صدوق،  مربوط به دوران امام حسن عسکریروایت  18

 (.919و048و334و390و312و831و834و823و839و193و133، صص1043، عسکری

کار به ط ائمّهنیز توسّ« معجزه»ة اگر فرض کنیم همة این روایات صحیح هستند و کلم

 که پیامبربه علّت ایناند دهاز این واژه استفاده کر بینیم تقریباً همة معصومینمی رفته است

این کلمه را ابداع  د بتوان فرض کرد که خود پیامبرشای ،کرده است نیز از این کلمه استفاده

خست بیان نمودیم تعارض های ننموده است. اما این مطلب با قرائن و شواهد تاریخی که در بخش

اما این کلمه را ابداع کرده باشد و همگان شنیده باشند  توان تصور کرد که پیامبرا نمیدارد زیر

د و حتّی این سوال هم برای کسی بوجود نیامده باشد که منظور از کسی از آن استفاده نکرده باش

از این کلمه استفاده کرده  در احادیث خود ت؟ و فقط برخی از امامان معصوماین کلمه چیس

 نیز از حقیقت این کلمه درخواستی نداشته باشند. باشند و حتّی مخاطبان معصومین
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دانند معنای ای است که گویا مخاطبان همه میگونهاز طرفی فضای صدور این احادیث به

سعد بن  بر،چیست اما مخاطبان این روایات عبارتند از: افرادی همچون)رمیله، وکیع، جا« معجزه»

ی خاص، برخی از یهودیان، برخی از مخاطبین و در برخی از یک فرقه منقذ و عبداهلل بن سالم(

اند معجزه چیست. دانستهتواند مخاطب واقع گردد گویا تمام عالَم میروایات نیز هر کسی می

یعنی است.  مطرح شدهاین کلمه توسّط راویان و ناشران و ناسخان توان گفت که یجه فقط میدرنت

در  چه بسا بوده است و بعداً« آیه، بیّنه، برهان و...»چون کلماتی هم اصل روایات معصومین

این کلمه ابتدا در کنار این الفاظ قرار گرفت و سپس « معجزه»وجود آمدن کلمة گذر زمان و با به

 ها را گرفت.طور کلّی جای آنهای بعدی بهدر زمان

 اویکلمۀمعجزهتحلیلسندیروایاتح -9

نمائیم. بندی میدر این قسمت، روایات را براساس سیرِ تاریخی انتشار در کتاب حدیثی دسته

بدین صورت که هر حدیثی)حاوی کلمة معجزه( که اوّلین بار در کتاب حدیثیِ متقدّمی وجود 

ی از دایرة شود بسیاری از احادیث تکراردهیم زیرا این عمل باعث میداشت آن را مبنا قرار می

 ت که تمامی احادیثی که در یک کتابتحلیل خارج شوند و نکتة حائز اهمیت بعدی این اس

است و در هر تاب متقدّم وجود دارد مقایسه شدهاند با همان حدیث که در یک کحدیثی آورده شده

ون کلمة جایی که مولّف متأخّر این کلمه را وارد در حدیث نموده اما مؤلّف قبلی آن حدیث را بد

که خارج از  از تحلیل سندی باید احادیثیایم. اما قبل معجزه آورده باشد موضوع را متذکر شده

 موضوع هستند را خارج نمائیم.

 روایاتخارجازبحث -1-9

است اما امروزه اشتباهاً بکار رفته شده« مَعجزه»ی روایاتی که در اصل روایت کلمه -1-1-9

درحقیقت این احادیث به دنبال بازگو کردن مطالبی کامالً متفاوت با  شود.خوانده می« مُعجزه»

قرار گرفتن و اگر کسی در « عجز»یعنی در مکان « مَفعله»بر وزن « مَعجزه»موضوع ما هستند. زیرا 

یعنی یک امر شگفت و بسیار مطلوب و « مُعجزه»قرار بگیرد یعنی ضعیف است. امّا « عجز»مکان 

مندی است. آسایی انجام دهد یعنی خیلی انسان توان«مُعجزه»موضع کار  خوب و اگر کسی در آن

( از 809، ص1333تمیمی آمدی، «)مَعْجِزَة الْعَفْوُ کَانَ مَفْسَدَةً الْحِلْمُ کَانَ إِذَا»بر این اساس حدیث 

( نیز 184، ص1، ج1049کلینی، «)بِإِقْرَارِ الْعَامَّةِ مَعْجِزَةُ الصِّفَةِ»دایرة بحث ما خارج است و حدیث 

یا « مَعجَزه»دهد که این کلمه گردد زیرا عالمه مجلسی)ره( در بحاراالنوار احتمال میخارج می
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ء عجزا أو معجزة بفتح  و یحتمل أن تکون المعجزة مصدر عجز عن الشی»بوده است: « مَعجِزه»

، 0، ج1043جلسی، م«)المیم و کسر الجیم و فتحها أی إقرارهم بعجزهم عن االتصاف بتلک الصفة

 (.193ص

است. به « معجزه»ی کلمه ی اشتباه نسّاخ و ناشران در طرحندهدهروایتی که نشان -8-1-9

بار از کلمة  3ق(،  330الکبری اثر حسین بن حمدان خصیبی)متوفی عنوان نمونه در کتاب هدایة

( 91، ص1013خصیبی، «)ا وَ قَدْوَ لَا مُعْجِزَةٍ إِلَّ»است؛ دو بار در خالل حدیث، معجزه استفاده شده

، همان«)و من دالئله و معجزاته»دیث، بار در انتهای ح( و یک390همو، ص«)وَ أَیَّ مُعْجِزَةٍ أَرَاکُمْ»و 

 شود.( کلمة معجزه دیده می148ص

را مؤسّسه بالغ در بیروت منتشر کرد)همان نشری که « الکبریالهدایة»نخستین بار، کتاب »

ی خطّی این نسخه افزارها و... وجود دارد(. پس از انتشار، روشن شد که بخشی ازامروزه در نرم

های ها در نخستین چاپ کتاب، تصحیح و چاپامانتیاست. با انعکاس بیکتاب چاپ نشده

-های متعدد کتاب، تفاوت(. با مقایسه و چاپ91، ص1333دیگری به بازار عرضه شد)حاج امینی، 

ای که حتّی از لحاظ بصری، حجم و تعداد صفحات یکی از گونهخورد؛ بهمی های فراوانی به چشم

های این کتاب، تقریباً دوبرابر چاپ دیگر است و حتماً این اندازه تفاوت محتوایی در دو چاپ

 (.02چاپ از آن کتاب، طبیعی و پذیرفتنی نیست و جای دقّت و سوال دارد)همان، ص

را نوشته « و کان من دالئله»لکبری؛ عبارت اتاب هدایةخصیبی در پایان یکصد حدیث از ک

در دو قسمت دیگر نیز  کهراچاست. نیز اضافه شده« معجزه»ها کلمة ناست اما در پایان یکی از آ

وجود دارد در نشرهای دیگری از این کتاب کلمة معجزه وجود ندارد به عنوان « معجزه»که کلمة 

لبرهان فی تفسیر القرآن این روایت را که در کتاب خصیبی نمونه سید هاشم بحرانی در تفسیر ا

، 1013خصیبی، «)3وَ قَدْ أَتَاهُمُ النَّبِیُّ ولَا مُعْجِزَةٍ إِلَّا»کندحاوی کلمه معجزه است را ذکر می

  نِعَ  : َبِإِسْنَادِهِ الْحُسَیْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْخَصِیبِی»شود ( اما در آن کلمة معجزه دیده نمی91-94صص

، 9، ج1390بحرانی، «)بِالرِّسَالَة  اللَّهِ  ا ظَهَرَ رَسُولُلَمَّ»، قال:  عُمَر، عَنِ الصَّادِق  بْنِ  الْمُفَضَّلِ

 (.19ص

روایت، قبل تر توسط مؤلّف کتاب برای توضیحات بیش« معجزه»ی روایتی که کلمه -3-1-9

در  صدوق)ره( از امام رضا وایت شیخاست؛ همانند رشدهدیده ، در آن از کالم امام معصوم

 (.134، ص8، ج1392صدوق، «)وَ الْآیَةَ وَ الْمُعْجِزَةَ فِی نَظْمِهِ»، عیون اخبار الرضا
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است و دارای  دارد آن را از کتاب مجهولی نقل کردهروایاتی که خود مؤلّف اذعان می -0-1-9

عَنْ »؛ «التحقیق الی سوادالطریقمنهج» باشد. ازجمله: روایت عالمه مجلسی)ره( از کتابسند نمی

قُلْنَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا صَنَعَ اللَّهُ بِهِمْ قَالَ هَلَکُوا وَ صَارُوا کُلُّهُمْ إِلَى النَّارِ قُلْنَا  ...سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ قَالَ:

.. فَقُلْنَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْتَ وَ اللَّهِ الْآیَةُ الْعُظْمَى وَ الْمُعْجِزُ .ثْلِهِ فَقَالَا سَمِعْنَا بِمِهَذَا مُعْجِزٌ مَا رَأَیْنَا وَ لَ

( سپس خود 04-33، صص89ق، ج1043مجلسی، «)ابْنِ عَمِّکَ رَسُولِ اللَّهالْبَاهِرُ بَعْدَ أَخِیکَ وَ 

عَن کِتابٍ مَجهُولٍ مُنفَرِدٌ بِه وَ هَذا حَدیثٌ مُرسَلٌ مَرویّ »نویسد: ایشان در خالل سند این روایت می

هَذا خَبَرٌ غَریبٌ لَم نَرَهُ فِی األصُولِ الَّتِی عِندَنا وَ ال »نویسد: و در پایان آن نیز می« فِیهِ غِرابَةٌ شَدیدَةٌ

 «.نُرَدَّها وَ نُرَدَّ عِلمَها إلَیهِم

با سند متّصل)مسند( از ا که مؤلّف کتاب، روایات رروایاتی که سند ندارند یا این -9-1-9

نقل نکرده باشد. در این روایات ما با سندی مواجه هستیم که تعدادی از راویان سلسله  ائمّه

ی اول با بررسی است که در درجهاند. در این پژوهش سعی شدهنشده سند به دالیل مختلف ذکر

نتوان سند آن را ترمیم  های دیگر سند روایت ترمیم شود ولی اگر روایاتی منفرد باشد یاروایت

 توانیم آن را تحلیل سندی کنیم. بر این اساس:ابعی نداشته باشد، نمیگونه شاهد و مننمود یا هیچ

از محمد بن طیفور نقل  صدوق)ره( درمورد حضرت ابراهیم روایت تاریخی را که شیخ

، 1، ج1338صدوق، «) زَةٌ کَمَا کَانَتْ لِلرُّسُلیُقَالُ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَکُونَ لَهُ فِی ذَلِکَ مُعْجِ»کند: می

 (.839ص

سیّد بن «)یَا ابْنَ الْمُعْجِزَاتِ الْمَوْجُودَةِ یَا ابْنَ الدَّلَائِلِ الْمَشْهُودَةِ»های ادعیه؛ روایات کتاب

 (.833، ص1، ج1043طاووس، 

از امام حسن بدون واسطه  «اإلمامةدالئل»روایاتی را که محمد بن جریر طبری صغیر در 

( 338)همان، صاز سفیان از وکیع از امام رضا (، یا083، ص1013)طبری امامی، مجتبی

( یا 198ص ،1، ج1043الدّین راوندی از ثمالی از رمیله)راوندی، روایاتی را که قطب -کند نقل می

، 8)همان، جاز فرات ابن احنف از امام سجاد( یا 23، ص8)همان، جاز دعبل از امام رضا

، 1333)ابن شاذان، ابن شاذان مرفوعاً از امام علیروایاتی را که  -کند ( نقل می214ص

، 1089نباته)حر عاملی، بنروایتی را که شیخ حر عاملی از اصبغ -کند ( نقل می194و104صص

ی ی زمانی بین مؤلّفان کتاب و راویان احادیث نیز داراعلّت فاصلهکند، نیز به( نقل می934، ص3ج

 همین ویژگی هستند.
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اإلمامة نقل کرده که در نگاه اوّل مسند محمد بن جریر طبری دو روایت را با ذکر سند در دالئل

اند. شویم که تعدادی از افراد این سلسله سند افتادهها متوجه میآیند ولی با بررسی آنبه نظر می

 گذرد.تحلیل سندی این دو روایت در ذیل می

ریر طبری صغیر قال حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ سُفْیَانُ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ محمد بن ج» -الف

، 1013طبری امامی، «): أُحِبُّ أَنْ تُرِیَنِی مُعْجِزَةلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ:مُوَرِّقٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قُ

 (.133ص

ا سُفْیَانُ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ محمد بن جریر طبری صغیر قال حَدَّثَنَ» -ب

 همان(..«)..بِهَا، فَسَأَلْنَاهُ أَنْ یُرِیَنَا مُعْجِزَة .. الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ:.:إِبْرَاهِیمَ الْکِلَابِیِّ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ

سال درنظر  04اگر طبقه هر راوی را  باشد ومی ی امام صادقلیل: اعمش از طبقهتح

تواند از بگیریم؛ محمد بن جریر طبری که متوفّی قرن پنجم هجری حداقّل با شش واسطه می

 است.یم که با دو واسطه نقل روایت شدهبیناعمش روایت نقل کند ولی در این دو روایت می

امّا در یک کتاب متقدّم همان  کار رفته است،ها بهدر آن« مُعجزه»ی روایاتی که کلمه -3-1-9

ی دهندهدر آن موجود نیست. این روایات نشان« معجزه»ی که کلمهروایت وجود دارد درحالی

توسّط متأخّرین است. به همین طریق روایتی را که فخّار بن « مُعجزه»»ی کلمه مطرح شدناحتمال 

ی فاقد کلمه امالی شیخ صدوق)ره( که درعلّت این کند به( نقل می180، 1014معد از ابن عباس)

چنین است روایتی را قطب الدین راوندی بدون گیرد. هماست جزء همین دسته قرار می« معجزه»

کند که همان روایت با ذکر سند در قرب االسناد ( نقل می111، ص1، ج1043سند)راوندی، 

 در آن نیست.« معجزه»ی ( موجود است ولی کلمه319، ص1013حمیری)

های حدیثی متعلّق به قرن ششم و هفتم لیل: البته به علّت اینکه این راویان و مؤلّفان کتابتح

 را هاتوان آنبودند میگردند وگرنه اگر متعلق به قرن چهارم میهستند از دایرة تحلیل خارج می

 ند.اکرده استعمالروایات کنار در واژه معجزه را جزء افرادی حساب نمود که 

« معجزه»ی اند و در یکی کلمهایاتی که در دو کتاب متفاوت از یک راوی نقل شدهرو -9-1-9

ی عدم وجود این کلمه در دهندهها نیز نشانکار نرفته است. این نوع نقلکار رفته و در دیگری بهبه

 گذاری نمود. همانند روایت مسند ابن شاذان از میثمتوان آن را تاریخلذا نمی اصل روایت است و

نام (. همین مؤلّف در کتاب دیگرش به8-3، صص1333ابن شاذان، «)الفضائل»تمار در کتاب 

، 1083همین روایت)ابن شاذان، «  أمیر المؤمنین علی بن أبی طالبالروضة فی فضائل »
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اصالً « نَّکَ مُعْجِزُ النَّبِیِّبَلَغَنَا عَنْکَ أَ»که در آن عبارت کند درحالی( را دوباره نقل می103ص

 وجود ندارد.

 روایاتموردنیاز -8-9

توان مورد تحلیل سندی قرار داد. این گفته نیستند، میمابقی روایات را که دارای معایب پیش

-را به« معجزه»ی کلمه در ظاهر اصل حدیث، امام معصوم روایات هم شامل روایاتی است که

در خواست انجام  پرسش از امام ت که مخاطب با یککار برده است و هم شامل روایاتی اس

 کرده است.« معجزه»

-در آن دیده می« معجزه»ترین بسامد وجود کلمة های حدیثی که بیشیکی از کتاب -1-8-9

است. با وجود قدمت این تفسیر، وثاقت آن در بین  تفسیر منسوب به امام حسن عسکریشود 

غضائری، عالمه حلّی، میرزا شیعه مانند ابنبرخی از عالمان »علما از گذشته مورد بحث بوده است. 

معارف، «)ابوالحسن شعرانی، شوشتری، بالغی، خویی و... جزء مخالفان اعتبار این تفسیر هستند

چون شیخ صدوق، طبرسی، کرکی، شهید ثانی، ابن شهر آشوب، گروه دیگری هم(. »08، ص1339

رانی، شیخ آقابزرگ تهرانی و... معتقد شیخ حرّ عاملی، عالمه مجلسی، مامقانی، شیخ انصاری، بح

(. پس درمجموع باید گفت که برخی از این 08-03همان، صص«)به اعتبار این تفسیر هستند

صادر شده باشند و برخی دیگر خیر و به هر حدیث  توانند از امام حسن عسکریت میروایا

 عمال گردد.سندی درخصوص آن ا –های متنی طور جداگانه نگریست و تحلیلباید به

است و عالمه مجلسی)ره( این نقل شده یدو سلسله سند از امام حسن عسکراین تفسیر با 

(. 93و  91-94، صص1، ج1043تفسیر را با دو سلسله سند مذکور در اختیار داشته است)مجلسی، 

 این دو طریق عبارتند از:

السید محمد بن شراهتک قال الشیخ ابوالفضل شاذان بن جبریل بن اسماعیل القمی حدّثنا »

الحسینی الجرجانی عن السید ابی جعفر مهدی بن الحارث الحسینی المرعشی عن الشیخ الصدوق 

ابی عبداهلل جعفر بن محمد الدوریستی عن ابیه عن الشیخ الفقیه ابی جعفر محمد بن 

 (.9، ص1043، عسکری.«)..علی

الشیخان الفقیهان: ابوالحسن محمد  قال محمد بن علی بن محمد بن جعفر بن الدقاق: حدّثنی»

بن احمد بن علی بن الحسن بن شاذان و ابو محمد جعفر بن احمد بن علی القمی حدّثنا الشیخ 

الفقیه ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی قال: اخبرنا ابوالحسن محمد 
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بو یعقوب یوسف بن محمد بن زیاد و بن القاسم المفسر االسترابادی الخطیب)ره( قال حدّثنی ا

 (.2، صهمان.«)..ابوالحسن علی بن محمد بن سیار

شود شیخ صدوق)ره( در سند هر دو حدیث مشترک است و از طریق او طور که دیده میهمان

(. 323، ص9، ج1328رحمتی، «)در قم متداول بوده است 9و  0گسترش یافته و ظاهراً در قرن 

توان گفت این است در روایات حاوی کلمة معجزه از این تفسیر مینکتة دیگری که درخصوص 

روایات مذکور، تمامی پارامترهای نگارش کلمة معجزه در قرن چهارم را دارد به عبارت دیگر  89

همنشین « دالالت، آیات و بیّنات»روایت آن با کلمات  13روایت در  89در این « معجزه»کلمه 

آیَاتُ مُحَمَّدٍ وَ »(، 133، ص1043، عسکری«)مُعْجِزَاتِ الدَّالَّاتِالْ»است که عبارتند از: شده

(، 139، صهمان«)آیَاتُهُ وَ مُعْجِزَاتُهُ»(، 191)همو، مُعْجِزَاتُهُ ]لِمُحَمَّدٍ[ مُضَافَةً إِلَى آیَاتِهِ الَّتِی بَیَّنَهَا لِعَلِیٍّ

الْآیَاتِ الْبَاهِرَاتِ فِی زَمَانِ مُوسَى وَ مِنَ »(، 882، صهمان«)تِالْمُبَانِ بِالْآیَاتِ وَ الْمُؤَیَّدِ بِالْمُعْجِزَا»

، همان«)مِنْ آیَاتِ مُحَمَّدٍ وَ وَاضِحِ بَیِّنَاتِهِ وَ بَاهِرِ مُعْجِزَاتِهِ»(، 823، صهمان«)الْآیَاتِ الْمُعْجِزَاتِ

مُعْجِزَاتِ »(، 048، صهمان«)وَ مُعْجِزَتَهُآیَتَهُ »(، 390، صهمان«)آیَةً لَهُ وَ دَلَالَةً وَ مُعْجِزَةً»(، 831ص

(، 039، صهمان«)رَسُولِ اللَّهِ وَ بَقِیَ الَّذِی لَکَ، فَأَیُّ آیَةٍ تُرِیدُ قَالَ أَبُو جَهْلٍ: آیَةَ عِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ

آیَةً بَیِّنَةً وَ حُجَّةً »(، 031، صهمان«)عْجِزَاتِهوَ مُ  لِلْأَبَاطِیلِ بِدَلَائِلِهِ  الْمُوضِحُ لِآیَاتِهِ وَ بَیِّنَاتِهِ وَ الدَّافِعُ»

مِنْ آیَاتِهِ وَ یُظْهِرُ لَهُ مِنْ »( و 919، صهمان«)بِالْمُعْجِزَاتِ الدَّالَّاتِ»(، 034، صهمان«)مُعْجِزَةً لِنُبُوَّتِهِ

چنین در روایت دیگر، این کلمات در خالل روایت هستند، هم 18( و در 932، صهمان«)مُعْجِزَاتِهِ

تنهایی نیز کاربرد داشته است که شاهد استعمال آن نیز در این تفسیر هستیم به« معجز»آن قرن کلمه 

 (.023، صهمان«)دَلِیلٌ مُعْجِزٌ مِنَ السَّمَاءِ»( و 33، صهمان«)الْمُعْجِزَ لَهُمْ»تند از: که عبار

أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ محمد بن علی بن بابویه]شیخ صدوق)ره([ قال حَدَّثَنَا » -8-8-9

بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ عَنْ أَبَوَیْهِمَا   الْمُفَسِّرُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا یُوسُفُ

.. فَجَعَلُوهُ . أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ:نِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْ

 (.132، ص8، ج1392صدوق، ..«).آیَة

نقل  حسن عسکری سلسله سند از امام تحلیل: شیخ صدوق)ره( این حدیث را با همان

 زروایت ا 04را زیاده دارد. شیخ صدوق)ره( بیش از « عن ابویهما»که عبارت کرده است در حالی

ها با همان های خود نقل کرده است که بخشی از آندر کتاب استرآبادی از امام حسن عسکری

است. آقابزرگ تهرانی با تأکید بر « عن ابویهما»سند تفسیر است و بخش دیگری نیز با افزودن لفظ 

، 0، ج1334زیادت این عبارت، آن را از اضافات استرآبادی دانسته است)آقابزرگ تهرانی، 



 41   /1044ئیز و زمستانپام، هشتم، شماره پنج؛ سال «های قرآن و سنّتهای نوین در آموزهپژوهش»دوفصلنامه علمی تخصصی 

-(. آقابزرگ بر این نظر است که شیخ صدوق)ره(، مراد استرآبادی از این عبارت را به833ص

(. از طرفی نظر 130، ص1، ج1323گونه که شنید؛ روایت کرد)لطفی، درستی درک کرد و آن

، 1041آمیز دانست)شوشتری، آقابزرگ با نقد عالمه شوشتری مواجه گردید و این نظر را تکلّف

اگر هر کدام از نظرات عالمه شوشتری یا آقابزرگ تهرانی را بپذیریم خللی (. 813-810، صص1ج

( دوباره در این حدیث وجود دارد و شیخ صدوق)ره کند زیرا در هر صورتدر مبحث ما وارد نمی

( این روایت را از شیخ 124، ص03، ج10431األنوار)مجلسی، عالمه مجلسی)ره( در بحار

 کند.صدوق)ره( نقل می

محمد بن علی بن بابویه)شیخ صدوق)ره(( قال حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا » -3-8-9

زِیدَ النَّوْفَلِیِّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ النَّخَعِیُّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَ

.. أَنَا ابْنُ صَاحِبِ . نِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ ععَنْ مُحَمَّدِ بْ

 (.192، ص1393صدوق، ..«). الْمُعْجِزَاتِ وَ الدَّلَائِل

کنیم البته نه برای مشخص شدن تحلیل: در این بخش راویان را در کتب رجالی شناسایی می

ای هستند تا اگر ها چیست و در چه طبقهها، بلکه برای اینکه بدانیم نام کامل آنجرح و تعدیل آن

-ها را یک نفر نگیریم که در ایناحیاناً با دو نام مشابه روبرو شدیم که درحقیقت متفاوت بودند آن

ینیم که شیخ بعنوان نمونه در این حدیث میشویم. بهباه میتگذاری مرتکب اشصورت در تاریخ

صدوق)ره( از علی بن احمد روایت کرده است. از طرفی در بین مشایخ صدوق، دو نفر به نام علی 

علی بن احمد بن محمد »و « علی بن احمد بن عبداهلل بن احمد برقی»خورد؛ بن احمد به چشم می

اند. با تحقیق در روایت نقل نکرده« محمد بن عبداهلل الکوفی»کدام از که هیچ« بن عمران الدقّاق

محمد بن جعفر اسدی »از « علی بن احمد بن محمد بن عمران الدقّاق»فهمیم که کتب رجالی می

روایت « موسی بن عمران نخعی»کرده و او هم از معروف به ابن ابی عبداهلل( روایت نقل می«)کوفی

مد بن محمد بن علی بن اح»همان « علی بن احمد»گیریم که این کرده است. لذا نتیجه میمی

محمد بن جعفر اسدی کوفی معروف »نیز همان « محمد بن عبداهلل الکوفی»است و « عمران الدقّاق

است. « حسین بن یزید النوفلی»نیز « موسی بن عمران النخعی»است. عموی « به ابن ابی عبداهلل

یز شیخ نیز که مشخص هستند. در نتیجه در این حدیث ن« مفضل بن عمر»و « محمد بن سنان»

 صدوق وجود دارد.

محمد بن علی بن بابویه)شیخ صدوق)ره(( قال حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا » -0-8-9

رٍ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِی
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عْجِزَةَ فَقَالَ لِیَکُونَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ أَعْطَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْبِیَاءَهُ وَ رُسُلَهُ وَ أَعْطَاکُمُ الْمُ

ءَهُ وَ رُسُلَهُ وَ حُجَجَهُ لِیُعْرَفَ بِهِ دَلِیلًا عَلَى صِدْقِ مَنْ أَتَى بِهِ وَ الْمُعْجِزَةُ عَلَامَةٌ لِلَّهِ لَا یُعْطِیهَا إِلَّا أَنْبِیَا

 (.188، ص1، ج1329صدوق، «)صِدْقُ الصَّادِقِ مِنْ کَذِبِ الْکَاذِبِ

 تحلیل: این روایت نیز همانند روایت قبلی است و دوباره شیخ صدوق در آن وجود دارد.

بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ محمد بن علی بن بابویه)شیخ صدوق)ره(( قال حَدَّثَنَا أَحْمَدُ » -9-8-9

نِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعِجْلِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَکْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْ

انَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: تَمِیمُ بْنُ بُهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ عَنْ سُلَیْمَ

 (.082، ص8، ج1338صدوق، .«).... یَکُونَ لَهُ الْمُعْجِزُ وَ الدَّلِیلُ.عَشْرُ خِصَالٍ مِنْ صِفَاتِ الْإِمَامِ

ا این ها وجود ندارد بتحلیل: رجال این سلسله سند همگی مشخص هستند و شکی در آن

 وجود که باز هم شیخ صدوق در آن وجود دارد.

محمد بن جریر طبری صغیر قال حدّثنا الشیخ أبو جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین » -3-8-9

محمّد بن الحسن   الولید[، عن، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن ]إبن بن بابویه]شیخ صدوق)ره([

.. أحبّ أن .، عن سلمان قال: ، عن وکیع، عن زاذانالصفّار، عن محمّد بن زکریا، عن أبی المعافا

 (.23، ص1089طبری امامی، ..«).ترینی ناقة ثمود، و شیئا من معجزاتک

شود در بین طور که مشاهده میاإلمامه آورده است همانتحلیل: این روایت را طبری، در دالئل

ود دارد که برخی از ق(]مؤلّف بصائر الدّرجات[ هم وج834سند، محمد بن حسن صفار)متوفی

های تر از کتابالکبری که قدیمیهای بصائر، کافی و هدایةدر کتاب»گران معتقدند که پژوهش

حسینی، محمد«)کار نرفته استبه ای اشاره به خوارق عادت امامان:بر« معجزه»ی دیگر هستند کلمه

 (.31، ص1334

خواهد زمانی که می بار الرضاکتاب ارزشمند عیون اخاز طرف دیگر مرحوم صدوق)ره( در 

باب دالالت »ان حدیث تحت عنو 00و اخبار غیبی ایشان را معرفی کند، فصلی را با  علم امام

کند این دهد و در آن از کلمة معجزه استفاده می( قرار می840، ص8، ج1392صدوق، «)الرضا

است فصلی با نگاشته شدهها قبل از ایشان سال که« بصائرالدرجات»درحالی است که در کتاب 

أنهم یعرفون آجال شیعتهم و سبب ما  باب فی األئمة»ی را تحت عنوان چنین احادیثاین

(. درنتیجه در این قسمت نیز مشخص شد که شیخ 840، ص8، ج1392نگارد)صدوق، می«  یصیبهم

 صدوق در سلسله این سند قرار دارد.
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سازی احادیث غیر مرتبط با بحث، تاکنون پس از پاالیش احادیث حاوی کلمة معجزه و جدا

ایم متوّجه شدیم که شیخ صدوق)ره( در سند آن وجود هر حدیثی را که مورد بررسی قرار داده

 .استدر آن قرن کلمة معجزه ایجاد شده زیسته ودارد و به علّت اینکه ایشان در قرن چهارم می

کلمة معجزه در قرن چهارم ذکر گردید  که خصوصیاتی که برای نگارش و رشد و نموّتوأم بر این

خورد و این در حالی است که همان احادیث های حدیثی ایشان به چشم میهمه و همه در کتاب

 چون کافی، بصائر و... فاقد کلمة معجزه هستند. در ادامه عباراتی ازهای حدیثی متقدّم همدر کتاب

ار برده است اما این بار نه در خالل احادیث ککلمه معجزه را بهآوریم که شیخ صدوق)ره( را می

های دیگر ایشان تا متوجه شویم که خصوصیت نگارشی ایشان در خصوص بلکه در متن کتاب

 های حدیثی نوشته است.کلمة معجزه همان خصوصیتی است که در کتاب

نویسد: میدهی به معتزله در مقام جواب« النعمهالدین و تمامکمال»مرحوم صدوق)ره( در کتاب 

و أما قول المعتزلة فکیف لم یحتج علیهم علی بن أبی طالب بإقامة المعجز یوم الشورى فإنا نقول »

إن األنبیاء و الحجج إنما یظهرون من الدالالت و البراهین حسب ما یأمرهم اهلل عز و جل به مما 

علیه فقد استغنى بذلک عن  یعلم اهلل أنه صالح للخلق فإذا ثبتت الحجة علیهم بقول النبی فیه و نصه

در روز  عنی در جواب معتزله که چرا علی(. ی38، ص1، ج1339صدوق، ..«). إقامة المعجزات

دالالت و براهین را بر حسب  گوید انبیا و اوصیا:ج نکرد؟ میشورا به اقامه کردن معجزه احتجا

را مبنی بر امامت)به  نص پیامبر دهند و چون علیها انجام میآندستور خداوند متعال به 

جای کلمة بینیم ایشان بهطور که مینداشت. همان« معجزه»عنوان دالئل( داشت دیگر نیازی به اقامه 

أهل العصمة »نویسد: نماید. در جای دیگری از این کتاب نیز میاستفاده می« معجز»از لفظ « معجزه»

( که همنشینی 304، ص8، ج1339همان، «) و الطهارة فیقیمون بها الدالئل و یظهرون بها المعجزات

 کلمات دالئل و معجزات نیز از خصوصیات نگارشی ایشان است.

کند که روایتی را از محمد بن عبداهلل بن محمد بن طیفور نقل می« الخصال»چنین در کتاب هم

 از خداوند متعال درخواست نمود که زنده کردن مردگان گوید گفته شده حضرت ابراهیممیاو 

  فَسَأَلَهُ أَنْ یُحْیِیَ لَهُ الْمَوْتَى»است: « معجزه»طور که برای سایر پیامبران هم او باشد همان« معجزه»

یَعْنِی عَلَى الْخَلَّةِ وَ یُقَالُ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَکُونَ لَهُ فِی ذَلِکَ   وَ لکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی  قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى

(. اما همین زنده کردن مردگان را که شیخ 839، ص1، ج1338صدوق، «) مُعْجِزَةٌ کَمَا کَانَتْ لِلرُّسُل

اند. از همین روی است چنین عنوانی نداشتهداند در آثار پیش از وی اینمی« معجزه»صدوق)ره( 

نده کردن ، احادیثی که مربوط به ز«بصائرالدّرجات»ق( در کتاب  834که مرحوم صفار)متوفی 
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، 1040صفار، «) أحیوا الموتى بإذن اهلل تعالى باب فی أن األئمة»مردگان است را تحت عنوان 

 نویسد.( می898، ص1ج

توان ادّعا کرد که شیخ صدوق)ره( اوّلین نفری است که کلمة معجزه با تفاسیری که گذشت می

ت اندکی در شیوة نگارش و و راویان و نویسندگان پس از او نیز با تغییرا مطرحخ کرده است

روایت دیگر نیز وجود دارد که  3اند. اما در این بخش های کلمة معجزه آن را تغییر دادههمنشین

ها وجود ندارد. خورد با این حال که شیخ صدوق)ره( در سند آنها به چشم میکلمة معجزه در آن

 پردازیم. ها میدر ادامه به بررسی آن

]شیخ طوسی)ره([ قال حدثنا الْفَحَّامُ: حَدَّثَنِی الْمَنْصُورِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنِی محمد بن حسن» -9-8-9

ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ لَا   ، قَالصَّادِقِعَمُّ أَبِی، قَالَ: حَدَّثَنِی الْإِمَامُ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبَائِهِ أَبٍ أَبٍ، عَنِ ال

للَّهِ )تَعَالَى(: فِی أَثَرِ الْمَکْتُوبَةِ، وَ عِنْدَ نُزُولِ الْمَطَرِ، وَ ظُهُورِ آیَةٍ مُعْجِزَةٍ لِلَّهِ فِی یُحْجَبُ فِیهَا الدُّعَاءُ عَنِ ا

 (.824، ص1010طوسی، «)أَرْضِهِ

محمد بن حسن]شیخ طوسی)ره([ قال أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ]شیخ مفید)ره([، قَالَ: » -2-8-9

کِنْدِیُّ، و الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِیدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْأَخْبَرَنِی أَبُ

بْنِ خَالِدٍ، عَنْ  قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْکَرِیمِ بْنُ إِسْحَاقَ الرَّازِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَزْدَادَ، عَنْ سَعِیدِ

 الْفَارِسِیِّ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی أُوَیْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَیْسٍ الْبَصْرِیِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَاذَانُ، عَنْ سَلْمَانَ

طوسی، همان، «)الْمُعْجِزَاتِ الْبَیِّنَاتِ.. بِالْآیَاتِ الْبَاهِرَاتِ وَ .قَالَ: لَمَّا قُبِضَ النَّبِیُّ)رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ(، 

 (.812ص

قال قطب الدین راوندی؛ قد أخبرنا جماعة ثقات منهم الشیخ أبو جعفر محمد بن » -3-8-9

علی بن المحسن الحلبی عن الشیخ أبی جعفر الطوسی عن أحمد بن عبدون عن علی بن محمد بن 

عن الحسن بن محبوب عن صفوان بن   زدیالزبیر القرشی عن أحمد بن الحسین بن عبد الملک األ

ا و أکثرهم إثما على لسان بأعظم الناس ذن  أنه قال یحیى عن أبی الحسن موسى بن جعفر

راوندی، «)و المکذب ناطقهم و الجاحد معجزاتهم على عالم آل محمد  الطاعن محمد

 (.19، ص1، ج1043

ها در کتاب امالی دو روایت از آن خورد کهروایت شیخ طوسی)ره( به چشم می 3در سند این 

شود که شیخ برای شاگردان خود امال کرده که امالی به کتابی گفته میایشان است و به علّت این

برای اوّلین بار در امالی طوسی)ره( آمده است و قبل از  9روایت شمارة . اندها نوشتهاست و آن
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فهمیم که مربوط می« مُعْجِزَةٍ آیَةٍ»از ترکیب  های حدیثی وجود ندارد وایشان در هیچ یک از کتاب

 2نوشتند. در روایت شمارة دیگر میبه زمانی است که این دو کلمه را بدون واو عطف در کنار یک

است که همین حدیث را سالیان بعد سید بن طاووس به نوشته شده« الْمُعْجِزَاتِ الْبَیِّنَاتِ»نیز 

( نوشته است. ناگفته 304، ص1013ابن طاووس، «)وَ الْمُعْجِزَاتِ وَ الْبَیِّنَاتِ بِالْآیَاتِ الْبَاهِرَةِ»صورت 

ی معجزه ق( در کتاب خرائج و جرائح)که مملوّ از کلمه 993الدین راوندی)متوفی نماند قطب

راوندی، «) هِرَاتقَالَ فَبِمَا عَلِمْتَ صِدْقَ نَبِیِّکَ قَالَ ع بِالْآیَاتِ الْبَا»است( همین روایت را به صورت 

 شود.دیده نمی« معجزه»ی آورد که در آن اثری از کلمه( می990، ص8، ج1043

درنتیجه از تحلیل این سه  .کندرا نیز قطب راوندی از شیخ طوسی)ره( نقل می 3روایت شمارة 

 مسأله چنان روشن نیست که بتوان تحلیل قطعی در این باره ارائه دار.فهمیم که روایت می

 گیریجهنتی

کار نرفته است و این حاکی از آن است که کلمة معجزه تا قبل از قرن چهارم در هیچ کتابی به

 ل در احادیث مختلفی از معصومیناست با این حاکلمه بعد از قرن چهارم ابداع شدهاین 

 هاة آنه تقریباً در احادیث همشویم کبندی این احادیث متوجّه میشاهد این کلمه هستیم. با دسته

شود این ا نمیاین کلمه وجود دارد و این موضوع با شواهد و قرائن تاریخی ناسازگار است زیر

های لغت هم به این کار برده باشند اما حتّی در کتابدر اغلب احادیثشان به کلمه را معصومین

رم به بعد از روند کلمه پرداخته نشده باشد. با توجّه به اینکه جعل و ابداع کلمة معجزه از قرن چها

است و سپس با واو نوشته شده« معجز»ابتدا به صورت  ای کهگونهمندی برخوردار است بهنظام

است و پس از آن بدون واو عطف و سپس به سایر الفاظ حوزة معنایی خود شده عطف همنشین

های نیز از این مؤلّفه بینیم که ایشان. با مطالعة سایر آثار شیخ صدوق)ره( میرفته است کارتنهایی به

که در سند همة این احادیث وجود دارد نگارشی در کلمة معجزه بهره برده است و به علّت این

که  طبعا اندییشمندان مستحضر هستند نموده است. مطرحفهمیم که ایشان)ره( کلمة معجزه را می

رها ارآن کریم بفته که در قه جای معجزه بکار رهای همنوا دیگر مخصوصا آیه بتا قبل از این واژه

  از آن استفاده شده است.
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منابع

 قرآن کریم.بعد از 

 ، تهران: چاپخانه مجلس.یعه الی تصانیف الشیعهرالذش(، 1334آقابزرگ تهرانی، محمد محسن )

 ، بیروت: دارالعلم للمالیین.جمهره اللغهق(، 1333درید، محمد بن حسن )ابن

 ، بیروت: دار الکتب العلمیة.المحکم و المحیط األعظمق(، 1081)سیده، علی بن اسماعیل ابن

، قم: مکتبه طالبالروضة فی فضائل أمیر المؤمنین علی بن أبیق(، 1083شاذان قمى )إبن

 االمین.

 ، قم: رضی.الفضائلش(، 1333) ________

 ، قم: عالمه.طالبأبی آل مناقبق(، 1393شهرآشوب مازندرانی، محمد )ابن

 ، قم: مکتبه االعالم االسالمی.معجم مقاییس اللغةق(، 1040فارس، احمد )ابن

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه.تأویل مشکل القرآنق(، 1083قتبیه دینوری، عبداهلل بن مسلم )ابن

 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.تهذیب اللّغةم(، 8441أحمد )ازهری، محمدبن

 ، بیروت: عالم الکتب.حیط فى اللغةالمق(، 1010اسماعیل بن عباد )

 ، بیروت: مکتبه الشرقیه.البیانم(، 1329باقالنی، قاضی ابوبکر محمد بن الطیب )

 ، قم: بعثت.البرهان فی تفسیر القرآنش(، 1390بحرانی، سیدهاشم بن سلیمان )

 ، بیروت: موسسه االعلمی للمطبوعات.الهدی الی دین المصطفیق(، 1049بالغی، محمدجواد )

تبیین فلسفی معجزه از دیدگاه مال صدرا و عالمه ش(، 1323تشکری جهرمی، مریم؛ اکبریان، رضا )
 نامه کارشناسی ارشد(، رشته فلسفه و کالم اسالمی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.، )پایانطباطبائی

، قم: دفتر تصنیف غرر الحکم و درر الکلمش(، 1333تمیمی آمدی، عبدالواهب بن محمد )

 بلیغات.ت

، بیروت: دارالعلم الصحاح؛ تاج اللغه و صحاح العربیهش(، 1339جوهری، اسماعیل بن حمّاد )

 للمالیین.



 49   /1044ئیز و زمستانپام، هشتم، شماره پنج؛ سال «های قرآن و سنّتهای نوین در آموزهپژوهش»دوفصلنامه علمی تخصصی 

 بین روایات منقول از امام هادیخوانی معنادار ناهم»ش(، 1333آبادی، حمید )حاج امینی نجف

-، شمارهپژوهیشیعه ،«الکبری؛ تحلیل و تبیین علل و پیامدهاهای مختلف کتاب الهدایةدر تصحیح

 .11ی

 ، بیروت: اعلمی.إثبات الهداة بالنصوص و المعجزاتق(، 1089حر عاملی، محمد )

، ترجمه آرام، تهران: دفتر الحیاةش(، 1324حکیمی، محمدرضا؛ حکیمی، محمد؛ حکیمی، علی )

 نشر اسالمی.

 ، قم: مؤسسه آل البیت.قرب االسنادق(، 1013حمیری، عبداهلل بن جعفر )

 ، بیروت: البالغ.الهدایة الکبرىق(، 1013بى، حسین بن حمدان )خصی

بازاندیشی در »ش(، 1339رضا )دهقانی، فرزاد؛ شهریاری نسب، سروش؛ جعفرزاده کوچکی، علی

 (.39) 3، دانشگاه قم، سال هفدهم، شماره کالمی –های فلسفی پژوهش ،«حقیقت إعجاز

، تهران: بنیاد ، دانشنامه جهان اسالمسکریتفسیر امام حسن عش(، 1328رحمتی، محمدکاظم )

 المعارف اسالمی.دایره

 اإلسالمیه.دارالکتب  ، چاپ دوم، تهران:إقبال األعمال  ق(،1043سید بن طاووس، علی بن موسی )

 ، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.سیر تاریخی إعجاز قرآنش(، 1338سیدی، سیدحسین )

 ، مصر: مطبعة المدنی.مداخل إعجاز القرآن ق(،1083شاکر، محمود محمد )

، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران: انتشارات االخبارالدخیلهق(، 1041شوشتری، محمدتقی )

 مکتبه الصدوق.

 ، قاهره: الهیئه العامه لشئون المطابع االمیریه.الجیمم(، 1399شیبانی، اسحاق بن مرار )

 ران: کتابچى.، تهاألمالیش(، 1393صدوق، محمد بن علی )

 ، قم: جامعه مدرسین.الخصالش(، 1338) __________________

 ، قم: کتاب فروشى داورى.علل الشرائعش(، 1329) __________________

، محقق مهدی الجوردى، تهران؛ عیون أخبار الرضاق(، 1392) __________________

 جهان.
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، محقق علی اکبر غفاری، چاپ لنعمهکمال الدین و تمام اق(، 1339) __________________

 دوم، تهران: اسالمیه.

، محقق محسن کوچه الدرجات فی فضائل آل محمدبصائر ق(، 1040صفار، محمد بن حسن )

 باغی، قم: مکتبه آیت اهلل مرعشی.

، محقّق محمدباقر خرسان، مشهد: اإلحتجاج على أهل اللجاجق(، 1043على )طبرسى، احمدبن

 مرتضى.

 ، قم: بعثت.دالئل اإلمامةق(، 1013امامی، محمد بن جریر ) طبرى آملى

 ، به کوشش مؤسسه بعثت، چاپ اوّل، قم: دارالثقافه.أمالیق(، 1010طوسی، محمد بن حسن )

 ، دمشق: مطبعه الصباح.علوم قرآن الکریمق(، 1013عتر، نورالدین )

سید هاشم رسولی  ، محققتفسیر نور الثقلینق(، 1019جمعه )عروسی حویزی، عبدعلی بن

 محالتی، قم: اسماعیلیان.

، قم: مؤسّسه امام مهدی ه امام عسکریتفسیر منسوب بق(، 1043) عسکری، حسن بن علی:

 (.ج)ع

 : دار سیدالشهداء. ، محقق محمد بحرالعلوم، قمإیمان أبی طالبق(، 1014فخار بن معد )

ی و ابراهیم سامرائی، قم: ، تحقیق مهدی مخزومالعینق(، 1339فراهیدی، خلیل بن احمد )

 دارالهجره.

یل و متون و روایات دالش(، 1334قائدان، اصغر؛ محمدحسینی، کامران؛ جمشیدی، محمدصادق )
، )عج(( در منابع شیعی قرن دوّم تا پایان قرن ششمو امام مهدی معجزات ائمّه )امام صادق

 پیام نور، دانشکده علوم انسانی.ی تاریخ تشیّع، دانشگاه نامه کارشناسی ارشد(، رشته)پایان

 ، عمان: دار عمان.محاضرات فی علوم قرآنق(، 1083قدوری حمد، غانم )

 (.ج: مؤسسه امام مهدى )ع ، قمخرائج و جرائحق(، 1043الدین راوندى، سعید بن عبداهلل ) قطب

حقّانیت از العاده با ی امور خارقبررسی رابطهش(، 1338نیا )محمد رضا امامی ،کرّاری، مجید

ی مدرسی معارف اسالمی، دانشگاه معارف نامه کارشناسی ارشد(، رشته، )پایاندیدگاه عقل و نقل

 اسالمی.
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  ، تهران: دارالکتب اإلسالمیة.الکافیق(، 1049کلینى، محمد بن یعقوب )

، به کوشش گروه مترجمان عرب معجم الالهوت الکتابیم(، 1323گروهی از نویسندگان فرانسوی )

 بان، چاپ دوّم، بیروت: دارالمشرق.ز

مطالعات قرآن و ، «امام حسن عسکری سند تفسیر منسوب به»ش(، 1323لطفی، سیدمهدی )
 .1ی، پاییز و زمستان، شمارهحدیث

، ترجمه: مهرداد «گیری نظریه اعجاز قرآننقش معتزله بصره در شکل»ش(، 1331مارتین، ریچارد )

 ، سال هیجدهم.0، شماره98، پیاپینیهای قرآفصلنامه پژوهشعبّاسی، 

 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.بحار األنوارق(، 1043مجلسى، محمدباقر )

، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ پژوهیاعجاز قرآن با گرایش شبههش(، 1333محمدی، محمدعلی )

 اسالمی، وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه.

، محقق حسین تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبش(، 1332حمدرضا )مشهدی قمی، محمد بن م

 درگاهی، چاپ اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

تبارشناسی روایات تفسیر العسکری و تأثیر آن بر »ش(، 1339معارف، مجید؛ ناظمی، ربابه )

 .83، شماره نامة قرآن و حدیثپژوهش، «اعتبارسنجی تفسیر

 ، قم: المؤتمر العالمی أللفیه الشیخ المفید.النکت االعتقادیهتا(، محمد )بینمفید، محمدب

و بیست نفر از علمای بزرگ  بیت عصمت:إعجاز القرآن در نظر اهلش(، 1323مؤدّب، سیدرضا )

 ، قم: احسن الحدیث.اسالم
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نّتقرآنوسهایدرآموزهنینوهایپژوهشیوفصلنامهتخصصد

35-70صصق3005-ش3044پائیزوزمستانم/هشتم،شمارهپنجسال

اهلکتابازدیدگاهقرآنوعهدیننزدواکاویتطبیقیشناسابودنپیامبر

 1علی محمدی آشنانی

 8نسیم تیموری

 (13/11/1044؛ تاریخ پذیرش: 19/2/1044)تاریخ دریافت:  

 چکیده

از دو بعد به آگاهی اهل کتاب از  ایبه صورت مقایسهتوصیفی و  ـبا روش تحلیلی  این مقاله

و  103پردازد: بعد قرآنی و بعد منابع اهل کتاب. قرآن کریم در آیات  می خاتموجود پیامبر 

اشاره دارد.  صف به شناسا بودن پیامبر اکرمسوره  3سوره اعراف و  199سوره بقره،  109

نزد اهل  فه بر شناسا بودن پیامبر خاتمت شریمفسران شیعه و اهل سنت بر سر داللت این آیا

هرچند کتب آسمانی پیشین که اکنون در دسترس است، با تحریف رو به کتاب اتفاق نظر دارند. 

شود که از وجود پیامبر  یهای ضمنی و گاهی صریحی در آنها یافت م رو است ولی داللت

توجه هستند. اول این  لبدو نظر قا ین منابع اهل کتاب ازدهند. ا یا مشخصات او خبر می خاتم

که، بخشی از محتوای آنها که درباره پیامبر خاتم است، با منابع اسالمی مطابقت دارد. دوم، مؤیدی 

آید هر چند این منابع مورد تأیید همه اهل کتاب نباشد. از  از منابع خود اهل کتاب، به شمار می

اند،  آشنا بوده ه طور کامل با پیامبر خاتمب بتوان دریافت که اهل کتا بررسی این آیات می

هایی از  آورند. گفتنی است نشانه شاهد آن که برخی از آگاهی خود پیروی کرده و به او ایمان می

 خورد.  این آگاهی هم در انجیل و هم در تورات به چشم می

 .، کتاب مقدس، تورات، انجیل، اهل کتاب، قرآن: پیامبرهاکلیدواژ

 

 

                                                           
 dr.mohammadi.quran@gmail.com استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  .1
 nasitey@gmail.comمجتمع آموزش عالی کوثر  0انش پژوه سطح د .2
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mailto:nasitey@gmail.com
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 مقدمهـ1

-نزد اهل کتاب، تصریح شده ن کریم، به شناسا بودن پیامبردر سه آیه از آیات شریفه قرآ

الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَعْرِفُونَهُ کَما یَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَ إِنَّ فَرِیقاً »سوره مبارکه بقره:  103. آیه 1است: 

گونه که شناسند همان شان دادیم، او )پیامبر( را می ؛ آنها که کتاب« مُونمِنْهُمْ لَیَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ یَعْلَ

. آیه 8کنند.  دانند آن را کتمان می شناسند ولی گروهی از ایشان با اینکه حق را می پسران خود را می

دُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراةِ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِ»سوره مبارکه اعراف  199

هِمُ الْخَبائِثَ وَ وَ الْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْ

مْ فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْاللَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِ

ناخوانده پیروی  ؛ همان کسانی که از این رسول، پیامبر درس«الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

ها را به کار یابند که آن کنند که )وصف( او را نزد خویش در تورات و انجیل مکتوب می می

ها را بر  ها را برایشان حالل و پلیدی کند و پاکیزه دهد و از کار ناپسند، منع می پسندیده فرمان می

دارد. پس کسانی  ها بود، برمی کند و تکالیف سنگین و قید و زنجیرهایی را که بر آن آنان حرام می

و نوری را که با او نازل شده که به او ایمان آوردند و حرمتش را نگاه داشتند و یاریش کردند 

وَ إِذْ قالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یا بَنِی »سوره مبارکه صف  3. آیه 3پیروی نمودند، هم آنان رستگارانند. 

مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ  إِسْرائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأْتِی

؛ و هنگامی که عیسی پسر مریم گفت: ای فرزندان «أَحْمَدُ فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَیِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِینٌ

ی خدا به سوی شمایم در حالی که آنچه را پیش از من آمده که  تردید من فرستاده اسرائیل! بی

آید و نامش احمد است، بشارت  پس از من می کنم و به رسولی که تورات است، تصدیق می

 دهم ولی همین که )آن رسول( با دالیل روشن سراغشان آمد، گفتند: این جادویی آشکار است. می

م: سفر پیدایش، باب 1239تورات، در متن فعلی عهدین نیز اشارات ضمنی یا نسبتاً صریح )

مینه وجود دارد که به تفصیل در ادامه در این ز (،81م: باب 1239انجیل متّی، یا  10و  13، 18

نزد اهل کتاب و ارائه پیامبر گرامی اسالمخواهد آمد. بدین رو از دیر باز، مساله شناسا بودن 

های آن حضرت در تورات و انجیل، مورد تأمل و واکاوی اندیشمندان و پژوهشگران قرار  نشانه

(، جلد دوم کتاب 1/139ق: 1010قوبی )توان به جلد اول تاریخ یع گرفته است. برای نمونه می

 1049طبرسى )(، تفاسیر مختلف از مفسران شیعه مثل 8/12ق:1019شهرستانی )« الملل و النحل»

زمخشری  ،(8/13: ق 1018( و مفسران اهل سنت مثل طبری )8/81ق: 1043(، طوسی )1/22ق:

، 32، بهار88ه، شماره مجله مشکو(، مقاله دشتی )8/33ق: 1084(، ابن عاشور )8/133ق: 1049)
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 مجلهو مقاله عالمه جعفری )« در تورات و انجیل سیمای محمد»( با عنوان 83ـ18صص 

های پیامبر  ویژگی»( با عنوان 31ـ83، صص 34، مرداد343اسالم، شماره  مکتب از هایی درس

 اشاره کرد. « و اهداف تبلیغی آن حضرت اسالم

در قرآن  اسا بودن پیامبر گرامی اسالمهای شن نشانه .1اکنون دو پرسش پیش رو قرار دارد: 

قرآن کریم، شناسا بودن . با توجه به آیات 8کدامند و دیدگاه مفسران در باره آنها چگونه است؟ 

کند دیدگاه مفسران شیعه و شنی  است؟ این مقاله تالش میدر عهدین چگونه ارائه شده پیامبر

ای، زمینه بپردازد و به صورت مقایسه به عبارات عهدین در اینرا ذیل این آیات بررسی و در ادامه 

 آنها را مورد بررسی و نقد قرار دهد.

 ـآرایمفسرانشیعهواهلسنت9

 سالمابتدا نظر مفسران شیعه و اهل سنت درباره آیات مرتبط با شناسا بودن پیامبر گرامی ا

 گیرد. مورد واکاوی قرار می

همبارکهبقرهسور307و301آیاتـ9ـ3

ونَ الْحَقَّ وَ این دو آیه )الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَعْرِفُونَهُ کَما یَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَ إِنَّ فَرِیقاً مِنْهُمْ لَیَکْتُمُ

ب آسمانى به آنان کنند کسانى که کت هُمْ یَعْلَمُونَ *الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَال تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ( بیان می

د )اگرچه( جمعى از آنان حق را آگاهانه کتمان نشناس چون فرزند خود مىایم او )پیامبر( را هم داده

( حق، همان است که از جانب پروردگارت رسیده است پس مبادا از تردیدکنندگان 103کنند ) مى

ه برای اثبات شناسا فهای مختلفی از آیات شری (. مفسران شیعه و اهل سنت به قسمت109باشی )

 توان چهار محور اساسی آن را به شرح ذیل بیان کرد. اند که می استناد کرده بودن حضرت

ـشناسابودنپیامبر9ـ3ـ3

های پیامبر  دهد که به قدری نشانه در آیه شریفه نشان می« یَعْرِفُونَهُ کَما یَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ»عبارت 

آمده بود، همخوانی داشت که  عصر پیامبر اکرم اهل کتاب هم سخاتم با آنچه در کتاب مقد

شناختند. آنچه در این بخش از آیه مورد اختالف نظر مفسران  چون فرزندان خویش میایشان را هم

است که سه دیدگاه درباره آن بیان شدهاست به نحوی « یعرفونه»است، تشخیص مرجع ضمیر 

( و 8/81ق: 1043قتاده و الربیع به نقل از شیخ طوسی،  )ابن عباس،« قبله» برخی مرجع آن را

(. در مقابل، دیدگاه سومی و غالبی وجود 1/22ق: 1018دانند )طبرسی،  می« قرآن»یا « علم»برخی 
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گرداند. شیخ طوسی از جمله قائالن به این دیدگاه  برمی را به نبی اکرم« یعرفونه»میر دارد که ض

 ر آن را صحت و ثبوت نبوت حضرتول به زجاج، منظوسوم است و پس از انتساب این ق

 (.8/81ق: 1043داند )شیخ طوسی،  می

و را سکون و آرامش نفس حاصل علم « یعلمونه»به جای « یعرفونه»شیخ علت آمدن لفظ 

مانی را که معرفت، شیء را از غیرش با تفصیل ولی علم، با شمارد و این گفته ز معرفت بر می

را پذیرد. طبرسی نیز که از معتقدان به این دیدگاه است، دلیل این اضمار  د، نمیکن اجمال متمایز می

عاشور  (. ابن1/22ق: 1018داند )طبرسی، ، سیاق کالم و شهرت میعالوه بر تعظیم شأن پیامبر

ای معترضه برای آیه پیش و پس از خود و درباره تغییر قبله و  ضمن بیان این که آیه مذکوره جمله

دانسته و بازگشت آن  را به پیامبر« یعرفونه»وب در کتاب است، بازگشت ضمیر منصطعن اهل 

وَ إِنَّ الَّذِینَ »داند زیرا اگر چنین باشد، آیه مذکور تکرار مضمون قول  را به تغییر قبله صحیح نمی

گرچه مرجع مناسب برای ضمیر  شود. او معتقد است می« أُوتُوا الْکِتابَ لَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

وَ ما جَعَلْنَا »سوره مبارکه بقره  103ها در آیات  غیبت ذکر نشده ولی از کالم پیشین و تکرار خطاب

.. فَوَلِّ ... فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَةً. تَقَلُّبَ وَجْهِکَ  قَدْ نَرى»سوره مبارکه بقره  100و « الْقِبْلَةَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیْها

 (. 04و  8/33ق: 1084شود که التفات به غیب صورت گرفته است ) مشخص می «  جْهَکَوَ

در تقدیر است یا « یعرفون صدقه»عاشور معتقد است یا مضافی در این عبارت به صورت  ابن

گردد و شامل رسالت رسول و تمامی آنچه  برمی« لَیَکْتُمُونَ الْحَقَّ»در عبارت « الحق»این که به 

گردد. او تشبیه به کار  برمی«  مِنْ بَعْدِ ما جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ» 109در آیه « علم»شود، یا به  آورده می

داند زیرا  را نشانه روشنی و وضوح شناخت ایشان می« یَعْرِفُونَهُ کَما یَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ»رفته در آیه 

عاشور به کار بردن واژه  شناخت فرد به وابستگانش به خصوص فرزند خطاناپذیر است. ابن

داند همانطور  را به علت تعلق معرفت به ذوات و امور محسوس می« یعلمونه»به جای « یَعْرِفُونَهُ»

 )همان(. ...«. تَعْرِفُ فِی وُجُوهِهِمْ»فرماید:  سوره مبارکه مطففین می 80خدای تعالی در آیه که 

نقل الربیع از ابن عباس بدین مضمون  برخی مفسران ذیل این آیه شریفه روایتی از کلبی از

اش  به مدینه وارد شد، عمر به عبداهلل ابن سالم گفت: خداوند بر نبی کنند هنگامی که پیامبر می

، ای عبداهلل این معرفت چگونه « الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَعْرِفُونَهُ کَما یَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ»نازل کرده 

طور که ن سالم گفت: ای عمر، او را از میان شما هنگامی که دیدمش شناختم هماناست؟ عبداهلل ب

شناسم. و من به شناخت محمد از فرزندم  کند، می فرزندم را هنگامی که در میان کودکان بازی می

دهم که او رسول حق از جانب خداست  ترم. عمر پرسید: این چگونه است؟ گفت: شهادت می آگاه



 11   /1044ئیز و زمستانپام، هشتم، شماره پنج؛ سال «های قرآن و سنّتهای نوین در آموزهپژوهش»دوفصلنامه علمی تخصصی 

کنند )اشاره به  دانیم که زنان چه می در کتاب ما توصیف کرده است ولی ما چه می و خداوند او را

؛ 8/13ق: 1088خیانت(! عمر گفت: یابن سالم خداوند توفیقت دهد که درست گفتی )ثعلبی، 

 (.1/840ق: 1049زمخشری، 

 ـایمانآوردنگروهیازاهلکتاب9ـ3ـ9

إِنَّ فَرِیقاً مِنْهُمْ لَیَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ »فرماید  می در این قسمت از آیه که« فریقاً منهم»عبارت 

به این واقعیت اشاره دارد که بخشی از اهل کتاب دست به کتمان وجود رسول گرامی « یَعْلَمُونَ

اسالم زدند و بخش دیگری که اسالم آورده بودند مانند عبداهلل بن سالم، کعب االحبار، تمیم 

 از شناخت اهل کتاب از پیامبر اهی خود را پنهان نکردند که این خود نشانالدّاری و صهیب آگ

 (.8/04ق: 1084عاشور،  ؛ ابن1/22ق: 1018؛ طبرسی، 8/81ق: 1043است )شیخ طوسی،

ـبیانحقازجانبخدا9ـ3ـ5

بیان « الحق من ربک»در عبارت « الحق»( دو احتمال برای الف و الم 1/22ق: 1018طبرسی )

قلمداد شود که نشان از چیزی دارد که برای آنان پیشینه داشته « الم عهد»نخست اینکه کند:  می

باشد به این « الم جنس»اند. دوم اینکه  است گو اینکه از آمدن پیامبر اسالمی آگاهی پیشینی داشته

معنى که حق همان است که از پروردگارت )نه از دیگران( به تو رسیده است. بدیهی است 

 کامالً سازگار است.  شناسا بودن رسول گرامی اسالم خست بابرداشت ن

 ـکتمانحقباوجودآگاهی9ـ3ـ0

دو احتمال بیان کرده است: « فَال تَکُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِینَ»( ذیل عبارت 1/22ق: 1018طبرسی )

ته دوم، هیچ شک و تردیدی نداش نخست، شک نکن آیات نازل شده بر تو، وحى پروردگار است.

ایشان به  کنند. برداشت اخیر نشان از یقین داشتن ها با علم به حق، آن را کتمان مى باش که آن

 دارد. پیامبری رسول گرامی

 سورهمبارکهاعراف337آیهـ9ـ9

تُوباً عِنْدَهُمْ فِی سوره مبارکه اعراف )الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْ 199آیه 

رِّمُ عَلَیْهِمُ التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَ

نَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ الْخَبائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْاللَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِی

ها که از فرستاده )خدا( پیامبر امّى  کند: آن اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون( بیان می
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یابند، و آنها را به  کنند، کسى که صفاتش را در تورات و انجیلى که نزدشان است مى پیروى مى

ها را  شمارد، ناپاک الل مىها را براى آنها ح دارد، پاکیزه ىدهد و از منکر باز م معروف دستور مى

دارد  کند و بارهاى سنگین و زنجیرهایى را که بر آنها بود )از دوش و گردنشان( برمى تحریم مى

ازل شده پیروى آنها که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و یاریش نمودند و از نورى که با او ن

اشاره  چهار صفت از صفات حضرت رسول اکرمکردند، آنان رستگارانند. این آیه شریفه به 

 کنند. ها استناد می نزد اهل کتاب به آن دارد که مفسران برای اثبات شناسا بودن ایشان

ـاوصافشناختهشدهدرتوراتوانجیل9ـ9ـ3

الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ یَجِدُونَهُ »ی آیه در ابتدا« الذین( »0/993ق: 1043شیخ طوسی )

فَسَأَکْتُبُها »در آیه قبل « الذین»را در موضع جر و صفت برای « وَ الْإِنْجِیلِ التَّوْراةِمَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی 

النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ »عیت از رسولی است که داند به این معنی که تمام صفات ایشان، تب می« لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ

 . محمدیعنی حضرت « وَ الْإِنْجِیلِ التَّوْراةِالَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی 

یهود و  «الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ...»( بعد از بیان این که منظور از 2/318ق: 1084عاشور ) ابن

د در این هستند، جمع بین وصف نبوت و رسالت را از لطایف موجو نصاری در زمان پیامبر

به عنوان جز أخص و أهم نسبت به « الرسول»د به نحوی که تقدم وصف روآ آیه شریفه به شمار می

، نشانه تأکید بر تحریف اهل کتاب است زیرا که یهود وصف رسول را به نبی مبدل ساخته «النبی»

اسرائیل است. ایشان حتی  از انبیاء بنی ردند که حضرت رسولک ف ادعا میو با حذف این وص

آمده است:  12در سفر تثنیه باب « مثلک»کرده بودند در حالی که از لفظ  را حذف « األمی»وصف 

نبی را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد و کالم خود را به دهانش »

فرمایم به ایشان خواهد گفت و هر کس سخنانی که او به اسم من  خواهم گذاشت و هر آنچه به او

متی چنین آیه مذکور را جواب رحغافل بودند. او هم «.گوید، نشنود، من از او مطالبه خواهم کرد

هود و از خدا برای خودش و قومش خواسته، دانسته که مخصوص کسانی از ی که موسی

به بعثت او یقین داشتند. وی آیه شریفه را سبب ایمان  ایمان آورده و شد که به پیامبر نصاری 

چنان که خودش در داند هم آوردن یکی از احبار بزرگ اندلسی به نام سموئل بن یحیی یهودی می

  حکایت کرده است.« المقصود فی الرد على النصارى و الیهود غایة»کتابش به نام 
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با سه وصف  وصیف رسول خداتقد است که از ت( مع1/383: 1334عالمه طباطبایی )

وَ  التَّوْراةِالَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی »فرماید:  به ویژه اینکه در ادامه می« امى»و « نبى»، «رسول»

 شود که این اوصاف برای یهود و نصارا کامالً آشنا بوده است. آشکار می« الْإِنْجِیلِ

را منسوب به امت به « األمی»اند: برخی  بیان کرده« األمی»ر های متفاوتی در تفسی مفسران دیدگاه

تر امت در آن زمان در اند که بر فطرت و سرشت امت بوده است زیرا بیش معنی کسی دانسته

 99دانستند مگر نادر از ایشان چنانچه خدای تعالی در آیه  جاهلیت بودند و خواندن و نوشتن نمی

از ایشان به أمییّن تعبیر « أَنَّهُمْ قالُوا لَیْسَ عَلَیْنا فِی الْأُمِّیِّینَ سَبِیلٌذلِکَ بِ»سوره مبارکه آل عمران 

؛ شیخ 0/831ق: 1088آن در نسبت افتاده است مثل الیکی و المدی )ثعلبی، « تاء»فرماید که  می

 (.2/310ق: 1084عاشور، ؛ ابن0/993ق: 1043طوسی، 

است. طرفداران این دیدگاه   القری و مکه دانسته مرا منسوب به ا« األمی»برخی دیگر ازمفسران 

داند )ثعلبی،  را منسوب به مکه ـ أم القری ـ می« األمی»کنند که  استناد می وایتی از امام باقربه ر

« األم»را منسوب به « األمی»(. گروه سوم از مفسران 0/993ق: 1043؛ شیخ طوسی، 0/831ق: 1088

ی نوشتن، بر آنچه از مادر متولدشده باقی مانده است زیرا که زنان به معنای کسی که قبل از یادگیر

های احرار شد  دانستند و بعد از آمدن اسالم این فضیلت از ویژگی عرب، خواندن و نوشتن نمی

؛ 993/ 0ق: 1043ولی در میان مردان، خواندن و نوشتن وجود داشت )شیخ طوسی، 

 (. 2/310ق: 1084عاشور، ابن

داند.  را صفت پیامبر به دلیل نیاموختن سواد خواندن و نوشتن می« األمی»راد از دیدگاه چهارم م

سوره مبارکه  02ثعلبی که متمایل به این دیدگاه است، راوی این قول را ابن عباس ذکر و به آیه 

ی کند. ابن عاشور، أمّ یاستناد م«  و ما کُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتابٍ وَ ال تَخُطُّهُ بِیَمِینِکَ»عنکبوت 

دانسته که خدای تعالی ایشان را برای اتمام اعجاز علمی  بودن را وصف ذاتی حضرت رسول

و عقلی به آن متصف کرده تا کمال نفسانی الهی او آشکار شود و معلوم گردد که علم او به واسطه 

ت گرچه در غیر ایشان اسباب متعارف نبوده است و به همین دلیل أمّی بودن وصف کمال ایشان اس

وصف نقصان باشد. صاحب تفسیر کاشف بر این باور است که امّیّت، صفتى است که از میان 

اختصاص دارد، تا نشان دهد که او به رغم امّیّت خود، مردم را از  مبر اکرمپیامبران تنها به پیا

ن و مکانى تأثیرگذار بوده ها در هر زما ها به روشنایى بیرون آورده و در زندگى تمام امّت تاریکى

؛ مغنیه، 2/310ق: 1084عاشور،  ؛ ابن0/993ق: 1043؛ شیخ طوسی، 0/831ق: 1088است )ثعلبی، 

 (.3/040ق: 1080
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وَ  التَّوْراةِیَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی »( از عبارت 0/993ق: 1043در ادامه آیه، شیخ طوسی )

یرا که در تورات به شناختند ز رد که اهل کتاب، صفات حضرت را میگی این طور نتیجه می« الْإِنْجِیلِ

أتانا اللَّه من سینا و أشرف من ساعیر، و »است. وی در ادامه به عباراتی از تورات آن اشاره شده

سأقیم لهم نبیاً من إخوتهم مثلک و اجعل کالمی فی فمه فیقول لهم »و « استعلن من جبال فاران

أما ابن األمة فقد بارکت علیه جداً جداً و سیلد اثنی عشر عظیماً و أؤخره ألمَّة  و»و « کلما أوصیه به

أنه یدبرکم بجمیع الخلق، و یخبرکم باألمور المزمعة و »و « إذا جاء فنَّد أهل العلم»و « عظیمة

شود.  کند که در بخش دیگری از مقاله به تفصیل به آن پرداخته می اشاره می« یمدحنی و یشهد لی

را نشان از آگاهی کامل صفات حضرت « یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً»( نیز عبارت 2/313ق: 1084عاشور ) ناب

 ای برای ایشان باقی نمانده بود. ای که شبهه داند به گونه می رعصر پیامب برای اهل کتاب هم

ـامربهمعروفونهیازمنکر9ـ9ـ9

را نزد  از صفاتی است که پیامبر اکرم یکی« مْ عَنِ الْمُنْکَرِیَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُ»عبارت 

کند. این که یک پیامبری از قوم عرب برانگیخته شود و یهود آن زمان را که از  اهل کتاب شناسا می

رد لحاظ سطح علم و فرهنگ باالتر از دیگر اعراب بودند، به معروف امر کرده و از منکر باز دا

و را امر به ایمان « یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ»دارد. برخی منظور از  رت محمدنشان از پیامبری حض

ها و قطع  را نهی از شرک و عبادت بت« یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ»و منظور از  مکارم اخالق و صله ارحام

ه عقل داند ک (. دیدگاه دیگر معروف را شامل هر آن چیزی می0/833ق: 1088ثعلبی،داند ) رحم می

پذیرد و منکر را عکس آن. بنابراین، معروف و منکر در فطرت ـ که قوام  و فطرت سلیم آن را می

فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ »سوره مبارکه روم  34شریعت محمدیه است ـ قرار دارند، همان طور که آیه 

 (.2/319ق: 1084عاشور،  ؛ ابن0/934ق: 1043به آن اشاره دارد )شیخ طوسی،« ...

 ـحاللکردنطیباتوحرامکردنخبائث9ـ9ـ5

های  های شناخت و نشانه به یکی از راه« وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ»عبارت 

حقانیت پیامبر گرامی اسالم که حالل کردن طیبات و حرام کردن خبائثی بود که در مردم آن زمان 

نخوانده از قوم عرب  رائیل رواج داشت، اشاره دارد. این که پیامبری درساس به خصوص بنی

ها از حلیت و حرمت تورات و انجیل خبر داده و به این اکتفا نکرده و برخی را  برخیزد و به آن

حلّیت طیبات و  ازحالل و برخی را حرام کند، خود نشانه آشکاری بر پیامبری اوست. در بیان مراد 

دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست، مراد از حلّیت طیبات و حرمت خبائث را  حرمت خبائث دو
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داند. این دیدگاه، حالل شمردن طیبات را مباح کردن لذاتی قلمداد  اعم از مأکوالت و افعال می

کند که بر یهود حرام بوده و مراد از حرمت خبائث را حرام دانستن خبائث و قبایح بر ایشان  می

 (.1/093ق: 1018؛ طبرسی، 0/934ق: 1043وسی، داند )شیخ ط می

داند همان طور که خدای تعالی این  به معنای مأکوالت می طیبةدیدگاه دوم طیبات را جمع 

و آیه « البقرةیا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَالالً طَیِّباً فی »سوره مبارکه بقره  132واژه را در آیه 

به همین معنا به کار برده  « یَسْئَلُونَکَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ»مائده سوره مبارکه  0

داند زیرا افعال حسنه با وصف معروف و منکر  است. این دیدگاه، واژه طیبات، را افعال حسنه نمی

از سوره  103که آیه . مغنیه معتقد است که خداوند برخى از چیزهاى پاکیزه را شود میشناخته 

را بسیار سخت  حرام نموده است. او آیین موسىانعام به آنها اشاره کرده، بر بنى اسرائیل 

سوره مبارکه توبه به  90است، چنانچه آیه شده ه هر فرد با کشتن پذیرفته میشمرده تا آنجا که توب

گوید که اگر ایمان بیاورند،  اسرائیل که حضرت را درک کردند، مى آن اشاره دارد. خداوند به بنی

شود زیرا که  برداشته میاى که برایشان حرام بود، حالل و سختى تکلیف از آنان  چیزهاى پاکیزه

 (.3/040ق: 1080؛ مغنیه، 2/313ق: 1084عاشور، است )ابنبا آیین آسان مبعوث شده محمّد

 رفعحرجوتکالیفشاقهـ8ـ8ـ0

های پیامبری   ر از نشانهبه یکی دیگ« هُمْ وَ الْأَغْاللَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِموَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَ»عبارت 

اشاره دارد و آن برداشتن سختی در دین و تکالیف شاقه است که دین یهود مملو از  حضرت

آید. مفسران در بیان  آن بود و این مهم، تنها از پیامبری فرستاده شده از جانب خدای تعالی برمی

چیزی است که حمل « اصر»باشد.  اند که در فهم بهتر آیه مؤثر می اغالل معانی ذکر کردهاصر و 

ماند. و مراد از آن تکالیف شاقه و حرج در دین  اش از حرکت باز می آن به سبب سنگینی  کننده

است که شریعت تورات مشتمل بر احکام زیادی از آن است مثل عقوبت قتل در برابر معاصی زیاد 

روز شنبه یا تحریم مأکوالت طیبه و تحریم امور مباح، شاید بتوان گفت که شدیدترین  یا حکم

عقوبت تورات، عدم بازگشت از گناه است، به این معنا که توبه از گناه در دین ایشان تشریع نشده 

 (2/319ق: 1084عاشور، ؛ ابن1/093ق: 1018بود. )طبرسی،

شد که بر گردن اسیر و جانی برای مراقبت از او با ای از آهن می جمع غُل و سلسله« اغالل»

و این تعبیر «  إِذِ الْأَغْاللُ فِی أَعْناقِهِمْ وَ السَّالسِلُ»سوره غافر بر آن داللت دارد  91اندازند. آیه  می

المقدس را تخریب کردند  ها نازل شده و بیت اسرائیل در میان اممی است که بر آن نشان از ذلت بنی
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شود. این واژه  طور که در اسیر دیده میهای به ذلت کشاندن است همان ل از نشانهزیرا که اغال

ها و  چون بریدن جاى نجس از پوست و لباس و سوزاندن غنیمتتمثیلی براى تکالیف سختى هم

؛ 8/133ق: 1049؛ زمخشری، 1/093ق: 1018باشد. )طبرسی،  حرام کردن صید در روز شنبه می

 (2/312ق: 1084عاشور، ابن

ها  ( معنای عبارت مذکور را سنگینی امور حرام که در تکلیف آن0/934ق: 1043شیخ طوسی )

چون غل و زنجیری بر مشقت داشته، مثل تحریم عروق و غدد و تحریم روز شنبه دانسته که هم

 های ایشان قرار داشت. گردن

بوده و بر  بردو وصف مختص یهود زبان پیام( معتقد است این 2/312ق: 1084عاشور ) ابن

شان تکالیف شاقه داشتند بر  منطبق نیست؛ زیرا که ایشان شریعت داشته و در شریعت غیر ایشان

 خالف عرب غیر یهود و فارس و دیگران.

فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی »( ادامه آیه 0/934ق: 1043شیخ طوسی ) 

را تصدیق کند و  دهد؛ کسی که پیامبر ور شرح میطرا این« زِلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَأُنْ

-بزرگ بشمارد به این وسیله که مانع کید دشمنان شود و پیروی از قرآنی کند که نور است و هم

رانند. طبرسی شوند، به ایشان خبر ده که از رستگا چون نور، راهنما بوده و خلق با آن هدایت می

که « تعزیر»گرفته و « منع»که در ادامه آیه آمده را به معنای « وَ عَزَّرُوهُ»در « عزر( »1/093ق: 1018)

شود را از همین ماده دانسته است؛ زیرا که تعزیر مانع تکرار  ( زدن کمتر از حد اطالق مى به )شالق

قرآن « وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ»در « نور»کار زشت است. او بر این باور است که مراد از 

نازل شده و یک  سته که همراه با نبوّت پیامبررا قرآنى دان« انزل معه»باشد. او یک بار معناى  می

شود: از قرآنى که نازل  دانسته که در این صورت معناى آیه این مى« اتبعوا»را متعلق به « معه»بار 

از پیامبر و عمل به سنّت او متابعت کردند. به عبارتی دیگر از قرآن همانند شده همراه با پیروى 

 پیامبر متابعت کردند و در این امر همراه او بودند.

سوره مبارکه اعراف در کالم عالمه طباطبایی  199شاید بتوان اقوال مفسران را در ذیل آیه 

که ظاهر آیه داللت یا حداقل اشعار  بر این باورند (2/892: 1334خالصه کرد. عالمه طباطبایی )

در این آیه به آن امور وصف شده )امر به  اى که رسول خدا امور پنجگانه دارد بر اینکه

معروف، نهى از منکر، تحلیل طیبات، تحریم خبائث، برداشتن تکالیف شاقه جعلى و غیر الهى( 

پیغمبر  ست و از مختصاتان جناب در تورات و انجیل ذکر شدههمه از عالئمى است که از آ
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چنین شود. هم اى از هر یک آنها دیده مى هر چند در سایر ادیان نمونهاسالم و ملت بیضاى اوست، 

 ست و روى سخن را از حضرت رسولدر آیه شریفه التفاتى از حضور به غیبت بکار رفته ا

ب واضح است. نزد اهل کتا اطر این بوده که امر رسول خدابه خ کند و جه مؤمنین میمتو

یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ »چنین معتقد است که جمله ( هم893/ 13: 1334ایشان )

 است.ذکر شده اب آسمانی ایشان، آمدن حضرت محمدداللت بر این دارد که در کت« الْإِنْجِیلِ

به نقل از عبداهلل  امبرپی ( ذیل آیه شریفه روایتی مفصل از شب معراج8/13ق: 1018طبری )

با گروهی دیدار کرده که ایشان  سمتی از روایت آمده که پیامبرکند که در ق بن عباس بیان می

عمران به ما وصیت کرده است که هر کس محمد  بن گویند: موسی آورند و می به حضرت ایمان می

رده و به او ایمان آورده و او را را دریابد، باید که از طرف خود و من که موسی هستم به او سالم ک

 راستگو شمارد.

سورهمبارکهصف1آیهـ9ـ5

سوره مبارکه صف )وَ إِذْ قالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یا بَنِی إِسْرائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ مُصَدِّقاً  3آیه 

یَأْتِی مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَیِّناتِ قالُوا هذا وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ  التَّوْراةِلِما بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ 

کند: و به یاد آورید هنگامى را که عیسى پسر مریم گفت: اى بنى اسرائیل! من  می نسِحْرٌ مُبِینٌ( بیا

ه فرستاده خدا به سوى شما هستم در حالى که کتابى )تورات( را که پیش از من فرستاده شد

آید، و نام او احمد است،  کنم و بشارت دهنده به رسولى هستم که بعد از من مى تصدیق می

هنگامى که او )احمد( با معجزات و دالیل روشن به سراغ آنها آمد، گفتند: این سحرى آشکار 

 است. 

خالصه دعوتى است که حضرت ( معتقد است این آیه 891/ 13: 1334عالمه طباطبایی )

اصل دعوت خود را اعالم و اشاره « إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ»  است. نخست با جمله داشته عیسی

و  دا برای ایشان استکند هیچ شأنى و امتیازى به جز این ندارد که حامل رسالتى از سوی خ مى

 دهد تا رسالت خود را ابالغ کرده باشد. سپس دو شاخصه از رسالت خود را شرح مى

کننده  فرماید من پیامبر خدا به سوی شما هستم در حالی که تصدیق اسرائیل می نخست به بنی

لِما »(. شیخ طوسی علت بیان التَّوْراةِباشم )لِما بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ  می آنچه از تورات در مقابل شماست،

ل آمدن عاشور دلی داند. ابن ایشان به تورات و عمل به دستوراتش می را جلب توجه« بَیْنَ یَدَیَّ

برای تأیید شریعت  را برانگیخته شدن حضرت عیسی« التَّوْراةِمُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ »عبارت 
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چنین تمسک شدید ایشان به تورات و اعتقاد به عدم و تغییر برخی از احکام دین او، هم موسی

 داند. نسخ احکام آن و برای پذیرش خود از سوی یهود می

آید )مُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأْتِی  بر پیامبری است که بعد از او می ن حضرت عیسیدوم مبشر بود

مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ(؛ این جمله نیز عطف به جمله پیش و بنابر حال بودن منصوب است و 

را خبردادن از امر سروربخشِ پر « تبشیر»عاشور  است. ابن اسالممنظور از آن پیامبر گرامی 

ی بشر را برای اسرائیل همواره منتظر او بودند. خدای تعال داند یعنی آمدن پیامبری که بنی عت میمنف

-بر زبان پیامبران پیشین آماده کرده است، هم های پیامبر ن نشانهبا آورد پذیرش این رسول

یثاقَ النَّبِیِّینَ لَما آتَیْتُکُمْ وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِ»فرماید:  سوره مبارکه آل عمران می 28و  21چنان که در آیه 

تُمْ وَ أَخَذْتُمْ مِنْ کِتابٍ وَ حِکْمَةٍ ثُمَّ جاءَکُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَ أَقْرَرْ

مِنَ الشَّاهِدِینَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئِکَ ذلِکُمْ إِصْرِی قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَکُمْ   عَلى

داند که شنونده از شنیدنش خوشحال و  عالمه نیز بشارت را عبارت از خبرى می«.  هُمُ الْفاسِقُونَ

شود که پیامبر  خیر و منفعتی عاید او شود. خبر از آمدن پیامبرى دیگر وقتى بشارت محسوب می

این نکته است که  حاوی« وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأْتِی مِنْ بَعْدِی»  ده باشد، و جملهتر آور جدید دینى کامل

ق: 1018تر از دینى است که تورات متضمن آن است )طبری،  آورد، کامل مى آنچه پیامبر

؛ 0/823ق: 1018؛ طبرسی، 0/980ق: 1049؛ زمخشری، 3/933ق: 1043؛ شیخ طوسی، 82/92

 (.891/ 13: 1334طباطبایی،  ؛82/131ق: 1084عاشور،  ابن

اند: نخست این که تمامی پیامبران، خدای سبحان  نیز دو جهت ذکر کرده« احمد»مفسران برای 

کرده است )ثعلبی،  تر از ایشان خدای را حمد میبیش کردند ولی حضرت رسول ا حمد میر

ستودنی بودند ولی پیامبر بران (. دوم اینکه تمامی پیام82/130ق: 1084عاشور،  ؛ ابن3/343ق: 1088

دارای مناقب و فضایل باالتری بودند. ابن عاشور آوردن اسم احمد با آنکه حضرت  اکرم

واجد جمیع کماالت نفسانی و  داند که حضرت دلیل بر این می مشهور به این اسم نبودند را

است، بودند. وی  اخالقی و خلقی و نسبی و قومی و غیر آن هر آنچه از کماالت ذاتی و عرضی

-باشد را هم وارد دانسته همان حمد تفضیل حقیقی بر حضرت عیسیچنین این اعتبار که اهم

از انجیل یوحنا( بر آن اشعار دارد. وی این احتمال که احمد به  80طور که عبارات انجیل )جزء 

رده است )ثعلبی، شود، داللت کند را نیز بیان ک رمز باشد و بر شخصی که مورد حمد زیاد واقع می

 (.9/310ق: 1080؛ مغنیه، 82/130ق: 1084عاشور،  ؛ ابن3/343ق: 1088
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..« .وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأْتِی مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ»( ذیل عبارت 8/339ق: 1049در تفسیر قمى )

احمد و  پرسیدند: چرا به نام بعضى از یهودیان از رسول خدا فرمود: آمده است که امام

محمد و بشیر و نذیر نامیده شدى؟ فرمود: اما محمد نامیده شدم، بدین جهت که من در زمین 

ام(. و اما أحمد نامیده شدم بدین جهت که من در آسمان  محمود )و از نظر دوست و دشمن ستوده

مرا  تر از ستودگیم در زمینم(. و اما بشیر خوانده شدم به خاطر این که هر کس احمد )و ستوده

اطاعت کند به بهشت بشارت دارد. و نذیر خوانده شدم چون خدا هر کسى را که نافرمانیم کند از 

 است.  آتش انذار کرده

، نام حضرت را از انجیل که یهود، بعد از ظهور پیامبر ( معتقد است82/92ق: 1018طبری )

عرب دهد پیامبری از  ده میعگرچه انجیل وگفتند: . آنان میدان یک صدا شدندو با جهوتغغیر داده 

 یاری داد و همه را هالک شدند.او را ، نیست تا اینکه خدا این محمد منظور کند ولی ظهور می

گفتند: ای روح  کند که حواریون به عیسی قل می( از کعب ن0/980ق: 1049زمخشری )

برار و اتقیاء هستند. اهلل، آیا بعد از ما امتی هست؟ فرمود: بله امت احمد که حکماء و علماء و ا

پیامبران هستند. به روزی کم راضی هستند و خدا هم به عمل کم ایشان  نگویی در فقه همچو

واریان کند که ح ( نیز ذیل آیه شریفه روایتی از کعب نقل می0/823ق: 1018راضی است. طبرسی )

رى، امّت عرض کردند: اى روح خدا آیا پس از ما امّتى خواهد بود؟ فرمود: آ به عیسى

باشند، به  که حکیم و عالم و پرهیزگار هستنند و گویى در فهم و درک نظیر پیامبران می حمدا

 اندکى روزى قانع بوده و خدا نیز به عمل اندک از آنها راضى است.

گوید: عبداهلل بن عمرو بن  کند که می ( حدیثی از عطاء بن یسار نقل می0/838ق: 1088ثعلبی )

مرا خبر بده. گفت: واهلل او در تورات  ه او گفتم: از صفات رسول اهللکردم. ب العاص را مالقات

یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ »است، ات وصف شده که در قرآن توصیف شدهطور در تورهمان

واندم که غلیظ و خشن ها و بنده من و رسولم که تو را متوکل خ دار امت و نگه« مُبَشِّراً وَ نَذِیراً

کند، )خدای تعالی( او را  بخشد و فراموش می گوید بلکه می نبوده و بدی را با بدی پاسخ نمی

ها و  ها، کری گوش اهلل راست شده و غفلت قلب إلّا کند تا کجی امت با گفتن الإله قبض روح نمی

 شان برطرف شود.  کوری چشمان

کند که عثمان بن الضحاک از یزید بن  اقدی نقل می( حدیث بلندی از و0/838ق: 1088ثعلبی )

 از علمای یهود بود، از که از أبا مالکه کند نقل می  عمر بن الخطاب بن مالک از ثعلبةاز   الهادی
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در تورات پرسیدم. او گفت: صفات او در کتاب بنی هارون که دچار تغییر و  صفات نبی اکرم

سماعیل بن ابراهیم و آخرین پیامبر است. او پیامبر عربی تحریف نشده آمده است؛ او از فرزندان ا

.. بین دو کتفش عالمت نبوت است، نه کوتاه است و نه .آید و است که به دین ابراهیم حنیف می

شود و شروع نبوتش از آنجاست  .. در مکه متولد می.رود .. سوار استر شده و در بازارها راه می.بلند

نویسد... او اهل جهاد است و خدا را در هر  امّی است که نمیو محل هجرتش یثرب است و او 

 باشد... کند و همراهش از مالئکه جبرئیل می سختی و گشایشی حمد می

( از ابن مردویه از عرباض بن ساریه درباره همان آیه 813/ 3ق: 1040سیوطی در الدر المنثور )

در ام الکتاب، عبداللَّه و  شنیدم که فرمود: من ت کرده است که من از رسول خداروای

النبیین بودم در حالى که آدم در بین آب و گل بود. من دعاى ابراهیم و بشارت عیسى و  خاتم

اش قرار دهد، و عیسى به آمدنم بشارت  رؤیاى مادرم هستم. ابراهیم دعا کرد که نبوت را در ذریه

 شام را برایش روشن کرد. هاى داد، و مادرم در خواب دید که نورى از او خارج شد که کاخ

چرا داند  می وی و ثبات قدمرا تسالی دل پیامبرآیه ( هدف از 82/139ق: 1084عاشور ) ابن

 اند. ها دیده نیز مورد آزار قوم خویش قرار گرفتند و در راه رسالت سختی ویپیامبران پیش از  که

دانسته، مدعی شده  ه مقصود از احمد را همان محمد( ضمن این ک9/310ق: 1080مغنیه )

تاریخ یاد نکرده هیچ یک از عالمان یهود و نصارا این حقیقت را تکذیب و انکار کنند، حتی افراد 

 اند. باانصاف ایشان به آن اعتراف کرده و ایمان آورده

« ینٌفَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَیِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِ»( در ذیل عبارت 891/ 13: 1334عالمه طباطبایی )

به بنى اسرائیل یا غیر ایشان « هم»و ضمیر « احمد»به کلمه « جاء»فرماید که ضمیر در کلمه  می

بشارت و معجزه قرآن و سایر معجزات نبوت است. معناى « بینات»گردد. و مراد از کلمه  برمى

جمله این است که چون احمد که کتب آسمانى بشارت آمدنش را داده بود مبعوث شد، براى 

 یکى از آنها همان بشارت عیسى اسرائیل یا براى آنان و سایرین، معجزاتى روشن آورد که ىبن

 بود، گفتند: این سحرى آشکار است.

بشاراتعهدیندرظهورپیامبرـ0

هرچند کتب آسمانی پیشین که اکنون در دسترس است، دستخوش تحریف گشته ولی در نسخ 

 (12؛ سفر تثنیه باب 13و  19، 13، 18ایش، باب م: سفر پید1239)تورات، موجود همچون 

ها پرداخته و تطابق آن با قرآن کریم  است که در ادامه به آنشده شاراتی به صفات نبی اکرما
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توان به صحت این فقرات از  باشد، می شود و از آنجا که قرآن کریم مصون از تحریف می آشکار می

 تورات و انجیل پی برد.

تبشاراتتوراـ0ـ3

همچون جد ایشان و محل بعثت حضرت و صفات  ورات به صفاتی از پیامبر اکرمدر ت

است. هرچند به اعتبار برخی از اناجیل و کتب به کار برده شده اطمینان ه شدهدیگر رمزگونه اشار

نیست ولی از دو جنبه قابل اعتنا هستند. نخست اینکه با مفاهیم قرآنی تطابق دارند و دوم اینکه 

 در منابع اهل کتاب باشد. مؤید شناسا بودن پیامبر اسالمواند ت می

ـنیاکانپیامبرموعود0ـ3ـ3

کردند پیامبری مبعوث خواهد شد که از نسل اسحاق و یقوب  یهودیان معاصر پیامبر ادعا می

کردند در حالی که شواهدی از تورات در دست  را انکار می و به همین دلیل پیامبر اسالم است

از والیت خود و از »برد. خداوند به ابراهیم گفت:  که پیامبر آینده را از نسل اسماعیل نام میاست 

مولود خویش و از خانه پدر خود به سوی سرزمینی که به تو نشان دهم، بیرون شو و از تو امتی 

به  عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود و برکت دهم

آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند و از تو جمیع قبایل جهان 

(. از آنجا که این هجرت با همراهی 18م: سفر پیدایش، باب 1239)تورات، « برکت خواهند گرفت

ه از ها را متوجه نسل پدید آمد جناب هاجر صورت گرفته است، این عبارات به طور ضمنی وعده

 داند.  حضرت ابراهیم و جناب هاجر می

اکنون چشمان خود را برافزا و از مکانی که »بعد از جدا شدن از لوط، خداوند به ابراهیم گفت: 

بینی به تو و  در آن هستی به سوی شمال و جنوب و مشرق و مغرب بنگر، تمام این زمین را که می

د غبار زمین گردانم، چنان که اگر کسی غبار زمین را ذریه تو تا ابد خواهم بخشید. ذریه تو را مانن

(. این عبارات 19و  13م: سفر پیدایش، باب 1239)تورات، « تواند شمرد، ذریه تو نیز شمرده شود

بر کثرت و گستردگی ذریه همانند غبار اشاره دارد در حالی که فرزندان و ذریه اسماعیل از چنین 

همین سفر پیدایش، روایتی به  13اسحاق و یعقوب. در باب  گستردگی برخوردارند نه بازماندگان

 دهد بشارت به حضرت ابراهیم میآمده است که نشان  مضمون خطاب به حضرت هاجر

است که از  های رسالت حضرت رسول از نشانهاز طریق فرزند وی از هاجر است و این یکی 

 است نه از نسل اسحاق و یعقوب. نسل اسماعیل
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نبی را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث »آمده است:  12یه باب در سفر تثن

خواهم کرد و کالم خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او فرمایم به ایشان خواهد 

با دقت در «. گفت و هر کس سخنانی که او به اسم من گوید، نشنود، من از او مطالبه خواهم کرد

اسرائیل از  هستند زیرا بنی فرزندان از نسل حضرت اسماعیل شود مراد لوم میمورد مذکور مع

حضرت  اسماعیل است که فرزندان یعقوب و از نسل اسحاق هستند و برادران ایشان، بنی

اشاره به این دارد « کالم خود را به دهانش خواهم گذاشت»از نسل ایشان است. عبارت  محمد

. و در کرد تواند بخواند و نه بنویسد، کتابی نازل خواهم ده که نه میکه بر آن نبی امی درس نخوان

م: 1239کسی این صفت را نداشت )تورات،  دان اسماعیل غیر از حضرت محمدمیان فرزن

 (. 12سفر تثنیه باب 

 محلبعثتپیامبرموعودـ0ـ1ـ8

طلوع کرد و از جبل بر ایشان « سعیر»آمد و از « سینا»از « یهوه»اسرائیل گفت:  موسی به بنی

درخشان شد و با کرورهای مقدسین آمد و از دست راست او برای ایشان شریعت آتشین « فاران»

(. در این 33سفر تثنیه، باب م: 1239)تورات، دارد  پدید آمد به درستی که قوم خود را دوست می

دارد. « سینا طور»در  اره به نزول وحی بر حضرت موسی، اش«سینا»از « یهوه»عبارت، ظهور 

« فاران»از جبل « یهوه»و ظهور  اره به نزول وحی بر حضرت عیسیاش« سعیر»از « یهوه»ظهور 

نویسد:  ( می1/22است. ابن حزم ) ر پیامبر اسالماشاره به تجلی انوار وحی و علوم غیبی ب

ت محل بعث« فاران»و  جایگاه بعثت عیسی« سعیر»و  بدون تردید محل بعثت موسی« سینا»

 یعنی مکه معظمه است. محمد

معرفی کرده است آنگاه که خدای متعال به « فاران»تورات نیز موطن حضرت اسماعیل را بیابان 

برخیز و پسر را برداشته و به دست خود بگیر که از او امتی عظیم به وجود »کند:  هاجر خطاب می

س رفته و مشک را از آب پر کرد و خواهم آورد و خداوند چشمان او را باز کرد تا چاه آبی دید. پ

بود و او نمو کرد، ساکن صحرا شد و در تیراندازی بزرگ  پسر را نوشانید و خدا با آن پسر می

 (. این عبارات نشان81سفر پیدایش، باب م: 1239)تورات، « گردید و در صحرای فاران ساکن شد

 در آنجا صورت گرفت.پیامبر  در محلی سکنی گزیدند که بعثت دهند نیاکان پیامبر اسالم می
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 صفاتپیامبرموعودـ0ـ1ـ3

جوشد. انشای خود را درباره  دل من به کالم نیکو می»در عهد عتیق آمده:  در مزامیر داود

های  م و نعمت بر لبآد تر هستی از بنی گویم. زبان من، قلم کاتب ماهر است. تو جمیل پادشاه می

تو را مبارک ساخته است تا ابداآلباد. ای جبار! شمشیر خود را بر  است. بنابراین، خداتو ریخته شده

ران خود ببند و به کبریایی خود سوار شده، غالب شو به جهت راستی و حلم و عدالت. و دست 

آیند )عهد  ها زیر تو می راستت چیزهای ترسناک را به تو خواهد آموخت. به تیرهای تیز تو امت

کند که به مبارزه  از پادشاهی )پیامبری( صحبت می نجا داوود(. در ای1ـ9: 09زمورعتیق، م

  است. پیامبر گرامی اسالمهای  پردازد و این از ویژگی نظامی برای پیاده کردن دین الهی می

 بشاراتانجیل ـ0ـ8

سوال شد: نبوت و کتاب از ذریه اسحاق به ذریه چه کسی منتقل خواهد  از حضرت عیسی

رانش رد کردند همان اید که سنگی را که معما ر در کتب هرگز نخواندهمگ»شد؟ حضرت فرمود: 

است؟ این از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجیب است. از این جهت شما را سر زاویه شده

)انجیل « اش بیاورند، عطا خواهد شد گویم که ملکوت خدا از شما گرفته شده به امتی که میوه می

 (.81م: باب 1239متّی، 

در عبارت یاد شده،  و منظور از سنگ او را رد کردند، حضرت اسماعیلکه قومش  کسی

فرمودند: مثل من و مثل پیامبران پیش از  گرامی اسالم باشد. چنانچه پیامبر می رسول اکرم

من مانند مردی است که ساختمانی بنا کرده و آن را نیکو و زیبا ساخته است مگر آن که جای یک 

های آن باقی مانده است. مردم در آن ساختمان گردش کرده و ساختمان برای  گوشه آجر در یکی از

تا ساختمان کامل  گویند چرا در اینجا یک آجر گذاشته نشده است آنان جالب است اال این که می

 فرمود: من آجر مکملم )صحیح مسلم، کتاب الفضائل(. شود؟ پیامبر

بسیار چیزهای دیگر نیز دارم که به شما بگویم و »فرماید:  در جای دیگر می حضرت عیسی

ها را ندارید ولی چون او یعنی روح راستی آید، شما را به جمیع  لیکن اکنون طاقت تحمل آن

کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد  راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمی

 (.13ل یوحنّا، باب )انجی« گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد

یاد  ـ کلمه آرامی به معنای رسول ـ« مسیّا»را با عنوان  حضرت محمد حضرت عیسی

کنم  کند. اینکه سخن می به درستی که خدا، معجزاتی را بر دست من ظاهر می»گوید:  کند و می می
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که من الیق آن  رانید زیرا شمارم خود را مانند آن که از او سخن می خواهد و نمی به آنچه خدا می

نامید. آن که  را که او را مسیّا می های نعل رسول اهلل وق یا دوالنیستم که بگشایم بندهای جرم

پیش از من آفریده شد و زود است بعد از من بیاید و زود است کالم حق را بیاورد و آیین او را 

 (.08ش، فصل 1309باشد )انجیل برنابا،  نهایتی نمی

کند به پیروان خود  آن که در زیر درختی پیامبر آینده را به بزرگی یاد می در جای دیگر پس از

دهند وقتی که به جهان بیاید زیرا که  خوشا به حال کسانی که گوش به سخن او می»گوید:  می

رحمت خدا بر ایشان سایه خواهد افکند چنانکه این درخت خرما بر ما سایه افکنده است. آری 

چنین رحمت خدا، ایمان دارد، هم حرارت سوزان آفتاب، ما را نگاه میچنان که این درخت از 

دارد. شاگردان در جواب گفتند: ای معلم! کدام کس  آوردندگان به آن اسم را از شر شیطان نگاه می

 هد آمد؟ فرمود: همانا او محمدرانی که به جهان خوا خواهد بود آن مردمی که از او سخن می

ه او به جهان بیاید چنان که باران، زمین را قابلیت بخشد که بار بدهد بعد پیغمبر خداست. وقتی ک

چنین او وسیله اعمال صالح میان مردم خواهد از آن که مدت مدیدی باران منقطع شده باشد. هم

آورد. پس او ابر سفیدی است پر از رحمت خدا و آن رحمتی  شد به رحمت بسیاری که با خود می

 (.133ش، فصل 1309)انجیل برنابا، « کند رم نرم بر مؤمنان نثار میاست که خدا آن را ن

ای شمعون! خدا به من فرمود: تو را »به شمعون پطرس آمده:  در وصایای حضرت عیسی

صاحب شتر سرخ که  یّد المرسلین و حبیب خود احمدکنم ای پسر مریم به س وصیت می

بزرگ فرزندان آدم و رحمت برای جهانیان و  ای قوی دارد، صورتی همچون ماه و دلی پاک و بنیه

اسرائیل را امر نمایی که او را تصدیق  نمایم که بنی پیغمبر امّی عربی است. ای عیسی! تو را امر می

نموده و به وی ایمان آورند و از متابعت و نصرت او دریغ نورزند. عرض کردم: پروردگارا! آن 

فرستاده من برای تمام جهانیان است. خوشا  حمدبزرگوار کیست؟ خدا فرمود: ای عیسی! او م

و بر دین او از دنیا بروند.  اش گوش فرا داده که به گفتهبه حال این پیغمبر و خوشا به حال آنان 

نمایند  فرستند و اهل آسمان از برای او و امت او طلب مغفرت می اهل زمین بر او درود می

 (. 1/13)فخراالسالم، أنیس االعالم، 

از اشارات انجیل در اثبات این که رسول گرامی اسالم، پیامبر موعود است، نام آن یکی 

به »کند:  گونه نقل میهای چهارگانه است. در این زمینه محمود بن الشریف این حضرت در انجیل

به آسمان  اند، زمانی که حضرت عیسی وشتههای چهارگانه را ن اقرار همه کسانی که انجیل

روم و شما را به  تان می یون گفت: من به سوی پدر و خدایم و پدر شما و خدایرفت به حوار می
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: 1332آبادی،  رحمت )دشتی« آید که نام او پارقلیط است دهم که بعد از من می پیغمبری بشارت می

 باشد. یا احمد می که در زبان عربی به معنی محمداسمی یونانی است « پارقلیط»(. 13

 نتیجهگیریـ 9

از حضرت عیسی به وقوع پیوست و  پس از گذشت شش قرن پیامبر گرامی اسالمبعثت 

های متعددی در میان اهل کتاب همراه  پراکنی ها و دروغ ادیان الهی در این فاصله زمانی با بدعت

کردند ولی هنگام مواجهه با بعثت پیامبر،  بودند. اگرچه آنان وجود پیامبر آخرالزمان را رد نمی

شدند. شاید از همین رو  نکر رسالت پیامبر گرامی اسالمن به جای ایمان آوردن مبرخی از آنا

اند تا مانع از  اشاره و او را تأیید کرده نی پیشین به وجود پیامبر خاتمهای آسما بود که کتاب

بینی  ها، بخشی از این پیش های صورت گرفته در این کتاب انکار او شوند. با وجود این، تحریف

اهل کتاب از وجود پیامبر خاتم   ا پنهان کرد. این مقاله تالش کرده است از دو جنبه به آگاهیالهی ر

 بپردازد: آیات قرآن و اشارات ضمنی منابع اهل کتاب. 

پردازد.  نزد اهل کتاب می یم به شناسا بودن پیامبر خاتماز قرآن کر . خداوند در آیاتی1

تفاق نظر دارند هر چند در جزئیات تفسیر این آیات اندک غالب مفسران شیعه و سنی بر این معنا ا

 خورد. اختالفاتی به چشم می

همانند  نایی اهل کتاب با پیامبر خاتمسوره مبارکه بقره از آش 109و  103. در آیات 8

ای آسمانی به دقت پیامبر ه دهد که باید کتاب شود و این تشبیه نشان می آشنایی با فرزند یاد می

به پیروان خود معرفی کرده باشند به نحوی که هنگام مواجهه با بعثت جایی برای را  خاتم

  تردید وجود نداشته باشد.

و هم در تورات از پیامبر کند هم در انجیل  سوره مبارکه اعراف صریحاً بیان می 199. آیه 3

و اختصاص به یکی از این د ناسا بودن پیامبر گرامی اسالماست و شصحبت شده خاتم

 دین ندارد. 

 آورندگان به پیامبر خاتم یمانسوره مبارکه اعراف برخی از اهل کتاب را ا 199. آیه 0

، از آن شینی خود از وجود پیامبر خاتمداند گو اینکه آنان به جای نادیده گرفتن آگاهی پی می

 کنند.  پیروی می



 1044پائیز و زمستانم، هشت، شماره پنجم؛ سال «های قرآن و سنّتهای نوین در آموزهپژوهش»دوفصلنامه علمی تخصصی /  11

غرضان اهل کتاب دست به کنند که م سوره مبارکه بقره آشکارا بیان می 109و  103. آیات 9

 شناختند.  اند در حالی که او را به خوبی می زده اری درباره پیامبر خاتمک پنهان

کند که آنان را  بخشی معرفی می سوره مبارکه اعراف پیامبر را برای یهودیان رهایی 199. آیه 3

 کند. آمیزشان آزاد می های اعتقادات بدعت از دشواری

پردازد  می نام مبارک او از زبان عیسیصف به معرفی پیامبر خاتم و سوره مبارکه  3. آیه 9

 آید.  حیان به شمار مییو حجتی برای مس

دهند  در ذیل آیات شریفه ارائه می قول از ائمه اطهار. عالوه بر آیات، مفسران روایات من2

 دهند.  که شناسا بودن پیامبر خاتم را نزد اهل کتاب نشان می

شاراتی به اند، در نسخ موجود نیز ا سمانی پیشین دستخوش تحریف شدههرچند کتب آ. 3

است که مطابقت با قرآن کریم دارد. از آنجا که قرآن کریم مصون از شده صفات نبی اکرم

 توان به صحت این موارد از تورات و انجیل پی برد. تحریف است، می

و محل بعثت او به طور ضمنی پی برد  توان از منابع یهودیان به نیاکان پیامبر خاتم . می14

 که با اسالم هماهنگی دارد.

داده است و  های مختلفی از پیامبر خاتم رت. برخالف منابع یهودیان، انجیل نیز بشا11

  حتی نام مبارک ایشان را ذکر کرده است.
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 .ق1043بیروت، دارالجیل، حجازی، سقّا، البشاره بنبی االسالم فی التوراه و االنجیل، 

 .ق1019حویزی، عبدعلی بن حمعه، تفسیر نورالثقلین، چاپ چهارم، قم، اسماعیلیان، 

 .1331در تورات و انجیل، ترجمه فضل اللّه نیک آیین، تهران، انتشارات نشرنو،  دداود، عبداالحد، محم

خازن، علی بن محمد، تفسیرالخازن المسمی لباب التأویل فی معانی التنزیل، چاپ اول، بیروت، دارالکتب 

 .ق1019العلمیه، 

، 32، بهار88شماره  ،انجیل، مجله مشکوه و تورات در محمد غالمرضا، سیمای آبادی، رحمت دشتی

 .83ـ18صص 

 صص، ، علمی ـ ترویجی23، آذر184شماره  ،موعود، مجله معرفت پیامبر ابوالفضل، احمد روحی،

  .80ـ13

 .ق1088زحیلی، وهبه، التفسیر الوسیط، چاپ اول، سوریه، دارالفکر، 

وه التأویل، چاپ زمخشرى، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل فى وج

 ق.ه  1049یروت، دار الکتاب العربی، سوم، ب

 .ش1331ید، سبحانی، جعفر، احمد موعود انجیل، انتشارات توح

 .29، زمستان 13مجله هفت آسمان، شماره  های پیامبران، قرآن کریم و بشارتسلیمانی، عبدالرحیم، 
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المأثور، چاپ اول، قم، انتشارات کتابخانه آیت اهلل بکر، الدر المنثور فی التفسیر ب بن ابی  سیوطی، عبدالرحمن

 .ق1040العظمی مرعشی نجفی، 

، 9 شماره حدیث و قرآن ، پژوهشنامهای عهدین در مورد پیامبر اکرمه کاظم، بشارت شاکر، محمّد

 .23 پاییز و تابستان

م، تهران، انتشارات شعرانی، ابوالحسن، راه سعادت؛ رد شبهات نبوت خاتم االنبیاء و حقانیت دین اسال

  .ش1333صدوق، 

 .1334، چاپ اول، انتشارات شکرانه،بشارات عهدینصادقی تهرانی، محمد، 

 .تا ضا، تهران، انتشارات علمیه، بیصدوق، محمد بن علی، عیون االخبار الر

طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، انتشارات: مؤسسة االعلمی للمطبوعات، 

 .ق 1334

طوسی، محمدبن حسن، التبیان فی التفسیر القرآن، مصحح: عاملی، احمد حبیب، بیروت، انتشارات: دار احیاء 

 .ق 1043التراث العربی، 

حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت، انتشارات: تفسیر جوامع الجامع، چاپ اول، قم، سى، الفضل بن الحسن، طبر

 .ق 1049

چاپ اول، بیروت، انتشارات: دار  ،طبرى(طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فى تفسیر القرآن )تفسیر ال

 . ق 1018المعرفه، 

أنیس االعالم فی نصره االسالم، چاپ دوم، تهران، فخراالسالم، محمدصادق؛ خلخالی، سید عبدالرحیم، 

 .1320مرتضوی، 

فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، بصائر ذوی التمیز فی لطائف الکتاب العزیز، بیروت، المکتبه العلمیه، 

 .ق1013

 .ق1012التأویل، بیروت، دارالکتب العلمیه،  الدین، محاسن قاسمی، جالل

 .ق1011، بیروت، دارالسرور، بن ابراهیم، تفسیر قمی  قمی، علی

قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، تصحیح: اسماعیل بن احمد طرابلسی، استانبول، دار 

 ق.1383الطباعه العامره، 

 .ش1333بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب االسالمی،  کلینی، محمد

 .م1329 ماوردی، ابوالحسن، اعالم النبوه، بیروت، دارالکتب العربی،

، بیروت، دارالوفاء، لتورات باالسالم و رسوله محمدنصراهلل عبدالرحمن، ابوطالب، تباشیر االنجیل و ا

 .ق 1089

 .ش1391مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، چاپ اول، تهران، دارالکتب االسالمیه، 

 .ق1080مغنیه، محمدجواد، التفسیر الکاشف، چاپ اول، قم، دارالکتاب االسالمی، 

http://forghan.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=51:asarfordownload&catid=14:asar2&Itemid=54
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قرآنوسنّتهایدرآموزهنینوهایپژوهشیدوفصلنامهتخصص

73-92صصق3005-ش3044پائیزوزمستانم/هشتم،شمارهپنجسال

 اتیوروااتیازمنظرآیقیوفرححقیشادمانبازشناسی

 1علی غضنفری

 8 نژاد طیبه کجوری

 (13/11/1044؛ تاریخ پذیرش: 19/2/1044)تاریخ دریافت:  

 دهچکی

ت بشری است که جا که شادمانی و فرح از ضروریات روح و جسم انسان و مطابق با فطر از آن

های حیاتی وی نقش بسزایی دارد؛ به همین جهت در این مقاله با روش در بسیاری از جنبه

بر اساس آیات قرآن و روایات  شده است.  این موضوع پرداخته به توصیفی به تحقیق –ای  کتابخانه

و شادمانی پسندیده  استشادمانی و فرح بر دو قسمت شادمانی ممدوح و مذموم  مینمعصو

توجه انسان به منعم و سپاسگزاری از او و تحصیل رضایت خدای سبحان را به دنبال دارد. 

های شهوانی و نفسانی و موجب غفلت است. معرفت و  برخالف فرح مذموم که برخاسته از انگیزه

ضل الهی و شکرگزاری انسان از خالق هستی و شهادت فی سبیل اهلل از ایمان به خداوند و ف

موجبات شادمانی ممدوح است و شادمانی مذموم به تعبیر قرآن و روایات، شادمانی توأم با تکبر و 

شادمانی مذموم طبق آیات و روایات، غفلت و  دهای تمسخر آمیز است. حاصل و پیام شادمانی

 سازد.  به عذاب الهی دچار میاو را  و نهایتاً انسان بوده هالکت

 .قرآن، سنت ،فرذح مذموم ،شادمانی حقیقی،واژه :  :هاکلیدواژ
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 مقدمه

های بشر در تمام اعصار و جوامع بوده است. تاریخ بشر مملو از  یکی از دغدغه شادمانی و فرح

انی و اضطراب انگیزی است که انسان برای وصول به شادمانی خود موجبات پریش های غم صحنه

دیگران را محیا نموده و یا به دلیل عدم معرفت به شادمانی و فرح حقیقی خود را در مهلکه 

هالکت انداخته از شرافت انسانی به بهیمیت نزول پیدا نموده است. به همین جهت انسان عاقل که 

جدیت  خواستار سعادت و فرح ابدی و مستمر است باید در بازشناسی فرح و شادمانی حقیقی

و از نموده توجه  جر به فرح مستمر و ابدی استکه منبه آنچه افعال و اقوال خود  داشته و در

 سازد دوری نماید.که اورا به ورطه هالکت نزدیک می هرآنچه

بار با الفاظ مختلف در قرآن کریم آمده است. از وظایف  89در تعالیم دینی مفهوم شادی 

که از ال به الی آیات قرآن و تحلیل سیره و سنت پیشوایان دینی متفکران و اندیشمندان دینی است 

های حیات انسان و مسائل مبتال به  و نظریات دانشمندان مذهبی نظر اسالم را در مورد تمام جنبه

 جامعه و مردم تبیین کنند.

هایی صورت گرفته که برخی تنها به استناد آیات فرح را مورد در این راستا مقاالت و پژوهش

موسسه  قم، 1339،نی )ناهید طیبیفرح و مرح و رویکردهای قرآ ؛اند مانند مقالهار دادهبررسی قر

آیات و روایات و سخن  گیری ازهفرهنگی تبیان(آنچه در این مقاله در موضوع فرح آمده است بهر

بزرگان در جهت شناسایی فرح و شادمانی حقیقی وجاودانگی آثار آن در سعادت ابدی انسان 

آیات و روایات و سخن بزرگان در جهت شناسایی فرح و شادمانی حقیقی  گیری ازهبهر ت.اس

 وجاودانگی آثار آن در سعادت ابدی انسان است.

«فرح»لغویواصطالحیواژهمعنای

الفرحُ إنشراحُ الصدر بلذة عاجلة و أکثر ما یکون »نویسد:  راغب اصفهانی درباره واژه فرح می

لبدنیّة الدنیویة؛ فرح گشاده شدن )شرح صدر( سینه بوسیله لذت فوری و اکثر ذلک فی اللذّات ا

که اورا به ورطه  هرآنچه از (و382 بی تا، راغب اصفهانی،«.)ها در لذات بدنی و دنیوی است شادی

 سازد دوری نماید.هالکت نزدیک می

الموارد گوید: سرور و  شادی تؤام با تکبر در أقرب»نویسد:  علی اکبر قرشی درباره این واژه می

موجب تکبر است. سرور و حبور  رود ولی فرح در شادی مذموم می حبور در شادی ممدوح بکار

از تفکر ناشی است و فرح از قوّت شهوت است و سپس فرح را با توجه به آیات به دو دسته 
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هوانی و لذت های مذموم که منبعث از نیروی ش تر در شادینماید. در قرآن مجید، بیش تقسیم می

( و در بعضی از آیات در شادی ممدوح 21توأم با خودپسندی است واژه فرح آمده است )توبه/ 

 رور، مستی، غرور، تکبر و شادمانیو استعمال فرح در معانی رضا، س(« 0بکار رفته است )روم/ 

 (8/339بی تا،  خیال است. )قرشی، بی

 معنی تکبر است.( فرموده، فرح به 93طبرسی در مجمع ذیل )قصص/ 

چه  نویسد: فرح لذت در قلب به ادراک آن چنین محمدبن حسن طوسی در التبیان می هم

 (9/332بی تا،  محبوب خدا است. )طوسی،

به  باشد. حضرت علی می در فرهنگ شیعی شادمانی و غم دارای معنا و تفسیر خاصی

امور آخرتت باشد و حسرتت بر فرمایند: پس باید شادی تو از دسترسی به  عبداهلل بن عباس می

ای. به هرچه از دنیا دست یافتی شادی بسیار مکن و به خاطر آنچه از  آنچه از آخرت از دست داده

ات باید در امور پس از مرگ باشد.  و حسرت مخور و همه اندیشهنکن تابی  دنیا از دستت رفت بی

 (88/194، ن1392 )دشتی،

کاررفتهاسترآندرچندمعنابهانواعفرحدرق

عَلَیْهِمْ   فَبَغى  إِنَّ قارُونَ کانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى»فرماید:  سرکشی و بدمستی که درباره آن خداوند می

ال یُحِبُّ   إِنَّ اللّهَوَ آتَیْناهُ مِنَ الْکُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِی الْقُوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ ال تَفْرَحْ

ها آن قدر به او داده  و از گنجینه قوم موسى بود و بر آنان ستم کرد ( قارون از93؛) قصص/ الْفَرِحینَ

شادى »آمد، آنگاه که قوم وى بدو گفتند:  بودیم که کلیدهاى آنها بر گروه نیرومندى سنگین مى

 «.دارد کنندگان را دوست نمى مکن که خدا شادى

مِنَ الَّذینَ فَرَّقُوا دینَهُمْ وَ کانُوا شِیَعًا کُلُّ حِزْبٍ بِما »فرماید:  وند میخشنودی و رضا که خدا

ند و فرقه فرقه شدند؛ هر حزبى ( از کسانى که دین خود را قطعه قطعه کرد38)روم/ ؛ لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ

 «.نچه پیش آنهاست دلخوش شدندبدآ

فَرِحینَ بِما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ »فرماید:  می شادمانی و خوشحالی که در این باره نیز خداوند

به  (194؛)آل عمران/ یَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَالّ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ

پى ایشانند و هنوز به آنان و براى کسانى که از  ل خود به آنان داده است شادمانندآنچه خدا از فض

 «.شوند کنند که نه بیمى بر ایشان است و نه اندوهگین مى اند شادى مى نپیوسته



 1044پائیز و زمستانم، هشت، شماره پنجم؛ سال «های قرآن و سنّتهای نوین در آموزهپژوهش»دوفصلنامه علمی تخصصی /  18

به معنای آنان که شاد و مسرورند آمده، اما در جایی از قرآن مهر و « فرحین»در همه موارد 

خداوند است و اشاره شده که فرحین از محبت نفی شده« فرحین»ی نسبت به تعریف محبت اله

عَلَیْهِمْ وَ آتَیْناهُ مِنَ الْکُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ   فَبَغى  إِنَّ قارُونَ کانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى»اند  دور شده

ی  درباره هآیاین  (93؛)قصص/ بِالْعُصْبَةِ أُولِی الْقُوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ ال تَفْرَحْ إِنَّ اللّهَ ال یُحِبُّ الْفَرِحینَ

کرد و هنگامی که بنی اسرائیل در  قارون است. وی از طرف فرعون بر بنی اسرائیل حکومت می

هایی داده بود که کلیدهایش را گروهی از  کردند. خداوند به او گنج مصر بودند بر آنها ستم می

سری  ها سبک جبه سبب گن»کردند. بنی اسرائیل به قارون گفتند:  مردان نیرومند به دشواری حمل می

 (12/838، 1398طبرسی،«. ) دارد و شادی مکن که خدا مردی را که این چنین باشد، دوست نمی

خوشحالی از ثروت ی  الزمه« بطر»ر شده ولیکن تفسی« بطر»به معنای « فرح»در اینجا کلمه 

فرحی چنین  (13/114بی تا،  برد. )طباطبایی، که آخرت را از یاد میظور فرح مفرط دنیاست. من

« بطرین»و « اشرین»به معنای « فرحین»چون مانع از محبت خداوند است، نهی شده و در اینجا 

آورند.  است. یعنی کسانی که شکر خداوند را بخاطر آنچه بر آنها عطا فرموده به جای نمی

 (3/032، 1048)سیوطی،

ور شده  ات غوطهبخاطر وابستگی به متاع دنیوی و لذات نفسانی آن قدر در رسیدن به این لذّ

 (84/192، 1084که از توجه به اعمال صالح و تالش برای انجام آن، بازمانده است. )ابن عاشور،

نوع دیگری از شادمانی که در قرآن به عنوان فضیلت اخالقی از آن یاد شده، شادمانی به خاطر 

ضْلِ اللّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ قُلْ بِفَ»شود  ها محسوب می فضل و بخشش الهی است که از بهترین انواع شادی

[  ست که ]مؤمنانبه فضل و رحمت خدا»( بگو: 93/ ؛)یونس فَبِذلِکَ فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمّا یَجْمَعُونَ

 «. آورند بهتر است و این از هر چه گرد مى باید شاد شوند.

 اهمیتوضرورتشادمانی

یابد و عواطف منفی مثل ناکامی  معنا میشادی برای انسان یک ضرورت است که با آن زندگی 

های  سازد و قله شود. در پرتو شادی، انسان خویش را می اثر می و ناامیدی، ترس و نگرانی بی

اصر جهان را در حیاتی ناک است همه عن پیماید. آن کس که دارای قلب طرب سلوک و تعالی را می

 یابد. در خود باز می به پیشرفت و تعالی را کند و امید پرشور و شوق حس می

جامعه ن یک نفر غم و شادی انسان فقط مربوط به خودش نیست بلکه با شاد یا غمگین شد

 یرد. ادخال سرور در قلب، موجب تجدید قوا برای ادامه حرکت تکاملی است.گ تحت تأثیر می
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(شادی 0/083السرورُ یبسط النفس و یثیرُ النشاط؛ )ری شهری، بی تا، »فرماید:  می امام علی

 «.شود موجب انبساط روح و ایجاد وجد و نشاط می

د ستایش نموده نآور خوشی و شادکامی بندگانش را فراهم می خداوند از کسانی که موجبات دل

إنّ فی الجنّة داراً یقال له دار »اند:  نقل است که فرموده رسول اکرم است؛ از جمله در حدیثی از

شود  ح الصبیان؛ در بهشت جایی است که به آن خانه شادی گفته میدارُ الفرح الیدخلها إالّ من فر

 در حدیث دیگری«. شود مگر آنکه موجب شادی کودکان شده باشد کس به آن خانه وارد نمی هیچ

إنّ فی الجنة داراً یقال له دارُ الفرح الیدخلها إالّ من فرح یتامی »است: نیز از ایشان نقل شده

 (1/840، 1040 )کلینی،«. المومنین

شود این است که بین شاد کردن مومن و پاداش بهشت رابطه  آنچه از این احادیث برداشت می

آورد  میداری وجود دارد و خداوند برای کسانی که موجبات فرح و شادی بندگانش را فراهم  معنی

 است.ای قائل شده امتیاز ویژه

مالکشادمانی

شود و منشأ  ت قلب بوده و از صفات آن ناشی میتمام حرکات و سکنات آدمی اثری از احواال

احواالت قلب یا امری ظاهری از اعمال و رفتار جوارح و اعضای آدمی به خصوص حواس است 

است. قی است که در مزاج آدمی مرکب شدهیا امری باطنی مانند خیال، شهوت، غضب و اخال

 (82بی تا،  )موسوی خمینی،

رّ که آید مانند خیر و ش ود آثاری از آن در قلب پدید میهر آنچه بوسیله حواس آدمی درک ش

شادمانی است و دیگری ظلمت و تیرگی و افسردگی. بنابراین دین اسالم را اولی تأثیر آن نور و 

 برشمرده است.ترین فرصت برای کسب معارف را بههنگام نشاط  هترین و سیره معصومب

باید شادی تو بخاطر »فرمایند:  اندوه میدر خصوص مالک نشاط و سرور و غم و  ام علیام

آن چیزی باشد که در جهان )آخرت( به آن خواهی رسید و اندوه تو به خاطر آن چیزی باشد که 

بنابراین شادی و نشاط و سرور قلبی از نوع لهو و لعب  «.دهی در آن جهان )آخرت( را از دست می

 بدست نخواهد آمد.

گر دنیایش را هم از او یت و سعه صدر دارد که حتی ادر حقیقت انسان مومن به قدری ظرف

گوید من خدا دارم و رازق و پشتیبان من خداوند است. از سوی دیگر آیه تصریح بگیرند می
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کند که اگر دنیا به شما روی کرد و به نعمت و گشایش رسیدید نباید سرمست و مغرور شوید.  می

شود که انسان واجد  دی حقیقی وقتی ظاهر میدر حقیقت انسان مومن، انسانی معتدل است و شا

رسد یا ناخوشایند تأثیر  چنین ظرفیتی باشد که دیگر حوادث عالم از آنچه خوشایند بنظر می

 چندانی بر انسان نگذارد.

ابن سینا در نمط هشتم کتاب اشارات، شادمانی و مراتب آن و کیفیت و فضیلت فرح و ابتهاج 

داده است. به عقیده وی، لذت به دو عامل اساسی مرتبط است؛ یکی  خداوند را مورد توجه قرارهب

تر باشد، لذت و  ادراک کمال و دیگری نیل به آن. هرچه کمال و خیر و نیز ادراک آن باالتر و رفیع

تری هم پدید خواهد آمد. بوعلی سینا مراتب شادی و لذت را برشمرده و معتقد است شادی بیش

-است و خداوند شادترین موجودات در جهان هستی است. زیرا بیشها نزد خد بزرگترین شادی

ترین کماالت نزد اوست و باالترین ادراکات هم برای اوست. در جهان هستی موجودی از او 

هاست  ا و رنجدارد، کاستی و نیستی سرچشمه دردهتر نیست. هیچ نقص و عیبی در او راه ن کامل

ترین موجود در جهان  ترین و عاشق ترین، شادمان با ابتهاجرو  ولی خود از آنها بریّ است. از این

 (1333،039هستی، خداوند است. )ابن سینا،

از آنجا که خداوند اولین موجود شاد است تنها راه شادمانی انسان، نزدیکی به وی و تنها راه 

ها و  ترین لذت به عالی ،کسب شادی واقعی، یافتن راهی برای تقرب به اوست. پس با وصال او

 (083ها نائل خواهد گشت. )همان، برترین شادی

های ارتباط به بدن  اند هنگامی که آلودگی های عارف که به مقام تهذیب و تنزّه نائل شده انسان

مادی از آنان برکنار شود و از عالئق و اشتغاالت مزاحم صعود بسوی جاذبیت ربوبی رها شوند، با 

س و سعادت نائل گشته و دریافت کمال اعالء، آنان را به کمال آزادی و خلوص به وصول عالم قد

 گیرد. آنان را فرا می ءآورد و لذت اعال نشئه )وجد( روحانی در می

های  قیود و آلودگیگوید: رهایی روح عارف از  عالمه جعفری در تفسیر این سخن ابن سینا می

 (03-1393،09کند. )جعفری، ای درون وی ایجاد می عالم ماده، احساس لذت و شادی فوق العاده

تر است و تر باشد لذت و شادمانی آن بیشبستن به چیزی بیش  هرچه شناخت و معرفت دل

تر باشد بر لذت شناخت افزوده  و شریف  شود بزرگتر هر اندازه چیزی که بدان معرفت حاصل می

دشاه و تر از آن نیست که شرف همه موجودات بدوست و پا و هیچ موجودی شریف»شود:  می

تر و  ملک هر دو عالم است و همه عجایب عالم آثار صنع اوست. پس هیچ معرفت از این شریف
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رضا  (1/04، 1393)غزالی،«. ای از نظارت حضرت ربوبیت لذیذتر نباشد لذیذتر نبوده و هیچ نظاره

 به مقدرات الهی موجب پیوند شادی با تسلیم و رضا و یقین و توکل به خدا است. 

دمانیاحکامشا

 یاز رفتارهای فطری و طبیعی انسان شادمانی و فرح است. از نگاه روانشناسان، ترس نوع

های جسمانی، ترس است.  است. پزشکان معتقدند حتی ریشه بسیاری از بیماریبیماری تلقی شده

 (9بی تا، است. )یونکر،ک معظل خطرناک و فراگیر تلقی شدهامروز، ترس به عنوان ی

مباحث روانشناختی و تربیتی و در فرهنگ عمومی جوامع بشری تالش  براین اساس در

آید. اسالم به عنوان دینی کامل و جامع همه  ای برای ایجاد نشاط و شادمانی به عمل می گسترده

های آن معتقدیم که  ابعاد وجودی و جوانب حیات ما را مدّ نظر قرار داده است و مبتنی بر آموزه

بار  ذهنی، معرفتی و تمایالت و حاالت انسان لغو و بیهوده و یا زیانیک از قوای جسمی،  هیچ

نیست. امور فطری و غریزی در صورتی که به جا از آنها استفاده شود، طرقی برای تکامل انسان 

تواند  توانند برای زندگی دنیوی انسان مفید باشد و هم می هستند. حاالتی چون شادی، غم و همّ می

 ادت اخروی مؤثر واقع شود.در مسیر کمال و سع

آنچه مهم است معرفت نسبت به حقیقت این امور و چگونگی آن است. خداوند در آیات قرآن 

 اند. در روایات متعددی شادمانی و فرح پسندیده و ناپسند را تبیین نمودهو معصومین

های  خواسته. جنبه روانی که از 8. جنبه مادی و فیزیولوژی 1تمایالت انسان را به سه مرحله 

های عالی روحی مثل  . جنبه روانی که خواسته3نازل روحی است مثل شادی و آرامش و 

گویند عارفان  ( و می1/084بی تا،  کند. )مصباح یزدی، .. تقسیم می.خواهی و آزادی طلبی و آرمان

مدعی هستند که رسیدن به مقام رؤیت حقایق صفات کمال خداند در جهان به قدری لذت بخش 

 (39 کند.)همان، خود می ت که انسان را غرق در شادی و سرور و از خود بیاس

بایست آداب و احکام آن را رعایت نمود تا انسان بدین  رو برای مطلوب واقع شدن می از این

تر شود. فرح و شادمانی ذاتاً  تر که آرامش تمایالت درون انسان است واصل وسیله به مطلوب عالی

ها و  ن و سرور بایستی جامع موازین مناسب و مانع ضد ارزشحرام نیست، لیکن جش

 های عرفی و شرعی باشد. ناهنجاری
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های دینی مورد شماتت قرار گرفته، افراط در شادمانی است. خداوند  آنچه در معارف و آموزه

عَلَیْهِمْ وَ   فَبَغى  إِنَّ قارُونَ کانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى»فرماید:  در قرآن درباره شادمانی متکبرانه قارون می

نَّ اللّهَ ال یُحِبُّ آتَیْناهُ مِنَ الْکُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِی الْقُوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ ال تَفْرَحْ إِ

ه او داده ها آن قدر ب و از گنجینه قوم موسى بود و بر آنان ستم کرد ( قارون از93)قصص/ ؛ الْفَرِحینَ

شادى »آمد، آنگاه که قوم وى بدو گفتند:  بودیم که کلیدهاى آنها بر گروه نیرومندى سنگین مى

 «.دارد کنندگان را دوست نمى مکن که خدا شادى

اند و بطر را الزمه فرح و  تفسیر کرده« بطر»عالمه طباطبایی در المیزان فرح در آیه را به معنای 

فرمایند: فرح مفرط و خوشحالی از اندوه بیرون است. چون  ه و میخوشحالی از ثروت دنیا دانست

آورد. به همین جهت در آیه  برد و قهراً بطر و طغیان می خوشحالی مفرط، آخرت را از یاد می

اختیال و فخر را از لوازم فرح شمرده و فرموده به آنچه ..« .وَ ال تَفرحوُا بِما آتاکُم وَ اهلل»شریفه 

دارد و به  اده، خوشحالی مکنید که خداوند اشخاص مختال و فخور را دوست نمیخداوند به شما د

دارد.  که خداوند اشخاص خوشحال را دوست نمیهمین دلیل، آیه نهی از فرح را تعلیل کرده به این

آیا کسی هست که هنگام مواجهه با خیر و »فرماید:  خداوند در قرآن می (13/111)طباطبایی، بی تا،

از شرّ خوشحال نشود؟ بلکه خوشحالی به سبب رسیدن خیر به مردم، نشان دهنده درستی یا رهایی 

به سبب آمدن پسر عمویش جعفر بن أبی طالب از حبشه  پیامبر«. تنیّت و پاکی طینت اس

و  تر خوشحالمدانم آیا برای آمدن جعفر بیش خوشحال گردید و پیشانی وی را بوسید و گفت: نمی

بر؟. خوشحالی وقتی مذموم است که انگیزه آن کینه، شماتت، خودخواهی و یا به سبب فتح خی

تکبر باشد و یا انسان از غارت، قتل و فساد، خوشحال شود یا بدان سبب خوشحال شود که حیله 

 (8/889، 1044هایی ستایش شود. )مغنیه، و نیرنگی بکار برده تا با ویژگی

اقسامشادمانیوفرح

های مثبت و منفی موضوعاتی از  ارزیابی داوری و مرزبندی میان جنبه معیار کلی اسالم برای

مند  قبیل لذت، سرگرمی، لهو و لعب، کارکرد مثبت آن در جهت زندگی سالم، ایمانی و هدف

 است. اسالم با هر عاملی که به نحوی زمینه انحراف، بیماری، غفلت، خودفراموشی و خدا

کند که یاد خدا و  و همواره اموری را ترویج و تشویق می است کند، مخالف فراموشی را فراهم می

رتباط با کند؛ زیرا که یاد خدا ا توجه به توحید و ذات هستی و مبدأ و معاد را در انسان نهادینه می

در زا  ی دارد و عوامل غفلتاو نقش اساسجهت حقیقی هستی در شکوفا شدن انسان و تعالی 

 دین و مانع تحقق هدف زندگی انسان هستند.حقیقت ناقض غرض خلقت و غرض اصلی 
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 است:تقسیم شدهقسم در کتاب کشف األسرار و عدة األبرار فرح از منظر قرآن به سه 

التَفرَح إنّ »که ربّ العالمین فرموده است:  جایی حرام؛ مانند فرح به معصیت آن

 (14هود/)«إنَّهُ لَفَرِحٌ فَخوراً»( و یا در جای دیگری آمده 93قصص/..«).اهلل

وَ فَرِحوا »مکروه؛ آنچه مکروه است به دنیا شاد بودن است و آن است که خداوند فرموده 

 (83حدید/«)بِالحَیاةِ الدُّنیا وَ ال تَحزَنوا بِما آتاکُم

( و 92یونس/«)فَبِذلکَ فَلیَفرَحوُا»واجب؛ آنچه واجب است و شادی بحق است، فی قوله تعالی 

 (111)توبه/« الَّذی بایَعتُم بِه فَاستَبشِروُا بِیَیعکُمُ»

اند. اما آنچه  مفسران با توجه به آیات شریفه قرآن، شادمانی را به دو یا سه دسته تقسیم نموده

 عمومیت و شهرت دارد، تقسیم آن به دو دسته مذموم و ممدوح است.

.شادمانیممدوح3

سگزاری از او، تحصیل رضایت در منابع دینی، شادمانی ممدوح و پسندیده توجه به مُنعم و سپا

های شهوانی و نفسانی و  باری تعالی را به دنبال دارد. برخالف فرح مذموم که برخاسته از انگیزه

که به دنبال  شود. بر این اساس کسانی موجب غفلت از منعم و غرور و ضاللت و سرمستی می

گردان شده و  ی مذموم آن رویها تعالی روح ملکوتی و عرفانی خود در دنیا هستند از دنیا و شادی

ذهن و روح خود را پیوسته متوجه قلّت متاع دنیا نموده و فرح به رضایت الهی را بهترین مبنا برای 

کشد، ترسیمی  اند. قرآن کریم نیز هنگامی که بهشت را به تصویر می شادمانی حقیقی و پایدار دانسته

های فراوان و روان، زیباترین  ی زیبا به آبها گذارد. باغ از فضای زیبا و شاد را به نمایش می

رحمن، واقعه و یس بدان های ال هایی که در سوره ها و برترین دیدنی گیرترین پارچه بسترها، چشم

 آید. است، همه جزء عوامل نشاط و شادی به شمار میاشاره شده

.موجباتشادیممدوح3-3

وند و استقامت بر آن، موجبات سعادت و آیات قرآن بیانگر آن است که معرفت و ایمان به خدا

 فرماید: کند. خداوند در قرآن کریم می فرح حقیقی و دائمی انسان را محیا می

ةِ وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّإِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَالئِکَةُ أاَلّ تَخافُوا وَ ال تَحْزَنُوا »

سُکُمْ وَ لَکُمْ الَّتی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِیاؤُکُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ فِی اْآلخِرَةِ وَ لَکُمْ فیها ما تَشْتَهی أَنْفُ

؛ سپس «پروردگار ما خداست»( در حقیقت، کسانى که گفتند: 34-31؛)فصلت/ فیها ما تَدَّعُونَ
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هان، بیم مدارید و غمین مباشید، و »گویند:[  آیند ]و مى آنان فرود مى ایستادگى کردند، فرشتگان بر

به بهشتى که وعده یافته بودید شاد باشید. در زندگى دنیا و در آخرت دوستانتان ماییم، و هر چه 

 «. [ براى شماست، و هر چه خواستار باشید در آنجا خواهید داشت دلهایتان بخواهد در ]بهشت

قولی است « الذین قالوُا ربُّنا اهلل»کند که  یرش ذیل آیه مذکور بیان میمحمد نووی در تفس

مقرون به یقین تامّ و معرفت حقیقی است و استقامت در آیه شریفه را به ثبات در اعمال صالحه 

کند که در نتیجه این ایمان، معرفت و ثبات در انجام اعمال صالحه فرد مؤمن هنگام مرگ و  معنا می

ماند و این بشارت به سبب  شارت مالئکه شده و از حزن و ترس در انسان میبعث مستحق ب

چیزی است که مومن به خداوند از قبل برای احوال قیامت خود پیش فرستاده و دفع ضرر را از 

هایشان مملو از  دهد، بشارتی که سینه خود گردانده و مالئکه آنها را به حصول منافع آن، بشارت می

 (8/833بی تا،  شود. )نووی، میسرور و شادمانی 

در آیه شریفه را به معنای وفا به هر آنچه که « استقاموا»صاحب کتاب تفسیر التحریر و التنویر، 

داند و ثبات   است می« اصل توحید و ایمان به خدا»انسان به آن مکلف شده که اول تکلیف ثبات بر 

 (89/94، 1084 . )ابن عاشور،کند را به عدم تغییر و عدم برگشت از توحید، معنا می

اقرار و « ربّنا اهلل»فرمایند مراد از  ( می13احقاف/..«).إنَّ الَّذینَ قالوُا»ذیل آیه  اطباییعالمه طب

شهادت در انحصار ربوبیت خدای سبحان و یگانگی او است و مراد از استقامتشان در مقابل 

دانند که در نتیجه  بر آن شهادت میشهادت خود را عدم انحراف از شهادت و عدم خالف رفتار 

آن، هیچ خوفی از عقاب و مکروهی برای آنها نخواهد بود و بلکه مالزم بهشت و جاودان در آن 

  (12/833بی تا،  خواهند بود. )طباطبایی،

 رسد. به فرح و شادمانی حقیقی و باقی می ،بنابراین هنگامی که انسان از هر مکروهی رها شود

نویسد: گفته شده که خوف  می« أن التخافوُا وَ ال تَحزنوا»مجمع در ذیل آیه مرحوم طبرسی در 

مربوط به آینده است و حزن مربوط به گذشته، بدین معنی که از حوادث آینده نترسید و برای 

 (3/19، 1398 گذشته نیز اندوه نخورید و این نهایت درجه مطلوب مومن است. )طبرسی،

وانشناسان غرب، نوعی اقبال و ن در شادی آفرینی واقعی در میان رامروزه به دلیل جایگاه ایما

 بینی نسبت به دین پدید آمده است.خوش

دهد  نویسد: امروزه جدیدترین علم یعنی روان پزشکی همان چیزی را تعلیم می دیل کارنگی می

گرانی، تشویش، اند که داشتن یک ایمان محکم ن آموختند زیرا آنان دریافته که پیامبران به مردم می
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زایی  استاد شهید مطهری پیرامون بهجت (39بی تا، سازد.)کارنگی، هیجان و ترس را برطرف می

ایمان معتقد است: ایمان مذهبی آثار نیک فراوان دارد، چه از نظر تولید بهجت و انبساط و چه از 

که الزمه های ضروری  نظر نیکو ساختن روابط اجتماعی و چه از نظر کاهش و رفع ناراحتی

 (02بی تا، ساختمان این جهان است. )مطهری،

 مصادیق شادی ممدوح عبارت است از:

الف.معرفتوایمانبهخدا

شناخت و ایمان به خداوند سبحان از بهترین موجبات شادمانی ممدوح از منظر قرآن و روایات 

به ملکوت عرشی سیر داده  است. از آنجا که معرفت اهلل و ایمان به خداوند انسان را از سرای مادی

در ضمن روایتی فضیلت معرفت اهلل را  رساند. امام صادق یو او را به فرح روحانی ابدی م

دارند:  چشم بستن به لذات دنیا و تنعّم در روضات جنان همراه با اولیاء اهلل، دانسته و عرضه می

رفَةِ اهلل عزّوجلّ ما حَدّوا أعیُنَهُم إلی ما : لَو یَعلَمُ الناسُ ما فی فَضلِ مَععن اإلمام الصادق رُویَ»

هِم وَ مَتَّعَ اهللُ بِهِ األعداءَ مِن زَهرَةِ الحَیاةِ الدُّنیا وَ نَعیمها وَ کانت دُنیاهُم أقلَّ عِندَهُم مِمّا یَطؤونَهُ بِأرجُلِ

رَوضاتِ الجِنان معَ أولیاء اهلل إنَّ معرفَةَ  لَنَعلموا بِمَعرفَةِ اهلل عزّوجلّ وَ تَلذَّذوُا بِها تَلَذُّذَ مِن لَم یَزل فی

اهلل عزوجل آنسٌ مِن کُلِّ وَحشَةٍ وَ صاحبٌ مِن کُلِّ وَحدَةٍ وَ نورٌ مِن کُلِّ ظُلمَةٍ وَ صاحبٌ مِن کُلِّ 

( اگر مردم از فضیلت شناخت خداوند عزوجل 2/809، 1040 ضَعفٍ وَ شِفاءٌ مِن کُلِّ سَقیم؛ )کلینی،

های زندگی دنیوی که خداوند، دشمنان را از آن برخوردار  ها و خوشی د به نعمتشدن با خبر می

شد  نهند نیز کمتر می هایشان بر آن پا می دوختند و به دنیایشان از آنچه با گام ساخته است چشم نمی

کسی که  دنبردند، لذت بر دند و از آن لذت میش و با نعمت معرفت خدای عزوجل متنعم می

های بهشت در کنار اولیای خداست. در حقیقت شناخت خداوند، مونسی در برابر  غهمواره در با

کسی، همدمی در برابر هر تنهایی، نوری در برابر هر تاریکی، نیرویی در برابر هر ناتوانی و  هر بی

 «.درمانی برای هر بیماری است

ب.فضلخداوندسبحان

قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَ »حب مجمع در ذیل آیه اند. صا مفسرین مصداق فضل اهلل را مواردی دانسته

است که به فضل و رحمت خد»( بگو: 92؛)یونس/ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِکَ فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمّا یَجْمَعُونَ

کند بر  گوید آیه داللت می می«  آورند بهتر است و این از هر چه گرد مى« [ باید شاد شوند. ]مؤمنان

قرآن بهتر است برای شما ای  هکشوند برای این ا به وسیله قرآن، پس مردم شادمان میکه هماناین
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اند به دنیا  د از اموال و معنی آیه: بگو اینان شادماننکن از آنچه که کفار جمع می اصحاب محمد

شوید به چیزی،  و ظالمین و متجاوزین هستند و جمع کنندگان مال دنیا هستند هنگامی که شاد می

ارسال شادمان باشید به فضل خدا، بر شما و رحمت خدا، بر شما به انزال این آیه و  پس

دائماً با شما هستند این که ی ئها کنید به وسیله آن دو، نعمت پس همانا شما تحصیل می محمد

 بهتر است برای شما از این دنیای فانی.

ادت است و عطیه را فضل فرماید فضل به معنای زی عالمه طباطبایی نیز ذیل این آیه می

کند که مورد احتیاج خودش نیست و آیه  نامند از آن جهت که عطا کننده غالبا چیزی را عطا می می

نیاز است نه احتیاج دارد به اینکه چیزی را به خلق افاضه کند و نه به  اشاره دارد که خدای تعالی بی

رحمت « فضل خدا»که منظور از ه اوست، نیازمند است و بعید نیست ورد افاضآن خلقی که م

ای  رحمانیه او و عطائی باشد که بر عامه خلق خود دارد و منظور از کلمه رحمت، خصوص افاضه

سعادت دینی وقتی منضم شود به نعمت  ر مومنین از خلقش دارد. چون رحمت وباشد که ب

این نعمت  اعم از ارزاق و سایر برکات عامه، مجموع آن رحمت و –عمومی در زندگی مادی 

سزاوارتر به فرح و خوشحالی و بجاتر است برای انبساط و سرور تا یکی از این دو و تکرار حرف 

سببیت بر سر فضل و رحمت درآمده تکرار حرف اشعار دارد به اینکه هریک از فضل و « باء»

ند برای این است که بفهما« فبذلک»رحمت سببی است مستقل و منظور از هر دو، یک چیز نیست. 

منظور از فضل و رحمت یک چیز است. منظور این بوده که بفهماند سود حاصل از مجموع فضل 

تر از سود حاصل از فضل به تنهایی است که جا دارد انسان عاقل فرح و قدر بیش و رحمت، آن

سرور خود را منحصر در آن کند و در سود حاصل از فضل )منافع مادی و دنیایی( به تنهایی 

 (14/28تا،  بی . )طباطبایی،مصرف نکند

احتمال دیگر: منظور از فضل غیر از رحمت باشد اما منظور منافع مادی دنیایی نباشد بلکه 

منظور موعظه و شفاء ما فی الصدور و هدیً و منظور از رحمت، خصوص اخروی خاص به 

آنان باشد، آن  مومنین نباشد بلکه مراد عطیه خاصه الهی به مومنین یعنی سعادت دنیایی و آخرتی

ها تفضل کرده و آن رحمت  موعظه و شفاء ما فی الصدور و هدیً که خدای متعال به عموم انسان

که به خصوص مومنین داده و آنان را به زندگی طیب رسانیده، سزاوارتر است به اینکه به داشتن 

ند از باب کنند و خداو آن، فرح و سرور داشته باشند تا این اموالی که برای خود جمع می

گیری فرمود حال که چنین است دیگر جا ندارد کسی به اموالی که جمع کرده، خوشحالی  نتیجه

 ها خوشحالی کنند. کند بلکه سزاوارتر این است که مردم تنها به این نعمت
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هایی که خدا بر آن منت نهاد و از باب فضل و رحمتش آنها را در اختیارشان قرار داد.  نعمت

شود بهتر است از  ها که مایه سعادت آنان است و بدون آنها، سعادت عایدشان نمی آری این نعمت

شان  بسا مایه هالکت و شقاوت مالی که نه خیری در آن نیست، بلکه مایه فتنه آنان و چه

 است.)همان(

قال فخر الدین: مقصود از آیه، اشاره بسوی سعادت روحانی است که افضل و برتر از سعادت 

شود انسان شاد و مسرور نشود به چیزی از اموال جسمانی برای  . پس موجب میجسمانی است

ها نزد حکما و معنی عدمی، مستحق و  لذات جسمانی نیست چیزی غیر دفع آالم و رنج هکاین

سزاوار نیست که شادمان و مسرور گردند بوسیله آن، و بنا بر تقدیر این است که این لذات، صفات 

باشند و همه  هاست و آنها باقی نمی ها و حیله بلکه ممزوج به انواع فریب ثبوتیه خالص نیستند

تر  ها اکثراً در آنها حسرتی حاصل از خوف از دست دادن است و این خوف شدیدتر و سخت لذت

های آن است )حسرت و خوف از دست دادن(. و این لذات دوام ندارند و اقتضای آنها  از حسرت

 (111-11/119، 1084 آنهاست برخالف لذات روحانی.)ابن عاشور، مندی از کوتاهی مدت بهره

ه معنای سوره یونس، فضل ب 92در تفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، ذیل آیه 

است. گفته شده ای پیامبر به مومنین بگو، اینکه شادمان باشند به فضل هدایت و دین حق بیان شده

پس این همانا اولی و « دین حق»و « هدایت»آمد از جانب خدا از رحمت او به آنچه ه خداوند و ب

مسرور باشید به آن. قال حسن بصری و ضحاک و قتاده و مجاهده، فضل  هکسزاوارتر است به این

اهلل: ایمان است و رحمت خداوند، قرآن است. همانا شادمانی به آنچه که خداوند تفضل کرده به 

کنند از  تر است از همه آنچه که جمع می آن به مومنان، آن پرمنفعت آن و به آنچه رحم کرده بوسیله

گردد به سعادت دنیا و آخرت )دارین( و این اموال فقط  اموال و سایر خیرات دنیا؛ زیرا اینها برمی

 (11/841، 1018 سبب سعادت در دنیاست. )زهیلی،

آوردیم برای شما از موعظه فرماید ای مومنان شادمان باشید به فضل خدا از آنچه که  آیه می

ای که همه پندها و اندرز و شفای دردهای  نامه ،هاست. ای مردم عالم به حقیقت شفاء آنچه در سینه

 (9/339بی تا،  )طوسی، کنید. یدرونیتان بهتر است از آنچه جمع م

که نعمت باقی و جاوید هستند،  اکرمیامبر در مجمع البیان آمده فضل الهی را، قرآن و پ

خوش کرده و شادمان هستند و بدان تکیه  به این مردمانی که به دنیا دل ت. از محمددانسته اس

خوش شوید و شادمان گردید  کنند به اینها بگو: اگر خواستید به چیزی دل کرده و جمع آوری می
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« را به سوی آن را بر شما نازل فرموده و محمدقر»خوش شوید که  به فضل و رحمت خدا دل

توانید نعمت دائمی و جاویدانی را برای خود  رستاده است. زیرا شما بوسیله این دو میشما ف

تحصیل کنید که بهتر از این دنیای ناپایدار است. و از قتاده و مجاهد و دیگران نقل شده که 

، رسول فرمود: فضل خدا اقراند: فضل خدا، اسالم است و رحمت او قرآن. و امام ب گفته

 (11/313، 1398)طبرسی،  است. و، علی بن أبیطالبو رحمت ا خدا

ج.شکروشادمانی

(؛ شکر، 98)بقره/« ثُمَّ عَفَونا عَنکُم مِن بَعدِ ذلکَ لَعلَّکُم تَشکُرونَ»در قرآن آمده است: 

سپاسگزاری و قدرانی زبانی و عملی از نعمت خداوند است. بنا بر آیات قرآنی، شکر به نفع خود 

 ح و شادمانی انسان بوده، مسبب برکت و افزون شدن نعمت است.انسان و موجب فر

نویسد: بشناسید خدا را و رسول او را، پس همانا تمام  سوره بقره می 98مالصدرا در ذیل آیه 

شکر به بهترین اجزایش )بهترین اجزای شکر( آن، معرفت است. تمام مقام از مقامات دین در سه 

. کمترین 3. حال که اوسط مقامات است 8ترین درجه آن است  لی. للعم که آن عا1امر منظم شده، 

 ترین مقامات عمل است. و پایین

که خداوند خالق و رازق بر بندگان است و پس شکر برای خدا عبارت است از اعتقاد به این

که نشویم به اعتقاد به ای بخشد به آنها در دنیا و آخرت بواسطه انبیاء و مالئکه و ملتزم می نعمت می

اهلل و خلوص قلب از توجه به غیر خدا و ه ذکر خداست و معرفت او حبّ لقاءفرح و شادمانی ب

چنین ملتزم شدن به عمل بوسیله ارکان و کند و هم تصفیه ذهن از هر آنچه به غیر او خطور می

 جوارح به اندازه آن مقدار که میسر است و طاقت دارند.

. یکبار اختصار دارد به نگاه به سر شکر و روح و 1نوع؛ شود بر سه  بار واقع می و شکر، یک

کند به نگاه به سوی ظاهر شکر که مکشوف است برای  بار اختصاص پیدا می باطن شکر و یک

تاب و رسل و شود بر اعتقاد به خدا و روز آخر و مالئکه و ک بار واقع می چه ایمان یک حس، چنان

شود بر خود اعتقاد صحیح و آن  بار واقع می ارکان و یک همراه با اقرار به زبان و عمل به ائمه

 (3/324بی تا،  نوری است باقی برای مومن تا روز قیامت. )مالصدرا،

که خوشحال و شادمان باشی تو به منعم نه به وسیله نعمت و نه به یکی از شرایط شکر: این

ان، تصور شادمانی و فرح با اسب انعام. مثال: هنگامی که پادشاه نعمت داد و بخشید اسب را بر انس

که مالی است که منتفع که آن اسب اوست و اینشود از حیث این سه وجه دارد. اول. خوشحال می
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ترین و گران  شود به وسیله آن مال، و مرکوب موافق با غرض اوست و آن اسب با سخاوت می

ای آنرا مثل این فرح و  تهبهاترین بخشش و هدیه و عطاست، اگر در صحرا آن را پیدا کنی و گرف

شوی از حیث اینکه عنایت مَلِک و شفقت او را نسبت به خود  الثانی: اینکه شادمان می شادمانی.

شد اصال زیرا  که اگر پیدا کرده بود اسبی در صحرا، این قدر خوشحال نمی ای تا جایی دریافته

او رسیدن و وصول در قلب ملِک  نیاز از آن بود، زیرا این حقیر است نسبت به آنچه که مطلوب بی

که فرحناک و شادمان شود به اینکه سوار مرکب شود و خارج شود بوسیله حرکت الثالث: این بود.

ای از قرب به اوست و ارتقاء یافتن به  و در خدمت ملک باشد برای رسیدن به خدمت ملک مرتبه

ک فقط واقع شود و اینکه ببخشد درجه وزارت ملک از حیث اینکه قانع نشده به اینکه در قلب ملِ

کند به این اندازه از عنایت و توجه ملک بلکه او طالب است که منعم  به او، اسبی را و اکتفا نمی

 )مورد نعمت واقع نشود( کسی مگر بواسطه او توسط ملک.

شود در معنی شکر اصال، زیرا که نظر و نگاه  پس این سه درجه است. اولین درجه: داخل نمی

کند اسب را( پس در این حال هر  کوتاه شده بر اسب نه به معطی )کسی که عطا میصاحب 

که آن نعمت لذیذ و موافق برای غرض است. این معنا شادمانی و فرح به داشتن نعمت از حیث این

()و الثانیه: داخل در معنی شکر از حیث 0/23 بی تا، بعید و دور از معنی شکر است. )غزالی،

کند بر  نه از حیث ذات آن، بلکه از حیث معرفت عنایتی که تشویق می به منعم، اماشادمانی و فرح 

کنند او را از  کنند خدا را و شکر می انعام در آینده و این حال صالحین است؛ کسانی که عبادت می

 خوف از عقاب و امید به ثواب.

که همانا حیث این شکر تام: در فرح سوم، آن است که شادمان است عبد به نعمت خداوند از

یابد بوسیله آن به توسل بسوی قرب به خداوند. )أن یکون فرح العبد بنعم اهلل من  او قدرت می

حیث یقتدر بها علی التوسل إلی القرب منه( و منزول و فرود آمدن در جوار حق و نظر به وجه اهلل 

شوند از دنیا مگر به  دمان نمیبطور دوام و استمرار و این مرتبه علیاء و نشانه آن است که آنها شا

شوند از هر نعمتی که لهو ندن به رسیدن به آخرت و محزون میعنوان مزرعه آخرت و کمک رسا

گذرانی و آنها را دور کند از ذکر خدا و مانع از راه خدا باشد،  و تلهیه باشد و سرگرمی و خوش

 د نعمتی را که به عنوان لذت باشد.نکن زیرا آنها اراده نمی

به قول شبلی: شکر، رویت منعم نه رویت نعمت و قال الخواصّ: شکر عامه علی طعام است،  و

پوشد. )المطعم و المبس و شکر الخاصه علی واردات القلوب(. این رتبه )واردات  خورد و می می

کند آن رتبه )هر آنچه که منحصر شده در لذات بطن و فرح و  ای است که درک نمی قلوب( رتبه
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شود در حال صحت  که قلب یعنی روح و متلذذ نمیوس، مگر لذت قلب. پس بدرستیمدرکات ط

شود از غیر خدا هنگامی که  و سالمت مگر به ذکر اهلل تعالی و معرفت و لقاء خداوند و متلذذ می

 د بعضی از مردم به خوردن خاک.نبر شود، لذت می چه متلذذ میمریض شود به سوء عادات، چنان

یلاهللد.شهادتفیسب

کشته شدن فی سبیل اهلل بعنوان یک ارزش و فضیلت واالست که با جهاد پیوند دارند و بنا بر 

شود و موجب فرح و  آیات قرآن، شهید زنده است و در نزد پروردگارش به او، روزی داده می

  فرماید: شادمانی انسان است. خداوند می

اللّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ. فَرِحینَ بِما آتاهُمُ اللّهُ  وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فی سَبیلِ»

؛)آل  ونَمِنْ فَضْلِهِ وَ یَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَالّ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُ

اند که نزد  اند، مرده مپندار، بلکه زنده که در راه خدا کشته شده( هرگز کسانى را 133-194عمران/

شوند. به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند، و براى  پروردگارشان روزى داده مى

کنند که نه بیمى بر ایشان است و نه  اند شادى مى کسانى که از پى ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته

 «.ندشو اندوهگین مى

داند؛ اوال از  نعمت خدا از دو جهت می رح و خوشحالی شهیدان را سببمحمد جواد مغنیه، ف

، فضل الهی نشان دهنده رضای خداست برند. ثانیا: جهت اینکه شهیدان از این نعمت الهی لذت می

زیرا که شهیدان زندگی خود را فدا کردند و هنگامی که شهیدان فضل و نعمت خدا را به خود 

به برادران جا مانده خویش ..« .وَ یستبشرونَ بِالَّذینَ لَم یَلحقوُا»که شوند تا جایی بینند شادمان می می

دهند که بزودی به شهیدان  اند، بشارت می که در ایمان و اخالص و جهاد شیوه ایشان را داشته

 ئل خواهند شد.اند، آنان نیز نا خواهند پیوست و به همان فضل و کرامتی که شهدا بدان رسیده

. خوشحالی که به سبب نعمتی است که خود بدان دست 1شهیدان سه گونه خوشحالی دارند؛ 

. دومین خوشحالی 8 اند و این سخن خدا بدان اشاره دارد )فرحین بما آتاهُم اهلل من فضله(. یافته

به این موضوع سخن اند و  شناسند و آنها هنوز به شهیدان نپیوسته برای برادرانی است که آنها را می

. خوشحالی برای همه مومنان است خواه 3خداوند اشاره دارد )یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم(. 

آنها را بشناسند و یا نشناسند، شهید باشند یا نباشند و دلیل این خوشحالی سخن خداوند است که 

 (8/843 ،1044)مغنیه،«. إن اهلل الیُضیعُ»فرماید:  می
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وید نعمت پاداشی است که شخص در برابر عمل خود، استحقاق آن را دارد اما گ فخر رازی می

 بخشد نه به سبب استحقاق. را از باب کرامت میفضل، تفضلی است که خدا آن

گوید: )یستبشرون بالّذین( یعنی از وضع برادران مومن خود که  طبرسی در مجمع البیان می

آنان  دانند رو که می نمایند و از این کنند اظهار سرور می زنده در دنیا هستند و در راه خدا جهاد می

ای است که  هم شهید شوند به ایشان خواهند پیوست و سرانجامشان دار کرامت و مقامات عالیه

ای به  اند: نامه کنند. و گفته اند و این مطالب را باهم بعنوان بشارت بازگو می خود به آنها رسیده

شوند و به ایشان  که در آن برادران مومن خود که به مقام شهادت نائل می شود شهیدان ارائه داده می

 گویند. بشارت می شده و به همگردند ثبت است و با دیدن آن، خوشحال  ملحق می

ترین آن،  گوید: آنچه در اخبار در باب ثواب شهیدان آمده قابل شمارش نیست. عالی طبرسی می

روایت کرده است:  علی از حسین بن ضاعلی بن موسی الر حدیثی است که حضرت

روزی جوانی از امیرمومنان از فضیلت مجاهدان در راه خدا، سوال کرد. حضرت فرمود: همین 

گیرند خداوند  پرسیدم، ایشان فرمود: مجاهدان وقتی تصمیم به جنگ می از پیامبرسوال را 

ز شوند و خداوند به ایشان بر نویسد و چون برای جنگ مجه برات آزادی از دوزخ را برایشان می

گریند و چون  ها برایشان می ند، ماهیان و خانهنک کند و چون با اهل خود وداع می مالئکه مباهات می

گمارد که او  فرشته می 04ریزد و خداوند بر هر سربازی  اندازد، گناهانشان می ماری که پوست می

ه انجام دهد دو چندان نوشته شود و در را از جلو، پشت و راست و چپ نگه دارد و هر ثوابی ک

د که هر نهر روزی برای او ثواب عبادت هزار مرد نویسند که هرکدام هزار سال عبادت کرده باش

ماند و علم جهانیان از ثواب آنها عاجز  روز باشد و چون در برابر دشمن قرار گیرند 334سال آن 

پیچیند و برای ثبات قدم و نصرت آنها  آنها می های خود را به چون به مبارزه دست زنند مالئکه بال

گوید: مرحبا به روح پاکی که از پیکری پاک بیرون  کنند و چون به زمین افتد، زمین به او می دعا می

ندیده و هیچ گوشی  یها و مقاماتی است که هیچ چشم شد. ترا بشارت باد که برای تو نعمت

 (0/303، 1398نشنیده و به هیچ دلی نگذشته است. )طبرسی،

.شادمانیمذموم9

امام زین  معیار جهت عیارسنجی فرح و شادمانی سبک رضایت الهی و یاد خدا است.

در ضمن دعایشان، فرح مذموم را شامل هر لذتی که به غیر یاد خدا باشد، معرفی  العابدین

بِغَیرِ اُنسِک وَ مِن کُلِّ شُغلٍ بِغَیرِ  إستغفِر مِن کُلِّ لَذَّةٍ بِغَیرِ ذکرک وَ مِن کُلِّ راحةٍ»فرماید:  کرده می
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کنم از هر لذتی که به غیر یاد تو  (خدایا از تو طلب بخشش می30/191بی تا،  ،؛ )مجلسیطاعَتِک

 «.باشد و از هر خوشحالی که به غیر قرب تو باشد

است. از قرآن و روایات مواردی از شادمانی و فرح مذموم را بیان و انسان را از آن پرهیز داده 

 جمله شادمانی:

.شادمانیتوأمباتکبر9-3

تر در مواردی که منبعث از نیروی شهوانی و لذت توأم های مذموم بیش در قرآن کریم شادمانی

 با خودپسندی است ذکر شده و انسان را از آن نهی نموده است.

فرح در این آیه به  (گفته:93قصص/«)إنَّ اهلل الیُحبُّ الفَرحین»طبرسی در مجمع البیان، ذیل 

 داند. ( می99قصص/.. «).وَ ابتَغِ فیما آتاک»را آیه  سری و غرور است و دلیل آن معنی سبک

ها که خدا به تو داده استفاده کن و در پی تحصیل آخرت باش و  به قارون گفتند از این نعمت

ر زندگی این جهان از گویند: یعنی عمل آخرت را د آنها را در راه خیر انفاق کن. اکثر مفسرین می

وَ التَبغِ الفساد »یاد مبر، زیرا در حقیقت نصیب انسان از دنیا همین است که برای آخرت بکوشد؛ 

إنّ اهلل الیحبّ المُفسدینَ؛ خداوند مردم »در روی زمین در پی فساد و معصیت نباش «. فِی األرض

 (12/339، 1398 )طبرسی،«. مفسد را دوست ندارد

چه موجب به دلیل داشتن ثروت و یا فضیلتی از جانب خداوند چنان شادمانی و سرور

فرماید شادی این گروه  سرمستی و تکبر انسان باشد موجب فساد و هالکت اوست. خداوند می

( 99مومن/؛) وَ بِما کُنْتُمْ تَمْرَحُونَ   ذلِکُمْ بِما کُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِی اْألَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقّ»توأم با غرور است 

کردید و بدان سبب است  [ به سبب آن است که در زمین به ناروا شادى و سرمستى مى این ]عقوبت

 «.نازیدید که ]سخت به خود[ مى

یبهمعارضهانبیاءوقتلمومنین.شادمان9-9

هایشان  اند و دل ای به شادمانی ناحق و افراطی در روی زمین مبتال شده در طول تاریخ عده

ذّات دنیا و زینت آن شده و با هر حقی که مخالف حصول به لذات آنها باشد دشمنی شیفته ل

 همان(..«).ذلِکُم بِما تَفرَحوُنَ فِی األرض»فرماید:  کردند. قرآن درباره این افراد می می

به معنای مطلق خوشحالی است  گویند: فرح عالمه طباطبایی در بیان تفاوت فرح و مَرح می

آید و به قول راغب،  ی افراط در خوشحالی است که از اعمال مذموم به شمار میرح به معناولی م



 91   /1044ئیز و زمستانپام، هشتم، شماره پنج؛ سال «های قرآن و سنّتهای نوین در آموزهپژوهش»دوفصلنامه علمی تخصصی 

های بدنی است ولی مرح به  تر در لذتفرح گشادگی دل است به وسیله لذتی زودگذر که بیش

اشاره است به عذابی که « ذلکم بما کنتم»بند و باری در آن است و جمله  معنای شدت فرح و بی

کردند و به سبب افراطی که در  د به سبب فرحی که در زمین بدون حق میآن قرار دارن در کنار

خاطر احیای  هایشان شیفته لذت دنیا و زینت آن بود و در نتیجه به کردند چون دل فرح خود می

 (19/933کردند. )طباطبایی، بی تا،  باطل خود و از بین بردن حق و کوبیدن آن فرح و مرح می

ر و سرمستی شهوات و از مخالفت با پیامبران و کشتن مومنان و شادی اهل کفر از روی غرو

ها در  در فشار گذاردن محرومان و مستضعفان بوده است. اینان از ارتکاب گناهان و قانون شکنی

جا و غرور و غفلت  کردند و اکنون باید کفاره آن همه شادی بی خود احساس غرور و سربلندی می

های آتش بدهند. )مکارم شیرازی و  الی شعله یرها و در البهو مستی شهوت را میان غل و زنج

 (84/199، 1399 همکاران،

ما »اند:  ارزشی متاع دنیا و شادی برای آن را بیان فرموده در تعبیر زیبایی، بی حضرت علی

خ  تا، بالکُم تفرحون بِالیَسیر منَ الدُّنیا تدرکونه وَ الیحزنکم الکثیر منَ اآلخرة تحرمونَه؛)دشتی، بی

شوید و از متاع  است که با بدست آوردن متاعی اندک از دنیا، شادمان می( شما را چه شده113

 «.شوید دهید اندوهگین نمی بسیار آخرت که از دست می

ها با توجه به اختیاری که  دهد که بعضی انسان و مومنین نشان می عصومینقتل انبیاء و م

دهند که خود را مستحق لعن و  اه و معصیت و ظلم انجام میقدر گن خداوند به آنها داده است آن

های  ای که به جرم محروم کردن بشر از مشعل کنند، عذاب جاودانه عذاب همیشگی خداوند می

 (21-28)توبه/.. « .فرحَ المخلفون بمقعدهم»شود؛  هدایت تا قیامت بر آنان نازل می

.شادمانیتمسخرآمیز9-5

دی و فرح ظاهری تمسخر آمیز است که به منظور تحقیر و تضعیف های مذموم، شا از شادی

ل منطقی و معجزات روشن حضرت شود. مانند خنده فرعون در برخورد با دالی حق انجام می

 (09)زخرف/ ؛ فَلَمّا جاءَهُمْ بِآیاتِنا إِذا هُمْ مِنْها یَضْحَکُونَ»فرماید:  چه قرآن کریم میچنانموسی

 «.راى آنان آورد، ناگهان ایشان بر آنها خنده زدندپس چون آیات ما را ب

خواهند بدین وسیله به دیگران بفهمانند  ها و جاهالن متکبر است که می این شیوه همه طاغوت

که اصال دعوت آنها قابل بررسی و مطالعه و جوابگویی نیست در عصر حاضر نیز متکبران و افراد 

متنوع و به زبان فیلم و طنز دارند. قرآن کریم  خودخواه و فاسد چنین رفتارهایی را بصورت
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( ]آرى، در دنیا[ کسانى 83؛)مطففین/ إِنَّ الَّذینَ أَجْرَمُوا کانُوا مِنَ الَّذینَ آمَنُوا یَضْحَکُونَ»فرماید:  می

 «.گرفتند کردند، آنان را که ایمان آورده بودند به ریشخند مى که گناه مى

مپیامدهایشادمانیمذمو

ت.غفل3

سرگرمی و اشتغال به شادمانی مذموم، انسان خلیفة اهلل را از جایگاه خود دور ساخته و او را در 

 اندازد. ورطه غفلت از نفس خود و نهایتاً پروردگار خویش می

ای میان  شود که پرده بروز غفلت در ذهن و افکار عمومی یک فرد و جامعه زمانی محقق می

ته و موجبات دوری از حقایق را فراهم نموده و او را دلگرم و حقایق و ذهن انسان فاصله انداخ

 شادمان به زرق و برق زندگی دنیا کند.

إِنَّ الَّذینَ ال یَرْجُونَ لِقاءَنا وَ رَضُوا بِالْحَیاةِ الدُّنْیا وَ اطْمَأَنُّوا بِها »فرماید:  خداوند متعال در قرآن می

( کسانى که امید به دیدار ما ندارند، و به زندگى دنیا دل 9)یونس/وَ الَّذینَ هُمْ عَنْ آیاتِنا غافِلُونَ؛

 «.اند، و کسانى که از آیات ما غافلند خوش کرده و بدان اطمینان یافته

یا جابرُ إنَّ المومنَ الیَنبَغی لَهُ أن یَرکنَ وَ یَطمئنَّ إلی »فرماید:  خطاب به جابر می امام باقر

( ای جابر 1040،829اعلَم أنَّ أبناءَ الدُّنیا هُم أهلُ غفلة؛ )ابن شعبه بحرانی،زَهرَةِ الحَیاةِ الدُّنیا وَ 

شایسته نیست انسان با ایمان متکی و دلگرم به زرق و برق این زندگی باشد، بدان که فرزندان 

 «.اند )دلباختگان( دنیا اهل غفلت

سازد، باشد، این  ی دور میاگر انسان در برخورد با مظاهر دنیا، مراقب آنچه او را از قرب اله

دنیا اغفال کننده و فریب دهنده نخواهد بود. اما اگر در زندگی، فقط به ظاهر دنیا توجه کرد و 

سرگرم لذّات مادی و سرمستی شود، بدیهی است که این ظواهر او را از آخرت و هدف خلقت که 

 تکامل و سعادت است، غافل خواهد نمود.

.هالکتوسقوط9

پروری روی آورد دیر یا زود سقوط  ای به خوشگذرانی و سرمستی و تن یا جامعه هرگاه فرد

خواهد کرد، زیرا هر آنچه از روی هوا و هوس و سرمستی به خود مشغول کند، انسان را از ذکر 

پردازد که هدف  سازد و به اقوال و افعالی می خدا منصرف کرده و عمر را به بطالت تلف می

ترین مجرای ادراک انسان  نیست. فرح و شادمانی کاذب، قلب را که مهمعقالیی مفیدی در آن 



 91   /1044ئیز و زمستانپام، هشتم، شماره پنج؛ سال «های قرآن و سنّتهای نوین در آموزهپژوهش»دوفصلنامه علمی تخصصی 

ای که افراد آن در این مسیر قرار بگیرند دچار  سازد و جامعه است به امور واهی و لهو، مشغول می

 سقوط و هالکت خواهند شد و این یک سنت الهی است. 

گوید از آنها بعنوان  میها سخن  به همین جهت است که در قرآن مجید وقتی از سقوط ملت

وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَةً أَمَرْنا مُتْرَفیها فَفَسَقُوا فیها »فرماید:  کند و می .. یاد می.مترفین و فاسقین و

(و چون بخواهیم شهرى را هالک کنیم، خوشگذرانانش 13فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمیرًا؛)اسرا/

داریم تا در آن به انحراف ]و فساد[ بپردازند، و در نتیجه عذاب بر آن ]شهر[ الزم گردد،  مى را وا

 «. [ زیر و زبر کنیم پس آن را ]یکسره

وَ کَمْ أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَةٍ بَطِرَتْ مَعیشَتَها فَتِلْکَ مَساکِنُهُمْ لَمْ تُسْکَنْ »فرماید:  و یا در جای دیگر می

(و چه بسیار شهرها که هالکش کردیم، ]زیرا[ 92؛)قصص/ إِالّ قَلیالً وَ کُنّا نَحْنُ الْوارِثینَ مِنْ بَعْدِهِمْ

دّه جز براى ع-زندگى خوش، آنها را سرمست کرده بود. این است سراهایشان که پس از آنان 

 «. و ماییم که وارث آنان بودیم مورد سکونت قرار نگرفته -کمى

فرماید آیا  دهد، می اوند معبود مشرکین را مورد بازخواست قرار میدر سوره فرقان نیز وقتی خد

وَ »... گویند:  شما آنها را گمراه کردید و یا آنها شخصاً به چنین انحرافی دست زدند؟ آنها پاسخ می

ان و پدرانشان را (ولى تو آن12لکِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَ آباءَهُمْ حَتّى نَسُوا الذِّکْرَ وَ کانُوا قَوْمًا بُورًا؛)فرقان/

 «.شده، بودند [ یاد ]تو[ را فراموش کردند و گروهى هالک برخوردار کردى تا ]آنجا که

مندی از رفاه مادی و سرگرم شدن به  در تمامی این آیات عامل سقوط، انحراف و گناه و بهره

 مظاهر زودگذر آن است.

.عذابالهی5

مِنْ دُونِ اللّهِ قالُوا ضَلُّوا عَنّا بَلْ لَمْ » رماید:ف های دوزخیان می قرآن کریم در بیان سبب عذاب

وَ    رِ الْحَقّنَکُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَیْئًا کَذلِکَ یُضِلُّ اللّهُ الْکافِرینَ. ذلِکُمْ بِما کُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِی اْألَرْضِ بِغَیْ

[ ما چیزى را  ر ]همتردیم، بلکه پیشگمشان ک»گویند:  (مى90-99بِما کُنْتُمْ تَمْرَحُونَ؛ )غافر/

[ به سبب آن است که در زمین  گذارد. این ]عقوبت راه مى این گونه خدا کافران را بى« خواندیم. نمى

 «.نازیدید کردید و بدان سبب است که ]سخت به خود[ مى به ناروا شادى و سرمستى مى
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که با گناه ر گرفته است زیرا کسیمذمّت شادی برای گناه در روایات دو چندان مورد توجه قرا

کند از دو منظر دچار معصیت است؛ اول اینکه مرتکب گناه و معصیت است، دوم از این  شادی می

 کند و این از خود گناه بدتر است. نظر که بر گناه خود شادی می

 بی تا، التبجح بِالمَعاصی أقبحُ من رُکوبها؛ )محمدی ری شهری،»فرمایند:  می حضرت علی

 «.تر از انجام دادن آن است ( شادی کردن به گناه، زشت3/09

مَن أذنبَ ذَنباً وَ هوَ ضاحِکٌ دخلَ النّار وَ هوَ باکٌ؛ »فرماید:  می چنین پیامبر اکرمهم

خندد، در قیامت داخل آتش جهنم  که می (کسی که گناه کند در حالی11/832)مجلسی، بی تا، 

 «.که گریان است شود در حالی می

گردد که انسان کم کم به  فرو رفتن انسان در گناه و شهوات و انس به آنها نه تنها باعث می

کند و در نتیجه نگرش انسان  تکذیب آیات الهی روی آورد، بلکه قلب را وارونه و واژگون می

پندارد و زشتی و گناه را زیبایی تصور  ها عوض شده و خوبی را بدی می ها و بدی نسبت به خوبی

 شود. کند تا جایی که دچار هالکت و عذاب الهی می می

نتیجهگیری

پیام دین به انسان این است که راه نجات از غم و اندوه، ایمان به خدا و ذکر اوست که به 

است که آثار  بخشد و شادمانی و فرح حقیقی آن انسان آرامش و شادی و نشاط حقیقی و ابدی می

ابدی شود. و خداوند براساس فطرت انسان برای او شادمانی و ی برای انسان مثبت آن تا سرای باق

تواند  فرح حقیقی و حالل را قرار داده است و انسان با راهنمایی از منابع دینی قرآن و روایات می

شادمانی ممدوح را از شادمانی مذموم باز شناسد و با توجه به اثرات و پیامدهای سوء شادمانی و 

تل مؤمنین و شادمانی فرح معارضه با انبیاء و ق ادمانی تؤام با تکبر،من جمله از ش فرح مذموم

شود و اورا به عذاب الهی و هالکت و سقوط انسانیت انسان میتمسخرآمیزی که منجر به غفلت 

نماید، دوری بجوید زیرا که هیچ فرد عاقلی خود را در مهلکه هالکت و نابودی قرار مبتال می

خدای هایمان ب ی موجبات شادی حقیقی با استمداد از معرفت وبازشناسانسان الهی در  دهد. نمی

ی به فرح حقیقی وابد فضل الهی و شکر منعم تا قله شهادت فی سبیل اهلل صعود کرده و ،انسبح

 .شودیعنی قرب الی اهلل واصل می
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نّتقرآنوسهایدرآموزهنینوهایپژوهشیدوفصلنامهتخصص

99-399صصق3005-ش3044پائیزوزمستانم/هشتم،شمارهپنجسال

(پلورالیسمدررفتاروروش)نقدراهکارقرآنوحدیثدربرخوردباپیروانادیان

 1محبوبه ستاری

 8مریم افشارویگنی

 (13/11/1044؛ تاریخ پذیرش: 19/2/1044)تاریخ دریافت:  

 چکیده

روان ادیان در عصر حاضر و ناسازگاری برخی از کشورها با سایر وجود نزاع و اختالف میان پی

است تا تعدادی از متفکرین ها سبب شدهملل و وجود تعصبات دینی و نژادی نامناسب در میان آن

های پیشنهادی که امروزه مورد توجه ت جامعه بشری باشند، از جمله راهدرصدد راه حلی برای نجا

ها ملزم هستند در سایه اصل حفظ رفتاری است که طبق آن انسان لیسمقرار گرفته نظریه پلورا

راین بایسته است با آمیزی داشته باشند. بنابشری در کنار یکدیگر زندگی مسالمتمصلحت نوع ب

ای، توصیفی تحلیلی و به صورت کاربردی، به این سوال پاسخ داده شود که اسالم روش کتابخانه

ها را توان این نزاعکند و چگونه مییروان ادیان گوناگون پیشنهاد میپچه راهکارهایی در برخورد با 

یان را به یک رویکرد عملی به صلح جهانی تبدیل کرد و این نتیجه حاصل شد که اسالم پیروان اد

 .خواند که به جای تالش برای به زیر سلطه بردن یکدیگر بر محور مشترکات گردآیندفرا می

 

 م دینی، پلورالیسم رفتاری، دین: پلورالیسهاکلیدواژ

 

                                                           
 mahboobesattari@gmail.comثر مجتمع آموزش عالی کو 0دانش پژوه سطح  .1

 maryam.afshar023@gmail.com کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن کریم .8

mailto:mahboobesattari@gmail.com
mailto:Mrm_afshar@mihanmail.ir


 1044پائیز و زمستانم، هشت، شماره پنجم؛ سال «های قرآن و سنّتهای نوین در آموزهپژوهش»دوفصلنامه علمی تخصصی /  011

 مقدمه

ا ادیان دیگر، گسترش آیین اسالم در بخش وسیعی از جهان در زمان کوتاهی و تالقی اسالم ب

است که متفکّران و متکلّمان اسالمی از آغاز به بحث تطبیقی میان عقاید اسالمی و غیر سبب شده

ارض ادیان، از مسائل ین و دعاوی متعی وحدت و کثرت دالمی بپردازند چرا که بحث دربارهاس

ی دین است، که همواره مورد توجّه متفکّران و دین شناسان ی دین پژوهی و فلسفهمهم در حوزه

 .بوده است

و اسالم را  کردندقّانیّت آیین خود سخت پافشاری میمتفکران اسالمی در عین آن که بر ح

با پیروان ادیان  دانستند، ولی در عملی بشر میتنها راه نجات و رستگار یگانه آیین آسمانی حق و

آمیزی داشتند. رک و مسالمتی دستورات و مطابق با قوانین اسالمی زندگی مشتدیگر در محدوده

های نوظهور و چنین پیدایش فرقهتالقی و ارتباط پیروان ادیان و عقائد و مذاهب مختلف و هم

در میان مردم فراهم آورده است، طبیعی است که در رواج ایده پلورالیسم موجبات تزلزل اعتقادی 

ی دین، فته است، از این رو توجّه فالسفهتری یاعصر حاضر این مسئله نیز شدّت و حدّت بیش

نماید و این رویکرد جدید که از تر به خود جلب میمان دینی را راسخو متکلّ جامعه شناسان دین

ی راه یافت. چندی است که در جامعه های دیگر نیزحی آغاز شد و به تدریج به سرزمینغرب مسی

 .استسائل حسّاس فکری و دینی مطرح شدهما نیز در شمار م

ای برخوردار است چرا که پذیرش یا لورالیسم رفتاری از اهمّیّت ویژهبر این اساس موضوع پ

ار نیست بلکه تاثیرات بسی عدم پذیرش این موضوع محدود به مباحث علمی و صرفا نظری

از جمله آثاری  .ای در حوزه رفتاری مسلمانان با دیگر پیروان ادیان به جای خواهد گذاشتگسترده

 باشد :حریر در آمده اسـت به شرح زیر میی تکه با محوریّت این موضوع به رشته

، در این کتاب به مسأله گوهر دین و 1393چاپ  ،اثر علیرضا قائمی نیا ،م تحویلیپلورالیز

است به عبارتی این کتاب رالیسم دینی )گفتگو( پرداخته شدهم دینی و اخالق باور، پلوپلورالیس

عمدتاً در نقد آرای سروش و  این مقاالت .شامل چند مقاله در رابطه با پلورالیزم دینی است

ر با پیروان ادیان های مستقیم وی نگارش یافته است. ولی به دیدگاه اسالم در مورد نوع رفتاصراط

 تری پرداخته است.ق بودن و نجات بخشی به طور خالصهآمیز وحی رفتار مسالمتر در زمینهدیگ
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ر مورد زادگاه ، در این کتاب به طور کلّی د1329نی تألیف جعفر سبحانی، چاپ پلورالیسم دی

، هایی از آن، از جمله پلورالیسم در رفتاریهای طرح پلورالیسم و قرائتپلورالیسم وانگیزه

 ی و معرفت شناسی پرداخته است.رستگار

چاپ شده، این کتاب در دو بخش به این  1328تکثّر ادیان، تألیف حسین کامران، در سال 

ی تنوّع ادیان جامعه شناسی و روان شناسی پدیده یه است. ایشان در ابتدا از زاویّهموضوع پرداخت

ان نقّادانه نسبت به نگاه افراطی ی پلورالیستی را بررسی کردند و سپس ضمن بیرح اندیشهو علل ط

 ی پلورالیسم را بیان کرده است.دیدگاه اسالم درباره ،ی مسیحیّتانحصار گرای

معناشناسیواژهپلورالیسم

ایسم یا »به معنای جمع و کثرت است و پسوند « پلورال » ی واژه پلورالیسم مشتق از واژه

جا ( قائل به کثرت و تعدد در امور است؛ بنابر دالّ بر گرایش و طرز فکری است که )در این« ایزم

این پلورالیسم یعنی کثرت گرایی و پلورالیسم دینی یعنی مکتب و گرایشی که به کثرت و تعدد 

( این واژه از مسائل نوظهور کالم است که در غرب رشد و 1399ادیان معتقد است. )جعفری، 

است. های برخی افراد آشکار شدهآن در نوشتهشور ما نیز آثاری از تکوین یافته و به تدریج در ک

، مقام، شغل و ت به معنای تکثر، چندگانگی، تعدد( در جای دیگری پلورالیسم در لغ1329 )بسیج،

 (1392دارا بودن بیش از یک منصب در کلیسا آمده است. )باطنی، 

د که به معنی باشلیسم مترادف و منطبق با تسامح میدر تعریف اصطالحی آن آمده است: پلورا

 (1392)کامران،  ها و تخاصمات است.آمیز برای جلوگیری از جنگمسالمتمدارا و همزیستی 

معناشناسیواژهدین

شود و به صورت استعاره در آیین و شریعت برداری و پاداش و کیفر اطالق می دین به فرمان

 رای صاحبان عقل و خردب ای است که از طرف خداوندچنین دین مجموعهاست. همال شدهاستعم

 (1393باشد. )راغب اصفهانی، وضع شده و شامل اصول و فروعی می

آیت اهلل جوادی آملی در تعریف دین معتقد است: دین عبارت است از برنامه حقیقی و دستور 

واقعی، نگاهدار حدّ انسان و تحصیل سعادت ابدی آن است و همه آداب و متون آن محض علم و 

که تدوین و تنظیم این چنین برنامه از کسی به جز آفریدگار انسان ساخته نیست. عین ثواب است 

، قوانین و مقرّراتی است ای از عقاید، اخالقدین مجموعهکه ست این ا ی از دین شدهدیگرتعریف 
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 .ها و تأمین سعادت دنیا و آخرت آنان تدوین شده استاداره امور فردی و اجتماعی انسانکه برای 

 (1321آملی، )جوادی 

نازل شده  بنابراین دین در اصطالح مجموعه معارفی است که از جانب پروردگار بر پیامبر

 و مشتمل بر سه محور اساسی عقاید، احکام و اخالق است.

وپلورالیسمرفتاریپلورالیسمدینیمعناشناسیواژه

ی ادیان ممکن است به این که حقیقت و سعادت نزد همهپلورالیسم دینی به معنای اعتقاد 

 .. تنوّع فهم انسان از متون دینی1وجود داشته باشد، پلورالیسم دینی، معموالً بر دو پایه قرار دارد: 

 (1393های دینی. )آقابخشی، . تنوّع تفسیرها از تجربه8

است که  آن این نظر دارد و مبنای و رفتاری دینی رستگاری به سه مساله حقانیت، اندیشه این

موجب  قصوی، مطلق و غایت از حقیقت مندیبهره حق مشترک دارند و به دلیل ان،همه ادی

توانند مختلف می ادیان پیروان خود خواهند شد. در بعد رفتاری پیروان و کمال و تعالی رستگاری

احترام  داشته باشند و به حقوق خود و دیگران جامعه با یکدیگر در یک آمیزیمسالمت زندگی

اساس نزاع حق  بر این نیست ایویژه منحصر در دین و رستگاری نگرش حقیقت نبگذارند. در ای

خود را به  جای نیز ها و مجادالت دینیها نزاعرخت بر بسته، خصومت ادیان و باطل از میان

 (1323گانی، گلپای)ربانی  .دهدمی و همسویی همدلی

-یع، در پرتو یک رشته مشترکات میای ادیان یا شرلورالیسم رفتاری یعنی پیروان همهبنابراین پ

آمیز نمایند و به اصطالح زندگی مسالمتتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند، و همدیگر را تحمّل 

( این نوع از پلورالیسم مورد قبول عقل و خرد و دین است. )بسیج، 1329را پیاده کنند. )سبحانی، 

1329) 

ها انسان نوع تدین رفتاری ست: درکثرت گراییآورده ا پلورالیسم رفتاریجان هیک در تعریف 

اصل  ها ملزم هستند در سایهباشد بلکه انسان روزمره و اجتماعی تواند مالک رفتار در زندگینمی

 (1392 جان هیک،. )رفتار کنند با یکدیگر حفظ مصلحت نوع بشری

ان در کنار یکدیگر آمیز پیروان همه ادیسم رفتاری به معنی زندگی مسالمتپلورالیبنابراین 

-ان در پرتو یک سری از مشترکات میاست، لذا معتقدان به پلورالیسم رفتاری معتقدند که همه ادی
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برداشته  از جوامع بشری هاها ویرانگریها، خشونتتا جنگ توانند در کنار یکدیگر زندگی کنند.

 .شود

 مبانی پلورالیسم دینی 

معرفت شناسی افراد و جهان بینی آنان داشته و از آن ریشه در نوع  پلورالیسم و تکثر گرایی،

سر چشـمه ی پلورالیـسم در جـهان  جا به مذهب و دین سـرایت کرده اسـت به دیگر سخـن،

شناسی است یعنی اگر شخص در معرفت شناسی و جهان بینی معتقد به نسبیّت حقیقت یا نسبیّت 

لذا پلورالیـسم دینی  (1321)جوادی آملی،  .ددرک باشد در دین نیز دچار نسبیّت و تکثر خواهد ش

 مبتـنی بر برخی مبانی فلسفـی و کالمـی است:

 ـنسبیتدرفهم1

گونه که در واقع هست مورد آگاهی همان چیزی، معناست که هیچ نسبی بودن حقیقت به این

و لذا فهم  دیابرا می خود حقیقت به مقدار و ظرفیت بلکه هر انسانی گیرددرک انسان قرار نمی و

ها و در است، حق و باطل محض وجود ندارد بلکه همه آراء و اندیشه هر کس از حقیقت، حق

 (1393 ،پترسون، هامکر ویلیام مایکل. )و حق باشد تواند صحیحهمه مکاتب می نتیجه

-جویند، اما ناچار به گونهتمام عیار بیزاری میکثرت گرایان دینی هر چند غالبأ از نسبی گرایی 

این اساس، با نهند. بر تمایز می« حق برای من »و « ای اوحق بر»دهند و میان ای به نسبیّت تن می

ان چنین سازند، آنیک دین را به زمانی خاص مقیّد میی مسلمانان حقانیّت توجه بر اینکه عامه

برای های خاص به کار گرفتند و از حق بودن یک دین گها و فرهنی گروهتقییدی را درباره

 (1328مسلمانان و حقانیّت دینی دیگر برای مسیحیان سخن گفتند. )حسینی، 

  تاثیرپذیریواقعیتازدرکانسان ـ8

آنان  کنند، تنگناهای ادراک بشری است.ایی که کثرت گرایان برآن تکیه میهیکی از ادلّه

 جود دارد. تنگناهایما و است که در دستگاه ادراکی از آن چیزی غیر و حقیقت واقعیتمعتقدند 

کند بلکه گونه که هست درک نمیمطلق را آن واقعیت کسشود که هیچبشر موجب می ادراکی

-انسان وارد می ادراکی به مجاری جهان خارج وقتی یابد. واقعیترا متناسب با خود می واقعیت

هر  ادراکی در ظرف گیرد. حقیقتیکند رنگ خاص آن را مبرخورد می مغزی هایشود و با سلول

 (1324 پالنتینجا، الوین گیرد. )کس رنگ همان ظرف را به خود می
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از منظری خاص به دین  های بشریبه دلیل محدودیّت براین اساس، گویا هر کدام از پیامبران

 های خویش ارائه داده است:حد، تصویری متناسب با پیش دانستهنگریسته و از آن حقیقت وا

ی مردم )و از رت گرایانی است که از یک سو، همهسخنان کثآنچه موجب شگفتی است، 

الف منـظر پیامبران دانند و اختالف ادیان را در اختـاء ( را گرفتار تنگناهای بشری میجمله، انبی

ی ( و تجربه1324روش، )س .پذیرندسوی دیگر، عصمت انبیاء را نیز میکنند؛ و از یابی میریشه

 (1399)مجتهد شبستری،  .خوانندای سنجش تجارب دینی دیگران میبر دینی پیامبر را معیاری

تفاوت این مبنا با مبنای قبلی در توانایی ادراک عقل بشری است. در این مبنا معتقدند حقیقت 

واحد است ولی عقل انسان تاب درک کامل و جامع از یک حقیقت واحد را ندارد. از این رو هر 

که در مبنای قبلی معتقد به کند، در حالیحقیقت را درک می حال خود بخشی ازکس به فرا خور 

  گوناگونی خود حقیقت و واقعیّت شده بودند.

  گستردگیرحمتوهدایتالهیـ 3

ی آنان، رحمت و هدایت الهی است. به گفته ی کثرت گرایان، گستردگییکی دیگر از ادله

چنان بر گمراهی اکثریّت آنان پای متوان خداوند را رحیم و عطوف به بندگان دانست و هنمی

 فشرد.

 دانیممی فراگیر عشقی خدا را دارای سو( )از یک ما مسیحیان: گویدباره می در این جان هیک

 و بر 

سعادت آنان است، اما از  و و خواستار رستگاری و پدر همه آدمیان که او آفریننده باوریم این

که خداوند مهربان که  توان پذیرفتمی شماریم. آیامی را تنها راه رستگاری مسیحیت دیگر سوی

اندک بتواند از آن  چنان مقدر کرده باشد که تنها اقلیتیهاست راه نجات را آننجات انسان در پی

 (1334)یوسفیان،  ".بهره ببرند

ورزند که اگر بر این نکته تأ کید می ،ین دلیلبرخی از نویسندگان مسلمان نیز با بهره گیری از ا

خداوند بخواهد با مسمّی باشد، باید در عالم عین تجلّی و تحقّق یابد. براین اساس، « هادی »اسم 

ی امری تشریفاتی انگاشته و برنامه اگر اکثریّت آدمیان طول تاریخ را گمراه بشماریم، این اسم را

بیر پیامبران، تدا و شیطان را در خنثی سازی ها را شکست خورده پنداشتیمالهی برای هدایت انسان

 (1328ایم. )کامران، کامیاب دانسته
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گری خداوند آن است که اسباب راهیابی را برای آدمیان فراهم سازد؛ تا هر مقتضای هدایت

ی مردم به اتّفاق را برگزیند. بنابر این، اگر همه راه سعادت یا شقاوت کس با آزادی و اختیار خود

خداوند افزایش  گریگر در پیش گیرند، در مقدار هدایتدیدر صراط مستقیم قدم گذارند، یا راهی 

 فرماید: چه خداوند در قرآن کریم میچنان( 1324آید. )سروش، و کاهشی پدید نمی

و همانا در هر امتى پیامبرى  ،وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فىِ کُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوالً أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَ اجْتَنِبُواْ الطَّغُوت»

 (31)نحل:« [ طاغوت بپرهیزید [ خدا را بپرستید و از ]پرستش ستادیم که ]اعالم کند کهفر

 هایافراد بشر در همه دوره یهمه و رحمت خداوند بدان معناست که برای هدایت عمومیت

است  انسان اراده و اختیار هدایت این چون مکانیسم ولی استفراهم شده اسباب هدایت ،تاریخ

خود  اند که به آن دل سپرده و آن را تنها راه زندگیمند شدهحقه، بهره مشعل هدایت از تنها کسانی

 (1323گلپایگانی،  )ربانی.اندلجوجانه در افتاده اند نه آنان که با حقیقتقرار داده

آمیزدراسالمهمزیستیمسالمت

« جنگ و ستیز» ساغلب بر اسا« حقوق و روابط بین الملل» کنند که در اسالم،برخی گمان می

ن در طول است و احیاناً برای ادّعای خود، به اعمال بعضی از حاکمان و زمامدارابنیان گذاشته شده

کنند؛ در حالی که نصوص اصلی اسالمی، که باید بر آن اتّکا داشت، عکس تاریخ اسالمی استناد می

« اصل»ن ملل را به صورت اکند و آن این که اسالم، صلح و همزیستی با ادیثابت می این مطلب را

در نظام تشریعی خود مالحظه کرده است، و احکام جنگ فقط در حالت « ی اساسیقاعده»و 

خواهد بود؛ بنابراین، رفتار و عملکرد ناصواب « مشروع»ضرورت است که در این حالت، جنگ، 

ل سازد. تواند این نصوص صریح را باطن در طول تاریخ اسالمی نمیبعضی زمامداران مسلما

 (1398محمصانی، )

و جنگ بین ی صلیبی هاای و مذهبی، اعم از جنگهای شدید فرقهچنین پس از جنگهم

ی ها و تمایل به گسترش دامنهآثار شوم بر جای مانده ازاین جنگها و ها و پروتستانکاتولیک

ها ت پذیرفت و با آنرا نیز به رسمی ارتباط بین جوامع، این تفکر تقویّت شد که باید مذاهب دیگر

مکاتب مختلف با هم همزیستی داشته باشند.  از در آشتی در آمد. به نفع جامعه است که مذاهب و

 (1329)سبحانی، 

-های اسالم بدان تشویق و ترغیب میو همزیستی را در بر دارد و آموزهبنابراین اسالم صلح 

آمیز با ملل و مذاهب موافق و ی همزیستی مسالمتبرای شناخت دیدگاه اسالم دربارهکند. 
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مراجعه کرده و نوع رفتار مسلمانان با  رآن و روایات معصومانمخالف، به دو منبع مهم، یعنی ق

های ابطه توصیهگیرد تا از این رهگذر نوع رمنظر اسالم مورد بررسـی قرار می پیروان ادیان دیگر از

 یسم رفتاری یافته شود. رفتاری دین اسالم با پیروان دیگر ادیان با پلورال

 پلورالیسمدررفتاروروشپیشنهادیقرآننسبتبهپیروانادیانمعاندـ1

ی ادیان راهی به که همهو این ناختن همه ادیانای است به معنی رسمیت شپلورالیسم نظریه

 های گوناگونی دارد و بدونتفسیر و قرائت« پلورالیسم دینی» ید و نظریهسوی حقیقت دارن

ی آن داوری کرد، چه بسا ممکن است تفسیری از آن توان دربارهها نمییک این قرائتبررسی یکا

 پایه باشد.، باطل و بیتوار و تفسیری دیگرصحیح و اس

ی ادیان )به تعبیر نظریه یروان همهاست یعنی پ« کثرت گرایی رفتاری»نخستین تفسیر از آن، 

توانند در کنار یکدیگر زندگی کنند، و همدیگر شترکات میرایع در پرتو یک رشته مپردازان( یا ش

 هااومانیست»را پیاده کنند و «آمیز زندگی مسالمت»ح سیاستمداران تز را تحمّل نمایند و به اصطال

)سبحانی،  .آمیز زندگی کردن نیز، به صورت مسالمتتوان با آنارا نوعی صاحب دین انگاشته که می

عصّبات مذهبی پرهیز شود. این گونه از پلورالیسم چندان بحث انگیز ( و از برافروختن ت1329

 (1334نیست و با انحصار گرایی و شمول گرایی نیز کنار آمدنی است. )یوسفیان، 

است در مورد معیار زندگی  های پیشنهادی قرآن با پیروان ادیان )معاند( الزمبرای بیان روش

ها آمیز با آننژادهای گوناگون و گفتگوی مسالمتقرآن با  آمیز از نگاه قرآن و نیز برخوردمسالمت

 پرداخته شود. 

 آمیزمعیارزندگیمسالمت.1-1

در جهان کنونی، برقراری ارتباط مناسب و اصولی میان کشورهای اسالمی و غیر اسالمی، امری 

جهان،  آمیز میان کشورهاین تنها راه برقراری زندگی مسالمتساو ضروری است. بدین حیاتی

های کریم است، نه سر سپردن به آموزه های قرآنها و سفارشم شدن در برابر فرمانتسلی

 (1321گیرد. )رحیمی نیا، اه است و از عقل بشری محض کمک میپلورالیسم که خود در آغاز ر

با اهل کتاب زیر چتر « آمیزمسالمت»ن کریم مردم را به زیستن قرآاز این رو، خداوند در 

 فرماید:کند و میدر کنار یکدیگر دعوت می توحید
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کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أَالَّ نَعْبُدَ إاِلَّ اللَّهَ وَ ال نُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً وَ ال   یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلى» 

بیایید تا  ...ای اهل کتاب،،فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا

و برای او هیچ گونه که جز خدا را نپرستیم  بر سخنی که بین ما و شما یکسان است بایستیم؛

گر ]از این شریکی نیاوریم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد و پس ا

 (30 )آل عمران/« .مسلمانیم ]نه شما[شاهد باشید که ما  بگویید: ،پیشنهاد [اعراض کردند

، در دعوتی خصوصی از اهل قرآن برای معرفی و پذیرش اسالم، افزون بر دعوت همگانی

خواهد که با مسلمانان هم آهنگ شوند؛ زیرا مسلمانان، به ویژه در اصل توحید، پیوندهای کتاب می

. ممکن است گفته شود هدف اسالم از گشودن باب گفت و گو مذهبی فراوانی با اهل کتاب دارند

های دیگران. هرچند است، نه احترام نهادن به اندیشه با ادیان دیگر، اثبات دالیل حقانیت خویش

از اجبار، اکراه  اسالم از این کار به تبلیغ دین خود نظر دارد، ولی باید دانست اسالم با رفتار به دور

پیروان ادیان دیگر با بصیرت و آگاهی در صراط مستقیم گام نهند. با این  کوشدو خشونت خود می

نخواهد حال، اگر اسالم در روش گفت و گوی منطقی با پیروان ادیان دیگر کنار نیاید، از تالش باز 

های مشترک ادیان، بازسازی ی ویژگیش شده را با توجه به نمایهکوشد روابط مخدوایستاد و می

 (1321نیا، کند. )رحیمی 

توانند با پذیرش خطوط کلّیِ دینِ آید که صاحبان ادیان مختلف میاز آیات قرآن بر می

و  به دیگر سخن، دینِ حاکم یکی باشدآمیز داشته باشند. گر، در کنار یکدیگر زندگی مسالمتهمدی

شور، در مسائل عمومی ک پیروان دیگر ادیان که در احوال شخصی، هر یک تابع دین خاص خودند

 (1321 ،تابع دین واحد حاکم باشند. )جوادی آملی

ن از سر لجاجت و کینه نمود و با آنابا افراد یهودی مدارا می که رسول خدا چنانهم

کرد، همین امر بارها و بارها سبب شد تا افراد زیادی از اهل کتاب به حقانیت دین برخورد نمی

 (1321اب، اسالم پی برده و به آن روی آورند.)جدید بن

توان الم در مورد غیر مسلمانان، که میدرباره اجرای احکام اس نان که امام خمینی)ره(چهم

 فرماید:باشد، مییکی از مصادیق مدارا میگفت 

های دیگر درباره آنها جاری ستند و احکام اسالم مانند مسلمانکفار مزبور در پناه اسالم ه»

ان جلوگیری شده( بوده و مالشان محترم است.)امام است و محقون الدم )و از ریختن خونش

 (1329 خمینی،
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فَقَالَ أَمِیرُ مَرَّ شَیْخٌ مَکْفُوفٌ کَبِیرٌ یَسْأَلُ »آمده است:  ر روایتی از امام علیدبر این اساس 

اسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّى إِذَا کَبِرَ  ؤْمِنِینَفَقَالَ أَمِیرُ الْمُمَا هَذَا قَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ نَصْرَانِیٌّ  الْمُؤْمِنِینَ

مرد نابینایی هنگام گردش در شهر پیر امیر المؤمنین بَیْتِ الْمَالِ.  مِنْ  وَ عَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ أَنْفِقُوا عَلَیْهِ

گفتند: مرد نصرانی است امام در  کرد، پرسید این کیست؟دیدند که از مردم درخواست کمک میرا 

اید؟ است او را از زندگی باز داشتهدهو ناتوان ش د اکنون که پیرخ گفت: شگفتا، از او کار کشیدیپاس

 (1043)حرعاملی، «.از بیت المال به او بپردازید تا آبروی او حفظ شود

اشاره  قائل بوده، چنین و رفتاری در بُعد هنجاری دینی به مسئله تکثرگرایی نیز استاد مطهری

 که ریشه دیگری ادیان در داخل کشور خود با پیروان تواننداسالم، مسلمانان می کند: از نظرمی

منحرف باشند، تحت  و مجوس، هر چند بالفعل از توحید و نصاری یهود دارند، از قبیل توحیدی

 (1398 )مطهری، د.داشته باشن همزیستی معینی، شرایط

در پیوند زندگی اجتماعی است و آمیز اصل اساسی توان گفت همزیستی مسالمتبنابراین می

وایان رعایت این طور که در قرآن کریم و سیره پیشنقش مهمی در تعامالت اجتماعی دارد همان

آمیز بر مبنای اصل کرامت است چرا که همزیستی مسالمتها و مردم تاکید شدهاصل در میان ملت

 روداز اصول اساسی اسالم به شمار می ذاتی انسان و

 ورفتاریعادالنهباپیروانادیانمعاندقرآن. 1ـ8

. شودمی اداره الهی اوامر اجرای مسیر در و گردیده است بنا پایه تعالیم قرآنی بر اسالمی جامعه

. است عدالت اصل است، کرده ریزیپایه نو از را آن قرآن، که دینی جامعه اساسی اصول از یکی

 اجتماعی روابط در عدالت ساختن پا بر قبیل از وریام اجرای به را جامعهافراد  قرآن در خداوند

الهی و تعدی به حقوق  حدود از تجاوز و تبعیض به گرایش چونهم اموری از و داده فرمان

 .است داشته باز دیگران

  وَ یَنْهَى  إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاحْسَنِ وَ إِیتَاى ذِى الْقُرْبىَ» چه در قرآن کریم آمده است:چنان

به راستى خدا به عدالت و احسان و  » ،«یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ  عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنکَرِ وَ الْبَغْىِ

کند. شما را اندرز  گرى نهى مى دهد، و از فحشا و منکر و ستم بخشش به خویشاوندان فرمان مى

سعادت دنیا و آخرت شماست.[  الهى، ضامن یها رمان[ شوید ]که ف دهد تا متذکّر ]این حقیقت مى

 (34)نحل/
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کند تا با یکدیگر و با پیروان ادیان آسمانی و مکاتب دیگر اسالم به مسلمانان سفارش می

نیز در عمل بر این روال  بشری با عدل و مسالمت رفتار شود. این مطلب قرآنی است و نظام اسالم

سلمانان را دعوت مؤمنان و مین اساس خداوند در قرآن کریم بر ا (1328)کامران،  کند.حرکت می

 فرماید:میکند و آمیز بر پایه عدالت دعوت میبه زندگی مسالمت

...جز این نیست که مؤمـنان برادرند پس آشتـی ،إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ» 

 (14 ات/)حجر« کنید میان برادران خویش.اف

دار  که در آیات فوق آمده است یکى از شعارهاى اساسى و ریشه "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ "جمله

مسلمانان از هر نژاد و هر قبیله، و اسالمى است، شعارى بسیار گیرا، عمیق، مؤثر و پر معنى.... 

ر چند یکى در شرق د، هکنن داراى هر زبان و هر سن و سال، با یکدیگر احساس عمیق برادرى مى

ها را به حکم یک خانواده به تعبیر دیگر اسالم تمام مسلمان.. .و دیگرى در غرب جهان زندگى کند

داند، و همه را خواهر و برادر یکدیگر خطاب کرده، نه تنها در لفظ و در شعار که در عمل و  مى

  (1333تعهدهاى متقابل نیز همه خواهر و برادرند. )مکارم شیرازی، 

کنند؛ مانند یهودیان و دانی که در نظام اسالمی زندگی میبنابراین مسلمانان باید با موحّ

اند و به دیگر سخن، از یک نظر اهل توحیدند با مسالمت ان که معتقد به خدا و نبوّت الهیمسیحی

ه جای تالش خواند که بنی را به این رویکرد عملی فرا میرفتار کنند. قرآن کریم پیروان ادیان وحیا

برای زیر سلطه بردن یکدیگر، بر محور مشترک توحید گرد آیند، و در اعالی این کلمه و عمل به 

 مقتضای آن بکوشند.

وَ   الْمَظَالِمِ  جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْعَدْلَ قَوَاماً لِلْأَنَامِ وَ تَنْزِیهاً مِنَ»فرمایند: می چنانکه امام علی

ها و کشیمایه دورى از حق ،دارنده مردمانخداوند پاک، عدالت را بر پا  ، نِیَةً لِلْإِسْلَامالْآثَامِ وَ تَسْ

 نابراین عدالت (1333)تمیمی آمدی، .گناهان و وسیله آسانى و گشایش براى اسالم قرار داده است

 ،پرتو آن که در گیردمی شکل روابط کیفیت بهبود و کنترل جهت دردر میان پیروان ادیان  اجتماعی

 آمیزی داشته باشند.توانند در کنار هم زندگی مسالمتگردد و مینیازهای افراد مرتفع می

 ونفینژادپرستیقرآنکریم. 1ـ3

اد پرستانه را محکوم های ساختگی بین بشر را نفی کرده و هر گونه تصوّر نژقرآن برتری طلبی

قد برتری نژادی، شمرد و به طور قهری، فایها را فرزند یک پدر و مادر می انسانو همه کرده

 داند.قومی و مذهبی می
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در قرآن کریم نه تنها از نژاد و مساله آن چیزی نیامده است، بلکه در همه جا خطابات قرآن با 

شود و در هیچ موردی نشان از توجه و امثال آن شروع می« الذین آمنوایا ایها »و « ایها الناس»

 شخصی نیست.خاص به نژاد و قوم م

عِندَ اللَّهِ    شُعُوبًا وَ قَبَائلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَکْرَمَکمُ   وَ جَعَلْنَاکمُ  یَأَیهَُّا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکمُ مِّن ذَکَرٍ وَ أُنثىَ» 

یدیم و شما را به هان ای مردم! همانا شما را از یک مرد و از یک زن آفر ،أَتْقَئکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیر

ترین شما نزد د. بی گمان گرامیس و آشنایی یابیهیأت اقوام و قبایلی در آوردیم تا با یکدیگر ان

 (13/)حجرات« خداوند پر هیزگارترین شما است که خداوند دانای آگاه است.

ایی، اى که اسالم بین فرد و اجتماع قائل است در هیچ دینى و ملتى سابقه ندارد. )طباطب رابطه

آمیز است؛ چون نژاد یکی از اصول مهمّ همزیستی مسالمتها تساوی و برابری انسان (1390

ی ، سبب مشکالت فراوانی برای جامعهها و مذاهب دیگرر ملّتپرستی، خود برتر بینی، تحقی

 ی بارز بر این مدّعا است.ست. جنگ جهانی اوّل و دوّم، نمونهابشری شده

ی فضیلت یکی بر دیگری نیست؛ بلکه از نظر قرآن اختالف ملیّت، مایه فاوت در رنگ، نژاد وت

ای برای شناخت افراد و رود و وسیلهمی های الهی به شمارها از آیات و نشانهها و رنگبانز

شکل، یک رنگ و دارای قد و  ها یکی انسانز یکدیگر است؛ چه این که اگر همهاشخاص ا

از نظر قرآن کریم، نه تنها دچار مشکل و هرج و مرج خواهد شد ی یکسان باشند، زندگی قواره

ی خانواده»ها، ی انسانبلکه مجموعه ها، فضیلتی بر یکدیگر جز به تقوا وپرهیز کاری ندارند،انسان

 دهند. را تشکیل می« امّت واحد»و « بشری

لِیَحْکُمَ    بَشِّرِینَ وَ مُنذِرِینَ وَ أَنزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقّکاَنَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّنَ مُ» 

اند؛ آن گاه خداوند پیامبران را مژده آور ]در آغاز[ مردم، امّت یگانه بودهالنَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُواْ فِیهِ؛    بَینْ

در میان مردم در آنچه تا و هشدار دهنده بر انگیخت، و با آنان به حق، کتاب آسمانی فرستاد 

( بسـیاری از آیات قرآن کریم، خطاب به تمام بشر 813بقره/«)ورزند، داوری کند...اخـتالف می

رساند که انسانیّت، معنای ها میها و تعبیراین خطاب« 8یا أَیُّهَا الْإِنْسان» ، «1یا بنی آدم»مانند  است؛

ق گوناگون هیچ فرقی با یکدیگر ندارند. بشر در مشترک بین تمام ساکنین زمین است. افراد مناط

                                                           
 آمده است. 94ء ؛ اسرا83،89،39،191در چند آیه از جمله: اعراف « بنی آدم» تعبیر 1.

 است.«اإلنسان »آیه دارای تعبیر  34؛ و حدود 3(،20؛ انشقاق)3(، 28مانند: انفطار)« یاأیهااإلنسان»تعبیر  .8
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طول تاریخ از حیث زبان، رنگ، نژاد و...متفاوت بوده است؛ ولی از نظر اسالم، همه، فرزندان یک 

سازد. ای وارد نمیها، در انسانیت انسان خدشهپدر و مادر آدم و حواء: هستند و این تفاوت

 (1323)کریمی نیا، 

امتیازات نژادی و تمام پیوندهای محدود را به کلی نفی کرده است و  بر این اساس قرآن کریم

منحصر به کند و همه افراد را از هر نژاد و هر زبان واده اعالم میهمه را برادر و متعلق به یک خان

 داند.پیوند اخوت و برادری می

  آمیزقرآنوگفتگویمسالمت .1ـ0

آمیز گفت و گوی مسالمت»و « جدال احسن»که با  دهدکریم به مسلمانان دستور اکید می قرآن

یک قرار دهند زیرا این « اصول مشترک»د و روابط خود را بر اساس ، با اهل کتاب سخن بگوین«

 آمیز است.اصل اساسی برای گفتگوی مسالمت

با هدایت قرآنی ماموریت یافت تا با اهل کتاب با مدارا و نرمی برخورد کند،  پیامبر اکرم

وَ لَا تجَُدِلُواْ أَهْلَ الْکِتَابِ إِلَّا بِالَّتىِ هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُواْ » چه در قرآن کریم آمده است:چنان

و با  ،ونسْلِمُنُ لَهُ مُمِنْهُمْ وَ قُولُواْ ءَامَنَّا بِالَّذِى أُنزِلَ إِلَیْنَا وَ أُنزِلَ إِلَیْکُمْ وَ إِلَاهُنَا وَ إِلَاهُکُمْ وَاحِدٌ وَ نحَْ

رتکب ظلم و ها که ممگر کسانی از آن تر است، مجادله نکنید،ای که نیکواهل کتاب، جز به شیوه

ایم، و خدای ما و چه[ بر شما نازل شده ایمان آوردهو بگویید: به آنچه بر ما و ]به آن اندستم شده

 (03)عنکبوت/« همه فرمانبردار اوییم. خدای شما یکی است و ما

این آیه اشاره است که ارشاد جامعه و دعوت مردم بسوى پروردگار باید با بهترین وجه و در 

هاى هستى خداى جهان و ایمان به او،  زیباترین نحو و با نرمش در آگاهى آنان به نشانه

 (1334باشد.)طبرسی،

یه را مامور کرد تا از طریق تالوت قرآن دعوت و تبلیغ کند، در این آ وند رسول خداخدا

 شود هود و نصارى مىکند، و از مجادله با اهل کتاب که اطالق آن شامل ی کیفیت دعوت را بیان مى

فرماید: با این طوایف چند گانه  کند، و مى شوند نهى مى و مجوس و صابئین هم ملحق به آن دو مى

امکان نداشته  مجادله مکن، مگر به طریقى که بهترین طریق مجادله بوده باشد، و از آن بهتر تصور و

رود، که با درشتخویى و طعنه و اهانت همراه نباشد، پس  باشد و مجادله وقتى نیکو به شمار مى

 (1390هاى مجادله این است که با نرمى و سازش همراه باشد. )طباطبایى، یکى از خوبی



 1044پائیز و زمستانم، هشت، شماره پنجم؛ سال «های قرآن و سنّتهای نوین در آموزهپژوهش»دوفصلنامه علمی تخصصی /  001

هیزند؛ چرا دهد که از دشنام دادن به کافران و بت پرستان بپرقرآن مجید، به مسلمانان دستور می

وَ لَا تَسُبُّواْ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّواْ اللَّهَ »شوند. ها هم به همین روش متوسّل میآن که

عبود[ ]م ،ا کاَنُواْ یَعْمَلُونرَبهِِّم مَّرْجِعُهُمْ فَیُنَبِّئُهُم بِمَ  أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلىَ    عَدْوَا بِغَیرِْ عِلْمٍ کَذَالِکَ زَیَّنَّا لِکلُ

خوانند دشنام ندهید، مبادا آن ها ]نیز[ از روی ظلم و جهل خدا را کسانی را که غیر خدا را می

ها به سوی  دشنام دهند،این چنین، برای هر امّتی عملشان را زینت دادیم؛ سپس باز گشت آن

«. دهد[سازد ]و پاداش و کیفر میکردند آگاه میها را از عملی که میپروردگارشان است و آن

 (142)انعام:

آمیز است، به المتهای مسم همراه با منطق، استدالل و شیوههای اسالاز آنجا که بیان دستور

های مشرکان دشنام ، به بت«ی بت پرستیمسأله»از روی ناراحتی شدید برای برخی از مؤمنان که 

تن بپرهیزند و رعایت اصول ادب، عفّت و نزاکت در کند که از ناسزا گفدادند، سفارش أکید میمی

شمارد؛ زیرا هر گروه و ملّتی، به عقاید و ترین و بدترین ادیان، الزم میافیبیان را حتّی در برابر خر

شود که آن ها در عقاید خود ناسزا گفتن و برخورد خشن باعث میاعمال خویش تعصّب دارد و 

 (1323تر شوند.)کریمی نیا، سخت

دیگر در همه اشکال زندگی از ها با همابزار مهم ارتباط اجتماعی انسان نابراین گفتگو به عنوانب

آمیز را در برخوردار است زیرا گفتگو هدفی است که صلح و زندگی مسالمتای هاهمیت ویژ

کم را به جای جنگ و درگیری حا آورد و منطقمیان پیروان ادیان به ارمغان می زندگی انسانی و در

 کند.می

 پلورالیسمرفتاریوروشپیشنهادیقرآننسبتبهادیانغیرمعاند-8

اند؛ ن صلح جو نیز درخور نیکی و عطوفتنه تنها اهل کتاب، بلکه مشرکا ،از دیدگاه قرآن کریم

( قرآن کریم، 1334و شایسته نیست که مؤمنان عدالت و دادگری را از آنان دریغ دارند. )یوسفیان، 

ای نزنند و بر سر راه تبلیغ اسالمی و بیان ن و بت پرستان، اگر دست به توطئهسبت به مشرکاحتّی ن

حقایق دینی و روشنگری اذهان بشر مانع ایجاد نکنند و پیشقدم در جنگ با مسلمانان نگردند ]هر 

چند از نظر عقیدتی هر مسلمان موظف است بت پرستی و شرک را عملی زشت و مبغوض بداند 

 (1328قسط و احسان را توصیه کرده. )کامران،  [، روش

ن را در مورد تنها اختصاص به اهل کتاب ندارد، بلکه قرآن آ« آمیزمسالمت»بنابراین زندگی 

 فرماید:خاص تجویز کرده و می ایمشرکان نیز به گونه
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خْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ ال یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُ» 

...]امّا[خدا شما را از کسانی که در ]کار[ دین با شما نجنگیده ،تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطینَ

 رزید،دارد که به آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت واند باز نمیو شما را از دیارتان بیرون نکرده

 (2)ممتحنه/« داردزیرا خداوند دادگران را دوست می

شود که حق تعالی همواره مسلمانان را به داشتن روابط سالم با با توجه به آیه دریافت می

کند برای صلح و دوستی، برخوردی کند و حتی به آنان سفارش مین دیگر ترغیب میپیروان ادیا

)گواهی،  .خی کارهای ناپسندشان نسبت به خویش درگذرندعفوآمیز با آنان داشته باشند و از بر

1332) 

ی ما دستور داده است که به هر انسانی خواه مشرک، خواه کمونیست، خواه بت قرآن به همه

اسالم و مسلمین تالش و  پرست، هر دینی که باشد، همین که درصدد براندازی اسالم نباشد و علیه

رانید بلکه نسبت به آن ها عادل و مهربان، عطوف و رئوف تنها آن ها را ننه کند، کوشش نمی

 (1399باشید. )جوادی آملی، 

 از مظاهر مدارا اسالمی نیز در جامعه ها و افراد غیر مسلمانبا فرقه با مدارا همراه مثبت تعامل

و  تأکید شده موضوع این روی معصومین پیامبر و ائمه و سنت و سیره کریم در قرآن .است

 و مشرکان کافران شامل بلکه نداشته و مسیحیان یهودیان چونهم کتاب اهل به اختصاص ملتعا این

 (1329)سعیدی،  .شودنیستند؛ می دینی با حکومت در ستیز و جنگ که هم

در مورد استقبال از های پیشنهادی قرآن با پیروان ادیان غیر معاند الزم است برای بیان روش

ها و پیشنهاد صلح با پیروان ادیان غیر تقبال از مدارا و حقوق اقلیتز اسآمیز و نیزندگی مسالمت

 از منظر قرآن پرداخته شود.  معاند

  آمیزباپیروانادیاندیگرزندگیمسالمت.قرآنواستقبالاز8ـ1

توانند با حفظ مقررات، زیرمجموعه یک دین ان گوناگون با حفظ اعتقاد خود میپیروان ادی

آمیز داشته باشند؛ زیرا هیچ کس در نظام دنیایی، ارباب یکدیگر زندگی مسالمت ه و در کناربود

اندیشم حق آنِ من است و هرچه من می عقاید و افکار دیگران نیست تا بگوید قدرت تفکر از

)دین شناسی، .است و دیگران هم باید مانند من بیندیشند؛ بلکه راه تفکر برای همگان باز است.

1321) 
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برخی،  ،وَ ال یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ»فرماید: و خداوند در قرآن کریم میز این را 

)آل « د افکار من حاکم باشدیئد که بگویبعضی دیگر را ارباب خود قرار ندهید؛ یعنی این گونه نباش

 (30عمران/

یک  ه این است که همه بردعوت ب خطاب در این آیه به عموم اهل کتاب است و در حقیقت

کلمه متفق و مجتمع شوند، به این معنا که بر مبناى آن کلمه واحده عمل کنند و اگر نسبت را به 

زنند و بر  خود کلمه داده، براى این بوده که بفهماند کلمه نامبرده چیزى است که همه از آن دم مى

راف و نشر و اشاعه آن همه متحدند. فهماند که در اعتقاد و اعت ها است، و این مى سر همه زبان

کند: ما و شما در اصل توحید مشترکیم بیایید دست  ( و قرآن به همه آنها اعالم مى1390 )طباطبایی،

اى زنده کنیم و از تفسیرهاى نابجا که نتیجه  به دست هم داده این اصل مشترک را بدون هیچ پیرایه

 (1333ائیم. )مکارم شیرازی، آن شرک و دورى از توحید خالص است خوددارى نم

هایی با داشتن عقاید و مذاهب و ادیان دینی، ناظر به این نیست که انسانکثرت گرایی 

ها، هآمیز داشته باشند یا خیر؛ زیرا ممکن است گروتوانند در جامعه، زندگی مسالمتیگوناگون م

آمیز و مشترک داشته متملل و نحل گوناگون، زندگی مسالبا داشتن افکار و عقاید و مذاهب و

 باشند.

آمیز اقوام و ملل، این نیست که اینها یکدیگر را جهنّمی دانسته و معنای زندگی مسالمت

باألصاله طرد کنند، ولی از روی ناچاری و اضطرار کنار هم زندگی کنند؛ زیرا ممکن است یکدیگر 

جهنّم نیست؛ بلکه ممکن است را باطل و معذور بدانند، نه دوزخی؛ چون هر باطل و مبطلی، اهل 

در تشخیص حق، دچار اشتباه شده باشند و اگر انسانی پس از سعی الزم، در تشخیص هدف اشتباه 

 کرده باشد، گر چه از فوز فیض حق طرفی نمی بندد، ولی ممکن است به دوزخ نیز نرود.

اشتن و به گر گذهای متنوّع، نوعی دندان بر جآمیز ارباب نحلهبه دیگر سخن، زندگی مسالمت

و به تعبیری سازش سیاسی نیست، بلکه نوعی سازش انسانی است؛ زیرا  اصطالح، تظاهر به سلم

شخیص حق تقصیر نکرده ی باطل در تباشد و دیگری باطل، اما پذیرنده ممکن است کسی بر حق

چنین یعنی برای راهیابی به حق، تالش و کوشش کرده ولی به مقصد نرسیده است  ؛و قاصر باشد

و موقوف به فرمان  خودش اهل دوزخ نیست، بلکه معذور انسانی با آنکه سخنش باطل است،

 (1321)دین شناسی، خداست. 
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ترین اصول اخالقی است که در بهبود روابط اجتماعی نقش تاثیرگذاری دارد. مدارا یکی از مهم

کفار و ملحدانی که در اثر پیروی مکتب الحادی و مادی، موحد نبوده و به مبدأ و معاد  قرآن با

حاضرند با مسلمانان زندگی اعتقادی ندارند، ولی درصدد بر اندازی نظام اسالمی نیستند، بلکه 

گیر کند؛ زیرا اگر با نظام اسالمی در ستور مدارا و رفتار با مسالمت میآمیز داشته باشند، دمسالمت

ست. خدای شده و در صدد بر اندازی نظام باشند، اسالم دستور دفاع و مقابله با آنان را داده ا

 فرماید:ی آنان میسبحان درباره

إِنَّمَا یَنهَْئکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فىِ الدِّینِ وَ أَخْرَجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ وَ ظَاهَرُواْ عَلىَ » 

فقط خدا شما را از دوستی با کسانی باز  ،کُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَ مَن یَتَوَلهَُّمْ فَأُوْلَئکَ هُمُ الظَّالِمُونإِخْرَاجِ

ندنتان هایتان بیرون رانده یا در بیرون راا شما جنگ کرده و شما را از خانهدارد که در کار دین بیم

 (3ممتحنه/«)آنان همان ستم گرانند. ستی گیرد،و هر کس آنان را به دوند ایکدیگر را پشتیبانی کرده

ی سوء، نه قبل از پیروزی ی سوء داشتند و نه الحقهاین آیه، با کافرانی که نه سابقهبر اساس 

یروزی اسالم به این کار اقدام اسالم، بر ضد اسالم و مسلمانان تالش و کوشش کردند و نه بعد از پ

 کنند، رفتار با قسط و عدل رواست.می

در مکّه مظلوم بود،  پیامبر اسالمآمیز با کسانی رواست که وقتی بنابراین، زندگی مسالمت 

کاری به او نداشتند و پس از مهاجرت از مکه به مدینه و تشکیل حکومت اسالمی نیز مزاحم اسالم 

 م وطرف که نه خودشان مزاحم اسالم بودند و نه مزاحچنین با کافران بیو مسلمانان نبودند. هم

از نظر مالی، فکری، نظامی و سیاسی به زیان اسالم و مسلمانان  مهاجم به وجود آوردند و سرانجام

ای که آمیز داشت؛ به گونهتوان زندگی مسالمتدهند، با این دسته نیز میری انجام نداده و نمیکا

و عدل را روا داشت  طها ظلم نکرد، بلکه کمال قسانسانی باشد؛ یعنی نه تنها به آنها زندگی با آن

ها احسان کرد؛ زیرا عدل، انصاف و احسان خوب است، گر چه نسبت به کافر باشد؛ و نسبت به آن

 و نیز جور و ستم ناپسند است، گر چه نسبت به کافران باشد.

با الهام از آیات قرآن کریم، در برابر مخالفین و منکران دین، بسیار خوش  پیامبر اسالم

 :فرمودنددانستند و میرا معیار احترام میآن حضرت، نفسِ انسان بودن رفتار بودند. 
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ردم مخلوق و عیال همه م ، فَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْفَعُهُمْ لِعِیَالِه  اللَّهِ  عِیَالُ  الْخَلْقُ کُلُّهُمْ

تر برای سایرین بیش ترین آنها نزد خداوند، کسی است که خیر و نفع اوخدایند و محبوب

 (1043مجلسی، «)باشد

خطاب به مالک  سالم، فرمان امام علیآمیز در اای دیگر از مدارا و رفتار مسالمتنمونه

اشتر است. آن حضرت، مدارا با هم نوعان را یک اصل دینی در رفتار با مسلمانان قرار داده و 

د؛ زیرا این فرمان دارای کلماتی است که دهبه عدالت در رفتار با آنها را میمطابق آن، دستور 

  :فرمایداین قسمت از خطبه که میداللت بر عام دارد؛ به خصوص 

یْهِمْ الرَّحْمَةَ لِرَعِیَّتِکَ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ التَّعَطُّفَ عَلَیْهِمْ وَ الْإِحْسَانَ إِلَیْهِمْ وَ لَا تَکُونَنَّ عَلَ  أَشْعِرْ قَلْبَکَ

ای مالک! قلبت را از  ، تَغْتَنِمُ زَلَلَهُمْ وَ عَثَرَاتِهِمْ فَإِنَّهُمْ إِخْوَانُکَ فِی النِّسْبَةِ وَ نُظَرَاؤُکَ فِی الْخَلْقسَبُعاً 

رحمت و محبت و لطف به مردم آکنده کن و مبادا چون گرگ فرصت طلب، حقوق آنان را پایمال 

و یا غیر مسلمان که در آفرینش مانند تو  نیو قسمند: یا مسلمان و برادر دیسازی؛ زیرا مردم د

 (1333)ابن شعبه حرانى، هستند.

یشوایان دین در رفتار با مردم را همواره مورد تاکید قرار رهبر کبیر انقالب، الگو قرار دادن پ

-تار کنید که امامان شما رفتار میکوشش کنید که با بندگان خدا جوری رف ند:دادند و می فرمودمی

 (1329کردند.)امام خمینی، کرد و سایر انبیاء رفتار مییغمبر شما رفتار میکردند، پ

 ها.قرآنواستقبالازحقوقاقلیَت3-8

نیز زبان و  ،های گوناگون در دنیا از یک سو و گوناگونی نژاد، رنگها و دینوجود عقیده

چون فاهیمی همم ،ها در مناطق مختلف جهان از سوی دیگرمتوازن نبودن جمعیت این گروه

ی افراد و اتباع زه کشوری وجود ندارد که همهاکثریت و اقلیت را به وجود آورده است. لذا امرو

بدین  به یک زبان تکلم کنند و پیرو یک آیین و مذهب باشند. ،آن از یک نژاد و قومیت بوده

اسالمی باشند و از ی مذهبی و مخالفان اسالم، در جامعههای دهد اقلیّترتیب، اسالم اجازه میت

و ضدّ اسالم و مسلمانان  ها به حقوق اکثریّت تجاوزتمند شوند و تا وقتی اقلیّهحقوق انسانی بهر

توطئه نکنند، در کشور اسالمی به طور کامل آزاد هستند و مسلمانان وظیفه دارند با آن ها به 

های دیگر بند و بست داشته رر ضدّ اسالم و مسلمانان، با کشوعدالت و نیکی رفتار کنند؛ ولی اگ

 ها را دوست خود ندانند.لیِّت آن ها را بگیرند و هرگز آنباشند، مسلمانان موظّف هستند جلو فعّا
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سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوکَ فَاحْکُم بَیْنهَُمْ »فرماید: خداوند در قرآن کریم می

ن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن یَضرُُّوکَ شَیًْا وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُم بَیْنهَُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ أَوْ أَعْرِضْ عَنهُْمْ وَ إِ

اگر از اهل کتاب کسانی برای رفع مرافعه، به تو مراجعه کنند، پس حکم کن میان  ،یحُِبُّ الْمُقْسِطِین

 (08مائده/«)ن که از آنان اعراض بنما.آنان، یا ای

به غیر مسلمانان حق دادخواهی، داوری و حمایت قضایی در جهت اقامه عدالت و اسالم 

توانند برای داوری و ها داده است. بنابراین آنان میها و نزاعایت حقوق و پایان دادن به اختالفرع

-بپذیرد، یا براساس مصلحتی که می حکم نزد حاکم اسالمی بروند و حاکم اسالمی مختار است که

 ری را نپذیرد، ولی اگر پذیرفت باید به قسط و عدل حکم دهدداند داو

ض بر حفظ همزیستی و های مذهبی با نگاه صلح جویانه اسالمی، فربنابراین درباره اقلیت

های اسالمی مبنی بر ی صلح بوده و پس از آن نیز آموزهآمیز با انعقاد قراردادهازندگی مسالمت

 ل میان مسلمانان و غیر مسلمانان است.وفای به عهد در رعایت تعهدات متقاب

خویش بر همزیستی و رفتار  نیز در بسیاری از روایات عالوه بر قرآن، پیامبر اکرم

 ای مذهبی تاکید داشته است: هآمیز با اقلیتمسالمت

هر کس به اهل ذمه » ؛« مَن آذی ذِمیاً فَاَنا خصمه و من کنت خَصمه خَصَمته یومَ القیامةِ»

سیحی و زرتشتی که در پناه اسالم است( آزار رساند، دشمن او خواهم بود و هر کس )یهودی، م

)کبیر مدنی  «من دشمن او باشم، روز قیامت دشمنی خود را نسبت به او آشکار خواهم نمود

 (1043شیرازی، 

کردند تا فاصله اعتقادی کافران و دین الهی را کاهش از هر راه ممکن تالش می پیامبر اکرم

کردند هر چند آن اقدام می بنابراین با اصل مدارا و سازش در عین قدرت و صالبت نسبت به دهد

خویی ز و نرمآمیحضرت با سعه صدر و رفتار مسالمت دعوت آنان به حقیقت راه دشواری بود ولی

 ساخت.مسیر هدایت را برای آن هموار می های آنان نفوذ کرده ورویی در دلو گشاده

 استقبالازپیشنهادصلحقرآنو. 0-8

به صورت قاعده  آمیز با پیروان ادیان و مذاهب دیگر،الم، صلح و هم زیستی مسالمتسدر ا

و رفتار  است بر این اساس روابط مسلمانان با غیر مسلمانان بر مسالمتاساسی مالحظه شده

دهد و اهب دیگر را نمیکشتار پیروان مذ گاه به پیروان خود اجازه قتل وعادالنه است. اسالم هیچ
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س، اسالم به پیروان خود دستور وجود عقاید مخالف، مجوزی بر رفتار خصمانه نیست؛ بلکه بر عک

 .دهد با مخالفان اسالم، رفتاری مبتنی بر صلح و عدالت داشته باشندمی

سَّلْمِ وَ إِنْ جَنَحُوا لِل» :فرماید: کند و میمردم را دعوت به صلح میخداوند در قرآن کریم 

و اگر برای صلح و تعلیم پیش آمدند، تو نیز »؛« فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیم

 (31انفال/«)همواره او بسیار شنوای داناست بپذیر و بر خدا توکل نمای،

یا دیگرانی مانند  کفارهایی از  دهد اگر گروه فرمان می پیامبر اسالمخداوند به  آیهدر این 

درآمدند، به  مسلمانانکه پیمان صلح خود را نقض کردند و از در جنگ با  نضیربنیو  قریظهبنی

در صورت مصلحت با آنان صلح کن آمیز تمایل نشان دادند تو نیز به  صلح و روش مسالمت

خواهد که اگر شرایط، عادالنه است در پذیرش  از پیامبرش می خداوندو ( 1042ابوالفتوح رازی، )

 صلح دچار تردید نشود.

 .نشینی و عقب و ذلت ضعف نشانه تدبیر است؛ نه و قدرت عقل هنشان کردن مدارا این رفق و

 (1323 ،اشتهاردی )محمدی .است و ذلت ضعف ینشانه کردن و اهانت تندی بلکه

در مدارای رسول اعظم تفاوتی میان دوست و دشمن، کافر و مسلمان وجود نداشت و رحمت 

ا مردم مکه و بت پرستان مدارا ه که بگونور گسترده بر عموم مردم بود همانو مدارای ایشان به ط

های رحمت او بر عالمیان له یکی از جلوهکرد، برای هدایت اهل کتاب هم چنین بود و این مسامی

 است.

وَ ال تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاکَ إِلَیْهِ عَدُوُّکَ و لِلَّهِ فِیهِ رِضًا » می فرماید: ر همین اساس امام علیب

حِ دَعَةً لِجُنُودِکَ وَ رَاحَةً مِنْ هُمُومِکَ وَ أَمْناً لِبِالدِکَ وَ لَکِنِ الْحَذَرَ کُلَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّکَ فَإِنَّ فِی الصُّلْ

 صلحی را که ،بَعْدَ صُلْحِهِ فَإِنَّ الْعَدُوَّ رُبَّمَا قَارَبَ لِیَتَغَفَّلَ فَخُذْ بِالْحَزْمِ وَ اتَّهِمْ فِی ذَلِکَ حُسْنَ الظَّنِّ

دشمن بر تو عرضه کند و مطابق رضای خدا باشد، ردّ مکن؛ زیرا صلح موجب آسایش لشکریان و 

آسودگی خاطر تو و ایمنی کشور خواهد بود. اما بعد از آشتی و سازش، سخت بر حذر و 

بیدارباش؛ چه بسا پیشنهادهای صلح برای اغفال طرف است. بنابراین بهتر است احتیاط را از دست 

 (93نهج البالغه: خطبه«)بینی را در این سازش مورد اتّهام قرار دهندهی و خوش

آمیز با پیروان ادیان از آن جهت در اسالم مورد تاکید توان گفت زندگی مسالمتمیاز این رو 

 ای متحد و یکپارچه، و دارای صلح و آرامش است.واقع شده که ابزار مناسبی برای ساخت جامعه

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%81%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B8%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%86%D8%B6%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
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نتیجه

که امروزه مطرح است چگونگی ارتباط و رفتار با پیروان دیگر ادیان است  یکی از مباحث مهم

هر چند این مساله در گذشته وجود داشته اما با طرح مباحث نوین کالمی، از جهت بررسی مبانی 

در زمینه نظری و کاربردی مورد توجه اندیشمندان و متفکران قرار گرفته است. دیدگاه نظری اسالم 

آمیز این است که صلح و همزیستی با ادیان و ملل را به صورت اصل و مسالمت رفتار و همزیستی

قاعده اساسی در نظام تشریعی خود مالحظه کرده است و احکام جنگ فقط در حالت ضرورت 

چنین موضوع پلورالیسم در رفتار و روش است که در این حالت، جنگ مشروع خواهد بود. هم

دیان در پرتو یک رشته ند و غیر معاند این است که پیروان همه اقرآن نسبت به پیروان ادیان معا

انی را به آمیز پیاده کنند و پیروان ادیان وحینند در کنار یکدیگر زندگی مسالمتتوامشترکات می

خواند که به جای تالش برای به زیر سلطه بردن یکدیگر بر محور یک رویکرد عملی فرا می

 .مشترک توحید گردآیند
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منابع

 نهج البالغهو  قرآن کریمبعد از 

قم: ،، محقق و مصحح: على اکبر غفارى تحف العقول(، 1333، ) ابن شعبه حرانى، حسن بن على

 . جامعه مدرسین 

،  ، چاپ اول (، روض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن1042، ) حسین بن على،ابوالفتوح رازى

هاى اسالمى آستان ، مشهد: بنیاد پژوهش و محمد مهدى ناصح ، تحقیق محمد جعفر یاحقى3ج

 قدس رضوى.

 (، فرهنگ علوم سیاسی، چاپ اوّل، قم: نشر چاپار.1393آقا بخشی، علی، )

، چاپ چهارم، تهران: فرهنگ 9(، فرهنگ معاصر انگلیسی به فارسی، ج1392باطنی، محمّد رضا،)

 معاصر.

 تاریخ ادیان در قرآن، چاپ سوم، قم: بوستان کتاب. (، درآمدی بر1332گواهی، عبدالرحیم، )

(، نقد و بررسی پلورالیزم دینی، چاپ دوم، تهران، انتشارات اندیشه 1329بسیج، احمد رضا،)

 اسالمی.

، چاپ سوم، «در آمدی بر فلسفه دین»(، عقل و اعتقاد دینی1393) ،پترسون، مایکل، هامکر، ویلیام

 تهران، انتشارات طرح نو. ،سلطانی ین: احمد نراقی و ابراهیممترجم

(، جستارهایی در فلسفه دین، ترجمه مرتضی فتحی زاد، تهران، انجمن 1324پالنتینجا، الوین، )

 معارف.

(، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، چاپ اول، قم: 1333تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد،)

 دفترتبلیغات. 

لکرد یهود در عصر نبوی، قم، موسسه آموزش و پرورش (، تحلیلی بر عم1321جدید بناب، علی، )

 .(ره)امام خمینی 

ی انگلیسی فارسی، چاپ سوّم، تهران: انتشارات (، فرهنگ فشرده1399مّد رضا، )مح جعفری،

 تنوبر.

 قم : مرکز نشر اسراء. ،چاپ اوّل ،(، دین شناسی1321) ،عبد اهلل ،جوادی آملی
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 .بت دین و دنیا، قم: مرکز نشر اسراء(، نس1321جوادی آملی، عبد اهلل، )

 (، شریعت در آیینه معرفت، چاپ سوم، قم: مرکز نشر اسراء.1321جوادی آملی، عبداهلل، )

، قم، مؤسسه آل البیت الحیاء 19، چاپ اول، ج(، وسائل الشیعة1043حر عاملى، محمد بن حسن، )

 التراث.

 تهران : سروش. ،در دین(، پلورالیزم دینی یا پلورالیزم 1328حسینی، حسن، )

، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  (1329خمینی، روح اهلل، ) 

 خمینى ره.

، چاپ دوم، تهران، 1(، مفردات فی الفاظ قرآن، ج1393راغب اصفهانی،حسین بن محمد، )

 .انتشارات مرتضوی

لورالیزم دینی، تهران، چاپ سوم، موسسه فرهنگی پ (، تحلیل و نقد1323ربانی گلپایگانی، علی، )

 دانش واندیشه.

نی به پلورالیسم، قم: مرکز (، حقانیت یا نجات: نگاهی درون و برون دی1321رحیمی نیا، داود، )

 های اسالمی صدا و سیما.پژوهش

 .قم: مؤسسه امام صادق (، پلورالیزم دینی یا کثرت گرایی، چاپ دوّم،1329)،سبحانی، جعفر

 ی فرهنگی صراط.ی جا: مؤسسههای مستقیم، چاپ چهارم، ب(، صراط1324سروش، عبدالکریم، )

 تحقیقات یتهران، پژوهشکده ،پیامبر درمکتب و سهولت (، صالبت1329سعیدی، علی، )

 اسالمی.

 مدارا و مدیریّت، تهران: صراط. ،(1393سروش، عبدالکریم،)

 قات الدولیة فی اإلسالم، بیروت: دارالعلم للمالیین.م(، القانون العال1398صبحی، محمصانی،)

، چاپ پنجم،  (، ترجمه تفسیر المیزان، محمد باقر موسوى همدانى1390طباطبایى، محمد حسین،)

 . ى مدرسین حوزه علمیه قم ، قم، دفتر انتشارات اسالمى جامعه3و13ج

، مترجمان، 14و0و13، ج ن(، ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآ1334طبرسى، فضل بن حسن، )

 . ، چاپ اول، انتشارات فراهانى ، تهران تحقیق: رضا ستوده
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 ی فرهنگ و معارف.ثر ادیان، چاپ اوّل، قم: پژوهشکده(، تک1328کامران، حسن،)

،  ریاض السالکین فی شرح صحیفة سیّد الساجدین(، 1043کبیر مدنی شیرازی، علی بن احمد، )

 نی، قم: دفتر انتشارات اسالمی.، محقق: محسن حسینی امی1ج

اپ اوّل، آمیز در اسالم و حقوق بین الملل، چ(، همزیستی مسالمت1323) کریمی نیا، محمّد مهدی،

 .ی آموزشی و پرورشی امام خمینی )ره(قم: مرکزانتشارات مؤسسه

 .12ص ،83، فصلنامه کیان، شماره «مدرنیسم و وحی»(، 1399مجتهد شبستری، محمد، )

بیروت: دار  ،33، ج (، بحار األنوار، محقق و مصحح: جمعى از محققان1043) ،محمد باقر مجلسى،

 . إحیاء التراث العربی

 .قم، بوستان کتاب ،های اخالقی رفتاری امامان شیعه(، آموزه1323ی اشتهاردی، محمد، )محمد

 ، چاپ یازدهم، قم: نشر صدرا.8، مجموعه آثار، ج (1398مطهری، مرتضی، ) 

 دارالکتب اإلسالمیة. ، تهران:88و8و9ج  ،نه(، تفسیر نمو1333)،و دیگران ،ناصر ،رم شیرازیمکا

 ترجمه عبدالرکریم گواهی، تهران، نشر علم. ،(، مباحث پلورالیسم دینی1392) ،هاروود هیک، جان

(، کالم جدید، چاپ پنجم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 1334یوسفیان، حسن،)

 ی.انسان
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قرآنوسنّتهایدرآموزهنینوهایپژوهشیدوفصلنامهتخصص

395-303صصق3005-ش3044پائیزوزمستانم/هشتم،شمارهپنجسال

قرآنکریم92هایخبریدرجزءبررسیاغراضثانویهجمله

 1مجتبی محمدی مزرعه شاهی

 8زهرا رحمانی نعیم آبادی

 (83/18/1044؛ تاریخ پذیرش: 19/11/1044)تاریخ دریافت:  

چکیده

بالغت کتاب پروردگار در سه هنر بزرگ معانی و بیان و بدیع متجلی است. یکی از موضوعات مهم 

علم معانی، معانی ثانویه جمالت است و منظور از آن پیام محوری و نهایی است که در واقع مقصود اصلی 

است. منظور از معانی ثانویه  انی را تحت شعاع قرار دادهرس گوینده است و معنی ظاهری یعنی اخبار و پیام

پژوه در مطالعات  کند. قرآنخاطر آن جمله را ایراد می است که گوینده بهغیر ظاهری جمالت، مقاصدی 

تفسیری خود باید به معانی ثانویه آیات که قطعا در افاده پیام نهایی سهم بسزایی دارند، توجه کافی مبذول 

ی جمله است. خداوند از بیان جمالت خبری قت کند که این معنا نتیجه نهایی مفهوم همهدارد و نیز د

در این مقاله ابتداء تعاریف و  .دارددیگری گاهی هدف اصلی است و گاهی بیانگر اهداف  اغراضی دارد که

-آیه یک یا دو نمونه 82های جزءاصطالحات مرتبط با موضوع تعریف و بررسی شد سپس از تمامی سوره

و این نتیجه حاصل شد که جمالت  است.ی خبری در آن دارای معنای ثانویه بود آورده شدهای که جمله

های این جزء مختلف و متنوع معنای ثانویه دارند و چون مضامین سوره ،خبری در اکثر آیات این جزء

همین  واری نموده است ای را در ظاهر جاگذاست خداوند برای بیان تاثیر گذارتر آنها اغراض ثانویه

 . استجاودان شدن قرآن  ازعوامل

انویه، قرآن، جزء : هاکلیدواژ   82خبر، اغراض ث

                                                           
 mojtaba33mohammadi@gmail.comاستادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم) دانشکده علوم قرآنی میبد(  .1

 z.rahmmani2@gmail.com کارشناس ارشد دانشکده علوم قرآنی میبد .8

mailto:mojtaba63mohammadi@gmail.com
mailto:z.rahmmani8@gmail.com
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مقدمه

گیرد و وعه معانی، بیان و بدیع را در برمیبندی، علوم بالغی مجم در یک تقسیم

یان کالم ایفا می ها به دو بخش خبری و انشایی تقسیم  کند. جمله نقش مهمی در ب

یان می  . جملهشوند می کند که قابل صدق یا کذب است و در  خبری: خبری را ب

نشایی: کالمی   شود. در تعریف جمله جهان خارج واقع می انشایی باید گفت جمله ا

یان نمی کند و قابل صدق یا کذب نیست، مثل امر، نحو، تعجب،  است که خبر را ب

..، نکته مهم در مورد صادق یا کاذب ب . . . . . ودن خبر این است که اگر استفهام و.

بدون توجه به گوینده، خبری را در نظر بگیریم، هر خبری قابل صدق یا کذب 

کنیم، احتمال کذب را  است. در مورد آیات قرآن و احادیث، چون گوینده را ذکر می

ندارد  وجودکذبی  بیت سازیم زیرا در سخن خداوند متعال و اهل از آن دور می

 د.باشن و خبرها صادق می

ز بیان جمالت خبری  مقاصد یا اهدافی دارد که این اغراض به دو  خداوند ا

شوند: گاهی منظور، اغراض و اهداف اصلی است و گاهی بیانگر  دسته تقسیم می

ز:  اهداف و انگیزه . فایده 1های دیگری در قالب خبر است. اهداف اصلی عبارتند ا

عنوان  مفهوم آن آگاهی ندارد، به گاهی گوینده، خبری را که شنونده نسبت خبر:

. الزم فایده خبر: گاهی گوینده 8کند تا شنونده را از مضمون خبر آگاه سازد.  می

ای بیان کند که به مضمون آن خبر آگاه است. در این  خواهد خبر را برای شنونده می

خواهد  حالت انگیزه اصلی برای طرح چنین خبری از طرف گوینده آن است که می

ده تفهیم کند که من هم به مضمون خبر آگاه هستم. مقاصد غیر اصلی یا به شنون

گونه که در اغراض ثانویه موضوع اصلی علم معانی است. در بسیاری از موارد همان

کنیم، هدف گویندگان نه فایده خبر است و نه الزم  گوهای روزانه مشاهده میگفت

 فایده خبر.

های بسیاری هقرار نگرفته است بلکه نوشتموضوع این مقاله تاکنون مورد بررسی 

ررسی قرار داده های دیگر مورد بوجود دارد که این جزء را از نظر 82پیرامون جزء

های خبری در ری آن را بررسی ننموده است. جملهی خبهااست و کسی جمله



 011   /1044ئیز و زمستانپام، هشتم، شماره پنج؛ سال «های قرآن و سنّتهای نوین در آموزهپژوهش»دوفصلنامه علمی تخصصی 

پایان آل عمران توسط دیگران در قالب  و 34جزءهای دیگر مانند جزءها و سوره

ند اما جزء قلم تحریر در آمدهنامه به   است.بررسی نشده 82ا

قرآن، الزم است برخی 82در جزء  های خبریجهت بررسی اغراض ثانویه جمله

.تعریف و تحلیل شود.چون بالغت واصطالحات هم .... 

بالغت-3

ش، 1393بالغت در لغت: به معنای رسیدن و منتهی شدن است. )هاشمی، 

 (30ص

شود: به دو دسته تقسیم می نی و بیان،غت در اصطالح معابالغت در اصطالح: بال

م بلیغ.  م. به عبارت دیگر، کالم بلیغ و متکلّ بالغت در کالم و بالغت در متکلّ

ز: تطابق کالم 39ش، ص1392 )نصیریان، نابر این، بالغت در کالم عبارت است ا ( ب

ش، 1392 آن. )نصیریان، هایی حال مخاطب، همراه با فصاحت لفظبا مقتضا

ز: ملکه39ص م عبارت است ا م که با آن، قادر به  ( و بالغت متکلّ ای در وجود متکلّ

ا مقتضای حال است )همان، لیغ، مطابق ب ع فنون بالغت، ( و مجمو39ص ایراد کالم ب

آموزد که از  است که به سخنور و گوینده یا نویسنده میی هایحاوی اصول و قاعده

انتخاب چه کلماتی دوری کند تا سخنش فصیح و قابل کدام واژه استفاده کند و از 

 (9درک بوده، مخاطب خویش را دچار بهت و سرگردانی نسازد. )همان، ص

یان، علم معانی تقسیم میبالغت به سه دسته علم بدی که به اختصار  شودع، علم ب

 دهیم:هر کدام را شرح می

 بدیع 1-1

دیع َ چنین هم دارد و  که معنای فاعلى  آورندهو، ن پدید آورنده  معنى  به  ، در لغت ب

از   ای شاخه  و جدید که رساننده معنای مفعولی است؛ و در اصطالح  شده  نوآورده

  از رعایت  بعد  کالم  و معنوی  لفظى  هایآرایش  دربارة چگونگى  که  بالغت  علوم

 ( 099، ص1م، ج1329/ ق1049،  قزوینى  گوید. )خطیبسخن می  بالغت  قواعد
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کند ها و آرایش پسندیده کالم بحث میبدیع، دانشی است که از قشنگی لفظعلم 

ا تا حدودی دانش بدیع، مجموعه قواعدی است که کالم معمولی ر»و به بیانی دیگر 

اید آن  کند وبه کالم ادبی مبدل می  ای باالتر از آن ارتقاءرا به درجهکالم ادبی ب

 (11ص ، ش1332دهد. )شمیسا، 

 علم بیان1-8

یان ا مترادف و شدن آشکار و هویدا معنای به لغت در بالغی مهم علوم از ،ب  ب

ی آوری است و در اصطالح علوم بالغی، علمی است که به وسیلهزبان و فصاحت

دا میهای مختلف با درجه آآن یک معنا را با شیوه -شکاری و مخفی بودن متفاوت ا

 (8331ره، شما1ج کند. )دانشنامه جهان اسالم،

یان ا اسلوب  معنی  یک  از آوردن  که  است  دانشی  ب کند  می  بحث  گوناگون  های ب

 (3، ص1، بی تا، ج )سکاکی

 معانی 1-3

  ز معانیچنین او هم  تناسب حال  به  گفتن سخن  ، یعنی از بالغت  معانی  علم

 (3، ص1، بی تا، ج گوید )سکاکیسخن می  کالم  ثانوی

ن ا آن، شناخت حاالت گوناگون کالم برای هماهنگ علم معانی، دا شی است که ب

گردد. به تعبیر دیگر، صاحب سخن  شدن با حال شنونده یا مخاطب امکان پذیر می

ا اندیشه مخاطب و اندازه شوق او  بر ب بلغ، کالمش را به میزان آگاهی شنونده و برا

یا، ص یا عدم اشتیاقش ادا کرده و مقصودی خاص را مد نظر دارد. )ح  (14سینی ن

ای که غرض گوینده را در  موضوع علم معانی: پیگیری مفاهیم ثانویه 1-3-1

ظرایف و لطایفی که گوینده، متناسب با مقتضای  رساند و نیز جستجوی  کالم می

لفاظ می  ترین موضوع علم معانی است. بخشد، مهم حال مخاطب، به ا

لفاظ، احکام و ویژگید یان می های خاص آنر هر علمی، ا کند؛ برای  علم را ب

لفاظ توجه می شود و در علم  مثال در علم صرف، از نظر اشتقاق و بنای کلمات به ا
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فاظ را از جنبه نقش و جایگاه آنها در جمله مورد بررسی قرار می ل دهند. اما  نحو ا

فاظ در علم ل  ها است.های بالغی آنها و ظرافت معانی، از جنبه نکته توجه به ا

نامیده می هاین نکت شود. این  ها و ظرایف بالغی در علم معانی، مفاهیم ثانویه 

نا درمیمفاهیم ثانویه را تنها انسان یابند و سیاق و ساختار  های صاحب خرد و دا

 )همان(.کند م نیز به این معانی اشاره میکال

نواع سبکترین ف فایده علم معانی: مهم 8-3-1 ها و ایده علم معانی، شناخت ا

 به معارف و اسرار بالغت و فصاحت است. یافتن دست

یا،(سبک خطابیو  سبک ادبی، سبک علمی)ها بر سه نوع سبک  (11ص )حسینی ن

 .است

کالمدردانشمعانی-9

لفاظی که برای رساندن پیام و ارتباط میان افراد به کار  کالم عبارت است از ا

 رود. می

اید دانست، کالم در علم منطق با موضوع و م سر و کار دارد و از این حمول ب

قا میطریق حمل ل ا  )معنا( را به مخاطب ا ما در دانش فلسفه، کالم ب کند. ا

-ارتباط دارد و به این وسیله حکم)معنا( را به مخاطب می به علیه و محکومٌ محکومٌ

 (18ص فهماند. )همان،

ه تعریف کالم در علم معانی: هر گاه فردی در موقعیت درگیری و مخاصم 1-8

کند که معنای آن این است که این کالمی را برای مخاطب خود بیان میقرار بگیرد 

مورد خطابش از عالم حیوانیت به انسانیت مشرف  حیوان صفتی است و فرد رفتار،

 نشده است.

ا مقتصای  به همین سبب هر گاه کالم عاری از ارزش بالغی باشد و متناسب ب

مشرب سانی که نگونه که اشود. همانخاطب نباشد، کالم ادبی محسوب نمیم

شود کالمش در عرف و از نظر اجتماع اعتباری کند و دچار مستی میمصرف می
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یان شود را  ندارد. سیوطی کالمی را که بدنبال هدفی نباشد و بدون قصد و غرض ب

 داند.ارزش ادبی می فاقد

ویژگی ذیل  های کالم ادبی: در علم معانی کالمی کامل است که دوویژگی 8-8

 را داشته باشد:

یاز باشد.1  ـ کالمی گویا، روشن و به تناسب ن

م، )از  ـ کالمی تأثیرگذار باشد، به گونه8 ای که مضمون و هدف مورد نظر متکلّ

.( را در مخاطب به وجود آورد. )همان(  قبیل ایجاد شادی، غم و..

کالم خبری،  .شود م میدر علم معانی به دو نوع خبری و انشایی تقسی  کالم

یانگر حقایق و وقایع خارجی باشد؛ در توضیح این تعریف می توان  کالمی است که ب

گفت که خبر، کالمی است که مفهوم )مدلول( آن، بدون سخن گفتن، در عالم خارج 

« سودمندی علم»، «علم سودمند است»گوییم:  وجود داشته باشد؛ برای مثال وقتی می

لبته باید امری است که در جهان خارج مح قّق است، چه آن را بیان بکنیم یا نکنیم. ا

لفاظ، تنها از واقعیت موجود در عالم خارج حکایت می  کنند. دانست که ا

 ویژگی کالم خبری: کالم خبری سه نسبت ذهنی، کالمی و خارجی دارد.3-8

هرگاه ذهن انسان میان دو شیء ارتباط برقرار کند، این ارتباط را نسبت ذهنی 

ند. حال اگر این ارتباط ذهنی به وسیله واژگان و کلمات بیان شود، به این نام می

فاظ دارای تناسب، نسبت کالمی می ل گویند. اگر این دو نسبت  پیوستگی و ترکیب ا

بر حقیقت عالم واقع )خارج( منطبق شود، آن خبر را صادق؛ و در غیر این صورت 

 (10نامند. )همان،  کاذب می

صطالحخبردرلغتوا9-0

نستن و آگاه شدن معنای دا خبر در لغت به معنی نقل و حکایت امری و نیز به

ق، بخش ریشه خبر(خبر به معنی آگاه شدن از اشیاء با خبر 1013، منظور است. )ابن

 ق، بخش ریشه خبر(1018)راغب اصفهانی، .دادن و حکایت کردن است
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 است:  قمری( برای خبر سه تعریف آورده 339ابن فارس) 

 اند  رسانی گرفته شناسان خبر را به معنی آگاه کردن و اطالع . لغت1

ا  گویند در خبر می . متکلمان می8 توان نسبت صدق و کذب را به گوینده داد و ب

آن امری را در گذشته، حال یا آینده به شکل گذرا یا دائمی به مخاطب رساند 

 مانند: )قام زید( و )قائم زید(

لنار »تواند واجب، جایز یا ممتنع باشد واجب مانند  خبر میگویند  . فقیهان می3 ا

.) ابن «الجبل حملت» مانند ممتنع ،«عمرا زید لقی» ، جایز مانند«محرقه

 (139ق، ص1010فارس،

 اهداف و اغراض خبر 8-9

 پردازیملی و فرعی دارد که به بیان آن میکالم خبری دو هدف اص

 الف( پیام اصلی کالم

ی از ایراد جمالت خبری، منتقل کردنِ پیام به مخاطب است. هدف اولیه و اصل

م دریافت می بر پیامی که از متکلّ  تر ندارد: کند، دو حالت بیش مخاطب در برا

برد و آگاه نباشد، از سخن او بهره می ـ در شرایطی که مخاطب از پیام گوینده1

امند؛  فایده خبر می رسد که در این حالت پیام گفتار متکلم را به او می  ای فایده ن

نْ﴿مانند:  مَّ مِ مْ وَ کُ َ ل وْ نَ حَ رابِ مِ عْ أَ ْ ل قُونَ ا ِ ف نا ُ نْ م مِ لِ وَ هْ َ ةِ أ َ ین دِ مَ ْ ل وا ا دُ رَ لَی مَ  عَ

فاقِ ِّ ن ل .ا .  که افرادی از تعدادی که است این( خبر فایده) آیه این پیام 141/ توبه ﴾.

 باشندمی منافق هستند، مسلمانان جوار در

ما اگر مخاطب8 ز پیام متکلم آگاهی داشته باشد. در این حالت به پیام سخن  ـ ا ا

م الزم فایده خبر می ةِ »گویند؛ مانند:  متکلّ قسوَ ْ ال ب ، ال  فقِ لرِّ ا ین وَ ّ ل ال ِ ْتَ بنیکَ ب ب دَّ لقدْ أ

قاب عِ ْ ل ا را در تربیت « وَ در این جمله، مخاطب، خود از به کار بردن نرمی و مدا

م ما متکلّ یان کرده  فرزندانش با خبر است، ا برای تأیید این مطلب، جمله باال را ب

 است.
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 ب( پیام ثانوی کالم

مقاصد و اغراض فرعی کالم محدود نیست، بلکه دریافت آن به طبع سلیم 

لهی دیبان بدست  بستگی دارد و این هنری است که از مدد ا و جستجو در کالم ا

 کنیم: آید. اکنون برخی از اغراض ثانوی جمالت خبری را بیان میمی

 ـ درخواست جلب توجه یا طلب دادرسی 1

نا قاال﴿ َّ ب نا رَ مْ َ ل نا ظَ سَ فُ ْ ن َ ن أ ِ إ مْ وَ َّ رْ ل ِ ف غْ َ نا ت َ نا ل مْ حَ رْ َ ت نَّ وَ َ ون کُ َ ن َ نَ ل ینَ مِ رِ ْخاسِ ل  ﴾ا

ا حضرت و آدم حضرت آیه، این در (83/ اعراف)  طلب خدا از عبارت این با حوّ

 .دارند رحم و بخشش

نی و بیچ8 ناتوا  ارگیـ اظهار 

ِّی رَبِّ قالَ﴿ ن ِ نَ إ هَ مُ وَ ظْ عَ ْ ل نِّی ا ِ لَ م عَ َ ت اشْ أْسُ وَ رَّ ل ً ا ا یب  آیه، این در(0/ مریم) ﴾شَ

 .کندمی ناتوانی اظهار سخن، این با زکریا

 ـ اندوه و دریغ خوردن بر چیزی3

ها إنّی﴿ ُ ت عْ ثی وَضَ ْ ن ُ  ضرت عمرانح زن شریف، آیه این در(33/ عمران آل) ﴾ا

یان میناراحت خود را ا نایی در وفای به عهد ب  کند. ز عدم توا

 ـ تشویق شنونده بر امری0

﴿ . رَ.. ذِ ْ ن ُ ت مَ وَ عِ یوْ مْ جَ ْ ل یْبَ ال ا یهِ رَ ِ یقٌ ف رِ َ ةِ فِی ف َّ ن جَ ْ ل یقٌ ا رِ َ ف ی وَ یرِ فِ عِ لسَّ ) ﴾ا

عی معنای شریف، آیه این در(9/ شوری بَ َ ه یافتنشنون تشویق سخن، ت به  ده بر را

 جهنم است. سوی بهشت و اجتناب از

یان فضیلت9  ـ افتخار و ب

نا﴿ ْ ب هَ وَ دَ وَ وُ دا ِ یمانَ ل لَ مَ سُ عْ ِ دُ ن ْ ب عَ ْ ل هُ ا َّ ن ِ ابٌ إ وَّ َ  افتخارات از یکی آیه این در﴾أ

این است که او دائما در حال بازگشت به سمت آفریدگار سلیمان حضرت

 خویش است. 
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های  جمله هم برایعالوه بر موارد فوق، علمای بالغت اغراض ثانوی دیگری 

یان کرده  اند.:خبری ب

مدح، ذم، تحذیر، ذکر به تفاوت مراتب، اظهار شادی و شعف، تسلّی و دلداری 

یان شکوه و عظمت امری مهم، بیان  یان نقصان و عیب، ب دادن بر حوادث ناگوار، ب

..امری محال و ناممکن، سرزنش و مالمت و یا، ..  (13و 19ص  )حسینی ن

 قرآن  82های جزء های خبری در سورهجملهاض ثانویه . بررسی اغر3

ینجا سوره عنوان قرار گرفته و یک یا دو آیه از آنها که جمله  82های جزء در ا

 است. یه داشته آورده و توضیح داده شدهخبری معنای ثانو

 مجادله:  1-3

ُونَ ) ل مَ عْ َ وا ی ُ مْ ساءَ ما کان هُ َّ ن ِ إ  ً دیدا اً شَ ب ذا مْ عَ هُ َ ل هُ  َّ ل ل دَّ ا عَ َ  /مجادله(19أ

خدا براى آنان عذاب سختى آماده کرده است زیرا آنچه را که همواره انجام » 

 « دادند، بسیار بد است. مى

فر شدن مورد آیه در مقام تهدید است به دوستی کردن با کسانی که بخاطر کا

لهی قرار گرفته ها ای از نفاق و دو رویی آناین دوستی کردن را نشانه .اندغصب ا

ا مومنان مید که ادانمی ا کفار  پردازند و از طرفز یک طرف به معاشرت ب دیگر ب

ز ایهمراهی و دوستی می نسانکند پس باید ا ه ها بر حذر بود زیرا که به واسطن ا

، 13 ش، ج 1333اند. )حسینى شاه عبدالعظیمى، نفافق خود را مستحق عذاب نموده

 (99ص 

ها ه با تهدید است که هم برای آنمرامعلوم گشت که هدف آیه اظهار تاسف ه

 ای تهدید نموده و این عمل را قبیح دانسته است.متاسف گشته و هم به گونه

وْ  َ ل هُ وَ  َ ول سُ هَ وَ رَ َّ ل ل ادَّ ا نْ حَ ونَ مَ وادُّ ُ ی رِ  آخِ ْ ل مِ ا وْ َ ی ْ ل هِ وَ ا َّ ل ل ا ِ ب نُونَ  ِ م ؤْ ُ ً ی ما وْ َ دُ ق جِ َ ال ت

وْ إِ َ أ مْ  هُ ناءَ ْ ب َ أ وْ  َ أ مْ  هُ وا آباءَ ُ ن تَبَ فیکا ولئِکَ کَ ُ مْ أ هُ َ ت وْ عَشیرَ َ مْ أ هُ َ ن وا مُ   خْ هِ ِ وب ُ ل ُ ق

دینَ  ِ هارُ خال ْ ن َ أ ْ ل ا ا هَ ِ ت حْ َ نْ ت ری مِ جْ اتٍ تَ َّ ن مْ جَ هُ ُ ل خِ دْ ُ هُ وَ ی ْ ن ِ رُوحٍ م ِ مْ ب هُ دَ َّ ی َ أ إیمانَ وَ  ْ ل ا
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بَ زْ نَّ حِ ِ ال إ َ هِ أ َّ ل ل زْبُ ا ولئِکَ حِ ُ هُ أ ْ ن وا عَ مْ وَ رَضُ هُ ْ ن هُ عَ َّ ل ل یَ ا ضِ مُ  فیها رَ هِ هُ َّ ل ل ا

حُونَ ) لِ ْ ف مُ ْ ل  /مجادله(88ا

ا  گروهى را که به خدا و روز قیامت ایمان دارند، نمى» یابى که با کسانى که ب

خدا و پیامبرش دشمنى و مخالفت دارند، دوستى برقرار کنند، گرچه پدرانشان یا 

ینانند که خدا ایمان را  نشان یا خویشانشان باشند. ا در فرزاندانشان یا برادرا

و آنان  حى از جانب خود نیرومندشان ساختهو به رو هایشان ثابت و پایدار کرده دل

آورد، در آنجا  [ آن نهرها جارى است درمى هایى که از زیر ]درختان را به بهشت

نه ینان حزب خدا  جاودا اند، خدا از آنان خشنود است و آنان هم از خدا خشنودند. ا

نند. تردید حز هستند، آگاه باش که بى  «ب خدا همان رستگارا

اند: که این درباره حاتب بن ابى بلتعه نازل شده وقتى  بعضى گفته نزول: سبب

نا ه نوشت که آنها را از آمدن رسول  ایمهکه  خدا بسویشان بترساند و به اهل مکّ

یامبر او را به خاطر این کار پیامبر این مسئله را پنهان نموده بودند، پس وقتی پ

ه بودند دوست داشتم که اهل سرزنش و مال مت کرد حاتب گفت: خانواده من در مکّ

بخاطر این خوش خدمتی که نمودم منت و حقی عایدم شوم و به این وسیله  مکه را

 از آنها که در مکه هستند محافظت کنم.

ه ناز لَّ ل ه بن عبد ا لَّ ل ه بن ابى و پسرش عبید ا لَّ ل  .ل شدهسدى گوید: درباره عبد ا

پین عبیداهلل ب مقداری را آشان آب می نوشیدند که او گفت از بود که ایرمبازد 

نگه دارید تا من آن را به پدرم بدهم شاید به این وسیله خداوند قلب او را از نفاق 

پاک کند و او همین کار را نمود اما پدرش وقتی این عمل او را دید و آگاه شد به 

یاوردى برایم که فرزندش از این جهت توهین گفت چرا ادرار و بول مادرت را ن

یامبر رفت و از ایشان اجازه خواست تا پدرش را  عمل او ناراحت شد و به نزد پ

یامبر به او اجازه نداد و او را توصیه به مدارا ما پ ا پدرش کرد بکشد ا  و مهربانی ب

( )م یمانَ ِ إ ْ ل مُ ا هِ ِ وب ُ ل ُ تَبَ فِی ق ولئِکَ کَ ُ أ ترجمان، سپس خداوند سبحان فرمود: و گفت )

 (348، ص 80 ج ش، 1334

لهی و بندگان( را مطرح میبخشی از آیه که بحث ) ه استینافى کند جملرضایت ا

ابتدایى است نا دارد جمله قبلی را تعل و  خدا آنها را به  به این دلیل ،یل بنمایدو ب
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کند که از آنها راضى بوده است، و رضایت بهشتی که وعده داده بود وارد می چنین

به خدا  ادى دارای ایمان خالصعبارت است از رحمت الهی که مخصوص افرخدا 

ند، چون با رسیدن به آن زندگى پاکیزه و آن تن هم از خدا راضی هسباشد. ایشامی

 گردند. بهشت، شاد و خوشحال مى

های اهلل( تشریف و بزرگداشت گروهبزبخش پایانی آیه)بحث مفلح بودن ح

گونه که کفار حزب شیطان هستند یا به ستند هماناهلل همخلص الهی همان حزب

 (308، ص 13 ش، ج 1390سبب نفاق یا انکار بعد از ایمان. )موسوى همدانى، 

عی به تفاوت مراتب و اهلل به نویه در کنار بزرگداشت و تکریم حزباین آ

نسان  ها نیز اشاره دارد زیرا در آیات گذشته توصیف منافقان و کافران بوددرجات ا

ینجا اهل ایمان راو   د.ماینتر میکند و تفاوت آنها را ملموستوصیف می در ا

 حشر:8-3

لیمٌ ) َ أ ذابٌ  مْ عَ هُ َ ل مْ وَ  هِ رِ مْ َ أ بالَ  وا وَ ُ ق ً ذا با ری َ مْ ق هِ ِ ل ْ ب َ نْ ق ذینَ مِ َّ ل لِ ا َ ث مَ / 19کَ

 حشر(

ابکار بنى داستان این یهودى»] نظیر[ مانند کسانى است که اندکى پیش از  هاى ن

[ بودند که سرانجام وخیم کارشان را چشیدند، و براى آنان  ان ]در پیرامون مدینهاین

 «ابى دردناک است.عذ

داند زیرا که قینقاع میند قوم دیگر یهود، بنینظیر را ماندر اینجا سرنوشت بنی

پیامبر یامبر بنی قینقاع پیمان خود را با  پ عهد،  ضبه خاطر این نقشکستند و 

و عظمت را  آن همه قلع و شکوه که از دیار خود خارج شوند و دکر مجبوررا ها آن

بته در اینجا مبحثی مطرح است که اهمیت بسیاری دارد و آن این است  ل ترک کنند ا

نها نزد که منافقان به این قبیله گفته بودند در صورتی که بحث اخراج مطرح شود آ

تفاق بیفتد اما گذر زمان گذارند این اکنند و نمیبرایشان وساطت می پیامبر

نشان داد که منافقان به این وعده خود عمل نکردند و اگر قبیله بی نظیر هم فریب 

، ق 1040 واهند دید. )حسینى همدانى،یجه ای جز این را نختمنافقان را بخورد ن

 (894، ص 13 ج
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ینجا   ینیم میدر ا داستان افراد قبل به عنوان نمونه مطرح  برای عبرت آموزیب

یز بیندیشد. نسان به عاقبت کار خود ن  شده که ضمن پندگیری و عبرت آموزی، ا

 ممتحنه: 3-3

 ِ ة دَّ وَ مَ ْ ل ا ِ مْ ب هِ ْ ی َ ل ِ إ قُونَ  ْ ل ُ ت یاءَ  ِ ل وْ َ أ مْ  کُ وَّ دُ وِّی وَ عَ دُ وا عَ ذُ خِ تَّ َ ت وا ال  ُ ن َ ذینَ آم َّ ل ا ا هَ ُّ ی َ أ یا 

رَّ ل جُونَ ا رِ خْ قِّ یُ حَ ْ ل نَ ا ِ مْ م کُ ما جاءَ ِ وا ب رُ فَ دْ کَ هِ وَ قَ َّ ل ل ا ِ وا ب ُ ن ِ م ؤْ ُ ت نْ  َ مْ أ اکُ َّ ی ِ إ سُولَ وَ 

ً فی هادا مْ جِ ُ ت جْ رَ مْ خَ ُ ت ْ ن نْ کُ ِ مْ إ کُ ِّ ب بیلی  رَ رْضاتی  سَ َ غاءَ م ِ ت ْ ب مْ   وَ ا هِ ْ ی َ ل ِ إ ونَ  رُّ سِ ُ ت

لَّ دْ ضَ قَ َ مْ ف کُ ْ ن ِ هُ م ْ ل عَ ْ ف َ نْ ی مْ وَ مَ ُ ت ْ ن َ ل عْ َ أ مْ وَ ما  ُ ت ْ ی فَ خْ َ ما أ ِ مُ ب لَ عْ َ أ ا  َ ن َ أ ةِ وَ  دَّ وَ مَ ْ ل ا ِ َ  ب واء سَ

بیلِ ) لسَّ  ممتحنه(/1ا

اى اهل ایمان! دشمنان من و دشمنان خودتان را دوستان خود مگیرید، شما با »

کنید، در حالى که آنان به طور یقین به آنچه از حق براى شما  آنان اظهار دوستى مى

تان به خدا که پروردگار شماست ]از  پیامبر و شما را به خاطر ایمان آمده کافرند، و 

کنند، ]پس آنان را دوستان خود مگیرید[ اگر براى جهاد در راه من  [ بیرون مى طنو

دهید که دوستشان  اید ]چرا[ مخفیانه به آنان پیام مى و طلب خشنودیم بیرون آمده

ناترمدا دارید؟ در حالى که من به آنچه پنهان مى و هر  شتید و آنچه آشکار کردید دا

ً از راه راست منحرف دوستى برقرار کنکس از شما با دشمنان من رابطه  د، مسلما

 « است.شده

شود که بعضى از مؤمنین مهاجر  آیات استفاده مىاز زمینه در این  نزول: سبب 

اند، و هدفشان در این دوستى جلب  در نهان با مشرکین مکه رابطه دوستى داشته

ده بودند. این حمایت آنان برای ارحام و فرزندان خود بوده، که هنوز در مکه مان

، 13 ، جش 1390موسوى همدانى، آیات نازل شد و ایشان را از این عمل نهى کرد. )

 ( 322ص

گوید: اگر در راه رضاى من و جهاد در راه من بیرون این بخش از آیه که می

 شدید، دیگر دشمن مرا و دشمن خودتان را دوست مگیرید.



 011   /1044ئیز و زمستانپام، هشتم، شماره پنج؛ سال «های قرآن و سنّتهای نوین در آموزهپژوهش»دوفصلنامه علمی تخصصی 

است که هم نوعی تاکید نهی شرطى از باب اشتراط حکم به امرى محقق الوقوع 

نى،   ،ش 1390است و هم بیان مالزمه میان شرط و مشروط است. )موسوى همدا

 (334، ص 13 ج

یان می دارد اگر به جهت جهاد در راه گسترش اسالم از مکه روی گردان گشتید ب

پیامبر باید با مشرکان پیوسته و از او پیروی می و بخاطر انجام وظیفه به  کنید ن

اسالمی و دینی  هیفظو در واقع تبری از کافران از و دوستی برقرار کنید رابطه

 (834، ص13 ق، ج 1040شود.) حسینى همدانى، محسوب می

ا داند و مومنان را از ی را در کنار تبری دارای ارزش میدر این آیه تول دوستی ب

 داردمشرکان نهی و برحذر می

بندگان آگاه و به مومنان که از نیت  داردواقع خداوند در این آیه بیان می در

یا و منفعت با مشرکین دوستی نکند و تذکر می دهد که به بهانه چشم داشت مال دن

 همان گونه که ایمان به خدا شرط بندگی است، بیزاری از مشرکان هم الزم است.

 صف:0-3

ُونَ ) ل عَ فْ َ ُونَ ما ال ت ول قُ َ ت مَ  ِ ل وا  ُ ن َ آم ذینَ  َّ ل ا ا هَ ُّ ی َ أ  /صف(8یا 

 «کنید؟ گویید که خود عمل نمى اى مؤمنان! چرا چیزى را مى»

اند: خطاب به منافقان است و آن توبیخ براى آنهاست چون که در  بعضى گفته

براز ایمان می  کردند ولى در باطن مؤمن نبودند.ظاهر ا

-میبه اینکه چیزی را  هاخطاب به مؤمنین است و سرزنش آن اند:بعضى گفته

ن  کنند.میگویند که عمل 

 جبائى گوید: این بر دو نوع است:

نجام می -1 دهم ولى قصد انجام آن را نداشته باشد، پس این بگوید به زودى ا

  قبیح، زشت و مورد مزمت است.
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دهم و قصد انجامش را هم داشته باشد و بعد بگوید به زودى انجام می -8 

-زشت است بخاطر این قبیح و معلوم شود که او انجام نداده است پس عمل او هم

گونه مواقع کلمه و شایسته است در این دهد یا نهداند که آیا انجام میاو نمی که

 (333و338، ص80 ش، ج 1334را به کار ببرد.) مترجمان،  هللشااان

تَرى ْ ف ا نِ  مَّ مُ مِ لَ ظْ َ نْ أ َ عى  وَ م دْ ُ ی وَ  بَ وَ هُ ذِ کَ ْ ل هِ ا َّ ل ل َى ا ل َّ  عَ ل ل سْالمِ وَ ا إِ ْ ل َى ا ل ِ هُ ال إ

مینَ ) ِ ال لظَّ مَ ا وْ َ ق ْ ل دِی ا هْ َ  / صف(9ی

بندد، در حالى که به اسالم دعوت  ستمکارتر از کسى که بر خدا دروغ مى»

 «کند.  شود کیست؟ و خدا مردم ستمکار را هدایت نمى مى

ر از کسی باشد که دروغ بسازد تچه کسی هست که ستم او شدیدتر و سخت 

لهی تعبیروآن را به خداوند نسبت بدهد و ا سحر و جادو کند و  به ز معجزات ا

 (044، گو بنامد.)هماناو را فردی کاذب و دروغ خطاب به پیامبر

 شدند( دو گونه تفسیر شده:رت) در حالی که دعوت به اسالم میعبا

 گردد که منظور از آن منافقانی هستند کهرجع ضمیر هو به )من( در )ممن( برم

ما در باطن قلبا به اسالم اعتقادی ندارند و ن میآشکارا اذعان به مسلمان بود کنند ا

 مسلمان حقیقی نیستند

نند و یقین اند و میا به حقانیت دین اسالم مشرف آمدهکافرانی که قلبا و باطن دا

ن بودند و بعد از کنند یعنی در ابتدا مسلمااسالم حق است اما آن را انکار میدارند 

 (919، ص 18 ش، ج 1392اند. )طیب، آن اعراض نموده

ها را به دین اسالم دعوت نموده آنآیه در مقام توبیخ کسانی است که پیامبر

پیامبر ما آنها با خدا و  اید از آن پیروی کنند ا دشمنی  و بنابر فطرت و خرد ب

نند بلکه با صفت ساحر و کاهن و کاذب کنند و قرآن را از جانب خدا نمیمی دا

 دارند. سعی در مخدوش کردن قرآن

-شود آنداند که باعث میلجاجت و دشمنی آنها را عاملی می و بخش پایانی هم

ها با وجود این همه دعوت آشکار د در واقع آننمورد هدایت واقع نشوها هرگز 
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)حسینى  هستند.و عامل هدایت نشدنشان  براه عناد پیش گرفتند پس خودشان سب

 (382، ص13 ، جق 1040همدانى، 

 جمعه: 3-9

لى ِ ا إ وْ عَ اسْ َ ةِ ف عَ مُ جُ ْ ل مِ ا وْ َ نْ ی الةِ مِ لصَّ ِ ل یَ  ودِ ُ ن ذا  ِ وا إ ُ ن َ ذینَ آم َّ ل ا ا هَ ُّ ی َ أ هِ وَ   یا  َّ ل ل رِ ا کْ ذِ

مُونَ ) َ ل عْ َ مْ ت ُ ت ْ ن ُ نْ ک ِ مْ إ کُ َ ل رٌ  ْ ی مْ خَ کُ ِ عَ ذل ْ ی َ ب ْ ل وا ا رُ  جمعه(/3ذَ

 اى مؤمنان! چون براى نماز روز جمعه ندا دهند، به سوى ذکر خدا بشتابید، و»

قامه نماز جمعه و ترک خرید و فروش [ براى  خرید و فروش را رها کنید. که این ]ا

 «[ معرفت و آگاهى داشتید. شما بهتر است اگر ]به پاداشش

این آیات وجوب نماز جمعه و حرمت معامله را در هنگام حضور نماز تاکید 

بال لهو و  نموده، در ضمن کسانى را که در حال خطبه نماز آن را رها نموده، به دن

 داند. روند عتاب نموده، عملشان را عمل بسیار ناپسند مى تجارت مى

 منظور از نداء براى نماز جمعه، همان أذان ظهر روز جمعه است

نمازى است که در خصوص یوم الجمعه تشریع  "نماز روز جمعه "و منظور از 

ه است. و دویدن به سوى نماز جمع "سعى به سوى ذکر خدا "شده. و منظور از

 همان نماز است. "ذکر خدا "مراد از

در خصوص آیه  "ذکر خدا "روح المعانى منظور از ولى بعضى مانند صاحب

و و منظور از ترک خرید  را مطرح نموده است هاى قبل از نماز مورد بحث خطبه

-صداق دوری از نماز جمعه محسوب میترین مخود آن است زیرا که اصلی فروش

نسان را ازتوانیشود و می یاد  م بگوییم منظور از ترک بیع هر عملی است که ا

نى،کند. )خداوند دور می  (031، ص 13 ج ،ش 1390 موسوى همدا

پایانی آیه به ها به نماز و ترک بیعى است که تشویق و تحریک مسلمان و بخش 

 اند. بدان مامور شده

 در اینجا هدف تشویق و تحریک مسلمانان به نماز جمعه است. 
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 منافقون:3-3

هَ ال  َّ ل ل نَّ ا ِ مْ إ هُ َ ل هُ  َّ ل ل رَ ا فِ غْ َ نْ ی َ ل مْ  هُ َ ل رْ  فِ غْ َ ت سْ َ مْ ت َ ل مْ  َ أ مْ  هُ َ ل رْتَ  فَ غْ َ ت سْ َ أ مْ  هِ ْ ی َ ل واءٌ عَ سَ

قینَ ) فاسِ ْ ل مَ ا وْ َ ق ْ ل دِی ا هْ َ  /منافقون(3ی

براى آنان یکسان است چه براى آنان آمرزش بخواهى چه نخواهى، خدا هرگز »

ً خدا مردم فاسق را هدایت نمى آمرزد. آنان را نمى  «کند. مسلما

یامبر نزول: سبب ز پ  یکی از منافقان به بستر بیماری افتاد پس پسرش ا

یامبر  شم قبول کردند زیرا که پسره درخواست نمود که به منزل آنها برود پ

یاید برایشان ننگ اس یامبر به خانه آنها ن ت و در نتیجه اذعان داشته بود اگر پ

گویند در این حال یمبنی بر طلب مغفرت نیز چنین نمود م دوباره پسردرخواست 

پیامبر خدا تو را نهی نکرده که طلب مغفرت بر منافق  رشد که مگعمر متعرض 

یامبر .یکنن یامبر پ پ  سکوت کرد و او دوباره تکرار کرد سوال خود را و 

ثنا در این  .گفتند که ایشان صاحب اختیارند در این زمینه ین فرد منافق فوت کرد اا

پیامبر در پاسخ عمر  و پسرش تقاضای نماز و رحمت برای او کرد که این بار 

 گفتند من دعا کردم که خداوند قبر او را سرشار از آتش کند.

ه بن ابى رئیس منافقان فرد منافق ّ ل ل ه بود.)  و پسرش عبد ا لّ ل ه بن عبد ا ّ ل ل عبد ا

نى،   (339، ص 13 ق، ج1040حسینى همدا

 کنیم.بخش پایانی آیه دو تفسیر مطرح میدرباره  اما

که منظور از فاسق هر گونه گناهکارى نیست به جهت این گوید:ارم میمکآقای 

یامبر نی است  دلیل مبعوث شدن پ که نجات گنه کاران است پس منطور گنه کارا

، 80 ج ش،1390در مقابل حق مغرورند و اصرار بر گناه دارند.) مکارم شیرازى، 

 (131ص

گوید: دلیل عدم آمرزش این است که غفران خودش نوعی عالمه طباطبائی می

بب هدایت به مسیر حق و سعادتمندی است و چون منافقان فاسق هستند و به این س

ر باطن زند چون دهای آنها مهر میاند خدا بر دلاز سلطه عبودیت اهلل خارج شده



 019   /1044ئیز و زمستانپام، هشتم، شماره پنج؛ سال «های قرآن و سنّتهای نوین در آموزهپژوهش»دوفصلنامه علمی تخصصی 

موسوى  شوند.)جه هرگز هدایت نمیاند در نتیخود کفرشان را مخفی نموده

 (090، ص 13 ، جش 1390 همدانى،

رساند ای بشر اگر نهان است و سیاق این مفهوم را میای تذکر پدر این آیه گونه

در مقابل خداوند عالم قرار بگیری و راه فسق و نفاق پیش بگیری باید بدانی هرگز 

 ایت فاسقان است.رنگ هدایت را نخواهی دید. در واقع تذکر به عدم هد

 تغابن: 3-9

لى َ لْ ب ُ وا ق ُ ث عَ ْ ب ُ نْ ی َ ل نْ  َ وا أ رُ َ ف ذینَ کَ َّ ل مَ ا عَ مْ   زَ ُ ت ْ ل مِ ما عَ ِ نَّ ب ؤُ َّ ب َ ن ُ ت َ ل مَّ  ُ نَّ ث ثُ عَ ْ ب ُ ت َ ل ِّی  ب وَ رَ

َسیرٌ ) هِ ی َّ ل ل ى ا لَ ِکَ عَ  /تغابن(9وَ ذل

[ هرگز برانگیخته نخواهند شد. بگو: آرى  کافران پنداشتند ]که پس از مرگ»

ً برانگیخته خواهید شد، سپس شما را به آنچهسو انجام  گند به پروردگارم مسلما

 « و این بر خدا آسان است. اید، خبر خواهند داد داده

یان مى در این آیه رکنى دیگر از ارکان کفر بت کند، و آن این است  پرستان را ب

نکار معاد، ادیان آسمانى را منکرند، چون وقتى مع که بت اد را که اثر پرستان با ا

دین است، و امر و نهى و حساب و جزاى دین بر پایه آن استوار است، منکر شدند 

نکار معاد است که مى خود دین را هم منکر گشته ند، تنها ا تواند بهانه و علت انکار  ا

 رسالت باشد، چون با انکار معاد، دیگر تبلیغ و انذار و تبشیر معنا ندارد.

پرستان است که  عموم بت "کسانی که کافر شدند "ر ازو در آیه مورد بحث منظو

بودند، و از آن میان نیز جمعى در مکه و  دسته آنان معاصر رسول خدایک 

: منظور تنها مشرکین  گفته دند. ولى صاحب تفسیر کشافکر اطراف آن زندگى مى

 (948، ص 13 ش، ج1390اهل مکه است.) موسوى همدانى، 

ه شوند اشاره به این نکتکنند مبعوث نمیید گمان میگوف از این خبر که میهد

اید ادیان آسمانی و نها معاد را انکار میآاست که  کنند چون اگر آن را قبول کنند ب

واقع خبر، از حقیقتی  دستورات آن را بپذیرند که زیاد به مذاقشان خوش نیست. در
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ان نکنند با این بهانه واهی کند که گمای آنها را توبیخ میدارد و به گونهپرده بر می

لهی در ام  انگیزد.بلکه خدا حتما و قطعا آنها برمی مانندان میاز عذاب ا

ُونَ ) ن ِ م ؤْ مُ ْ ل لِ ا کَّ وَ َ ت َ ی ْ ل َ ف هِ  َّ ل ل لَى ا وَ وَ عَ الَّ هُ ِ لهَ إ ِ إ هُ ال  َّ ل ل  /تغابن(13ا

ل کنند.خداست که هیچ معبودى جز او نیست، پس مؤ» اید بر او توکّ   «منان فقط ب

که او مالک و قادر و عالم کس شایسته عبودیت نیست، بخاطر اینغیر از او هیچ

گیرد و هر کسی هر چیزی دارد در واقع از غنی است و همه چیز از او نشات میو 

باید  او دارد برابر غیر او تسلیم شد و برای حل مشکالت از غیر او کمک در پس ن

 (841، ص80 ج ش،1390رازى، گرفت باید فقط بر او توکل کرد. )مکارم شی

شود هیچ معبودی طب پرداخته است و متذکر میدر اینجا به تحریک همت مخا

جز خدا نیست یعنی تنها خدا مالک و صاحب عالم است پس اکنون که خدا خالق و 

...است، بر او توکل کنید. . .  مالک و.

 طالق: 3-2

ِّساءَ فَ ن ل مُ ا ُ ت قْ َّ ل ذا طَ ِ یُّ إ بِ َّ ن ل ا ا هَ ُّ ی َ أ ا  وا ی قُ َّ ت ا َ وَ  ة دَّ عِ ْ ل وا ا صُ َحْ نَّ وَ أ هِ ِ ت دَّ عِ ِ ل نَّ  قُوهُ ِّ ل طَ

ةٍ وَ  َ ن ِّ ی َ ب ُ ةٍ م شَ فاحِ ِ ب تینَ  أْ َ ی نْ  َ الَّ أ ِ نَ إ جْ رُ خْ نَّ وَ ال یَ هِ ِ وت ُ ی ُ نْ ب ِ نَّ م جُوهُ رِ خْ ُ مْ ال ت کُ َّ ب َ هَ ر َّ ل ل ا

َ ن مَ  لَ دْ ظَ قَ َ هِ ف َّ ل ل ودَ ا دُ دَّ حُ عَ َ ت َ نْ ی هِ وَ مَ َّ ل ل ُ ا ود دُ لْکَ حُ ِ هَ ت َّ ل ل لَّ ا عَ َ ل ری  دْ َ هُ ال ت سَ فْ

( ً را مْ َ أ ِکَ  دَ ذل عْ َ ب دِثُ  حْ  /طالق(1یُ

ه ]آن » پیامبر! زمانى که خواستید زنان را طالق دهید، آنان را در زمان عدّ اى 

ق دهید و حساب زمانى که از عادت پاک شده و با همسر آمیزش نکرده باشند[ طال

ه را نگه دارید ه  روا کنیدو از خدا پروردگارتان پ عدّ و آنان را ]در مدتى که عدّ

نند[ از خانه خود را مى ه گذرا [ بیرون  هایشان بیرون مکنید، و آنان هم ]در مدت عدّ

نروند مگر اینکه مرتکب عمل زشت آشکارى شوند ]که در آن صورت بیرون 

[. این حدود خداست و هر که از حدود تجاوز کند،  مانع است کردنشان از خانه بى

ً نا [ کارى  دانى شاید خدا پس از این ]طالق به خودش ستم ورزیده است. تو نمى یقی

 « پدید آورد ]تا وسیله صلح و سازشى میان آنان شود.[
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 دو خبر در این آیه وجود دارد: 

بیان می1 دارد که تجاوز از حدود الهی صدمه به سعادت و رستگاری است که از .

 .صلی تذکر و تحذیر را مدنظر داشتهفهمیم خداوند غرضی غیر ااین مضمون می

بیان می8 در واقع اشاره به  که دارد شاید خدا پس از این، پیشامدى پدید آورد.

قامتگاه اصلى را مطرح میو عدم خروج زنان از  فلسفه عده کند. با توجه خانه و ا

یان حقیقت امر( مضمون درمی یابیم خداوند در این خبر به غرض غیر اصلی)ب

 ست و حکمت حکم موجود در آیه را مشخص ساخته.پرداخته ا

ً وَ  دیدا اً شَ ب سا ناها حِ ْ ب حاسَ هِ فَ ِ ل سُ ها وَ رُ ِّ ب رِ رَ مْ َ أ نْ  تَتْ عَ ةٍ عَ َ ی رْ َ نْ ق نْ مِ یِّ َ أ وَ کَ

( ً را کْ ُ ن  ً ا ب ذا ناها عَ ْ ب ذَّ  /طالق(2عَ

[ از فرمان پروردگارشان و فرستادگانش روى  ها که ]اهلش آبادى چه بسیار»

پس ما آنان را به حساب سختى محاسبه کردیم و به عذاب بسیار  برگرداندند،

 «.شدیدى عذاب نمودیم

ز اقوام پیشین که از اوآیه مبنى بر تهدید است چ امر و نواهى پروردگار ه بسیار ا

پیامبران  و سرپیچى کردند به مبارزه با دعوت رسوالن برخاسته و از دستورات 

یا گرفتار کردعقوبتپروردگار آنان را به  عصیان کردند و و  هاى بسیار سخت در دن

نى،  در اخرت آنها را به عذاب و شعله هاى دوزخ گرفتار آورد.) حسینى همدا

 (033، ص13ج ، ق1040

 تحریم: 3-3

 ُ اله وْ َ وَ م هَ هُ َّ ل ل نَّ ا إِ َ هِ ف ْ ی َ ل را عَ ظاهَ َ نْ ت ِ ما وَ إ کُ ُ وب ُ ل ُ غَتْ ق دْ صَ قَ َ هِ ف َّ ل ل َى ا ل ِ ا إ وب ُ ت َ ت نْ  ِ إ

ر ْ ب هیرٌ )وَ جِ دَ ذلِکَ ظَ عْ َ ةُ ب کَ ِ الئ مَ ْ ل نینَ وَ ا مِ ؤْ مُ ْ ل حُ ا ِ  /تحریم(0یلُ وَ صال

اگر شما دو زن از کار خود به پیشگاه خدا توبه کنید ]خدا توبه شما را »

و اگر بر ضدِّ  استدو نفر از حق و درستى منحرف شده پذیرد[، چون دل شما مى

ه به جایى نخوا هید برد[ زیرا خدا و جبرئیل و پیامبر به یکدیگر کمک دهید ]را
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نیز بعد از آنان  طالب است صالح مؤمنان ]که على بن ابى [ یار اویند، و فرشتگان 

 «پشتیبان او خواهند بود.

یان می یامبر)حفصه و عایشه( پیوسته آیه در مقام تهدید است و ب دارد دو همسر پ

یامبر بودهب بال آزار و ازیت پ پیامبرو م اند و از آنجایی که خداه دن  الئکه از 

داشتند، آن دو نفر جز یت ایشان را مصون میذز آزار و ااند و انمودهمحافظت می

 (091، ص 13 ق، ج1040خسران چیزی عایدشان نگشت.) حسینى همدانى، 

نتیجه

نی، بشارت، استرحام، آسودگی، توبیخ و مالمت،  به  ناتوا طورکلی ضعف و 

ب توجه، تحریک همت مخاطب، تحقیر، وقوع آگاهی از حقیقت امری، تحسر، جل

امری باشکوه، تشویق، اظهار شکایت، اظهار شادمانی، ندامت، اظهار اندوه، مژده بر 

. از مهم .. . . . . . -ر هستند. در آیات زیادی از سورهترین معانی ثانویه خب وقوع امری و.

د که شو ها معانی ثانوی دارند و شناخت این اعراض باعث می جمله 82جزءهای 

یان شود.   پیام محوری و نهایی جمالت که مقصود اصلی گوینده است، ب

 های این جزء عبارتند از:محتوای سوره

بخش اول: سخن ازحکم ظهار و تعدیل کردن آن توسط اسالم،  سوره مجادله:

  .نشینی و معاشرت، بخش سوم: درباره منافقان بخش دوم: سخن از آداب هم

  .تقسیم غنائم، مالمت منافقان حشر: تسبیح، احکام سوره

درباره زنان مهاجر و بیعت  کفار، احکام دوستی مؤمنان با  ممتحنه: نهی سوره

 .زنان

یداری در جهاد با دشمنان سوره صف: ترغیب به جهاد و دین اسالم، دعوت به پا

  .دین خدا

 .ویژه نماز جمعه سوره جمعه: اهمیت عمل به احکام دینی به

 .افشای ماهیت منافقانمنافقون:  سوره 
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نسان است سوره  .تغابن: ایمان به خدا و پیروی از فرمان او تنها راه سعادت ا

  .سوره طالق: اهمیت رعایت فرمان خدا درباره حقوق زنان مطلقه 

یامبر گران و زنان خیانت هشدار به توطئه سوره تحریم:  .کار پ

خداوند معانی ثانویه بسیار رسیم که ها به این نتیجه میمحتوای سوره با بررسی

مهمی را در قالب جمالت خبری به زبان عربی به انسان منتقل کرده است. پس برای 

تواند تاثیر عمیقاین  تری بر مخاطب خود بگذارد الزم است به جزکه خداوند ب

معنای اصلی و ظاهری )فایده خبر و الزم فایده خبر( معانی ثانویه مختلفی را در 

 یات جا گذاری نماید.سیاق آیه و آ

ته است در بسیاری از آیات این جزء هدف اصلی در ظاهر اولیه مطرح نگش 

یان زیباتر و بلیغاری و جلب مخاطب ذبلکه خداوند بجهت تاثیر گ تر، و استفاده از ب

-ثانویه آراسته است. یکی از جلوه سخن خود را در قالب جمله خبری با مضامین

ت محتوای متناسب خداوند همین است که امکان برداشهای نو و بدیع بودن کالم 

یاز در زمان ا ن و محتوای آن قابلیت برخورداری از معانی  شتههای مختلف را داب

است. از ب کهنه نشدن و جاودانگی قرآن شدهسب گوناگون و مختلف را دارد که

 رساند)معنای ظاهری و معنایبردن کالمی که چندین معنا را می طرفی به کار

خنوری و سخندانی صاحب کالم را برد و سظر ارزش باال میثانویه( سخن را از ن

گیرم آیات قرآن در عین اینکه از نظر ظاهری ثابت است اما رساند پس نتیجه میمی

از نظر محتوا قابلیت برداشت مطالب جدید و گوناگون را دارد که دریافت هر فرد 

 خود او دارد. از کالم الهی بستگی به ظریفت و قابلیت
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 منابع

 قرآن کریمبعد از 

للغه ی ابن فارس، احمد بن فارس، الصاحبی فی فقه ا لعرب ، بیروت: مکتبه المعارف، ةا

 .ق1010

لتراث العربی،  منظور، محمد بن مکرم، ابن  .ق1013لسان العرب، بیروت: دار احیاء ا

ت نا عشرى،  ث نتشارات حسینى شاه عبدالعظیمى، حسین بن احمد، تفسیر ا هران، ا

 .ش 1333میقات، چاپ اول: 

اقر بهبودى،  نوار درخشان، محقق: محمد ب نى، سید محمد حسین، ا حسینى همدا

 ق. 1040تهران، کتابفروشى لطفى، چاپ اول: 

لبالغة، به  علوم  فى  ، محمد، االیضاح قزوینى  خطیب لمنعم  کوشش  ا   محمد عبدا

 .م1329/ ق1049،  ، بیروت خفاجى

لفاظ قرآن، تحقیق صفوان عدنان راغب  اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ا

قلم،  ل  .ق1018داوودی، دمشق: دار ا

لعلوم  ، مفتاح ، یوسف سکاکی لعلمیه  ، دارالکتب ، بیروت ا  .بی تا ، ا

 . ش1332،  ، تهران بدیع  به  تازه  ، نگاهیشمیسا، سیروس

ل بیان فی تفسیر ا ل نتشارات اسالم، طیب، سید عبد الحسین، اطیب ا قرآن، تهران، ا

 .919، ص: 18 ش، ج 1392چاپ دوم: 

لقرآن، محقق: رضا ستوده، تهران، لبیان فى تفسیر ا  مترجمان، ترجمه مجمع ا

 .ش 1334انتشارات فراهانى، چاپ اول: 

یا، کتاب علوم بالغی) (، در سایت کتابخانه دیجیتال مرکز آموزش 1محمد حسینی ن

 آنالکترونیکی دانشگاه قر
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الکتب اإلسالمیة، چاپ اول:  مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار

 .ش1390

لمیزان، قم، دفتر انتشارات اسالمى  اقر، ترجمه تفسیر ا موسوى همدانى، سید محمد ب

 .ش 1390ى مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم:  جامعه

ان مطالعه و تدوین کتب نصیریان، یداهلل، علوم بالغت و اعجاز قرآن، تهران: سازم

 .ش1392 علوم اسالمی،

لهام،  نتشارات ا لبالغه، تهران، ا  .ش1393هاشمی، سید احمد، جواهرا
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 مجلة نصف سنویة العلمیة

 دراسات حدیثة فی تعالیم القرآن و السنّّة

 ق1003 -ش1044السنة الخامسة، العدد الثامن/ الخریف و الشتاء 

 من القرآن الكریم 82 جزءنویة للجمل اإلخباریة في دراسة األغراض الثا

 1مجتبی محمدی مزرعه شاهی

 8زهرا رحمانی نعیم آبادی

 (83/18/1044: تاریخ القبول؛ 19/11/1044: تاریخ األخذ) 

 لملخصا

. من أهم مواضيع علم بدیعوال بيانیتجلى بالغة كتاب اهلل في الفنون العظيمة الثالثة وهي المعاني وال

لة المعاني الثانویة للجم  وهي ععني الساالة المسكيیة والناايية التي هي في الواعع الرس  السيييي الدال

للمتحدث وعد طرت على المعنى الظاهسي لألخبار والسااي . المعاني الثانویة للجم  هي النوایا والمقاصد 

ومفاوماا. یجب على الباحث  التي ینطق باا المتحدث الجملة، وهذا یختلف عن المعنى الظاهسي للجملة

القسآني في دراااعه التفييسیة أن یولي اهتماماً كافياً للمعاني الثانویة لآلیات التي علعب بالتأكيد دوراً 

هاماً في التعبيس عن الساالة الناايية وأن یالحظ أیضاً أن هذا المعنى هو النتيجة الناايية لمعنى الجملة 

، ثم عم یف والمصطلحات المتعلقة بالموضوعأوالً عحدید وفحص التعار ، عمقالةفي هذه المبأكملاا.. 

 82إعطاء مثال أو اثنين من اآلیات التي عحتوي جملة أخبار على معنى ثانوي من جميع اور الجيء 

لجيء وعد ااتنتج أن الجم  اإلخباریة لاا معنى ثانوي في معظم آیات هذا القيم وألن معاني اور هذا ا

، وهذا من عوام  عليةوعة، فقد وضع اهلل في الظاور مقاصد ثانویة للتعبيس عناا بشك  أكثس فامختلفة ومتن

 خلود القسآن.

 82 جيءثانویة، القسآن، الالغسا  األخبس، ال: رئيسةالكلمات ال
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 مجلة نصف سنویة العلمیة

 دراسات حدیثة فی تعالیم القرآن و السنّّة

 ق1003 -ش1044یف و الشتاء السنة الخامسة، العدد الثامن/ الخر

 طريقة القرآن والحديث في التعامل مع أتباع األديان )نقد بلوراليسم في السلوك والطريقة(

 1محبوبه ستاری

 8مریم افشارویگنی

 (13/11/1044: تاریخ القبول؛ 19/2/1044: تاریخ األخذ) 

 الملخص

حاضس وعدم عوافق بعض الدول مع األمم إن وجود الفتنة واالختالفات بين أعباع الدیانات في العصس ال

حتى یبحث عدد من األخسى ووجود عحييات دینية وعسعية غيس اليقة فيما بيناا دفع عددًا من المفكسین 

، بلوالریيم اليلوكي، بما في ذلك الطسق المقتسحة یتم النظس في نظسیة المفكسین عن ح  إلنقاذ المجتمع البشسي

 صالح البشسیة.العيش معا بيالم في ضوء مبدأ الحفاظ على موبموجب ذلك یتعين على البشس 

من الضسوري بناء على أالوب المكتبة وعحلي  المفكسین لإلجابة على اؤال ما هي الحلول التي یقدماا 

اإلاالم في التعام  مع أعباع الدیانات المختلفة وكيف یمكن عحوی  هذه النياعات إلى االم عالمي. لقد عوصلت 

اج مفاده أن اإلاالم یدعو أعباع األدیان إلى اعباع ناج عملي یقوم على القواام المشتسكة بدالً من إلى ااتنت

 .الييطسة واالاتعمارمحاولة 

 ، التعددیة اليلوكية، الدینبلوالریيم اليلوكي: الكلمات الرئيسية
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 مجلة نصف سنویة العلمیة

 دراسات حدیثة فی تعالیم القرآن و السنّّة

 ق1003 -ش1044امسة، العدد الثامن/ الخریف و الشتاء السنة الخ

 األحاديث و منظوراآليات من الفرح و الحقيقية السعادة على التعرف

 1علی غضنفری

 8 نژاد طیبه کجوری

 (13/11/1044: تاریخ القبول؛ 19/2/1044: تاریخ األخذ) 

 الملخص

 عحلي  اليعادة الحقيقية والفسح من منظور اآلیات واألحادیث

حيث أن اليعادة والفسح من ضسورات النفس والجيد البشسي وبما یتوافق مع الطبيعة البشسیة التي علعب 

 .، عمنا بالبحث في هذه المشكلة، في هذه المقالة؛ لذلكلعدید من الجوانب الحيویةدورًا هامًا في ا

عادة الجيدة والييئة. عنقيم اليعادة والفسح إلى عيمين: اليفي آیات القسآن وروایات المعصومين

خالفا للفسح  الشكس واالمتنان ورضا اهلل ععالى، فإن اليعادة الحينة واللطيفة عتبع اإلنيان لمنحه طبيعة الحالوب

ن المعسفة واإلیمان باهلل والنعمة اإللاية وامتنان اإلنيان جن الذي ینشأ من دوافع حيية ویيبب اإلهمال. االميتا

، فإن بالثناء. وبحيب القسآن واألحادیثفي ابي  اهلل من أعمال اليعادة الجدیسة لخالق الكون واالاتشااد 

یتيبب في  ،في اآلیات واألحادیثاليعادة هذه اليعادة الييئة عصاحباا الرطساة واألفساح اليخيفة. ونتيجة 

 وفي الناایة عقاب إلاي إهمال اإلنيان وهالكه

 ، القسآن، الينة.يخيفةالفسح الفسح الحقيقي : الالكلمات الرئيسية
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 مجلة نصف سنویة العلمیة

 دراسات حدیثة فی تعالیم القرآن و السنّّة

 ق1003 -ش1044السنة الخامسة، العدد الثامن/ الخریف و الشتاء 

 في عيون أه  الكتاب من وجاة نظس القسآن والعادین النبي تحليل مقارن لمعرفة

 1علی محمدی آشنانی

 8نسیم تیموری

 (13/11/1044: تاریخ القبول؛ 19/2/1044: خ األخذتاری) 

 الملخص

من النظسه القسآن والعادین عتناول هذه المقالة المناج الوصفي التحليلي وبشك  مقارن من بعدین إلى 

معسفة أه  الكتاب بوجود النبي خاعم عليه اليالم: البعد القسآني ومصادر أه  الكتاب. یشيس القسآن 

اورة صف إلى معسفة  من 1عسف و امن اورة  651من اورة البقسة و  641و  641الكسیم في اآلیتين 

بين  یات الشسیفة في هویة النبي خاعم. یتفق المفيسون الشيعة والينة على معنى هذه اآلالنبي الكسیم

، إال أن هناك إشارات داة اليابقة المتوفسة اآلن مشوهةأه  الكتاب. على السغم من أن الكتب المق

أو خصايصه. هذه المصادر من الكتاب  إلياا عشيس إلى وجود النبي خاعم               ً ة وصسیحة أحيان اضمني

                           ً                   فق مع المصادر اإلاالمية. ثاني ا، هو عأكيد لمصادر ، جيء من محتواهم عن النبي خاعم یتوا  ًوال ابطسیقتين. 

آلیات أن أه  ، رغم أن هذه المصادر لم یقسها جميع أه  الكتاب. یتضح من درااة هذه اأه  الكتاب

الكتاب كانوا على معسفة كاملة بالنبي خاعم، وهذا دلي  على أن بعضام یتبع علمه ویؤمن به. یمكن رؤیة 

 عالمات هذا الوعي في ك  من الكتاب المقدس والتوراة.

 ، اه  الكتاب، القسآن، الكتاب المقدس، التوراة، اإلنجي .النبي الكلمات الرئيسية:

 

 لمیةمجلة نصف سنویة الع
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 دراسات حدیثة فی تعالیم القرآن و السنّّة

 ق1003 -ش1044السنة الخامسة، العدد الثامن/ الخریف و الشتاء 

 التحقق اإلسنادی من األحاديث المشتملة على كلمة معجزة بنهج تاريخي

 8علیرضا طبیبی 1رنجفاطمه دست

 0محمد دهقانی 3روافسانه کوه

 (13/11/1044: القبولتاریخ ؛ 19/2/1044: تاریخ األخذ) 

 الملخص

اإلاناد السوایات هي من خصايص درااات الحدیث اإلاالمي و عحليالت إاناد األحادیث مليئة 

بالمعلومات التاریخية المفيدة. من الكلمات التي ععد من الموضوعات المامة في علوم القسآن اليوم، إناا 

الكتب حتى القسن السابع، لكن وجودها في  في أي كتاب« المعجية»لم عظاس كلمة «. المعجية»كلمة 

الرس  االاااي من هذه الدرااة هو معسفة متى عم  اختسع هذه الكلمة؟من عالعلمية: یثيس الشك 

وبحيب المؤلف و بناءً على الدرااة التاریخية التحليلية التي عم إجساؤها، فقد عم  .ااتخدام هذه الكلمة

كما  ."اآلیة"، وعب  ذلك عم ااتخدام كلمات أخسى مث  ع وما بعدهااتخدام هذه الكلمة منذ القسن الساب

  .م( كان أول من ااتخدم كلمة معجية 126أن الشيخ صدوق )بين المحقق 

 : الحدیث، الشيخ صدوق، معجية.الكلمات الرئيسية
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 مجلة نصف سنویة العلمیة

 دراسات حدیثة فی تعالیم القرآن و السنّّة

 ق1003 -ش1044د الثامن/ الخریف و الشتاء السنة الخامسة، العد

 ها و تحديد نسبتها في دراسات الحديثتحليل مفهوم األنواع و وظيفت

 1محسن قمرزاده

 8ملیحه خدابنده لو

 (13/11/1044: تاریخ القبول؛ 19/2/1044: تاریخ األخذ) 

 الملخص

والمعسفة  ،اهيم والمصطلحاتإن السوایات التفييسیة أهم مصدر لفام القسآن الكسیم عقوم على المف 

الدعيقة لاذه المصطلحات هي طسیق الباحث في ااتخدام السوایات في عفييس اآلیات القسآنية ومن هذه 

 المصطلحات فام العالعة بين اليسد واآلیة والقسآن الكسیم مما یؤدي إلى فام مفاومي الوظيفة والنوع

لاما ععسیفات عفيد بأن ااتخدام  ،ل اليسد التفييسيبوصفاما كلمتان مامتان في مجا ،الوظيفة واألنواع

 ،في هذا المقال ،وبناءً عليه التعسیف الصحيح والدعيق یؤدي إلى االاتخدام الصحيح للسوایات في التفييس

جست محاولة لتحلي  أعمال علماء القسآن بطسیقة المكتبة وبطسیقة وصفية عحليلية من أج  جمع 

إلعطاء ععسیف دعيق. الوظيفة وعحقق  ،لمقدمة بشأن الوظيفة واألنواعوعصنيف ومقارنة التعسیفات ا

وفقًا  ولكن أیضًا عماد الطسیق للباحثين في مجال اليسد التفييسي والخسوج من عجيية اآلراء ،األنواع

یبدو أن مجموعة من الباحثين بعد فحص اآلراء الحالية عد ااتخدمت األنواع بمعنى  ،للتعسیفات المقدمة

والتي وفقًا  ،وااتخدمت مجموعة أخسى األنواع بمعنى الوظيفة الجييية ،فة الجييية والكليالوظي

 كان معسوفًا أن األنواع وظيفة صحيحة وعلمية بمعنى الحكمة ،للتعسیفات المقدمة بعد علخيصًا وعقييمًا

 التفييسیة.السوایات  ،التصنيف ،الوظيفة الكلية ،الوظيفة الجييية ،: الوظيفةالكلمات الرئيسية
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 مجلة نصف سنویة العلمیة

 دراسات حدیثة فی تعالیم القرآن و السنّّة

 

 ق3100 -ش1044 الخریف و الشتاء/ ثامن، العدد الةخامسالسنة ال

 و المدیر المسؤل: علی غضنفری الصاحب االمتیاز

 آیة اهلل احمد عابدی رئیس التحریر:

 لجنة التحریر و الهیئة المستشاریة

سیدخلیل باستان، مهدی باکویی، جعفر بچاری، عبدالکریم  ام و حجج االسالم السادة:آیات العظ

داوود کمیجانی، محمد فراهانی، آزار شیرازی، سید عبد الرسول حسینی زاده، رحمن عشریه، بی

سید مرتضی موسوی خراسانی، علی محمدی، سید محمد نقیب، محمد حسین واثقی. السیدات: 

 زادهائی امین، فاطمه کاظمجاللی، طاهره سادات طباطب، خدیجه سکینه آخوند

 و سید مجید نبوی.

 

 : حسین احمدیالمنقح

 اهره طباطبائی امینتورة فاطمه کاظم زاده، الدکتورة طالمنقح العربی: الدک

 سید علیرضا قمصریالخبیر التنفیذی: 

 مؤسسه گوهر المنضد:

 رسام الخرائط: رسول خلج

 www.qazanfari.netعنوان: 

  faslname@quransonnat.netالبرید االلکترونی:

 الطباعة: چاپ نسیم

http://www.qazanfari.net/
mailto:faslname@quransonnat.net

