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  فهرست مطالب

  
 19 ............................................................................................ سخني با خواننده

  

  ١ پرسش) 22كليات (فصل اول:

  21 ...................................................................................... . معرفي اجمالي قرآن1

 23 ...................................................................................... . فلسفة قرآن خواندن2

 25 ............................................................................................. هاي قرآن . نام3

 26 ................................................................................... هاي قرآن . ترتيب سوره4

 29 ........................................................................ عارف قرآنيم . تفاوت علوم قرآن با5

 30 ............................................................................... . تفاوت حديث قدسي و قرآن6

 31 .......................................................................... . تفاوت قرآن مجيد و قرآن كريم7

 32 .......................................................................................... . تعداد كلمات قرآن8

 32 ............................................................................................ . حروف مقطعه9

 33 .............................................................. . معناي آية اول سورة بقره / حروف مقطعه10

 37 .................................................................................... . فلسفة حروف مقطعه11

 39 .............................................................. . تفاوت تورات، انجيل، زبور و اوستا با قرآن12

 41 ........................................... نام حيوانات يا اشخاص هاي قرآن به هگذاري سور . حكمت نام13

 41 ..................................................... هاي قرآن از طوالني به كوتاه . حكمت ترتيب سوره14

                                                             

ها بر اساس موضوع، تلخيص و در فهرست مطالب درج شده است. برای ديدن  ها، تمام آن بودن برخى از پرسش طوالنىدليل  . به١
  متن كامل هر سؤال به متن كتاب مراجعه نماييد.
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 42 ............................................................................. شده بر پيامبر . آخرين آية نازل15

 43 ........................................................... قلب قرآن» يس«عروس قرآن و » الرحمن. «16

 45 ................................. هاي الرحمن و يس به عروس قرآن و قلب قرآن . دليل نامگذاري سوره17

 46 ......................................................................................... . عرفان در قرآن18

 47 ............................................................................... . آيات بطالن سحر و جادو19

 47 .......................................................................... . چگونگي ظهور قرآن در روز قيامت20

 48 ........................................................................................ . استخاره به قرآن21

 48 ........................................................................................... . تفأل به قرآن22

  
 پرسش) 18رسم الخط، روخواني، آداب تالوت قرآن و ... ( فصل دوم:

 51 .....................................................................رابطه خط عثمان طه و قرآن عثماني .1

 52 ................................................................. هاي خط عثمان طه و زندگي وي . ويژگي2

 53 ............................................................................. . مراحل يادگيري قرائت قرآن3

 54 ..................................................................... . فتحة قبل از الف در قرآن عثمان طه4

 55 .................................................................................كلمة مالك شيوة خواندن. 5

 55 ........................................................................................ . آداب تالوت قرآن6

 61 ..........................................................................دادن قرآن . فوائد خواندن و گوش7

 63 ..............................................................لزوم رعايت قواعد تجويدي در تالوت قرآن .8

 63 ...................................................................... خواندن قرآن يا غلط  . شك در درست9

 64 ............................................................ زندگي از قرآن. چگونگي استخراج دستورات 10

 66 ................................................................ . مأنوس كردن فرزندان ُخردسال با قرآن11

 67 .................................................................... مندي بيشتر از قرآن كارهاي بهره . راه12

 73 ............................................................. مندي از قرآن در تربيت فرزند هاي بهره . راه13

 74 .................................................................................... هاي انس با قرآن . راه14
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 75 .............................................................................بدون فهم آنخواندن قرآن . 15

 76 .......................................................................... هاي درك بهتر معني قرآن راه. 16

 77 ................................................................ هاي آشنايي بيشتر با معارف قرآن . روش17

 77 ......................................................................................... . آثار قرائت قرآن18

  

 پرسش) 5اهللا ( بسم فصل سوم:

 81 ........................................................................................ اهللا بسم» ب«نقطة  .1

 81 ................................................................... اهللا در اول سورة توبه . دليل نيامدن بسم2

  82 ................................................................. يك آيه است؟» الرحيم الرحمن اهللا بسم«. آيا 3

  83 ........................................................ را آيه به حساب آوريم، تحريف است؟ اهللا اگر بسم. 4

 90 ................................................................................. در سورة نملاهللا  دو بسم. 5

  

 پرسش) 30(تفسير، تأويل و فهم قرآن  فصل چهارم:

 93 .............................................................................. چرا آيات قرآن مبهم است؟ .1

 97 ....................................................................................... . كليد قرآن چيست؟2

 98 ............................................................................... . تفسير، عام است يا تأويل؟3

 99 ...................................................................................... . تفاوت تعبير و تأويل4

 100 ......................................................................... . دليل تكرار برخي از آيات قرآن5

 101 ........................................................................ در قرآن كيست؟» ما«منظور از  .6

 102 ................................................................. شأن نزول مربوط به سوره است يا آيه؟.7

 103 ........................ بيان نكرده است؟صورت صريح و روشن در قرآن  چرا خداوند همة مسائل را به .8

 104 .................................................................... البيان و الميزان تفاوت تفسير مجمع .9

 105 ........................................................... بهترين كتاب تفسير براي آشنايي اوليه با قرآن .10

 105 ........................................................... . خواندن قرآن با خواندن معاني يا بدون آن؟11
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 107 .............................................................. . روش آشنايي گام به گام با معارف قرآن12

 108 ............................................ . آيا تفسير، درست جلوه دادن كالم باطل و غلط ما نيست؟13

 108 ........................................................ بودن تفسير آيات قرآن . روش تشخيص صحيح14

 109 .................................................... 7تفسير منسوب به امام حسن عسكري. اعتبار 15

 110 ................................................ هاي تفسير با تفكر در آيات قرآن . ارتباط خواندن كتاب16

 112 ............................................................... ت؟. آيا قرائت متن عربي قرآن كافي اس17

 113 ...................................................... . خواندن ترجمة قرآن بدون قرائت متن عربي آن18

 114 ................................................................................. در قرآن» ما«. منظور از 19

 115 ....................................................................... . نطق قرآن در برابر اهل مجادله20

 116 ............................................................................ احسن و جدال باطل جدال. 21

 118 ....................................................... مانند روزه. دليل تغيير حكم برخي از اعمال عبادي 22

 119 ............................................................................ . تفاوت سورة حمد و توحيد23

 121 ................................................... ارتباط بودن برخي آيات نسبت به همديگر . دليل بي24

 122 .................................................................. . داليل آمدن حروف مقطعه در قرآن25

 123 .......................................................... . وجه جمع بين نزول جمعي و تدريجي قرآن26

 126 ............................................................. عي زودتر بوده يا نزول تدريجي؟. نزول دف27

 129 ................................................................................. . نزول قرآن در شب قدر28

 130 ............................................................ . دليل تكراري بودن مضمون برخي از آيات29

 131 ........................................................................ . منظور از فصاحت قرآن چيست؟30

  

 پرسش) 8حفظ قرآن ( فصل پنجم:

 133 ....................................................................افظ كل قرآن شوم؟توانم ح چگونه مي .1

 133 ................................................................................. ترين راه حفظ قرآن. آسان2

 135 ............................................................................. . روش حفظ قرآن خردساالن3
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 136 .................................................................... سال 3يا  2. چگونگي حفظ قرآن در 4

 137 ..................................................................... . دستورالعمل حفظ قرآن و عمل به آن5

 141 ..................................................................... . روش تسلط بر حفظ براي حافظان6

 142 ................................................................... حكم فراموش كردن آيات حفظ شده .7

 143 .............................................................................. حفظ قرآن و انتظارات مردم .8

  

 پرسش) 7َنسخ و تحريف در قرآن ( فصل ششم:

 147 ....................................................................................دليل نسخ آيات قرآن.1

 149 .................................................. سورة نساء سازگار است؟ 82نسخ قرآن چگونه با آية . 2

 150 ....................................................................................... . آية ناسخ و منسوخ!3

 155 ........................................................................... . قرآن فعلي و قرآن امام زمان4

 156 ............................................................. قرآن در قرائت هم تحريف شده است؟. آيا 5

 161 .................................................................................. . داليل بطالن تحريف6

 168 .......................................................................... تحريف قرآن در زمان عثمان .7

  
 پرسش) 11خواص آيات و سور قرآن ( فصل هفتم:

 169 ..................................................................................... آيات رفع اضطراب .1

 171 ................................................................................. . آثار قرائت سورة مزمل2

 171 ...................................................................................... آثار قرائت سورة نبأ .3

 172 ................................................................................. ثواب تالوت آيةالكرسي.4

 174 ................................................................................. ائت آيةالكرسيتأثير قر .5

 175 .................................................................................. ثواب تالوت مسبحات .6

 178 .............................................................. هاي قرآن روايات مربوط به آثار قرائت سوره .7

 179 .......................................................................جلب محبت ديگران از نظر قرآن .8

 180 ................................................................................ اهللا با بسم 19.رابطة عدد 9
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 181 ....................... ها و سورة محمد توسط آفايان توسط خانم. دليل سفارش به قرائت سورة مريم 10

  181 ....................................................................... . خواندن يك آيه در ماه رمضان11
 

 پرسش) 36المي دربارة قرآن (سؤاالت ك فصل هشتم:

 183 .................................................................................. بودن قرآن داليل الهي.1

 184 ............................................. ترين دين است؟ ترين كتاب و اسالم كامل . چرا قرآن كامل2

 188 ............................................................... ها روايات مربوط به ابليس و تناقض در آن. 3

 190 ......................................................................... . دليل نزول قرآن به زبان عربي4

 196 ................................................................... دن خود. دليل تأكيد قرآن بر عربي بو5

 200 .................................................................... . عربي بودن زبان قرآن و تحليل آن6

 204 ........................................................................... بودن زبان قرآن داليل عربي .7

 205 ............................. چرا قرآن، نماز و ادعيه به زبان عربي است و خانة خدا در عربستان است؟ .8

 208 .......................................................... را خداوند براي هر كشور يك پيامبر نفرستاد؟ .9

 211 ................................................................... . آيا خواندن معني قرآن بهتر نيست؟10

 212 ........................................ آفرينش انسان متفاوت است؟ة يا نظر قرآن با علوم زيستي دربار. آ11

 221 ................................ چيست؟ )إِنَّا عرَْضنَا الْأَماَنةَ...(سورة احزاب  72از انسان در آية  . مراد12

 223 ........................................................................ . چه نيازي به عبادت ما هست؟13

 225 ........................................................... شود؟ ث حبط اعمال نيك مي. چرا گناهان، باع14

 229 .................................................................... شود؟ . ال اكراه في الدين، چرا عمل نمي15

 230 ............................................................................ »ال اكراه في الدين«. معني 16

 231 .................................................................................... . دليل تقليد از مجتهد17

 232 ................................... چگونه حضرت آدم كه پيامبر بود، در قرآن ظالم ناميده شده است؟ .18

 232 ............................................................ . از ديدگاه قرآن، آيندة تاريخ از آن كيست؟19

 233 .............................................................................. وصيف بهشت در قرآنت. 20
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 236 ..................................................... است؟ . آيا برخي از آيات قرآن، مربوط به زمان نزول21

 238 ............................................................. . چرا در قرآن خداوند از خود تمجيد كرده است؟22

 240 ..................................................................شود؟ . چگونه گناه به نيكي تبديل مي23

 242 ............................................................................... در قرآن» برزخ«. معناي 24

 243 ........................................................ بار در قرآن آمده است؟ يك» برزخ«. چرا كلمة 25

 244 ......................................................................... بودن كفن مردگان. دليل سفيد26

 244 ............................................................ سورة هود پيامبر را پير كرد؟ 112. چرا آية 27

 246 ...................................................................... »اطيعو اهللا و اطيعو الرسول«. آية 28

 248 ............................................................ . بار امانتي كه در قرآن آمده است چيست؟29

 248 ............................................................ داري منع نشده است؟ . چرا در قرآن از برده30

 251 ..................................................................................... داري . قرآن و برده31

 252 ............................................................ . حقوق كنيز در قرآن؟ مگر كنيز آدم نبوده است؟32

 253 ........................................................... هاست؟ . خدا چگونه است؟ آيا مثل ما انسان33

 254 ......................................... كند؟ . چرا خداوند عامالن تخريب اماكن مقدس را عذاب نمي34

 259 .........................................شود؟ اقوام گناهكار مشاهده نمي  . چرا در زمان ما نمونة عذاب35

 259 .............................................................. . منظور از محشور شدن وحوش چيست؟36

 

 پرسش) 17در قرآن (::::البيتاهل فصل نهم:

 263 .............................................................................................. آية مباهله .1

 264 ............................................ توانند مباهله نمايند؟ ، ديگران هم مي9. آيا غير از پيامبر2

 265 ....................................................... ت يا همة ائمه؟عباس عصمت، مربوط به پنج تن آل. 3

 268 ...........................................شود؟ فهميده مي:. چگونه از آية تطهير عصمت بقية ائمه4

 269 .................................................صراحت در قرآن نيامده است؟ به7. چرا نام امام علي5

 273 ......................................... كردند؟ آمد، آن را حذف مي در قرآن مي7. اگر نام امام علي(6
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 277 ................................................... اشاره شده است؟7 در كدام آيات به حضرت علي .7

 280 .................................................................. چه؟  غير حق يعني كشتن پيامبران به  .8

 280 ...........................................................................االمر چه كساني هستند؟ اولي .9

 284 ......................... ماندند؟ كردند كه خودشان در نان شبشان مي قدر انفاق مي معصومين آن . چرا10

 285 ........................................................ . آيه يا سورة مربوط به امام مهدي كدام است؟11

 289 ........................................................... زمان يكي است؟ آن فعلي و قرآن امام. آيا قر12

 290 ............................................ زمان با آية اول سورة نحل تناقض ندارد؟ . آيا دعا براي فرج امام13

 291 ..........................................................................است؟.آيا حضرت عيسي زنده 14

 291 ......................................................................................... . تحريف قرآن15

 292 ....................................................................... . آيات مربوط به ظهور امام زمان16

 293 ................................................................. . آيات مربوط به حضرت زهرا كدامند؟17

  

 پرسش) 25جايگاه و شخصيت زن در قرآن ( فصل دهم:

  301 ....................................................................... حكم شرعي وطي دبر زن چيست؟.1

 305 ......................................... كه زنان كشتزار شمايند. سوره بقره دربارة اين 223. توضيح آية 2

 307 ................................................ چه كساني هستند؟» الزاني الينكح اال الزانيه«. مصداق آية 3

 308 .................................................... ها در قرآن چيست؟ دليل برتري دادن مردها بر زن. 4

 309 .............................................سورة نساء دربارة دليل اطاعت زن از شوهر 34. توضيح آية 5

 310 ................................................... . مسئلة ازدواج يك مرد با چهار زن چه توجيهي دارد؟6

 314 ................................................................................... اسالم و نظام بردگي .7

 315 ..................................................................................مالكيت مردان بر زنان .8

 315 .............................................................................. حقوق بسيار كم زن، چرا؟ .9

 323 ...................................................................... چيست؟» واضربوهن«. منظور از 10

 326 ...................................................... شود؟ . آيا وظايف مرد شامل تهية جهيزيه هم مي11
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 327 ............................................................................ . حجاب در خانواده و جامعه12

 330 ....................................................... . آيات و روايات مربوط به پوشش موي سر زنان13

 330 ........................................................................ يات حجاب در قرآن كدامند؟آ. 14

 335 ....................................................................در قرآن» جالبيبهنَّ«. مفهوم كلمة 15

 337 ........................... ضح به آن اشاره نشده است؟طور وا اگر حجاب مسئلة مهمي است، چرا به .16
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  سخني با خواننده

ـــســـتايش و ســـپاس ذا ـــه كريم ـــه مشـــعل وحـــى را ب ـــاك بصـــيری را سزاســـت ك                  ۀت پ
قدسـيّت بخشـيد » والقلـم« ۀفراخوانـد؛ و نوشـتن را بـه عظيمـ» خوانـدن«منّور فرمود و بـه » اقرأ«
قدر بيند و بـر صـدر نشـيند؛ و بـالتَبَع، رهـروان و راغبـان در كـار خوانـدن و نوشـتن » نوشتن«تا 

ليـد دانـش و بـاروری دانشـماية مسـلمين گـام نهنـد. چنـين بـود كـه شوند و در مسير نـورانى تو
وكم، زالل هميشـه جوشـان معـارف اســالم را در  وران مسـلمان، از آغـاز، بــيش عالمـان و انديشـه

ــته ــه رش ــات را  های گون ــا از مكتوب ــى گرانبه ــاختند و تراث ــاری س ــت ج ــش و معرف                      گون دان
ــته ــة رش ــم آفري در هم ــدن های عل ــه در ادوار تم ــارك ك ــى مب ــد؛ حركت ــار نهادن ــه يادگ ــد و ب دن

اسالمى و ايرانـى بـا فـراز و نشـيب پـى گرفتـه شـده و بـا پيـروزی انقـالب شـكوهمند اسـالمى 
                 دامن دفتــر تبليغـات اســالمى در ايــن ميـان، نهــاد گسـترده اسـت. حيـات و رونقــى دوبـاره يافتــه

ــتين رويش ــه از نخس ــای ك ــده ه ــه برآم ــوزة انديش ــب  از ح ــت، در قال ــوده اس ــالب ب                  ای انق
پـژوهش و نشـر، توليـد  Wزويژه در حـو بـهمند را، آثـاری پربـار و ارزشـ رسالت سازمانى خويش

 دسترس نهاده است.  كرده و در
ــوز ــالمى ح ــات اس ــر تبليغ ــ Wدفت ــعب ۀعلمي ــم، ش ــين راه  ۀق ــداوم هم ــز در ت ــفهان ني                              اص

                           دانــش اســالمى و  ۀط و توســعخــدمت بــر تــن كــرده تــا بــه قــدر ُوســع در بســ ۀجامــ پرشــكوه،
     گامى بردارد و كُتّاب محقق را در نشر افكـار و توليـد و چـاپ:البيت معارف نورانى اهلترويج 

  آثار مدد رساند. 
انديش شما گراميان قرار گرفته، حاصل يكـى از  كآنچه در نوشتار پيش رو در معرض نگاه باري

محتـرم،   هـای پژوهشـى ايـن دفتـر اسـت كـه بـا مسـاعى همكـاران های علمـى و فعاليت كوشش
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االسالم و المسلمين جناب آقاي محمـد عليجـاني، ريـيس مركـز ملـي پاسـخگويي بـه         حجت

احمد عابديني كـه  االسالم و المسلمين جناب آقاي  سؤاالت ديني (نمايندگي اصفهان) و حجت

دار بودند و ديگر فضالی مركز ملى پاسخگويى آقايان: يـزدان رضـوانى و  نظارت علمى اثر را عهده
W زاده، ريـيس پژوهشـكد االسالم و المسلمين جنـاب آقـای حسـن سـراج زاده و حجت مهدی حسن

آراسته شده اسـت؛  الهيات و خانواده و جناب آقای يداّهللاٰ جنتى، مدير انتشارات آماده و به زيور طبع
اميد كه قبول خاطر افتد.

محمد قطبي     

  

رييس دفتر تبليغات اسالمي اصفهان
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 )پرسش 22( كليات
 

   كمي توضيح دهيد.قرآن  دربارة. 1

افراد بشر را در تمـام  و هميشگى انسان است قرآن وسيلۀ هدايت بشر و ضامن سعادت و خوشبختى
كتابى نيست كه بتوان در چند سطر يـا قرآن  كند. ها رهبری مى ها و زمان قرن هٴ شئون زندگى و در هم

برخى از آن  امـا در ادامـه بـه ؛كامل معرفى كرد طور به چند صفحه و حتى چندين كتاب بزرگ آن را
  كنيم:  اشاره مى و رواياتقرآن  ها با توجه به خود ويژگى
د و يـنما ىتر و اسـتوارتر راه م درسـت ىنـييبـه آقـرآن  نيهمانا ا« :. قرآن، كتاب هدايت است1
   ١».بزرگ است یشان را مزديدهد كه ا ىكنند، مژده م ىسته ميو شاك ين یرا كه كارها ىمؤمنان
آورد  بيرون مى ها متآن انسان را از ظل هٴ وسيل كتاب نوری كه خداوند به ؛. قرآن، كتاب نور است2

ا كُْنتُْم تُْخُفوَن ِمَن يُن َلكُْم َكثيَب يا َأْهَل اْلِكتاِب َقْد جاَءكُْم َرُسولُنا ي((((كند:  و به سوی نور خود هدايت مى رًا ِمم
ِ نُوٌر َو ِكتاٌب ُمبيْعُفوا َعْن َكثياْلِكتاِب َو  ـالِم َو  یْهدي ٌن يٍر َقْد جاَءكُْم ِمَن اّهللاٰ بََع ِرْضـواَنُه ُسـبَُل السَمِن ات ُ ِبِه اّهللاٰ

لُماِت ِإَلى النوِر ِبِإْذِنِه َو  ْخِرُجُهمْ ي ٢.))))مٍ يِصراٍط ُمْسَتق  ىِهْم ِإليْهديِمَن الظ  
وضوح های آيات نورانى اين كتاب، حق از باطل به . قرآن، فرقان است؛ زيرا در پرتو روشنگری3
ـُرونَ يِكتـاٍب َمْكنُـوٍن ال   ىٌم فينُه َلقُْرآٌن كَرإ((((شود:  جدا مى اْلُمَطه ـُه ِإال اْلعـاَلمٌل ِمـيـ َتنْزَمس ٣.))))َن يْن َرب 

را از هرگونه آلودگى منـزه و :بيت عصمت و طهارت طالب و اهل ابى بن خداوند، رسول اكرم، على
   ٤.در ارتباط باشندقرآن  توانند با روح و جان مى پاك كرده و ايشان كه مطهرند،

                                                             

  9. اسراء، ١
  . 16و15. مائده، ٢
 79تا  77. واقعه، ٣
 . 76، ص قرآن در قرآن. جوادی آملى، ٤
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توان يافـت  مىقرآن  ، فوايد بسياری را برای قرائت:پيشوايان معصومدر ميان كلمات گهربار 
  چنين است: ها  آن كه بخشى از

هـركس بـرای «فرمودنـد: 9اكرم پاداش عظيمى خواهد داد. پيامبرقرآن  هٴ . خداوند، به قرائت كنند1
   ١».بخواند، ثواب مالئكه و انبيا و رسوالن را خواهد داشتقرآن  آگاهى عميق در دين، رضای خدا و

فرمـود:  شنيدم كـه مى7قاری در بهشت: حفص گويد: از امام كاظم هٴ . باال رفتن مقام و درج2
شود: بخوان و (در مراتب بهشـت) بـاال  گفته مى است. به قاریقرآن  آيات هٴ درجات بهشت به انداز«

   ٢».رود باال مى خواند و مقامش سپس مىبرو. 
را از رو (بـا نگريسـتن بـر قرآن  هركس«فرمودند: 7. طوالنى شدن عمر بينايى: امام صادق3

  ٣».اش برای مدت طوالنى لذت خواهد برد آيات) بخواند، از بينايى
 هر جـوان مـؤمنى كـه«فرمودند: 7با گوشت و خون قاری: امام صادققرآن  . آميخته شدن4
   ٤».با گوشت و خونش آميخته خواهد شدقرآن  بخواند،ن قرآ
آهـن كـه  چنان گيرند؛ هم مى ها زنگار بدون شك اين دل«مودند: فر9 . صفای دل: پيامبراكرم5

   ٥».زند. عرض شد: صيقل آن به چيست؟ فرمودند: قرائت قرآن زنگ مى
   ٦». و...قرآن  ت بشماريد. قرائتدعا را هنگام چهار چيز غنيم«فرمودند: 7باقر . استجابت دعا: امام6
   ٧». ...نورانى كنيدقرآن  هايتان را با تالوت خانه«فرمودند: 9. نورانى شدن خانه: پيامبراكرم7
ای  خانـه«كننـد:  چنين نقل مى7از امير مؤمنان على7. زياد شدن بركت خانه: امام صادق8

شـوند و  جـا حاضـر مى مالئكه در آنتالوت و يادی از خدا شود، بركتش زياد شده، قرآن  كه در آن
   ٨». ...كنند شياطين را دور مى

                                                             

 . 184ص ، 6، ج الشيعه وسايل. حّر عاملى، ١
  . 187، ص 6، ج الشيعه وسايل. حّر عاملى، ٢
 . 202، ص 89، ج بحاراألنوار. مجلسى، محمدباقر، ٣
 . 568، ص 2ج ، كافى. كلينى، ٤
  . 23ص  ،10 ، جشرح نهج البالغه. ابن أبى الحديد، ٥
 . 448، ص 2، ج كافى. كلينى، ٦
  . 200، ص 89، ج بحاراألنوار. مجلسى، محمدباقر، ٧
 . 575، ص 2، ج كافىنى، . كلي٨
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   ١».استقرآن   من، تالوت ِ امت ِبهترين عبادت«فرمودند: 9. بهترين عبادت: پيامبر9
   ٢.. بخشش گناهان، نوشته شدن حسنه و پاك شدن گناهان10
   ٣.. تخفيف عذاب از پدر و مادر11
   ٤.. باروری ايمان12
  

    خواندن چيست؟ن قرآ ةفلسف. 2

  آيد. آخر مى اصلى در پاسخشود و  اول برخى مقدمات برای آمادگى ذهن بيان مى
  

  ٥خوانندقرآن  ديو بگريزد از آن قوم كه    زاهد ار رندی حافظ نكند فهم چه باك
ذِ يالْبَ «فرمايند:  كه مى7روايتى است از حضرت على هٴ مضمون مصراع دوم، ترجم ـ ْقـَرأُ ي یُت ال

ُ َعز َو َجل فِ يالْقُْرآُن َو ِه يفِ  ای كه در  خانه ٦؛» نياطِ يالش   ِه تَكْثُُر بََركَتُُه َو تَْحُضُرُه اْلَمَالئِكَةُ َو تَْهُجُرهُ يْذكَُر اّهللاٰ
شود و از خداوند ياد شود، بركت آن خانه افزون گردد، مالئكه در آن خانه حاضـر و قرآن  آن تالوت
  . شوندانه رانده شياطين از آن خدرنتيجه 

  مالحظه نماييد: را در شعر استاد نصراّهللاٰ مردانىقرآن  های قرائت بعضى آثار و خاصيت
  

ــدن ــؤمن شــادمان از خوان ــرآن  جــان م ــود ق   ب
  

ــدن ــرآن  خوان ــهق ــود معنى  ب ــان ب ــان را جان   ج
  

  بـود تـا زنـده باشـى در جهـانقـرآن  عّزت از
  

  بـودقـرآن  چـون بميـری مونسـت در قبـر هـم
  

  بـاران بـدان هٴ قطـرقـرآن  ن سبزی اسـت،شرع چو
  

ـــاران بـــود هٴ از قطـــر ای هـــر ســـبزه هٴ قـــو   ب
  

  رنـج بـردقـرآن  هر كه بر فرزنـد خـود از بهـر
   

ــود ــان ب ــت آس ــدر بهش ــزا ان ــنش روز ج   رفت
  

                                                             

  . 168، ص 6، ج الشيعه وسايلحّر عاملى،  .1
 . 584و  575، ص 2، ج كافى. كلينى، ٢
 . 578، ص 2، ج كافى. كلينى، ٣
 . 112، ص غررالحكم. آُمدی، ٤
  . 193، غزل ديوان حافظ. انجوی شيرازی، ٥
 . 499، ص 2 (ط. اإلسالمية)، ج الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب، ٦
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كريم اسـت كـه كتـاب آسـمانى و سـند نبـّوت پيغمبـر قرآن  حقايق و معارف اسالمى هٴ سرچشم
ســال زمــان دعــوت پيغمبــر 23كــريم در مــدت  قــرآن و ســخن خــدای تعــالى اســت.9اكــرم
  های جامعه بشری را پاسخ گفته است. تدريجًا نازل شده و نيازمندی9اكرم
 ،عبارتى كتابى است كه در سخنان خود هدفى جز راهنمايى مردم به سوی سعادت ندارد. بهقرآن  
سعادت فرد و جامعـه  های را كه پايه» ستهيعمل شا«و » دهيلق پسندخُ «، »اعتقاد درست«كريم قرآن 

ْلنا َعَل ((((كند:  انسانى است با كالمى رسا تعليم مى َش يَك اْلِكتاَب ِتْب يَو نَز ٍء َو ُهدًى َو َرْحَمًة َو بُْشرى ىانًا ِلكُل  
كند به سوی تو (ای پيـامبر) فرسـتاديم و آن را مايـهٴ  كتابى را كه هر چيز را روشن مى« ١؛))))َن يِلْلُمْسِلم

  »هدايت و رحمت و بشارت برای مسلمانان قرار داديم.
َو  ىْأتِ يـِه ِعلْـَم َمـا يـَأَال ِإن فِ « :خوانيم مىقرآن  در توصيف7در كالم اميرمؤمنان حضرت على

ندگان آمـده يها و آ علم گذشتهقرآن  د دريبدان«  ٢؛»نَكُميَو نَْظَم َما بَ   َو َدَواَء َدائِكُمْ   ىاْلَماضِ   َعنِ   َث يالَْحدِ 
   .» ان شماستيو ساماندهى مهاى شما و سبب نظم  مارىيدواء بقرآن  است.

خدا  هٴ ای بر خلق خداست، شايسته است كه انسان به عهدنام عهدنامهقرآن  فرمود:7امام صادق
  ٣.عبادت استقرآن  پنجاه آيه بخواند (چون نگاه به كلمات – كم دست –نگاه كند و شبانه روز 

                        ل شـده اسـت. نـازقـرآن  های مـاه مبـارك رمضـان ايـن اسـت كـه در ايـن مـاه يا از عظمت 
َضا ىَعلِ  كند با تالوت همه برابری مى ،در اين ماهقرآن  فرمودند: تالوت يك آيه از7ْبِن ُموَسى الر 

   ٤.ها در ساير ماهقرآن 
 هٴ ريزی در همـ ند موجب نظـم و برنامـهكن بيان مى7معصومين هٴ با شرايطى كه ائمقرآن  تالوت 

شـود.  مجيد است در پنج نوبت خوانده مىقرآن  نماز كه از بارزترين نمودهایشود.  شئون زندگى مى
  شود. ريزی در امور مى حتم موجب نظم و برنامه طور به ،اين طرز انجام دادن يك تكليف الهى

العابــدين علــى بــن  ايــن بحــث را بــا كــالم و دعــای دلنشــين مواليمــان سيدالســاجدين زين 
دستيابى واالترين مراتب كرامت و بزرگى ما قرار  هٴ را وسيلقرآن  يا،بريم: خدا ان مىپاي به7الحسين

                                                             

  . 89. نحل، ١
 . 158 ۀخطب ،223(صبحى صالح)، ص  البالغة نهجحسين،  . سيدرضى، محمد بن٢
 . 609ص  ،2 ، جالكافى. كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، ٣
  . 341ص  ،93  ، جبحار األنوار، ر. مجلسى، محمد باق٤
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دسـتيابى  هٴ قيامت و وسيل هٴ جايگاه سالمت، سبب پاداش در عرص  برای ما نردبان عروج به را آنده و 
  ١.های سرای جاودان قرار ده به نعمت
قـرآن  دنبـا خوانـ ،دهـد كتـاب زنـدگى اسـت و راه هـدايت و سـعادت را نشـان مىقرآن  اگر

تـوانى از محتـوای  چطـور مى ،تـا كتـابى را نخـوانى .توان بـه آن محتـوا دسـت يافـت است كه مى
  آن آگاه شوی؟ 

فهميم؛ كـه در  چيـزی نمـىقـرآن  زبـان هسـتيم از ، ممكن اسـت بگوييـد چـون مـا فارسـىبله
يزهـای آن را نيـز بخـوان تـا از آن چ هٴ را بخـوان و ترجمـقـرآن  ،م، اشـكالى نـدارديگوي مى پاسخ

  زيادی بفهمى.
خـوانم و  را مى  آنخوانم يا تفسـير  را مىقرآن  هٴ برای هدايت شدن تنها ترجم ،و اگر گفتى: خوب

قرآن  م كهيده مى پاسخ آورم بخوانم، ش سر در نمىا سری الفاظ عربى را كه از معانى نيازی نيست يك
عربى خوانـده  بهقرآن  است. پس بايدباالتر  مفّسرفكر مترجم و  هٴ عمق و محتوايى دارد كه از محدود

شود تا متن آن هميشه برای همگان حاضر و آماده باشد تا در هر زمان مطابق آن زمان ادراك شود و 
پژوهان و  تعداد قرآن به ،مقدار فهم خود از نسخه اصلى سخنى ادراك كند. خالصه هر فردی با توجه به

رفت ايـن ژرف  وجود دارد كه اگر متن عربى از بين مى قرآن های گوناگون از تعداد عمر قرآن، فهم به
  ها ممكن نبود. نگری

را به خورشيد تشبيه كرده كه هـر روز نـور جديـدی دارد و هـر روزش قرآن 7حضرت على
بـه قرآن  چرا« هٴ توانيد به مقال خاص دارد. برای توضيح بيشتر مى ىجديد است و برای هر كس گرماي

  يد.مراجعه نماي» نازل شد؟ ىعرب
  
   چيست؟قرآن  هاي نام همة. 3

   :عبارتند از بيان فرموده،در آيات قرآن  اسامى و اوصافى كه خدای متعال برای بعضى از
  شده است. مجيد: زيرا از سوی خداوندی كه از اوصاف او مجد و عظمت است نازل. 1
  است. نموده كريم: زيرا خدای متعال برای بهرمندی انسان از كرامت آن را نازل . 2

                                                             

  . 176جلد، ص  1، الصحيفة السجادية، 7. على بن الحسين١
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  شود.   مى مشخص ها برای انسانقرآن  هٴ واسط قان: زيرا حق و حقيقت از باطل بهفر . 3
  شود.   مى جهان آخرت و... تذكر انسان به خدا و هٴ مايقرآن  ذكر: زيرا . 4
 هٴ بـه رشـتقـرآن  علـوم هٴ ى كه در زمينـيها توانيد به كتاب   قرآن مى های ى بيشتر با نامای آشنايبر

  رجوع نماييد.  ،دهنگارش درآم
  
   بر چه اساسي پشت سر هم قرار داده شده است؟قرآن  هاي سوره. 4

اكثـر  البتـه .نصر هٴ حمد و سور هٴ مانند سور ؛اند نازل شده باره يككامل و صورت  بهها  برخى از سوره
 هٴ بعـدی همـ» اّهللاٰ  بسم«ل شد تا نزو   مى وحى» اّهللاٰ  بسم«ها در چند نوبت نازل شده و از زمانى كه  سوره

مگر در آيات خاصى كه با دستور پيامبر در  ؛آمدند   مى شمار به قبلى هٴ همان سور وشده جز آيات نازل
و در زمـان 9گرفت. ترتيب و تدوين آيات در هر سـوره بـه دسـتور پيـامبر   مى جای خاصى قرار

  حيات ايشان انجام گرفته است. 
              ميـان محققـان علـوم قرآنـى سـه ديـدگاه بـه  ،فعلىصورت  بهقرآن  آوری و تدوين جمع هٴ دربار
  خورد: چشم مى
  گردد. مىبر9به بعد از رحلت رسول اّهللاٰ قرآن  تدوين .3
  داليل پيروان اين ديدگاه چنين است: 
  به لحاظ پراكندگى نزول وحى وجود نداشت.قرآن  امكان تدوين )الف 
قـرآن  در حالى رحلت نمودند كـه9ل اّهللاٰ رسو«كند؛ مثل:  رواياتى هم اين نظر را تأييد مى )ب 
   ١».زى نگاشته نشده بوديدر چ
انجـام 9اّهللاٰ  در عهـد رسـول ها) ها و سـوره به همين صورت فعلى (ترتيب آيهقرآن  . تدوين2 

 ّ   كنند: ذيل را اقامه مى هٴ گرفته است. اين گروه نيز برای مدعای خود ادل
پذير نيسـت؛ چـون  حضرت امكان زمان آن خطر تحريف بدون تدوين دراز قرآن  مصونيت )الف 

  آگاه نيست.قرآن  طور كامل به خصوصيات غير از حضرت كسى به
                                                             

  . 97، ص 92، ج بحاراألنوار، . مجلسى، محمدباقر١
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  ى در بيايد.شكل خاص ها  تنظيم و به ها و سوره كند آيه اقتضا مىقرآن  تحّدی از جانب )ب
نقـل اند. از شـعبى  مشغول اين كار بوده9اّهللاٰ  ای در زمان رسول رواياتى كه داللت دارد عده )ج

ثابـت،  د بنيكعب، ز جمع كردند: اُبى بن9اّهللاٰ  را در عهد رسولقرآن  شش نفر از انصار،«شده است: 
  »د.يد، و ابو زيعب د بنيجبل، ابو درداء، سع معاذ بن
  آوری شكل گرفته است: سه مرحله جمعقرآن  . برای3

پى ها را در ری سورهگي كديگر كه شكلها در كنار ي يكم: عبارت است از نظم و چينش آيه هٴ مرحل
  صورت گرفت.9دارد. اين كار در زمان پيامبر

كـه در ها  آن جلد برای هٴ جا و تهي های پراكنده در يك دوم: عبارت از جمع نمودن مصحف هٴ مرحل 
  زمان ابوبكر انجام شد.

قـرآن  های نويسندگان وحى بـرای نگـارش يـك آوری تمام قرآن سوم: عبارت از جمع هٴ مرحل 
لگو و ايجاد وحدت قرائت در آن. اين مرحله هم در زمـان عثمـان صـورت گرفتـه اسـت. عنوان ا به

های مربـوط بـه علـوم  اند كه در كتاب ای را ذكر نموده طرفداران ديدگاه سوم برای مدعای خود، ادله
  تفصيل آمده است. قرآنى به
امر به اين منوال نيست  توان به اين نقطه رسيد كه نزد علمای اسالم، ، از آنچه گذشت مىهرحال به 
ای از آنـان بـه تـدوين و  را پذيرفته باشند، بلكه عده9اّهللاٰ  تدوين در غير زمان رسولها  آن هٴ كه هم
كلـى  طور به تدوين در زمان خلفا رايا  ای بودن آوری در زمان آن حضرت معتقدند و سه مرحله جمع
  . و... ٣و دكتر صبحى صالح ٢آملى  هٴ زاد حسن اّهللاٰ  آيةو  ١خويى اّهللاٰ  آيةكنند؛ ازجمله  رد مى
  خويى در ترجيح ديدگاه خود، امور ذيل را مطرح فرموده است: اّهللاٰ  آيةمرحوم  
متناقض است؛ در بعضى نـام  با هم9در غير زمان پيامبرقرآن  كننده بر جمع . احاديث داللت1

  ذكر شده است. ابوبكر و در برخى ديگر عمر و در بعضى هم عثمان
  تعارض دارد.9در زمان پيامبرقرآن  يث با احاديث داللت كننده بر جمع. اين احاد2
  مخالف است.قرآن  . احاديث يادشده با حكم عقل به وجوب اهتمام پيامبر در امر جمع و ضبط3

                                                             

 . 346، ص 1، ج ترجمۀ البيان. خويى، ابوالقاسم، ١
 . 46، ص الخطاب فصلآملى،  زاده . حسن٢
 . 73، ص مباحث فى علوم القرآن. صبحى صالح، ٣
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  مخالفت دارد. با تواتر همقرآن  . روايات فوق با اجماع مسلمانان مبنى بر ثبوت4
  كامل از بين ببرد. طور به راقرآن  تحريف هٴ تواند شبه نمى طبعاً . جمع متأخر 5

  اّهللاٰ  آيةدانند، به سؤاالت مرحوم  منسوب نمى9در مقابل، كسانى كه تدوين را به عهد رسول خدا
ای  تـاريخى اسـت و مسـئله هٴ يك حادثقرآن  آوری جمع هٴ پاسخ گفته و بر اين باورند كه قضي خويى

وص تاريخى مستند مراجعه نمود. اين گروه در مقابـل باره به نص بايست در اين لذا مى ؛عقالنى نيست
گوينـد: اهتمـامى كــه  صـورت نگرفــت، مى9ايـن سـؤال كــه چـرا تـدوين در زمــان رسـول اّهللاٰ 

جمـع و ترتيـب  امـاشـد؛ و  ها مربـوط مى ها در درون سـوره داشت به ترتيب و جمع آيه9پيامبر
گرفت. علتش هم ايـن بـود كـه  ها، همانند مصحف واحد، كاری است كه بعد از رحلت صورت سوره
تداوم داشته باشد؛ و بـا عـدم انقطـاع وحـى، قرآن  رفت نزول انتظار مى9چنان در زمان پيامبر هم

رو، هنگامى كه پيـامبر آثـار  پذير بود. از اين بين دو جلد همانند كتاب امكانقرآن  آوری چگونه جمع
قـرآن  آوری را به جمـع7، حضرت علىوفات را مشاهده فرمود، به انقطاع وحى هم يقين پيدا كرد

وصيت فرمود. بنابراين ديدگاه، پس از درگذشت پيامبر، بزرگان صحابه بر حسـب دانـش و كفايـت 
دست زدنـد و هـر يـك آن را در مصـحف قرآن  های آوری آيات و مرتب كردن سوره خود، به جمع

ها رو بـه  تعـداد مصـحفخاص خود گرد آوردند. به اين ترتيب و با گسترش قلمرو حكومت اسالم، 
  فزونى گذاشت.

آن در جهان اسالم آن روز، مقام وااليى  هٴ كنند تبع موقعيت و پايگاه جمع ها به بعضى از اين مصحف
آمد و مصحف ابوموسى اشعری  مى شمار به مسعود، مرجع اهل كوفهمصحف عبداّهللاٰ بن مثالً كسب كرد؛ 

ها متعـدد  كننـدگان مصـحف جه مردم بـود. جمعاسود در دمشق مورد تودر بصره و مصحف مقداد بن
بودند و ارتباطى با يكديگر نداشتند و از نظر كفايت و استعداد و توانايى انجام كـار يكسـان نبودنـد؛ 

  ... با ديگری يكسان نبود. هر كدام از نظر روش، ترتيب، قرائت و هٴ بنابراين، نسخ
رسيده بود كه حتـى در جا  آن اختالف به هٴ دامنكرد.  ها، اختالف بين مردم را ايجاد مى اين تفاوت 

  دادند. های مختلف تعليم مى شاگردان خود را به صورتقرآن  مركز خالفت (مدينه)، معلمان
ها به وجود آورد. وی گروهـى  های اقدام عثمان را برای يكى كردن مصحف اين اختالفات، زمينه

هشام) را  حارث بن زبير و عبدالرحمان بن اّهللاٰ بنعاص، عبد ثابت، سعيد بن متشكل از چهار نفر (زيد بن

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 29 كليات 

ها را از اطراف و اكنـاف كشـور  مأمور اين كار كرد. آنان نيز با همكاری هشت نفر ديگر ابتدا مصحف
ها  آن آوری كردند و قرآنى را كه به نام مصحف امام يا عثمانى مشهور شد، از بين پهناور اسالمى جمع

سوم، سـوزانده يـا در  هٴ های ديگر به دستور عثمان، خليف مصحف هٴ د. همفراهم آوردنها  آن يا يكى از
  آب جوش انداخته شد.

به همراه فـردی آگـاه بـه ها  آن مصاحف عثمانى به قولى به تعداد چهار عدد استنساخ شد و هر كدام از
    ١.اقدام كنند قرآن ها به تكثير و تعليم مراكز مهم اسالمى در آن زمان ارسال شد تا همگان طبق آن نسخه

  اند. موجود را سفارش كردهقرآن  موجود را تأييد و تالوت بر اساسقرآن 7اما در هرصورت امامان
قـرآن  كه خودشـان پـيش از آن با اين7حضرت على«نويسد:  باره مى عالمه طباطبايى در اين
نشده بـود و در آوری كرده و به جماعت نشان داده و مورد پذيرش واقع  مجيد را به ترتيب نزول جمع

گونه مخالفت و مقاومتى از خود  ، هيچحال اينل و دوم او را شركت نداده بودند، با از جمع اوّ  يك هيچ
دم قرآن  نشان ندادند و مصحف داير را پذيرفت و تا زنده بودند حتى در زمان خالفت خود از خالف

قـرآن  اعتبـار انـد، هرگـز در كه جانشينان و فرزندان آن حضرت:بيت ائمه و اهل چنين همنزدند. 
بيانات خود، استناد به آن جسته و شيعيان  اند، بلكه پيوسته در د حرفى نزدهمجيد، حتى به خواص خو

   ٢». ...اند كه از قرائات مردم پيروی كنند خود را امر كرده
  
   علوم قرآني چيست و فرق آن با معارف قرآني كدام است؟. 5

عنوان مقدمـه  مجيد به قرآن  گردد كه برای فهم و درك علوم اطالق مىای از  علوم قرآنى، به مجموعه
و  مفّسـربـرای هـر هـا  آن هايى كه آشـنايى بـا بيان ديگر، اطالعات و دانستنى شوند. به فرا گرفته مى

   ٣.دهند مباحث علوم قرآنى را تشكيل مى هٴ محقّقى الزم است، مجموع
                     و شــئون  قــرآن  ه مــرتبط بــا شــناختاصــطالحى اســت دربــارW مســائلى كــ» علــوم قرآنــى«
  آن است. مختلف

                                                             

 . 407، ص تاريخ قرآن. راميار، محمد، ١
 . 35، ص پژوهشى در تاريخ قرآن كريم. حجتى، سيدمحمدباقر، ٢
  .1درسنامۀ علوم قرآنى سطح ه، محمدجواد، . آراست٣
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 بـا ى اسـت وقرآنـ آن است كه علوم قرآنى بحثى بـرون» معارف قرآنى«و » علوم قرآنى« تفاوتِ 
است و مرتبط و محتوای آن قرآن  با مطالب درونى كامالً اما معارف قرآنى  ؛تفسيری كاری ندارد هٴ جنب
  رود. مى شمار به سروكار داشته و يك نوع تفسيرموضوعىقرآن درون و محتوای  با

و پى بردن به شئون  مختلف آن اسـت. در قرآن  های مقدماتى برای شناخت بحث» علوم قرآنى«
علوم قرآنى مباحثى چون وحى و نزول قرآن، مدت و ترتيب نزول، اسـباب النـزول، جمـع و تـأليف 

پيدايش قرائات و منشأ اختالف در قرائت قرآن، حجيت  ها، قرآن، كاتبان وحى، يكسان كردن مصحف
و... مطـرح قـرآن  نسخ در قرآن، پيدايش متشـابهات در قـرآن، اعجـاز هٴ مسئلو عدم تحريف قرآن، 

اند كه هر يك از ايـن مسـائل در چـارچوب خـود  جمع گفته هٴ علوم را به صيغ ،شود. از اين جهت مى
و غالبًا ارتباط تنگاتنگى ميان اين مسائل وجود ندارد؛ لذا  شود استقالل دارد و علمى جدا شناخته مى

ضـروری هـا  آن ميان مسائل علوم قرآنى نوعًا يك نظم طبيعى برقرار نيست تا رعايت ترتيـب ميـان
  گردد و هر مسئله جدا از مسائل ديگر قابل بحث و بررسى است.

اخته نشود و ثابت نگردد كه شن كامالً قرآن  ضرورت بحث در علوم قرآنى از آن جهت است كه تا
جويى محتوای آن جايگاهى ندارد. برای رسيدن بـه نـص اصـلى كـه بـر پيـامبر  كالم الهى است، پى

است كه ما را به آن نص ها  آن ها يا برخى از نازل شده، بايد روشن كرد كه آيا تمامى قرائت9اكرم
   ١يا خير. كند مى هدايت
  
    چيست؟قرآن  فرق بين حديث قدسي و. 6

بـدين صـورت كـه معنـا و  ؛كنـد حديث قدسى، حديثى است كه پيامبر از قول خداوند حكايـت مى
   ٢.شود و پيامبر با لفظ خود آن را ادا نمايد ءالهام يا در خواب و غيره به پيامبر القا مضمون آن با
  از اين قرار است: اند  هو حديث قدسى نقل كردقرآن  ى كه برایهاي بعضى فرق

  به خالف حديث قدسى؛ ،عجزه استمقرآن  . 1
                                                             

  . علوم قرآنى. معرفت، محمدهادی، ١
تأمالت فى الحديث عند ، مدخل حديث قدسى؛ عباس داوود، زكريا، 187، ص 6، ج دايره المعارف تشيعسيدمهدی،  ،.حائری٢

 . 29، ص السنة و الشيعة
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  صحيح نيست؛قرآن  قرائت نماز جز به . 2
  ولى اگر كسى منكر حديث قدسى شود، كافر نيست؛ ؛شود كافر شمرده مىقرآن  منكر . 3
  شود، به خالف حديث قدسى؛ وحى نازل مىصورت  بهبه وساطت جبرئيل، قرآن  . 4
ولى در حديث قدسى ممكن است لفظ  ؛شود به الفاظ مخصوص از لوح محفوظ وحى مىقرآن  . 5

  از پيامبر باشد.
  بدون طهارت جائز نيست، به خالف حديث قدسى.قرآن  مس . 6
چنـين 9مأمور به ابالغ آن است؛ درحالى كـه پيـامبر9وحى رسالى است و پيامبر. قرآن  7
  ای در برابر احاديث قدسى ندارد.  وظيفه
  
 ت؟  كريم چيسقرآن  مجيد وقرآن  فرق بين. 7

  اشاره شده است: ها  آن نيز بهقرآن  هستند كه در خودقرآن  مجيد و كريم دو صفت از صفات
گستردگى شرافت و جاللت است و ايـن معنـى معنى  بهمجد  هٴ مجيد از ماد ١.))))ديَمجقرآن  بَْل ُهَو ((((
اش بلند و پرمايه است؛ هم  ترده و معانىمحتوايش عظيم و گسچراكه ؛ استصادق  كامالً قرآن  هٴ دربار
   ٢.معارف و اعتقادات و هم اخالق و مواعظ و هم احكام و سنن هٴ در زمين
معنى  بـهدربـارW خداونـد » كَـَرم«كـه  به كريم، با توجه به اينقرآن  توصيف ٣. ))))ميِإنُه َلقُْرآٌن كَر((((

Wكلـى اشـاره بـه  طور بـه دارا بودن اخالق و افعال سـتوده ومعنى  بهها  انسان احسان و انعام  و دربار
ها  از نظر فصاحت و بالغت الفاظ و جملهقرآن  های ظاهری ىاسن بزرگ است، نيز اشاره به زيبايمح

هر كمـال و  أى نازل شده كه مبدأ و منشچراكه از سوی خدايو هم اشاره به محتوای جالب آن است؛ 
آن و  هٴ و هم آورنـدقرآن  كريم است و هم خود ،قرآن هٴ هم گويند ،است. آری زيبايىو  جمال و خوبى
   ٤.كريم است ،قرآن هم اهداف

                                                             

 . 21. بروج، ١
  . 353، ص 26  ، جتفسير نمونه. مكارم شيرازى و ديگران، ٢
  . 77. واقعه، ٣
  . 267، ص 23  جلد، ج 27 تفسير نمونه،. مكارم شيرازى و ديگران، ٤
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    كريم از چند كلمه تشكيل شده است؟قرآن  سي جزء. 8

  ).معمای قرآنى 850است (كتاب  حرف671هزارو323كلمه و 701هزارو77كريم دارای قرآن  
را ادا كند و آن اين است كه بيشتر به تفسـير و قرآن  هتر است كه حقالزم به ذكر است كه انسان ب

  معانى آيات آن بپردازد تا به ظاهر آن.
  

    ويژه حروف مقطعه متصور است؟ بهقرآن  آيا معنايي براي رموز. 9

خالصـه بـه  طور بـه پژوهان ابراز شـده كـه در رابطه با حروف مقطعه، نظرات متفاوتى از سوی قرآن
  شود: اشاره مىها  نآ بخشى از
  ١.خداوند است ابهات قرآنى است كه علم آن مخصوصاز نوع متش» حروف مقطعه« . 1
...  و» ص«، »طـه«، »سيـ«های  كه سوره هر سوره، نام همان سوره است؛ چنان هٴ حروف مقطع . 2

   ٢.اند هر يك به اين اسامى ناميده شده
ی حسنای الهى است و بعضى نيز رمز و اشـاره هر يك از اين حروف، اشاره به اسمى از اسما . 3

  است.9به نام پيامبر اكرم
  ٣.كه اين كتاب از سوی اوست خدا، سوگندهايى است مبنى بر اين هٴ حروف مقطعه از ناحي . 4
اين حروف برای متنبه نمودن مردم و برقراری آرامش مجلس، به هنگام رساندن آيات الهى از  . 5

   ٤.است9سوی پيامبر
است كه تنهـا پيـامبر و افـراد 9رمز و سّری ميان خداوند و رسول اكرمدرواقع ن حروف اي . 6

   ٥.آگاهى يابندها  آن توانند از پاك مى
از نزول وحى و تمايز آن از سخنان بشـری نـازل 9حروف مذكور، برای آگاه نمودن پيامبر . 7

   ٦.شده است
                                                             

 . 72، ص 1، ج )تفسير طبری معروف به( جامع البيان؛ طبری، 24، ص 3، جاالتقان. سيوطى، ١
  . 21، ص 1، ج كشاف. زمخشری، ٢
  . 110، ص 1، ج الجامع الحكام القرآن. قرطبى، ٣
 . 296، ص 8، ج تفسير المنارضا، . رشيد ر٤
 . 64، ص 1ج  آالء الرحمن،. بالغى، محمدجواد، ٥
 . 31، ص 3، ج االتقان. سيوطى، ٦
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با  ها شود كه مضامين و سياق آن روشن مىمشترك،  هٴ های دارای حروف مقطع در سوره تدبّربا  . 8
   ١.يكديگر مشابه و متناسب است

و ربطى بـه كنـه و حقيقـت  زند حروف مقطعه دور مىها، بر محور حكمت وجود  تمامى بحث . 9
   ٢.ناتوان استها  آن ندارد؛ زيرا انسان از آگاهى يافتن برها  آن وجود
ها  آن توانند از د؛ اما گروه راسخان در علم مىشو محسوب مىقرآن  اين حروف از متشابهات . 10

   ٣.آگاهى يابند
شـروع كـرده اسـت. از ميـان هـا  آن را بـاقرآن  هايى است كه خداوند سرآغاز سوره ها اين . 11
  ٤.ان، مجاهد اين قول را پذيرفته استمفّسر
ه گشـته و پژوهـان ارائـ از جانـب قرآن» حروف مقطعـه« هٴ گفتنى است تفاسير ديگری نيز دربار 

   ٥.باره نقل شده است روايات زيادی نيز در اين
  :های زير مراجعه نماييد به كتابتفسيرهای حروف مقطعه  هٴ برای آگاهى بيشتر دربار

، تفسير  . 1   ، مركز نشر اسراء.129تا   69، ص 2، ج تسنيمجوادی آملى، عبداّهللاٰ
  اسالمى قم. عارف، بنياد م165 تا 135، ص آيات تناسبمعرفت، محمدهادی،  . 2
  
   سورة بقره به چه معناست؟ اول آية. 10

پيداسـت ايـن  انكـه از نامشـ و چنان قـرار داردحروف مقطعه قرآن  های سوره از سوره29در آغاز 
 د. نساز قابل فهمى را نمى هٴ ظاهرًا كلم د ونرس حروفى بريده از هم به نظر مى ،حروف

ان بـرای آن مفّسـرشـده و  مـىمحسوب قرآن  آميزو كلمات اسرارهميشه جزقرآن  هٴ حروف مقطع
ای  زمان و تحقيقات جديد دانشـمندان تفسـيرهای تـازه اند و با گذشت تفسيرهای متعددی ذكر كرده

 شود. برای آن پيدا مى
                                                             

  . 8 تا 6، ص 18، ج الميزان فى تفسير القرآن. طباطبايى، محمدحسين، ١
 . 283، ص مباحث فى علوم القرآن. صبحى صالح، ٢
 . 13 ، ص1، ج متشابه القرآن. قاضى عبدالجبار، ٣
 . 122، ص 1، ج تفسير المنار. رشيد رضا، ٤
، بحاراالنوار ؛ مجلسى، محمدباقر،277و  206، 176، 2، ص 2و ج  53، ص 1، ج تفسير البرهانسيدهاشم بن سليمان، بحرانى،  .٥
 . 320، ص 3، ج تفسير نورالثقلين؛ حويزی، 373، ص 89ج 
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                 يك از تواريخ ديـده نشـده كـه عـرب جـاهلى و مشـركان وجـود حـروف  در هيچ كه جالب اين
ای بـرای  خـرده بگيرنـد و آن را وسـيله9بر پيغمبـرقرآن  های بسياری از سورهمقطعه را در آغاز 

نيز از اسـرار وجـود حـروف مقطعـه ها  آن رساند كه گويا دهند و اين خود مى استهزاء و سخريه قرار
 اند. نبوده خبر بى كامالً 

نوران تمـام سـخ اين حروف اشاره به اين است كه اين كتاب آسمانى با آن عظمت و اهميتـى كـه
همـين  هٴ نموده است؛ از نمون عرب را متحير ساخته و دانشمندان را از معارضه با آن عاجزعرب و غير

از همـان حـروف الفبـا و كلمـات قرآن  كه حروفى است كه در اختيار همگان قرار دارد؛ در عين اين
در اعمـاق دل و دربر دارد كـه  است و معانى بزرگى قدری كلمات آن موزون معمولى تركيب يافته، به

سازد و افكار و عقول را در برابر خـود  مملو از اعجاب و تحسين مى كند، روح را انسان نفوذ مى جان
های مرتب و كلمات آن در بلندترين پايه قرار گرفته و معانى بلند  بندی نمايد، جمله وادار به تعظيم مى

  د.ريزد كه همانند و نظير ندار در قالب زيباترين الفاظ مى را
كسى پوشيده نيست. اين گفته صرف ادعا نيست؛ زيرا آفريدگار جهان  برقرآن  فصاحت و بالغت
نموده است و دعوت ها را به مقابله به مثل  انسان هٴ كتاب را بر پيامبر نازل كرده هم همان كسى كه اين

كه عمـوم  ده استخواسته كه همانند آن يا الاقل يك سوره مثل آن را بياورند. او دعوت نموها  آن از
امـا همـه عـاجز و  ؛توانند مانند آن را بياورنـد فكری اگر مى جهانيان (جن و انس) با همكاری و هم

 دهد كه مولود فكر آدمى نيست.  ناتوان ماندند و اين نشان مى
آن سـاختمان  چـون انسـان بـا طور كـه خداونـد بـزرگ از خـاك، موجـوداتى هم درست همان

آفريند و ما از  های رنگارنگ مى گل دگان زيبا و جانداران متنوع و گياهان وانگيز و انواع پرن شگفت
خداوند از حروف الفبا و كلمات معمـولى، مطالـب و  چنين همسازيم.  آن كاسه و كوزه و مانند آن مى

كار برده كه همـه  كلمات موزون ريخته و اسلوب خاصى در آن به معانى بلند را در قالب الفاظ زيبا و
ولـى توانـايى  ؛ها نيـز هسـت همين حروف در اختيار انسان ،اند. آری حيرت به دندان گرفته انگشت

 ابداع كنند.قرآن  هايى بسان بندی جمله ها و ندارند كه تركيب
 هـای عربعصـر طاليـى از نظـر ادبيـات بـود. همـان  كه عصر جاهليـت يـك جالب توجه اين

هـايى  دل ،های اقتصـادی و اجتمـاعى ا تمام محروميتها ب وحشى ها و نيمه نشين، همان پابرهنه باديه
ی كه امروز، اشعاری كه يادگار آن دوران است، از طور به داشتند؛ سنجى سرشار از ذوق ادبى و سخن
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               منـدان  شـود و ذخـائر گرانبهـايى بـرای عالقه ترين اشـعار عـرب محسـوب مى پرمايه ترين و اصيل
                در هـا عربپروری  ن خود بهترين دليل برای نبـوغ ادبـى و ذوق سـخناصيل است. اي ادبيات عربى
 است. آن دوران
حال يك  داشتند كه در عين »بازار عكاظ« نام ها در زمان جاهليت يك بازار بزرگ سال به عرب
ای هـ فعاليت شد. در اين بازار، عـالوه بـر مهم ادبى و كنگرW سياسى و قضايى نيز محسوب مى مجمع

گرديد و  توانا عرضه مى سرايان های نظم و نثر عربى از طرف شعرا و سخن ترين نمونه اقتصادی، عالى
معلقات السبعه «نام  قطعه) آن به شد كه هفت قطعه (يا ده انتخاب مى» شعر سال« عنوان بهها  آن بهترين
افتخـار بزرگـى  ،زرگ ادبىب هٴ اين مسابق معروف است. البته موفقيت در طاليى] هٴ [هفت قطع» هيالذهب

  اش بود.  آن شعر و قبيله هٴ برای سرايند
آوردن  مثل كرد و از آن زمان تـاكنون همـه از را دعوت به مقابله بهها  آنقرآن  ،در چنان عصری

و نـاتوان قـرآن  تحـدی هٴ اند (شرح بيشتر در زمين اند و در برابر آن زانو زده مانند آن اظهار عجز كرده
  بقره در همين كتاب بخوانيد).  هٴ سور 23 هٴ ن مثل آن را ذيل آيماندن از آورد
امــام  الحســين ايــن تفســير بــرای حــروف مقطعــه، حــديثى اســت كــه از علــى بن هٴ گـواه زنــد

بَْت قُرَ «فرمايند:  كه مىجا  آن رسيده است7سجاد لَـُه يُهوُد بِالْقُْرآِن َو َقالُوا ِسْحٌر ُمبِ يٌش َو اْل يكَذ ٌن تََقو
:َفَقا ُ ذِ ي یأَ   الم، ذلَِك اْلِكتاُب.  َل اّهللاٰ ُد َهَذا اْلِكتَاُب ال تِـيَأْنَزلْنَاُه َعلَ  یا ُمَحم َعةُ ال ِمنَْهـا  ىَك ُهَو الُْحُروُف اْلُمَقط

قرآن  قريش و يهود به« ١؛...» نيَصاِدقِ   كُنْتُمْ   ِإنْ   َفْأتُوا بِِمْثلِهِ   ٌم َو ُهَو بِلَُغتِكُْم َو ُحُروِف ِهَجائِكُمْ يَألٌِف َالٌم مِ 
است. خداونـد  سحر است، آن را خودش ساخته و به خدا نسبت دادهقرآن  گفتند: ،نسبت ناروا دادند

ن يم از همـيكتابى كه بـر تـو فـرو فرسـتاد ،عنى اى محمدي ؛))))الم ذلك الكتاب((((اعالم فرمود: ها  آن به
   .» و مانند آن است كه همان حروف الفباى شماست(الف الم ميم)  هٴ حروف مقطع

                  كـه جـا  آن رسـيده اسـت7است كـه از امـام علـى ابـن موسـى الرضـا حديثى ،شاهد ديگر
َ تَبَاَرَك َو تََعالَى َأْنَزلَ 7ثُم َقالَ «... :فرمايد مى تِـ  الُْحُروفِ   بَِهِذهِ   َهَذا الْقُْرآنَ   : ِإن اّهللاٰ ُع يـتَـَداَولَُها َجمِ ي ىال

نُْس َو اْلِجن َعلى((((  الَْعَرِب ثُم َقالَ  ْأتُوَن ِبِمْثِلـِه َو َلـْو كـاَن يـْأتُوا ِبِمثِْل هَذا اْلُقـْرآِن ال يَأْن   قُْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْإلِ
ع عـرب بـا يحروفى كه جم نيرا نازل فرمود با همقرآن  خداوند بزرگ«... ٢؛...»))))راً يَبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظهِ 

                                                             

 . 24، ص معانى األخبار. ابن بابويه، محمد بن على، ١
  . 130، ص 1 ، ج7ن أخبار الرضاعيو. ابن بابويه، محمد بن على، ٢
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اورنـد يرا بقـرآن  كنند كـه مثـل سپس فرمود: بگو اگر انس و جن با هم همكارى .م مى كنندآن تكلّ 
  ». توانايى بر آن را ندارند...

كنـد ايـن اسـت كـه در  مى ييـدأتآن قر معنى حروف مقطعه هٴ ديگری كه اين نظريه را دربار هٴ نكت
و عظمت آن قرآن  هايى كه با اين حروف شروع شده است، بالفاصله سخن از مورد از آغاز سوره24

موجـود قـرآن  ميان حروف مقطعـه و عظمـت دهد كه ارتباطى به ميان آمده است. اين خود نشان مى
  آوريم:  مىجا  در اين راها  آن است. اينك چند نمونه از

َلْت ِمْن َلُدْن َحكيلر ِكتاٌب ُأْحِكَمْت آا((((. 1 فُص ١.))))ريٍم َخبياتُُه ثُم  
   ٢.))))ٍن ياُت اْلقُْرآِن َو ِكتاٍب ُمبيطس ِتْلَك آ((((. 2
  ٣.))))مياُت اْلِكتاِب اْلَحكيالم ِتْلَك آ((((. 3
  ٤.))))َن يِلْلُمْؤِمن  ِذكْرى َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنُه ِلتُْنِذَر ِبِه َو   ىكُْن فيَك َفال يالمص ِكتاٌب ُأنِْزَل ِإَل ((((.4

سخن  ،پس از ذكر حروف مقطعه ،قرآن های موارد و موارد بسيار ديگر از آغاز سوره در تمام اين
  به ميان آمده و از عظمت آن بحث شده است. قرآن  از

 ؛به سكوت و استماع بوده استها  آن نوندگان و دعوتتوجه ش يكى از اهداف اين حروف، جلب
آغاز سخن، مطلب عجيب و نوظهوری در نظر عرب بود و حـس كنجكـاوی  زيرا ذكر اين حروف در

داد. نيز در بعضى از روايات كـه از طـرق  آن نيز گوش فرا مى هٴ به دنبالدرنتيجه انگيخت و  او را برمى
» المـص« مثالً های خداوند،  رموز و اشاراتى است به نامخوانيم كه اين حروف  مى آمده:بيت اهل
ُ «معنى  به اِدقُ   َأنَا اّهللاٰ هستم. به اين ترتيب هـر يـك از  است؛ من خداوند توانای راستگو ٥» اْلُمْقتَِدُر الص

 ست.های خدا شكل اختصاری يكى از نام حروف چهارگانه
 يم رائـج بـوده؛ل كلمـات از قـدمفصّ موضوع جانشين ساختن َاشكال اختصاری به جای َاشكال 

است و بسياری  برداری قرار گرفته تری مورد بهره بسيار گستردهصورت  بهاگرچه در عصر و زمان ما 
 كنند. خالصه مى كوتاه هٴ ها را در يك كلم از عبارات طوالنى و اسامى مؤسسات يا انجمن

                                                             

  . 1. هود، ١
  . 1. نمل، ٢
  . 2و1. لقمان، ٣
  . 2و1. اعراف، ٤
  . 22، ص معانى األخبار. ابن بابويه، محمد بن على، ٥
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ى با يكـديگر طعه معموالً منافاتمق ذكر اين نكته نيز الزم است كه تفسيرهای مختلف برای حروف
   ١.اراده شودقرآن  عنوان بطون مختلف به د و ممكن است در آِن واحد تمام اين تفسيرهاندار
  
گويند رمز بين خدا و پيـامبران اسـت؛ لطفـاً     اي دارد؟ بعضي مي حروف مقطعه چه فلسفه. 11

  كامل بنويسيد.  

 های قرآنى است كـه در يا همان سرآغاز سورهقرآنى، فواتح حروف  هٴ يكى از مسائل مطرح در حوز
 شده است. های تفسيری و علوم قرآنى به آن پرداخته كتاب

جـدا و بـا  شـوند كـه بايـد جدا آن با حروفى آغاز مى هٴ سور29، كريم قرآن هٴ سور114از مجموع 
صـورت  كلمـه اسـت. و چـون بايـد بهصـورت  بهاسامى عربى خوانده شوند؛ برخالف ظاهرشان كه 

 قطعه و جداجدا. گويند؛ زيرا مقطعه يعنى قطعه حروف مقطعه مىها  آن قطعه خوانده شوند، به قطعه
تـاريخ اسـالم  كه در طول قرآنى بسيار طوالنى است تا جايى هٴ حروف مقطع هٴ تحقيق دربار هٴ سابق

پـيش رفتـه كـه جـا  آن قرآنى تـا هٴ حروف مقطع هٴ توقف نيافته، بلكه تالش دربارها  آن هٴ مطالعه دربار
اند؛ چراكه فهـم معـانى و مفـاهيم  بعضى حتى از كامپيوتر نيز برای رسيدن به اين هدف استفاده نموده

را حـروف قـرآن  كه دانشمندان يكى از مباحث متشـابهات كل است تا جايىحروف مقطعه بسيار مش
  اند. مقطعه ذكر نموده

های متعـددی اسـتعمال  بـه شـكلقـرآن  حروف مقطعـه در :استعمال حرف مقطعه در قرآن ةنحو
ص و حـرف قـاف در  هٴ گرديده كه در برخى موارد فقط يك حرف است؛ مانند حرف صـاد در سـور

» حـم«قلم. در نُه مورد متشكل از دو حرف است كه هفت مورد آن با  هٴ در سور ق و حرف نون هٴ سور
های غافر، فصلت، زخرف، دخان، جاثيه، احقاف و سه مورد ديگـرش  شود كه شامل سوره شروع مى

  طه، طس، يس است. هٴ سور
شود كه شامل  شروع مى» الم«اش با  سيزده سوره نيز سرآغازشان سه حرفى است كه شش سوره

شـروع » الـر«سجده است و پنج سـوره بـا  هٴ های بقره، آل عمران، عنكبوت، روم، لقمان و سور رهسو
شـعراء و قصـص بـا  هٴ های يونس، هود، يوسف، ابراهيم، حجر است. دو سور شود كه شامل سوره مى

                                                             

 . 78، ص 6و ج 65، ص 1، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازی و ديگران، ١
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 هٴ و سـور» المـص«اعراف با  هٴ شود و دو سوره متشكل از چهار حرف است كه سور افتتاح مى» طسم«
 هٴ شود كه در سور مريم و شوری با پنج حرف شروع مى هٴ جز اين گروه هستند. دو سور» المر«با رعد 
حـم «شـوری  هٴ يك آيه است كه از پنج حرف مقطعه تشكيل يافته اسـت و در سـور» كهيعص«مريم 
  در آيه است.» عسق

               اونـد متعـالكـه چـرا خد اين هٴ دانشـمندان مطـالبى دربـار ها با حروف مقطعه: افتتاح سورهة فلسف
    وار بـه بيـان فهرسـت طور بـه اند كه ها به اين صورت شروع نموده بيان كرده كالمش را در اين سوره

  پردازيم: مىها  آن
                   ها بـا حـروف مقطعـه ايـن طبق يك نظريه، حكمـت افتتـاح بعضـى از سـوره: قرآن تحّدی .1

ــا آن  كــه مــردم عــرب آن را مىاز همــان حروفــى قــرآن  اســت كــه ايــن                         وگو گفــتشناســند و ب
جداجـدا و در صـورت  بهنويسند، تشكيل يافته است؛ منتها اين حروف در برخى موارد  كنند و مى مى

              كلمه و جمله استفاده شده اسـت تـا دليـل نـاتوانى و عـاجز بـودن عـرب ازصورت  بهبرخى مورد 
                         ها هــا و ســخنرانىوگو گفتاز همــان حروفــى اســت كــه در قــرآن  ل آن باشــد؛ چراكــهآوردن مثــ

از قـرآن  رسـند كـه تحدی كنند به اين حقيقت مىقرآن  توانند با كنند و وقتى كه نمى از آن استفاده مى
                   ر تأكيـد وها بـه منظـو حـروف در ابتـدای بعضـى از سـورهگونـه  طرف خداوند است و تكـرار اين

خواهد مطلبى را درست به طـرف مقابـل بفهمانـد آن را  تأييد همين نكته است؛ چون عرب وقتى مى
  نمايد. تكرار مى
طبـق ايـن نظريـه، هـر  دانـد. را كسى نمىها  آن حروف مقطعه اسراری هستند كه جز خداوند .2

حـروف از  هاسـت؛ فلـذا معتقدنـد ايـن هكريم همـان سـرآغاز سور كتابى را سّری هست و سّر قرآن
  هايى است كه جز خدا كسى عالم به تأويل و توضيح آن نيست. مشابهت
               ها  هـای برخـى سـوره يـا نامقـرآن  های اين حروف را نام كثير طبری و ابن. هاست نام سوره .3

  اند. بيان كرده
گوينـد كـه  مى» الـم«  هٴ نظريه، دربارطبق اين صفات خداوند است.  و ای به اسما ارهرمز و اش .4

كه به جای انا اّهللاٰ اعلـم آمـده. يـا گوينـد  الف اشاره به َانَا، الم اشاره به اّهللاٰ و ميم اشاره به اعلم است
كاف به جای كاٍف و هاِء به جای » كهيعص«اشاره به انا اّهللاٰ اعلم و اُفّصل است و معتقدند كه » المص«
  عين به جای عظيم و ص به جای صادق است.هاٍد و ياِء به جای حكيم و  
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درستى بتوانيم اين حروف مقطعه را به هم پيونـد دهـيم  گويند اگر به مىرمز اسماِء اعظم الهى.  .5
بـه اسـم اعظـم » ن«و » حـم«و » الـر«گوينـد بـا تركيـب  مى مثالً شود؛  اسم اعظم الهى استخراج مى

پيوند حروفى كه اسم اعظم  معتقد است كه ما قادر برجبير نيز يابيم. البته سعيد بن دست مى» الرحمن«
  الهى از آن استخراج شود نيستيم.

ها،  طرفداران اين نظريه معتقدند كه هر يك از سرآغاز سوره. های خود سوگندهای خدا به نام .6
گويد حكمت سوگند خداوند به حروف مقطعه اين است كـه  اسامى خداوند است؛ مانند اخفش كه مى

 هٴ ديگری نيز معتقدنـد ايـن حـروف ماننـد الـم و حـم نشـان هٴ عد ر دارای شرافت است.حروف مذكو
  است.ها  آن های قبلى سرانجام و پايان سوره

گوش نكنند بلكه به قرآن  چون مشركين با هم قرار گذاشته بودند نه تنها به. جلب توجه كفار .7
كشيدند تا آيات قرآنـى را كسـى  مى زدند و سوت كردند يا كف مى هنگام تالوت قرآن، سرو صدا مى

ها قـرار داد تـا مشـركين بـا  خداوند اين حروف را در ابتدای بعضـى از سـوره ،بر اين اساس .نشنود
گوش دهند و به دنبـال قرآن  فهميدن مفاهيم آن به شوند برای سخنان غريب و نامأنوس كه مواجه مى

های مدنى اين نظر را  ل سورهحروف در اوّ زنده شود. البته وجود اين ها  آن آن شوق استماع آيات در
  كردند.  كند؛ زيرا در مدينه ديگر، مشركان سر و صدا ايجاد نمى رد مى

 هٴ كه شخصى به نام رشاد خليفه با استفاده از كامپيوتر به اين نتيجه رسيده كـه حـروف مقطعـ و آخر اين
ای كه با  سوره مثالً رفته است؛ كار  بهه ای بيش از ساير حروف الفبا در همان سور استفاده شده در يك سوره

الم شروع شده در آن سوره به ترتيب الف بيشتر از الم، الم بيشتر از ميم و ميم بيشتر از ساير حـروف الفبـا 
   ١.های متعددی به آن وارد است استفاده شده است. البته اين هم درست نيست و نقض

صـورت  بهچنان  نظر قطعى داد و اين حروف همباره  اين توان در رسد كه نمى در نهايت، به نظر مى
  مانند. رمزهايى باقى مى

  
كـه كتـاب مسـلمانان اسـت چـه      قـرآن   اوستا با كتـاب  و هاي تورات، انجيل، زبور كتاب. 12

   هايي دارند؟ تفاوت

كـريم نيـز قـرآن  ... با يكديگر مشتركند و های آسمانى در مسائل اصولى مثل توحيد، نبوت و كتاب
حـق بـر تـو فـرو  اين كتاب [قرآن]«فرمايد:  كند و مى های پيامبران پيش از خود را تصديق مى كتاب

                                                             

 . كريم راهنمای تدريس روخوانى قرآنعلى،  ؛ حبيبى،1380،ترجمۀ االتقانسيوطى،  ؛كريم تاريخ قرآنحجتى، سيدمحمدباقر،  .١
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های اصلى تورات و انجيـل  ولى نسخه ١؛»كند... های پيشين را تصديق مى كتابكه  درحالىفرستاديم، 
 ـ دستخوش تحريف و تغييـر است شدهبر اثر حوادث و عواملى ـ كه در جای خود بررسى و تحليل 

های  قرار گرفت و تورات و انجيلى كـه امـروزه در اختيـار يهوديـان و مسـيحيان قـرار دارد، نسـخه
  افته است. شده و تغييري تحريف

  های تورات و انجيل عبارتند از:  كريم با كتابقرآن  های برخى تفاوت
پيـامبر  جاويـدان Wهای آن دارای اعجاز هستند و معجـز جمله داستانكريم ازقرآن  . تمام آيات1
 ؛برسـدقـرآن  پای آيات ای بياورد كه آياتش به نتوانسته حتى سورهكس  هيچو تاكنون  است 9اكرم

  های تورات و انجيل نه تنها دارای اعجاز نيستند، بلكه آميخته با خرافات است.  ولى كتاب
 ،آموزی رسانى آموزشى و عبرت بر اساس واقعيات شكل گرفته و از نظر پيامقرآن  های . داستان2

ذيَو لِكـْن تَْصـد  ْفَتـرىيثًا ياْألَْلبـاِب مـا كـاَن َحـد ىَقَصِصِهْم ِعبَْرٌة ِألُولِ   ىَلَقْد كاَن ف((((:در اوج است یَق الـ                    
                ن نبـود، بلكـهيداسـتان دروغـ هـا اين« ٢؛))))ْؤِمنُـونَ يٍء َو ُهدًى َو َرْحَمًة ِلَقـْوٍم  ىَل كُل َش يِه َو َتْفصيَد يَن يَب 

] قـرار دارد و  نيشـيپ ىاو [از كتب آسـمان یرو  شي، و] هماهنگ است با آنچه پ است ىآسمان ى[وح
                                   كـه  ىگروهـ یاسـت بـرا ىت و رحمتـيو هـدا ] ۀ سـعادت انسـان اسـتيـ[كـه پا یزيچ شرح هر

   .» آورند ىمان ميا
هـا و مسـائل  و آميختـه بـا تهمتدور هسـتند  ورات و انجيل كنونى از واقعيت بههای ت ولى كتاب

   ٣.پيامبران است Wواقعى درباريرغ
ولـى در كتـب  شود؛ گانگى خداوند متعال تأكيد مىهمواره بر توحيد و يقرآن  های . در داستان3

   هستند.القدس  شوند و قائل به پدر، پسر و روح تورات و انجيل برای خداوند شريك قائل مى
قرآن  های در داستانكه  درحالى ؛ه شدههای تورات و انجيل به خداوند متعال نسبت جسم داد . در كتاب4

و هنگـامى كـه موسـى بـه ميعادگـاه مـا آمـد و « :كريم هرگونه جسميت از خداوند متعال نفى شده است
من نشان ده تا تو را ببينم! گفت: هرگز مرا  خودت را به او سخن گفت، عرض كرد: پروردگارا، پروردگارش با
  ٤». نخواهى ديد...

                                                             

  . 48. مائده، ١
 . 111. يوسف، ٢
  . 294، ص 9ج  و 379تا  364، ص 6ج و 210تا  189، ص 1، ج تفسير نمونه و ديگران، . برای آگاهى بيشتر ر. ك: مكارم شيرازی٣
  . 132تا  127، ص آخرين پيامبرقرآن و چنين ر. ك: مكارم شيرازی و ديگران،  . هم143. اعراف، ٤
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آموز، مبتنى بـر واقعيـات،  های آموزشى مثبت، عبرت كريم، دارای پيامقرآن  یها بنابراين، داستان
الگوهـای  ۀهماهنگ با اصول اعتقادی و خدامحوری، تكريم و عظمت شخصيت پيامبران الهـى، ارائـ

هـايى  هـای تـورات و انجيـل از چنـين ويژگى ... اسـت؛ ولـى كتاب های الهـى و سنّتمناسب، بيان 
  ١.برخوردار نيستند

  
  هاي مختلف چيست؟   نام به نام حيوان يا اشخاص ياقرآن  هاي گذاري سوره حكمت نام. 13

بـه  از ماجرای مهمى حكايت دارد كه در آن سـوره ذكـر شـده اسـت.قرآن  های اسامى سوره بيشتر
داستان مربـوط يا  ای كه در هر سوره آمده، نام آن سوره است مسئلهيا  ترين حادثه عبارت ديگر، مهم

بعد ذكر  به 66اسرائيل در آيات  بقره داستان گاو بنى هٴ در سور مثالً در سوره بيان شده است؛  ،نام به آن
جريـان حركـت  ،نمل هٴ عجاز دارد، همين ماجراست. در سورا هٴ ترين مسئله كه جنب شده است. عجيب

ها بـه  رچـهمو هٴ آمده است. فرماند ،بودنددر آن ها  حضرت سليمان و لشكريانش از مكانى كه مورچه
امـواج  هٴ وسيل اين كالم به ٢.هايتان برويد تا لشكر سليمان شما را پايمال نكنند ها گفت: به النه مورچه

دخان، از دودهـايى كـه در روز  هٴ در سور در اين سوره است.  ترين مسئله اين عجيب .سليمان رسيد به
، فيـل هٴ آمـده اسـت. در سـور گيرد و عذابى است بس هولناك، سخن به ميـان قيامت همه را فرا مى

نـام هـر  ،نـد. بنـابراينه بودخدا آمد هٴ كه برای خراب كردن خان داستان اصحاب فيل بيان شده است
  سوره متناسب با موضوعات مهمى است كه در آن سوره ذكر شده است.

  يونس بحث شده است. هٴ ربارديونس، تنها نيم سطر  هٴ در سور مثالً  ؛البته استثناهايى هم دارد
  
ها كوتـاه اسـت،    رسيم سوره كه ميقرآن  ها طوالني است، ولي به آخر سورهقرآن  اول در. 14

    چرا؟ حكمت آن چيست؟

ـ قطعـًا بـا  شود مىالناس ختم  هٴ حمد شروع و به سور هٴ های قرآنى ـ كه از سور ترتيب موجود سوره
مكه و در آغاز بعثت نازل شـده  هايى كه در هماهنگى ندارد؛ زيرا بسياری از سورهها  آن ترتيب نزول

                                                             

 . 310تا  22، ص نگاهى به قصه و نكات تربيتى آن در قرآن. برای آگاهى بيشتر ر. ك: مهدوی، سيدسعيد، ١
 . 18. نمل، ٢
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 اّولهای مدنى در  بسياری از سوره ،عكسقرار گرفته و برقرآن  است، اكنون از جهت ترتيب در پايان
برحسب بزرگى و قرآن  های توان گفت ترتيب موجود سوره قرار گرفته است. تقريبًا مىقرآن  يا وسط
ه كـه نوعـًا های كوتـا ت و در آخر به سورههای طوالنى آمده اس ست؛ يعنى ابتدا سورهها آن كوچكى

بـه دسـتور قـرآن  های ولى مسئله اين است كه آيا ترتيـب كنـونى سـوره شود؛ مكى هستند ختم مى
قـرآن  تاريخ هٴ با مطالع .بوده است9انجام گرفته يا با اجتهاد و رأی صحابه بعد از پيامبر9پيامبر
ای در كنـار  صورت بقچـه بهقرآن 9 وفات پيامبر اند پس از توان اين نظر را تقويت كرد كه گفته مى

كـرد و  خواسـت از آن استنسـاخ مى ای مى نام داشت و هر كس سوره »مادرقرآن « منبر پيامبر بود و
دقيقًا در جای خـودش  را آنتوانست  آورد، نمى ای را فردی از آن مجموع بيرون مى چون وقتى سوره

را منظم ساخت تا برای اسـتفاده و استنسـاخ ها  آن د. ابوبكرخور هم مى ها به قرار دهد؛ لذا نظم سوره
آسان باشد و طبيعى اين بود كه از بزرگ به كوچك كنار هم بچينند كه همين كار را كردند. پس ايـن 

  تابع يك تصميم فردی بوده است. ،نظم فعلى
  
قـرآن) و در كجـا    نازل شد چه بود (بعد از اتمام نازل شدن9999اي كه بر پيامبر اكرم آخرين آيه. 15

    و به چه مناسبت؟

در جمع بـين  انيالب مجمعشده اختالفاتى وجود دارد كه مرحوم طبرسى در  آخرين آيات نازل هٴ دربار
َك مَ (((( هٴ وقتـى آيـ«گوينـد:  ان مىمفّسـراقوال مختلـف فرمـوده اسـت:  ُهـْم مَ يـِإنـبـر  ١))))تُـونيٌت َو ِإن

و بعـد خداونـد متعـال  .»دانستم اين زمان چه وقتى اسـت ای كاش مى«فرمود:  ،نازل شد9پيامبر
كـرد و  در بين تكبير و قرائت سكوت مى9نصر را نازل كرد و از آن پس پيامبر هٴ فتح و سور هٴ سور
ردند: چنين عرض ك9مردم به رسول خدا .» هيو اتوب ال  و بحمده، استغفراّهللاٰ   سبحان اّهللاٰ «فرمود:  مى

پس از نـزول ايـن 9فرمود: اين ندا و فرياد جان و روان من است. آن حضرت .گفتيد ذكری را نمى
الوداع از مدينه خارج  سوره، يك سال در قيد حيات بودند. سپس آيه نازل شد و وقتى كه برای حّجة

كُْم يَنكُْم َو َأْتَمْمـُت َعَلـيـكُـْم دْوَم َأْكَمْلُت َل ياْل (((( هٴ فات آيو سپس در حال وقوف در عر ٢كاللهآيهٴ  شدند،
ْسالَم ديَو َرض  ىِنْعَمت يـد حيـات هشـت روز در ق9نازل شد و پس از آن رسول خدا ٣))))نايُت َلكُُم اْإلِ

                                                             

  . 30. زمر، ١
  . 176. نساء، ٢
  . 3. مائده، ٣
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ْومًا يَو اتُقوا ((((بقره:  هٴ سور 281 هٴ ) و در واپسين مرحله آي280تا   278ربا ( هٴ به ترتيب آي بودند و بعد
ِ ثُم تَُوفى كُل َنْفٍس ما َكَسَبْت َو هُْم ال يتُْرَجُعوَن ف  ،شـده نازل هٴ ، آخرين آينازل شد. پس ))))ْظَلُمونيِه ِإَلى اّهللاٰ

به پايان رسيد. » و اتقوا«و با » ِأقرء = بخوان«با قرآن  بقره است. جالب است كه بدانيد هٴ سور 281 هٴ آي
  نياز هر انسانى همين دو است: علم و تقوا. 
بلكـه بـه مقتضـای  ،نبـوده وجـود داردقـرآن  كه االن در ترتيب زمانى نزول آيات نيز به ترتيبى

كامـل بـر پيـامبر  هٴ يه يا چند آيه و گاهى نيز يـك سـورگاهى يك آ ،حوادث و رويدادهای مختلف
گرفت. ترتيب و چيـنش فعلـى  در جايگاه خود قرار مى9دستور پيامبر شد كه به نازل مى9اكرم
سـناد محكمـى كـه وجـود دارد يل روايـات متعـدد و اَ دل مسلمين و بـه هٴ اتفاق هم كريم بهقرآن  آيات
سناد و مـدارك و ها نيز بنا بر قول اكثريت مسلمين و با اَ  بوده و ترتيب سوره9دستور پيامبراكرم به

نيز بـه دسـتور 9م است، پيامبر اكرمبوده است. آنچه مسلّ 9روايات معتبر، به دستور آن حضرت
كـريم  ايـن مـوارد در قرآن هٴ را انتخاب فرموده است. نمونچنين ترتيبى  ،خدا و بنا بر حكمت و عللى

 ای در زمانى نازل شده و بعد در كنار آياتى قرار گرفته كه هيچ ترتيـب زمـانى بـين زياد است كه آيه
  . شته استوجود نداها  آن

  
 گويند؟  مي» قلب قرآن«يس را  ةو سور» عروس قرآن«الرحمن را  ةچرا سور. 16

شـود كـه ايـن سـوره  و استعاره و ايهام بيشتری نازل شده است و همين باعث مىاين سوره با كنايه 
سن و زيبايى عروس در اين های ديگر باشد و شباهتش به عروس بيشتر شود؛ زيرا حُ  زيباتر از سوره

 ١.))))امياْلِخ  ىُحوٌر َمْقُصوراٌت فِ ((((است كه در زير تور و پشت پرده باشد: 
ای كه  گونه به ؛اند همواره از زيباترين و شيواترين كلمات برخوردار بوده ،و كالم وحىقرآن  آيات

 د داشت. ننه در كالم عرب و نه در هيچ كالم ديگری همانند نداشته و نخواه
م و نظر مفـاهي و از ،زيباتر از هر نظم و نثر ،كلمات و نظم ينشالفاظ كالم الهى از لحاظ كيفيت چ

 ، شيواتر از هر سخن و كالم ديگری است. معانى دقيق و عميق
های قرآن، بعضى از درخشندگى و برجستگى خاصى برخوردارنـد كـه  اما در ميان آيات و سوره

لقـب گرفتـه »  عروس قـرآن«است كه »  الرحمن« هٴ جمله سور اند. از آن اشاره كردهها  آن به:ائمه
                                                             

  . 72. الرحمن، ١
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 یبـرا«؛  »الـرحمن هٴ  و عروس القرآن سور ٌء عروس ى ش ّلكل«د: نقل شده كه فرمو9است. از پيامبر
   ١.» الرحمن است هٴ سورقرآن  است و عروس ىعروس یزيهر چ

آن هم زيبـايى  ؛خاطر زيبايى اين سوره است . معلوم است كه بهو نه چيز ديگر»  عروس«اما چرا 
از  هست كهقرآن ديگر در های  ورهسچراكه مفاهيم اين سوره، نه فقط زيبايى ظاهر آيات و الفاظ آن؛ 

داده نشده است. اما باز اين سؤال مطرح اسـت »  عروس«لقب ها  آن به اند ولى برجستهنظر نظم و نثر 
                   بـه خـود »  عـروس«كه چه مفاهيم و معانيى در اين سوره وجود دارد كه موجب شده اين سوره لقب 

بين در جاهـای های خـدا و تـوبيخ مكـذّ  مطالب يعنى تذكر به نعمتبينيم همين  مىكه  درحالى ؛بگيرد
   ؟اند ناميدهقرآن  چرا فقط اين سوره را عروس ،حال اينبا  ؛هم آمده استقرآن  ديگر

يم گرچه اين مفاهيم در جاهـای كه بگوي اين اّولشايد بتوان به اين سؤال با دو احتمال پاسخ داد. 
جا به اين صورت كه در اين سـوره تكـرار شـده  در يكها  آن هٴ هم  تذكر به ،است هم آمدهقرآن  ديگر

تر  واقعيت نزديك  رسد به نظر مى خورد. احتمال دوم كه به چشم نمى بهقرآن  است، در جای ديگری از
حجله پنهان شده  هٴ باشد، آن است كه اين سوره همانند عروس زيبايى در ديبا فرو رفته و در پس پرد

سن پنهان شده كه حُ  ای زيبا و در نهايت  ظاهر آيات با چهره هٴ و معانى در پس پردمفاهيم است؛ يعنى 
 كند. ى مىمحرمان وحى خودنماي هٴ با سرانگشت اشار

هم هست، در اين سوره با كنايه و استعاره و ايهـام قرآن  های ديگر آيات گرچه در سورهگونه  اين
های ديگر باشـد و شـباهتش  ه زيباتر از سورهشود كه اين سور و همين باعث مى وجود داردبيشتری 

همين سوره بـه آن اشـاره  72 هٴ در آيكه  چنان سن و زيبايى عروس (همحُ زيرا  ؛به عروس بيشتر شود
  .))))امياْلِخ  ىُحوٌر َمْقُصوراٌت فِ ((((شده است) در اين است كه در زير تور و پشت پرده باشد: 

های مادی و معنوی خداونـد اسـت كـه بـر بنـدگان  كلى، بيانگر نعمت طور به اين سوره نينچ هم
بان یَفِبأَ (((( هٴ ارزانى داشته. از طرفى، تكرار آي كُما تَُكذهای كوتـاه، آهنـگ جالـب و  در مقطع ))))آالِء َرب

 هٴ های خدا) آميخته شـود، جاذبـ تى با محتوای آيات (بيان نعمتزيبايى به سوره داده و اين آهنگ وق
  ٢.گويند مىقرآن  عروس را آنهمين جهت  كند. به بيشتری پيدا مى

                                                             

نورى، حسين  ؛558ص  ،12 ، جالدقائق و بحر الغرائبتفسير كنز قمى مشهدی، محمد بن محمدرضا،  ؛446، صمصباح. كفعمى، ١
موسـوی همـدانى، ؛ 195ص  ،5 ج ،مجمـع البيـاننقـل از  ،351ص  ،4  ، جمستدرك الوسائل و مسـتنبط المسـائلبن محمدتقى، 
  . 155، ص 19، ج الميزان ۀ تفسيرترجمسيدمحمدباقر، 

 . 92تا  91، ص 23، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازی و ديگران، ٢
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بنـد  بـا ترجيعويژه  بـه ؛رسد الفاظ اين سوره نيز از زيبايى خاصى برخوردار است به نظر مى البته
بان یَفِبأَ (((( كُما تَُكذها مناسب اسـت  اندازد اين سوره برای خواندن در عروسى ذهن مى  كه به ))))آالِء َرب

گوينـد خـود  مى» عروس«كنند و زن و شوهر كه در عربى به هر دو  زمزمهبند تكراری آن را  ،تا همه
  ١تكذيب نكنند.های خداوند را  را مخاطب آن قرار دهند و با خود عهد كنند كه هيچ نعمتى از نعمت

نقل شـده كـه فرمـود:  7گويند. در حديثى از امام صادق مىقرآن  را قلب» سي«مبارك  هٴ سور
در توضيح علت توصيف اين سوره به قلب قرآن،  ٢».يس است هٴ سورقرآن  هر چيز قلبى دارد و قلب«

ای كـه بـدون  ونـهگ كنـد؛ به اساسى و بنيادی ايفا مى ىبايد بگوييم كه قلب برای هر موجود زنده، نقش
را بـه يـك قـرآن  تواند به حيات خود ادامه دهد. طبق اين روايت، اگـر داشتن قلب، آن موجود نمى

دهـد كـه در ايـن  قلب آن خواهد بود. اين امر نشان مى» يس«موجود زنده تشبيه كنيم، سورهٴ مبارك 
(توحيد، نبوت و معاد) و  ترين مسائل اسالم كه شامل اصول اعتقادات اسالم ترين و حياتى سوره، مهم
گفته شده است. چون در قرآن  قلب همين جهت است كه به اين سوره به ؛شود، آمده است خالقيت مى

كسى به اين امور  و اگرسخن گفته شده است ...  اصول كلى ايمان يعنى قرآن، نبوت، امام و هٴ دربار ،آن
  حتم به راه صحيح توجه نموده است. طور به توجه نمايد

ديگری كه نبايد از آن غفلت كرد، محتوای بسيار جالب و پيچ در پيچ اين سـوره اسـت كـه  هٴ تنك
... روشـن  برای هركسى كارش، نظمش و گونه كه قلب همان ؛شود ان گشوده نمىمفّسرراحتى برای  به
بـا قرآن برای تفسير است و مفّسران بـرای تفسـير آن ای ه ترين سوره سخت يس از هٴ سورگردد.  نمى

  شوند. مىمواجه  زيادی های چالش
  
    يس است؟ ةسور قرآن الرحمن و قلبة سورقرآن  گويند عروس از چه لحاظي مي. 17

قد ورد من طرق الخاصه و العامه «فرمايند:  مىقرآن  قلب يس به وجه تسميهٴ  بارهٴ ى درطبايعالمه طبا
روايت شده كه برای هـر چيـزی  ىسنّ در منابع روائى شيعه و« ٣؛»ان لكل شيئا قلبا و قلب القرآن يس

    .» يس استقرآن  قلبى وجود دارد و قلب
                                                             

   .عروس قرآن ،احمد، عابدينىر. ك:  برای توضيح بيشتر. ١
  . 111، ص ثواب األعمال و عقاب األعمال. ابن بابويه، محمد بن على، ٢
 . 47ص  ،جامع األخبار. شعيری، محمد بن محمد، ٣
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باشـد كـه   الميـزانرا فهميد اين عبـارت قرآن  گذاری يس به قلب شايد آنچه از آن بتوان سّر نام
الشانى است كه  عظيم هٴ اين سور« ١؛»فالسوره عظيمه الشأن تجمع اصول الحقائق و اعراقها« :فرمايد مى

اسـت كـه قـرآن  يعنى به اين خـاطر قلـب.» های حقايق هستى در آن جمع شده است هاصول و ريش
  اصول حقايق هستى را دربر دارد. 

تا  19ج ( الميزانعالمه در تفسير گرانقدر قرآن  عروس  الرحمن به هٴ سور هٴ در رابطه با وجه تسمي
نقـل 9رسول گرامى اسـالم از امام موسى ابن جعفر از پدرانشان از مجمع البيانروايتى را از  )20
برای هرچيزی عروسى (كنايـه از « ؛»ذكره ن الرحمن جلّ آعروس القر عروس و لكل شىء«اند:  نموده
   »الرحمن است.قرآن  ) وجود دارد و عروسزيبايى

امور  ،آن هٴ واسط خاطر نعم دنيوی و اخروی است كه به بهقرآن  عروس  گذاری آن به شايد وجه نام
  ٢شود. تنظيم مى ها ه و انساناجنّ 

  
اسـت و  قرآن  اي از ديگر سوره  كنند نام آيا عرفان كه به عنوان يك نام از آن استفاده مي. 18

    از اين كتاب استخراج شده است؟

ولى خـود  ؛رفته استكار  بهبارها قرآن  در استشناخت) معنى  به» (عرف«و اصل اين كلمه كه  هريش
 هٴ ؛ اما عرفان در مقابل فلسـفه و كـالم يـك رشـتنيستنيز قرآن  هٴ نرفته و نام سوركار  بهعرفان  هٴ كلم

  علمى و نوعى شناخت و يافتن است.
يابد  كند و عارف با خودسازی، حقايق عالَم را مى فيلسوف از راه عقل به حقايق عالَم علم پيدا مى

داليل عقلى و نقـل سپس با  ،كند پذير است قبول مى د، دين خداوند را كه فطری و عقلو متكلم با تعبّ 
  آيد. شهودهای عرفانى درصدد دفاع از دين برمى

اند، اگر آنان واقعًا چنين  هايشان نوشته مطالب بسيار جالبى در كتاب» اهل عرفان«به قول برخى، 
اند باز هم  اند و اگر اموری را تنها به هم بافته اند كه خوشا به احوالشان كه خوب يافته حقايقى را يافته

  اند. زيبا بافته جالب و
                                                             

  . 62، ص 17 ، جالميزان فى تفسير القرآن. طباطبايى، محمدحسين، ١
 . نماييدمراجعه  احمد عابدينى ۀنوشت عروس قرآندست به كتاب  ز اينديگر ا نكاتىدستيابى به  . برای٢
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هست كه براي باطل شدن سـحر و جـادو بخواننـد و سـحر و     قرآن  اي از آيا سوره يا آيه. 19

    جادو را باطل كند؟

تواند  مباركه يس مى هٴ قل اعوذ برب الفلق) و سور –های معوذتين (قل اعوذ برب الناس خواندن سوره
  در اين راه مثمر ثمر باشد.

  
   شود؟ اهر ميقرآن در آخرت چگونه ظ. 20

در روز قيامت در زيباترين صـورت، در صـف قرآن ، :براساس روايات رسيده از امامان معصوم
  شود.  محشر حاضر مى
قرآن  زيرا ؛را بياموزيدقرآن  ای سعد،«فرمود: سعد كه يكى از ياران خويش بود   به7 امام باقر

مـردم در آن روز در يـك صـد و  اند، روز قيامت حاضـر شـود و ها كه مردم ديده در بهترين صورت
چهـل هـزار صـف از  و اسـت9دها از امت محم ند كه هشتاد هزار آن صفبيست هزار صف هست

به وی نگاه كنند و گويند: ها  آن صورت مردی در برابر صف مسلمانان در آيد، پس به .های ديگر امت
سيما و صفت او را   ت كه بهمعبودی جز خدای بردبار و كريم نيست، همانا اين مردی از مسلمانان اس

رو، درخشـندگى و زيبـايى و روشـنى  كوشاتر از ما بود؛ از اينقرآن  هٴ درباركه او  شناسيم، جز اين مى
نيـز ها  آن رود، صف شهدا مى  به«سپس حضرت فرمود:  »ما داده نشده... بيشتری به او داده شده كه به
تر اسـت،  ز ما بيشست كه درجه و مقام او از شهداگويند يكى ا بينند و مى مىاو را در بهترين صورت 

ــا بعــد به كننــد. ســپس همگــى، خــدمت رســول  نيــز چنــين تصــور مىهــا  آن رود، مــى صــف انبي
فرمايد: اين حجـت خداسـت بـر خلقـش، سـپس ايـن  پرسند اين كيست؟ مى رسند، مى مى9 خدا

ندا شود، ای حجـت مـن در  سجده رود، از طرف ذات الهى به او صورت زيبا [قرآن] در كنار عرش به
تو عطـا كـنم و  بردار و از من طلب كن تا هرچه بخـواهى بـه زمين و ای سخن راست و گويايم، سر
 كند: برخى از ديدی؟ عرض مى خود چگونه بندگان مرا نسبت به ،شفاعت كن تا شفاعت تو را بپذيرم

كـرده و سـبك شـمردند و  ای ديگـر مـرا ضـايع دستورات من عمل كردند؛ عده  مرا حفظ و بهها  آن
عـّزت و جـالل   شـود: بـه خطـاب مى من حجت تو بر تمامى بندگانت بودم.كه  تكذيب كردند، با اين

ترين كيفـر هـم  دهم و دردناك خودم سوگند، امروز بهترين ثواب را برای خاطر تو به بندگان خود مى
   ١»دهم. تو به آنان مىخاطر  به

                                                             

 . 394، ص 4 ، ترجمۀ مصطفوى، ج أصول الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب، ١
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                       قــرآن در زيبــاترين صــورت، روز «رمايــد: ف مى7 در روايــت ديگــری، امــام صــادق
                    بخـوان و بـاال بـرو! پـس قـرآن  گويـد: رسـد مى شود و بـه هـر مـؤمنى مى قيامت وارد محشر مى

به منزلى كه برای او مقّرر شـده برسـد و ها  آن روند تا هر فردی از خوانند و باال مى مىقرآن  هر كدام
  ١».ن فرود آيددر آ
  
   استخاره به بعض يا يك جزء يا بيشتر يا كمتر، چه حكمي دارد؟. 21

رايج و معمول است. قرآن  بلكه استخاره به كل ،علما رايج و معمول نيست هٴ در سيرای  هچنين استخار
كدامش سند و مدرك روايى ندارد، تنها يك عملى شبيه قرعه زدن است، كه جايگاه آن تنهـا  اما هيچ

در امور محاج و پس از سرگردانى كامل است؛ يعنى تا وقتى دستور شرع يا مشاوره صاحب نظـران، 
  آورد استخاره معنى ندارد. انسان را از تحير در مى

  

    به چه صورت است؟قرآن  با تفأل. 22

                 بنـا  ٢ ».بِـالْقُْرآنِ   َال تَتََفـألْ «اسـت:  شـدهنهـى قـرآن  زدن بـه تفـألاز 7در روايتى از امام صادق
      نگری و  آينـده ،در ايـن حـديث تفـألمـراد از  ،انـد به آنچه برخى از فقيهان و اهـل حـديث فرموده

برای ما معلوم شود مريض خـوب كه  اينزدن به جهت  تفألمثل  ؛استقرآن  هٴ وسيل ه بهبينى آيند پيش
                  شـدهنهـى قـرار قـرآن  زدن بـه تفـألگونه  ايناز شود يا نه.  ای پيدا مى گمشدهيا  ميرد شود يا مى مى

               ن اسـت كـه انسـانيـاستخاره عبـارت از ا«است. قرآن  هٴ وسيل بهاست و اين غير از استخاره گرفتن 
 ىچ طرفيكى را انتخاب كند و هيگرى بماند و نتواند براى عمل يكى از دو كار بر ديح يوقتى در ترج

                     نبـرد، از خداونـد مـى خواهـد كـه او  يىخـاص نباشـد و مشـورت راه بـه جـا ىشرعحكم  یدارا
ا فـال يـزدن  تفـألر او را در آن قرار دهـد. امـا يى كند و خيكى از آن دو كار راهنمايرا در انتخاب 

» سـت.ها ينانـده و امثـال يشامدهاى آينى كردن عواقب كارها و پيب شيى و پيمعناى شناسا گرفتن به
ای، آن  اند كه شخص هنگام خواندن يا شنيدن آيه گونه نيز معنى كرده را در اين روايت اين تفألبرخى 
تـوان مسـير  نمىقـرآن  به تفألبا  ،رو به چيزی بزند و بگويد فالن طور خواهد شد. از اين تفألآيه را 

                                                             

  .. همان١
  . 629، ص 2  (ط. اإلسالمية)، ج الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، ٢
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لبته بايد توجـه داشـته باشـيد كـه در های خود اعتماد پيدا كرد. ا زندگى خود را تعيين كرد و به يافته
  شود. به يك معنى استفاده مى تفألبعضى موارد استخاره و 

مرحوم حـاج شـيخ  الجنان مفاتيحاستخاره دارای اقسامى است كه برای آگاهى بيشتر به حاشيه  
ل يكى در اوائ ؛مفاتيح به اين مسئله پرداخته شده هٴ رجوع كنيد. البته در دو جای حاشي;عباس قمى

و  ،برنـد مىنمايند كه نماز استخاره ذات الرقاء را نيز نام  مىآن در جايى كه نمازهای مستحبى را ذكر 
ديگری در اواخر حاشيه بر مفاتيح قبل از آداب تجهيز ميت. الزم بـه يـادآوری اسـت كـه اسـتخاره 

ك طـرف بـرای هايى كه يـ تمامى راه ،نيست و تنها نقش قرعه را دارد. بنابراين ىدارای حجت شرع
  بر آن مقدم است.  ،انسان تعيين شود

                    هٴ كنــد و كــاوی دربــار . 2 ؛ 233، ص 91، ج بحــاراالنوار . 1بــرای آگــاهى بيشــتر ر.ك: 
  دار.  ، طريقهاستخاره
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  فصل دوم:  
 

 پرسش) 18( ... وقرآن  رسم الخط، روخواني، آداب تالوت
 
الخـط   عثمان اسـت يـا رسـم   قرآن  الخط همان رسم ،طهخواهشمندم بفرماييد خط عثمان .1

    ديگري است؟

كتابت و  هٴ خصوص از ناحي ، بهاّولاز صدر قرآن  الخط عثمان نيست. همان رسم ،خير، خط عثمان طه
و تكميل خط قرآن  داشته است. خطاطان بزرگ، در زيبايى زيبايى خط، با گذشت زمان سير تكاملى

قـدم  كسى كه در راه تكميل كتابت مصـحف و زيبـايى خـط آن  د. نخستينان سزايى داشته به آن، سهم 
 هجری قمـریبود كه در حدود سال صدم 7المؤمنين اصحاب امير ابى الهياج از  برداشت، خالد بن

 خوشنويسى و داشتن خط زيبا معروف بود. درگذشته است. او به
وليد بن  و اخبار در دربار رو شع اند كه سعد، موال و حاجب وليد، وی را برای كتابت مصحف گفته

نبـوی در  مسـجد هٴ ) استخدام كرد. او كسى است كه پس از تجديد بنا و توسعق96تا  86عبدالملك (
نوشت. اين تجديد بنـا  شمس را با طال بر محراب آن مسجد هٴ عبدالعزيز، سور  دست عمر بن مدينه، به
 پايان يافت. هجری قمری 90به سال 

را بـا  ز از خالد خواست كه مصحفى با همين خط برای او بنويسد و او مصـحفىعبدالعزي  عمر بن
مبلـغ زيـادی را  اما خالـد ؛گفت  پذيرفت و بر او آفرين را  آنعبدالعزيز   زيبايى تمام نوشت. عمر بن
  مصحف را به او پس داد. خودداری كرده و خواست، كه عمر از پرداخت آن برای انجام اين كار مى

 اج از اصـحابيـابـى اله مصـحفى را بـه خـط خالـد بن«گويـد:  النديم) مى سحاق (ابنا محمد بن
بعره بود  ابى معروف به ابن  نيالحس  خى محمد بنين مصحف در مجموعه خطوط تاريدم. ايد7على

 » د.يحانى رس كه پس از او به عبداّهللاٰ بن
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 پـس در  تند. از ايـننوش ها را با خط كوفى مى مصحف هجری قمریخطاطان تا اواخر قرن سوم 
  دسـت ين مصحف به خـط نسـخ، بهاّولاوايل قرن چهارم، خط زيبای نسخ جای خط كوفى را گرفت. 

 ) نوشته شد. گفته شده اسـت: ویق328 تا 272مقله (   الحسين بن  على بن  خطاط معروف محمد بن
 ، با رسم حروفو نسخ نوشت. او كه در علم هندسه تخصص داشت  ين كسى است كه به خط ثلثاّول

 بخشيد. هندسى و بنا نهادن قواعد و اصول آن، خط عربى اسالمى را تغيير داد و بدان زيبايى
نشده است.  يافت  كار منحصر به اوست و تا كنون در ميان امت اسالمى خطاطى با اين مهارت اين

سوب به اوسـت من هرات در افغانستان هٴ جود در موزتعدادی از مخطوطات تاريخى، مانند مصحف مو
 را نوشت.قرآن  اند كه او دو بار و گفته

) ق689موصلى (متوفای   عبد اّهللاٰ   ياقوت بن  ، به دستهجری قمریخط نسخ عربى در قرن هفتم 
 ها با انواع خطـوط مصحف نوشت. اين مصحف  كمال باالی خود رسيد. او با خط زيبای خود هفت به

 هجری قمریها تا قرن يازدهم  مصحف هٴ كلي  قرار گرفت.نوشته شده بود و پيشوای ديگر نويسندگان 
خصـوص پـس از فـتح  های عثمانى، به دوازدهم ترك قرن اّولشد. در  نوشته مى  خط ياقوت هٴ بر شيو

خطاطان فارسـى  مورد توجه قرار دادند و به دست  سلطان سليم، خط عربى اسالمى را  مصر به دست
  تكامل بخشيدند.   را آن

  
                    به خط عثمان طـه مربـوط بـه چـه زمـاني اسـت       قرآن  دم مرقوم بفرماييد چاپخواهشمن. 2

                     اي از زنـدگي عثمـان    الخـط اعمـال شـده اسـت؟ خالصـه      و چه ويژگي چاپي در ايـن رسـم  

   طه بيان فرماييد.
لدار الشاميه للمعـارف، از سوی ا 1400عثمان طه در قطع رحلى در حدود سال قرآن  نخستين چاپ

با همكاری مؤسسه علوم القرآن و با تأييد و همكاری علمى چند كشور اسـالمى در دمشـق انتشـار 
اشته است؛ بـه ايـن معنـى كـه هـر ای د ريزی شده طرح سنجيده و برنامهقرآن  يافته است. كتابت اين

گردد. هر  آخر يك آيه ختم مى يك آيه آغاز شده و به اّولآن پانزده سطر دارد و هر صفحه با  هٴ صفح
  در بيست صفحه نوشته شده است.قرآن  جزء از سى جزء

آمده است و به تصديق خبرگـان يبا و آميخته به ثلث به نگارش درخط نسخ بسيار ز بهقرآن  اين
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هـای  نوازی و يكدسـتى در ميـان قرآن فن از نظـر خوشنويسـى و اسـتحكام دسـت و قلـم و چشـم
  نظير ندارد. ،يدقديم و جد هٴ نوشت خوش
ــارامــا  ــدگى عثمان هٴ درب ــه دعــوت دولــت  طــه: او خوشــنويس سوری زن                          االصــل اســت كــه ب
                            اسـت. وی أبـو مـروانقـرآن  اش كتابـت عربستان مهاجرت كرده و شغل دولتى و دائمـى  سعودی به
م برابـر 1934هوای حلب در سوريه و در سال و آب هر خوشطه، در ش  حسين بن  عبده بن  عثمان بن
                   مســجد بــود. ليســانس امــام و خطيــب » عبــده حســين طــه«دنيا آمــد. پــدرش شــيخ  بــه ق1355

وشنويسـى و نقاشـى و... را فراگرفـت و در خ ةيالعرب اللغةدريافت نمود و درس  ةاسالمي ةرا در شريع
ــت اجــازه از اســ ــه درياف ــق ب ــد چــون انى همادتموف ــد آم ــتادانى  یحام ــد و از محضــر اس                          گردي

     و هاشـم  دمشـقدر  ىرانـيو محمـد بـدوی ددر حلـب  ىم رفـاعيو ابراهچون محمدعلى مولوی  هم
  بهره برد. یبغداد

آقـای  هٴ نوشـت ،پژوهـى قرآننيد به كتاب توا الخط او مى طه و رسم عثمان هٴ درباربرای اطالع بيشتر 
  مراجعه فرماييد. 657 هٴ بهاءالدين خرمشاهى صفح

  
  را از سطح مقدماتي تا آخرين مرحله به اختصار توضيح دهيد.قرآن  لطفاً مراحل يادگيري. 3

 مراحل يادگيری قرائت قرآن:
تلفـظ عربـى آن و تلفـظ  هٴ آموز با حروف الفبا و نحو ، قرآنروخوانى: در اين مرحله هٴ الف. مرحل

  شود.  ساده و روان آشنا مىصورت  بهكلمات و نيز خواندن آيات 
قبل داشـته باشـد. در  تر از گيرد كه قرائتى روان را مىآموز ف ، قرآنخوانى: در اين مرحله روان ب.
  گيرد.  است فرا مى مؤثرقرآن  كمى از قواعد تجويدی را كه در قرائت ،كنار آن
  گيرد. موارد تجويدی را نيز فرا مى هٴ شود و بقي روان مى كامالً قرائت او  ،اين مرحلهترتيل: در  ج.
و نيـز بـا قـرآن  قرائـت هٴ آموز با نحـو قرآن يادگيری است كه طى آن ،قرائت: آخرين مرحله د. 
توانيـد بـه كتـاب  شـود. بـرای توضـيحات بيشـتر مى های مختلف قرائت تا حدودی آشـنا مى سبك

  آقای موسوی بلده رجوع كنيد. هٴ وشت، نحليةالقرآن

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 های قرآنى ها و پاسخ پرسش    54545454

طه يك فتحه نوشته شده چيست و نمايانگر چـه   عثمانقرآن  كه قبل از هر الفي در علت اين. 4

    مطلبي است؟

ـَ ا) مىگاهى پس از صدای كوتاه فتحه، حرف الف قرار    گيرد: (
اين الـف،  دليل، بـههمين  شود. به در اين حالت، به هنگام خواندن، صدای فتحه دو برابر كشيده مى

  گويند؛ مانند بَا. مى» فتحه هٴ صدای كشيد«يا » الِف َمّدی«
  به اين صورت است:» الف مّدى«روش تلفّظ يا َادا كردِن 

  فتحه. هٴ صدای كوتاه فتحه + مقداری كشش = صدای كشيد
  تر: فتحه + مقداری مّد = الف مّدی. يا به بياِن كوتاه

(خ، ص، ض، ط، ظ، غ، ق، ر) و گـاه پـس از حـرف (ل) صدای الف مّدی پس از هشت حـرِف 
حـروف  هٴ پس از بقيّ  اما ؛شود در زبان فارسى خوانده مى» آ«درشت و غليظ و شبيه صدای صورت  به

، ولـى بـا دو برابـر مـّد و »فتحـه«نازك و رقيق و شبيه صدای صورت  بهو گاه نيز پس از حرف (ل) 
  گردد.  كشش، تلّفظ و َادا مى

ـّ ا)  پيش از الف هٴ شوند، فتح گذاری مى فارسى عالمت هٴ يى كه به شيوها در قرآن صـورت  بهمّدی (
  شود تا معلوم گردد كه فتحه بايد با صدای كشيده خوانده شود؛ به اين ترتيب: ا) نوشته مى -ايستاده (

ا ـ ظا ـ عـا ـ ا (ءا) ـ با ـ تا ـ ثا ـ جـا ـ حـا ـ خـا ـ دا ـ ذا ـ را ـ زا ـ سا ـ شا ـ صا ـ ضا ـ ط
  ها ـ وا ـ يا.  غا ـ فا ـ قا ـ كا ـ ال ـ ما ـ نا ـ

  اكنون به چند مثال از كلماِت دارای الف مّدی بنگريد:
  ِإٰلِه، قاَم، نَرٰيَك، َعلٰى، َصلٰوَة.

شوند، گاه الـف مـّدی بـا گذاشـتن يـك الـف  گذاری مى عربى عالمت هٴ هايى كه به شيو در قرآن
ـَ) نشان داده مىكوچك و كوتاه در كنار  َط بـه  فتحه ( شود؛ به اين ترتيب: َملِِك به جای َمالِِك و ِصـَرٰ

  جای ِصَراَط.
الخط  شـود، بـه دليـل رسـم كه قبل از هر الفى، يك فتحه نوشته مى بنابر آنچه گفته شد، علت اين

  صدای فتحه دو برابر كشيده شود.» الف مدی«هاست و به اين معناست كه با اين  عربى آن
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   ؟»مالك«بخوانيم يا » ملك«صورت  بهدر سورة حمد را » ملك«كلمة . 5

  ١.قرائت هر دو جايز است
  

    چيست؟قرآن  آداب تالوت. 6

                 انـد كـه بـر آداب ظـاهری و آداب بـاطنى  كـريم آداب و شـرايطى ذكـر نمـودهقـرآن  برای تالوت
  شود. تقسيم مى

  

  :قرآن آداب ظاهري تالوت )الف

  رو به قبله تالوت شود.. قرآن  1
  كننده با وضو باشد. شخص تالوت . 2
  بو و پاكيزه باشد.  دهان خوش . 3
ه و سـر پـيش برای رعايت ادب، قاری با سكون و وقار نشسته باشد، يا ايسـتاده رو بـه قبلـ . 4

بلكه مانند كسى باشد كـه در  و پای خود را دراز نكند، افكنده و تكيه نزده و چهار زانو ننشسته باشد
  ايستد و احترام را رعايت نمايد. نشيند يا مى ن مىالشأ نزد جليل
هـر گـاه «قاری شمرده و با آرامش بخواند. از اين جهت است كه در احاديث آمده است كـه:  . 5

  ٢»ست.يرا ختم كند، دانا نقرآن  روز،  متر از سهكسى در ك
قـرآن  خـتمك يـمـاه، ك يـدوست ندارم كه كسى در كمتر از «در حديث ديگر روايت شده كه: 

  ٤».ديكن را ختم قرآن  در هر سه روز،«البته ماه مبارك رمضان مستثنى شده و در روايت آمده:  ٣».كند 
گريه نمايد و اگر او را گريه نيامد، حالت گريه و زاری  كننده از جمله آداب، آن است كه تالوت . 6

  به خود بگيرد.
                                                             

 . استفتاءات مراجع. ١
 . 248، ص 1، ج احياء العلوم؛ غزالى، 222، ص 2، ج ءمحجة البيضا. فيض كاشانى، ٢
  . 617، ص 2 ، جالكافى. كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، ٣
 . 619. همان، ص ٤
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  را با صدای اندكى بلند بخواند، البته اگر از ريا ايمن باشد.قرآن  قاری . 7
تالوت قرآن، صدای خوش سفارش شده است و خـوب اسـت كـه نكـات ظريـف  در دستور . 8
  را رعايت كند. –ع قرائت و غيره زير و بم آن و ترجييا  اعم از كشيدن صدا –تالوت 
 هٴ ، و چون به آيسجده رسد سجده كند هٴ قاری وقتى به آي بدين نحو كه ؛حق آيات مراعات شود . 9

رحمت و ذكر نعـيم بهشـت رسـد، آن را از خـدا مسـئلت  هٴ عذاب رسد به خدا پناه برد، و چون به آي
، و پروردگار باشد تسبيح و تكبيـر او كنـد ای رسد كه مشتمل بر تسبيح يا تكبير و چون به آيه ،نمايد

  دعا و استغفار رسد دعا و استغفار نمايد. هٴ چون به آي
  گفته شود.»  ميطان الرجياعوذ باّهللاٰ من الش«در ابتدای قرائت  . 10
اللهـم  ،ميم و بلغ رسـوله الكـريصدق اّهللاٰ العلى العظ«قاری از هر سوره كه فارغ شود بگويد:  . 11

  ١»ن.يه الحمد ّهللاٰ رب العالميرك لنا فانفعنا به و با
 هٴ بايـد مواظـب دام و دانـ كننـده برای رضای خدا تالوت شود. تالوت با نيت خالص و. قرآن  12

  بكوشد.قرآن  كردن اخالص خود در تالوت رنگشيطان باشد و در پُر
دات ز ديگـر عبـاتر ا راحـتقرآن  گردد كه شيطان در تالوت چندان مىدوجا  آن اين ضرورت از

هنر تالوت و صوت و تجويد همراه است. همـين نكتـه  هٴ با ارائقرآن  زيرا تالوت تواند رخنه كند؛ مى
كسانى كه به  ،به عبارت ديگر .كننده باشد تتالو هٴ شيطان در به انحراف كشاندن انگيزتواند مركب  مى

كننـد،  را تالوت مىن قرآ كسب وجهه در نزد اين و آندرنتيجه صوت و هنر تجويد خود و  هٴ قصد ارائ
مرتكب عبادت ريايى شده و نه تنها اين تالوت ارزش و پاداش الهى ندارد، بلكه بر اساس روايتى كه 

  بيان شده، خشم پروردگار را به دنبال دارد.
ء عندك القرآن وجب  اذا قرى« فرمايد: مى7ساكت شود. امام صادققرآن  در هنگام قرائت . 13
شود، بر تو الزم اسـت گـوش بـدهى و  گاه نزد تو قرآن تالوت مىهر« ؛٢»عك االنصات و االستمايعل

َو ِإذا ((((اعـراف آمـده اسـت:  هٴ قرآنى است كه در سور هٴ همان نكت ،اين .»سكوت و توجه داشته باشى
   ٣.))))قُِرَئ اْلقُْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َو َأنِْصتُوا َلَعلكُْم تُْرَحُمون

                                                             

  . 34، ص 1 ، جاطيب البيان فى تفسير القرآن . طيب، سيدعبدالحسين، ١
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل ، ؛ حر عاملى، محمد بن حسن792، ص4 ، جمجمع البيان فى تفسير القرآن. طبرسى، ٢

 . 214، ص  6  ، جالشريعة
 . 204. اعراف، ٣
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و تـالوت از روی آن، حسـاب »  مصـحف«تالوت كند كه نگاه بـه »  مصحف«قاری از روی  . 14
  كيد شده است.أاين موضوع ت برخاصى دارد و در روايات، 

  باشد.آن قر به هنگام تالوت قرآن، به چيز ديگری فكر نكند و متوجه آيات . 15
  
   :قرآن تالوتآداب باطني  )ب

  چند چيز است:قرآن  و اما آداب باطنى تالوت
آن و يادآوردن فضل الهى و لطف او را بر خلق خود، كه چنـين  هٴ مرتب تذكر عظمت كالم و علوّ  . 1

كالمى را از عرش جالل، امر به نزول اجالل فرموده و آن را به فهم بنـدگان خـود نزديـك سـاخته و 
باشـد. و اگـر حقيقـت جمـال ها  آن كالم خود را لباس حروف پوشانيده تا مخلوقان را طاقت شنيدن

ت بـود و نـه مـا تحـ مىكمال كالم خود را به لباس حروف نپوشانيدی نه عرش را توانايى شنيدن آن 
عًا ِمـْن يَجبٍَل لََرأَ   َلْو َأنَْزْلنا هَذا اْلقُْرآَن َعلى((((شد:  بلكه اجزاء ايشان متالشى مى الثری را، َتُه خاِشـعًا ُمتََصـد

ِ َو ِتْلَك اْألَْمثاُل نَْضِربُها ِللناِس َلَعلُهْم يَخْش  م يفرستاد را بر كوهى فرو مىقرآن   نياگر ما ا« ١؛))))َتَفكُرونيِة اّهللاٰ
جـا طاقـت مخلوق ضـعيف را ك ،آخر» ....ديگرد شكافته مى شد و از هم  دى آن را كه خاشع مىيد مى

لؤ و درخشندگى نور اوست؟ خدای متعال كالم خود را با وجـود عظمت كالم الهى و يارای تحمل تأل
  بيان، آن را به كسوت حروف و الفاظ، در آورده است.  هٴ واسط آن برای فهم قاصر انسانى به هٴ درج علوّ 
خواند كـالم  آنچه مى درَ خواندن، متذكر تعظيم صاحب كالم گردد و ياد آوَ قرآن  قاری در وقت . 2

و در خواندن كالم او نهايت خطر است  داوند عالم و خالق شمس و قمر استبلكه كالم خ ،بشر نيست
هـای  زبان چنـين همطهارت دست بر جلد و ورق و كلمات آن زند،  سزاوار نيست كه بىكه  چنان و هم

های آلـوده بـه  و دل را بخوانند ند سزاوار نيست كه آنگرد م مىناپاك را كه به كلمات ناشايست متكلّ 
  رذايل اخالقى شايسته نيست كه به حول معانى آن بگردند.

م باشد. و اگر به جهت غفلت دل، در آن وقـت، تعظـيم بايد در آن وقت، متذكر تعظيم كالم و متكلّ 
               م را مستحضر نباشد ساعتى قبل از تالوت، تفكر در صـفات و افعـال الهـى نمايـد و مستحضـر متكلّ 

شـنود از عـرش و  بينـد و مى آنچه مى هٴ گردد كه: اين كالم كسى است كه به علت اراده و مشيتش، هم
ه و خـالق و هاست به وجود آورد و در زير و باالی آنها  آن كرسى و آسمان و زمين و آنچه در ميان
                                                             

  . 21. حشر، ١
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 ؛ر و اسيرندقدرت او مسخّ  هٴ موجودات و مخلوقات از ثری تا به ثريا در قبض هٴ رّزاق كل، اوست. و هم
            را هـيچ قـدر  هـا اينبرخى غريق فضل و رحمت او و بعضى گرفتار سـخط و سـطوت او. و جميـع 

تفكر كند قلب او غـرق  ها ايننيست در نزد آنچه محسوس نيست از عوالم مجردات. و چون در امثال 
  گردد. عظمت الهى مى

روايـت اسـت كـه: 7 از حضرت امام جعفر صادق ايد.قاری با ُحزن و رقت قلب تالوت نم . 3
گـاه دل او را هريـز ؛و مكـانى خلـوت ز است: دلى خاشع، بدنى فارغيسه چ  به  قارى قرآن، محتاج«

خوانـدن  قرآن  و چون بدن او از مشاغل فارغ باشد دل او متوجه ،زديگر طان از او مىيباشد ش خاشع 
و چـون در  ،محـروم سـازد  د آنيـو فواقرآن  را از نور شود كه او اى عارضش نمى شود و عارضه مى

هـاى  رد و حالوت خطابيگ مكان خلوتى باشد و از خلق كناره گرفته باشد، باطن او با خدا انس مى
ن مشـرب يـو چـون از ا ،داند شان مىيابد و لطف او را به اي الهى را كه با بندگان صالح خود كرده مى

را در آن يـز ؛دارد تر نمى ن خوشيچ وقتى را از ايكند و ه ار نمىياخت چ حالى را بر آن يد هيجامى نوش
  ١»واسطه در مناجات با پروردگار است.  بى وقت 
  حضور قلب و ترك افكار دنيوی و وساوس باطل در هنگام تالوت. . 4
َأ َفـال ((((فرمايـد:  در معانى قرآن. و آن امری است غير از حضور قلب. خـدای متعـال مى تدبّر . 5

شـان يهاى ا ا بر دليكنند  نمىقرآن  ر در معانىا تفكر و تدبّ يآ« ٢؛))))ُقلُوٍب َأْقفالُها  َأْم َعلى َتَدبُروَن اْلقُْرآنَ ي
سزاوار آن است كـه  ،را تكرار كندآيه كه  اينمگر  ر كندو اگر قاری نتواند در آيه تدبّ » اند؟ زدهها  قفل

اند. چه بسا بـوده  كرده از بزرگان دين كه آيات را تكرار مىاند  هتكرار نمايد. و به اين سبب بسيار بود
  نمودند.  كه در يك آيه، مدتى توقف مى

ر به فهم معنى ظاهر اكتفا نكند، بلكه سعى كند تا حقيقت معنى بر او روشن شـود. پـس در تدبّ  . 6
م ُهَو (((( ای رسد كه مشتمل بر صفات الهى است مثل: به آيهچون  ذ(((( هٴ يا آي ٣))))ريُع اْلبَصيالسال ُ ال  یُهَو اّهللاٰ

حيِإلَه ِإال ُهَو عاِلُم اْلغَ  ْحمُن الر هاَدِة ُهَو الر ذيِب َو الشال ُ الُم اْلُمـْؤِمُن ال ِإلَه ِإال ُهَو اْلمَ  یُم ُهَو اّهللاٰ وُس الس ِلُك اْلُقد
ا يِمُن اْلَعزياْلُمهَ  َعم ِ ُر َلـُه اْألَْسـماُء اْلُحْسـنىيُز اْلَجباُر اْلُمَتَكبُر ُسْبحاَن اّهللاٰ اْلخاِلُق اْلباِرُئ اْلُمَصـو ُ   ْشِركُوَن ُهَو اّهللاٰ

                                                             

 . 111الرزاق گيالنى، ص   ترجمۀ عبد ، شرح مصباح الشريعةالدين بن على،  . شهيد ثانى، زين١
 . 24. محمد، ٢
 . 1. اسراء، ٣
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ماواِت َو اْألَْرِض َو ُهَو اْل  ىَسبُح َلُه ما فِ ي مل كند أدر معانى اين اسماء و صفات نيكو ت ١.))))مُ يُز اْلَحكيَعزالس
  بر او منكشف گردد.ها  آن تا شايد كه اسرار

ها و زمـين، مالئكـه و  آسـمان شده، و از خلقتها  آن و چون به آياتى رسد كه ذكر افعال الهى در
پس عظمت و جـالل  ،ه شدهها و حيوانات و نباتات، ابر و باد و باران و غيره سخن گفت ستارگان، كوه
  و در هر فعلى، فاعل آن را مالحظه كند. الهى را ياد آورد
از احوال آخـرت اسـت،  ها اينای رسد كه مشتمل بر وصف بهشت يا دوزخ يا غير  و چون به آيه
بالهـا در پـيش نعمـت و بـالی آخـرت قـدر  هـا و چه در اين عالم است از نعمتمتذكر اين گردد آن
س از آن به عظمت خدا پى برد. و در دل، منقطع به او شود كه او را از عقوبات آن محسوسى ندارد. پ

  عالم نجات بخشد و به نعيم و لذات آن برساند.
امت و قتـل و ضـرب ايشـان  -آزار –و آنچه بر ايشان وارد شده از ايذای  انبياو چون به احوال 

ايشـان بـا  هٴ طلـب شـود كـه: اگـر همـو متوجـه ايـن م نيازی و استغنای الهى گردد كر بىرسد، متذ
ای رسد كـه  شد. و چون به آيه ای در ملك او اثری ظاهر نمى شدند به قدر ذره هايشان هالك مى امت

در جميع  چنين همحق او گردد. و  متذكر قدرت الهى و علوّ  ،بيان نصرت و ياری اهل حق در آن است
  آيات وعده و وعيد و امر و نهى توجه نمايد.

  و آن چند امر است: ،دارد است نگاهقرآن  را از آنچه مانع فهم معانىخود  . 7
  تقليد و تعصب  -
كه در روايـات  غير از اين، تفسيری برای آن نيستكه  به اعتقاد اينقرآن  جمود بر تفسير ظاهر -

  از آن منع شده است.
ان قاريـان در تحقيق حروف و مخارج آن و ساير اموری كه مي صرف همت و ذهن و فهم خود -
  تأمل را صرف اين مسئله كردن، مانع از فهميدن معانى آن است. هٴ زيرا هم ؛استمتداول 
اصرار بر گناهان ظاهری و باطنى و پيروی از شهوات، كه باعث تاريكى دل و محروم شـدن از  -

  كشف اسرار حقايق و تابيدن انوار معارف حقه است.
د چنان تصور كند كه خطاب به اوست و او مقصـود از مالحظه كنقرآن  قاری هر خطابى كه در . 8

را مشاهده نمايد تأمل كند كه مقصود از آن، عبرت گـرفتن  انبياو هر قصه از قصص  است،آن خطاب 
                                                             

 . 24تا  22. حشر، ١
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زيرا جميع قرآن، هدايت و ارشاد و رحمت و شفا و موعظه  ، نه محض قصه خوانى و حكايات؛اوست
ر كه آن را بخواند بايد كه خواندن او به نحوی باشد كـه و نور و راهنمايى برای عالميان است. پس ه

  بنده، فرمان آقای خود را كه به او نوشته بخواند و آن را بفهمد و به مقتضای آن عمل كند.
  ثر شود.أدل قاری به آثار آيات مت . 9

برای قاری به حسب هر آيه، حاالت متفاوت از قبيل خوف و حزن و شادی، بهجت و بيم و اميد، 
ای رسد كه مشتمل بر تهديد و وعيد است،  لتنگى و گشادگى حاصل شود. به اين نحو كه چون به آيهد

  كند. دل او مضطرب گردد و از خوف مرتعش شود و صيحه زند كه گويا از شدت بيم، قالب تهى مى
شـاد و فرحنـاك گـردد و  ،ای رسد كه داللت بر وسعت رحمت و وعده مغفرت كند و چون به آيه

  ى و انبساط در او به هم رسد.شكفتگ
رسـد  چون به شـرح دوزخ و ،و چون به وصف بهشت رسد، اثر شوق به آن در دل او ظاهر شود

و چون به ذكر صفات جالل و جمال و اسمای خداوند متعـال رسـد، عالمات خوف در او پيدا گردد، 
  خضوع و فروتنى كند و به ياد عظمت و كبريای او افتد. 

وت قرآن، حصول اين حاالت است در دل و عمل به آن، وگرنـه تنهـا حركـت مقصود كلى از تال
  زبان، امر سهلى است.

كه ازغافلين نيستند  ؛ زيرا درجات تالوت كنندگاندر تالوت قرآن، حال قاری در ترقى باشد . 10
  سه گونه است: ،اند غفلت بيرون آمده هٴ و از مرتب
               خوانـد  مىقـرآن  ور پروردگـار ايسـتاده وقاری خـود را چنـان تصـور كنـد كـه در حضـ )الف

ع ق و سؤال و تضـرّ شنود. و در اين وقت، حال او تملّ  كند و كالم او را مى و خدای متعال به او نظر مى
  و ابتهال است.

چنان در قلب خود مشاهده نمايد كه گويا خداوند عظيم به لطف و كرم خـود بـه او خطـاب  )ب
كند. و مقام او در اين وقت، مقام هيبت و حيا و گوش دادن و  ويد و امر و نهى مىگ كند و سخن مى مى

  شنيدن است.
و فكر  هّمت او توجه بر صاحب كالم باشد هٴ مطلقًا متوجه خود و تالوت خود نباشد، بلكه هم )ج

يسـت. جمال اوست و او را پروای غير او ن هٴ به نحوی كه گويا مستغرق مشاهد ؛او منحصر در او باشد
  گردد. پايان مى حد، و لذت و حالوت تالوت او بى و اگر كسى به اين درجه رسيد بهجت او بى

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 61 الخط، روخوانى، آداب تالوت قرآن و ... رسم

اسـت. و »  نيمـي  اصـحاب« هٴ سابق، درجـ هٴ است. و دو درج»  نيقيصد« و»  نيبمقرّ « هٴ و اين، درج
  است. »غافلين«باشد درجات  ها اينآنچه غير 
ای  ا و خوبى خود را نبيند. پس هر گـاه بـه آيـهخود غافل شود و چشم، رض هٴ از حول و قو . 11

ايشان نبيند و از اهل آن وعـده نشـمارد،  هٴ رسد كه مشتمل بر وعد و مدح نيكان باشد خود را از زمر
بلكه اهل صدق و يقين را از اهل آن وعده شمارد و آرزو نمايد كه خدا او را به ايشان ملحق سازد. و 

خود را به نظر در آورد و چنان  ،ذمت گناهكاران و مقصرين باشدای رسد كه مشتمل بر م چون به آيه
فرمايـد:  در وصف متقين مى7تصور نمايد كه خود مخاطب به اين آيه است. حضرت اميرالمؤمنين

هـاى دل خـود را بـه آن متوجـه  ف، گوشيد و تخويبر تهد  دند كه مشتمل استياى رس هيچون به آ«
  ١».رسد شان مىيهاى ا گوش دن جهنم به ياد غُريفردارند و چنان پندارند كه صداى  مى

م و عامل به آيـات عظيقرآن  هٴ راستى قاری و تالوت كنند كه خداوند متعال توفيق دهد كه بهاميد 
  .آن باشيم هٴ كريم
 
گوش   و ، يكي از فوائد خواندن))))و اذا قُرَئ القرآُن فاستمعوا له و انصتوا لعّلكم ترحمون(((( ةطبق آي. 7

احاديث يـا آيـاتي ديگـر را     گيريم. لطفاً دادن به قرآن، اين است كه مورد رحمت الهي قرار مي

 يا مضرّات نخواندن آن را بيان كرده باشد.قرآن  ذكر كنيد كه ديگر فوائد خواندن
ْت يـَو ِإذا تُلِ ((((آيـاتى ماننـد:  .مراجعه نماييـد» تالوة«ت به لغ معجم المفهرسبرای پيدا كردن آيات با 

يا چند آيه كـه » ديافزا ىمانشان ميات [قرآن] خوانده شود بر ايو چون آ« ٢؛))))ماناً ياتُُه زاَدتُْهْم إيِهْم آيَعَل 
دهـد تـالوت  كه نشان مى ٣))))ِهمْ يَزك ياِتِه َو يِهْم آيْتلُوا َعَل ي ِهْم َرُسوالً ِمْن َأْنُفِسِهمْ يِإْذ َبَعَث ف((((آمده ها  آن در

دًا َو بُكِ يِهْم آيَعلَ   ِإذا تُْتلى(((( هٴ ها نقش اساسى دارد. يا آي انسان هٴ آيات در تزكي وا ُسج ْحمِن َخر ٤؛))))ايـاُت الر 
باز » افتادند. ىن ميان بر زميشد، سجده كنان و گر ىرحمان بر آنان خوانده م یات خدايكه آ ىهنگام«

                                                             

 ،. 184 ۀخطب ،614، ص 3  ج ،ترجمه و شرح نهج البالغةنقى،  االسالم اصفهانى، على . فيض١
 . 2. انفال، ٢
 . 2و جمعه،  164. آل عمران، ٣
  . 58. مريم، ٤
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، 89،، نحـل51،از جملـه عنكبـوت ،دانـد را بشـارت، هـدايت و رحمـت مىقرآن  آيات فراوانى كه
  . نماييدمراجعه  قرآن ژرفايىبه كتاب  بارهست در اين و... مناسب ا 185،بقره

بايـد از  را آنفضيلت و عظمت كتاب مقّدس، باالتر از درك محدود انسان خاكى اسـت. فضـيلت 
  شنيد. 7 معصومين هٴ و ائم9پيامبر اكرم

كـريم موجـب  تـالوت قرآن« ١؛»لقاح االيمـان تـالوه القـرآن«فرمايد:  مى7 اميرالمؤمنين على
  .» ايمان استباروری 

بـا گوشـت و قـرآن  جـوان باشـد،كـه  درحالىكند قرآن  هركس قرائت«فرمود: 7 امام صادق
  ٢».احتجاج كند در روز قيامت از طرف او با فرشتگان خداقرآن  خونش آميخته گردد و

 در پيشـگاه خـدا از9 فرقـان نـاراحتى و شـكايت پيـامبر اسـالم هٴ مباركـ هٴ سـور 30 هٴ در آي
 .كننــد اعتنـايى مى قرآن بى ای كـه بـه آن دسـته ؛بــازگو شـدهقـرآن  مسـلمانان بـاكيفيـت برخـورد 

را تـرك گفتنـد و از آن قـرآن  داشـت: پروردگـارا! ايـن قـوم مـن پيشـگاه خـدا عرضـه پيـامبر به
ُسوُل (((( :دوری جستند َقـْومِ يـَو قاَل الر ِإن َخـُذوا هـَذا اْلُقـْرآَن َمْهُجـور ىا َربايـن سـخن و ايـن  ٣.))))اً ات
پيشـگاه   مسـلمانان بـه چنـان ادامـه دارد، كـه از گـروه عظيمـى از امروز نيز هم9 شكايت پيامبر
كـه رمـز حيـات اسـت و  قرآنـى ؛دسـت فراموشـى سـپردند را بهقـرآن  برد كه اين خدا شكايت مى

های  مملـو از برنامـه نجات، قرآنى كه عامل پيـروزی و حركـت و ترقـى اسـت، قرآنـى كـه هٴ سيلو
اشــان دســت  و جزائى را رهــا ســاختند و حتــى بــرای قــوانين مــدنىقــرآن  ، ايــناســتزنــدگى 
  !ى به سوی ديگران دراز كردندگداي

 ،شـود نان مىنصيب مـا مسـلماقرآن  ترين خسران و زيانى كه از ترك شايد بتوان گفت كه بزرگ
  همين گاليه و شكايت پيامبر است. 

از كلمـات آن  بخشـى .مراجعـه فرماييـد7حضرت علـى البالغه نهج  بهقرآن  درمورد فضيلت
در نهـج قـرآن  احمد عابدينى آمده اسـت. كتـابآقای  هٴ نوشت قرآن عروسكتاب  هٴ حضرت، در مقدم

  آقای محمد مرادی نيز بسيار مفيد است. هٴ نوشت ،البالغه
                                                             

 . 572، ص غرر الحكم و درر الكلمالواحد بن محمد،   . تميمى آمدى، عبد1
 . 603، ص 2  ، جالكافى. كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 2
 . 30. فرقان، ٣

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 63 الخط، روخوانى، آداب تالوت قرآن و ... رسم

هاي قرآني مثـل وقـف، حـروف يرملـون و... را      خواند، اگر كاربرد عالمت ميقرآن  كسي كه. 8

تلفظ » سمد«را » صمد«كه  خواندن او باعث شرك ورزيدن است يا نه؛ مثل اين قرآن  نداند، آيا

   بگويد؟» زالين«را » ضالين«كند يا 

                   قـرآن  در روايـات آمـده اسـت: افزايـد. بـر زيبـايى آن مىقرآن  مراعات قواعد تجويدی در قرائت
               را بـا صـدای خـوب قـرآن « ١؛»زيّنوا القـرآن باصـواتكم«فرمود: 9را با لحن زيبا بخوانيد پيامبر

  »زينت ببخشيد.
كنـد؛  زيبـا مى را آننيكـو گردانيـدن اسـت و قواعـد تجويـد در قرائـت قـرآن، معنای  بهتجويد 

  مراعات كنيم.قرآن  ست قواعد تجويد را به هنگام قرائتبنابراين مستحب ا
و امثــال آن پرسـيديد، چــون ســؤال فقهــى » ض«يــا » ز«و » ص«يـا » س« هٴ دربــار آنچــهامـا 

الزم هـا  آن انـد رعايـت نظر مراجـع تقليـد مراجعـه شـود و اكثـر مراجـع فعلـى گفته است بايد بـه
نمـاز خـود را بايـد بـه نحـو عربـى صـحيح  كنـد و انسـان تغييـر مى كـامالً است؛ زيرا گاهى كلمه 

ــد و  ــين همبخوان ــرآن  چن ــدق ــد، و آوردن  را باي ــط خوان ــدون غل ــه» س«ب ــای  ب ــط » ص«ج غل
اّهللاٰ مظـاهری، نظرشـان ايـن اسـت كـه بايـد بـه عربـى  برخى مراجـع تقليـد هـم مثـل آيـة ٢.است

  ٣.نه عربى صحيح و كامل ،عرفى خوانده شود
  
ــدن. 9 ــرآن  اگــر هنگــام خوان ــدن  تلفــظ ق ــدانيم و در درســت خوان                           بعضــي از كلمــات را ن

ــرده   ــاه ك ــيم، گن ــك كن ــدن آن ش ــا نخوان ــادگيري  ي ــراي ي ــم؟ ب ــرآن  اي ــه راهق ــي  چ                           حل

   دهيد؟ پيشنهاد مي

دقت آن قر گناه نيست و بهتر است انسان در خواندنقرآن  شك در درست يا نادرست خواندن الفاظ
را ياد بگيريد تا در خوانـدن آن قرآن  نمايد و الفاظ آن را درست بخواند. در اين زمينه بايد روخوانى

بايد گفت بحمداّهللاٰ در اين زمينـه كارهـای خـوبى قرآن  اما دربارW يادگيری .با مشكل برخورد نكنيد
                                                             

  . 190، ص 89  ، جبحار األنوارحمدباقر، . مجلسى، م١
 مبحث قرائت نماز.  ،مراجع تقليد توضيح المسائل. ٢
   ، بحث قرائت نماز.توضيح المسائلاّهللاٰ مظاهری،  . آية٣
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نوارهـای كاسـت  ،قـرآن زشهای آمـو مانند كالس ؛توانيد از آن استفاده نماييد انجام شده و شما مى
.. اما اگر برايتان امكان شركت در كالس باشد بهتر اسـت .و غيرهقرآن  های آموزشى دی قرآنى و سى

هـای  دی كه در كالس همراه با استاد شركت نماييد و در غير اين صورت گوش دادن به نوار يـا سـى
  تواند مؤثر باشد. قرآنى مى

  
                  راهـا   آن اسـتخراج كنـيم و  قـرآن   ملـي زنـدگي را از  تـوانيم دسـتورات ع   ما چگونه مـي . 10

    بريم؟كار  به

امور زندگى خـود قـرار دهيـد خوشـحاليم و  هٴ را سرلوحقرآن  خواهيد كه مى پرسشگر محترم از اين
  اميدواريم كه در اين جهت موفق و پيروز باشيد.

  وأم با هم انجام دهيد: بايد چند كار را تقرآن  صحيح و درست از هٴ برای استفاد
دانيـد كـه مكتـب  آشـنا هسـتيد و مىقرآن  از دستورات بخشىبا  مسلّماً شما  ،كه اول از همه اين

كـه در وسـعتان اسـت و جـا  آن خواهد؛ بايـد سـعى كنيـد تـا نورانى اسالم چه اموری را از شما مى
الى برايتـان پـيش ؤدستورات س دانيد عمل كنيد و اگر در راه عمل به اين را كه مىقرآن  دستوراتى از

  ال كنيد.ؤآمد از اهل فن س
        و نتـايج انـد  هنمود تـدبّرقـرآن  قبل از شما علما و دانشمندانى در معـانى و مفـاهيم ،كه ثانيًا اين

              هـا وجـو، ايـن كتاب ؛ شما بايد سعى كنيد بـا پـرساند هات خود را در كتبى در دسترس قرار دادتدبّر
              برداشـت از آيـات هٴ اسـتفاده نماييـد و هـم بـا نحـوها  آن اتتدبّر هٴ مطالعه بفرماييد تا هم از نتيجرا 

  آشنا شويد.قرآن 
                  ات خودشــان اســت تــدبّر هٴ را كــه نتيجــقــرآن  االســالم قرائتــى نكــاتى از آيــاتةجنــاب حج

                    نيـز كتـابى اسـت كـه  تفسـير نمونـهاستفاده اسـت. اند كه اين نكات قابل  آورده تفسير نوردر كتاب 
            هـای  پاسـخو  سـؤال ،نكـات تفسـيری ،های مختلـف آيـات از جملـه شـأن نـزول شما را با جنبه

نمايد. پس از آن نوبـت بـه  .. آشنا مى.آيات ممكن است برای انسان پيش بيايد و هٴ روزی كه دربار به
  رسد. ىم تفسير راهنما

آشنا شويد و ايـن كـار  خوبى بهقرآن  عمل كنيد بايد با زبانقرآن  كه بتوانيد به ثالثًا شما برای اين
  نماييد: تدبّرانس گرفته و در آن بسيار قرآن  كه با ممكن نيست مگر اين
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نظـر  با آن است و ايـن مطلـب از نقطـهراه انس با چيزی، ارتباط زياد داشتن اند  هبزرگان فرمود
  است.  انكارناشدنىم و انشناختى امری مسلّ رو

كريم را بشناسد و آن را سخن خداوند بداند كه در هر لحظه و سـاعت بـا او بـه قرآن  اگر انسان
اگر خداوند را به بزرگى و عظمت و لطـف و  ؛گويد مىنشيند و بدون واسطه، با او سخن  مى وگو گفت

و قـرآن  زرگ با آن صفات جـالل و جمـالش دررحمت و حكمت شناخته باشد و بداند كه خداوند ب
را نـور و قـرآن  هٴ كلمه كلم گاه آن ١.))))ِكتَاِبه ىَفَتَجلى لَُهْم ُسْبَحاَنُه فِ ((((ى و ظهور يافته است: كالمش تجلّ 

كـالم كه قرآن  د او باالتر از انس باداند و هيچ لذتى در عالم در نز مىپاكى و حكمت و پند و هدايت 
. البتـه نخواهد بـودها و خيرات است  ها و كماالت و خوبى زيبايى هٴ محبوب و سخن خالق بوده و هم

  :نمودو به چندين امر توجه كامل  داشتمنظم  ای بايد برنامهقرآن  برای انس با
               اش دقـت  ترجمـه بـه يـك صـفحه از آن تـالوت ويـا  كـريمقرآن  روزی ده آيه از كم دست . 1
               آنچـهگـاه از معـانى  و هيچ نكنيـددر هـيچ روزی تـرك را قـرآن  بـدين معنـا كـه تـالوت ؛نماييد
  د.يغافل نشو ايد خوانده
  ش فراموش نگردد.ا ىو آيات نورانقرآن  در تدبّر . 2
كريم كتابى است كه برای قرآن  ؛ چونها آنمواظب گناهان بودن و تصميم بر ترك و دوری از  . 3

بايد از قرآن  برای استفاده از  ٢.))))نيِه ُهدًى ِلْلُمتقيَب فيذِلَك اْلِكتاُب ال َر ((((هدايت متقين نازل شده است: 
كه خـود پـاك اسـت و كتـاب قرآن  ازای  هنظر اعتقادات و نيت و اعمال پاك و پاكيزه بود وگرنه بهر

  پاكان است نخواهيم داشت
از طريق زبان و دهان خوانده و قرآن  چون ايد بيشتر متوجه گناهان زبان بود؛در بين گناهان ب . 4
شدت از دروغ و غيبت و تهمـت و آزار بـا زبـان و سـاير گناهـان زبـان  شود پس بايد به مىتالوت 

  .» دييزه نماياست پاكقرآن  یها خود را كه راه یها انده«اجتناب كرد. در حديث آمده است 
  
  مهم: ةدو نكت

 .را بفهميـدقـرآن  االمكان با زبان عربى آشنا شويد تا بتوانيد خودتان معانى بايد حتىقرآن  برای فهم
                                                             

 . 204(صبحى صالح)، ص  نهج البالغة. سيدرضى، محمد بن حسين، ١
  . 2. بقره، ٢
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كـدام كلمـه مربـوط بـه آيات توجه كنيد كه اين معانى  هٴ ترجم هٴ  هنگام مالحظاّوالً  برای اين كار بايد
توانيد صوت يكـى از قاريـان محبـوب  مى مثالً را بفهميد (قرآن  معانى كلمات ،به عبارت ديگر .است

كم معانى آيات در ذهنتـان  آيات نگاه كنيد تا كم هٴ خود را گذاشته و همزمان با خواندن او روی ترجم
 .يـدنما شما را در فهم كـالم عـرب بسـيار كمـك مى ،آشنايى با صرف و نحو ،در ضمن .نقش ببندد)
دی  شود بخش مقدماتى كتاب صـرف سـاده و كتـاب نحـو مقـدماتى را همـراه بـا سـى پيشنهاد مى

  .های آن مرور كنيد درس
شوند؛ لـذا بـرای  محكم و متشابه تقسيم مى هٴ به دو دستقرآن  آيات ،فرمايد مىقرآن  كه خود چنان

هايى كـه  د برای پاسخ به سـؤالبايد با آيات محكم و متشابه آشنا شويد و برای اين كار بايقرآن  فهم
ها دست  پاسخآيد حتمًا تفسير را مطالعه بفرماييد تا به برخى از  ضمن مطالعه ترجمه برايتان پيش مى

را مطالعه كنيد. الزم به يـادآوری  تسنيمو  الميزانتر مثل  ديد تفسيرهای دقيقتر شُ  بعدًا كه عميق .يابيد
قـرآن  انمفّسـركـه اسـت :اهـل بيـتاجعه به روايات مر مندفهم برخى آيات نيازبرای است كه 
پس قبـل از  .رسد ين قدم مناسب به نظر مىاّول برای تفسير نمونهمراجعه به  ،كه گفته شد چنان .هستند
قضاوت و برداشت نسبت به آيه به تفسير مراجعه نموده و با درك شـأن نـزول و روايـات و گونه  هر

  حيح از آيه نزديك شويد.به برداشت ص ،Ĥيههٴ مسائل ديگر دربار
  
   مأنوس كنم؟قرآن  توانم فرزندان خُردسالم را با چگونه مي. 11

   :توانيد راهكارهای زير را عمل كنيد برای اين كار مى
را بگوييد و از فرزندتان بخواهيد تا او قرآن  ضبط صوت يا ام.پى.تری بگذاريد و خودتان كلمات

آيـد، در اوقـات  از صـدای خـودش خوشـش مى كودك چون ؛نيز بگويد و صدای هر دو ضبط شود
  كند. دهد و حفظ مى را گوش مىها  آن مختلف،

های كوچك شروع كنيد و همراه با يك داستان جالب يا خاطره خوشـى نيـز  تالش كنيد از سوره
ه از ؛ ثانيًا بـا اسـتفادبايد خودتان، خواندن آن سوره را خوب بدانيد اّول برای اين كار ،باشد. بنابراين

 اگر بچه پرسيد اين كلمـه يعنـى چـه، ، معنای آن سوره را تا حدودی بدانيد كهتفسير نمونهيا  ترجمه
  دهيد.  پاسخبتوانيد 
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                        امـور زيـر را نيـز مـد نظـر ،ب و بسـيار خـوبى اسـتبيـان شـد كـه راه مجـرّ  آنچـهعالوه بر 
 داشته باشيد:

دن و تبيين مسائلى (مثل: خدا كيست و چـرا بايـد از او اطاعـت فرزندان خود را با روشن كر . 1
قـرآن  منزلـت قـرآن، ثـواب و فضـيلت بخوانيم، چرا بايد نماز بخوانيم، مقـام وقرآن  كنيم، چرا بايد

  آشنا كنيد. قرآن  بيشتر با )بهترين راهنما و...قرآن  خواندن،
مـأنوس باشـيد و قرآن  بايد خودتان با ،دمأنوس كنيقرآن  خواهيد فرزندانتان را با شما كه مى . 2
  تأثير داشته باشيد. ها  آن تا در ق به اخالق قرآنى باشيدمتخلّ 
تر كنيـد  بيشتر و قویقرآن  های مجالس مذهبى و كالس را با مسجد وها  آن ارتباط سعى كنيد . 3
  .وقت عادت دهيد اّول را به خواندن نمازها  وآن
وخوی  لقخُ چراكه ؛ اليق باشندشته باشيد كه مبادا از دوستان نارت دابردوستان فرزندانتان نظا . 4

  .دوستان در يكديگر بسيار تأثيرگذار است
  .معتبر ثبت نام كنيدقرآن  حتمًا فرزندانتان را در يك كالس . 5
سر ها  آن برخورد باشيد و اگر لغزش يا خطايى از رفتار و خوش سعى كنيد با فرزندانتان خوش . 6
 .را در حضور جمع تحقير نكنيد ها آنبرخورد نكنيد وها  آن شدت با زد به
در امـر  چنـين همو قرآن  را به خواندن نماز وها  آن داشتنى های جذاب و دوست دادن هديه با.  7

 تحصيل تشويق كنيد كه بسيار مؤثر است.
 هٴ شته باشيد (جلسداقرآن  هٴ بار يك جلس سعى كنيد خود و فرزندانتان هر روز يا چند روز يك . 9

طرف كنيد و در ايـن مـورد اگـر غلـط بخوانيد و اشكاالت همديگر را برقرآن  خانوادگى) و دور هم
صدا و مشهور استفاده كنيد كه اين روش نيـز  از قاريان خوشقرآن  های دی داريد حتمًا از نوار يا سى

  بسيار مؤثر است.
 
    آشنا شويم و از آن الگو بگيريم؟قرآن  باچه كاري بايد انجام بدهيم تا بتوانيم بهتر . 12

پـس  .مأنوس شد و روزانه چند آيه از آن را با ترجمه خواند و در ترجمه دقت كردقرآن  بايد با اّول
دوره مطالعه كنيد تا  تفسيری كه مناسب با فهم شماست تهيه نماييد و آن را يك ،بعدی هٴ از آن در مرحل
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توجه نماييـد و بـا قرآن  بعدی به امور ذيل در هٴ بنمايد. در مرحلكتاب الهى تا حدودی برای شما رخ 
  شويد. قرآن  تری از نو وارد ريزی كامل يك برنامه

الف) آشـنايى  :از آن جمله ؛و بهره مندی بيشتر از آن بايد مراحلى را طى كردقرآن  برای شناخت
ج) رعايـت آداب  ؛هـم قـرآنب) آشنايى با ابزار و شرايط ف؛ و محورهای اساسى آنقرآن  با اهداف
   .قرآن د) رفع موانع فهم ؛ قرآن

  پردازيم.  مىهر كدام  هٴ در اين نوشتار به توضيح مختصر دربار
و  ،مخاطب چه كسى اسـت ،هدف آن چيست در محورهای كلى نظيرِ قرآن  الف) شناخت اجمالى

و فهـم قـرآن  ن بـابرخورد انسـا هٴ نقش بسزائى در نحو ،طرح كلى محتوی و مطالب آن چگونه است
  نمايد.  مىمطالب آن ايفا 
توان به آن اشاره كرد اين است كه هـدف ايـن كتـاب  مىطور خيلى مختصر در اين راستا  هآنچه ب
 هٴ اسـت. در سـور» نـاس«قرآن  و به تعبير خودها  انسان هٴ الشأن هدايت است و مخاطب آن هم عظيم
لُماِت ِإَلى النوِر ِبِإْذِن َربِهْم ينَْزْلناُه ِإَل الر ِكتاٌب أَ (((( :ابراهيم تصريح شده است كهٴ مبار اَس ِمَن الظَك ِلتُْخِرَج الن
  ١.))))ديِز اْلَحميِصراِط اْلَعز  ِإلى

از ها  الشأن نيز كه تمامش در راستای هـدايت و خـارج سـاختن انسـان ی اين كتاب عظيمامحتو
گـری برخـوردار بـوده كـه بـا  گيـری و دعـوت ظلمات به سوی نور است همواره از دو عنصر تبيين

  شود: مىبندی  يك نگاه كلى در محورهای ذيل جمع برخورداری از اين دو روش محتوای آن از
شناسـى و توحيـد در ابعـاد  ويـژه يگانـه ه. بخشى از آيات در راستای دعوت به خداشناسى بـ1

 24تـا  21است كه از آن جملـه آيـات  اء و اوصاف خداوند تبارك و تعالىمختلف آن و معرفى اسم
  .استبقره  255 هٴ آي و حديد هٴ سور 6تا  1آيات  ،حشر هٴ سور
عـالم بـرزخ قيامـت  ،احل و منازل مختلف مـرگخروی در مر . معادشناسى و معرفى حيات ا2

كريم به اين محور اختصاص يافته است كـه قرآن  كبری و بهشت و جهنم كه حدود يك سوم از آيات
   .مباحث معادشناسى در فرآيند هدايت و سعادت است هٴ اين خود نشان از اهميت و نقش ويژ

                                                             

ها به سوی  سوی تو نازل كرديم تا مردم را به اذن پروردگارشان، از تاريكى آن را به الف، الم، را. [اين] كتابى است كه«. 1. ابراهيم،١
  »نور بيرون آوری؛ به راه آن [خدای] عزتمند ستوده.
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                  يدن بـه آن هـدف نهـائى يعنـى . دعوت به تهذيب نفس و تطهير باطن كـه از شـرايط الزم رسـ3
                همـواره دعـوت كلـى بـه  ،خروج از ظلمات به سوی نور و تقرب الى اّهللاٰ اسـت كـه در ايـن راسـتا

از آيـات را بـه خـود ای  هبخش گسترد ،و جميع مراتب آن اايمان و جميع مراتب آن و دعوت به تقو
  اختصاص داده است.

 را و چگونگى تربيتها  آن تربيت نمودن حضرت حق هٴ اوليا و حكما و تببين نحو ،انبيا. قصص 4
هـا  آن و معـارف فراوانـى اسـت و بـا دقـت درهـا  اين بخش از آيات مشتمل بر پيام .مردم راها  آن
 هٴ رخورد كفار با اهل ايمان و مقابلو بها  گردد. سرگذشت جنگ مىهای فراوانى عايد و واصل  توشه ره

  گيرد. مىنيز در اين بخش جای  ماناهل اي
از  ،بـه كليـات از احكـام و وظـايف عملـى مسـلمان ،در اين بخش از آيـات .االحكام . آيات5 

معامالت و اجتماعيات مثل نماز و روزه و خمس و جهاد و بيع و نكاح و... اشاره شـده كـه  ،عبادات
 ،د. در همـين بخـششو مىتبيين : اراطه هٴ الشأن و ائم پيامبر عظيم سخنان باتفصيل و جزئيات آن 

  گردد. نيز مندرج مى استآياتى كه مربوط به آداب اجتماعى مسلمانان 
در مراحـل و مراتـب قـرآن  تحصيل و فراهم ساختن ابزار و شـرايط الزم بـرای اسـتفاده از .ب 

تـر  عالى تنها دانستن قواعد روخوانى و برای مرتبهقرآن  برای تالوت .تفسير ،ترجمه ،مختلف تالوت
ويـژه  هتحصيل ادبيات عرب بـ ،قواعد تجويد كافى است و برای دستيابى به توان ترجمه نمودن آيات

هنگام ترجمه مراجعه به تفاسـير  .اما كافى نيست ،لغت و معانى الزم است ،نحو ،های صرف در شاخه
عالوه بر دانـش  ،نقرآ و توان تفسير نمودنقرآن  بسيار كارگشاست و برای برخورداری از فهم تفسير

در آيـات و  تـدبّرتفكر و  ،حلم در مقابل سؤال ،طرح سؤال ،قرآن تسلط كامل بر آيات ،ادبيات عرب
تر طهارت دل و تهذيب نفس از  الشأن و از همه مهم ين عظيممفّسرتوجه به آراء و نظريات  ،مقاصد آن

  .استقرآن  آلودگى از جمله شرائط و ابزار ضروری برای فهم تفسيری
و مبـين  مفّسرناظر بر يكديگر و قرآن  كه در برخى موارد آياتجا  آن از .. تسلط كامل بر آيات1

آهنگ  تسلط كامل بر آيات نقش مؤثری در فهم آيات ايفا كرده، راهيابى به آياِت هم ،همديگر هستند
ات را بـه توضيح و تفسـير واضـحى از آيـ –گردد  مىكه در پرتو تسلط بر آيات ميسر  – امحتو و هم
نيز بـر آن قـرار  اولياء هٴ كه سيرقرآن  های مكرر و شايد يكى از اسرار تأكيد بر تالش آورد مىارمغان 

  است.قرآن  تحصيل تسلط كامل بر ،گرفته است
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هـای  دست آوردن ظرافت هها برای به نطق كشيدن آيات و ب از جمله بهترين شيوه .. طرح سؤال2
يا  وجو كنيم پرس ... ترتيب آيات و ،ها انتخاب واژه ،ش الفاظ آياتاين است كه از چينقرآن  محتوای
در  ،عنـوان مثـال هبـ .باشـيمقـرآن  جوی پاسـخ آن ازو های كلـى در جسـت كه با طـرح سـؤال اين

چگونه بيان كرده اسـت و بـا ايـن قرآن  ی اين باشيم كه خداوند شگردهای شيطان را دروجو جست
  .هيمنگاه آيات را مورد مداقه قرار د

            داری در مقابـل  حلـم و خويشـتن ،ترين مسئله بعـد از طـرح سـؤال مهم .. حلم در مقابل سؤال3
لغوی ننماييم و چيـزی را بدين معنا كه عجله در يافتن پاسخ بدون رعايت قواعد ادبى و  ؛سؤال است
ير بـه رأی قـرار اسناد ندهيم كه در اين صورت در معرض خطـر تفسـقرآن  ن و شواهد بهبدون قرائ

   .خواهيم گرفت
نظـر از آن بـرای  قطعيا  شده . برای پاسخ به سؤاالت مطرحدر آيات و مقاصد آن تدبّر. تفكر و 4

 كه بسياری از آيات در نگـاه اينباوجود كند.  مىترين نقش را ايفا  عنصر تفكر و تعقل مهم ،فهم آيات
های آن موقوف بر تفكـر و تأمـل  و لطافتها  فتظرا ،قابل درك و فهم استها  برای عموم انسان اّول

كنـد و پـر  مىدعوت قرآن  د ما را به تفكر درمكرر و مؤكّ  طور به خودقرآن  است و از اين روست كه
يه برای تفكر برای او حاصل باشد كه از اّول تواند در آيات به تفكر نشيند كه مواد مىواضح است كسى 

های  ها و الفاظ و برخى ديگر از زمينه دانستن معنا و مفهوم واژهو  آن جمله است دانستن قواعد عربى
مهـم در  ىالزم به يـادآوری اسـت طـرح سـؤال نقشـ . ... چون شأن نزول آيات و غيره تفسيری هم

  گيری تفكر دارد. جهت
هايى خواهد بود كـه مسـتند  محصول تفكر ما نتايج و برداشت .انمفّسر. توجه به آراء و نظرات 5
سزاوار است بعد از نتايج، ها  برای اطمينان از اين نتايج و برداشت .ی لغوی و ادبى خواهد بودبه مباد

را بـا آن آراء و انظـار ها  الشأن مراجعه نموده و اين نتـايج و برداشـت ين عظيممفّسربه آراء و انظار 
   .نقاط ضعف يا قوت را دريابيم ،مقايسه نموده

دل از جمله شـرايط الزم و قطعـى و ضـروری اسـت كـه تحصيل صفا و طهارت  .. طهارت دل6
خـود از ايـن قـرآن  گيـرد. مىالشعاع آن قرار  تفكرات ما نيز تحت ،داشتهقرآن  در فهم اساسىنقشى 

ُرونيال (كند كه  مىحقيقت پرده برداشته و تصريح  اْلُمَطه ُه ِإال ونـه كـه تشـريعًا بـدون گ همـان  ١.)َمس
                                                             

  . 79. واقعه، ١
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ممنـوع اسـت، تكوينـًا نيـز كسـى كـه از طهـارت و صـفای دل قرآن  طهارت دست زدن به خطوط
  دسترسى نخواهد داشت.قرآن  برخوردار نيست به آن سعادت عظيم و دقيق

  

  گه برانـدازد نقاب آنقرآن  عروس حضرت
  

  كه دارالملك ايمان را ببيند خالى از غوغـا
  

از جمله اموری كه موجب كيفيت بخشيدن به اعمال و به  .قرآن وت و مطالعهرعايت آداب تال .ج 
انسان به عملى شائق  ،. به عبارت ديگراسترعات آداب  ،گردد مىبخشى اعمال  تبع آن موجب لذت

بخـش  لـذت ىبخـش باشـد و عملـ خواهد گرفت كه برای او لذت  و مشتاق خواهد بود و از آن بهره
              عالى برخوردار باشد و آن عملـى دارای كيفيـت خواهـد بـود كـه بـا آدابخواهد بود كه از كيفيت 

شـدن عمـل و شـيرينى عمـل  انجام شود. پس رعايت آداب موجب كيفيت و كيفيت موجب شـيرين
آن و بـه  هٴ هنگام تالوت و مطالعقرآن  برخورد با گردد. اينك در مىهای بيشتر  موجب جذابيت و بهره

بايست آداب الزم را رعايت كنـيم كـه ايـن آداب  مىهای وافر هدايتى آن  ی از بهرهمنظور برخوردار
  برخى ظاهری و برخى معنوی هستند. 

  
  آداب تالوت قرآن:

الشـأن  عظـيمقرآن  .مسواك زدن چنين همتحصيل طهارت كه همان وضو گرفتن يا غسل است و .1 
رُ يِإنُه ال (فرمايد:  مى اْلُمَطه ُه ِإال فُوا َطرِ «فرمايد:  مى 9و پيامبر گرامى اسالم  ١.)ونَمس الْقُـْرآنِ   قَ ينَظ  
ِ   ا َرُسولَ ي  لَ يقِ  ـَواكيـَقاَل َأْفَواُهكُْم قِ   الْقُْرآنِ   قُ يَو َما َطرِ   اّهللاٰ را پـاكيزه قـرآن  راه« ٢؛» َل بَِمـا َذا َقـاَل بِالس

هايتان. پرسيده شد: چگونه [پـاكيزه  چيست؟ فرمود: دهانقرآن  فته شد: ای رسول خدا، راهسازيد. گ
   »كنيم]؟ فرمود: با مسواك.

ِ ِمَن ( :پناه بردن به خدا از شر شيطان :. استعاذه2 جيالش  َفِإذا َقَرْأَت اْلقُْرآَن َفاْسَتِعْذ ِباّهللاٰ پس « ٣؛)ميطاِن الر
  » به خدا پناه ببر. ده شده،طان راني، از شىخوان ىمقرآن  كه ىهنگام
  .بر زبان» ميالرحمن الرح اّهللاٰ  بسم«جاری ساختن  :. بسمله3

                                                             

  . 79.واقعه، ١
  . 558ص  ،2 ج ،المحاسن. برقى، احمد بن محمد بن خالد، ٢
  . 98. نحل،  ٣
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  آداب مطالعه و برداشت از قرآن:

 ؛در دل استقرآن  عظيم شمردن ،داردتأثير قرآن  از جمله آدابى كه در استفاده از :. تعظيم و احترام1
را قـرآن  بلكـه ؛های معمولى ندانيم آن را نظير كتاب ،را بر آن باز كردهای  هبه اين معنا كه حساب ويژ

، سـتدر دست ما ى كهاين كتاب و بدانيم كه ناظر به باورهای وجودی انسان است بدانيمحقيقتى زنده 
شـود ايـن اسـت كـه  مىقرآن  املى كه موجب تعظيم و بزرگداشتاز جمله عو .وجود كتبى آن است

شـارحان و  و حافظ آن كيست ،حامل آن كيست ،توجه كنيم محتوای اين كتاب سخن چه كسى است
، تأثير بسزائى در پرواضح است كه بزرگ دانستن و اهتمام ويژه داشتن .ان آن چه كسانى هستندمفّسر

  د.آن داراستفاده از  هٴ استفاده و نحو
                        هــای هــای فــراوان و پــاداش خــود دارای ثــوابقــرآن  تــالوت :. نظــر تعلــيم و تعلــم داشــتن2 
                   هٴ بـر سـر سـفر ،م را نيـز بسـيار مهـم شـمرد و بـا آن هـدفولى بايـد تعلـيم و تعلّـ ؛ارزشى استبا

  زد.زانوی ادب قرآن 
های وافر ببريم كه ادب حضور و خشوع  بهرهاز قرآن وانيم ت مىدر صورتى  :. حضور قلب و خشوع3

  .است مفّسراين خود محتاج لطف الهى و همت و اهتمام شخص قاری و  .را رعايت كنيم
                     هـای ويژگـى  هٴ وقتـى آيـات دربـار :درمـان دردهـايـا  . تطبيق آيات بر خود و جبران كمبودهـا4

                         های  وضــعيت خــود را بــا شــاخص ،ری نيــز بــر خــود افكنــدهكنــيم نظــ مــىاهــل ايمــان تــالوت 
                   در صـدد جبـران آن قـرآن  قرآنى بررسى كنيم كـه اگـر ضـعف و كمبـودی داريـم بـا راهكارهـای

داريـم  آنچهها هستيم از خداوند توفيق بيشتر بطلبيم و نيز او را بر  م و اگر نزديك به آن شاخصيبرآي
  .شاكر باشيم

  
  د. برطرف كردن موانع فهم صحيح قرآن:  

. حجاب غرور و خـودبينى كـه مـانع 1عبارتند از: قرآن  های فهم ترين موانع و حجاب برخى از مهم
حجاب آراء باطله و عقايـد بـاطلى كـه از .2گردد؛  مىقرآن  تالوت و تفكر در ،قرآن نزديك شدن به

. گناهان و معاصى كه عالوه بر آثار سـوئى كـه در زنـدگى 4 ؛دنياحب .3 ؛قبل در ذهن رسوخ كرده
  گيرد. مىجلوی فهم صحيح را نيز  ،دنيوی دارد
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   الزم را ببريم كه در تربيت فرزندمان اثر بگذارد؟ بهرةقرآن  هاي چگونه از آيه. 13

 بـرتوانـد  مىزيرا كسـى  ؛برای تأثيرگذاری بايد سعى كنيد از نظر علمى و عملى خود را تقويت كنيد
                   بــرای  ،رو كــه از كمــال علمــى و عملــى برخــوردار باشــد. از ايــن تــأثير مثبــت بگــذاردديگــران 

رسيدن به چنين مقامى بايد به اطالعات دينى و علمى خود بيفزاييد و در عمـل هـم بيشـتر خـود را 
  د نماييد. پايبند و مقيّ 

شـويم  قرآن، نخست چند نكته را به اختصار يادآور مىاز ن برد بهره هٴ درباردر پاسخ به سؤال شما 
  :نماييم آن دعوت مى هٴ و شما را به تفكر و تعمق دربار

مسافر اسـت (بـه عنـوان با توجه به شواهد و دالئل عقلى و نقلى، انسان در زندگى خود يك  . 1
  انشقاق مراجعه كنيد). هٴ مبارك هٴ از سور 6 هٴ نمونه به آي
پيامى اسـت كـه در  هٴ دربردارندقرآن  ای انسان در اين سفر است. هر يك از آياتراهنم. قرآن  2

  حكم عالئم راهنما و هشداردهنده در اين راه است.
                  معنـا و نـامفهوم  ى بـرای او بىكسى كـه راه نيفتـاده و قصـد حركـت نـدارد، عالئـم راهنمـاي . 3
             ننـدگى نكـرده و از عالئـم راهنمـايى و راننـدگى عمـر خـود را گـاه در نظير كسى كـه هـيچ است؛

  برداشت صحيحى ندارد.
قـرآن بـراى كسـى كـه از آن طلـب « ١؛»القرآن نوٌر لِعمن استضاء بـه«در روايات آمده است كه 

  .» ى استيروشنا ت وينوران هٴ يد، مايى نمايروشنا
ودی اوست و اين ظرفيـت بـه اختيـار متناسب با ظرفيت وجقرآن  گيری انسان از ميزان بهره . 4 

  گسترش است. خود انسان قابل توسعه و
   مـوارد زيـر قـرآن  مندی هر چـه بيشـتر از بركـات و انـوار برای بهره يادشده،با توجه به نكات 

  تواند مؤثر باشد: مى
 برای رسيدن بـه ايـن مقصـود انس گرفت. قرآن هر چه بيشتر با آياتالزم است  ،در گام نخست الف)

  اند. كرده سفارش:اطهار هٴ آيه را ائم 50 كم دستتالوت روزانه 
                                                             

  . 722، ص غرر الحكم و درر الكلمد، الواحد بن محم  تميمى آمدى، عبد.١
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 ،تـدبّرقرائت بدون  .و تفكر در معانى آيات است تدبّرمطلب مهمى كه در روايات تأكيد شده،  ب)
  عالى و مورد انتظار است. هٴ بركات در مرتب فاقد آثار و
های عملى اسـتفاده  م، يكى از راهخوري در تالوت قرآن، به بايدها و نبايدها و دستوراتى برمى ج)
گذارد كه به اين بايدها و نبايدها و دستوراتى بآن است كه انسان در هر روز با خود قرار قرآن  از نور

كه در حين قرائت با آن برخورد كرده عمل نموده و پايبند باشد تا تدريجًا به زيور زيبای آيات الهـى 
  آراسته شود.

اند كه حركت را بايد با عمل بـه آنچـه  رگوار همواره توصيه نمودهبز و علمای:اطهار هٴ ائم د)
ها باعث پيدايش آگاهى و معرفت تـازه و رشـد و ترقـى  همين عمل به دانسته دانيم شروع كنيم و مى

  آدمى خواهد شد.
وقتى در عمل، از دروغ، غيبت،  .كه فرزندان را بايد با عمل تربيت كرد نه با گفتار و در خاتمه اين

... از كسى ديده شد، فرزندان  ريا و رحم، عبادت بى هٴ ت پرهيز شد و در عوض مهربانى، صلفاظ زشال
  گيرد. نيز همين راه و روش را فرا مى

  
    چيست؟قرآن  هاي انس با راه. 14

نظـر  راه انس با چيزی، ارتباط زياد داشـتن بـا آن اسـت و ايـن مطلـب از نقطـهاند  هبزرگان فرمود
گوينـد حتـى اگـر غـذايى در كـام انسـان  اسـت. آنـان مى انكارناشدنىم و مسلّ  روانشناختى امری

شود و عادت به شنيدن صدايى ناهنجار،  مىاو هماهنگ  هٴ باشد، با چند بار خوردن، با ذائقناخوشايند 
كـه قـرآن  ،شود. بنـابراين مىكه گاهى اوقات انسان متوجه آن ن ای گونه به ؛كاهد مىاز شدت آزار آن 

مًا با ارتبـاط بـا مسلّ  ،هايش بر طبق فطرت است مطابق طبع و مطالبش مطابق عقل و برنامهآهنگش 
  شود. آن، انس به آن حاصل مى

كريم را بشناسد و آن را سخن خداوند بداند كه در هر لحظه و سـاعت بـا او بـه قرآن  اگر انسان
به بزرگى و عظمـت و لطـف و اگر خداوند را  ،گويد مىنشيند و بدون واسطه با او سخن  مى وگو گفت

و قـرآن  رحمت و حكمت شناخته باشد و بداند كه خداوند بزرگ با آن صفات جـالل و جمـالش در
را نـور و پـاكى و قرآن  هٴ ، كلمه كلمگاه آن ١،»كتابه ىلهم ف ىفتجل«كالمش تجلى و ظهور يافته است: 
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كه كالم محبـوب قرآن  تر از انس باداند و هيچ لذتى در عالم در نزد او باال مىحكمت و پند و هدايت 
قرآن  . البته برای انس بانخواهد بودها و خيرات است  ها و كماالت و خوبى زيبايى هٴ همو سخن خالق 

  منظم بود و به چندين امر توجه كامل داشت: ای بايد دارای برنامه
بدين معنـا كـه  ؛دديك صفحه از آن تالوت گريا  كريمقرآن  روزی ده آيه از كم دستدر ابتدا  . 1
  در هيچ روزی ترك نشود و پس از آن ترجمه آن نيز خوانده شود.قرآن  تالوت
  اش فراموش نگردد. و آيات نورانىقرآن  در تدبّر . 2
در وقت تالوت  ،مثل با وضو بودن و رو به قبله بودن و حضور قلب داشتنقرآن  آداب ظاهری . 3

  آن و ساير آداب رعايت گردد.
 هٴ مباركـ هٴ كـريم در سـورقـرآن  :ها آنو دوری از ها  آن گناهان بودن و تصميم بر تركمواظب  . 4

برای  ١،))))ه اال المطهرونمّس يكتاب مكنون ال  ىم فيانه لقرآن كر((((فرمايد:  مىاوصاف خود   هٴ واقعه دربار
كه خود قرآن  ازای  هنظر اعتقادات و نيت و اعمال پاك و پاكيزه بود وگرنه بهربايد از قرآن  استفاده از

  پاك است و كتاب پاكان است نخواهيم داشت.
از طريق زبان و دهان خوانده و قرآن  چون ؛در بين گناهان بايد بيشتر متوجه گناهان زبان بود . 5

زار بـا زبـان و سـاير گناهـان زبـان شدت از دروغ و غيبت و تهمت و آ ؛ پس بايد بهشود تالوت مى
  .» دييزه نماياست پاكقرآن  یها خود را كه راه یها دهان«اجتناب كرد. در حديث آمده است 

قرآن  آن در انس با هٴ و ترجمقرآن  ويژه معانى لغت آشنايى با ادبيات عرب و صرف و نحو و به . 6
  سزايى دارد. بهتر از آن نقش به هٴ و استفاد
  بهره ببريد.ها  آن و... آشنا شويد و از راهنما، نمونه، نوراين مراحل با تفاسيری چون  پس از طى . 7
  
  كه خيلي كم به مفهوم آن پي ببريم ثواب دارد؟  خواندن درحالي قرآن. 15

                     ،حتـى تـوان خوانـدن و سـواد نـدارديـا  كنـد مـىنگرد يا آن را تالوت  مىقرآن  اصوالً كسى كه به
                 قـرآن  گيـرد، از جملـه در مـىقـرار قـرآن  كند، تحت تأثير انوار معنـوی ولى به خطوط آن نگاه مى

  آمده است:
   ٢».ت و شفا استيمان آورند هدايكه ا ىكسان یم برايقرآن كر امبر، بگويپ یا«
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 بـرقـرآن  .استبخوانيد بهتر قرآن  قرآن خواندن در هر صورت ثواب دارد و هرچه بتوانيد بيشتر
با فهم معـانى قرآن  هٴ مطالع البته هرچند خود متوجه معنای آن نشويد. ؛گذارد روح شما تأثير مثبت مى

خداونـد  ،ی كه قابل مقايسه با مورد قبل نيستطور به تر و بهتر است بسيار با ارزشها  آن و تدبير در
اربرد آن الزم است كه به معانى آن پى برای فهم اين سخنان و ك .با ما سخن گفته استقرآن  هٴ وسيل به

  ايد. ببريد وگرنه خود را از دريايى از معارف قرآنى محروم ساخته
و در دسترس قـرار قرآن  داری ای و راهى برای حفظ و نگه مقدمهقرآن  خواندن ،به عبارت ديگر

پـس  ؛اده شـودكند كه از معانى آن استف سازی مى گرفتن آن و جلوگيری از تحريف آن است  و زمينه
المقدمـه  مقدمه و اصرار بر تـرك ذی از راه خواندن آن ميسر است؛ اما پيمودنقرآن  رسيدن به معانى

شـقى و  ،را فـرا نگيـرد و عمـل نكنـدقرآن  يعنى اگر كسى عمدًا بخواهد معانى ؛نوعى شقاوت است
معانى برسـد امـا  را خوب بخواند تا پس از آن نوبت بهقرآن  خواست كسى كه مى ،بله .بدبخت است

  سعادتمند است. ،قبل از رسيدن به معانى از دنيا رفت
  
 را (البته بعضي جاهايش را) بهتر درك كنيم و بفهميم؟  قرآن  چه كار كنيم تا معني. 16

ها نياز به تخصـص و فراگيـری علـوم مقـدماتى  های گوناگونى دارد. برخى از شيوه شيوهقرآن  استفاده از
ياز ندارد و كافى است ها ن هست كه به اين تخصصقرآن  ری از برداشت و استفاده ازنوع ديگ خاصى دارد.
  را مطالعه نموده و استفاده كند.قرآن  هٴ انسان ترجم

باشيد قرآن  شود اين است كه ابتدا اهل تالوت به شما مىقرآن  بهينه از هٴ پيشنهادی كه برای استفاد
 هٴ با دقـت ترجمـ گاه آنصفحه از آيات را قرائت كنيد. روزانه بعد از نماز صبح حدود يك  كم دستو 

  كنيد. تدبّرها  آن آن را بخوانيد و در
نيـز بـرای  تفسير راهنمـا و تفسير آسان، تفسير نوراست. البته  تفسير نمونهبعد مراجعه به  هٴ مرحل
طـرح  شـود، مىقـرآن  ديگری كه رعايت آن باعث آشنايى بيشتر بـا هٴ مفيد و كارساز است. نكت شما

آن را  پاسخ گاه آننشينيد در صدد طرح سؤال قرآنى و تفسيری باشيد و  مى تدبّرسؤال است. وقتى به 
  متخصص بپرسيد كه حتمًا به شما پاسخ داده و شما را راهنمايى خواهند كرد. استاداناز 

  های علوم قرآنى مراجعه شود؛ از جمله: برای آگاهى بيشتر در اين زمينه به كتاب
  ؛دزفولى كمال، خت قرآنشنا. 1
  ؛بهشتى محمدحسين، روش برداشت از قرآن. 2
  على صفايى حايری. ، روش برداشت از قرآن. 3
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و نمـاز رجـوع   قـرآن   كه راه اصلي و هدف اصلي را پيدا كنيد به گويد براي اين خداوند مي. 17

ند و توضيح دهـد؛  را براي ما تفسير كقرآن  تواند چه كسي مي ،كنيد كه اسرار زيادي دارد؛ حال

برم؟ افرادي يا كتابي را معرفي كنيد كه بتوانـد   خوانم به رموز آن پي نمي ميقرآن  چون هرگاه

   مرا كمك كند.

  توانيد بر اساس روش زير عمل كنيد.  شما مىقرآن  بيشتر با معارف آشنايىبرای 
قـرآن  راه با خود آياتساده و روان آيات را هم هٴ برای آشنايى با قرآن، در آغاز يك دوره ترجم

هايى كـه در دسـترس اسـت  ديگر ترجمهيا  يا فوالدوند آقای آيتى هٴ ، از ترجمبخوانيد. در اين زمينه
 استفاده كنيد.

و  كاشـف، راهنمـا، نـور، تفسير نمونهمانند  فارسى، هٴ توانيد به تفاسير ساد پس از اين مرحله، مى 
              هٴ دربـارقـرآن  تار اين مطلب هسـتيد كـه از معـارفاگر خواس چنين هممراجعه كنيد.  احسن الحديث

              اّهللاٰ  آيـةتوانيـد بـه تفاسـير موضـوعى نظيـر تفاسـير  مى ،يك موضوع اطالع و آگاهى كسب نماييـد
و... رجـوع قـرآن  شناسـى دردر قـرآن، انسـانقرآن  جوادی آملى كه در موضوعات گوناگون نظير

 چنـين همو  الميـزانتوانيـد از تفسـير فارسى مـى هٴ تفاسير ترتيبى ساد هٴ ز مطالعبعد ا چنين همنماييد. 
است و تاكنون پانزده جلد آن به طبع رسيده قرآن  اّول اّهللاٰ جوادی آملى كه از ليف آيتتأ تسنيمتفسير 

  است، استفاده نماييد.
  
دارم و قـرآن   فتنبسيار زيادي به ياد گـر  ةاُنس دارم و عالققرآن  من فردي هستم كه با. 18

ها هنگام خـواب،   شركت كردم و چيزهاي زيادي ياد گرفتم. شب 2و  1هاي خودآموز  در كالس

توانم خوب بخوانم و سواد زيـادي نـدارم،    روم؛ البته نمي خوانم و بعد به بستر مي ميقرآن  اول

گيـرم   مي يك آرامش خاصيقرآن  خوانم. هنگام خواندن هاي كوچك را مي ولي چند تا از سوره

  بدانم.قرآن  يزهايي دربارةو دوست دارم چ
  ست.ثوابش جدا ى آندر معان تدبّر هٴ سئلو حتى نگاه به خط آن ثواب دارد و مقرآن  خواندن

ذِ يَو الْبَ «فرمايند:  مى7حضرت على ُ َعـز َو َجـل فِ يـِه الْقُـْرآُن َو يْقَرأُ فِ ي یُت ال                ِه تَكْثُـُر يـْذكَُر اّهللاٰ
        شـود و از خداونـد قـرآن  ای كه در آن تـالوت خانه« ١ ؛»نياطِ يالش   اْلَمَالئِكَةُ َو تَْهُجُرهُ   بََركَتُُه َو تَْحُضُرهُ 
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شـيطان از آن درنتيجـه شـوند و  ياد شود، بركت آن خانه افزون گردد، مالئكه در آن خانه حاضر مى
   ١».گردد خانه رانده مى
سـند نبـّوت پيغمبـر  كريم است كـه كتـاب آسـمانى وقرآن  ،معارف اسالمى حقايق و هٴ سرچشم

ســال زمــان دعــوت پيغمبــر  23كــريم در مــدت قــرآن  و ســخن خــدای تعــالى اســت.9 اكــرم
  بشری را پاسخ گفته است. هٴ های جامع تدريجًا نازل شده و نيازمندی9 اكرم
اعتقـاد «كريم قرآن  ،عبارتىكتابى است كه هدفش هدايت مردم به سوی سعادت است. به قرآن  
انسـانى اسـت بـا  هٴ های سعادت فرد و جامعـ را كه پايه» ستهيعمل شا«و » دهيلق پسندخُ «، »درست

ْلنا َعَل ((((كند.  كالمى رسا تعليم مى َش يَك اْلِكتاَب ِتْب يَو نَز ٢؛))))َن يِلْلُمْسـِلم  ٍء َو ُهدًى َو َرْحَمًة َو بُْشرى ىانًا ِلكُل 
پيـامبر) فرسـتاديم، و آن را مايـۀ هـدايت و كند به سوی تـو (ای  كتابى را كه هر چيز را روشن مى«

  .» رحمت و بشارت برای مسلمانان قرار داديم
برای تفصيالت آن معـارف مخصوصـًا بـرای و معارف اسالمى را به اختصار بيان فرموده  ،قرآن 

َو ((((فرمايـد:  كـه مى كند. چنـان هدايت مى:اهل بيت هٴ مردم را به دِر خان ،توضيحات مسائل فقهى
كَْر ِلتَُب ينا ِإَل َأنَْزْل  لَ يَك الذ اِس ما نُزا بـراى م تا آنچه را كـه از جانـب خـديقرآن را فرستاد« ٣؛))))ِهمي ِإَل َن ِللن

  شود.  مطرح مىقرآن  تفسير ،جا اين» .مردم فرستاده شده است براى آنان روشن سازى
جا  آن گرفتند و تا را از زبان ايشان فرا مىقرآن  ، مسلمانان آيات9 در زمان زندگى پيامبر اكرم 

كالتى كوشيدند. اگـر مشـ داد، در فهم معانى و مقاصد آن مى ت علمى و فكری آنان اجازه مىكه ظرفي
كردند و آن حضرت در كمال سهولت مشـكل را  آمد به آن حضرت مراجعه مى در فهم آيات پيش مى

                در تفسير كتـاب خـدا و توضـيح معـارف ديـن، گفتـار اهـل 9 نمودند. پيامبر اكرم حل و فصل مى
امـت از يق هٴ منـت مـن تـا دايـقرآن و اهل ب«بيت خود را مانند سخن خود دانسته و فرموده است كه 

 »ت من بزنـديد دست به دامن اهل بياستفاده كند باقرآن  شوند و هر كس بخواهد از گر جدا نمىيكدي
  ٤.(حديث معروف ثقلين)

                                                             

  نقل شده است.  )161ص ، 93ج ( بحاراالنواردر 7. روايتى نزديك همين مضمون از امام صادق١
 . 89. نحل، ٢
 . 44. نحل، ٣
 سنّت.  و ديگر منابع شيعه و اهل 163، ص كفاية األثر في النّص على األئمة اإلثنى عشر. خزاز رازى، على بن محمد، ٤
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گيری بيشتر از معارف و معـانى  توانيم به بهره كريم مىقرآن  های تفسير ترين خاصيت از مهم ،پس
حقيقى قرآن و ما شيعيان معتقديم بعد از ايشان اهـل بيانگر 9آن اشاره كنيم. نيز بيان شد كه پيامبر

  .هستندمجّسم و مجّسد و ناطق قرآن  عبارتى و بهقرآن  ان واقعىمفّسر9 بيت آن حضرت
شـده اسـت كـه امـام  حمـد وارد هٴ فضـيلت سـور هٴ روايت شريفى دربـار كه مطلب بعد اين است

نماينـد كـه خداونـد  دس الـه نقـل مىاز اميرمؤمنان و ايشان از پيامبر و پيـامبر از ذات اقـ7رضا
مى از آن برای ام تقسيم كردم، نيمى از آن برای من و ني حمد را ميان خود و بنده هٴ من سور«فرمايد:  مى
  ١»خواهد از من بخواهد... من حق دارد هر چه را مى هٴ من است و بند هٴ بند

در 7 منـان حضـرت علـىو نظم در امور است. در كـالم اميرمؤقرآن  قرائت هٴ دربارمطلب بعد 
َمـا   َو َدَواَء َدائِكُـْم َو نَْظـمَ  ىَث َعـِن اْلَماِضـيَو الَْحدِ  ىْأتِ يِه ِعلَْم َما يَأَال ِإن فِ «خوانيم  مىقرآن  توصيف

های شما و سـبب  بيماری درمانقرآن  ها و آيندگان آمده است. علم گذشتهقرآن  بدانيد در« ٢؛»نَكُميبَ 
  »است.نظم و ساماندهى ميان شم

خدا  هٴ ای بر خلق خداست، شايسته است كه انسان به عهدنام عهدنامهقرآن  فرمود:7 امام صادق
  عبادت است).قرآن  (چون نگاه به كلمات ٣پنجاه آيه بخواند – كم دست –روز  نگاه كند و شبانه

                ريزی  موجـب نظـم و برنامـه ،كننـد بيـان مى:معصـومين هٴ با شـرايطى كـه ائمـقرآن  تالوت
                مجيـد اسـت در پـنج نوبـت قـرآن  شود. نماز كـه از بـارزترين نمودهـای شئون زندگى مى هٴ همدر 

 ريزی در حتم موجب نظم و برنامـه طور به ،انجام يك تكليف الهى منظم در هٴ شيوشود. اين  خوانده مى
  شود. امور مى ساير

العابــدين علــى بــن  ان ســيد الســاجدين زينايــن بحــث را بــا كــالم و دعــای دلنشــين مواليمــ
دستيابى واالترين مراتب كرامت و بزرگـى مـا  هٴ را وسيلقرآن  خدايا!«بريم:  به پايان مى:الحسين
 هٴ قيامت و وسـيل هٴ چنين برای ما نردبان عروج به جايگاه سالمت، سبب پاداش در عرص همو  بگردان

  ٤.سرای جاودان قرار ده های دستيابى به نعمت
                                                             

 . 300، ص1 ج ،7عيون أخبار الرضا. ابن بابويه، محمد بن على، ١
  . 223ى صالح)، ص (صبح نهج البالغة. سيدرضى، محمد بن حسين، ٢
 . 609، ص 2 (ط. اإلسالمية)، ج الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب، ٣
 . 42دعای ،174، صالصحيفة السجادية، 7، امام چهارمنيعلى بن الحس. ٤
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  فصل سوم:
 

  پرسش) 5( اهللا بسم

  
   گويند چيست؟ توضيح دهيد. اهللا كه مي بسم» ب«نقطة  .1

مـن نقطـهٴ « ؛»اّهللاٰ  بسـمانا نقطه تحت باء «شود كه  در برخى جاها نقل مى7روايتى از حضرت على
اين روايت،  ،های شيعه يافت نشد. بلى ولى مستندی برای اين روايت در كتاب ؛»هستم اّهللاٰ  بسمزير باء 

دفـاع  درخوراز نظر سند  رو، اينشده است؛ از  آوردهبدون ذكر سند در كتب برخى از عرفای متأخر، 
اند. استفاده از نقطه در خط عربى بنا بـه آنچـه  كرده نيست؛ زيرا اصًال در آن زمان از نقطه استفاده نمى

ق) بـه 86 تا  75مروان ( ين بار در زمان عبدالملكاّول خلكان نقل شده، برایاز ابن التمهيددر كتاب 
. قبل از آن هـم در شداستقبال نيز سوی مردم  رد ابواالسود دئلى انجام و ازعاصم شاگ دست نصر بن
صـورت  اين برده بود؛ بهگرفته كار  بهعراب عنوان اِ  ابواالسود دئلى نقطه را به ق،53تا  50حدود سال 
كسره بـوده  زيرحرف، نشانهٴ  ضمه و نقطهٴ  ف، نشانهٴ مقابل حر فتحه و نقطهٴ  باالی حرف، نشانهٴ  كه نقطهٴ 

در مصر موجود است. برای فرق گذاشتن  ،گذاری شده صورت اعراب اين الخط قرآنى كه به است. رسم
بعدها خليل بن احمد كه  اينشد؛ تا  مىاز خط قرمز استفاده  ،متعارف امروزی عراب از نقطهٴ اِ  بين نقطهٴ 

ذكر است ابواالسود دئلى  درخور ١.به شكل امروزی به وجود آورد فراهيدی حركات ضمه و فتحه را
  بوده است.7 منينؤشاگرد اميرالم

  
 شروع نشده است؟  » ميالرحمن الرح اهللا بسم«چرا سورة توبه با . 2

  اند: بيان داشته توبه نظرات متفاوتى هٴ سور اّول اّهللاٰ در علت نيامدن بسم هٴ ان دربارمفّسر
                                                             

 . 360، ص 1، ج التمهيد. معرفت، محمدهادی، ١
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اند  گيری بر مشركان سخن به ميان آمده است و آنان تهديد شده سخت وبيخ ودر اين سوره از ت . 1
مناسب نبود كـه ايـن آيـات بـا  ،رو نبرد باشند و... ازاين كه اگر تا چهار ماه ايمان نياورند، بايد آمادهٴ 

اين اسـت كـه ايـن  اين نظر اشكال ١.كه مظهر رحمت و عطوفت و مّودت است، آغاز شود» اّهللاٰ  بسم«
  شود. ... نقض مى مزه وتبّت، كافرون، هُ  هٴ ه سورسخن ب
 هٴ انفال واقع شده و مطالب آن (نقض عهد خدا) با مضمون سـور هٴ اين سوره چون به دنبال سور . 2
 اّول در ،رو شـوند؛ ازايـن اين دو يك سوره محسـوب مى ،عهد و پيمان) مرتبط است هٴ (دربار» انفال«

   ٢.نيامده است» اّهللاٰ  بسم«برائت  هٴ سور
چنان بود كه چون 9رسول خدا هٴ كند كه شيو نقل مىباره  اين عفان در عباس از عثمان بن ابن . 3
فرمود ايـن آيـات را  خواست و به او مى شد يكى از نويسندگان وحى را مى بر او نازل مىقرآن  آيات

برائـت از  هٴ سـور هايى بود كه در مدينه نازل شد. انفال از نخستين سوره هٴ در فالن سوره بگذار و سور
                 هايى بود كه در آن شهر نازل گشت. چون داسـتان ايـن دو سـوره بـه هـم شـبيه بـود، آخرين سوره

              انفال است. خود آن حضـرت نيـز تـا روزی كـه از دنيـا  هٴ سور برائت دنبالهٴ  هٴ ما گمان كرديم كه سور
پـس  هٴ (هفت سور» سبع طوال«ما اين سوره را در ضمن  رو، اينچيزی نفرمودند. از باره  اين رفتند در
(قـرين » نينتيقـر«ننوشـتيم. ايـن دو سـوره را » اّهللاٰ  بسـم«الكتاب) قرار داديم و ميان آن دو  از فاتحة

   ٣.نامند يكديگر) هم مى
  
يك آيه است؟ اگر هست پس چگونه است كه در نماز يك آيـه بـه   » الرحيم الرحمن اهللا بسم«آيا . 3

  آيد؟ اب نميحس
 هٴ همحمد و  سورهٴ  جزو» اّهللاٰ  بسم«در ميان دانشمندان و علمای شيعه اختالفى در اين مسئله نيست كه 

ها،  سوره هٴ هممجيد در آغاز قرآن  در متن» اّهللاٰ الرحمن الرحيم بسم«است. اصوالً ثبت قرآن  های سوره
اّهللاٰ  ای نوشته نشده است و ذكر بسم چيز اضافه قرآن متن دانيم در اين امر است؛ زيرا مى خود گواه زندهٴ 

                                                             

 . 212، ص تفسير صحيح آيات مشكلة قرآن. سبحانى، جعفر، ١
 . 225، ص 9، ج الميزان ۀ تفسيرترجمدمحمدباقر، . موسوی همدانى، سي٢
 . 6، ص5، ج مجمع البيان. طبرسى، ٣
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 ،7اّهللاٰ  بيـت رسـول بـه اعتقـاد اهل ١.تاكنون معمول بوده است9پيامبر ها از زمان در آغاز سوره
  است.قرآن  جزوای مستقل و  آيه» الرحمن الرحيم اّهللاٰ  بسم«

كسانى   هٴ دربار7اقراّهللاٰ را بلند بگويند. امام ب داشتند كه در نماز بسم اصرار:امامان معصوم 
بهتـرين « ٢؛»ةيـسرقوا اكرم آ«شمارند، فرمود:  سوره نمى جزويا  خوانند اّهللاٰ را در نماز نمى بسم هٴ كه آي
الرحمن  اّهللاٰ  بسم«كه پنج ركوع دارد  و اتفاقاً در نماز آيات با توجه به اين ؛»را به سرقت بردندقرآن  هٴ آي

مستقل در غيـر  اند و آن را يك آيهٴ  ته برخى احتياط كردهنيز يك آيه محسوب شده است. الب »الرحيم
  اند. حمد ندانستهسورهٴ 
  .اختالف است اين مسئلهدربارهٴ در ميان علما و دانشمندان اهل تسنن  اما
   
را بخـوانيم، حتمـاً بايـد قصـد     » قـل هـو اهللا احـد   «اگر بخواهيم سـورة   مثالًگوييم  چرا مي. 4

مثـل  قرآن  هاي در سوره» اهللا بسم«كه  درحالين سوره را هم بكنيم؛ اي» الرحيم الرحمن اهللا بسم«

عنـوان   را به» اهللا بسم«حساب آيات نيز  ها نيست و در هم است و يك سوره جدا از ديگر سوره

   آوريم. آيا اين تحريف نيست؟ مييك آيه به حساب ن

قرآن  و نقصان تغييری در حقيقت بر آن اضافه شود ولى اين زيادتيا  ای از قرآن، كم سورهيا  اگر آيه
                      طور  آن آيـه را بــهيــا  نيــز آن سـوره9 وجود نيــاورد و رسـول خـدا و كتـاب خـدا بــودن آن بـه

خوانده باشد، اين عمل با اين شرايط و خصوصيات يكى از معناهای تحريف اسـت  و قرآن  م درمسلّ 
از جملـه آيـاتى اسـت كـه پيـامبر » اّهللاٰ  بسـم« مثالً است.  واقع شدهقرآن  تحريف به اين معنا قطعًا در

                  نـد؛نمود آن را قرائـت مى» توبـه«سـورهٴ جز  به اتفاق مسلمانان، پـيش از هـر سـوره بـه9 اسالم
 سـنّتای از علمـای اهـل  زيـرا عـده ؛مورد اخـتالف اسـت باشدقرآن  جزوكه  اين ،حال اينولى با 

خواندن آن در نمازهای واجب قبل از  ،پيروان مالك عقيدهٴ  دانند و حتى به نمىرآن ق جزورا » اّهللاٰ  بسم«
 را جزئـى از» اّهللاٰ  بسـم« ،ديگر از آنـان ای عده البته ؛حمد جز در موارد مخصوص مكروه استسورهٴ 
  دانند. مىقرآن 

                                                             

  . 17، ص 1، ج تفسير نمونه، ديگران. مكارم شيرازی و ١
تفسير قرائتى، محسن، ؛ 97، ص 1 ، جالبرهان فى تفسير القرآنبحرانى،  ؛19، ص 1 ، جتفسير العياشى. عياشى، محمد بن مسعود، ٢
 . 15تا  14، ص 1، ج نور

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 های قرآنى ها و پاسخ پرسش    84848484

دانشـمندان  اما علما و ؛است سنّت  بايد توجه داشت كه اين اختالف نظر تنها در ميان علمای اهل
قـرآن  های تمـام سـوره جـزو ،توبهسورهٴ  به استثنای ،»اّهللاٰ  بسم«گويند  شيعه متفقًا و بدون اختالف مى

كنند برای ايجاد يكپارچگى و عدم اخـتالف  حساب نمى سوره آيات اّهللاٰ را در شمارهٴ  اگر بسم و است
قـرآن  های سـوره جـزوا اّهللاٰ ر ، بسـمسـنّت  اهـل از علمای طور كه گذشت برخى همانچراكه است؛ 
، بايـد در هنگـام همين دليـل بـه ،دانـد ها مى اّهللاٰ را جزئى از آيات سوره دانند ولى چون شيعه بسم نمى

  ای كه برای هر سوره وارد شده است را قصد نمايد. اّهللاٰ  ی، بسما خواندن هر سوره
بار  ده باشد يا تنها يكبار نازل شده تا صد و چهارده بار نازل ش برای هر سوره يك» اّهللاٰ  بسم«آيا 
بلكه تيّمنًا و تبركًا گفته و نوشـته  ،نازل نشده است» اّهللاٰ  بسم«اصًال يا  حمد نازل شده استسورهٴ برای 
ان] بـر يعياصـحاب مـا [شـ«نويسند:  مىباره  اين شده است؟ بايد بررسى شود. مرحوم طبرسى در مى
كه هر كس آن را در نمـاز تـرك  نيای است و ا ورهحمد و از هر سسورهٴ از  یا هي] آاّهللاٰ  بسمكه آن [ نيا

 یدر نمازهـا كـه اينز] بـر يـكند ـ چه نمازش واجب باشد و چه مستحب ـ نمازش باطل است. و [ن
آهسته خوانده شود، اتفـاق دارنـد.  است ه مستحبياخفائ ید بلند خوانده شود و در نمازهايه بايجهر

] 30ه [يـاز آ ىجزئ كه ايندر  اما ؛] اختالف استسنّت  هلاّمت [ا ن فقهایيب ،ان شديآنچه ب ىدر تمام
   ١»ست.ين ىباشد اختالف ىسورهٴ نمل م

  آيد: مىبرالبيان چند نكته  از عبارت مجمع
  .استسورهٴ حمد  جزو» اّهللاٰ  بسم«از نظر تمامى شيعيان،  . 1
  هاست. تمامى سوره جزو» اّهللاٰ  بسم«از نظر تمامى شيعيان  . 2
  شود. موجب بطالن نماز مى» اّهللاٰ  بسم«شيعيان، ترك از نظر تمامى  . 3
  .استاز نظر جهر و اخفات، حكمش همانند ساير آيات سورهٴ حمد » اّهللاٰ  بسم«از نظر آنان،  . 4
  اختالفاتى دارند. سنّت  علمای اهل ،در تمامى چهار مطلب فوق . 5
ُه ِمـْن ُسـَل ((((شيعه و سنّى بر اين عبارت كه  . 6 يِإنـحماَن َو ِإنـ ْحمِن الـر الـر ِ               از سـوی  ٢)))) ميُه ِبْسـِم اّهللاٰ

               شـده از سـوی  واقـع در آن، نـازل» اّهللاٰ  بسـم« ،خداوند نازل شده است، اتّفـاق نظـر دارنـد. بنـابراين
  .استخداوند متعال 

                                                             

 . 18، ص 1، ج مجمع البيان فى تفسير القرآن. طبرسى، ١
 . 30. نمل، ٢
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تـر از  قـوی اسـت» حمـد«سـورهٴ جزئى از » اّهللاٰ  بسم«كند  مىهايى كه داللت  رسد دليل مىبه نظر 
 كه اينتر، دليل محكمى بر  به عبارت صريح .هاست سوره كند جزئى از ساير مىداليلى است كه داللت 

  جزئى از هر سوره است، وجود ندارد.» اّهللاٰ  بسم«
كه مسائل اختالفى بين شـيعه و  ـ بارت ايشان در كتاب خالف صه از عطور خال داليل شيخ طوسى به

» حمـد«جزئـى از » اّهللاٰ  بسم« كه اينبر  ١كند سازد ـ و رواياتى كه نقل مى مىهای شيعه را مطرح  ى و دليلسنّ 
  و جزئى از هر سوره است عبارت است از:

  . اجماع شيعه؛ 1
  ؛9 روايت اّم سلمه از پيامبر اكرم . 2
  ؛7 وية بن عمار از امام صادقروايت معا . 3
  . 7 روايت على بن مهزيار از امام جواد . 4
  

  بررسي:

تواند حكم شرعى يا موضوعاتى نظيـر ايـن موضـوع را كـه دسـت  مىهايى كه از ديدگاه شيعه  دليل
  ، عقل و اجماع.سنّتكتاب،  :رسد، ثابت كند عبارتند از مىتجربه به آن ن
 كـدام، يا هر دو يا هيچ استى از هر سوره است يا تنها جزئى از حمد جزئ» اّهللاٰ  بسم« كه اين هٴ دربار
ها  پس دليل ؛نفرموده استباره  اين تواند نظری بدهد و كتاب خداوند نيز سخن مشخصى در مىعقل ن
  و اجماع. سنّتشود در  مىمنحصر 

، اسـت:و تمامى اعتبار آن بـه قـول معصـوم چون از نظر شيعيان اجماع دليل مستقلى نيست
اند  هها دانست را جزئى از حمد و جزئى از سائر سوره» اّهللاٰ  بسم«ان شيعه كه مفّسربنابراين تمامى فقها و 
  . :هم عبارت است از سخن، عمل و تقرير معصوم سنّتبوده است.  سنّتدليلشان تنها و تنها، 

» اّهللاٰ  بسـم[«های شيعه برمدعا  عنوان دليل را به:جا سه سخن از سه معصوم شيخ طوسى در اين
  است] آورده است:جزئى از حمد و جزئى از هر سوره 

 اسـت.های آن  ای از آيـه جزئـى از حمـد و آيـه» اّهللاٰ  بسم«دهد كه  مىايشان تنها نشان  اّول دليل
  مدعای ايشان ساكت است.  ،مدربارهٴ قسمت دو

                                                             

 . 328، ص 1 ، جالخالفجعفر، محمد بن حسن،  . طوسى، ابو١
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زئى از حمـد خوانـد عنوان ج توان به را مى» اّهللاٰ  بسم«رساند كه  مى كه بيان نموده است مىدليل دو
ساير سوره باشـد، عبـارت مجمـل  جزو كه اين دربارهٴ  .ای مستقل است يا خير رساند كه آيه ولى نمى
  دهند: بله. مى پاسخ7بخوانم و امام» اّهللاٰ  بسم«پرسد با سوره  زيرا راوی مى ؛است
 دربارهٴ ال قبل، ويژه هنگامى كه سؤ به ؛با هم تفاوت دارد» در سوره«و » با سوره«مسلّمًا  چنين هم

  الكتاب بود نه با آن. در فاتحة» اّهللاٰ  بسم«
كند كه آن را  مىداللت ن اما ؛بگويد» اّهللاٰ  بسم«نيز » حمد«رساند كه در نماز برای غير  م مىدليل سو
ای  هسـور اّول كامل بخوانـد يـا ازای  هكند كه پس از حمد سور مىبگويد و حتّى داللت ن جزوبه نيّت 
  »را اعاده كند.» اّهللاٰ  بسم« ،برای آنچه پس از حمد خوانده«فرمايد:  مىبلكه  ،بخواند
يعنـى اگـر از  اسـت؛ اّول ، در بـار»اعـاده كنـد«دليـِل  – مدو هٴ در مرتبـ -» اعاده كند«واقع، در
و  »تا بر خالف ميل عباسى عمل كرده باشد«دهد:  مى پاسخ »چرا اعاده كند؟« :پرسيده شود7امام

  »ه است بايد خوانده شود.چون جزأ سور«نفرموده 
 هٴ مستقل از سـورای  هآي ،»اّهللاٰ  بسم« كهزد سا مىى روشن اّول از سه روايت، تنها كه اينپس خالصه 

مستقل از حمد يا  هٴ ولى آي ؛است» حمد«، جزئى از »اّهللاٰ  بسم«د كه نك مىم داللت حمد است. روايت دو
بلكـه از سـخن راوی معلـوم  نـدارد،ن رابطه هيچ داللتى در اينيز م . دليل سورساند مىغير حمد را ن

در «د: ايـفرم مى7عنوانش معلوم نيست و امام اماگويد  مى» اّهللاٰ  بسم«، »حمد«د كه او در اّوِل وش مى
  »گفته شود.» اّهللاٰ  بسم«شود نيز  مىآنچه پس از حمد خوانده 
               زيـرا در جـای گـردد نـه بـه نمـاز؛ مـىبر» اّهللاٰ  بسـم«تنهـا بـه » ُدهايعي«نكته: ضمير مفعولى در 
                    ز اسـتيـپـنج چ یتنهـا بـرا«يعنـى  ١؛»ال تعـاد الصـالة اّال مـن خمسـة«خود در فقه بيان شده كه 

        از روی يـا  يـا سـهواً  به ديگر سخن، تنها اين پنج امور است كـه اگـر عمـداً » .شود مىكه نماز اعاده 
آن  جـزوكلّى،  طور به ، يا قرائت سوره يا قرائت»اّهللاٰ  بسم«اده شود. و جهالت محقق نشود، بايد نماز اع

هـا  آن مخـالف ،اين روايـتدرنتيجه نبايد به نماز برگردد تا » دهايعي«ضمير  ،بنابراين .نيست امرپنج 
  قلمداد شود.

                                                             

چنين آن متن  .سندش صحيح است و شود ك مىاز احاديث معروفى است كه در ابواب مختلف نماز به آن تمسّ  »التعاد«. حديث ١
ُجودِ «: 7: قال ابوجعفراست كُوِع َو الس ُهوِر َو اْلَوْقِت َو الِْقْبلَِة َو الر ِمْن َخْمَسٍة: الط َالُة ِإال صدوق، محمد بن علـى بـن [» َال تَُعاُد الص
  .]279، ص 1  ، جمن ال يحضره الفقيهبابويه، 
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نـه بـه  ،گردد مىمستقل بر» اّهللاٰ  بسم«برگشت بايد بگوييم: به » اّهللاٰ  بسم«به » دهايعي«حال كه ضمير 
حمـد اسـت قابـل  هٴ سـور جزوكه  یا »اّهللاٰ  بسم«حمد است؛ زيرا  هٴ سور جزواز آن جهت كه » اّهللاٰ  بسم«

گـوييم: بـا ايـن  مسـتقل برگشـت مى» اّهللاٰ  بسم«به حمد. و وقتى ضمير  هٴ اعاده نيست مگر در ضمن سور
خوشبختانه  اما ؛دشه بودحمد نيز اگر دليلش همين روايت بود قابل خ هٴ در سور» اّهللاٰ  بسم«بودن  جزو ،حساب
  است.شده های متفاوتى داريم كه در كتب فقهى و روايى مطرح  برای حمد، دليل» اّهللاٰ  بسم«بودن  جزوبرای 

  برگردانيد تا مشكل حّل شود.» هسور«را به » دهايعي«ضمير  اشكال:
بًال بـدون كـه قـای  هآيد كه همان سور مىزيرا در اين صورت الزم  ؛گردد مىبرن» هسور«به  :پاسخ

همان سوره، الزم نيست و خواندن غيـر آن سـوره  هٴ اعادكه  درحالى ؛خوانده بود، اعاده كند» اّهللاٰ  بسم«
  نيز بدون اشكال است.

ر أّم يغ«و عبارت » ر أّم الكتاب من السورة تركهايغ ىفلّما صار عل« پرسشگر گفته است: ،عالوه به
ببـرد كـه دقيقـًا كار  بهبايد ضميری 7ى كه امامدر صورت است.مؤنث » ها«مذكر و ضمير » الكتاب

بخـورد، » تركها«در كالم امام بايد به مرجع ضمير مفعولى در  عبارت پرسشگر برگردد؛ يعنى ضمير به
  طردًا للباب ذكر شده است. كه» سورة«نه به 
ت حمـد ثابـ هٴ سـور بـرای غيـر» اّهللاٰ  بسم«بودن  جزو ،مهزيار از عبارت روايت على بن ،حالهر به
  زند. مىنيز ضربه ن حمد هٴ بودن آن در سور جزوبه اكثر اين است كه شود. حد نمى

                 نيـازی بـه  وفـراوان اسـت  اسـتحمـد  هٴ سـور جـزو» اّهللاٰ  بسـم« كـه ايندليـل بـرای  :1يادآوري
            هٴ سـور جـزوكس در  هـيچ ،سـنّت  اهـل پيشـين یزيرا غير از چهار يا پنج نفر از فقها نيست؛ذكر آن 

 هٴ داننـد، آن را آيـ مـىحمـد  جـزوقريب به اتفاق كسانى كه آن را  حتى ؛حمد بودنش اختالفى ندارد
  دانند. مىمستقل هم 

التفسـير االثـری معرفت در كتاب  اّهللاٰ  آيةتنها مرحوم  .احاديث در اين رابطه نيز در حّد تواتر است
بودنش بـرای  جزو  هٴ حديث دربار36تعداد  )،278تا  243 هٴ از شمار 323تا  317ص  ،1ج( الجامع
  حمد ذكر كرده است. هٴ سور

بـرای هـر سـوره غيـر از » اّهللاٰ  بسم«بودن  جزوهشت حديث نيز برای ;ةاّهللاٰ معرفتآي :2يادآوري
و داللـت  است سنّتذكر كرده است كه همه از طرق اهل  )همان كتاب ،324و323 هٴ برائت (در صفح

  .استقابل مناقشه ها  آن بيشتر
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 اّهللاٰ  بسـم« كـرد مـىاّول چيزی كه القـاء  ،آورد مىهر وقت جبرئيل بر من وحى «اين حديث:  مثالً 
زيرا  ؛كند مىداللت ن» اّهللاٰ  بسم«سوره بودن  جزوروشن است كه اين حديث بر  ١»بود.» ميالّرحمن الّرح

هرگـاه چنـد وارد شـده و 9ها بار جبرئيل بر پيـامبر ده بقره، هٴ ها مثل سور برای وحى برخى سوره
نوشـته قـرآن  نياز دارد كه بايد در» اّهللاٰ  بسم«اين حديث، هر شأن نزولى يك  آورده است طبقای  هآي

  شود و خوانده شود.
يـا مسـلمانان، پايـان يـافتن سـوره را 9 اسـت كـه پيـامبرباره  اين چهار حديث از آن نيز در

بـرای » اّهللاٰ  بسم«بودن  جزواحاديث نيز شد. روشن است كه اين  مىنازل » اّهللاٰ  بسم«دانستند تا اين  مىن
زيـرا مسـلّمًا مطالـب  ؛كند مىديگر را بيان  هٴ بلكه جدا شدن يك مجموع ،كند مىحمد را ثابت ن هٴ سور
 ىبـرای سـوره دليلـ» اّهللاٰ  بسـم«بودن  جزوو  استنيز مختلف ها  آن و اهداف ستها از هم جدا سوره
  خواهد. مىتر  اضحتر و صريح

از زبـان  امـا ؛داللـتش خـوب اسـت ،»فى كّل سورة» ميالّرحمن الّرح اّهللاٰ  بسم«نزلت « بله، حديثِ 
  بلكه ابن عمر خودش چنين نظری داده است. ،نيست9پيامبر اكرم

خوانـد و  مـىرا » ميالـّرحمن الـّرح اّهللاٰ  بسـم«آمـد  مـىوقتـى كـه جبرئيـل «حديث ابن عبـاس: 
بـرای » اّهللاٰ  بسـم«بـودن  جـزودودی بر تا ح »[ديگر] است هٴ دانستند كه [اين يك] سور مى9پيامبر

بـودن بـرای  جـزورساند نه  مىاين احتمال نيز وجود دارد كه شروع سوره را  اما ؛سورها داللت دارد
  .آن كار باشد جزو» اّهللاٰ  بسم« كه ايننه  است،مستحب » اّهللاٰ  بسم«زيرا شروع هر كار مهم با  سوره را؛
 یر الجامع االثـريالتفسمعرفت در كتاب آيةاّهللاٰ م كه مرحوای  ههای هشتگان از روايت يك هيچپس 

از هـا  آن عالوه بر ضعف سـند ؛نداردداللتى ای هست،  هر سوره جزو» اّهللاٰ  بسم« كه اينبر  ،آورده است
  .ها آنبه مضمون  سنّت  و التزام نداشتن اكثر اهل شيعهديدگاه 

شود جمـع داللـى كـرد و  ، مىسنّت نقل شد  های اهل هايى كه از كتاب بين برخى از حديث سؤال:
الـّرحمن  اّهللاٰ  بسـمكان جبرئيل اذا جاءنى بالوحى اّول ما يلقى على « :گفت: يك حديث عبارت بود از

او المسلمون ـ ال يعرف ـ ال يعرفـون ـ 9كان النبى« :و سه حديث ديگر كه عبارت بود از »ميالّرح
ى بـه خصـوص اّولـ و نتيجه گرفت كـه عمـوم » ميالّرحمن الّرح اّهللاٰ  بسمفصل السورة حتّى تنزل عليه 

                                                             

                       ، الـدر المنثـور فـى تفسـير المـأثورسـيوطى، [» بسـم اّهللاٰ الّـرحمن الـّرحيم كان جبرئيل اذا جاءنى بالوحى، اّول ما يلقى علىّ « .١
  )].7، ص 1  ج
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» اّهللاٰ  بسـم«آورد  مىجديدی  هٴ شود كه: هر وقت جبرئيل سور مىخورد و نتيجه اين  مىدومى تخصيص 
مـا انـزل اّهللاٰ مـن «گويد:  مىشود كه  مىهمين مضمون با روايت تفسير عياشى تأييد هم بعد  .گفت مى

در  كـه اينلرحيم؛ از آسمان كتابى [سوره ای] نازل نشد جز الرحمن ا اّهللاٰ  بسمالسماء كتابًا اّال و فاتحته 
  آيا اين جمع داللى، درست است؟ »بود.» اّهللاٰ  بسم«ابتدايش 
                         توانـد مطـرح شـود كـه بتـوانيم طبـق آن عنـوان يـك دليـل مى وقتـى بـهها  اين احتمال :پاسخ
 ؛باشـد نيز پذيرفتنىاز نظر سندی  چنين هم .وره استهر س جزو، »ميالّرحمن الّرح اّهللاٰ  بسم« فتوا دهيم

                        ت سـه نسـل گذشـته اسـت،مـد شد و در ايـن مىوقتى حدود صد سال حديث بين آنان نوشته ن اما
                  شـويم كـه بـه كـدام صـورت بـوده اسـت و چـون اثبـات چيـزی دليـل  مـىها مطمـئن ن ما به متن

                       كنـيم؛  مـىپـس سـكوت  ،بـودن سـوره ثابـت نشـده اسـت جـزونظر دليل برای ما  خواهد و از مى
 .دانند مىها ن ساير سوره جزورا » اّهللاٰ  بسم«، اكثرشان اند هاين روايات را نقل كرد زيرا خود اهل سنّت كه

               ر ظهـورش قـبًال مـا نيـز د . بـرای همـين،رسد داللتش نزد آنان مخدوش اسـت مىبه نظر  بنابراين،
  خدشه كرديم.
               هٴ ، آيـات اّول سـور9شـده بـر پيـامبر اكـرم نـازل يـاتهمه اتّفاق دارند كه اّولين آ :3 يادآوري

 هٴ گوينـد اّولـين كلمـ مـىكنند  مىشدن حضرت را نقل  داستان مبعوث بوده است. همهٴ راويانى كهعلق 
                  » اّهللاٰ  بسـم«، »اقـرء«سـورW علـق، قبـل از كـه  درحالى ؛بـود» قـرءا« ،9شده بـر نبـّى اسـالم نازل
        شـده بـر آن  نـازل هٴ مين سـورعنوان دومـين و سـو ّمل و مّدثر را نيـز بـههای مزّ  سوره چنين هم. دارد

» اّهللاٰ  بسـم« اين دو سوره نيـزقبل از شروع قرآن  در كه درحالى ؛كنند مىنقل  »اّهللاٰ  بسم«بدون  ،حضرت
  .ذكر شده است
همـهٴ ايـن  اسـت.» فهو ابتـر اّهللاٰ  بسمه يذكر فيباٍل لم  یكّل امر ذ«ها از باب »اّهللاٰ  بسم«احتماالً اين 

  كند. مىوارد نقض بر كالم ابن عباس  نكات،
ها  يـافتن سـوره ظاهرًا كالم ابن عباس مربوط به جاهايى بوده كـه از آهنـگ و موسـيقى، پايـان

است كه در مدينه نازل  ای های طوالنى مربوط به سوره ،به عبارت ديگر .است شده تشخيص داده نمى
  .هستندقابل تفكيك از يكديگر  انهای مكّى از آهنگ و مطلبش وگرنه بيشتر سوره ؛شده است
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هـر سـوره  جزوديگر برای اثبات  ىدليل، نهاية االحكام فى معرفةاالحكامدر حلّى  عالمهمرحوم 
اند  هاصرار داشت9صحابهٴ پيامبر اكرم كه اين«ده است كه توضيحش چنين است: آور» اّهللاٰ  بسم«بودِن 
                قرآن  به رنگقرآن  گذاری گذاری و عالمت گذاری و نقطه نوشته نشود و از حركتقرآن  درقرآن  غير

در اّول هر را » اّهللاٰ  بسم«همين صحابه  اما ،به رنگ ديگری انجام گرفت باألخرهكردند تا  خودداری مى
هـر  یبـرا» اّهللاٰ  بسـم«بـودن  جزومحكم بر  ىدليل، خود ،و كسى اعتراضى نكرده استاند  هسوره نوشت
  .اند آوردهديگران نيز نظير همين استدالل را .» استسوره 
                          هــای موجــود در زمــان مــا و موجــوِد در داد كــه بــا مراجعــه بــه قــرآن پاســختــوان  مــى امــا
تر يـا  متفـاوت اسـت يـا كشـيدهقـرآن  ها با خط سـاير»اّهللاٰ  بسم«شود كه خّط  مى.. معلوم .ها و موزه
              هٴ . بنـابراين شـايد همـين عالمـت شـروع سـوراسـتدارای سايه يا  تر يا دارای پرتو نورانى ضخيم

           آمـد، اسـتداللو وقتـى احتمـال  ؛باشـدقـرآن  عنوان به هٴ شد كلمات نازل جزو كه ايننه  ،جديد باشد
  شود. مىباطل 

مراجعـه ;حمد از امام خمينـىسورهٴ بيشتر و دريافتن برخى امور معنوی به تفسير  آگاهىبرای 
ای از مطالـب  دانسـت و گونـه هر سوره را با آيات آن مـرتبط مى اّهللاٰ  بسم ،ايشان از نظر معنايى .كنيد

  نمود. بيان مىباره  اين عرفانى در
  
    دو بار ذكر شده است؟» الرحيم الرحمن اهللا بسم«نمل،  در سورةرآن ق چرا در. 5

 حضرت سـليمان بـه ملكـهٴ  هٴ قسمتى از متن نام ،ذ كرشده در اثنای اين سوره »الرحيم الرحمن  اّهللاٰ  بسم«
 »اّهللاٰ  بسـم« صـيتى در آمـدن دوشروع شده، و نام سوره هـيچ خصو» اّهللاٰ  بسم« سبأ است كه آن نامه با

فالنى بعد از « هايش بگويد: و در بين حرف كندوقتى فردی كالم خودش را با سالم شروع  مثالً  ؛ندارد
بلكه حكايت قول ايـن شـخص از  ،تكرار سالم اّول آن فرد نيست ،، اين سالم دوم»سالم چنين گفت

  گفتار شخص ديگر است. 
 اين نامـهٴ « فتند:دادند و گ ١محتوا نوشتند و به هدهدای بسيار كوتاه و پر نامه7 حضرت سليمان

                                                             

بـا آن چـوب درخـت تـوت و نظـاير آن را  كـه گويند، منقار تيزی دارد مى» شانه به سر«ای است كه در فارسى به آن  نام پرنده .١
 .سازد مى  كند و در درون آن برای خود آشيانه سوراخ مى
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سبأ رسيد، آن را گشود و از مضمون آن آگـاهى  هٴ وقتى نامه به دست ملك ».بيفكنها  آن مرا ببر و نزد
سپس به ذكر مضمون  .»كريم و پرارزشى است اين نامهٴ « رو به سوی اطرافيانش كرد و گفت: و يافت

نـام خداونـد  بـه« ن اسـت:اين نامه از سوی سليمان است و محتـوايش چنـي« نامه پرداخت و گفت:
با بنابراين، آن نامه از جانب خداوند نبود، بلكه از جانب حضرت سليمان بود و   ١»مهربان... بخشندهٴ 

   ٢.شروع شده بود »...اّهللاٰ  بسم«
از يك سـطر  كمترای كه مقدارش  حضرت سليمان در نامه كه اينای كه ذكرش مناسب است  نكته
اّهللاٰ آن  آن آورد و خداوند نيز آن نامه را بـا بسـم اّول كامل در طور به را »ميالرحمن الرح اّهللاٰ  بسم«بود، 

را كامـل بنويسـيم و در  اّهللاٰ  بسمای چه كوچك، چه بزرگ،  هر نامه اّول برای ما نقل كرد تا فرا بگيريم
  سخن، هر سخنى را ولو كوچك باشد با نام او شروع كنيم.

                                                             

 . 30و29. نمل، ١
 . 453تا  452، ص 15، ج تفسير نمونه. ر. ك: مكا رم شيرا زی و ديگران، ٢
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  فصل چهارم:  
 

 پرسش) 30( تفسير، تأويل و فهم قرآن
  
   مبهم است؟ مگر براي همه نيست؟قرآن  چرا آيات.1

  شده از اين قرار است:قرآن  ظاهر موجب ابهام در عواملى كه به
طور كلى و گذرا بيان  احكام بسيار سخن رفته، ولى تمامًا به در قرآن، از اصول معارف و فروع . 1

و :معصوم و ائمهٴ 9ار و كردار پيغمبر اكرمدارد كه در گفتنياز  تفصيل و تبيين بيشتری   شده و به
  شود. شريعت يافت مى ديگر بزرگان دين و آگاهان

مسـائلى مطـرح  ،ولى فشرده و رسـا شناخت خدا و صفات ذاتى او با جمالتى كوتاه بارهٴ در مثالً 
ماواِت َو اْألَْرِض َجَعلَ ((((باز شدن و شرح و تبيين نياز دارد؛ مانند:  شده كه به َلكُـْم ِمـْن َأْنُفِسـكُْم  فاِطُر الس

مءٌ  ىَس َكِمْثِلِه َش يِه َل يْذَرُؤكُْم في َأْزواجًا َو ِمَن اْألَْنعاِم َأْزواجاً  ال تُْدِركُُه اْألَبْصاُر َو ُهَو (((( ١،))))ريُع اْلبَصي َو ُهَو الس
   و...٣))))ريبُم اْلخَ يَو ُهَو اْلقاِهُر َفْوَق ِعباِدِه َو ُهَو اْلَحك(((( ٢،))))رُ يُف اْلَخبيْدِرُك اْألَبْصاَر َو ُهَو اللطي

به ذوقى سرشار و ها  آن تشبيه و كنايه است كه فهم ظرافت دومين عامل ابهام، كثرت استعاره و . 2
 مطالب عالى و مسـائل ظريـف بـرای بشـريت بـه قرآن، انبوهى از .گسترده نياز دارد اطالعات ادبى

   ها فراتر است. ها نرسيده بود و از انديشه فكر انسان  ارمغان آورده كه تا آن زمان به 
اختيـار نداشـتند و در  رو، الفاظ و عباراتى كه قالب آن معانى و گويای آن مفاهيم باشد در از اين
متـداول و  پردازد و برای معـانى وضع الفاظ مى  وضع آن نبودند؛ زيرا انسان طبق نياز خود به انديشهٴ 

  سازد.  هايى مى متعارف خود قالب
                                                             

 . 11. شوری، ١
  . 103. انعام، ٢
 . 18. انعام، ٣
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 آوردن يك رشته استعاره و كنايه و مجاز  ناچار  به خود به معانى راقيهٴ  برای افادهٴ قرآن  ،بنابراين
نمود؛  سابقه و غريب مى بى پيدا از ديدگاه عرب آن روزهای نو ها و كنايه گونه استعاره دست يازيد. اين

  .داشتند كار رفته آشنايى به شيوهٴ  گرچه مردم عرب با اسلوب و
ابهام و اجمال پديد گشت كه  ای از ها و تعابير وارد در قرآن، گونه اين بود كه در بسياری از جمله
  .شود واضح مى ،آن با تأمل در قرائن و دالئل مربوط به

ُسوِل ِإذا َدعاكُْم ِلما يوا اْسَتجآَمنُ َن يَها الذيا أَ ي((((خوانيم:  انفال مىسورهٴ در  َو ِللر ِ كُْم َو اْعَلُمـوا ييحْ يبُوا ِهللاّٰ
 َ ًة َو يَبن الذيِه تُْحَشُروَن َو اتُقوا ِفْتَنًة ال تُصيَن اْلَمْرِء َو َقْلِبِه َو َأنُه ِإَل يُحوُل َب يَأن اّهللاٰ َن َظَلُموا ِمْنكُْم َخاص اْعَلُموا َأن 
َ َشد   ١.))))ُد اْلِعقاِب ياّهللاٰ
 كـه اينحيلولـه اسـت:  مسئلهٴ ها  آن ترين رفته كه عمدهكار  بهدر اين آيه چندين استعاره و تشبيه  

ها دارنـد و بـيش از  ين در اين زمينه گفتهمفّسر .گردد چگونه خداوند ميان انسان و قلب او حائل مى
رسد، اين است كه انسان خود را  نظر مى كه بهها  آن ترين نزديك .اند داشته وجه در توجيه آن بيان پنج

  ندارد.انسانيت هرگز قدمى بر فراموش كند و در مسير
اند و  مطـرح شـدهقـرآن  آن است كه بسياری از امور با عناوين كلـى در ،عامل سوم ابهامات . 3

گـردد و ظـاهر لفـظ  لغت نيز مشكل حل نمى . با مراجعه بهستوگو گفتجای بحث و ها  آن مصاديق
 در رفع نيسـت. اين ابهامات قابل ،دهد و جز با بررسى و تحقيق گسترده و عميق چيزی به دست نمى

اَس يَو ِإذا َوَقـَع اْلَقـْوُل َعَلـ((((نمل: سورهٴ  النـ ُمُهـْم َأنًة ِمـَن اْألَْرِض تَُكل ِهْم َأْخَرْجنـا لَُهـْم َدابـĤاِتنـا يكـانُوا ِب
  ؟گويد مىچيست كه در آن هنگام چنين سخنى  »دابه«اين  ٢،))))وِقنُونَ يال

كلمـاتى يافـت قرآن  در است.قرآن  وجود كلمات غريب در ،شدهچهارمين عامل ابهامات ياد . 4
كه متداول لسان همگان نبوده و مخصوص برخـى قبائـل » منساه«و » امالق«و » صلد«شود مانند  مى

ای  هر كلمه ،داشت ای كه بر مجموع لغات قبائل با احاطهقرآن  .اند بوده و ديگران از آن آگاهى نداشته
امر احيانًا برای عامه ايجاد ابهام كرده اسـت. از  ع استعمال كرده است. اينموق را به فراخور حال و به

شد، تفسير آيه يـا معنـى جملـه معلـوم  افتاد و تا مفهوم آن كلمه روشن نمى نياز به پرسش مى رو، اين
                                                             

  . 25و24انفال، .١
  . 82. نمل، ٢
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آوری  القرآن جمـع گونه كلمات را با نام غريب هايى در اين زمينه نگاشته شده و اين گرديد. كتاب نمى
  اند. موده و معانى آن را روشن كردهن

فصاحت كالم نيست؛ زيرا كلمه در جای خود و نزد فصحای قبائلى بزرگ  مخّل  ،گونه غرابت اين
  .نمود گونه قبائل نداشتند نامأنوس مى متعارف بوده؛ گرچه نزد ديگران كه آشنايى با اوضاع لغوی آن

گذرا به برخى از اسرار طبيعت كه در عرض  هايى است پنجمين عامل ابهامات يادشده، اشارت . 5
طور  اند؛ لذا بـه مورد عنايت قرار گرفته ،كالم آمده و ذاتًا مقصود نبوده است؛ گرچه برای اثبات مطلب

عمق مطلـب نيـاز  باز شـدن ايـن اشـارات و رسـيدن بـه وار از آن سخن رفته است. سربسته و كنايه
ُ َأْن يَفَمْن ((((خوانيم:  انعام مى سورهٴ در  .دارد های علمى فراوان آگاهى به ْسالِم يُه يْهدِ يِرِد اّهللاٰ ْشَرْح َصْدَرُه ِلْإلِ

عُد فِ يقًا َحَرجًا َكَأنما يْجَعْل َصْدَرُه َض يِضلُه يِرْد َأْن يَو َمْن  ماِء َكذِلَك  ىص ذيالس ْجَس َعَلـى الـ الـر ُ َن ال يْجَعُل اّهللاٰ
ُه يِرْد َأْن يَو َمْن «عبارت  ١.))))ْؤِمنُونَ ي ما يَعْل َصْدَرُه َض ْج يِضل ُد فِ يقًا َحَرجًا كََأن ع ماءِ  ىص يك تشـبيه  »الس

دارد  گيرد و خداوند عنايت خويش را از وی دريغ مـى كه مورد غضب الهى قرار مى است؛ يعنى كسى
 تنگنا در گردد و خود را سازد، چنان زندگى بر او سخت و دشوار مى در وادی ضاللت رها مى و او را
است كه با سختى  و او مانند كسى«شود:  گردد و بيچاره مى بيند كه راه تنفس بر او تنگ مى مىو فشار 

مگر كسى كه راه آسمان را  است؟ اكنون اين چگونه تشبيهى »كند. مىو دشواری راه آسمان را صعود 
  .گردد كند دچار سختى و دشواری مى طى مى
           بـا فشـار خـون  را  آن گاهى نداشـتند و مقابلـهٴ ين پيشين چون از فشار هوا بر بدن انسان آمفّسر

ولـى  انـد؛ ايـن تشـبيه ارائـه داده های مختلفى برای تفسير آيه و توجيه دانستند، راه از داخل بدن نمى
بسـياری از اسـرار طبيعـت و جهـان هسـتى، ايـن معمـا   بردن به امروزه بر اثر اكتشافات علمى و پى

  خوبى حل شده است. به
كالم  های فراوان استوار است؛ زيرا اين بر دانستنىها  آن آيات بسيار است كه درك كامل قبيلاين 

هايى از آن دريـای  ها، تراوش از كسى صادر شده كه از تمامى اسرار طبيعت آگاه است و اين اشارت
  انتهاست. متالطم بى
وشـن و واضـح) و آيـات محكم (دارای معنـای ر به دو دستهٴ قرآن  وجود آيات متشابه: آيات . 6

                                                             

  . 125. انعام، ١
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مشخص) تقسيم شده اسـت كـه بـا كمـك آيـات محكـم تفسـير دارای معانى مختلف و غيرمتشابه (
 بيان گرديده است. ١شوند. البته دليل وجود آيات متشابه از سوی خود قرآن مى
حـال،  نازل شده، در عين به زبان عربى مبينقرآن  يكى ديگر از علل ابهام اين است كه هرچند . 7
سـاخته اسـت. از سـوی  ابهامى افزوده و مقصود واقعى را پنهـان ،ول زمان، بر مفاد برخى از آياتط

شـفاهى و كالمـى داشـته نـه كتابـت؛ و زمـانى كـه  جنبـهٴ درواقـع قرآن  بايد توجه داشت كه ،ديگر
ن كتبى) نيز ممكفرمودند قرائن بسيار ديگری (قرائن غير ردم تالوت مىاين آيات را برای م9پيامبر

د يا خبـری) كـه در كتابـت، جمله سؤالى خوانده شو كه ايناست بوده باشد (حتى نوع خواندن؛ مانند 
و  9يكـى از وظـايف پيـامبرقـرآن  شـود. در هـر صـورت، طبـق آيـات ن فهميـده نمىاين قرائ
َل إِ يِلتَُب ((((را برای مردم تبيين نمايند؛قرآن  نيز همين بوده كه آيات:ائمه اِس ما نُزو اين ٢؛))))ِهمْ يَل َن ِللن، 

  يكى از داليل نياز به امام نيز هست.
  ديگری كه نبايد فراموش كرد اين است كه ابهاِم كالم از دو ناحيه ممكن است حاصل گردد:  نكتهٴ 
  نتواند القا كند. ای باشد كه معنا را  گونه خود كالم: يعنى كالم، خود به . از ناحيهٴ 1
جهتى نتوانـد معنـا را  اما مخاطـب بـه ؛نفسه واضح باشد مخاطب و فهم كالم: كالم فى . از ناحيهٴ 2

  درك كند. 
متكلم باشد، بلكـه ايـن  تواند از ناحيهٴ  شود اين ابهام نمى عقلى و نقلى مشخص مى با بررسى ادلهٴ 

  گردد: مخاطب و شرايط او بر مى  ابهام به
  

ـــم   ــعانى ـ ــدرگز ـه ــرف ناي ــدر ح   ان
  

ــ ــه ب ـــحر قلـك ـــ ــرفدر ـزم ان ــد ظ   ناي
  

به  كامالً تواند  برخى امور مى ،آيدلفظ در  خواهد به اما وقتى مى ؛صاف و شفاف استقرآن  حقايق
توانـد در لفـظ بيايـد كـه  گيرد، برخى امور از بس عالى اسـت نمى بيايد كه محكمات نام مىلفظ در 

ن فهم ما از ادراك محكم و متشابه قاصر و كوتاه است و ايـ ،ه هرحالدهد. ب متشابهات را تشكيل مى
  كالم به خودی خود مجمل باشد. كه ايننه  شود؛ كوتاهى فهم، موجب اجمال مى

                                                             

  . 7. آل عمران، ١
  . 44. نحل، ٢
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    چيست؟قرآن  كليد. 2

قـرآن  بارها به آن اشاره نموده، پاكى روح و سپس تأمل در آياتقرآن  كه خودقرآن  ترين كليدمهم
در قـرآن  تا ابزارهای صحيح برای فهمما  .ابزار آن را فراهم سازيم اّول تأمل، بايداست. برای امكان 
آن نخـواهيم بـرد.  كـافى از های آن به روی ما باز نخواهـد شـد و بهـرهٴ  دروازه ،دست نداشته باشيم

ع عنوان منبـ به –قرآن  برای فهم اما برای همگان ممكن است؛از راه ترجمه قرآن  مندی از معارف بهره
 نيازمنديم كه ابزارهای خاص آن را پيدا كنيم و حدود استفاده از هـر يـك از –اساسى معرفت دينى 

  را بدانيم.ها  آن و ميزان تأثير و اعتبار ازها  آن
  عبارت است از:قرآن  ترين ابزارها برای فهم برخى از مهم

  شناختى: ادبيات و قواعد زبان .3
مربـوط بـه زبـان و لغـت  يهٴ اّول تفاهم، آگاهى از قواعدآغاز  برای درك سخن هر گوينده و نقطهٴ 

داشتن اطالعات كافى و عميق از ادبيات اين زبان، از ضروريات اسـت. در  رو، اينضروری است. از 
كه جايگاه تركيبـى كلمـات را  –ها، آشنايى به علم صرف و علم نحو  ادبيات نيز فهم معناشناسى واژه
كـه در  –و اطالع از علم معـانى و بيـان و نيـز علـم بـديع  –سازد  در ساختار جمالت مشخص مى

  بايسته است. –زيباسازی كالم حاوی قواعد مهّمى است 
تبيين مقاصد كتـاب الهـى :و ائمه9: از جمله شئون پيامبر:و احاديث معصوم سنّت. 2
كَْر ِلتَُب يَو َأنَْزْلنا ِإَل ((((است:  لَ يَك الذ اِس ما نُز١.))))ِهمْ ي ِإَل َن ِللن  

 اتيـدر شـرح آ 9امبر اكـرميت سخن پيل بر حجّ يمباركه دل هٴ يآ«نويسد:  عالمه طباطبايى مى
  ٢».م استيكرقرآن 
ق ر خـّال د عقـل فّعـال و تفكـاستفاده كند، بايقرآن  خواهد از ق: كسى كه مىل و تفكر خّال . عق3

  طور صحيح و دقيق استفاده نمايد. هداشته باشد تا بتواند از اين ابزار ب
ــه كتاب ــن زمينــه ب ــرای آگــاهى بيشــتر در اي ــه:  ب ــى مراجعــه شــود؛ ازجمل ــوم قرآن               هــای عل

؛ سـعيدی روشـن، روش برداشـت از قـرآن؛ بهشـتى، محمدحسـين، قـرآنشـناخت دزفولى، كمال، 
  .علوم قرآنىمحمدباقر، 

                                                             

 . 44. نحل، ١
 . 380 ، ص12  ، جالميزان ۀ تفسيرترجم. موسوی همدانى، سيدمحمدباقر، ٢
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    تفسير، عام است يا تأويل؟. 3

ری عبارات دشوار يك متن. بعضـى از ح، بيان، توضيح و تبيين، يا روشنگدر لغت يعنى شر» تفسير«
فهميـدن و «؛ »تفهـيم مـراد اّهللاٰ «انـد يـا  كرده تعريـف» علم فهم قرآن«را به قرآن  پژوهان، تفسير قرآن

چيست كه البته بايد متكـى بـه قرآن  مراد خداوند و صاحب قرآن، از هر عبارتى در كه اين» فهماندن
المقدور با در نظر گرفتن احاديـث و  شناسى و علوم بالغى و نيز حتى شناسى، واژه قواعد زبانى، زبان
  اخبار صحيح باشد. 
القـرآن يفّسـر «كريم است كه از آن به قرآن  و تفسير آن، خودآن قر ترين منبع فهم نخستين و مهم

تـرين  هـای ديگـر آن اسـت. مهم روشنگر بخشقرآن  هايى از يعنى بخش ؛اند تعبير كرده» بعضه بعضاً 
 ،شناسـى شناسـى و زبان از نظـر واژه و ويژگى اين تفسير آن است كه سند در هر دو جا قطعى اسـت

را تشـخيص ديگـر توان از يك كالم واضح، مراد از كالم غيرواضـح  ىيگانه است و به همين جهت م
زيـرا صـاحبان  ؛احاديـث صـحيح اسـت ،قرآن كريم، دومين منبع مهم برای تفسيرقرآن  داد. پس از
جّو و زمانشـان  و اند ترين افراد به مراد خداوند بوده ، آگاه:معصوم يعنى پيامبران و ائمهٴ  ،احاديث

  بشوند. قرآن  مفّسرتوانند  پس بهتر از هركسى مى ،چسبيده بوده استرآن ق به جّو و زمان نزول
است. در عرف » برگرداندن«معنای  بهو در باب تفعيل، » رجوع«معنای  بهو » أْول« هٴ تأويل، از مادّ 

    يـا  معـارفيـا  گويند كه امری از امور و معنايى از معـانى از قبيـل احكـام قرآن، بيان حقيقتى را مى
جـا  از آنقـرآن  مأخذی است كه معارف ،حقيقتربه آن حقيقت تكيه دارند؛ و د ها اينغير يا  قصص

دلول لفظى دارنـد، خ مفاهيمى كه معنا و منس خاصى است و از  ٴمراجعه ،شود و اصوالً تأويل گرفته مى
 تأويـل دارد،قـرآن  شـود كـه آيـات خ امور خارجى و عينى است و اگر گفتـه مىنسنيست؛ بلكه از 

يا  ها است كه اعمال انسانها  آن بلكه صفت متعلق ؛صفت خود آيات نيست ،وصف تأويل ،حقيقتدر
  چيز ديگری است. 

مستند بـه آن اسـت.  ،هايش چه احكام و چه مواعظ و چه حكمت ،بنابراين، تمامى بيانات قرآنى
قيقت، نـه از چنين حقيقتى، در باطن تمامى آيات قرآنى، چه محكمش و چه متشابهش هست. اين ح

دار و خارجى است كـه از آن حقيقـت  سنخ الفاظ است و نه از سنخ معانى؛ بلكه امری عينى، واقعيت
يابى بـه  ياد شده و دست» اّهللاٰ  لدی«و » عنداّهللاٰ «، »لوح محفوظ«، »كتاب مكنون«، »الكتاب ّام«عينى، به 
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است و نصيب افـراد :هارتبيت عصمت و ط اين مقام رفيع، تنها در اختيار راسخان در علم و اهل
  ١.شود تابعين نمىيا  غيرمعصوم، مانند صحابه

مباحث لفظى اسـت و مشـخص شـدن معـانى   بيشتر مربوط به ،، تفسيراين توضيحاتبا توجه به 
در ظاهر امر هر دو  ،مصاديق خارجى است. بنابراين بيشتر مربوط به ،ولى تأويل ؛كالمى و لفظى قرآن

ای از  نمونـه اسـاس، ايـن مطرح نيسـت. بـرها  آن از عام و خاص بودن بينبا هم مخالفند و سخنى 
ْنساُن ِإلىيَفْل (((( شريفهٴ آيهٴ  هٴ دربارتأويل:   هنگـامتفسـير آن ايـن اسـت كـه  ،در ظاهر ٢))))َطعاِمـهِ   ْنُظِر اْإلِ

انـد كـه  به ايـن صـورت فرموده7 امام صادق را  آنويل أولى ت ؛خوردن هرگونه غذايى دقت كنيد
اند  ان گفتهمفّسربرخى از  ،از همين رو ٣.كنى ببين علم خود را از چه كسى دريافت مى ،نگاه كن :يعنى

علم غذای معنوی روح انسان اسـت و  ،در همين آيه مثالً تأويل همان توسعه در معنای ظاهری است؛ 
رسـد  نظـر مى  كه همان غذای جسمانى است. بهاست ری آيه اين غذای معنوی توسعه در معنای ظاه

ها از حوادث گذشته يا آينده، درصد  های انسان تحليل . با اين تفاوت كههمان تحليل است ،كه تأويل
 . البتـهنـدارد تخلّـفولى تحليل خداوند صددرصد واقعى است و هيچ  ؛دارددر بر كمى از واقعيت را 

  نمايد.  تفسير قرآن، كمك زيادی به فهم تأويل آن مى ،نتيجهدربايد آن تحليل را شناخت. 
 
    تفاوت تعبير و تأويل چيست؟. 4

بازگرداندن چيزی، بازگشت از چيزی و برگرداندن بـه معنای  بهو در لغت » أْول«تأويل از ريشه  واژهٴ 
مـال آن . اين واژه در اصطالح، برگرداندن كالم از ظاهر خود به مفهـومى اسـت كـه احتاستچيزی 
 داشته باشد. وجود

پـنج بـار  وقـرآن  كريم استعمال شده است. دوازده بار دربارهٴ غيرقرآن  تأويل هفده بار در كلمهٴ 
كار  بـهقرآن  دربارهٴ  ،مشهور) نظر  حسب ظاهر و به  ان و سه بار بهمفّسرطور يقين و به اتفاق  (دوبار به

                                                             

، قرآن در قرآنآملى،  ی؛ جواد44، 27، 23، ص 3ج  و 66، ص 10، ج الميزان فى تفسير القرآن. ر. ك: طباطبايى، محمدحسين، ١
  . 425تا  421، ص 1ج 
 . 24. عبس، ٢
                   مية)،(ط. اإلسـال الكـافىكلينـى، محمـد بـن يعقـوب بـن اسـحاق،  ؛220، ص1  ، جالمحاسن. برقى، احمد بن محمد بن خالد، ٣
  . 50، ص1  ج
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ضميری كـه بـه رؤيـا بـر يا  به احالم و رؤيا اضافهاز آن دوازده مورد، چهار بار در حال  .رفته است
محكى عنه رؤياسـت  تعبير خواب ومعنای  بهان، مفّسريقين و به اتفاق  طور به كه رفتهكار  بهگردد،  مى

  است.» ثياالحاد«به  هٴ ر در حال اضافو سه با
َسـبَْع َبَقـراٍت   َأرى ىَو قاَل اْلَمِلُك ِإنـ((((يوسف سورهٴ  43آيهٴ  ذيل الميزانعالمه طباطبايى در تفسير 

ءْ  یايءْ رُ   ىف  ىَها اْلَمَألُ َأْفتُونيا أَ ياِبساٍت يْأكُلُُهن َسبٌْع ِعجاٌف َو َسبَْع ُسْنبُالٍت ُخْضٍر َو ُأَخَر يِسماٍن  ا يِإْن كُْنتُْم ِللر
  فرمايد: مى))))َتْعبُُرون

 .شـود گفته مى» ريتعب« گاهى هم ياست كهبيان تأويل رؤمعنای  به» عبر« هاز مادٴ  »تعبرون« و كلمهٴ 
 وجه مناسبتش اين است كـه گويـا شـخص ز عبور نهر و امثال آن اخذ شده واين ماده ا ،هرحال بهو 

كه در عـالم خـواب بـرای  حقيقتى يا بهكند، و از صورت رؤ رای آن عبور مىيا به ماوتعبيرگو، از رؤ
رسد كه فرقى بـين  به نظر مى ،بنابراين .برد م شده پى مىصاحب خواب و مناسب با روحيات او مجسّ 

  تأويل و تعبير نباشد.
اسـت ديـده  ى كهتأويل خواب و تعبير خواب است  كه اگر شخص از خواب دربارهٴ بيان شد  آنچه

تعبير است و اگر خواب را به اصل آن برگرداند تأويـل  عبور كند و به واقع نهفته در درون آن پى ببرد
آل عمـران سورهٴ هفتم از آيهٴ  در ذيل;رفته كه عالمه طباطبايىكار  بهنيز تأويل قرآن  است. دربارهٴ 

لفظ و معنى خارج دانسته و حقيقت خارجى و  نموده و آن را از محدودهٴ طرح آن  دربارهٴ ل مفصّ  ىبحث
  يل آن دانسته است.را تأوقرآن  تحقق خارجى

  
ــه . 5 ــتر آي ــرا بيش ــاي چ ــرآن  ه ــق ــوره  چن ــده و در س ــرار ش ــه تك ــاي د مرتب ــف ه                                    مختل

    آمده است؟

بلكـه فقـط تعـدادی از  ؛بيش از يك بار تكرار شده باشدقرآن  های تر آيه البته چنين نيست كه بيش
باِن  یَفِبأَ (((( هٴ شريف هٴ مانند آي ؛هستندگونه  آيات اين كُما تَُكذپس شما دو گروه [انس و جن] « ١؛))))آالِء َرب

بار در ايـن سـوره بيـان 31خداوند اين آيه را » كنيد؟ های پروردگارتان را تكذيب مى كدامين نعمت
رفته، تكرار، يكى از فنـون  هم ولى روی؛ كريم، هر كدام علّتى داردقرآن  فرموده است. تكرار آيات در

                                                             

  . 13رحمن، ال. ١
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فصاحت است كه بعضى مواقع برای فهماندن و مؤثرتر كردن مطلب بسيار مهم است. اين درست مانند 
فراموش كـردی كـه كـودكى كوچـك و  گويد: آيا رزند فراموشكار خود مىماند كه پدری به ف آن مى

آيا فراموش كردی كه بيمار بودی و ما  ناتوان بودی و ما چه خون جگرها برای پرورش تو خورديم؟
با چه سختى برای تو پزشك و دارو آماده كرديم؟ آيا فراموش كردی هنگامى كه به مرحلـهٴ جـوانى 

كـرديم؟ آيـا فرامـوش  ترين همسران را بـرای تـو انتخـاب رسيدی و نياز به همسر پيدا كردی، پاك
 مهری كه با ما داری از چيست؟ پس اين نامهربانى و بى ؟آيا فراموش كردی... ؟كردی...

های فراموشـكار و  به ما انسان زم بوده مطالب را بيش از يك بارخداوند متعال، در جاهايى كه ال
  ١.فرموده است فل گوشزد كند، آيات خود را تكرارغا

                     زيبـا، عـروسسـورهٴ توانـد بـه ايـن علـت باشـد كـه ايـن  الرحمن مىسورهٴ البته، تكرارها در 
هـای فـراوان  ها خوانده شـود تـا نعمت رسد كه مناسب باشد در عروسى نام دارد، و به نظر مىقرآن 

ممكن اسـت » كماربّ «ضمير جمع در  ،بنابراين .خداوند به زن و مرد در ابتدای ازدواج تذكر داده شود
                 كنـد و مـردم خوانى مـى ها معمـوالً يـك نفـر تـك در عروسـى گـاه آنبه عروس و داماد برگـردد. 
                  آالِء  یَفِبــأَ ((((شـود  بنــدی كـه تكــرار مى در ايــن سـوره نيـز ترجيع .كننـد يـك جملـه را تكــرار مى

باِن  كُما تَُكذ٢است. ))))َرب   
در جای خود بحث شـود. بايد دارد كه چنين  هايى اين ها نيز حكمت ها و آيه رهتكرار در ساير سو

 هايش اين باشد كه اگر كسـى، قسـمتى از شايد يكى از علتنيز های مختلف  ها در سوره تكرار قصه
  آن موعظه شود (اين مطلب در برخى روايات آمده است.) واسطهٴ  را خواند نيز بتواند بهقرآن 
  
    كيست؟ آيا خداست؟» ما«ظور از را نازل كرديم؟ منقرآن  »ما«نويسد:  ميقرآن  چرا در. 6

دربـارهٴ آنچـه . »اعبـدونى«مثل  ؛رود كار مى هتعبير مفرد ب ،در آنچه مربوط به عبادت و توحيد است 
قرآن  مثل نزول ،شود كارگيری فرشتگان انجام مى همربوط به كارهای خداست كه معموالً با اسباب و ب

 رود.  كار مى هو رزق و خلقت، تعبير جمع ب
                                                             

 . 115تا  114، ص 23، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازی و ديگران، ١
  .نماييد مراجعه عابدينى احمد ، نوشتهٴ قرآن عروس كتاب به بيشتر توضيح . برای٢
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  ١شود. تعبير جمع آورده مى – به جهت بزرگى و واال بودن جايگاه گوينده – از يك نفر گاهى
برخـى نيـز  .»ما اين كـار را كـرديم«گوييم  مى مثالً  وجود دارد؛در زبان فارسى نيز همين كاربرد 

ونـد تمامى افعـال خدامنزه است، كه ذات خداوند متعال از مباشرت در انجام كارها جا  آن ، ازاند گفته
آورده   مـواردی كـه جمـع ،شود. به همـين جهـت های در فيض مانند مالئكه انجام مى توسط واسطه

های در انجام آن كار در نظر گرفته شـده  مجموع ذات خداوند كه سبب اصلى است و واسطه ،شود مى
همچون 9راز عالم باال بر قلب پيامبقرآن  ها و عواملى كه در نزول واسطهقرآن  در نزول مثالً است؛ 

 را نازل كـرديمقرآن  شود ما شود و گفته مى جبرئيل ملك حامل وحى دخيل هستند در نظر گرفته مى
بـه مـا ظلـم  آنان«))))ْظِلُمونيَظَلُمونا َو لِكْن كانُوا َأْنُفَسُهْم  َو ما(((( :خداوند فرموده مثالً در مواردی كه يا 

  »  بلكه به خودشان ظلم كردند. ،نكردند
خودش را در نظر گرفته و  ظلم به خداوند است خداوند اوليای كه ظلم به اوليای خداوندجا  آن از

ا آَسُفونا اْنَتَقْمنا ِمنُْهْم َفَأْغَرْقنـاهُْم ((((آيهٴ  هٴ دربار اصول كافى. در كتاب است به همين جهت جمع آورده َفَلم
 شدهروايت 7از امام صادق، »ميانتقام گرفتها  آن كه ما را به خشم آوردند از ىهنگام« ٢ ؛))))نيعـَأْجمَ 

بـه هـا  آن آفريده است كه ىلكن برای خودش اولياي ،آيد مانند ما به خشم نمى وجلّ است: خداوند عزّ 
پس خشم و خشنودی آنان را خشم و خشنودی خودش دانسـته و  .شوند آيند يا خشنود مى مىخشم 

نيز رواياتى نزديك بـه همـين مضـمون وارد  ))))و ماظلمونا((((آيهٴ  دربارهٴ  »به خودش نسبت داده است.
  ٣.شده است

 
   شود؟ يهم مقرآن  است يا شامل آياتقرآن  هاي مخصوص سوره ،آيا شأن نزول.7

اسـت و گـاهى مربـوط بـه آيـات قـرآن  های سـوره مربوط بهگاهى  ،هايى كه ذكر شده ن نزولأش
هـای  ن نزولدر يك سوره، چندين آيه با شأچه بسا  دارند؛ن نزول أآياتى كه ش ندگوناگون. كم نيست

  مستقل وجود داشته باشد.
                                                             

  . 562، ص 3، ج تبيان. طوسى، ١
  . 55. زخرف، ٢
 . 102، ص 1و ج  150، ص 4، ج برهانبحرانى،  ؛144، ص1، ج كافى. كلينى، ٣
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ن نكـرده و بايـد بـا تأمـل     بيـا قرآن  صريح و روشن درصورت  بهمسائل را  ةهمچرا خداوند .8

   بيرون كشيد؟قرآن  مسائل را از

» نيعربـى مبـ«لفـظ  هٴ ) تـا مرحلـ4 هٴ (زخرف، آي» لدن«دارای مراتبى است كه از مقام قرآن  حقيقت
نظـران نيسـت؛ زيـرا از  حصولى صاحب راحل بلند آن در دسترس فكر و علمامتداد دارد. بعضى از م

تـوان دريافـت.  را تنها با عروج انسان به آن موطن رفيـع مى لخ مفهوم و ماهيت نيست. اين مراحسن
دريافـت حقـايق  هٴ دهد و زمين به دليل آن است كه انسان را عروج مى ١»نماز معراج مؤمن است«اگر 
  كند. را ايجاد مىقرآن  بلند

 هفت بـاطن بـرای ،در برخى روايات ٢.ظاهر و باطنى داردقرآن  در روايات متعدد تأكيد شده كه
روايـت اسـت كـه 7م صـادقعدد مخصوصى نيست. از اما ،البته مقصود ٣.شمرده شده استرآن ق
عبارت [لفظ صورت  بهكريم به چهارگونه بيان فرموده است: قرآن  معارف خود را در وجلّ خدای عزّ «

مردم است و اشاراتش برای خـواص و  هٴ صريح]، اشارات، لطايف و حقايق. عبارات آن برای فهم تود
جوشـان معرفـت   هٴ چشمقرآن  ،بنابراين ٤.»آن برای اولياء و حقايق آن برای انبيای الهى استلطايف 

اش ازآن  وجودی و مراتـب صـعودی هٴ سع هٴ انداز چند هر كس بهكند؛ هر مىاست كه همگان را سيراب 
  گردد. مند مى بهره

است و شايد  پذير فرستادن قرآنى است كه برای همگان فهم ،كه از معجزات الهى سخن آن هٴ خالص
قرآنى دارای مراتبى است كه از آن بـه بـاطن  ولى حقايق ؛در نظر ظاهری بسيار ساده هم به نظر آيد

دارد تا ظرف وجودی انسان نياز های فكری و روحى  به رياضتقرآن  شود. رسيدن به باطن تعبير مى
عوامل جهانى  ازفطرت آن و به دليل زبان قرآن  عالى آن باشد. پس ساده بودن ظاهر پذيرای حقيقت
 ،قـرآن يابى بـه بـاطن دسـت .نيسـتقـرآن  حقيقـت هٴ ساده بـودن همـمعنای  بهولى  ؛بودن آن است

  شود. بهره برده مىقرآن  خواهد و بسته به مقدار قابليت، از مى ی فراوانىها قابليت
                                                             

 . 303، ص 79 ، جبحار األنوار. مجلسى، محمدباقر، ١
  . 192، ص 27  ، جوسائل الشيعةحسن،  . حر عاملى، محمد بن٢
  مقدمۀ هشتم.  ،59، ص 1  ، جتفسير الصافى. فيض كاشانى، محمد بن شاه مرتضى، ٣
 . 41ص ، جامع األخبار، محمد بن محمد، ی. شعير٤
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 ؛دنـگوي صـريح مىطور  های دبستان، همه چيز را بـه ها مانند كتاب برخى كتاب كه اينديگر  هٴ نكت
چند پهلوست؛ زيـرا فهـم  انها، مطالبش ها برای دانشجويان و باالتر است. اين كتاب ولى برخى كتاب

و  بوسـتانهـای  های گوناگون داشـته باشـند. كتاب عبارت، فهميك توانند از  و مى رشد يافتهافراد، 
های مختلـف  و برای گروه ندقرار دار واال ىچون در سطح ند؛سته ، چند پهلوحافظ ديوانيا  گلستان

 ها و نسـل هٴ همـ افراد در هٴ تر است، برای هم ها باالتر و با عظمت كتاب هٴ كه از همقرآن . اند نوشته شده
در آيـات  تدبّربا و  شود ای است كه با دقت در آن، مطالب استخراج مى گونه به ،ست. بنابراينعصرها
مسائل، حاكى از عظمـت  هٴ نه به هم ،برخى مسائل يابى به توان به بعضى مسائل دست يافت. دست مى

  آن يعنى خداوند متعال است. هٴ شدنى گويندان وصف و بزرگِى 
  توانيد به كتب زير مراجعه كنيد: اين بحث مى هٴ دربار
 بخش پنجم.  جوادی آملى، اّهللاٰ  آيةكريم)، قرآن  (تفسير موضوعىقرآن  درقرآن  -
  ، انتشارات اسراء.فهم قرآن -
  
   شويم؟ نياز مي البيان از تهية تفسير الميزان بي تفسير مجمع با تهيةآيا .9

 الميـزانامـروز، تفسـير  و نياز جامعهٴ  مجمع البيانو  الميزانبا توجه به تفاوت سبك و روش تفاسير 
 اّهللاٰ جوادی آملى كه تاكنون پانزده جلدةآي نوشتهٴ  تسنيمبيشتری دارد. تفسير  كاربرد و قابليت استفادهٴ 

از خواننـده را بايد دانست كـه هـيچ تفسـيری  البتهمطالب متنوع بيشتری دارد.  ،منتشر شده است آن
  شود. ، تفسيرهای بهتری نوشته مىزماناگرچه هر  ؛كند نياز نمى تفسير ديگر بى

 دانشـگاه ترجمـهٴ  اسـتادانبـرای  .خوب اسـت تفسير نمونه ،دانشجويان برای استفادهٴ  ،هرحال به
                      تفسـير ،برای آنـان كـه درصـدد تتبـع بـرای نوشـتن مقـاالت علمـى هسـتند است.مناسب  الميزان
مناسـب اسـت. بـرای دريافـت  تفسير نور ،فوری اختصاری و های برای استفاده .خوب است راهنما
                  هــای مختلــف كــه معمــوالً  و ادبيــات و قرائت:اطهــار ان قــديم و روايــات ائمــهٴ مفّســراقــوال 

 مجمـع البيـانی زبان عرب دنبال آن هستند، دانشجويان كارشناسى ارشد و دكتر طالب علوم دينى و
های كالمى و عقايـد اشـاره و رد  های مطرح در ذيل هر آيه و بحث مناسب است. برای يافتن اشكال

                  سـراركشـف االتفسـير  ،فخر رازی مناسب است. بـرای يـافتن مطالـب عرفـانى تفسير كبير ،معتزله
  ميبدی مناسب است.
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 تفاسـير هٴ همآقای سيدمحمدعلى ايازی شما را با  ونمفّسرالتفسير و المراجعه به كتاب هرحال،  به
  كند. اجمال آشنا مى طور به

  
تر و براي فهم هرچه صريح ،اند نداشته آشناييقرآن  كه كه با تفسير بهترين تفسير براي كساني. 10

   كدام تفسير است ؟ ،رآنق ترواضح

قـرآن  ساده و روان آيات را همراه بـا خـود آيـات برای آشنايى با قرآن، در آغاز يك دوره ترجمهٴ 
هايى كـه در دسـترس اسـت  ديگر ترجمـهيا  آقای آيتى يا فوالدوند بخوانيد. در اين زمينه از ترجمهٴ 

  استفاده كنيد.
، ترجمـه راهنمـا، نـور، تفسـير نمونـهفارسى؛ مانند  توانيد به تفاسير سادهٴ  پس از اين مرحله، مى

  مراجعه كنيد. البيان اطيبو  الحديث احسن، تفسير كاشف
  
بايد با خواندن معاني همراه باشد تا انسان نوعي نورانيت و معرفـت بـه   قرآن  آيا خواندن. 11

   هم كافي است؟قرآن  دست آورد يا خواندن خود

دارای نورانيت خاصى است كه اگر هم در وقت قرائت آن، انسان  كالم خداست، كه اينبه دليل قرآن  
اگـر انسـان  البتـههای اخروی بـرای خواننـده دارد.  نفهمد، آثار نورانى و پاداش آن چيزی از معانى

 ،قرآن بايد عالوه بر قرائت ،آخرت بيشتر استفاده كند برای سعادت دنيا وقرآن  های بخواهد از هدايت
منـدی بيشـتری داشـته باشـد.  تأمل و تفكر در معانى آن نيز توجه كنـد تـا بهـره خواندن ترجمه و به

گيری ايمـان شـخص تـأثير  از امور مهمى است كـه بـر شـكلقرآن  تالوت همراه با ترتيل ،بنابراين
د: در مسائل عاطفى و آموز صورتى كه انسان با خواندن قرآن، لطافت و قوت را با هم مى به ؛گذارد مى

شـود. از  ها و برخورد با مشكالت و رنج و دردها محكـم و قـوی مى دل و در دشواری ماحساسى، نر
ده، شب را جـز كمـى يچياى جامه به خود پ« فرمايد: مى9 كريم خطاب به پيامبر خداقرآن  رو، اين
 ١».را با دقت و تأمل بخـوانقرآن  فزا،يا بر نصف آن بيا كمى از آن كم كن، ي مى از شب رايز، نيپاخ به
زودى  چراكـه مـا بـه«بـزرگ اسـت:  ىوليتئبرای آمادگى تحمل بار سنگين و پذيرش مس ها اين هٴ هم

                                                             

 . 4تا  1. مزمل، ١
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اكنـون آنچـه : «ه استدوفرم  وبه مؤمنين تخفيف داده  هرچند ١؛»م كردين به تو القا خواهيسخنى سنگ
گر يروهى دشوند و گ مار مىيزودى گروهى از شما ب داند به د. او مىيبخوانقرآن  ّسر استيبراى شما م

گـر در راه خـدا جهـاد يو گروهى د روند سفر مى لهى (و كسب روزى) بهبراى به دست آوردن فضل ا
  ٢».مانند) باز مىقرآن  كنند (و از تالوت مى

هـا  آن طبيعـى در طور بـه روز های اساسى و جّدی پرهيزكاران كه در طـول شـبانه از نشانهيكى 
دهنـد.  مىقرار حالت حزن و اندوه را در به نفس خود رآن ق شود، اين است كه با خواندن مشاهده مى
مشـغول  ،ستادهيزكاران در شب بر پا ايپره«فرمايد:  را چنين وصف مىها  آن عالقهٴ 7 حضرت على

و سـازند  مىجان خـود را محـزون قرآن  با ؛خوانند شه مىيرا جزء جزء و با تفكر و اندقرآن  ؛نمازند
رسند كه ترس از خـدا  اى مى هيو هر گاه به آ«د: يفرما اضافه مى پسس »ابند.ي داروى درد خود را مى

هـاى آتـش، در گوششـان  خـوردن شـعله ا صداى بـرهميگو ؛سپارند در آن باشد گوش دل به آن مى
  ٣».افكن است نيطن

ارد و بـاطن انسـان ذگـبثير كه در اعماق قلب انسان تأشريف آن است قرآن  مطلوب در تالوت
 همـين مطلـباشاره به با :برسد. معصومتحقق  ملكه به مرتبهٴ  يرد و از مرتبهٴ گبصورت كالم الهى 

كنايه از آن  سخن اين» در گوشت و خون او وارد شود.قرآن  جوان مؤمن اگر قرائت كند،«فرمايد:  مى
 طوری كه خود باطن انسـان، بـه انـدازهٴ  به شود؛ مىدر قلب مستقر و جايگزين قرآن  است كه صورت

  گردد.  مىحميد قرآن  اّهللاٰ مجيد و ش، كالمادتعدلياقت و اس
»  قيـتطب«كنـد،  مىل شمار نائ بى كه انسان را به نتايج بسيار و بهرهٴ قرآن  يكى از آداب مهم قرائت

و نقصان خـود را  هر آيه از آيات شريفه، مفاد آن را با حال خود منطبقتفكر در  باكه  چنانآن  ؛است
شـريف حضـرت  در قصـهٴ  مـثالً دهـد.  مـىامراض خـود را بـدان شـفا  كند و مىآن مرتفع  واسطهٴ  به
های طوالنى چه  ها و عبادت سجده ههمببيند سبب مطرود شدن شيطان از بارگاه قدس با آن 7 آدم

 ،با اوصاف و اخـالق شـيطانى و بوده، خود را از آن تطهير كند؛ زيرا مقام قرب الهى جای پاكان است
                                                             

  . 5. مزمل، ١
  . 20. مزمل، ٢
 . 304(صبحى صالح)، ص  نهج البالغة. سيدرضى، محمد بن حسين، ٣
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 ،سجده ننمودن ابليس أشود كه مبد گذاشت. از آيات شريف استفاده مى قدم در آن بارگاه قدس نتوان
او ايـن خـودبينى  .زد ١))))ٍن يِمْن ناٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن ط  ىٌر ِمْنُه َخَلْقَتنيَأنَا خَ ((((خودبينى و ُعجب بوده كه كوس 

كه اسـتقالل و  –شد؛ و آن، اسباب خودرأيى  -كه استكبار است –خودخواهى و خودفروشى اسباب 
. آنچـه سـبب مطروديـت خداوند بيرون رانده شـددرگاه از پس س گرديد. –سرپيچى از فرمان است 

  در هر كسى باشد مطرود است.  ،درگاه قدس است
 قـرآن كـه نآحـال  ،چنين نباشدحد و حصر است. چگونه  بى ،قرآن ثواب تالوت بارهٴ احاديث در
  و بر سيدالمرسلين نازل شده است.است االمين حامل آن  حضرت روح و كالم پروردگار

  
و نمـاز رجـوع   قـرآن   راه اصلي و هدف اصلي را پيدا كنيد به كه اينگويد براي  خداوند مي. 12

؟ كند و توضيح دهدرا براي ما تفسير قرآن  تواند چه كسي مي ،حال .كنيد كه اسرار زيادي دارد

كتـابي  يـا   افرادي را معرفي كنيد .برم خوانم به رموز آن پي نمي ميقرآن  شخصه هرگاهچون ب

   .كه بتواند مرا كمك كند

  توانيد بر اساس روش زير عمل كنيد:  شما مىقرآن  بيشتر با معارف آشنايىبرای  
قـرآن  ات را همراه با خود آياتساده و روان آي برای آشنايى با قرآن، در آغاز يك دوره ترجمهٴ 

هايى كـه در دسـترس اسـت  ديگر ترجمهيا  آقای آيتى يا فوالدوند از ترجمهٴ  ،بخوانيد. در اين زمينه
 استفاده كنيد.

فارسى؛ مانند تفسير نمونه، نـور، راهنمـا، كاشـف و  توانيد به تفاسير سادهٴ  پس از اين مرحله، مى 
                قـرآن  اگـر خواسـتار ايـن مطلـب هسـتيد كـه از معـارف چنـين هماحسن الحديث، مراجعه كنيـد. 

اّهللاٰ ةنظير تفاسـير آيـ ،توانيد به تفاسير موضوعى دربارW يك موضوع اطالع و آگاهى كسب نماييد، مى
منتشـر شـده شناسـى در قـرآن، و... در قرآن، انسـانقرآن  جوادی آملى كه در موضوعات گوناگون نظير

توانيـد بـه تفسـير الميـزان و فارسـى مـى سادهٴ  تفاسير ترتيبِى  چنين بعد از مطالعهٴ  مه رجوع نماييد.است، 
است و تا كنون پانزده جلـد آن بـه طبـع رسـيده قرآن  اّول اّهللاٰ جوادی آملى كه ازةتفسير تسنيم آي چنين هم
    .مراجعه كنيد ،است

                                                             

 . 12. اعراف، ١
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    دادن كالم باطل و غلط ما نيست؟ آيا تفسير، درست جلوه. 13

را كـه باطـل اسـت توجيـه قـرآن  ، كالممفّسراگر مرادتان اين است كه  .روشن نيست سؤالاز مراد 
   .اين است كه خير پاسخش ،كند تا درست جلوه دهد مى

شعر حافظ تاب تفسير عرفـانى دارد  مثالً كنند كه تاب تفسير داشته باشد.   كالمى را تفسير مىاّوالً 
ای است كـه تـاب چنـدين معنـا  گونه د. كالم خداوند بهتاب تفسير ندار ،ولى شعرهای هجو و فحش

  كند. تفسير مى را  آن ،با توجه به ساير آيات و نيز روايات مفّسر گاه آندارد. 
از فهـم 9اين نوع تفسير ممنوع اسـت و رسـول اكـرم ،ی باشدأاگر مراد از تفسير، تفسير به ر 

صرفًا عقايد باطلى دارد يا سـخن  مفّسر ست كهاند. تفسير به رأی اين ا قرآن به اين شيوه نهى فرموده
باطلى گفته است و سپس درصدد است با ياری گرفتن از قرآن، حرف باطل خود را توجيه كند يا بـر 

كنـد،  گونه كه كالم مردم عـادی را تفسـير مى ها و ابزار خود در فهم كالم الهى اكتفا كند و همان دانسته
 كـه اينو آيـات رجـوع كنـد يـا ها  كه به عقل يا به ساير قسمت آنبدون  كند، كالم خدا را نيز تفسير

برود و از قبل موضوعى را بدون دليـل عقلـى و نقلـى محكـم، قرآن  ذهنى به سراغ شخص با پيشينهٴ 
قصد به كرسى نشاندن حرف خود با ابزار قـرار دادن آيـات قرآن  صددرصد قبول كرده و با رجوع به

  داشته باشد.قرآنى 
زانو زده و قرآن  بيايد و با خضوع در مقابلقرآن  ذهنى قبلى به سراغ بدون پيشينهٴ  مفّسر اگر البته

 كه عالمان حقيقى به: اطهار رسيده از ائمهٴ  با مراجعه به آيات ديگر و با مراجعه به احاديث صحيِح 
ل شما درست به قويا  رأی اين ديگر تفسير به را بشناسد،قرآن  مقصود اصلى نمايدسعى  ،قرآن هستند 

  است.قرآن  جلوه دادن كالم باطل خود نيست و راه صحيح فهم معانى
  
                  شـوم   متوجـه   مـن از كجـا   اسـت.  در اين سنوات اخيـر خيلـي زيـاد شـده    قرآن  تفاسير. 14

لطفـاً در ايـن بـاب بيشـتر      ؟دهم كه آن تفسير صحيح و طبق مذهب شيعه است يا تشخيص 

   .توضيح دهيد

 گفته شده است رو، ايناز  .آن است كالم الهى است و عظمت كالم به عظمت گويندهٴ قرآن  دانست بايد
 مانند شـش ،قرآن وسعت مفاهيم آن است. حتى دربارW برخى از آيات هفتاد بطن دارد كه نشانهٴ قرآن 
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  شود. آمده است كه درك عميق آن نصيب مردم آخرالزمان مى ،حديدسورهٴ  اّولآيهٴ 
فته نماند كه همگـان ناگ البتهنياز به تفسير دارد و هم نياز به تفسيرهای مختلف دارد. قرآن  لذا هم
به اقيانوس تشـبيه شـده قرآن  .ان نداردمفّسردارند و اختصاص به گروه و قرآن  گيری از توانايى بهره

ه بـه خـط آن سـوادان از نگـا ی كه حتـى بىطور به ،آن استفاده كرد توان از منظرهٴ  مى هم ؛ يعنىاست
تواننـد  مى ی كه حتى شاگردان نوپاطور به ،های آن استفاده كرد توان از كناره مى هم ؛شوند مى مند بهره

مند شوند. فعًال شما  بى به عمق آن از معارف بلند بهرهتوانند با راهيا مى هم غواصان ؛از آن لذت ببرند
هـا  آن توانيد از تفاسيری كه شما مى ،ز آنپس ا .خوب به پايان ببريد را با يك ترجمهٴ قرآن  يك دور

اّهللاٰ مكـارم شـيرازی و ة(آيـ تفسـير نمونـهشـود:  بهره ببريد چند تفسير به عنـوان نمونـه معرفـى مى
  .)عالمه طباطبايى( ترجمه تفسير الميزانو  الميزاناالسالم قرائتى)، ة(حج نور ،همكاران)
  
    ت؟معتبر اس7777آيا تفسير منسوب به امام حسن عسكري. 15

قمـری  ، از تفاسير روايى شيعه متعلق به قرن سوم هجری7ریكتفسير منسوب به امام حسن عس
از روايـات و احـاديثى  اين تفسـير، مملـو بقره است.سورهٴ است. متن اين تفسير فقط تا اواخر آيات 

 و عيـوب:بيت به فضائل اهل و احاديثى راجعقرآن  و تأويل و آداب قرائتقرآن  راجع به فضائل
آن  درنبوی و مناسبات آن حضرت با يهوديان نيز  سيرهٴ  هٴ های متعددی دربار ست. بحثها آندشمنان 

 مطرح شده است.
 ،هسـت يـا نـه7ریكعسـ امام حسـنتأليِف اين تفسير  كه اينبا وجود قدمت اين تفسير، در 

، مـورد وثـوق بوده كه آيا اين تفسـير هميشه در بين علمای اماميه بحث .نظرات متعددی وجود دارد
، 7ریكصحت انتساب آن را امام عسدر و متأخر،  از محدثين و فقهای متقدمای  هعد .است يا خير

زيادی از علما و محدثين قـديم و جديـد، نـه  . از طرف ديگر، عدهٴ اند هكرد ترديد و حتى مطلقًا انكار
 های روايـى كتب خود، اسـتفاده و در آثار و ستهدان بلكه آن را مستند اند  هرا رد نكرد تنها اين تفسير

  .اند هكرداز آن زيادی 
است كه در آن هم  كه موافق با اين تفسيرند، معتقدند كه اين تفسير مانند ساير كتب حديثىای  هعد

 باشـد.7تواند از امـام عسـكری گونه باشد نمى اخبار صحيح و هم اخبار ضعيف هست كه اگر اين
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  زيرند:برخى از موافقان اين تفسير به قرار 
در كتـب  اين تفسـير ين عالم شيعى است كه مطالب زيادی ازاّول ق)381شيخ صدوق (متوفى  .1

 هيچ حرفى نزده است. وثاقت يا عدم اعتبار آن هٴ . البته درباراست خود نقل كرده
  .احتجاج صاحب كتاب ،شيخ طبرسى .2
 نقل كرده است.ر كتابش، بسيار از اين تفسي كه در همين الخراج قطب راوندی، صاحب .3
گويـد: تفسـير امـام  كـه خـود در ايـن كتـاب مى االنوار بحـار صاحب كتاب ،عالمه مجلسى .4
 از كتب معروف است و شيخ صدوق به آن اعتماد كرده است.7ریكعس
  بحرانى. سيدهاشم .5
  :از جمله ،است گويند كه اين تفسير جعلى از علما و محدثين، حجيت آن را نفى كرده و مىای  هعد
 هٴ وسيل به كند كه گويد: شيخ صدوق از تفسيری روايت مى مى الضعفا .ابن غضائری، صاحب كتاب1

يسار). اين تفسير  بن بن زياد، على بن محمد الحال، روايت شده است (يوسف بن محمد دو نفر مجهول
 است. »سهل ديباجى« از جعليات

  كند. قل مىنظر غضائری را ن ، عيناً اين تفسير.عالمه حلى، در رد 2
 .آالء الرحمنجواد بالغى، صاحب تفسير شيخ محمد عالمه .3
  بود.7 موافقين تفسير امام العسكری های مخالفين و هايى از صحبت نمونه ها اين
ما هيچ دليلى نداريم كه اين تفسير موجود، همان تفسيری است كـه از امـام  ،گذشته ها اين هٴ از هم

  است.7 ریكعس
آقـای  نوشتهٴ  ،:امامان شيعهحيات فكری و سياسى كتاب  :راجعه شود بهم برای اطالع بيشتر

  رسول جعفريان.
   
ـ الزم اسـت بـه مـتن    قرآن  آيا براي فهميدن مطالب و مفاهيم. 16              هـاي تفسـير   كتـاب  ةهم

    چه جايي براي تفكر است؟ ،رجوع كنيم؟ بنابراينقرآن 

كتابى عميق و دارای بطون است و هر كس قرآن  است.متفاوت  ،ها به نسبت تفاوت ظرفيتقرآن  فهم
ى عميق كه هر كس هرچه بيشتر مند شود. مانند درياي از آن بهره تواند به حد ظرفيت وجودی خود مى
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را قـرآن  نيز آيات كريمهٴ :برد. ائمه مًا بيشتر استفاده مىمسلّ  ،در آن فرو رود و بيشتر غواصى كند
را قـرآن  و برای برخى ديگـر بـاطنقرآن  برای برخى ظاهر .كردند ىافراد يكسان معنى نم هٴ همبرای 

هـای گونـاگون  ها همانند ظـرف های انسان فرمودند و اين بستگى به تحمل افراد داشت. دل معنى مى
قـرآن  برد. شايد آيندگان بتوانند معارف الهى را چه در ظرفيت خود بهره مى اندازهٴ  است كه هر كس به
قرآن  فهم ،تر از گذشتگان خود بفهمند. بنابراين تر و عميق به نحو دقيق:بيت لو چه در روايات اه

 تر اسـت. تـر و كامـل ، علمىتر فهم آيندگان دقيـق ماً در بين گذشتگان و آيندگان متفاوت است. مسلّ 
همان مسائل امـروز از  ولى ؛رفت مى شمار به مسائل علمى جزوهای گذشته  بعضى از مسائل در زمان

گـردد؛ البتـه علـوم و فهـم  هـا برمى است. علت اين مطلب، به پيشرفت علوم و تكامـل فهم بديهيات
  تأثير نيست. آيندگان بى ادراك گذشتگان در فهم مطالب و

تر و دقيقبلكه زمينه را برای تفكر عميق ،نه تنها مانع تفكر نيست ،رجوع به تفسير بر اين اساس،
وقت صرف ها  برای فهميدن آن ساعت ممكن بودمطلبى كه شما د شاي ،عنوان مثال كند. به تر فراهم مى

تـر در آيـه توانيد بسيار عميق وسيلۀ اين تفسير مى شما به باشد.برای شما بيان كرده  مفّسر، كرديد مى
  دست آوريد. تری از آيه بهتر و دقيقتفكر كنيد و نكات تازه

                دارداحتيـاج تسـلط بـر آيـات ديگـر  يـا فهم بعضى آيات به بعضـى مقـدمات كه اينديگر  هٴ نكت
مـبهم  كامالً حتى آيه برای او يا  كه بدون اين مقدمات ممكن است انسان در فهم آيه دچار اشتباه شود

               هٴ كنـد مفهـوم آيـه را بهتـر متوجـه شـويد تـا بتوانيـد دربـار جا به شما كمك مى باشد. تفسير در اين
آن تفكر كنيـد. بـه عنـوان  هٴ توانيد دربار مىنرا تا زمانى كه آيه برای شما مبهم باشد زي ؛آن تفكر كنيد

ْحمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتوى((((آيهٴ ظاهر  ،مثال امـا  ؛اين است كه خداوند بـر عـرش ايسـتاده اسـت  ١،))))الر
كه جسـم و مكـان و... را از  ىو ساير آيات ))))ىءليس كمثله ش(((( مانند ،ين با توجه به آيات ديگرمفّسر

منظور از ايستادن بر عرش، قدرت و تسلط خداوند است. بديهى اسـت  گويند مىكند،  خداوند نفى مى
            جهـان هسـتى اسـت كـه  مجموعـهٴ عرش خـدا، بلكه منظور از  ؛خداوند نه تختى دارد و نه حكومتى

، كنايـه از تسـلط پروردگـار و ))))استوی على العـرش(((( ،بنابراين .شود مى او محسوب تخت حكومت
 كلمـهٴ  نفوذ امر و فرمان و تدبيرش در سراسر عـالم اسـت. اصـوالً  كامل او به جهان هستى و احاطهٴ 

                                                             

 . 5. طه، ١
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يم فالن كس گوي مى مثالً  .است كنايه از قدرت فارسى غالباً زبان در  »تخت«و  ىعرب زباندر  »عرش«
؛ م: ثـل عرشـهگـويي مى در عربى يعنى به قدرت و حكومتش پايان دادند. يا ؛را از تخت فرو كشيدند

   ١.تختش فرو ريخت يعنى
ای به تمامى تفاسير  در هر آيه كه ايناما  ؛گذشت معلوم شد كه رجوع به تفاسير الزم است آنچهاز 

شما سطح فكـر خـود را ببينيـد و در همـان سـطح، يكـى از  .زم نيستچنين چيزی ال ؛مراجعه شود، خير
های جديـدی كـه در  سؤال دربارهٴ  گاه آن ؛دهد انتخاب كنيد های شما را پاسخ مى تفاسيری كه معموالً سؤال

را يافتيـد كـه  پاسـخشاگر  ؛آيد و آن تفسير پاسخ نداده است، تفكر كنيد ضمن مطالعه آن تفاسير پيش مى
  طور ادامه بدهيد. تر است  مراجعه كنيد و باز همين اگر نيافتيد به تفسيری كه دقيق بسيار خوب،

بنشـينيد قرآن  . مهم اين است كه سر سفرهٴ ندالزم و ملزوم يكديگر ،فكرتپس مراجعه به تفاسير و 
  جديد نوش جان كنيد.  ىهر روز طعام ،و با دقت
  
مفهوم لغـات و معنـي آن را نيـز     كه اينند يا ك عربي كفايت مي  بهقرآن  آيا صرفاً خواندن. 17

بايد فهميد؟ در صورتي كه يادگيري مفهوم آيات الزم باشد، چند كتاب قرآني كه ساده و روان 

    ترجمه شده باشد معرفي فرماييد.

قـرآن  خوانـدن  العاده اسـت و در روايـات بـه فوق تأثيریثواب و  دارای اجر و اً ممسلّ قرآن  تالوت
  ت.شده استوصيه 

ذِ   ُت يالْبَ «فرمايد:  مى7حضرت على ُ َعز َو َجل فِ يِه الْقُْرآُن َو يْقَرأُ فِ ي  یال َو   ِه تَكْثُـُر بََركَتُـهُ يْذكَُر اّهللاٰ
 اد شـود، بركـت يو از خداوند تالوت قرآن اى كه در آن  خانه« ٢؛»نُ ياطِ يتَْحُضُرُه اْلَمَالئِكَةُ َو تَْهُجُرُه الش

   .» طان از آن خانه رانده گردديشوند و ش گردد، مالئكه در آن خانه حاضر  آن خانه افزون
 به دِر خانـهٴ  ، افراد رابرای تفصيالت آن معارف و اختصار بيان فرموده معارف اسالمى را به ،قرآن 

كَْر ِلتَُب يَو َأنَْزْلنا ِإَل ((((فرمايد:  مىكه  چنان كرده است؛هدايت :اهل بيت اِس يَك الذلَ  َن ِللن َو ِهمْ ي ِإَلـما نُـز 
براى آنان  ،تاده شده استچه از جانب خدا براى مردم فرسآن م تايقرآن را فرستاد« ٣؛)))) َتَفكُرونيَلَعلُهْم 

                                                             

 . 160، ص13، ج تفسير نمونهو ديگران،  ی. مكارم شيراز١
  . 499، ص 2  (ط. اإلسالمية)، ج الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، ٢
  . 44. نحل، ٣
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                شود. تفسير با كلماتى ماننـد تبيـين، تفصـيل، ايضـاح و مطرح مىقرآن  جا تفسير اين.» روشن سازى
  كشف، مترادف است.

جـا  آن گرفتند و تا بان ايشان فرا مىرا از زقرآن  مسلمانان آيات9 در زمان زندگى پيامبر اكرم
كوشيدند. اگـر مشـكالتى  داد، در فهم معانى و مقاصد آن مى اجازه مى ت علمى و فكری آنانكه ظرفي

مشـكل را  ،كردند و آن حضرت در كمال سهولت آمد به آن حضرت مراجعه مى در فهم آيات پيش مى
در تفسير كتاب خدا و توضيح معارف ديـن، گفتـار اهـل بيـت 9 نمودند. پيامبر اكرم وفصل مى حل

گر يكـديامـت از يق هٴ ت من تا دامنيقرآن و اهل ب«و فرموده است كه  خود را مانند سخن خود دانسته
  ١».ت من بزنديد دست به دامن اهل بيبا ،استفاده كندقرآن  شوند و هر كس بخواهد از جدا نمى
 اسـت. آياتگيری بيشتر از معارف و معانى  كريم بهرهقرآن  های تفسير ترين خاصيت از مهم يكى
ان مفّسر ،بعد از ايشان اهل بيت آن حضرت است  و ما شيعيان معتقديمن قرآ مبيّن حقيقى ،9پيامبر
  .هستندمجّسم و مجّسد و ناطق قرآن  عبارتى و بهقرآن  واقعى
َو   ىْأتِ يـَمـا   ِعلْـمَ   هِ يفِ   َأَال ِإنَ « :خوانيم مىقرآن  در توصيف7در كالم اميرمؤمنان حضرت على 
ها و آيندگان آمـده  علم گذشتهقرآن  بدانيد در« ٢؛» نَكُميائِكُْم َو نَْظَم َما بَ َو َدَواَء دَ  ىَث َعِن اْلَماضِ يالَْحدِ 
   »های شما و سبب نظم و ساماندهى ميان شماست. بيماری درمانقرآن  است.

فوالدوند تهيه كنيـد،  ای مثل ترجمهٴ  با ترجمهقرآن  اّول شود توصيه مى ،در خصوص معرفى كتاب
  آقای قرائتى را مطالعه بفرماييد.  تفسير نورو نيز كتاب  تفسير راهنماو  ونهتفسير نم ،بعدی در مرحلهٴ 
  
نـه عربـي آن را.    ،اش را بخواني پس بايد معني ؛را بايد عمل كردقرآن  گويندها مي بعضي. 18

نـه   ،استفاده كـرد قرآن  ةپذيرد كه بايد از ترجم من فكر كردم و ديدم هم عقل و هم منطق مي

و هدايت بدون ترجمه ممكـن   »كتاب هدايت است ،اين«گويد  ميقرآن  ه خودمتن عربي؛ چراك

 نيست. نظر شما چيست؟  
ولى آنچه مهـم اسـت  ؛بلكه بسيار هم خوب است ،كسى مخالف ترجمه و خواندن تفسير نيست ،بله 
 حال مقـداری اين الفاظ عربى خودش از سوی خدا نازل شده است و اعجازهايى دارد كه تا به كه اين

                                                             

كلينى، محمد بن يعقوب بن اسـحاق،  ؛235، ص 1  ، جالدين و تمام النعمة كمالابن بابويه، محمد بن على، [. حديث معروف ثقلين ١
 .]25، ص 2  (ط. دارالحديث)، ج الكافى

  . 158خطبهٴ  ،223(صبحى صالح)، ص  نهج البالغة. سيدرضى، ٢
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در جای ديگـر نـازل قرآن  اگر ،شود. عالوه بر اين از آن شناخته شده و بسياری هم بعدًا شناخته مى
بايد همان زبان خودش آموخته و محافظت  هم بود مى ليكن اگر چنين ؛داشت شد زبان ديگری مى مى
 از جمله: ؛وجود داردقرآن  داليل متعددی بر عربى بودن و عربى خواندن .شد مى
سـازی نـوعى وحـدت و پيونـد  فـراهمدرواقـع پيـروان و  هٴ هماد زبانى مشترك در ميان ايج . 1
  دينى. ىالملل بين
تر درك  عميـق ،روح و محتوای هر پيام و سخنى در قالب زبان خاصى كه در آن ريخته شـده . 2
و عـالى  كه دارای مضامين بسيار بلند –قرآن  .های ديگر برگردانده شود شود تا زمانى كه به زبان مى
نارسا و در موارد قرآن  های ترجمه هٴ همدقيق و كامل به هيچ زبانى نيست.  هرگز قابل ترجمهٴ  – است

هـای  شناسى، فن ترجمـه و تئوری متعددی اشتباه است. كافى است اندكى در مباحث مربوط به زبان
و قـرآن  بـينخواهيـد يافـت كـه فـرق  گـاه آن ؛مطالعـه كنيـدقرآن  های مربوط به آن و نقد ترجمه

  همان فرق بين كتاب الهى و بشری است. ،هايش ترجمه
زيبايى و نكات ادبى عجيبى برخـوردار اسـت كـه  ،از لطافت ،عالوه بر محتوای مطالب. قرآن  3

  شدنى نيست. ای بيان است  و در قالب هيچ ترجمهقرآن  خود وجهى از وجوه اعجاز
  قرآن). نامهٴ  (ويژه مترجم و مجلهٴ  بينات مجلهٴ  :رجوع كنيد بهبرای آگاهى بيشتر 

  
ـ «باشد؟ زير چه مي ةآي مثالًقرآن  ةهاي شريف در آيه »ما« ةمنظور از كلم. 19 ا مـرگ را بـر   و چون م

    .خدا يكتاست و شريكي ندارد كه اينبا توجه به  ؛»سليمان مأمور ساختيم

ت بزرگـى و واال بـودن بـه جهـ ؛شـود برخى معتقدند گاهى اوقات از يك نفر تعبير جمع آورده مى 
 ١.جايگاه گوينده
به همـين منّزه است،  از مباشرت در انجام كارهاكه ذات خداوند متعال جا  آن از اند گفتهبرخى نيز 

مواردی  رو، ازاينشود.  های در فيض مانند مالئكه انجام مى تمامى افعال خداوند توسط واسطه ،جهت
های در انجـام آن كـار در  سبب اصلى است و واسطه شود مجموع ذات خداوند كه كه جمع آورده مى
از عالم باال بـر قلـب قرآن  ها و عواملى كه در نزول واسطه ،قرآن در نزول مثالً  است. نظر گرفته شده

 شـود مـا شود و گفتـه مى در نظر گرفته مى نددخيل ،همچون جبرئيل (ملك حامل وحى) ،9پيامبر
                                                             

 . 562ص  ،3، ج تبيان. طوسى، محمد بن حسن، ١
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َو مـا َظَلُمونـا َو لِكـْن كـانُوا َأْنُفَسـُهْم (((( :خداونـد فرمـوده ثالً مـدر مواردی كه يا  را نازل كرديمقرآن 
كه ظلم به اوليای خداوند جا  آن از .»بلكه به خودشان ظلم كردند ،آنان به ما ظلم نكردند« ١؛))))ْظِلُموني

  . است خودش را در نظر گرفته و به همين جهت جمع آورده یظلم به خداوند است خداوند اوليا
ا آَسُفونا اْنَتَقْمنا ِمنُْهْم َفَأْغَرْقناهُْم َأْجَمع((((آيهٴ  دربارW اصول كافىدر كتاب  هنگامى كه ما را « ٢؛))))نيَفَلم
مانند  وجلّ است كه خداوند عزّ  شدهروايت 7 از امام صادق ،»ميانتقام گرفتها  آن د ازبه خشم آوردن
آينـد يـا خشـنود  بـه خشـم مىها  آن آيد ولكن برای خودش اوليايى آفريده است كه ما به خشم نمى

پس خداوند خشم و خشنودی آنان را خشم و خشنودی خودش دانسته و به خودش نسبت  .شوند مى
   ٣.نيز رواياتى نزديك به همين مضمون وارد شده است» و ما ظلمونا«آيهٴ  ربارWد »داده است.
  
   چه بوده است؟ ،كردند بر حقيقت در برابر افرادي كه جدال ميقرآن  منطق. 20

اگر به منظور روشن شدن حـق، نشـان دادن  ،و استدالل و مناقشه در گفتار ديگران وگو گفتبحث و 
تقدير، بلكـه در بسـياری از مـوارد واجـب  لى است پسنديده و شايستهٴ راه و ارشاد جاهل باشد، عم

ی روشنگرانه و استدالل برای تبيين حق مخالفت نكرده، بلكـه وگو گفتقرآن هرگز با بحث و  .است
مطالبه كرده تثبيت نموده و در بسياری از موارد از مخالفين برهان و دليل  در آيات زيادی آن را عمالً 

   »استدالل خود را بياوريد.« ٤؛))))اتوا برهانكمه(((( و گفته است:
كـه  چنان ؛دالئل مختلف پرداخته است در مقابل تقاضای برهان، به اقامهٴ نيز در بسياری از موارد 

 ای را به دست گرفته بـود خوانيم كه در برابر آن مرد عرب كه استخوان پوسيده مىيس سورهٴ در آخر 
ى ها انن اسـتخويـتوانـد ا چه كسـى مـى« ٥؛))))مٌ يَرم ىاْلِعظاَم َو هِ  ىحْ يقاَل َمْن ((((پرسيد:  مىاز پيامبر  و

معاد و قدرت خداونـد بـر احيـای مردگـان اقامـه  چندين دليل بر مسئلهٴ  ،»ده را از نو زنده كنديپوس
شـكن او را در برابـر  و دالئـل دنـدان7 های ابـراهيموگو گفت ،بقرهسورهٴ  258آيهٴ  نيز در كند. مى

                                                             

 . 57. بقره، ١
 . 55. زخرف، ٢
 . 144، ص 1  (ط. اإلسالمية)، ج الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب، ٣
 .  ...و 25؛ قصص، 64؛ نمل، 24؛ انبياء، 111. بقره، ٤
 . 78. يس، ٥
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 ای احتجاج موسى را در برابر فرعون منعكس ساخته كه نمونه ،طهسورهٴ  54تا  47نمرود و در آيات 
  شايسته است.  روشن از مجادلهٴ 

پرسـتان و مشـركان و در مقابـل بـت9 پر است از دالئـل مختلفـى كـه پيـامبرچنين  همقرآن 
ِل يَسـب  اْدُع ِإلـى((((فرمايـد:  مىامر را به جدال احسن 9حتى پيامبر اكرم .كردند جويان اقامه مى بهانه

و بـه سـوى راه كـيبا حكمت و اندرز ن« ١؛))))َأْحَسن ىهِ   ىَربَك ِباْلِحْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو جاِدلُْهْم ِبالت
پروردگـار تـو از  كوتر است استدالل و مناظره كن.يقى كه نيبه طرها  آن و با پروردگارت دعوت نما

  .» اند افتهيت يدااند و چه كسانى ه ق او گمراه شدهيداند چه كسانى از طر هر كسى بهتر مى
آوردن دليل و برهان، موعظه و جدال احسن بـرای  ،پيوستهقرآن  توان گفت كه منطق مى ،بنابراين

دهد و  روشن نشود، راه را ادامه مى كامالً كه برای طرف مقابل، حق  آوردن افراد است و تا زمانى راه به
ق كفر ورزيد و با مسلمانان از در جنـگ گذارد. اگر او در مقابل ح پس از آن او را به حال خود وامى

  شود. جنگد و اگر اقدامى نكرد بر ضدش اقدامى نمى وارد شد، با او مى
  
 مبسوط).صورت  بهو احاديث قرآن  جدال احسن و باطل يعني چه؟ (در. 21
. ايـن نـوع بپـذيردجدال احسن: جدال احسن اثبات حق است با مقدمات و روشى كه مخاطـب  . 1

كارگيری  پس از به –هايى است كه در تبليغ دين  از روش و شود دف اثبات حق انجام مىمجادله با ه
قـرار گرفتـه اسـت. قـرآن  مورد توجه و تأكيد – های دعوت برهانى و حكيمانه و پند و اندرز روش
به ايـن  ؛اند هاز آيات را همان جدال احسن برشمرد گيری بهره و برخىقرآن  گيری از خودبهره ،برخى
گويد  مى آورد و با مشركان به زبان جدل سخن مىدر برخى از آيات خود به مجادله رو قرآن  نا كهمع

حقيقت، همان دستوری است درقرآن  استفاده از اين آيات ،كند. بنابراين مى و آنان را به اسالم دعوت
 رو، ايـنازكنـد.  مـى از آن يـاد »جدال احسـن« باو  در بخش سوم اقسام دعوت بدان اشارهقرآن  كه
 . برشمردل احسن اجد ،را در دعوتقرآن  گيری از آيات جدلى توان بهره مى

    و جـادلهم بـالتى((((دهـد:  خوانيم كه خداوند به پيامبر اسالم دستور مى نحل مىسورهٴ  125آيهٴ  در
        و دربـارW ابـراهيم  .»كـن ووگ گفـتبـه روشـى كـه نيكـوتر اسـت مجادلـه و ها  آن با«؛ ))))هى احسن

                                                             

 . 125. نحل، ١
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ا َذَهَب َعْن ِإبْراه((((خوانيم:  مى ْوُع َو جاَءْتُه اْلبُْشرىيَفَلم هنگامى كه وحشت « ١؛))))َقْوِم لُـوط  ىجاِدلُنا في  َم الر
و  وگو گفـتر مجازات قوم لوط با ما به يخأبراى ت ،ديم زائل شد و بشارت تولد فرزند به او رسياهابر

   .» مجادله پرداخت
 از نوع مجادله به حق است. ها اين

گويـد بـه  محمـد) مى نام طيار (حمزه بن هب7 خوانيم يكى از دوستان امام صادق در حديثى مى
كَ   ىبَلََغنِ «امام عرض كردم:  به من خبر رسيده كه شما از مناظره با مخالفان «؛ »ُمنَاَظَرَة الناِس   كَِرْهَت   َأن
ا كََالُم ِمْثلَِك َفَال «در پاسخ فرمودند: 7 امام» ناخشنود هستيد. َقـَع َو يْحِسُن َأْن يْكَرُه َمْن ِإَذا َطاَر يَأم

كسـانى  ؛عيبى نـدارد ،اما كسى كه چون تو باشد« ٢؛»ْكَرُههُ َر َفَمْن كَاَن َهكََذا َال نَ يطِ يْحِسُن َأْن يِإْن َوَقَع 
خـوبى  نشـينند بـه نشينند و هنگامى كه مىتوانند ب خوبى مى گيرند به كنند و اوج مى پرواز مىكه وقتى 

  ٣.»او ناخشنود نيستيم ما از مناظرهٴ  ،كسى كه چنين باشد .توانند پرواز كنند و اوج گيرند مى
جدالى جدال باطل،  .نيز تعبير شده است »مراء« ، گاه از اين نوع جدال بهآنجدال باطل: در قر . 2

به  باشد؛آورد و هدف از آن كوبيدن حق   است كه در آن يك سوی مجادله به استهزاء و تمسخر روی
و به حيله تمسخر و  نكنداين معنا كه يك سوی استهزاء هم در روش و آداب مجادله، رعايت ادب را 

رد و كوچك نمايد و هم با علم به آورد تا طرف مقابله را از نظر شخصى و شخصيت خُ   استهزاء روی
كه  جاهايىنابود سازد. اين روش در بيشتر يا  آن را ناديده گرفته و بكوشد تا آن را بكوبد ،حق بودن

 بودهو روش اصلى مخالفان پيامبران  استفاده شدهاز آن ياد شده، از سوی مشركان و كافران قرآن  در
  .69 و 56و 35 و 5و 4و غافر:  56 كهف: :است

هـر كـس بـه « ٤؛»اْلِمـَراء  َدِع يَفلْ   بِِعْرِضهِ   َضنَ   َمْن «خوانيم:  مى7 در حديثى از امير مؤمنان على
گونه  در اين روست كه اين، از آن .» كندك ى را ترجوي زهيمجادله و ست ،مند است هش عالقيآبروى خو
های  حرمتى و توهين و حتى دشنام و انواع سخنان زشت و ركيك و نسبت ه بىب كار تدريجاً  ،مباحث
ُهَمـا   اكُمْ يـإِ « :خوانيم مى7 رسد. در حديث ديگری از همان امام ناروا مى َو اْلِمـَراَء َو اْلُخُصـوَمَة َفِإن

                                                             

 . 74. هود، ١
 بحـار األنـوار؛ مجلسى، محمدباقر، 40، صالدين ولنوادر األخبار فيما يتعلق بأص. فيض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، ٢

 . 136، ص 2  (ط. بيروت) ، ج
 . 23، ص 20، جتفسير نمونه. مكارم شيرازی و ديگران، ٣
  . 538(صبحى صالح)، ص  نهج البالغة. سيدرضى، محمد بن حسين، ٤
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ْخَوانِ   َعلَى  الْقُلُوبَ   ْمِرَضانِ ي زيرا  ؛بپرهيزيد وگو گفتاز مجادله و ستيز در « ١؛»ِهَما النَفاقُ ينْبُُت َعلَ يَو   اْإلِ
كنـد و بـذر نفـاق را پـرورش  های برادران دينى را نسبت به يكديگر بيمـار و مكـدر مى دل ،اين دو
   ٢.»دهد مى

  
دهـد؟ مگـر خداونـد نيـاز بـه       كند و سپس در آن تغيير مي چرا خدا ابتدا حكم روزه را بيان مي. 22

   آزمون دارد؟

مسلمانان تنها حق داشـتند قبـل از  ،حكم روزه شود كه در آغاز نزولِ  مى ى چنين استفادهاز روايات اسالم
خـوردن و  ،شـد مـى سـپس بيـدار ،رفـت مـى كسى در شب به خواب كه چنان .شبانه غذا بخورند خواِب 

نيـز  شـود. ، از روايات معلـوم نمىكجا بينشان رواج يافته است اين حكم ازكه  اين .آشاميدن بر او حرام بود
تحريم شده بـود و بـاز مـدركش معلـوم  آميزش با همسران در روز و شب ماه رمضان مطلقاً  ،در آن زمان
  نشده است.

، گرفـت مىحـال روزه  با ايـن و جبير كه مرد ضعيفى بود  نام مطعم بن به9يكى از ياران پيامبر
خـاطر خسـتگى  بـه ت برای افطار او غذا حاضر كنـد؛ ولـىهنگام افطار وارد خانه شد، همسرش رف

با همان حال شب را خوابيـد و  .»من ديگر حق افطار ندارم« :وقتى بيدار شد گفت .خواب او را ربود
 .جنگ احزاب) در اطراف مدينه حاضر شد دار بود برای حفر خندق (در آستانهٴ  هروزكه  درحالىصبح 
باالی سرش آمـد 9برپيام .بيهوش شد ،مفرط ضعف و گرسنگِى  دليل ی تالش و كوشش، بهدر اثنا

  ثر گشت.أحال او مت و از مشاهدهٴ 
های ماه رمضـان بـا  كنترل خويشتن را نداشتند شب جمعى از جوانان مسلمان كه قدرتچنين  هم

  نمودند. مى همسران خود آميزش
بقره نازل شد و به مسـلمانان اجـازه داد كـه در تمـام طـول شـب سورهٴ 187آيهٴ  ،در اين هنگام

 .خورند و با همسران خود آميزش جنسى داشته باشندتوانند غذا ب مى
نشده است. بايد در نظر داشت كـه روزه در دقت كافى رسد در آيه و داستان نزول و...  به نظر مى

َن ِمـْن يكُِتَب َعَلى الذ اُم َكمايكُُم الص يآَمنُوا كُِتَب َعَل َن يَها الذيا أَ ي((((آيهٴ  شرايط سابق نيز بوده است و وقتى
                                                             

  . 300، ص 2  (ط. اإلسالمية)، ج الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب، ١
 . 25، ص 20 ، جتفسير نمونهزی و ديگران، . مكارم شيرا٢
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دانسـتند روزه چيسـت و چگونـه بايـد روزه  مسلمانان خودشـان مى ،نازل شد ١ ))))َقْبِلكُْم َلَعلكُْم َتتُقون
 روزهٴ  .و روزه را از آنان ياد گرفته بودند كردند در كنار يهوديان زندگى مىزيرا آنان در مدينه  ؛رفتگ

ها بعد از مغرب و قبل از خواب، حق غـذا خـوردن داشـتند و در طـول ايـام  آنان همين بوده كه شب
بلكه  ،ن نبودپس اين حكم، طبق وحى الهى بر مسلمانا .روزه، شب و روز، آميزش برايشان حرام بود

 بعـدًا خداونـد احكـام روزهٴ  و كردنـد چيزی بود كه مسلمانان از يهوديان فرا گرفته بودند و عمـل مى
توانستند شب تا سـپيده بخورنـد و  يهوديان بود و مى تر از روزهٴ  مسلمانان را بيان كرد كه بسيار ساده

آزمـايش چيـزی را تحـريم و وارد نيست و خدا بـرای اعتراضى پس به احكام اسالمى  .جماع كنند
  .نشده استحرام خدا حالل  توسط آنان، گناه ارتكابتحليل نكرده و با خيانت جوانان و 

  
نيسـت؟ آيـا خـدا    » قُل«پس چرا مانند سورة توحيد اول آن،  ؛فاتحه، كالم خداست ةسور. 23

   خواهد؟ كند و از خود كمك مي خودش را ستايش مي

وجود ندارد و اين اختصاص بـه » قل«هٴ ها، كلم ست و در ابتدای اكثر سورهالً: تمام قرآن، كالم خدااوّ 
 فاتحه ندارد.  هٴ سور

كريم بيان كرده است و اين قرآن  نقل قول درصورت  بهثانيًا: خداوند در موارد بسياری، مطالبى را 
آن  گونـه جاهـا معمـوالً  . در ايندر جايى است كه رويدادهايى رخ داده و سخنانى گفته شـده اسـت

  نقل قول آمده است؛ مانند نقل سخنان پيامبران. صورت  بهسخنان 
دهد كه فالن سـخن را  به پيامبر و مردم دستور مى» قولوا«و » قل« هٴ در مواردی هم خداوند با كلم

   . ... و 93 و 59؛ نمل: 111؛ اسراء: 70؛ احزاب: 8 و 5؛ نساء: 136و104بگويند؛ مانند بقره: 
ِذی َلـم ِ اْلَحْمُد ِهللاّٰ  َِو قُل(((( فرمايد: مى 9اسراء، خداوند به پيامبر 111 هٴ آيدر  ،برای نمونه ِخـْذ  ْ الـَيت 

ويـد و پيامبر بايد اين حمـد را بگ» . و بگو: ستايش خدايى را كه فرزندانى نگرفته است...«؛ ))))...ًداَوَل 
سـتور خداوند بـه بنـدگان د ،در اين صورت مسلمانان نيز از آن حضرت پيروی كرده، آن را بگويند.

حمد، رويدادی رخ نداده و كسى سخن نگفتـه  هٴ گونه خدا را ستايش كنند؛ ولى در سور دهد كه اين مى
صـورت  خواهـد از زبـان بنـدگان سـخن بگويـد و به خداونـد مى ، بلكـهنقل قول كندقرآن  است تا

نقل قول يـا  رو، اينسخن گفتن و مناجات كردن با خودش را به بندگان ياد دهد. از  هٴ غيرمستقيم شيو
                                                             

  . 183. بقره، ١
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...«گفتن  ...«يا » قل الحمد ّهللاٰ فرموده بـود، ديگـر از گونه  جا ندارد؛ و اگر خداوند اين» قولوا الحمد ّهللاٰ
  زبان بندگان سخن نگفته بود. 

                  هـيچ بـه ديگـران مطلـق اسـت و  ،سـماء و صـفات خـويشثالثـًا: خداونـد بـزرگ در ذات و ا
حمـد و  .الوجود و خالق و آفريدگار هسـتى نيسـت نيازی ندارد؛ زيرا در صورت نياز داشتن، واجب

بـرای رشـد و كمـال  هيچ نفعى به حال حضرتش ندارد، بلكه صرفاً نيز ستايش و عبادت جن و انس 
  جن و انس است. 
همانا خدای سبحان «فرمايد:  مى البالغه نهج 193 هٴ در ابتدای خطب7ؤمنين علىحضرت اميرالم

نياز و از نافرمانى آنان در امان بود؛ زيـرا نـه معصـيت  ها را در حالى آفريد كه از اطاعتشان بى پديده
  ١».رساند و نه اطاعت و بندگى مؤمنان برای او سودی دارد گناهكاران به خدا زيانى مى

مردم كـافر  هٴ ل مطلق است و هيچ نقصى در ذات مقدس او راه ندارد. بر فرض كه همكما ،خداوند
مردم مؤمن شوند، هيچ سودی بـرای خداونـد  هٴ زند و اگر هم شوند، هيچ ضرری به خداوند متعال نمى

 هٴ عنوان بنـده و آفريـد تكامل بندگان است؛ زيرا انسان بهبندگى خداوند برای رشد و  ،ندارد؛ بنابراين
خاصى با ذات اقدس اله دارد كه با عبادت و بندگى و پرستش و ستايش خداوند، اين  هٴ رابط ،اوندخد

دار يـد«و » لقاءاّهللاٰ «دهد و خود را به مقصد و مقصود خود كه همانا  كند و رشد مى تقويت مىرا رابطه 
  كند. تر مى است نزديك» اري

ها از اوست و خداوند برای اين ما  زيبايى ها و خوبى هٴ بايد خداوند را ستايش كرد؛ زيرا هم ،آری
كرده است كه ما را به كمال مطلوبمان برساند و راه را هم به ما نشان داده دعوت را به ستايش و حمد 
بـا تمـام وجـود خداونـد را  ،گيرند مى وقتى بهشتيان در قرارگاه ابدی خود جای ،است. به اين دليل

هـا يتُُهْم فيـها ُسـْبحاَنَك اللُهـم َو َتِح يَدْعواهُْم ف((((: ه استامى رساندرا به چنين مق آنانكنند كه  مى ستايش
ِ َرب اْلعـاَلم  ،ن اسـت كـه سـپاسيـن سـخنان آنـان ايو آخـر« ٢؛))))َن يَسالٌم َو آِخُر َدْعواهُْم َأِن اْلَحْمُد ِهللاّٰ

   .» ان استيپروردگار جهان ،مخصوص خداوند
كنـد و از خـودش كمـك  خير، خداوند خـودش را عبـادت نمى :دوم سؤال شما پاسخ بخشاما 
دهد كـه  حمد، سخن بشر است با خدا؛ يعنى خداوند به بشر ياد مى هٴ كه نصف دوم سورخواهد، بل نمى

                                                             

  (صبحى صالح).  نهج البالغة. سيدرضى، محمد بن حسين، ١
  . 10. يونس، ٢
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نيـز حمـد  هٴ اش كالم خداست و سـور همهقرآن  عبارت ديگر،به .گونه با خدای خود سخن بگويد اين
كه  گونه را كه آن  اين گاه آنستايش او را به ما ياد داد،  هٴ نحو ،سوره اّول اش كالم خداست؛ اما در همه

  حق ستايش اوست، با معرفت ستايش شود.
 كه اينرسد؛ يعنى مثل  واقعى و بامعرفت به مقام شهود حق مى هٴ پس از مراحلى از حمد، حمدكنند

تر از هر مهربان را و آن  خدا، آن وجود مطلق را، آن صاحب اختيار زمين و آسمان را، آن مهربان هٴ بند
ند و قوت او را در تمامى اقطار عالم با تمام وجود حـس بي جا حاضر مى صاحب روز جزا را در همه

 ،بنـابراين .خواهم پرستم و از تو كمك مى تو را مى :گويد خطاب به آن خدای عظيم مى گاه آنكند،  مى
خدا، خدا را بـا  هٴ خواهى خدا از خدا نيست، بلكه برای بيان اين است كه بند ضمير خطاب برای ياری
  كند. مشاهده مى چشم باطن و با تمام وجود

هـای تفسـيری را  قدر زياد است كه سزاوار است انسان كتاب حمد آن هٴ های سور خالصه، زيبايى
هـا عاقـل و  گويد يا بداند كتابى كه ميليون در اين قسمت ببيند تا بداند روزانه با خدا چه مى كم دست

  ت.چه كتابى اس ،دانشمند را به همراه خود كشيده و شيدای خود كرده است
ژرفـايى است به كتاب  مناسب و... تسنيم، راهنما، نور، تفاسير تفسير نمونهدر اين زمينه عالوه بر 

  بعد هم مراجعه فرماييد. به 189 هٴ از صفح ،حمد هٴ ، فصل پنجم، سورقرآن
  
   ي وجود ندارد؟ها ارتباط معناي ، ميان آيهدر بسياري از مواردقرآن  چرا در. 24

                 .امـر خداونـد صـورت گرفتـه اسـت  دارند كه چينش خاص آيات قرآنـى بـه ان عقيدهمفّسربيشتر  
 چنين چيزی به لحـاظ شـأن، يكديگر باشد  تك آيات به ارتباط و پيوستگى تكمراد از انسجام، اگر 
             ضـرورت  – طـوالنى بـر پيـامبر وحـى شـده ىهاست و طى مـدت دار تربيت انسان كه عهده – قرآن
ها بـا يكـديگر  ای از آيات و ارتباط آن مجموعه ارتباط كلى بين اجزای هر مجموعه ،اگر مراد .ندارد
ای در بـين آن مجموعـه  معترضه با آوردن جملهٴ موضوع اين  البتهچنين انسجامى وجود دارد.  ،باشد

بلكـه  ،ستكريم يك كتاب صرفًا علمى نيقرآن  و چون قرار استندارد؛ چون انسجام كلى برمنافات 
انسـجام  همـين دليـل،  بـهتنوع مطالب در آن مطلوب و بلكه ضروری اسـت و  و كتاب هدايت است
  .استخاص خود را دار
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براي ما نيامده است؟ پس چرا حروف مقطعه كه رمزي است بين خدا و پيـامبر،  قرآن  مگر. 25

   آمده است؟قرآن  در
بلكه برای اوليا و انبيا  ،كه فقط برای ما آمده باشد ولى اين به اين معنا نيست ؛برای ما آمده استقرآن 

پس ممكن است بخواهد با اين حروف بـا  .فهمند نيز آمده است و آنان از يك اشاره امور فراوانى مى
در آغـاز قرآن  علّت قرار گرفتن حروف مقطعه هٴ دربار. در ميان گذاردپيامبر يا اوليای الهى رمزی را 

  فائده مهم اشاره كرد: توان به اين ها، مى سوره
زيـادی از مسـلمانان و غيرمسـلمانان  بيان اين حروف باعث شده است كه در طول تاريخ، عـدهٴ 

 ،سخت استها  آن تك اطمينان به تكيا  بديع بيان كنند كه اگرچه يقين ىهاي فكر و نكتهها  آن دربارهٴ 
ها بدون  روف در ابتدای سورهدهد. پس آوردن اين ح چنان گسترش مى ها را گسترش داده و هم ذهن
برای ما نيز فوائدی دارد كه اكنون به اقوالى از تراوشـات افكـار بشـر  ،بگذاردها  آن نام رمز بر كه اين

  شود: اشاره مى
 رو، ايناز  .ستها هايى برای سوره اسم ها اين، به اين جهت است كه ها اينالف) علت قرار گرفتن 
  گيرند. ها قرار  الزم بود در آغاز سوره
آغـاز كـرده ها  آن را باقرآن  ها هستند كه خداوند متعال، سرآغاز سوره ها ايناند:  ب) برخى گفته

های ديگـر  از سورهها  آن ها قرار گيرند تا الزم بود حروف مقطعه در ابتدای اين سوره ،بنابراين .است
  تمايز پيدا كنند.
 ،از طريق ايـن نـوع حـروف9تا پيامبر حروف، به اين جهت در آغاز قرار گرفتهگونه  ج) اين

متعـارف بشـری سخنان بشری، از الفاظ تنبيهى غيراز قرآن  نزول وحى شود و به لحاظ تمايز توجهم
   ١.استفاده گرديده است
اند: خداوند اين حروف را در آغاز قرار داد تا مردم عرب دچار شگفتنى شـوند و  د) گروهى گفته

نيز باعـث شـود كـه جمـالت بعـدی را هـم ها  آن را دهند. استماعجهت اين تعّجب به آن گوش ف  به
 هـا ل بعثـت در مكـه، وقتـى عربتخاب اين شيوه اين بود كه در اوايعبارت ديگر، علت ان به .بشنوند
اذهـان، ايـن نظـم بـديع را  توجهكردند. پس خداوند برای جلب  شنيدند، آن را استهزا مى را مىقرآن 

 چنـين همبه گوش همه برسد. قرآن  ، صدایها آنلس و اشتغال اذهان به نازل فرمود تا با سكوت مج
                                                             

  . 31، ص 3، ج االتقان. سيوطى، ١
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عمران نيز برای جلب توجه اهل كتاب بدين  بقره و آلسورهٴ شهر مدينه،  به9در اوايل هجرت پيامبر
دهد كه با سپری شدن اوضاع حاكم بر مدينه و سـاليان  ها نشان مى شكل نازل شد. كيفيت نزول سوره

   ١.اين نوع حروف هم برداشته شدنخست هجرت، نزول 
ها  در حقيقت سوگندهايى است كه خداوند در آغاز اين سـوره ها اينگفته شده است:  چنين همه) 
های آسمانى، اسمای  سوگند خورده است. اصوالً حروف الفبا دارای شرافت است؛ زيرا كتابها  آن به

 ،د؛ بنـابرايننشـو مين حروف شناخته مىهای اقوام مختلف با ه حسنای الهى، صفات عليای او و لغت
جلب افكار عمومى، اين نوع حروف را  و برای –مطالب مهم ويژه  به –خداوند به جهت القای مطلب 

  ٢.ها قرار داد در آغاز بعضى از سوره
گونه حروف در آغاز كالم، بدين جهت است  و) اين مطلب نيز مورد اشاره قرار گرفته كه نزول اين

نيز از همان موادی كـه قرآن  ای از جنس كالم نيست و وشزد كند كه قرآن، چيز جدابافتهكه به مردم گ
رساند كه خداونـد از چنـين  را مىقرآن  اعجاز ،سازند، درست شده است. اين جمله مىها  آن آنان از

 شـماری را هـای بى از خـاك، آدم و نعمتكه  چنانتواند آن معانى بلند را بسازد؛  ای مى حروف ساده
  آفريده است.
سـورهٴ ذيـل  الميزانتفسير   عمران و به بقره و آل اّول تفسير نمونه  ساير اقوال به يابى به برای دست

. امروزه با استفاده از كامپيوتر و شـمارش حـروف نماييدمراجعه  2جلد  تسنيمشوری و نيز به تفسير 
  ت.به دست آمده اساز اعجاز كالمى قرآن ديگری  نيز مطالب ارزندهٴ 

  
سـؤال:   .))))لة القدريفى ل انا انزلناه((((يا  ))))ه القرآنيشهر رمضان الذی انزل ف((((آمده است: قرآن  در. 26

علق آغاز گرديـد. وجـه جمـع بـين      ةرجب با آياتي از سور 27در قرآن  مسلّم است ابتدا نزول

   يه چگونه است؟اول فوق و نزول آياتآيات 

  در شب قدر چند قول وجود دارد:قرآن  نزول هٴ دربار
  شب قدر بوده است؛قرآن  آغاز نزول كه اين .1
سـال بـر  23تدريج در طى  به آسمان دنيا نازل شده و سپس بهدر شب قدر قرآن  تمام كه اين .2
  نازل شده است؛9پيامبر

                                                             

  . 265، ص مباحث فى علوم القرآن؛ صبحى صالح، 298تا  296، ص 8، ج تفسير المنار. رشيد رضا، ١
  . 110، ص 1، ج حكام القرآنالجامع ال. قرطبى، ٢
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 ،در شب قدر بوده و سپس در طى بيست و سه سال9بر پيامبرآن قر نزول دفعى تمام كه اين .3
  نزول تدريجى داشته است.

توان گفت اين است  م مىمسلّ  طور به قبل يا بعد از بعثت بوده است، آنچهقرآن  نزول كه اين هٴ دربار
 قرين بوده است و با نزول نخستين آيـات9با انگيزش و بعثت پيامبرقرآن  ين نزول تدريجىاّول كه

 امـا ند و سپس ديگر آيـات نـازل شـده اسـت؛ا رسالت مبعوث گرديده  آن حضرت به ،»علق«سورهٴ 
  توان سخنى گفت. طور قاطع نمى نزول دفعى آن به هٴ دربار

              كـريم قـرآن  دو گونـه آيـات را درقـرآن  كيفيـت نـزول هٴ دربـاربرای توضيح بيشتر بايد گفت: 
  توان يافت: مى

                دخـان سـورهٴ  3آيـهٴ  بقـره وسـورهٴ  185آيـهٴ  ماننـد ؛بر اختصاص داللت دارنـد آياتى كه الف)
  قدر.سورهٴ  1آيهٴ  و

فرقـان. سـورهٴ  32آيهٴ  اسراء وسورهٴ  106آيهٴ  مانند ؛آياتى كه بر عموم و تفريق داللت دارند ب)
از آيات جمع بكنـيم و  دستهدو يكى اين است كه چگونه بين اين  ،طرح در اين ميان درخورسؤاالت 

سـورهٴ آيـه از  5رجب به همراه نـزول  27كه براساس قول شيعه  –ديگری اين است كه زمان بعثت 
هايى كـه از جانـب  پاسـخ .در شب قدر چگونه قابل جمع خواهد بودقرآن  با قول نزول –علق بوده 
  و شيعه داده شده به شرح ذيل است: سنّت  علمای اهل

، )شـهر آشـوب و برخى از علمای شيعه (مانند شيخ مفيد، سـيد مرتضـى، ابن سنّت  هلبيشتر ا . 1
در ماه رمضان يا در شب قدر، آغاز و شروع نزول است كـه در قرآن  اند كه منظور از نزول پاسخ داده

ساختمانى كـه  مثالً  ؛زمان شروع آن نسبت داد  توان به ای را مى ماه رمضان بوده است؛ زيرا هر حادثه
توان گفت اين ساختمان در فالن سال (يعنـى سـال شـروع  كشد تا احداث شود مى پنج سال طول مى

از آيات در مقابل  اّول دستهٴ  ،نظر اين گروه از علمای شيعه  به ،رو ساختمان) ساخته شده است. از اين
  گيرد. دوم قرار نمى دستهٴ مفاد 
بلكه نوع رمضان اسـت؛ يعنـى در هـر اند مقصود از رمضان، رمضان خاص نيست  برخى گفته .2

 را آنشـد و جبرئيـل  نازل مى9بر پيامبرقرآن  نياز مردم در آن سال، شِب قدر از هر سال به اندازهٴ 
 ذكر كـردهخواند. فخررازی اين احتمال را  مى9 دستور خدا بر پيامبرش  به ،حسب مواقع حاجت به

  گردد. دوم منتفى مى دستهٴ در برابر  اّول تهٴ دسبديهى است كه با اين فرض نيز قرار گرفتن   ١.است
                                                             

  . 85، ص  5، ج التفسير الكبير. ر. ك: فخر رازی، ١
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شـهر رمضـان «است كه  اين يشبلكه معنا ،نيستقرآن  نزول اّول دستهٴ اند مفاد  برخى هم گفته . 3
  ١.»نازل شده است قرآن وجوب روزه گرفتن در آن هٴ دربارشهری است كه 

های رمضان نـازل شـده  در ماه قرآن بيشترِ آيات اين است كه  اّول دستهٴ معنای  ،نظر برخى  به . 4 
  ٢.كند های رمضان هم صحت پيدا مى به ماهقرآن  لحاظ انتساب نزول ديناست و ب
العـزه  مجموع در يك شب قدر بر بيتصورت  بهقرآن  معتقدند كه ،ازجمله شيخ صدوق ،برخى .5
امبر نـازل تدريجى بر پيـصورت  بهسال  23يا  20سپس در طول  ،المعمور نازل گرديده است يا بيت
 كنـد: مى نقل7 صدوق از امام صادق مثالً  ؛اين ديدگاه برگرفته از برخى شواهد روايى است .گرديد
  ٣.در طول بيست سال بر پيامبر نازل شده است گاه آن والمعمور نازل شده  جا بر بيت يكقرآن «

كه منظـور از اند  همودابراز ن ٥،عبداّهللاٰ زنجانىو ابو ٤مانند فيض كاشانى ،علمای شيعهاز برخى  . 6 
فـرود  ،حقايق و مفاهيم آن اسـت و نيـز مـراد ،بلكه منظور ،نيستقرآن  فرودآمدن الفاظقرآن  نزول
  شده است.تعبير المعمور  كه در روايات به بيت است9 بر قلب رسول اّهللاٰ قرآن  آمدن
تـدريجى  ديدگاه آخر، نظر عالمه طباطبايى است كه با فـرق گذاشـتن ميـان نـزول دفعـى و . 7 
حكام اسـت و تنزيـل همـان اِ مفاهيم و حقايق و مقام  : انزال همان نزول دفعى است كه مرحلهٴ اند گفته

رفتـه گردد. اين ديدگاه برگ را شامل مىقرآن  قطعه و مقام تقصيل قطعه نزول تدريجى است كه مرحلهٴ 
َلْت ِمْن َلُدْن َحك اتُُه ثُم يالر ِكتاٌب ُأْحِكَمْت آ(((( :جملهاز برخى شواهد قرآنى است، از ديگر  ٦.))))رٍ يٍم َخبيفُص

. داشـتندعجله قرآن  در قرائت9 كنند كه گاهى رسول اّهللاٰ  اين نكته را تأييد مىقرآن  های آيه كه اين
هنوز در قالـب الفـاط در نيامـده  ولىر نزد حضرت بوده مفاهيم و معانى د رساند كه مى اين موضوع

 114آيـهٴ  يـا »با عجله حركت ندهقرآن  زبان خود را به«فرمايد:  قيامت مىسورهٴ  16آيهٴ  .ه استبود
    ٧.»مكنعجله قرآن  در ،قرآن ىقبل از اتمام وح«فرمايد:  طه مىسورهٴ 

                                                             

  . 190، ص  1، ج الدر المنثور. سيوطى، ١
 . 79، ص  2ج  فى ظالل القرآن،. ر. ك: سيد قطب، ٢
  . 250، ص  18، ج بحار االنوارمجلسى، محمدباقر،  ؛101، ص االعتقادات، شيخ صدوق،  . ر. ك: ابن بابويه، محمد بن على٣
  . 41، ص  1ج  ،تفسير صافى. ٤
 . 10، ص تاريخ قرآن. ٥
  . 1. هود، ٦
 . 479، ص  15ج  ،ترجمۀ تفسير الميزان. ر. ك: موسوی همدانى، سيدمحمدباقر، ٧
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از آيات وارده در  دستهتوان دو  شت مىبا توجيهى كه از عالمه طباطبايى گذ كه اينحاصل سخن 
بر حضرت 9ای كه در زمان بعثت پيامبر پنج آيه ،را با هم جمع كرد. افزون بر آنقرآن  نزول مسئلهٴ 

  گيرد و بـه قرار نمىقرآن  نازل گشته بر اساس اين تحليلى كه گذشت در مقابل آيات مربوط به نزول
در علـق سورهٴ  ،قام حقايق و مفاهيم بود نه الفاظ، بنابرايناز آيات مربوط به م اّول دستهٴ  كه اينجهت 

  . استحكام بوده بلكه آن شب، مقام اِ  نشده،نازل شب قدر 
رجـب  27در ماه رمضان بوده است با شـروع نـزول در قرآن  اگر گفته شود شروع نزول خالصه:

ای نازل نشد و آيات  هرجب بعثت رخ داد و آي 27سازد كه در اين صورت شايد گفته شود كه در  نمى
؛ و اگر گفتـه »اين امور را بخوان« :آمد كه »چه بخوانم؟« بلكه در جواِب  ،نبودقرآن  عنوان گانه به پنج

مرتبه نازل شده است يـا در  يكقرآن  تمامى حقيقت ،شود انزال، نزول دفعى است و در يك شب قدر
صورت اشـكالى  در اين زل شده است،جا نا نياز يك سال، يكشب قدر، در هر يك به مقدار  چندين

 ، تمـامىاّول ولى در ماه رمضان همـان سـال ،رجب شروع شده باشد 27ندارد كه نزول تدريجى از 
  های قدر متعدد نازل شده باشد. باره فرود آمده باشد يا در شب يكقرآن 

ينى است رجب يق 27آيا وقوع بعثت در شب  كه اينهای ديگری نيز جای طرح دارد و آن  احتمال
  .ك كنيم يا خود اين مسئله نيز نياز به بحث داردگذشت تمسّ  آنچهتا به توجيهاتى نظير 

امـا  ؛روايات متواتر داشتيم، شب مبعث را بيست و هفتم ماه رجب خواهيم دانستباره  اين اگر در
د در درست باشد نيز باي:بيت اين احتمال كه سخن اهل ،اگر مسئله از چند خبر واحد تجاوز نكند

  معادالت مطرح گردد.
    ) مراجعه نماييد.»ىن وحينخست«، بحث 1جلد ( فروغ ابديت به كتاببرای توضيح بيشتر 

  
قرآن دو مرحله نزول داشته است؛ يكي دفعي و ديگري تدريجي. سؤال: كدام زودتر بوده . 27

ل قبل از هنگام تولد، يعني ده سا7777است و تاريخ هركدام را بيان فرماييد؛ چون حضرت علي

    كه حادث است، قديم نيست.قرآن  خواندند. سرّ آن را بيان فرماييد.قرآن 9999رسالت پيامبر

دارای دو نوع نزول است: دفعـى قرآن  طبق نظر مرحوم عالمه طباطبايى و گروهى از علمای تفسير، 
 ايات اهلاست. براساس روقرآن  بيانگر نزول دفعى ،و تدريجى. آيات مربوط به نزول در ماه رمضان
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المعمور  ولى روايات شيعه اين نزول را در بيت ؛ه و آسمان دنيا بوده استالعزّ  نزول دفعى در بيت ،سنّت 
بوده اسـت؛ 9معتقد است كه نزول دفعى بر قلب پيامبر طباطبايى. عالمه اند هو آسمان چهارم دانست
عى آگاهى از آنچه بر او نازل قيامت، پيامبر در نزول تدريجى، نو 16طه و  114زيرا بر اساس آيات 

  قبل از پايان نزول آيات نهى گرديده است.قرآن  همين جهت ايشان از قرائت  اند و به شده، داشته مى
در چراكـه های دفعى گونـاگونى داشـته باشـد؛  نزولقرآن  اين احتمال وجود دارد كه نزول دفعي:

  گويد: مىالدين سيوطى  جالل است. شدهچنين امری تأكيد بر  سنّىبسياری از روايات شيعه و 
  از لوح محفوظ سه نظريه وجود دارد: قرآن  انزال در نحوهٴ 

تـدريج در  صورت يكپارچه در شب قدر به آسمان دنيا نازل شـده و سـپس به بهقرآن  :اول ةنظري
 ،عباس نقل كرده است كه تمـام قـرآن جبير از ابن  نازل گشته است. سعيد بن9مدت رسالت پيامبر

پارچه در شب قدر به آسمان دنيا در جايگاه ستارگان نازل شد و سپس خداوند بعضى از آيات را يك
قـرآن  گفته شده كه عباس فرمود. به نقل ديگری از ابن به دنبال بعضى ديگر بر رسول خويش نازل مى

اب سـخن العّزه در آسمان دنيا قرار گرفته و سپس جبرئيل آن را در جـو نازل شده و در بيت باره يك
  بر پيامبر نازل فرموده است.ها  آن مردم و اعمال

يا بيست و سوم يا بيست و پنجم از هر ماه رمضان به آسمان دنيـا  در شب بيستمقرآن  دوم: ةنظري
در طـول سـال  را  آنطوری كه در هر شب قدر خداوند مقدار آياتى را كـه نـزول  نازل شده است؛ به

  اند. شده تدريج در طول سال نازل مى است و بعد همين آيات به كرده مقدر فرموده بوده، نازل مى
  تدريج پس از آن به در ماه رمضان، ابتدای نزول آن بوده است كه بهقرآن  مراد از نزول سوم: ةنظري

اند. در رواياتى كه از طرق اماميه نقل شـده  شده تدريج در طول سال نازل مى صورت متفرق، آيات به
المعمور در  گفتـه شـده كـه بيـتها  آن المعمور نام برده شده و در بعضى از بيت  به قرآن است از نزول

المعمور چيست، برای ما روشن  آسمان چهارم كجاست و واقعيت بيت كه اينآسمان چهارم قرار دارد. 
 المعمور وجود دارد كـه نام آسمان چهارم و بيت آيد كه جايى به دست مى نيست. از اين روايات تنها به

  نازل گشته است.جا  آن در شب قدرقرآن 
  آن چنين است:  ديگری دارد كه خالصهٴ  در اين رابطه، نظريهٴ  طباطبايىعالمه 
در مقابل » انزال«در شب مبارك قدر از ماه رمضان و تعبير قرآن  در آيات مربوط به نزول تدبّراز 
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خالف  بـه ،رود كار مـى برای كثرت به مراد است (باب تفعيلقرآن  آيد كه نزول دفعى از بر مى» ليتنز«
هـود سـورهٴ  اّولآيهٴ  دارای حقيقتى فوق فهم عادی ماست. ازقرآن  افعال) و اين بدان خاطر است كه

َلْت ِمْن َلُدْن َحكـيالر ِكتاٌب ُأْحِكَمْت آ((((فرمايد:  كه مىجا  آن ،گردد چنين حقيقتى استفاده مى فُص ٍم ياتُُه ثُم
روشنى بيـان شـده  به ،كتابى است كه آيات آن استحكام يافته، سپس از جانب حكيمى آگاه« ؛))))رٍ يَخب

در قـرآن  حكام در مقابل تفصيل قرار گرفته و معنای آن عدم تفصيل است؛ يعنىدر اين آيه، اِ  »است.
كنيم،  مشـاهد مـىقرآن  فصول نداشته و اين تفصيل و جزئيات آيات كه اكنون در يك مرحله، اجزا و

ا يحم َو اْلِكتاِب اْلُمب((((زخرف است: سورهٴ تر، آيات  حكام بوده است. از اين واضحاِ  پس از مرحلهٴ  ِن ِإنـ
  ١.))))ميَحك ىنا َلَعلِ يَلَد ُأم اْلِكتاِب   ىا َلَعلكُْم َتْعِقلُوَن َو ِإنُه فيَجَعْلناُه قُْرآنًا َعَربِ 

اجزا نداشته ، لفظ عربى نبوده و تفصيل و »ام الكتاب«در » نيكتاب مب«اين آيات بيانگر اين امر است كه 
گردد كه ما بگوييم مراد  آيات و آياتى ديگر موجب مى و تنها برای فهم بشر به لسان عربى درآمده است. اين

مرتبه و دفعى  صورت يك قلب مبارك پيامبر به  در ماه رمضان، انزال حقيقت كتاب آسمانى بهقرآن  از انزال
  نبوت، بر قلب آن حضرت نازل گشته است.تدريج در طول مدت  مفصل، بهقرآن  گونه كه ؛ هماناست

ُ اْلَمِلُك اْلَحق َو ال َتْعَجْل ِباْلقُْرآِن ِمْن َقبِْل َأْن ((((آيهٴ  عالمه طباطبايى، ُه َو ُقـْل يـَك َوحْ يِإلَ   ْقضىيَفَتعاَلى اّهللاٰ
آيهٴ  و » ابد شتاب مكنيان يكه وحى آن بر تو پا ش از آنيپقرآن  و در (خواندن)« ٢؛))))ِعْلمـاً   ىَرب ِزْدن

ْك ِبِه ِلساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِه ِإن َعَل (((( خاطر عجلـه بـراى خوانـدن آن  زبانت را به« ٣؛))))َجْمَعُه َو قُْرآَنهُ  نايال تَُحر
دانـد كـه چـون  را دليـل بـر ايـن مى» جمع كردن و خواندن آن بر ماست چراكه ؛(قرآن) حركت مده

شده داشته  مى بر او نازل آنچهبه  قبًال بر قلب پيامبر نازل شده بوده، پيامبر نوعى آگاهىقرآن  حقيقت
  ٤.قبل از پايان يافتن وحى، نهى گرديده استقرآن  تئو به همين جهت از تعجيل در قرا

در مـاه قـرآن  نـزول هٴ دربـارهايى  حل و راهقرآن  نزول دفعى  آنچه گفتيم مربوط به نزول تدريجي:
از نظر تاريخى، بديهى و قطعـى  كه ايننظر از  كريم، صرفقرآن  نزول تدريجى هٴ درباررمضان بود؛ اما 
كـريم نيـز قـرآن  اند، آيـاتى از های مختلـف نـازل گشـته ها و مناسبت در زمينهقرآن  است كه آيات

                                                             

 . 4تا  1. زخرف، ١
  . 114. طه، ٢
 . 17و16، ت. قيام٣
  . 18، ص 2، جالميزان فى تفسير القرآن. طباطبايى، محمدحسين، ٤
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اِس َعلـى((((كنند:  بودن نزول را بيان مى تدريجى ْلنـاُه َتْنـز  َو قُْرآنًا َفَرْقناُه ِلَتْقَرَأُه َعَلى النـ ١؛))))الً يُمْكـٍث َو نَز          
            آرامـى بـر مـردم بخـوانى و بـه را آنم تـا يبخش (بر تـو) نـازل كـرد و قرآنى (با عظمت را) بخش«
َل َعَل َن َكَفُروا َلْو ال يَو قاَل الذ(((( ،»ميج نازل كرديتدر به را آن َت ِبِه ُفؤاَدَك ينُزِه اْلقُْرآُن ُجْمَلًة واِحَدًة َكذِلَك ِلنَُثب

  ٢.))))الً يَو َرتْلناُه تَْرت
  
دانيم براي هـر اتفـاقي    كه مي در صورتي ؛در شب قدر نازل شده چيستقرآن  گويند مي كه اين. 28

   تك نازل شده است؟ ها تك آيه
  در شب قدر چند قول وجود دارد: قرآن  نزول هٴ دربار
) است. وی معتقد سنّتان اهل مفّسرشعبى (از  شب قدر بوده است. اين نظريهٴ قرآن  . آغاز نزول1

؛ زيرا بر اسـاس نظـر سازگار نيستشيعه  اين سخن با نظر ٣.ثت در ماه رمضان بوده استاست كه بع
 آيـات ،بيست و هفتمين روز ماه رجـب بـوده اسـت كـه در آن زمـان ، بعثت درشيعه معروف در بين

  نازل شده است.» علق«سورهٴ  آغازين
سـال بـر  23طـى تـدريج در  در شب قدر به آسمان دنيا نـازل شـده و سـپس بـهقرآن  هٴ هم. 2
ان صدر اسالم نيز تقريبـًا بـر مفّسراز  ،مقاتل ٤.ابن عباس است نازل شده است. اين نظريهٴ 9پيامبر

  ٥.اين ديدگاه است
بـاره بـر قلـب پيـامبر  بـه يكقـرآن  هٴ همـدوبار نازل شده است: يكى نزول دفعـى كـه قرآن  .3
 ٦در ماه رمضانقرآن  دليل بر نزولنازل شده كه اين امر در شب قدر رخ داده است و به اين 9اكرم

مـرور زمـان بـر قلـب  سـال بـه23ت. دوم نـزول تـدريجى اسـت كـه در و شب قدر تأكيد شده اس
  بر اين ديدگاه است.;طباطبايىنازل شده است. عالمه 9پيامبر
كـه در مخـزن الهـى بـوده بـر قلـب مبـارك پيـامبر قـرآن  معارف هٴ همدر شب قدر  ،حقيقتدر 
قـرآن  »نـزول دفعـى«آن معارف مطلع گرديده است كه از آن به  هٴ همايشان از نازل شده و 9اكرم

                                                             

 . 106. اسراء، ١
  . 32. فرقان، ٢
  . 27، ص 32، ج تفسير الكبير. فخر رازی، ٣
 . همان. ٤
 . 518، ص 5، ج تفسير مجمع البياناالسالم،  . طبرسى، امين٥
 . 186. بقره، ٦
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جا سخن از تفصيل و كثرت و سوره و آيه  است و در آنقرآن  شود. اين نزول جمعى و دفعى تعبير مى
تكليـف اسـت،  سال، تدريجًا نازل شد تا در دنيا كه خانهٴ 23در مدت قرآن  ،نيست؛ اما از طرف ديگر

جـدا و جداصورت  بهاست كه قرآن  آشنا شوند و آن هم نزول تدريجىقرآن  يج با معارفتدر مردم به
  آيه، نازل شده است. آيه

  
                   هـا و هـم از نظـر مضـمون آيـات،      هـاي قـرآن، هـم از نظـر داسـتان      چرا بيشتر قسمت. 29

    تكراري است؟

يـا  در ضمن حوادث مربـوط بـه اقـوامگاه قرآن  زبانى خاص و ويژه است؛ حتى احكام ،قرآن زبان
تاريخى ـ كه زمان مصـرف صورت  بهقرآن  های گردد. البته نبايد به داستان پيامبران پيشين مطرح مى

ها، حقـايق مـورد نيـاز، نهفتـه اسـت.  الی همـان داسـتان آن گذشته است ـ نگريست؛ بلكه در البـه
  ف در آن است. نيز دليل اهميت موضوع و لزوم تفكر مضاعقرآن  تكرارهای

 شـدهٴ  با آيات مطرح كامالً قصص قرآنى جهت پند و درس از حوادث گذشته است و در هر مورد 
جـز بـا قرآن  است. البته درك اين ارتباط به جهت محتوای عميق و اسرار و رموزمتناسب  ،آن سوره

و حـوادث  رائيلاسـ بنىدليل بيان سرگذشت  ،گردد. به عنوان مثال مطالعه و بررسى عميق ميسور نمى
  اين است كه: قرآن  تاريخى آن در موارد متعددی از آيات

اند؛  پيامبران بسياری مبعـوث شـده –هستند 7 اسرائيل كه همان فرزندان يعقوب برای بنى ،الً اوّ 
 ،هسـتند. بنـابراين اسـرائيل بنىكـه همـه از پيـامبران :همانند يعقوب، يوسف، موسـى و عيسـى

متى هستند كه پيامبران زيادی در بين آنان مبعوث گشته و حوادث زيادی در ترين ا عمده اسرائيل بنى
  تاريخ آنان به وقوع پيوسته است. 

با امت اسالم. در روايات آمده است  اسرائيل بنىآمده برای  شباهت حوادث و تحوالت پيش ،ثانياً 
انان نيز پيش خواهد آمـد. برای مسلم دقيقاً  ،گذشت و برای آنان پيش آمد اسرائيل بنىكه هر آنچه بر 

  بدون حكمت و جهت نيست. ،اسرائيل در موارد متعدد ذكر تاريخ بنى ،بنابراين
های  های مكى و مدنى متفاوت اسـت. در سـوره در سوره اسرائيل تكرار داستان بنى ،افزون بر آن

های  امـا در سـوره سـت؛مكى تأكيد بيشتر بر روی برخورد حضرت موسى با فرعون و اطرافيـان او
سخن به ميان آمـده و از مشـكالت اجتمـاعى و  اسرائيل حضرت موسى با بنى از رابطهٴ  مدنى عموماً 
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ها هـر كـدام بجـا و دارای  تكرار آيات و برخى از داسـتان ،شده است. بنابراين سياسى آنان صحبت
   ١.خاص است ىحكمت
ها برگزيده و هر  زمان هٴ مهمجيد به لحاظ جاودانه بودنش، زبان خاصى را برای قرآن  حقيقت،در 
از قـرآن  است. البته اگر ما به دليل اُنس كمتر با انگيز بيان كرده نحوی شگفت مورد نياز است، بهآنچه 
  نيست.قرآن  اطالعيم، دليل وجود نداشتن مطالب در آن بى

 تكرار شده تا كسى كـه مقـداری ازقرآن  جای در جایقرآن  در حديثى نيز آمده است كه مطالب
 ،دقيقًا عين هـم نيسـتندها  داستان كه اينتر است  را بخواند نيز حجت بر او تمام باشد. آنچه مهمرآن ق

شود كه اهل فن بتوانند امور ريز زيـادی  و همين مشابهت و تفاوت موجب مى ندبلكه مشابه يكديگر
ای خـواص بـرای عـوام و اشـارات آن بـرقرآن  بفهمند. در حديث آمده است كه عباراتقرآن  را از
  زبان جاری ساخت.  بر آيات سخن از تكرار ،نبايد بدون تحقيق ،بنابراين ٢.است
  
                   كــه زبــان عربــي داشــتند  هــا بــا آن گوينــد عــربچيســت؟ مــيقــرآن  منظــور از فصــاحت. 30

و بوده اسـت. پـس منظـور از گويـابودن     قرآن  خاطر فصاحت اي بنويسند و اين به توانستند آيه نمي

  چيست؟  قرآن  فصاحت

توانيـد  ولى اشـعاری مثـل اشـعار فردوسـى و حـافظ را نمى ؛زبانيد يادتان باشد كه شما نيز فارسى 
از آوردن نثری مثل گلستان سعدی عاجز هسـتيد. پـس زبـان دانسـتن غيـر از فصـاحت يا  بياوريد

های بشـری  امى سـخنقرآن برگرديم كه از هر جهتـى بـر تمـ  معنای بيان شيوا و رساست. حال به به
  برتری دارد. 

 يكى از ابعاد اعجاز .كريم دارای اعجاز در ابعاد گوناگون است بايد گفت قرآن سؤالاين  پاسخدر 
ديگـران را  ،قـرآن اعجاز گوناگونِ  كه خداوند در ابعادِ  استدر فصاحت و بالغت قرآن  اعجاز ،قرآن
را بياورنـد. ايـن قـرآن  تواننـد ماننـد اگر مى؛ يعنى مبارز طلبيده است تا است كردهدعوت تحدی  به

كـريم بـرای اثبـات  اكنون نيز قرآن ندارد و هماختصاص هيچ زمان و نسل و گروهى   به ،قرآن تحدی
                                                             

  . 430، ص حول القرآن الكريم ودشبهات و رد، ی. معرفت، محمدهاد١
   .41، ص جامع األخبار، محمد بن محمد، ی. شعير٢
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مـردم و چـه محققـان و نوابـغ و  چه تودهٴ  ،همگان را9 معجزه بودن و حقانيت رسالت رسول اكرم
 »فصـاحت و بالغـت«تنهـا در قـرآن  شود كه تحدی جا روشن مى طلبد. از همين مبارزه مى  به ،نوادر
كـريم دارای ابعـاد گونـاگون  است و از آن جهت كه قرآنقرآن  نيست. تحدی، بر اساس اعجازقرآن 

كريم  ندارد. قرآناختصاص فصاحت و بالغت   اعجازی است، تحدی نيز متفاوت خواهد بود و تنها به
چـه از نظـر  ؛چه از نظر انسجام و هماهنگى آيـاتچه از نظر فصاحت و  ؛جهات اعجاز است هٴ هماز 

آن كه درس  ... و چه از حيث آورندهٴ  اخبار غيبى و چه از جهت معارف و محتوای حقوقى، سياسى و
بودند از آيات تحدی به ده يـا يـك سـوره، تحـدی در قرآن  فكر مبارزه با  نخوانده است. آنان كه به
از اين جهـت، بسـياری از  .را  آندر معارف غيبى و مانند فهميدند، نه تحدی  فصاحت و بالغت را مى

را قـرآن  ى با يكـديگر بسـتند كـه بتواننـد مثـليافتادند و عهدهاقرآن  فكر مقابله و مبارزه با آنان به
غـت اسـت. البتـه فصـاحت و بال  توجهى از تحدی قرآن، ناظر بـهدرخوربياورند و نتوانستند. بخش 
محض نيست كه هر كسى بتواند با شناخت معانى الفاظ و قـوانين  امور لفظى فصاحت و بالغت جزو

ادبى، فصيح و بليغ شود. برای بليغ شدن، بايد نخست معانى و معارف درستى را درك نمود و بعـد از 
ُ ها  آن آن، عـد از ابعـاد را در بهترين الفاظ و شيواترين قالب لفظى ريخت. عرب جاهلى تنها در يك ب
امـادر  ، تجربه داشـت؛يعنى در معانى الفاظ و علوم ادبى و ظرايف كالمى ،غتفصاحت و بال گانهٴ  سه

دانست و از تبيين معارف، با الفاظ مناسب قطعًا  بينى الهى و عقالنى چيزی نمى معارف اخالقى و جهان
فصـاحت و بالغـت  جملـه جنبـهٴ و ابعاد مختلـف و ازقرآن  بيشتر با اعجاز آشنايىعاجز بود. برای 

  اّهللاٰ جوادی آملى رجوع نماييد.ةليف آيتأ قرآن درقرآن  د به كتابتواني مى
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  فصل پنجم:  
 

 پرسش) 8( حفظ قرآن
  
   شوم؟قرآن  توانم حافظ كل چگونه مي.1

 ثابت، با خط عثمان طه انتخاب كنيد (بهتر است رنگ صفحهٴ قرآن  يك نخستبايد قرآن  برای حفظ
  .آن سفيد يا الاقل روشن باشد)

صبح نيم ساعت، ظهر نـيم سـاعت و  مثالً  ؛اعات مشخصى را برای حفظ قرار دهيدس ،در هر روز
  شب يك ساعت.

های قبلى و حفظ جديـد قـرار  قسمتى از وقت را برای حفظ كردن و قسمتى را برای تكرار حفظ
قـرآن  گوش دادن به نوار ترتيل ها ايندهيد؛ و هر روز نيز مقدار ثابت و مشخصى حفظ كنيد. در كنار 

  ثر است.يد برای شخصى ديگر تكرار كنيد، مؤا آياتى را كه حفظ كرده كه يناو 
 تر اين است كه معـانى ولى مهم ؛شركت كنيدقرآن  های حفظ بهتر است در كالسقرآن  برای حفظ

را فرا بگيريد و به آن عمل كنيد؛ زيرا در صورت حفظ قرآن، حداكثر انسان، ماننـد يـك ضـبط قرآن 
  شود. حافظ انسان مىقرآن  صورت دوم، ولى در ؛شود صوت مى
  
  ترين راه حفظ قرآن) (آسان سال چيست؟ 32ي ّنبراي مقطع سقرآن  ترين راه براي حفظ آسان. 2

  :عمل كنيدتوجه و  نكات زيرالزم است به قرآن  برای حفظ
  تصميم جدی و باقى ماندن بر تصميم. . 1
اش  كنم؟ فايـده چرا حفظ مى :داشته باشيد ين قبيلاز ا ىهاي ای برای سؤال كننده های قانع پاسخ . 2
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قـرآن  داشـته باشـد؟ چقـدر بـهبر من چه اثراتى ممكن است كيست؟  چيست؟ سخنِ قرآن  چيست؟
  . و... تر است؟ تر است؟ چه كتابى از اين مهم برای من مهمقرآن  عالقه دارم؟ چه چيزی از

  قرائت نداشته باشيد.مشكل قرآن  در هيچ جای .قرائت صحيح و روان قرآن . 3
 و به معانى كمتر بينديشـيد ،در هنگام حفظ .طه) بدون ترجمه (خط عثمانقرآن  استفاده از يك . 4
  را در ترجمه هدر ندهيد.خود انرژی 
از يا  مأنوس باشيد و مرتب نوار گوش كنيد. سعى كنيد جزء به جزء گوش دهيدقرآن  با صوت . 5

ار آقای پرهيزكار)استفاده كنيد. از نواری استفاده كنيد كـه قرائـت نوارهای تكراری (مثل سه بار تكر
  صحيح ترتيل دارد و دوست داريد.

بهتر اسـت در  .ثابت باشد ،برای تكرار. زمان حفظ . 2 ؛برای حفظ . 1وقت را دو قسمت كنيد:  . 6
يـا روز يـا  شـب ؛مكانى آرام و اوائل صبح بعد از نماز صبح باشد و تكرار هر موقع بود مهم نيسـت

  ...). ساعات مرده (در بين راه، صف نانوايى
ــه)قــرآن  قســمتى از . 7 ــا چنــد آي ــه اســتعداد  – را انتخــاب كنيــد (يــك صــفحه ي                  بســتگى ب

ده مرتبه آن را بخوانيد (از روی متن) و سپس از حفظ برای كسى بخوانيد كـه او  اّول – خودتان دارد
  های شما را بگويد. غلط
  آيه به آيه از حفظ بخوانيد. . 8
دنبال جايى باشيد كه بـه شـما احسـاس آرامـش  .در مكان ثابت اثر بيشتری داردحفظ قرآن  . 9
بلكـه  ؛شـد دخواهيـقـرآن  عجله نكنيد، حوصله داشته باشيد و مطمئن باشيد كه شما حافظ .دهد مى
  حافظ شما خواهد بود.قرآن  ،باالتر
  به همان روش تكرار كنيد. ،كنيد هرگونه كه حفظ مى . 10
  با تأنى بخوانيد.و شمرده  كار كند و صدا بيرون بيايد. شمردهسعى كنيد در هنگام حفظ، زبان  . 11
  .دهيدگوش  مجدداً  و صدای خودتان را ضبط كنيد . 12
بـار و بـه  ای يـك هفتـه محفوظات را از حفظ بخوانيد، بعداً  ،اّول كنيد از هر روز كه حفظ مى . 13
اگر به اين نحو حفظ كنيد  .بار هر سه ماه يك كامل داشته باشيد و بعداً  بار دورهٴ  ور زمان ماهى يكمر

  بود. خواهد شما ها يار و مددكار خودش در سختىقرآن  كنيد و تا قيامت هم فراموش نمى
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اختن ای كه برای پـرد گونه به ؛كنيد دقتوقت خود در محاسبهٴ ما به شما اين است كه  توصيهٴ  . 14
شـويد قـرآن  حافظ الفاظ كه ايننه  ؛باقى بماندنيز وقت و به كارگيری آن در عمرتان قرآن  به معانى

  ولى از معانى و از عمل به آن غافل بمانيد.
  
   نمود؟قرآن  شود خردساالن را حافظ چگونه مي. 3

و اساسى غفلـت  مهم از اين نكتهٴ  ،تفكر كودك است. بنابراين ،پاسخ معروف و مشهور است كه بازی
اگر تمايلى در كـودك وجـود نداشـته  ،عالوه بر اين ؛ يعنى آن را در قالب بازی به او ياد دهيد.نكنيد

و در  بدهـدعكس  چه بسا نتيجهٴ  ،سوق دهندقرآن  باشد و با تحميل والدين يا ديگران وی را به حفظ
عالقـه، شـوق و ذوق خـود  ،ابراين. بنـنمايدبلكه با آن مخالفت  نشود،مأنوس قرآن  آينده نه تنها با
در اين زمينه  استمند  عالقهكودكتان اجازه بدهيد كه اگر  .كند مى ايفادر اين زمينه ه عمد ىكودك نقش
توانيد با تشويق و ترغيـب  مى چند شمااو را مجبور نماييد؛ هر با تحميل و اكراهكه  ايننه  ؛فعاليت كند

تشديد و تقويت كنيد. نكات زير يا  ن عالقه را در وی ايجاداي ،های رفتاری و استفاده از برخى روش
  در اين امر مؤثر است:

اهتمام ورزند و در حضـور قرآن  والدين خودشان به قرائت و حفظ ،قرآنى باشد ،. فضای منزل1
  تالوت و حفظ كنند.قرآن  فرزندشان
  تری داشته باشند. . در مراكز فرهنگى قرآنى حضور بيشتر و فعال2
دارنـد قـرآن  حـافظ فرزنـدانِ يـا  دهند مى اهتمام بيشتریقرآن  هايى كه به لدين با خانواده. وا3

  .نمايندارتباط بيشتری برقرار كنند و رفت و آمد 
  بپردازند.قرآن  . تحت نظر يك مربى با تجربه به حفظ4
  د.نبپردازقرآن  های شاد و با نشاط به حفظ . در موقعيت5
  مراه با بازی و سرگرمى انجام گيرد.هقرآن  المقدور حفظ . حتى6
  انجام گيرد.ها  آن در جمع هم سن و ساالن او و با همكاریقرآن  المقدور حفظ . حتى7
  . از نوارهای چند بار تكرار استفاده كنيد.8
  او را سرزنش نكنيد.هرگز  ،. در صورت اشتباه كردن9
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كالمى و آنچه برای وی خوشـايند غيرو  های كالمى . به دنبال هر موفقيتى به تناوب از تشويق10
  است بهره بگيريد.

كـودك دوسـت  .كلمه بخوانيد و از كودك بخواهيد تكرار كند خودتان آيه را كلمه ،. در نواری11
  شود. را حفظ مىقرآن آيهٴ  دهد و آن نوار را گوش مى دليل، همين  ؛ بهدارد صدای خود را بشنود

  
ام؛ ولي مـواقعي بـرايم    م و اآلن هم يك جزء حفظ كردهرا كامل حفظ كنقرآن  تصميم دارم. 4

چه كاري كنم كه اآلن كه سـنّم   كنم. ها را فراموش مي شوم، چون آيه آيد كه نااميد مي پيش مي

  سال) 3يا  2(چگونگي حفظ قرآن در  را حفظ شوم؟قرآن  سال3يا  2سال است طي 18

معنويت و  توجه شما به است و اين حاكى از بسيار ارزشمند روشى ،حفِظ آن در پرتوقرآن   توجه به
  توجه داشته باشيد: بايد به چند نكته حال، با اين .های الهى است ارزش
  انجام دهيد. موقع و در وقت خودش ريزی كنيد تا هر كاری را به روزی خود برنامه . برای اوقات شبانه1
تـان در نظـر بگيريـد و ببينيـد آيـا و كارهای ديگرها  درس  . ميزان توانايى خود را با توجه به2

هـم قـرآن  حفظ  توانيد در كنار درس به زمان داريد يا نه؟ اگر مى طور هم توانايى انجام چند كار را به
خودتان   سعى كنيد شتابزده عمل نكنيد و به با وجود اين،اشكالى ندارد حفظ را شروع كنيد.  ،بپردازيد

مـاه خودتـان را  شروع كنيد و بـرای يـكقرآن  فظ پنج سطر ازبا ح مثالً فشار نياوريد؛ بلكه هر روز 
ارزيـابى  حفظ كنيد و هم درس را خوب بخوانيد يا نه. اگر نتيجـهٴ قرآن  توانيد هم ببينيد مى ،بيازماييد
صـورت روخـوانى و بـا توجـه  خواندن چند صفحه به  صرفًا به گرنهحفظ را ادامه دهيد و  ،مثبت بود

و عمل به آن اسـت. امـا قرآن  يادگيری ،هر مسلمان يهٴ اّول اصلى و زيرا وظيفهٴ  ؛دآن اكتفا كنيمعنای  به
  واجبات نيست. جزوبرتری است كه فضيلت و حفظ آن يك 

قدر سنگين نكنيد كـه بـا گذشـت  های خود را آن . به سالمتى خود توجه داشته باشيد و برنامه3
 تفريح سالم، ورزش و تغذيهٴ   به ،يد. بنابراينزمان بر اثر استرس و فشار بيش از حد دچار بيماری شو

  خودتان نيز توجه داشته باشيد.
را شـروع كنيـد، بهتـر قـرآن  توانيد حفظ ريزی خود به اين نتيجه رسيديد كه مى . اگر در برنامه4
  چند مطلب توجه داشته باشيد: است به
ثـواب  دن روايات مربوط بـهوريد؛ پس با خوانعالى و خالصانه برای اين عمل فراهم آ انگيزهٴ  - 
  خود را افزايش دهيد. انگيزهٴ  ميزانو مانند آن، قرآن  حفظ
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  دقيق فراگيريد. صورت كامل و را بهقرآن  خوانى (قواعد تجويد) روخوانى و خوب - 
صبح و كمى  تنظيم اوقات برای كارهای تحصيلى و اختصاص وقت مناسب بعد از انجام فريضهٴ  -
بپردازيـد. در قـرآن  حفظ مدت نيم ساعت تا يك ساعت بـه سه روز به كم دستای  هفته مثالً  .ورزش

  ترين مكان را انتخاب نماييد. ضمن سعى كنيد آرام
  .مجيدقرآن  های الخط ها و رسم و بهترين نسخهقرآن  استفاده كردن از يك نوع - 
  .جيبى از همان خط برای مرور در ايام فراغتقرآن  همراه داشتن يك به -
  .های كوتاه قرآن و شروع كردن از سورهقرآن  معانى الفاظ  ه بهتوج -
كند؛ مانند مسواك زدن، استعمال بوی خوش، داشتن وضو، نگاه  رعايت اموری كه حافظه را تقويت مى - 
مستحبات و خوردن كشمش و پرهيز از اموری كه حافظه را   خط قرآن، استنشاق، پرهيز از گناه، عمل به  به

  .موسيقى، غرور، لجاجت و عصبانيت  گفتن، گوش دادن به مانند گناه، دروغكنند؛  كم مى
  .اندك اقدام كنيد ميزان مقطع حفظ را كم و كوتاه انتخاب كنيد و اندك -
  .شودن اتان مقدار زياد را برای حفظ بر خود تحميل نكنيد تا موجب خستگى -
  .تحصيل كنيد آن را هدف است و بايد ا رسيدن بههمت و پشتكار شرط استمرار ت -
 های مختلـف اسـتفاده كـرد؛ يعنـى جملـهٴ  گذاری برای خطا نكردن در موارد مشابه بايد از نشانه 

را مشخص نمود. برای آگاهى بيشتر ها  آن متشابه را با يك مشخصه از موارد ديگر جداسازی كرده و
  زگار مراجعه فرماييد.ي، استاد پرههاى حفظ قرآن روشكتاب   به

كننده دارد و هر صوتى كه بيشتر مورد پسند و  تعيين ىشما نقش خاب قاری نيز ذوق و سليقهٴ در انت
طور  منـد شـدن بـه و بهرهقـرآن  هرچند حضور در جلسات قرائت ؛شما واقع شد گزينش كنيد عالقهٴ 

  مؤثر در اين زمينه خواهد داشت.ى نقشها  آن اين رشته و مشورت با استادانحضوری از 
  
گردم و قرآن  به من ارائه دهيد و بگوييد چگونه از حامالنقرآن  العمل براي حفظ ك دستورلطفاً ي. 5

هاي زندگي خويش عمل كنم تا از شر دشمنان و شيطان به دور باشم و عاقبت  آن را در تمام عرصه

  به خير گردم و با واليت چهارده معصوم بميرم؟
قبل از هر تـدبيری از خـدا  .بختى و سعادت استخوش بسى مايهٴ قرآن  شما به حفظ تصميم و عالقهٴ 

برای توفيق در اين امر بهتر اسـت  ،در قدم بعدی .بخواهيد كه شما را در اين راه پايدار و موفق بدارد
  :به چند نكته توجه داشته باشيد
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با خواندن روايات مربوط بـه ثـواب  .عالى و خالصانه فراهم آوريد ای هانگيزبرای اين عمل،  . 1 
  خود را افزايش دهيد. انگيزهٴ  ميزان ،و مانند آنقرآن  ظحف
كامل صورت  بهرا قرآن  خوانى (قواعد تجويد) روخوانى و خوب ،قرآن حفظ قبل از شروع به . 2 

  و دقيق فراگيريد.
نمـاز صـبح و كمـى  تنظيم اوقات برای كارهای تحصيلى و اختصاص وقـت مناسـب بعـد از . 3
در  .بپردازيـدقـرآن  تا يك ساعت به حفظ سه روز به مدت نيم ساعت كم دستای  هفته مثالً  .ورزش
  ترين مكان را انتخاب نماييد. سعى كنيد آرام ،ضمن
 های الخط ها و رسم بهترين نسخه .(قرآن خود را عوض نكنيد)قرآن  استفاده كردن از يك نوع . 4
  را انتخاب كنيد. مجيد (خط عثمان طه)قرآن 
  .فراغت اوقاتجيبى از همان خط برای مرور در رآن ق همراه داشتن يك . 5
  .های كوتاه قرآن و شروع كردن از سورهقرآن  توجه به معانى الفاظ . 6
، اسـتعمال بـوی خـوش، زدن كنـد؛ ماننـد مسـواك رعايت اموری كه حافظـه را تقويـت مى . 7
گفتن،  ند؛ مانند گناه، دروغكن و... و پرهيز از اموری كه حافظه را كم مىقرآن  ، نگاه به خطبودنوضوبا

  .گوش دادن به موسيقى، غرور، لجاجت و عصبانيت
  .اندك اقدام كنيد ميزان حفظ را كم و كوتاه انتخاب كنيد و اندك . 8
  .شودن اتان مقدار زياد را برای حفظ بر خود تحميل نكنيد تا موجب خستگى . 9
  .را تحصيل كنيد بايد آن دن به هدف است وت و پشتكار شرط استمرار تا رسيهم . 10
  فراغت گوش دهيد. اوقاتپسنديد در  نوار استادی كه مى . 11
 جملـهٴ  كنيـد؛ يعنـى   های مختلف استفاده اریگذ برای خطا نكردن در موارد مشابه بايد از نشانه 

  .نماييدرا مشخص ها  آن كرده و ديگر جدا جملهٴ مشابه را با يك مشخصه از 
  : های زير مراجعه نماييد تاببه كبرای آگاهى بيشتر 

  مصطفى.  نشر ،، محمود جويباریآموزش حفظ قرآن . 1
  انتشارات نبوی. ، ، شهريار پرهيزگاررا حفظ كنيمقرآن  چگونه . 2
 .نشر قدس ،جوحسين حق، محمدكريمقرآن  دربارW حفظ . 3
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زيـر را بايـد  نكات ،و ره يافتن به خلوت آرامش و معنويت آنقرآن  مندی از دولتاما برای بهره
  مد نظر داشت:

دًا يِهْم يَعَل   ْتلىيَن ُأوتُوا اْلِعلَْم ِمْن َقْبِلِه ِإذا يِإن الذ((((فرمايد:  مى قرآن فهم قرآن. )الف  وَن ِلْألَْذقاِن ُسج ِخر
وَن ِلْألَْذقايُقولُوَن ُسْبحاَن َربنا ِإْن كاَن َوْعُد َربنا َلَمْفُعوالً َو يَو  كـه  ىكسان« ١؛))))ُدهُْم ُخُشوعاً يزيْبكُوَن َو يِن ِخر
شـود،  ىن كتـاب] بـر آنـان تـالوت ميـكـه [ا ى، هنگام اند ش از نزول آن از دانش برخوردار شدهيپ

پروردگارمـان  نـد: منـزه اسـت پروردگـار مـا، حتمـًا وعـدهٴ يگو ىو م افتنـد ىن ميكنان به زم سجده
عالمـه طباطبـايى .» نـديفزاا ىافتنـد و بـر خشوعشـان م ىن] ميزم یان [روياست. و گر ىشدن انجام
فهـم و هضـم  یهستند كه خود را بـرا ىشدگان قبل از نزول قرآن، كسان مراد از علم داده«فرمايد:  مى

مجهز قرآن  یقت معناين روست كه به علم حقياز ا ىن آمادگياند و اسخن حق و قبول آن آماده كرده
قـرآن  شـانيبرا ىوقت ،درنتيجهآورده،  شان صفت خشوع را به ارثيهم برا ىن علم قبلياند و هم شده

   ٢».گرددىن افزوده مشود، بر خشوعشاىتالوت م
را بايد كسب كرد تا خشوع، خضوع، لذت و... بـه دنبـال آن بيايـد. فهـم قـرآن، دارای قرآن  فهم

  مراحل زير است:
ی آشنايى بـا براباشد، . آشنايى با مفاهيم و معانى قرآن: اگر كسى علوم اسالمى را فرا نگرفته 1 
، راهنمـا، تفسير نـور، تفسير نمونهاز تفسيرهای فارسى مثل  مستمر و مداوم طوربهبايد قرآن  مفاهيم
  و... استفاده كند. تسنيم
را قـرآن  در آن پرداخت تا عبرت و دعوت تدبّر: پس از آشنايى با قرآن، بايد به تعمق و تدبّر. 2 

د در آن يآگـاه باشـ« ٣؛»َهـا تَـَدبر...يفِ   َس يِقَراَءٍة لَ   ىَر فِ ي خَ َأَال َال «فرمايند: مى7 دريافت. موال على
 بـرای فهـم.» وجود ندارد یريچ خيو) ه یو معنو ىو رشد عقالن ىنباشد (خوب تدبّركه  ىقرائت قرآن

  گذريم.  مى گنجد، از آن نمىولى چون در اين مختصر  ؛مراتب ديگری هم وجود داردقرآن 
و مراتب آن، قرآن  فهم را لبيك گفت و به آن عمل كرد. نتيجهٴ قرآن  يد دعوتب) عمل به قرآن: با

                                                             

 . 109تا  107. اسراء، ١
 . 307، ص 13 ، ج ترجمۀ تفسير الميزان. موسوی همدانى، سيدمحمدباقر، ٢
 . 36، ص 1 (ط. اإلسالمية)، ج  الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب، ٣
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اعتنايى به آن، قساوت قلب افـزون  و بىقرآن  عمل نكردن به اندازهٴ  باشد و گرنه بهقرآن  بايد عمل به
ذ((((آيـهٴ دربارW تفسير 7 شود. امام صادق مى افزا و حالوت تالوت كاسته گردد و آثار روحمى َن يالـ
گونـه كـه سـزاوار  را همانقـرآن  كـه ىكسان«  ١؛))))...ْؤِمنُوَن ِبهِ يْتلُوَنُه َحق ِتالَوِتِه ُأولِئَك يناهُُم اْلِكتاَب يتَ آ

ُموَن َمَعانِ ياتِِه َو يلُوَن آَرت ي«فرمايند:  ، مى»كنند... مى تالوت ،تالوت است ْعَملُـوَن بَِأْحكَاِمـِه َو يُه َو يـتََفه
لُوَن ِقَصَصُه َو يْخَشْوَن َعَذابَُه َو يْرُجوَن َوْعَدُه َو ي ات يكه آ ىكسان« ٢ ؛»ْأتُوَن َأَواِمَرهيْعتَبُِروَن َأْمثَالَُه َو يتََمث

دوار و از يآن ام كنند و به وعدهٴ  مى و به احكام آن عمل فهمند مى آن را ىخوانند و معان مى ليرا با ترت
رنـد و اوامـر آن را يپذ مى ش پنديها رند و از مثاليگ مى آن الگو یها و از قصه هستند عذابش ترسان

  » . .كنند.. مى آن اجتناب ىدهند و از نواه مى انجام
شود. تالوت آن  مى نویموجب رقت قلب و بروز حاالت دلپذير مع ،قرآن رقت قلب: عمل به )ج 

  بخشد.  مى نيز قلب را صفا و جال
الْقُْرآِن َو   بِتََعلمِ   كُمْ يَعلَ «فرمايند: مى9 را هر روزه خواند. رسول اكرمقرآن  د) تالوت مستمر: بايد

ِإن «فرماينـد: در روايتى ديگر حضـرت مـى .» اد آنيو تالوت زقرآن  بر شما باد آموختن« ٣؛»كَثَْرِة تَِالَوتِه
ِ َو تَِالَوُة الْقُْرآنيُد قِ يْصَدأُ الَْحدِ يَهِذِه الْقُلُوَب تَْصَدأُ كََما  ز يـهـا ن كه دل ىدرست به« ٤؛»َل َفَما ِجَالُؤَها َقاَل ِذكُْر اّهللاٰ

    .»ست؟ فرمود: تالوت قرآنيچ يىها ن دليجالبخش چن ،اّهللاٰ  ا رسوليرد. سؤال شد: يگ مى مانند آن زنگار
ِل ((آيـهٴ  در تفسـير7 با ترتيل خوانده شود. حضرت علـىقرآن  شايسته است چ) ترتيل: َو َرتـ
ْمِل   تًا َال تَنْثُُرهُ يتُثَبتُُه تَثْبِ «فرمايند:  مى ٥))الً يالْقُْرآَن تَْرت ْعِر ِقفُوا ِعنَْد   نَْثَر الر الش ُه َهذ كُوا َو َال تَُهذ َعَجائِبِِه َحر

وَرةيبِِه الْقُلُوَب َو َال  َأَحِدكُْم آِخَر الس را  آن كـه ن استيش ايمعنا ،ل بخوانيرا با ترتقرآن « ٦؛»كُْن َهم 
پراكنده بخوانى و نه  ]ابان كه پراكنده استيبزهٴ [ير مانند سنگ كه اينواضح و آشكارا بخوان و نه  حتماً 

ك يـخود را بـا آن تحر یها د و دليد، مكث كنيديكه رسقرآن  بيان. به عجامانند شعر با شتاب بخو
                                                             

 . 121. بقره، ١
  . 236، ص 2 ، ج مجموعة وّرام. ورام بن أبى فراس، مسعود بن عيسى، ٢
،   اّهللاٰ بن عبد . حسكانى، عبيد٣   . 205، ص 2 ، ج شواهد التنزيل لقواعد التفضيلاّهللاٰ
،  الدين راوندى، سعيد بن هبة . قطب٤   . 237، ص  الدعواتاّهللاٰ
 . 4. مزمل، ٥
  . 180(األشعثيات)، ص الجعفريات. ابن اشعث، محمد بن محمد، ٦
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نوارهـای .» دين نباشد كه به آخر سوره برسياز شما اكدام  هيچو همت  ]ديقرار ده تأثيرو تحت [د يكن
  ها را دارند. اين ويژگىتقريبًا  –مثل نوار ترتيل آقای منشاوی، سديس و پرهيزگار  –ترتيل موجود 
 تـأثيراستفاده كنيد تا دل تحت قرآن  را با صوت زيبا بخوانيد يا از نوارهایقرآن  زيبا:ح) صوت 

نُوا الْقُْرآنَ «فرمايند: مى9 قرار گيرد. رسول اكرم ـْوَت   َفِإنَ   بَِأْصَواتِكُمْ   َحس ُد الْقُـْرآنَ يـزِ ي  الَْحَسـنَ   الص  
 .»ديافزا مى قرآن سنو حُ  يىبايبا بر زيوت زرا صيز ؛ديبخش يىكويخود ن یقرآن را با صدا« ١؛»ُحْسنا
  پلى است برای رسيدن به لذات روحى و عشق به قرآن.  ها اين

 تر باتا هر چه بيش بنديدكار  بهروزانه و منظم  كنيم راهكارها را طبق برنامهٴ در پايان سفارش مى
  شويد. قرآن  اين انس دلباخته و شيفتهٴ  انس گيريد و در سايهٴ قرآن 
  
   را حفظ است، براي تسلط به حفظ خود چه كار بايد بكند؟قرآن  حافظ قرآني كه تقريباً كل .6

ای منظم و ثابت برای مرور و تكرار محفوظـات داشتن برنامه ،ترين عامل برای تثبيت محفوظات مهم
در طول قبل از خواب است. البته ها  ها بعد از نماز صبح و شب صبح ،بهترين زمان برای اين كار .است

روز نيز به مقداری كه فرصت داريد سعى كنيد محفوظات خود را مرور كنيـد. گـوش دادن نوارهـای 
كـه  مواقـعدر بعضـى  .اسـت مـؤثرهای سى جزء بسـيار  كوچك يا قرآنقرآن  داشتن ترتيل و همراه
داشـتن  ،ديگـر بسيار مفيد است. نكتهٴ  نيز نوشتن آيات از حفظ ،طتان كمتر استكنيد تسلّ  احساس مى

است. اگر بتوانيد در اين راه، همراه ديگری نيز پيدا كنيد و ساعاتى با هم مرور داشته باشيد  هحثابم هم
  باشد. مؤثرتواند بسيار  مى ،و با هم تمرين كنيد

  : های زير مراجعه نماييد به كتاببرای آگاهى بيشتر 
  مصطفى.  نشر ،محمود جويباری، قرآن آموزش حفظ . 1
  انتشارات نبوی. ، شهريار پرهيزگار ؟را حفظ كنيمرآن ق چگونه . 2
  نشر قدس.، جو حسين حق، محمدكريمقرآن  دربارW حفظ . 3

 اميدواريم با استعانت از خداوند در اين زمينه هر چه بيشتر موفق شويد و تالش كنيد با عمـل بـه
  .شما باشد ، بلكه قرآن حافظباشيدقرآن  كاری كنيد كه نه تنها شما حافظ الفاظقرآن 

                                                             

  . 69، ص 2 ج  ،7عيون أخبار الرضا. ابن بابويه، محمد بن على، ١
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   شود؟ هايي از آن، گناه محسوب مي آيا حفظ كردن قرآن، در صورت فراموشي قسمت.7

گويـا  ،و فهميـدن خـتم كنـد تدبّررا با قرآن  هر كه« :كند چنين نقل مى9از پيامبر7امام صادق
ازه چه اندقرآن  اجر و ثواب حافظ كه اين ١.»رسد ولى به او وحى نمى ،نبوت را در دل خود جای داده

تـوانيم از حـديث امـام  لـيكن نكـاتى را مى دسـت آورد؛ دقيق بهطور  توان به را نمى پاسخش ،است
برنـده و  پيغـام كه بدان عمل كند در آخرت با فرشتگانقرآن  حافظ«فرمودند: دريابيم كه 7 صادق
گويـد: از حضـرت  مـىيسـار   فضـيل بـن ،ايـن زمينـه بـاز در ٢.»اسـترفيـق رفتار خداونـد  نيك
ش آن را ا گى حافظـه سختى و كم رنج كشد و بهقرآن  كسى كه دربارهٴ «فرمود:  شنيدم كه مى7 قصاد

  توان استفاده كرد:  دو نكته مى يادشدهاز دو حديث  ٣.»حفظ كند دو اجر دارد
شدن بـا فرشـتگان خـدا در  قرآن ممكن است تا حد رفاقت و همنشين اجر و ثواب حفظكنندهٴ  . 1

  قيامت باال برود. 
آسانى حفـظ  را بهقرآن  را حفظ كرده دو برابر كسى خواهد بود كهقرآن  سختى اجر كسى كه به . 2

  نموده است. 
 گــردد و فضــيلتى گنــاه نيســت؛ ولــى در قيامــت موجــب حســرت مىقــرآن  فرامــوش كــردن

فرمـود:  شـنيدم كـه مى7گويـد: از امـام صـادق مـىبصـير  رفته است. ابى حافظاز كف  است كه
را فرامـوش كنـد، در قيامـت آن سـوره بـه صـورتى زيبـا و مقـامى قـرآن  ای از كسى كـه سـوره«

پرسـد: كيسـتى؟ چقـدر زيبـايى؟ پاسـخ  بينـد، مى مىشـود. وقتـى بنـده او را  مى رفيـع، بـر او ظـاهر
كـردی، تـو را بـه آن  شناسـى؟ مـن فـالن سـوره هسـتم. اگـر مـرا فرامـوش نمى دهد: آيـا مـرا نمى مى

فراموشـى هـم وجـود دارد كـه گنـاه اسـت و آن فرامـوش كـردن  بتـه نـوعىال ٤.»بـردم مى مكان رفيـع
در قـرآن  كـه آن، در مقـام عمـل اسـت. در هـر صـورت، بـرای آن و ناديـده گـرفتنقـرآن  های هدايت

هنگـام  مـثالً تـوان در هـر حـالتى انجـام داد؛  را تكـرار كـرد. ايـن كـار را مى مرتـب آن دياد بماند، بايـ
هنگـام خوابيـدن و در هـر فرصـت ديگـر. بـرای حفـظ كـردن قـرآن، روش  نمـاز، راه رفـتن، تعقيبات

                                                             

  . 406، ص 4 ، ترجمۀ مصطفوى، ج  ، أصول الكافىيعقوب  . كلينى، محمد بن١
  . 405. همان، ص ٢
  . 409. همان، ص ٣
  . 513، ترجمۀ بندرريگى، ص  ثواب األعمال و عقاب األعمال. ابن بابويه، محمد بن على، ٤
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 بهتر است تا موضـوعى؛ ولـى اگـر در حـين مـرور بـه معـانى نيـز توجـه داشـته باشـيد، حفـظ ترتيبى
ــردد.  تر مى راســخ ــين همگ ــتفاده از  چن ــا و نرماس ــه نواره ــى (ب ــای قرآن ــد افزاره ــای چن  بارويژه نواره

در  در ايـن صـورت هـم از چشـم اسـتفاده شـده و هـم از گـوش واكـه چرتكرار)، بسيار كارآمد است؛ 
    گردد. تر مى محفوظات عميقنتيجه، 
  

اما از طرف حافظان كل سـفارش   ؛ام كردهقرآن  چندي است توفيق حاصل شده و شروع به حفظ.8

شود و مردم انتظـارات   انسان بيش از حد زياد مي كه از حفظ منصرف شويم؛ چون وظيفة شويم مي

 ◌ٔ فضاي حاكم بـر خـانواده   ،دارند و واقعاً اين در توان ما نيست. از طرفيقرآن  ادي از يك حافظزي

دانـم آن معلـم قرآنـي باشـم كـه       دهنده است. نمـي ست و بسيار آزارما، اصالً موافق اهداف بنده ني

    .اش هيچ جايگاهي ندارد همه... يا دختري كه در خانواده

دار خود دانسته و مشكالت زندگى خود را با ما در ميان گذاشـتيد، ازما را ر كه ايناز  ،خواهر گرامى
دقت مطالعه كـرديم و از مشـكالت شـما ناراحـت و از ايد بهكنيم. مطالبى را كه بيان نموده تشكر مى
تـذكر چنـد  ،ايـدشناسى شما خرسند شديم. دربارW  مطالبى كه ذكر كرده و حس وظيفه خوبروحيۀ 

  نكته ضروری است:
                    توفيقـات الهـى بـه يـك  تـرين اين نكته را بايد بدانيد كه يكـى از بـزرگقرآن  رW حفظدربا .3

ايـد مسـئوليت نوشـته كـه اينپيدا كند و توفيق آن را بيابد. عالقه قرآن  نفر اين است كه وی به حفظ
            عـث شـود كـه انگيـزW مسـئوليت با اين عظمتِ  كه ايناما  ؛پذيريم زياد است اين را مىقرآن  حافظان

هر كـس زحمـت زيـادتری بكشـد پـاداش چراكه  ؛حفظ را از بين ببرد يك برداشت ناصحيح است
  بيشتری نيز خواهد داشت. 

خرم و رانندگى نمىايد مانند اين است كه كسى بگويد من هيچ وقت ماشين نمىمطلبى كه شما نوشته
ممكن است يك نفر يا چند نفر يا حتى جان خـودم را در مسئوليت آن زياد است و حتى چراكه  ؛كنم

گويند شما ماشين  بلكه مى ،پذيردكسى چنين حرفى را نمى هيچتصادف، به خطر بيندازم.  يك سانحهٴ 
  را بخر اما مواظب باش و در رانندگى احتياط كن.

              كـريم و حافظـان قرآن روايات زيادی داريـم دربـارW عظمـت ما .گونه استجا هم همين در اين
              كـه حافظـۀ ضـعيفى دارنـد در در قيامـت حتـى حـق شـفاعت دارنـد. دربـارW كسـانىها  آن كه اين

شـوند  سختى بيشتری را برای حفظ آيـات متحمـل مى ها آن آمده كه چون7 روايتى از امام صادق
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جلـد دوم از ( اصول كـافىاب شريف توانيد به كت برای ديدن اين روايات مى ١.دو برابر دارند ىپاداش
  مراجعه نماييد. )متن عربى

تری در جامعـه پيـدا  مهم جايگاه ،را در سينۀ خود جا دادهقرآن  البته طبيعى است كسى كه الفاظ
كه مسئوليت چنـين كسـانى است روايات نيز آمده  . درآيد وجود مى بهانتظار بيشتری از وی كند و  مى

بينيم در سـورW  وی بر ديگران اهميت دارد. لـذا مـى تأثيرر كسى به اندازW رفتار هچراكه  ؛بيشتر است
اگـر  ،ای زنان پيـامبر«فرمايد:  را خطاب قرار داده و مى9 زنان پيامبر اكرم ،مباركۀ احزاب خداوند

  ٢».فردی از شما گناهى مرتكب شد دو برابر عذاب خواهد شد
از خداونـد حـال  درعينندهيـد و  از دسـتها  فرا با اين حرقرآن  شما توفيق حفظ كه ايننتيجه 

  كنيد عمل هم بنماييد. بخواهيد و خود هم تالش كنيد كه به آنچه حفظ مى
پـدر و مـادر   سـعى كنيـد در هـيچ شـرايطى بـهاّوالً  تان:ا. دربارW وظيفۀ شما در قبال خانواده2
ی كه امر بـه معـروف و نهـى از احترامى نكنيد و در مقابل اشتباهات آنان صبور باشيد و در موارد بى

حالت دستوری داشته  كه ايندانيد با زبان و لحنى بسيار مهربانانه و بدون  منكر را ضروری و مؤثر مى
احترام بـه ديگـران را در خـانواده  مطرح نماييد. ثانيًا سعى كنيد اين جوّ با آنان مطلب خود را  ،باشد

خود احترام بگذاريد و سعى كنيـد كـه زود هـم خسـته ايجاد كنيد و در عمل، به برادران و خواهران 
ديگران هم مثل شما نداشته باشيد نشويد و احترام به ديگران را از خود شروع كنيد و در اوائل انتظار 

ايد شما مجبور به غيبت و قهر نيستيد و هرگاه ديديد گونه كه نوشته به شما احترام بگذارند. ثالثًا همان
شما همين اسـت و  توانيد آنان را از اين كار بازداريد كه وظيفهٴ  اگر مى ،روع شدها ش ها و تهمت غيبت
با سكوت، نارضـايتى  كم دستشما اين است كه خودتان جلسه را ترك كنيد يا  توانيد، وظيفهٴ  نمىاگر 

شوند آگاه  بزرگى كه مرتكب مى خود را نشان دهيد. رابعًا وظيفۀ شماست كه آنان را از عذاب گناهان
خواهيد بـر آنـان اظهـار  كنيد. البته اين كار بايد به صورتى بيان شود كه آنان احساس نكنند شما مى

كه تنها راه نفوذ در ديگران، محبت بـه آنـان  كنيدفضل و دانش كنيد. خامسًا اين نكته را خوب دقت 
ن جايى بـرای خـود است؛ لذا ابتدا سعى كنيد با محبت به برادران و خواهران و پدر و مادر در دل آنا

 باز كنيد و سپس برای آگاه كردن آنان اقدام نماييد.
                                                             

 . 617، ص 4 (ترجمۀ أصول كافى) ، ج  تحفة األولياء. كلينى، محمد بن يعقوب، ١
 . 29. احزاب، ٢
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چراكـه  ؛را ديگـر بـه زبـان جـاری نكنيـدها  . هرگز در زندگى نااميد نباشيد و اصًال اين حرف3
ها بر روح جمعـى  ها نبسته، بلكه بايد دانست كه انسانگاه راه برگشت را بر انسانخداوند نه تنها هيچ
هيچ  نباشد،اند و در آن زندگى كه روح همبستگى و تعاون و محبت و احترام  ريده شدهو همبستگى آف

فراموشى سپرده خواهد شـد. كم شخصيت انسانى بشر، به نهالى صحيح و سالم رشد نخواهد كرد و كم
پس بايد با جديت برای تغيير اوضاع اقدام كرد و اين خود يك هدف بزرگ است و دستيابى به آن با 

  زی و دوست داشتن ديگران ميسر است.خودسا
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  فصل ششم: 
 

 پرسش) 7( سخ و تحريف در قرآنَن
  

ها كدام  را فرستاده باشد و سپس نسخ كرده باشد؟ آن آيهها  آن آيا آياتي هست كه خداوند.1

كنـد و بعـد    اي را نازل مـي  داند چه چيز به صالح خلق است، چطور آيه مي است؟ وقتي كه خدا

   كند؟ نسخ مي

به تأخير اندازيم،  را آنای را كه ما نسخ كنيم يا  هر آيه«فرمايد:  خداوند مى» بقره«سورهٴ  106آيهٴ  در
  »آوريم. مى را آنبهتر از آن يا همانند 

دارد. مرحوم عالمه طباطبايى در تفسير اين آيـه داللت شده بر امكان وقوع نسخ در آيات الهى يادآيهٴ  
  اند و بعضى منسوخ. ناسخقرآن  داريم كه بعضى از آيات سنّىاز شيعه و فرمايد: روايات فراوان  مى

نسـخ تـالوت نـه حكـم،  ،در نوع نسخ (نسخ تالوت و حكم اما قائلند؛قرآن  نسخ در  ان بهمفّسربيشتر 
انـد و نسـخ تـالوت را  نسخ حكم نه تالوت) اختالف نظر دارند. علمای شيعه، فقط نسخ حكـم را پذيرفته

عالمه طباطبايى و استاد معرفت فقط هشت مـورد را  .در تعداد آيات منسوخ نيز اختالف است .قبول ندارند
آيـهٴ  .5 ٤؛جـزای فحشـاآيـهٴ  .4 ٣؛امتـاعآيـهٴ  .3 ٢؛. عدد مقاتلين2 ١؛نجواآيهٴ  .1اند كه عبارتند از:  پذيرفته

   ٨.دن تشريع قتال. آيات تدريجى بو8 ٧؛. آيات معاهده7 ٦؛. آيات صفح و عفو6 ٥؛توارث به ايمان
                                                             

 . 12. مجادله، ١
  . 65. انفال، ٢
 . 240. بقره، ٣
 . 15. نسأ، ٤
  . 72. انفال، ٥
 . 14. جاثيه، ٦
 . 89. نساء، ٧
  ، فصل ناسخ و منسوخ. 2، ج التمهيد. معرفت، ٨

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 های قرآنى ها و پاسخ پرسش    148148148148

صحبت كنند 9گوشى با پيامبردرِ  كه اينكه خداوند مسلمانان را از  - ١آيات نجوا ،از باب نمونه
اين آيـه عمـل   بهكس  هيچپس از اعالم اين حكم،  – قبل از آن صدقه بدهند كه اينمگر  ،كند نهى مى
دادن   نجوا كنيد و نيازی بـه9رتوانيد با پيامب كه مى شد. بعد آيه نازل 7مگر اميرالمؤمنين نكرد،

  د ايـنرا ناسـخ آن. يكـى از فوائـدوم آيهٴ  دانند و را منسوخ مى اّولآيهٴ  انمفّسرصدقه نيست. بيشتر 
 منسوخ و ناسخ اين بود كه افراد ديگر بدون جهت مزاحم پيامبر نشوند و وقت پيـامبر گرفتـه نشـود.

نجوا دادند و با پيامبر  كمى صدقه مى نداشتند وگرنهكار ضروری و مهمى  ،معلوم شود افراد كه ايندوم 
روشن شود كه حاضر بودند پول بدهند و با پيامبر نجوا 7مقام حضرت على كه اينو سوم كردند  مى
  كس ديگر چنين نكرد.  هيچكه  درحالى ؛كنند

 دهد تا آمدن آيات منسوخ و ناسخ نيز خودش يكى از مصالح است كه خدا تشخيص مى ،بنابراين
  ادعا شناخته شوند. مؤمنان پرادعا و كم

آن حضـرت و  مـثالً اسـت؛  كـردهنسـخ  را9دسـتور پيـامبرآيهٴ قـرآن مواردی هم هست كه  
. مدتى بعـد آيـه نـازل شـد كـه بـه طـرف ندخوانبنماز المقدس  طرف بيتبه بودند مسلمانان مأمور 

سلمانان چه مقدار به سخنان پيـامبر المقدس نماز نخوانيد و به سوی كعبه رو كنيد تا معلوم شود م بيت
   ٢.دهند و يهوديان چه برخوردی دارند و منافقان و غيره نيز شناخته شوند گوش مى
همان يك هدف، آيه حذف  تنها برای يك هدف نازل نشده است كه با رسيدن به ،كريمقرآن  آيات

عددی نازل شده است كه يكى كريم برای اهداف متنوع و متقرآن  بلكه آيات ؛شده و ديگر از بين برود
ای طبـق مصـلحت الهـى نسـخ  حكم تشريعى آيات است كه گاهى حكم تشريعى آيـه ،از آن اهداف

رود؛ زيـرا  اهداف ديگر از بين نمـى ،روشن است كه با نسخ شدن يك هدف (حكم تشريعى) .شود مى
ن اعجاز بيانى، روشـن چوقرآن  های ديگر بلكه جنبه ،تشريعات آن نيست اهميت قرآن، تنها در جنبهٴ 

ای برخوردار است و بايـد  ساختن حقيقت افراد، روشن ساختن درجات ايمان و... نيز از اهميت ويژه
  هميشه ثابت و استوار باقى بماند. 

افزون بر اين، نفس وجود آيات ناسخ و منسوخ در قرآن، سير تدريجى و مراحل تشريع احكام را 
   ٣.رساند اريخى ـ دينى دارد و مراحل تكامل شريعت را مىدهد و اين خود يك ارزش ت نشان مى

                                                             

 . 13و12. مجادله، ١
 سورW بقره.  145تا  142. ر. ك: آيات ٢
  . 269، ص علوم قرآنىاّهللاٰ معرفت،  . برگرفته از: آية٣
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يكديگرنـد و بـا هـم اخـتالف      حقيقت نقيضبه وجود آيات ناسخ و منسوخ كه درآيا اعتقاد . 2

همـاهنگي دارد؟   ))))لو كان من عند غيراّهللاٰ لوجـدوا فيـه اختالفـًا كثيـرا((((نساء  ةسور 82 ةدارند، با آي

   توان اختالفات ناسخ و منسوخ را با آن آشتي داد؟ چگونه مي

از بين بردن است و از نظر ای معن به است. نسخ تفسير ناسخ و منسوخ دو اصطالح در علوم قرآنى و 
  شود. هميشگى بوده گفته مى سابقى كه ظاهراً  اصطالح تفسيری، به از ميان برداشتن قانون و حكم

                       حكـم جديـد، برداشـته ىقبلـى بـا جـايگزين آيـد كـه حكـم حقيقت زمـانى پـيش مىنسخ در
نمـاز  المقـدس بيـت زده ماه بـه سـوی، شانبه مدينه مهاجرت عنوان مثال، مسلمانان پس از شود. به

              گوينـد. حكـم  نسـخ مى ،چنـين اتفـاقى نماز بخواننـد. بـه كعبه خواندند. سپس دستور آمد كه رو به
حكم جديد را كه نماز به سـوی كعبـه اسـت  و» منسوخ«سابق را كه نماز به سوی بيت المقدس بوده 

  نامند.  مى» ناسخ«
خداوند عوض شود يا علمش تكامل پيدا كند، بلكه از آغاز، مدت نمـاز  نظرالبته چنين نيست كه 
  المقدس مشخص بوده، اما به داليلى ذكر نشده بوده است.  خواندن به سوی بيت

زنان زناكار ذكر شده اسـت. در  هٴ دربار 15آيهٴ  نساء،سورهٴ كه در  ديگر نسخ، حكمى است نمونهٴ 
ای  س از شهادت چهار شاهد بر زنـای زناكـار، بايـد او را در خانـهاين بود كه پ يهاّول اين آيه، حكم

   »بخورد. زناكار بايد صد تازيانه«نور صادر شد: سورهٴ  2آيهٴ  كرد تا بميرد؛ اما حكم ثانوی در زندانى
بقـره آمـده بـود، سورهٴ  109آيهٴ  ديگر نسخ، حكم عفو دشمنان دين است. اين حكم كه در نمونهٴ 

 .يات جهاد و جنگ با دشمنان نسخ شدپس از مدتى با آ
ان، مفّسـرترديـدهايى وجـود دارد. برخـى از  ،نسخ وجود دارد يا نهقرآن  آيا اصًال در كه ايندر 
هايى از  گونـه ،خوانـده شـدهقـرآن  بـه عنـوان نسـخ درو دانشمندان علوم قرآنى، آنچه را اصوليون 

 مسـئلهٴ  ،جملـهقل شده اسـت؛ ازرای آن نهايى ب ليكن با فرض وجود نسخ، فلسفه ؛دانند تخصيص مى
روشـن شـدن چيـزی معنای  بهاختيار و آزمايش. البته بايد در نظر داشت كه آزمايش و امتحان الهى 
سـازنده و تربيتـى دارنـد و در  ىبرای خداوند نيست، بلكه آزمايشات الهى در مـواردی، خـود نقشـ

عنوان  بـه ؛سـازند بر ديگران روشـن مى يا های اشخاص را بر خودشان مواردی نيز ماهيت و ويژگى
ه در تاريخ ذكر شده، پـس ك . چنان9كردن با پيامبراپرداخت صدقه برای نجو  مربوط بهآيهٴ  ،نمونه

بـه پرداخـت صـدقه اقـدام نكـرد. 7كس جز حضرت على از نزول اين آيه تا زمان نسخ آن، هيچ
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كنـد و  مال مىديگـران را بـر ايمـان و نقـص7كمال ايمان حضرت على ،شود اين آيه مشاهده مى
  سازد. افضليت آن حضرت بر ديگران را نمايان مى

چنين رجوع كنيد  هم .مراجعه نماييد سيدابوالقاسم خويىاّهللاٰ  آية، بيان به كتاببرای آگاهى بيشتر  
  .ش1379زمستان  ،28 شمارهٴ ، بينات مجلهٴ  ، در:»نجواآيهٴ  كننده به تنها عمل ىحضرت عل« مقالهٴ به 

آيهٴ  كه همان ندتنها يك مورد از نسخ را قبول دار ،خويى اّهللاٰ  آيةيادآوری است كه مرحوم   زم بهال
  را نسخ نموده است.سوره آن  12آيهٴ  مجادله است كه حكمسورهٴ سيزدهم 
سازد كه  مجادله خودش روشن مىسورهٴ  13آيهٴ  با هم تنافى و اختالفى ندارند وقرآن  پس آيات 

گوشـى صـحبت شدند و با او درِ  وقت مزاحم پيامبر مى وبى دن گروهى بود كه وقتهدفش مفتضح كر
گوشـى اما وقتى بنـا شـد قبـل از درِ  ؛هايى داريمكردند تا به مردم بگويند ما با پيامبر رازها و سرّ  مى

برای اظهـار ها  آن هٴ همگوشى سخن گفتن را رها كردند و معلوم شد سخن گفتن صدقه بدهند، همه درِ 
وقتـى  باألخره چندين بار صدقه دادند و با پيامبر نجوا كردند.7بوده است. تنها حضرت على فخر

  .گرديدنسخ  ، آيهانجام شد مدعيان،فتضح كردن آيه، يعنى م اين مأموريت
  
اين  كه اينيا  آن ةدرباررود.  نام ناسخ و منسوخ داريم كه احتمال تحريف آن مي اي به آيهقرآن  در. 3

   يا نه توضيح دهيد. نظر درست است

كتـابى اسـت كـه داريـم؛  ناسخ و منسوخ نام ای به . رسالهنام نسخ و منسوخ نداريم ای به آيهقرآن  در
بايـد  لبتـها .آوری كرده اسـت مرحوم سيد مرتضى نوشته است و در آن آيات ناسخ و منسوخ را جمع

متفـاوت  با دانشـمندان جديـددانشمندان قديم (ناسخ و منسوخ) در نظر اصطالح معنای اين دانست 
يكى عام بود و ديگری  مثالً ديگر كمى ناسازگاری داشت و آيهٴ  ای كه با است. دانشمندان قديم هر آيه

و ديگـری » دانشمندان را اكرام كـن«گفت  اگر يكى مى مثالً ى است؛ اّول گفتند دومى ناسخ خاص، مى
ولى امـروزه ايـن را  ؛ى را نسخ كرده استاّول ىگفتند دوم مى» دانان را اكرام كن كيزيتنها ف«گفت  مى

  ى را تخصيص زده است.اّول شود دومى گويند و گفته مى اصطالحًا عام و خاص مى
ای  گونـه بردند كه حكمى صادر شـود و خـود حكـم به مىكار  بهنسخ را در جايى  اين دانشمندان

ديگـری آيهٴ  اما پس از مدتى ،تهاس باشد كه همه فكر كنند آن حكم دائمى است و برای تمامى زمان
از اين نمونه و طبـق ايـن  .ها نبوده و موقت بوده است بيايد كه معلوم شود آن حكم برای تمامى زمان

نجواست كه به مؤمنان دسـتور آيهٴ  فقط يك آيه وجود دارد كه نسخ شده است و آنقرآن  در ،تعريف
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كردنـد ايـن  د صدقه بدهيد و همه فكـر مىباي9گوشى صحبت كردن) با پيامبرداد قبل از نجوا (درِ 
آيـه نسـخ  ،نجوا نكرد. پس از چند روز9با پيامبر7حكم دائمى است و كسى جز حضرت على

  نجوا كنند.9توانند با پيامبر شد و اجازه داد كه مؤمنان بدون صدقه دادن مى
 یا هيهر آ« ١؛))))ْثِلهاٍر ِمنْها َأْو مِ يِت ِبخَ ٍة َأْو نُْنِسها َنأْ يما َنْنَسْخ ِمْن آ((((: كه است آمدهقرآن  ای در آيه ،بله

از بين بردن و  دربارهٴ اين آيه  .» ميآور ىا مانندش را ميم بهتر از آن يادها ببريا آن را از يم يرا نسخ كن
آوريم كه مثل  پيامبر ديگری مى ،اگر حضرت عيسى را برديم مثالً ست؛ های تكوينى ا زايل نمودن آيه

  او يا بهتر از اوست.
ناسـخ و آيـهٴ  نـام ای به تحريف رخ نداده است و آيه ،قرآن ای از آيات هيچ آيه در الفاظِ  باألخره

پـس گذشـت.  توضـيح آناست كه  12آيهٴ  ناسخ ،13آيهٴ  ،مجادلهسورهٴ در قرآن  منسوخ نداريم. در
اند، بگذريم با يك سـير  كردهقرآن  اكتشاف نسخ در طور خالصه اگر از افراطى كه برخى در زمينهٴ  به

شدن اصـطالح نسـخ،  مند تدريج با ضابطه گردد كه به شناس روشن مى اجمالى در اقواِل بزرگاِن قرآن
طرفـداران  نظريّـهٴ  محدود و محدودتر گرديده و نظر محقّقان متأخر خط بطالنى برقرآن  نواسخ دايرهٴ 

  دانستند. ای كه پيشينيان تا حدود پانصد آيه را منسوخ مى گونه به ؛فراوانى نسخ كشيده است
: ابوعبداّهللاٰ كند گونه گزارش مى اّدعايِى نسخ را نزد متقدمان اين آياتمصطفى زيد در كتاب خود، 

را از  آيـه247جـوزی  و ابنآيـه 213سـالمه   آيه، ابـن134آيه، ابوجعفر نحاس 214حزم   محمد بن
  اند.  مصاديق نسخ دانسته

جز يك مصداق برای نسخ قائل  خويىپنج مورد از نسخ معتقد است. آيةاّهللاٰ   مه شعرانى نيز بهعال
  نجواست. آيهٴ  نيست و آن

به اختصار توضـيح  ،را انتخاب نموده الميزانآيات ناسخ و منسوخ در تفسير  ،در پايان اين بحث
  د.خواهيم دا
ُ ِبَأْمِرهِ  ىْأتِ يَفاْعُفوا َو اْصَفُحوا َحتى ((((: عفو و بخششآيهٴ .1 اهل كتاب  و عفوِ اين آيه به گذشت  ٢.))))اّهللاٰ

 المـهعای نداشـتند.  مالحظـهدرخـور هنوز مسلمانان قدرت چراكه  ؛دهد مىدستور در آغاز هجرت 
                                                             

  . 106قره، . ب١
  . 109. بقره، ٢
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قـاِتلُوا ((((قتال عبارت است از: آيهٴ . قتال نسخ گرديده استآيهٴ  اند اين آيه با گويد: گفته مى طباطبايى
ِ َو ال ِباْل يَن ال يالذ ُ َو َرُسولُُه َو ال يْوِم اْآلِخِر َو ال يْؤِمنُوَن ِباّهللاٰ َم اّهللاٰ ُموَن ما َحر ذينُوَن ديديَحر ِمـَن الـ َن يَن اْلَحـق
با كسانى از اهل كتـاب كـه بـه خـدا و روز « ١؛)))) ٍد َو هُْم صاِغُرونيَة َعْن يْعُطوا اْلِجزْ يوتُوا اْلِكتاَب َحتى أُ 

ن بـه يدارنـد و متـد اند، حرام نمى اش حرام كرده چه را خدا و فرستاده آورند و آن مان نمىين ايبازپس
  »ه دهند.يخوارى به دست خود جز  د تا با كماليگردند، كارزار كن ن حق نمىيد

آيد كه نظر خـود  بقره، بر آن ايرادی نگرفته چنين برمىآيهٴ سورهٴ  پس از نقل نسخ عالمه كه ايناز 
  وی نيز در اين زمينه، مثبت بوده است.

َفُث ِإلىيَلَة الص يُأِحل َلكُْم َل ((((های ماه رمضان:  نسخ حرمت زناشويى در شبآيهٴ  .2 اِم الر   ِنساِئكُْم ُهن
ده است. يخوابگى با زنانتان بر شما حالل گرد هاى روزه، هم در شب« ٢؛))))...َو َأْنتُْم ِلباٌس لَُهن  ِلباٌس َلكُمْ 

  ». د...يسى هستآنان براى شما لباسى هستند و شما براى آنان لبا
گونـه كـه  اين آيه با نزولش حرمت را نسخ و حليِّت نزديكى با همسـران را تشـريع نمـود؛ همان

و  »فتاَب علـيكم«و  »كُنتم تختانون«و  »أُِحل لكم«اند و تعابيری نظير  اين عقيدهبر ان مفّسرگروهى از 
  . كند در آيه، اشعار يا داللت بر حرمت سابق مى »فاآلن باشروهنّ «

ِهن َأْرَبَعًة ِمْنكُْم َفِإْن َشِهُدوا يَن اْلفاِحَشَة ِمْن ِنساِئكُْم َفاْسَتْشِهُدوا َعَل يْأتي  ىَو الالت((((جزای فاحشه: آيهٴ  .3
ُ لَُهـن َسـبيَتَوفاُهن اْلَمْوُت َأْو يوِت َحتى ياْلبُ  ىَفَأْمِسكُوُهن فِ  و از زنـان شـما، كسـانى كـه « ٣؛))))اليْجَعَل اّهللاٰ

د؛ پس اگـر شـهادت دادنـد، يريبر آنان گواه گ  ان خود مسلمانانيمشوند، چهار تن از  مرتكب زنا مى
  »ا خدا راهى براى آنان قرار دهد.يد تا مرگشان فرارسد يها نگاه دار آنان (زنان) را در خانه

اند مـراد از فاحشـه در ايـن آيـه،  ان گفتهمفّسرگونه كه گروهى از  نويسند: ظاهرًا همان مى عالمه
فرمود: اين همان َسـبيلى اسـت كـه خـدا  ٤َجلْدآيهٴ  ند كه پيامبر، هنگام نزولا زناست و روايت نموده

أو يجعـل اّهللاٰ لَُهـن « است. شاهد بر اين مطلب اين است كه آيه بـا جملـهٴ  برای زنان زناكار قرار داده 
  ٥.گردد ظهور بر اين مطلب دارد كه حكِم آيه در آينده نسخ مى »سبيالً 

                                                             

  . 29. توبه، ١
  . 187. بقره، ٢
 . 15. نساء، ٣
 . 2. نور، ٤
 . 233، ص 4، ج الميزان فى تفسير القرآن. طباطبايى، محمدحسين، ٥
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حكـم يعنـى ممكن است اين حكم نسخ شود و چنين نيز شد؛  كه اينرد به ترديد در آيه، اشعار دا
حكمى كه در اواخر زمان حيات پيامبر و پـس از . را نسخ نمودها  آن َجلْد و تازيانه، حكم حبس ابد

، در خانه. بنـابراينها  آن گرديد، زدن تازيانه بود و نه حبس ابد آن حضرت بر زنان زناكار جاری مى
انِ (((( :َجلْدآيهٴ  داشته باشد، باداللت حكم زنان زناكار  بر كه اينرض آيه با ف اين انيالز َفاْجِلـُدوا   ىُة َو الز

ِ يد  ىكُل واِحٍد ِمنُْهما ِماَئَة َجْلَدٍة َو ال َتْأُخْذكُْم ِبِهما َرْأَفٌة ف به هر زن زناكـار و مـرد زناكـار صـد « ١؛))))ِن اّهللاٰ
  نسخ گرديده است. » د...يانه بزنيتاز
ِ َو الذيَسب  ىَن آَمنُوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا فيَو الذ((((توارث از طريق ايمان: آيهٴ  .4 نََصُروا  َن آَوْوا َو يِل اّهللاٰ

انـد و در راه  مان آورده و هجرت كردهيكسانى كه ا« ٢؛)))) ميُأولِئَك هُُم اْلُمْؤِمنُوَن َحقا لَُهْم َمْغِفَرٌة َو ِرْزٌق كَر
انـد، آنـان  ارى كـردهيـاند و  اند و كسانى كه مهاجران را پناه داده خدا با مال و جان خود جهاد نموده

  ». گرند...يكدياران ي
واليت بر ارث با اخـّوت دينـى و نـه نََسـب و  شود كه چنين استفاده مى طباطبايى عالمهاز بيان 
ر آغاز هجرت، ميان مهاجران و انصار، امری مسلّم بوده است. پيامبر ميان اصحاب خـويش قرابت، د

از امـام  البيـان مجمعبردنـد.  عقد اخّوت برقرار نمود و آنـان بـا همـين اخـّوت از يكـديگر ارث مى
  برند. كند كه مسلمانان به سبب برادری دينى از يكديگر ارث مى نقل مى7باقر

گويد: پيامبر ميان اصحاب خويش بـرادری ايجـاد نمـود و بعضـى را  اس مىعب ابن به نقل از دّرالمنثور
َن آَمنُوا ِمْن بَْعُد َو هاَجُروا َو جاَهُدوا َمَعكُـْم َفُأولِئـَك ِمـنْكُْم َو يَو الذ((((آيهٴ  كه گاه آنوارث بعضى ديگر گرداند تا 
شاوندان در كتاب خدا، بعضـى نسـبت بـه بعضـى يو خو«  ٣؛))))اّهللاٰ  ِكتاِب   ىِببَْعٍض ف  ُأولُوا اْألَْرحاِم بَْعُضُهْم َأْولى

  نازل گرديد.» دارند... تياولو
  ٤.اين آيه، ارث به نََسب، جای توارث به ايمان را گرفت با نزول

ُموا َب يآَمنُوا ِإذا ناجَ َن يَها الذيا أَ ي((((نجوا: آيهٴ  .5 ُسوَل َفَقد ٌر َلكُـْم َو يـَنْجواكُْم َصَدَقًة ذِلـَك خَ  یَد يَن يتُُم الر
 َ  اامبر خـديـد، هرگـاه بـا پيـا مـان آوردهيكسانى كـه ا اى« ٥»؛))))مي َغُفوٌر َرحَأْطَهُر َفِإْن لَْم َتِجُدوا َفِإن اّهللاٰ

  ». د...يم بدارياى تقد خود صدقه وگوى محرمانهٴ  ش از گفتيد، پيكن وگوى محرمانه مى گفت
                                                             

 . 2. نور، ١
  . 74. انفال، ٢
  . 75انفال، .٣
 . 207، ص 3، ج الدرالمنثورسيوطى، .٤
 . 12. مجادله، ٥
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قـرآن  شناسان شيعى و بسياری از دانشمندان سـنّى، جـزو آيـات منسـوخ قرآن هٴ همفوق را  آيهٴ 
در شأن  را همين آيه دانسته است.قرآن  ، تنها مصداق نسخ درخويىدانند. قبًال اشاره كرديم آيةاّهللاٰ  مى

 .گرفتنـد نتيجـه مى اند: مسلمانان در اثر كثرت سؤاالت غيرالزم، وقت پيـامبر را بى نزول اين آيه گفته
  اين آيه نازل شد و برای هر بار صحبت، انفاق مقداری صدقه را واجب نمود.

مـال، تـرك پيامبر را برای خوف از بخشش  مؤمنان و صحابه، نجوا با گويد: مى طباطبايى عالمه
                 ده مرتبـه اقـدام بـه 7 نگفـت. علـى طالـب بـا پيـامبر سـخن بـن ابى كس جز على  ودند و هيچنم

بعدی از همين سـوره نـازل شـد و شـديدًا آيهٴ  كه اين كار نمود و برای هر مرتبه يك صدقه داد تا آن
ُموا ((((صحابه و مؤمنان را مورد عتاب قرار داد:  ا يـآ« ١؛))))...نَْجواكُْم َصـَدقاتٍ  یدَ يَن يبَ َأ َأْشَفْقتُْم َأْن تَُقد

آيهٴ  با نزول اين آيه، حكم» . د...يم بدارياى تقد خود، صدقه وگوى محرمانهٴ  ش از گفتيد كه پيديترس
    ٢.سابق نسخ گرديد

  طور خالصه: به
شدن اصطالِح نسخ، ديگر نظريات بعضى از متقّدمان كه شمار آيات منسوخ را تا  مند . با ضابطه1

  است.  اند، ارزش علمى خود را از دست داده پانصد آيه ذكر نموده
دانند. دكتـر صـبحى  اندك مى تعداد آيات منسوخ را بسيار ،شناسان شيعى و سنِّى معاصر . قرآن2

اّهللاٰ العظمـى ةپـنج آيـه و آيـ طباطبايىشعرانى و عالمه  عالمهاّهللاٰ معرفت هشت آيه، ةآي صالح ده آيه،
  دانند. منسوخ مىقرآن  فقط يك آيه را در كل خويى
های  نسخ حرمت زناشويى در شبآيهٴ  عفو و صفح،آيهٴ  . پنج مورد از آيات منسوخ عبارتند از:3
  نجوا.  آيهٴ  و توارث از طريق ايمانآيهٴ  ،جزای فاحشهآيهٴ  ،رمضان
زنـا در آيـهٴ  در مثالً  ؛نجوا شرايط نسخ را نداردآيهٴ  گانه جز كدام از آيات پنج هيچ رسد مىظر به ن

ُ لَُهن َسبيَأْو « است: خود آيه آمده پـس آيـۀ  ؛دائمـى نيسـت ،دهـد حكـم كه نشـان مى ٣»اليْجَعَل اّهللاٰ
 البيـانكتـاب  بهبيشتر  برای آگاهى. هستندساير آيات نيز از همين قبيل  .ناسخ آن نيست »الزانى...«

  . نماييدخويى مراجعه  آيةآّهللاٰ  مرحوم
                                                             

  . 13. مجادله، ١
 . 190، ص19، ج الميزان فى تفسير القرآنطبايى، محمدحسين، . طبا٢
 . 15. نساء، ٣
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(عج) است يكي است يـا خيـر؟ در    عصرفعلي با آن قرآني كه خدمت حضرت وليقرآن  آيا. 4

تحريف نشده است، پس چرا برخي از احاديث قرآن  صورت مغايرت، تفاوت آن چيست؟ و اگر

 آيد و هنگـامي كـه   زمان مي وع دارند كه امامكه اشاره به دولت كريمه دارد تصريح بر اين موض

بسيار متفاوت است؟ آيا ايـن دليـل   ها  آنقرآن  بينند كه با آورد مردم و حافظان مي را ميقرآن 

    به نقصان نيست؟قرآن  تحريف

از كـه ابا بصير  ى مانند روايتروايات . دربارهٴ نيست (عج) تفاوتى زمان بين قرآن فعلى و قرآن امام
ِ لَكََأن «...كند كه فرمود:  نقل مى7 امام صادق ْكنِ   نَ يبَ   هِ يَأْنُظُر ِإلَ  ىَو اّهللاٰ اَس   عُ يبَاي  َو اْلَمَقامِ   الر َعلَـى   النـ
كنم به مهدی در بين ركن و مقام كه با مردم بر كتاب  گويا نظر مى ،به خدا سوگند«... ١؛...»ديكِتَاٍب َجدِ 

  تى وجود دارد:احتماال نيز »كند... جديد بيعت مى
جديد باشد كـه قطعـًا ايـن احتمـال باطـل اسـت؛ زيـرا امـت اسـالمى قرآن  مقصود، آوردن . 1

  نقصان و زيادتى ايجاد نشده و نخواهد شد. قرآن  در كه ايناتفاق دارند بر 
يعنـى  آورد؛ بوده مى9گونه كه در عصر رسول خدا را آنقرآن  ،مقصود اين باشد كه حضرت . 2
به امر رسول خدا تـدوين قرآن  كه ايناين احتمال با قول به  آورد. ديم و تأخير در آيات مىا تقآن را ب
  سازگاری ندارد. ،شده
 ؛تدوين كـرده اسـت7طالب ممكن است كه مراد همان قرآنى باشد كه حضرت على ابن ابى . 3

 ، ذكـر ناسـخ وولى با بيان شأن نزول، تفسير برخى آيات ،موجود استقرآن  همين آن قرآنى كه متن
َذا َقاَم َقائُِم آِل إِ « :فرمود7امام باقر خاص، مطلق و مقيد و برخى خصوصيات ديگر. منسوخ، عام و

دٍ  َجَاللُُه َفَأْصَعُب َما يَط لَِمْن يَضَرَب َفَساطِ 9ُمَحم َجل ُ كُوُن َعلَـى يَعلُم الناَس الْقُْرآَن َعلَى َما َأْنَزَل اّهللاٰ
هُ يْل َمْن َحِفَظُه ا ْألِ   هِ يفِ   َخالُِف ي  ْوَم ِألَن پـا هايى بر ، خيمـهقيام كند 9 هنگامى كه قائم آل محمد« ٢)؛َف يالت

 گيرند و اين امر برای كسانى كه نازل كرده فرا مى وجلّ گونه كه خداوند عزّ  را آنقرآن  شود و مردم مى
مـأنوس قـرآن  آنچه الفـت داشـته و ازبسيار دشوار خواهد بود؛ زيرا با اند  هرا امروز حفظ كردقرآن 
  ».اند مخالفت و مغايرت دارد بوده

                                                             

 . 194، ص الغيبة. ابن أبى زينب نعمانى، محمد بن ابراهيم، ١
  . 386، ص 2 ، ج اإلرشاد فى معرفة حجج اّهللاٰ على العباد. مفيد، محمد بن محمد،  ٢
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وااليى است كه امام از آيات  معارف و مفاهيم بلند و ،»كتاب جديد«ممكن است كه مقصود از  . 4
كند؛ معانيى كه برای آنان تازگى دارد و گويا كتـابى بـا مفـاهيمى  برداشت كرده و به مردم عرضه مى

  تر است. واقع نزديك  اين احتمال به جديد آورده است.
  
حضـرت   مـثالً قرآن تحريف به قرائت هـم شـده و اگـر نشـده چـرا احـاديثي داريـم كـه         . 5

چـرا وقتـي بـه حضـرت امـام       مثالًكردند؟ يا  تلفظ ديگري قرائت مي  فالن كلمه را به3333زهرا

: بگوييـد  م؟ حضـرت فرمودنـد  خواستيم شـما را يـاد كنـيم چـه بگـويي     زمان(عج) گفتند: اگر 

صـافات ايـن آيـه را     ةكـه در سـور   ؛ درحالي))))سالم على آل يس((((گونه كه خداوند فرمود:  همان

قرائـت  » آل يـس «صـورت   بهمورد همين آيه آمده است كه ائمه  خوانيم؟ يا در مي» ياسين إل«

   ما چنين نيست؟قرآن  دركه  درحاليكردند؛  مي

 ،جانب و اطراف يك چيز گرفته شده و تحريف چيـزی ،كنارهمعنى  بهحرف  تحريف در لغت از ريشهٴ 
  .كنارزدن آن و از جايگاه اصلى خود كج كردن و به سوی ديگر بردن است

َ َعلىيَو ِمَن الناِس َمْن (((( :خوانيم مى قرآن در ِفْتَنـٌة  ٌر اْطَمَأن ِبِه َو ِإْن َأصاَبْتهُ يَحْرٍف َفِإْن َأصاَبُه خَ   ْعبُُد اّهللاٰ
ْن   اْنَقَلَب َعلى بعضـى از مـردم خـدا را از اطـراف « ١ ؛))))نيا َو اْآلِخَرَة ذِلَك ُهَو اْلُخْسراُن اْلُمبـيَوْجِهِه َخِسَر الد

 اما اگر مصيبتى برای امتحان به ،كنند مى رى به آنان برسد، حالت اطمينان پيداين كه خيهم ؛پرستند مى
 .» شوند مى برسد دگرگونها  آن

آينـد.  نمىدر وسط و قلب ميدان دين  ،ی ايستادهگويد: يعنى بر كنار مى زمخشری در ذيل اين آيه
 كنند تا ببينند چه مى ر حركتككند كه در گوشه و كنار لش مى قرآن، اين افراد دودل را به كسانى تشبيه

 رود و پيروزی و غنيمـت بـه دسـت مى اگر احساس كنند حوادث به سود همراهانشان پيش شود. مى
   ٢.خزند مىای  هبه گوش ،را ترك كرده سرعت صحنه مانند وگرنه به مى ،آيد مى

تفسير سخن برخالف معنى ظـاهر و درنظرگـرفتن معنـى ديگـری معنى  به ،تحريف كالم بنابراين،
 طبق قانون وضع الفاظ و بر حسب طبـع –گويا هر سخن  .است ـه بدون هيچ دليل و قرين برای آن ـ

                                                             

  . 11. حج، ١
  . 146، ص 3 ، ج  تنزيلالكشاف عن حقائق غوامض ال. زمخشرى، محمود، ٢
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امـا تحريـف  ؛كند مى ضمون خود داللتو ممعنى  بهيك مجرای طبيعى و عادی دارد كه  – ى خوداّول
گونـه  بـرد. پيداسـت اين مـى بـه كنـاری ،آن را از مجرای طبيعى و معنای اصلى منحرف كرده ،كننده
بلكه مفهـوم و محتـوای آن  ،هيچ تغييری رخ نداده ،يعنى در ظاهر لفظ ؛تحريف معنوی است ،تحريف

  .نده استشده كه خالف مقصد و مقصود گوي تغييركرده و طوری تفسير
يعنـى تغييـردادن و منحـرف  ؛نويسد: تحريف الكلـم عـن مواضـعه مى لسان العربابن منظور در 

ديگری كه با معنای اصلى از جهاتى شبيه و در كنار آن است و معنای  بهساختن سخن از معنى اصلى 
ت را تحريف طور كه يهوديان معانى تورا همان است؛ اصلى چسبيده و نزديكمعنى  به ،در خيال انسان

ِمـَن ((((فرمايـد:  مى كردند و خداوند در بيان اين عملشان مى اصلى تفسيرمعنى  بهكرده و به معانى مشا
ُفوَن اْلَكِلَم َعْن َمواِضِعهيَن هاُدوا يالذ كننـد  ف مىيى خود تحران سخنان را از جايهوديبرخى از « ١؛))))َحر

  »و به كنارى مى برند.
يعنى سخنى را كه دو احتمـال دارد تنهـا بـه يـك  ؛گويد: تحريف الكالم مى مفرداتراغب نيز در 
 مورد بحثآيهٴ  گرچه برخالف اراده و منظور صاحب سخن باشد. طبرسى در ذيل ؛احتمال حمل كنى

                خـدا را بـه غيـر آنچـه نـازل شـده تفسـير؛ يعنـى كلمـات »حرفون الكلم عن مواضعهي«نويسد:  مى
تحريـف در دو  ،دهند. بنـابراين تغيير مى –هايشان آمده  كه در كتاب -را9كنند و صفات پيامبر مى

             طـور كـه در همـان ؛: يكى بـد تفسـيرنمودن و ديگـری تغييـر آنچـه هسـتاست امر صورت گرفته
ِ َو يَو ((((يم: خوان مى آل عمرانسورهٴ  78آيهٴ  ِ َو ما ُهَو ِمـْن ِعْنـِد اّهللاٰ ِ يُقولُوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اّهللاٰ ُقولُـوَن َعَلـى اّهللاٰ

و بـه خـدا دروغ  ،ستيكه از طرف خدا ن نيند: آن از نزد خداست با ايگو مى«؛  ))))ْعَلُمـونياْلَكِذَب َو هُْم 
  »كه مى دانند. نيمى بندند با ا
معانى و مفاهيم الفاظ اسـت؛ يعنـى الفـاظ را بـر معـانى  ٢،»مواضعه«گويد: منظور از  مى شعرانى

نيـز :ر روايات معصـوميند ٣.كنند مى به وجوه بعيدی حمل را آنكنند، بلكه  ظاهرشان تفسير نمى
های  يكـى از شـيوه«فرمايد:  مى به سعدالخيرای  هدر نام7امام باقر .خورد مى همين معنى به چشم

 خـوبى برپـا ود كه حروف و الفاظ آن را بهچنين ب ،اعتنايى به آن آنان در پشت سرانداختن كتاب و بى
                                                             

 . 46. نساء، ١
  46،  . نساء٢
  ، پاورقى. 55، ص 3، ج مجمع البيان فى تفسير القرآن. طبرسى، فضل بن حسن،  ٣
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 كتـاب را روايـت و تـالوت ،هكردنـد. درنتيجـ مـى ولى حدود و مضـامين آن را تحريـف ،داشتند مى
            ،آنـان كتـاب را حفـظ و روايـت كـرده كـه اينجـاهالن از  .بسـتند نمـىكار  بـهاما آن را  ،نمودند مى

 ،درحقيقـت ١.»سـاخت مـى دانايان را انـدوهگين ،شدند و عمل نكردن آنان به كتاب خدا مى خشنود
       نمودنـد و  مـى ويـل و تفسـيرامـا آن را بـد تأ ؛كردنـد مى خوبى محافظت عبارات و الفاظ را بهها  آن

            َو َرُجـٌل َقـَرَأ الْقُـْرآَن « :خـوانيم مـى بستند. در روايت ديگری از همان امـام نمىكار  بهمحتوای آن را 
                   كنـد، امــا  لفـاظش را حفـظ مىخوانـد و حـروف و ا مــى قـرآن و شخصـى كـه« ٢؛» َفَحِفـَظ ُحُروَفـهُ 

اكنـون بـه مفهـوم  ؛جا مفهوم لغوی تحريف روشـن شـد تا اين »سازد. معانى آن را ضايع مى حدود و
  پردازيم. مى اصطالحى آن

  گونه است: تحريف در اصطالح هفت
نه برای آن معنـا  ؛بر آن داللت ندارد تحريف معنوی: تفسير و معنايى برای لفظ بگوييم كه ذاتاً  .1

گوينـد و در شـرع  ی مىأتفسير بـه ر را  آندهد و  هدی بر آن گواهى مىوضع شده و نه قرائن و شوا
  اّهللاٰ   كتـاب  ة مـني] آ هيو من فسر [برأ«فرمايد:  مى9 از آن نهى شده است. پيامبر خدا مقدس شديداً 

منظـور  »حتمًا كافر شـده اسـت. ،ی و نظر خود تفسير كندأرا به رقرآن  ای از هركس آيه« ٣؛»فقد كفر
ای مناسـب  اهد و آيـهرود تا ش مىقرآن  ای دارد و به دنبال است كه شخص، رأی و نظريهروايت اين 
قـرآن  لغوی تحريف نزديك اسـت و درمعنى  بهدهد. اين معنا،  ی خود را تفسير آن قرارآن بيابد و رأ
 .رفته به همين معناستكار  بهتحريف  هرجا مادهٴ 
اين مسئله در آيـات، ثبت شود. قرآن  زول، درتحريف موضعى: آيه يا سوره بر خالف ترتيب ن .2

  . اند هبه ترتيب نزول ثبت نشد ها معموالً  ولى سوره بسيار كم است؛
مانند بيشتر  ؛بين مسلمين، قرائت شود شدهٴ  شناخته ای بر خالف قرائتِ  تحريف در قرائت: كلمه .3

را جـايز هـا  است. ما ايـن قرائت در صدر اسالم نداشتهای  ههايشان كه سابق اء در قرائترّ اجتهادات قُ 
قرآن يكى اسـت و از نـزد  ٤،اند هفرمود7صادقامام و 7طور كه امام باقر همانچراكه دانيم؛  نمى

  خدای يكتا نازل شده است.
                                                             

 .16، حديث 53اكبر غفاری، ص  كافى)، به تصحيح على 8(ج الروضة من الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب، ١
  . 627، ص 2 ، ج الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب، ٢
 . 18، ص 1 ، ج تفسير العياشى. عياشى، محمد بن مسعود، ٣
  . 438، ص 4 ، ترجمۀ مصطفوى، ج أصول الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب، ٤
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         های مختلـف عـرب هنگـام تكلـم  قبيلـه گونه كه لهجهٴ  گويش: همان تحريف در لهجه و نحوهٴ  .4
             را نيـز بـه لهجـهٴ قـرآن  متفـاوت اسـت، –ادا نمـودن  ات و نحـوهٴ در حركـ –ای  هبه حرف يـا كلمـ

 خودشان تالوت كنند.
نكنـد مجـاز اسـت.  اين مسئله تا جايى كه ساختمان اصلى كلمه محفوظ باشد و معنای آن تغيير

ح و خـالى از يقرآنـى اسـت عربـى و فصـ« ١؛))))ِعـَوجٍ  یَر ذيا غَ يقُْرآنًا َعَربِ ((((فرمايد:  خداوند متعال مى
 .» هرگونه كجى و نادرستى

اگـر از روی  ويژه ؛ بـهنيسـت باعث تغيير معنى كلمه شود نيز جايز ،ای هلهج اگر تحريفِ  چنين هم
» ت حال مـا را بكـنيرعا«، »راعنا«گونه كه يهوديان هنگام تلفظ  همان ؛عمد و هدف نامقدسى باشد

اى «كردند تـا معنـای  مى ن را به سوی فتحه متمايل نموده و با لهجه و آهنگى مخصوص اداعي كسرهٴ 
 ٢.از آن استفاده شود» فرد شرور ما

خـواه  ای ديگر جـايگزين آن گـردد؛ و كلمه ای برداشته شود تحريف با تعويض كلمات: كلمه .5
تحريف هم، در وحـى الهـى گونه  ى اينمعنى باشد يا نه. پيش از اين گفتيم كه حت ى هماّول دوم با كلمهٴ 

محتـوای آن. بنـابراين، تغييـر  هم به لفظ آن است و هم بـه معنـى وقرآن  اعجازچراكه جايز نيست؛ 
  يك جايز نخواهد بود. هيچ
مسعود و بعضى ديگـر از  به آيات قرآن. به ابنای  هحريف به زياده: يعنى افزودن كلمه يا جملت . 6

ايـن البتـه  ؛افزودند مى كه برای رفع ابهام از لفظ برخى آيات، كلماتى به آن پيشينيان نسبت داده شده
اين امر تـا  دادند. مى باشد، بلكه تنها برای شرح و توضيح، انجامقرآن  جزونه به اين اعتقاد كه كار را 

مانعى ندارد. از همين باب است اضـافات و  ،شمرده نشود و موجب اشتباه نگرددقرآن  جزوجايى كه 
  نقل شده است.:توضيحاتى كه به عنوان تفسير از امامان معصوم

حاضـر كلمـاتى قـرآن  از كه ايندو گونه است: يكى اين نوع تحريف، خود،  :تحريف به نقيصه.7
كََر َو «خوانـد:  مىگونـه  ليـل را اينسـورهٴ سـوم آيهٴ  مسعود روايت شده ابن كه چنان ؛ساقط شود الـذ

َكَر (((( اصل آيه چنين است: ٣.كرد را ساقط مى» ماخلق« و كلمهٴ » نثؤمذكر و م«؛ و  »اْألُنْثى َو ما َخلََق الذ
                                                             

 . 28. زمر، ١
  . 140، ص 1 ، تحقيق: طيب موسوى جزايرى، ج  تفسير القمى  . قمى، على بن ابراهيم، ٢
 . 139، ص 30 ، ج ریتاريخ طبجعفر محمد بن جرير،  . طبرى، ابو٣
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يا از روی فراموشى ـ حـذف  حاضر ـ خواه عمداً قرآن  چيزهايى از كه ايناد به تقدوم اع ١.))))َو اْألُْنثى
قـرآن  ای از كاملى حذف شده و گاه آيه و حتى سـوره گاهى يك حرف يا كلمه يا جملهٴ  ،حال ؛شده

 كريم ساقط شده است.
 سنّت  كنيم. اين نوع تحريف، در روايات اهل مى تحريف است كه ما شديدًا آن را انكارنوع از اين 

كه عمومًا روايات عامى  –اين روايات  .خورد به چشم مى مانند صحاح سته،ها  آن در كتب حديثى و
ها و جـاعالن  زنـديق از سه حال خارج نيستند: يـا سـاخته و پرداختـهٴ  -هستند رستو فاقد سند د

تأويل و تفسير صحيحى دارند كه ارتبـاطى  كه اينپردازی معروفند يا  حديث است كه به كذب و دروغ
صورت روايت درآمده  بهاست كه ارزش گذشتگان  اوهام و خرافات بىكه  ندارد يا اينقرآن  با تحريف
تحريف جز در معنى لغوی، يعنى دخل و تصـرف در  مادهٴ قرآن  . دراستبيشتر از همين قبيل است كه 

كه فقط تحريـف در معنـى  –نرفته است. به اين نوع تحريف كار  بهه آن، معنى كلمه و تفسير غيرموجّ 
 گويند. سوء تأويل و تفسير به رأی مى – كلمات است نه در چيز ديگر

كه كلمـات در جايگـاه و  يعنى پس از آن ٢؛)))) ُفوَن اْلَكِلَم ِمْن َبْعِد َمواِضِعهَحر ي((((خوانيم:  مى قرآن در
 قـرآن برند]. در جای ديگر مى [به سوی معنای ديگری ،آن را منحرف كرده ،معنى خود استقرار يافت

ِ ثُم يْم ٌق ِمنْهُ يَو َقْد كاَن َفر(((( :خوانيم مى ُفوَنُه ِمْن َبْعِد ما َعَقلُوُه َو هُْم يْسَمُعوَن َكالَم اّهللاٰ عـده «  ٣؛))))ْعَلُمـونيَحر
كردنـد؛ چـون بـه  ف مىيتحر را آندن، يولى پس از فهم ؛دنديا مى شنهود) سخنان خدا رياى از آنان (

 كه چنان »معانى مورد نظرشان منحرف مى نمودند.  به را آنال خام خود با مصالحشان سازگار نبود يخ
وُه ِمَن اْلِكتاِب َو ما ُهَو ِمَن ْلُووَن َأْلِسَنتَُهْم ِباْلِكتاِب ِلَتْحَسبُ يقًا يَو ِإن ِمنُْهْم َلَفر((((خوانيم:   مى عمران آلسورهٴ در 

ِ َو ياْلِكتاِب َو  ِ َو ما ُهَو ِمْن ِعْنِد اّهللاٰ ِ اْلَكِذَب َو هُْم يُقولُوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اّهللاٰ  در ميـان« ٤؛))))ْعَلُمونيُقولُوَن َعَلى اّهللاٰ
گيرند]  مى پيچانند [و ژست مى (يهود) كسانى هستند كه هنگام تالوت كتاب، زبان خود را چنانها  آن

  »درحالى كه از كتاب [خدا] نيست. ،خوانند از كتاب است مى كه گمان كنيد آنچه را
 –بـدان اشـاره كـرده قرآن  كه –ط دانشمندان اهل كتاب تحريف عهدين توس كه اينكوتاه سخن 

                                                             

 . 3. ليل، ١
  . 41. مائده، ٢
 . 75. بقره، ٣
 . 78عمران،  . آل٤
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كردنـد تـا بـا پيـامبر  مـى ويل؛ يعنى به ناحق در تفسير آن دخل و تصـرفدوگونه بود: يكى سوء تأ
وقتـى كتـاب را  كـه اينديگـر  درازی كننـد. به ظاهر الفاظ دست كه اينبدون  ؛تطبيق نكند9 اسالم
دادند تا معنى اصلى كلمه فهميده نشود و هنگـامى كـه لفـظ بـا  مى ها را تغيير لهجه ،كردند مى تالوت
ى خود ادا شد ديگر آن لفظ نيست، بلكه چيز ديگری اسـت. هـدف اّول طبيعى و ای غير از لهجهٴ  لهجه

های انبيای پيشين  ها و بشارت ها، كتمان حقيقت و مخفى ساختن مژده و نيرنگها  آنان از اين تحريف
 ود.ب9به قدوم پيامبر اسالم
كار  بـهبه همان معنى لغوی و تحريـف معنـوی قرآن  تحريف در روشن شد كه مادهٴ بر اين اساس، 

 ،بـا غيـر آنقـرآن  يعنى كم وزيادكردن يا عوض نمودن كلمات ،تحريف اصطالحى معنای رفته و در
  استعمال نشده است.

  
    تحريف چيست؟ ةداليل بطالن شبه. 6

شود تا ميزان ارتباط اين مباحث بـا  مى تحريف در هفت بند بيان ههٴ رد شب از ادلهٴ ای  هجا چكيد در اين
 :تحريف روشن گردد مسئلهٴ 

كند كه احتمال هرگونه تغيير و تبديل از  مى روشنى حكم روشن و قطعى عقل: عقل انسان بهحكم 
يت و مورد عنا اّول كتابى است كه از روز قرآن زيرا ؛دور است كريم بهقرآن  ساحت مقدس كتابى مثل

                 نهايـت دقـت و  در ،پيوسـته آن را مقـدس شـمرده ،اهتمام يـك امـت بـزرگ و بـا فرهنـگ بـوده
بايـد هـم چنـين  .كوشـند مى احترام در تعظيم و تكريم آن و دست نخورده ماندن آن تا ابد كوشيده و

گرفته تا فعاليت سياسـى و از مسائل دينى  ،ين مرجع آنان در تمام ابعاد زندگىاّول ،قرآن چراكه ؛باشد
 است.بوده اجتماعى 

درازی كنند  گرايان به اين كتاب عزيز دست انديشان و باطل ، چگونه ممكن است كجبا اين تفصيل
 و چيزی از آن كم كنند يا بر آن بيفزايند.

 گويد: يقـين و آگـاهى بـه صـحت نقـل مى )ق436، سيدمرتضى (متوفای شيعه دانشمند برجستهٴ 
زيـرا در ؛ هـای مشـهور عـرب اسـت ها و ديـوان يقين به شهرها و حوادث بزرگ و كتابمثل  ،قرآن
های فراوانى  دهند و انگيزه مى اهتمام زيادی برای حفظ و اطالع از آن به خرج ،مردم ،مواردگونه  اين

از اهميـت اسـت كـه هـيچ چيـز ديگـری بـدان ای  هدر پايـقرآن  برای نقل و حراست از آن دارند و
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علـوم شـرعى و  هٴ همـدريافـت  و سرچشـمهٴ  9جاويد پيامبر اسالم معجزهٴ قرآن  چراكه ؛رسد نمى
كار  بهاحكام دينى است و دانشمندان مسلمان نهايت دقت و تالش خود را در حفظ و پاسداری از آن 

 حروف و نحوهٴ  ،ها آيه ،صداها در زمينهٴ  –ترين موارد اختالف آن را  تا جايى كه حتى كوچكاند  هبرد
  .اند هدانند و مشخص كرد مى –ائت قر

كريم مورد قرآن  چگونه ممكن است ،در چنين شرايطى و با اين توجه صادقانه و محافظت شديد
  دستبرد و تغيير قرارگرفته يا از آن كم شده باشد؟

مثل  ؛و اجزای آن نيستها  و بخشقرآن  فرقى بين كل ،كند: در اين موضوع مى سپس اضافه وی،
دهند كه از اصل كتاب و  مى ی معروف برای كسانى كه به آن توجه دارند و به آن اهميتها ديگر كتاب
گـری يـك بخـش بـر آن  ی كه اگر تحريـفطور به ؛های آن اطالع دقيق دارند و فصلها  تمام بخش

 ١.متن كتاب نيست جزوبه كتاب افزوده شده و  ،فهمند كه آن بخش مى بيفزايد همگان
                          كنـد ظـاهر روايـاتى كـه مـى روشـنى حكـم گويـد: عقـل بـه مـى ءقهـاء كاشـف الغطـافشيخ ال

ويژه آن رواياتى كـه  ؛ بهتوان بدان عمل كرد كم شده [پذيرفتنى نيست و] نمىقرآن  گويد بخشى از مى
زيرا اگـر چنـين موضـوعى حقيقـت داشـت  ؛استقرآن  شدن يك سوم يا بخش مهمى از گويای كم
                   ،رسـيد و دشـمنان سرسـخت اسـالم مـى قدری فراوان بود كه به حد تـواتر ای نقل آن بهها بر انگيزه
 افهس اضـگرفتند. سپ مىكار  بهترين حربه برای ضربه زدن به اسالم و مسلمانان  عنوان بزرگ آن را به
دادند كه چنين كـاری  مى اهميت و دقت به خرجقرآن  ها و حروف مسلمانان در ضبط آيهكند: آن قدر  مى

نـام بسـياری از منافقـان بـوده و حـذف شـده قـرآن  ويژه رواياتى بدين مضمون كه در ؛ بهپذير نبود امكان
 معمـوالً 9 چـون پيـامبر ؛نبـود سازگار9 چراكه اصل اين كار با برنامه و روش پيامبر ؛پذيرفته نيست

كرد. پس اصًال اسم آنان نبـوده  مى يندار رفتارساخت و با آنان همانند ساير مردم د را فاش نمىها  آن اسرار
  است تا حذف شود.
همـه سـالم و  ،كننـد احاديـث مـى افزايد: جای بسى شگفتى است كه كسانى خيال مى و در پايان

 زبـانزد همگـان ،داد آشـكار گشـته مى و اگر نقص و تحريفى در آن رخاند  هنخورده باقى ماند دست
امـا  ؛گشته اسـت مى های مختلف و در كتابها  سال بر سر زبان1200در طول حدود  كه اينشد با  مى

                                                             

، 11، ج تفسير نمونه، به نقل از 364تا  361، الذخيرة (در ضمن الفن الخامس)؛ سيد مرتضى،  15، ص 1، ج مجمع البيان. طبرسى، ١
  . 19ص 
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ولى ايـن مسـئله در  ،كريم مورد دستبرد واقع گرديده و بخشى از آن كم شدهقرآن  گويند مىها  همان
  ١.نهان مانده و كسى از آن خبردار نشده استها  تمام اين دوران

بايد قرآن  برد اين است كه مى بين ف را ازتحري متواتر است: يكى از داليل مهم كه شبههٴ قرآن  .2
 ،حـروف ،كلمـات ،ها ها و هم آياتش و حتى جمله هم سوره ،يعنى مجموع و اجزای آن ؛متواتر باشد

 يالفظ  بنابراين، هر كلمه، رسيده باشد.به ما طور متواتر  هبلكه قرائت و حركات حروفش همگى بايد ب
 هٴ همـآن هـم تـواتری سراسـری و در  ؛ه تواتر ثابت شـودباشد كه بقرآن جزو  تواند مىوقتى  ،حرف

كلـى  بـهقرآن  احتمال تحريف در ،باتوجه به اين مسئله .تاكنون9 از زمان پيامبرها  عصرها و نسل
تنهـا بـا  ،شده و سپس ساقط گرديده مى تالوتقرآن  چون آنچه نقل شده كه به عنوان ؛شود مى منتفى

حجيـت و  ،ينهدر اين زم – حتى اگر سندش صحيح باشد –احد خبر واحد به ما رسيده است و خبر و
 .ارزش و مـردود اسـت رسـيده، بـىقـرآن  تحريف بارهٴ نتيجه، اخبار واحدی كه دراعتباری ندارد. در

متواتر به مـا  طور بهقرآن  گويد: همگان اتفاق دارند كه تنها آنچه از مى  )ق726حلى (متوفای  عالمهٴ 
اند  هشـنيد9 گويند چيـزی را از پيـامبر مى روايات راويانى كه ،حجت است. با اين حساب ،رسيده
 يدهچـه شـنآن چون راوی واحد اگـر بگويـد – هرچند دارای سند صحيح باشند –توان پذيرفت  نمى
ای  هنقل او مردد است بين سخنى از پيامبر يا عقيـد ،كند و اگر چنين نگويد مى اشتباه حتماً  ،بودهقرآن 

زيرا اين مسئله مورد اتفاق و اجمـاع دانشـمندان  ؛مخصوص خودش كه در هر صورت حجت نيست
 ؛فرمـود مى دايرا – رسيدند مى كه به حد تواتر -را در ميان جمعيت فراوانىقرآن 9 است كه پيامبر

او محقـق  معجـزهٴ  ،كرد و اگر به آن حد از جمعيت ابالغ نمى بود او گويى راست چراكه معجزه و نشانهٴ 
  ٢.ماند نمىگشت و حجتى بر نبوتش باقى  نمى
 ،بـرد مـى تحريـف را از بـين كـه شـبههٴ ای  هجملـه ادلـ: از9 جاويدان پيامبر قرآن، معجزهٴ  .3
 .خواند تا همانند آن را عرضه كنند مى مخالفان را به مبارزه هٴ همكه ای  همعجز ؛استقرآن  بودن معجزه

بين  ،در اين مسئله .آورند مى شمار به ادله بر نفى تحريفترين  اين مسئله را يكى از بزرگ ،دانشمندان
مـورد و باطـل  به كلى بى ،افزوده شدهقرآن  چيزی بر كه ايناما احتمال  ؛نيستتفاوتى اقسام تحريف 

                                                             

  . 454و 453، ص 3 (ط. الحديثة)، ج مبهمات الشريعة الغراء كشف الغطاء عنالغطاء، جعفر بن خضر مالكى،  . نجفى، كاشف١
  . 39، ص عدم تحريف قرآن آبادى، سيدحسن،  ، به نقل از: طاهرى خرم121، ص اجوبة المسائل المهنّائيّهمطهر،  . حلى، ابن٢
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 كند كه بشر مى افزوده شده باشد؛ زيرا تداعىقرآن  كس چنين ادعايى نكرده كه چيزی به هيچاست و 
بشـر  است كه خدای تعالى بارها فرموده كه اينعرضه كند با  –قرآن  بسان –كامل ای  هتواند سور مى

  های ذيل: ازجمله در آيه ؛توانايى چنين كاری ندارد
نُْس (((( ْأتُوَن ِبِمْثِلِه َو َلْو كاَن َبْعُضـُهْم ِلـَبْعٍض يْأتُوا ِبِمثِْل هَذا اْلقُْرآِن ال يَأْن   َو اْلِجن َعلىقُْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْإلِ
هماننــد آن را  ،اورنـديرا بقـرآن  نيـان اتفـاق كننـد كــه هماننـد ايـو پرها  اگـر انسـان« ١؛))))راً يـَظه

  .» بانى كننديو پشت كگر را كميكديهرچند  ؛نخواهندآورد
ِ ِإْن كُْنـتُْم صـاِدق ُقولُوَن اْفتَراُه قُْل َفْأتُوا ِبُسوَرٍة ِمْثِلِه َو اْدُعوا َمِن اْسَتَطْعتُْم ِمـْن ُدوِن يَأْم (((( مـى « ٢؛))))نياّهللاٰ
 ،دييمى گو ن (قرآن) را (به خدا) نسبت داده (و ساختگى است). بگو: اگر راستيند: او به دروغ ايگو

د ـ جز خدا ـ بـراى يد و تمام كسانى را كه مى توانياوريبقرآن  نيساختگى همانند اسورهٴ شما هم ده 
 »د.ين كار دعوت كنيا

ْلنا َعلىيَر   ىَو ِإْن كُْنتُْم ف(((( ا نَز ٍب ِمم   ِ  ِإْن كُْنـتُْم َعْبِدنا َفْأتُوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه َو اْدُعوا ُشَهداَءكُْم ِمْن ُدوِن اّهللاٰ
 كي )د (دست كميد داريو ترد ك م شيامبر) نازل كرديخود (پ آنچه بر بندهٴ  هٴ و اگر دربار« ٣؛))))نيصاِدق

  »د.ياوريسوره همانند آن ب
 های آن ها يا آيـه هرگونه ادعايى در زمينه افزودن برسوره ،قرآن اين تحدی و هماوردطلبِى  ،آری

بلكـه  ،ديگر كالم خداوند نيست ،شده چراكه لفظ جايگزين ؛كند مى باطلچنين احتمال تبديل را  هم و
كلمات ـ با ای  ه. درنتيجه، احتمال تبديل ـ هرچند در پارسخن كسى است كه آن را عوض كرده است

  .به خداوند متعال سازگار نيستقرآن  انتساب مجموع
اّهللاٰ جزائری و كسانى كه  شود كه سخنان محدث نوری و پيش از او سيدنعمت مى جا روشن از اين 

عـوض  ،قـرآن ز كلمـاتبسياری ا ،ها آنبه خيال  .اشتباه است ،اند همثل آن دو به آشفتگى سخن گفت
اِس َتـْأُمُروَن يـكُْنـتُْم خَ ((((آيهٴ  كهاند  هآنان خيال كردبرای نمونه،  .شده و بدلى هستند ـٍة ُأْخِرَجـْت ِللنـ َر ُأم

» ائمـة وسـطا«؛ »امة وسطا«و  بوده است.» ر ائمةيكنتم خ«در اصل  ٤،))))ْلُمْنَكـراِباْلَمْعُروِف َو َتنَْهْوَن َعِن 
                                                             

  . 88. اسرا، ١
 . 38. يونس، ٢
 . 23. بقره، ٣
 . 110عمران،  . آل٤
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 كـه كنند مى آنان اضافه بوده است.» ايتنى كنت ترابيا لي« ١،))))كُْنُت تُراباً   ىَتنيا َل يُقوُل اْلكاِفُر يَو (((( بوده و
  فراوان است.  ،امثال اين روايات

سخنانى بيهوده و متكى به خبر واحد است و خبر واحد در جايى كه قطع و يقـين الزم  ها اين هٴ هم
 ـقـرآن  چون نظم ؛تبديل موضعى نيز صادق است  هٴ همين بحث دربار .ارزش و اعتباری ندارد ،است

  ريزد. مى رهمدرا كه اعجاز مبتنى بر آن و تركيب خاص الفاظ است ـ 
كه  شدن كلمه يا كلماتى از يك جمله ـ ؛ چراكه كمبحث در تحريف به نقص نيز مطرح است همين

زند و زيبايى و دلربايى نخسـتين آن را از  مى انگيز تركيب يافته ـ نظم آن را برهم در شكلى زيبا و دل
ست كه قائالن به تحريـف از آن اای  هگذارد. اين نكت نمىبرد و مجالى برای تحدی با آن باقى  مى ميان

در مـوارد 7 منينؤاسم اميرالماند  هآنان پنداشت .اند هكريم ضربه زدقرآن  غفلت ورزيده و به قداست
 ،كه اگر اسم امام را در آن جاهـا بگـذاريم غافل از آن ؛كريم بوده و حذف شده استقرآن  متعددی از

بردن  نيازی به نام كه اصالً  عالوه بر آن ؛رود مى بين زدارد اقرآن  آن زيبايى و دلربايى متين و ثابتى كه
بـر آن ای  هبخواهد كلم كه ايننه  ،كند مى ن نزول آيات اشارهأتنها به ش ،نيست و روايات در اين زمينه

ُسوُل َبلْغ ما ُأنِْزَل إِ يا أَ ي((((آيهٴ  اند . گفتهكنيم مى بسندهای  هجا به ذكر نمون بيفزايد. در اين َك يَل َها الرَك ِمْن َرب
 ُ َ ال يَو ِإْن لَْم َتْفَعْل َفما َبلْغَت ِرساَلَتُه َو اّهللاٰ ما انزل «در اصل  ٢، ))))نياْلَقْوَم اْلكاِفر یْهدِ يْعِصُمَك ِمَن الناِس ِإن اّهللاٰ

  بوده است. » اليك فى علىّ 
سوم آيهٴ  از ميان ،يعنى بيش از دو هزار آيه ،قرآن بيش از يك سوماند  هپنداشت كه اينتر  نابخردانه

چراكه آغاز آيـه  ؛آغاز آيه با انجام آن تناسب نداردها  آن به پندارچون  ؛نساء حذف شده استسورهٴ 
پـس مطالـب  .تعـدد همسـران هٴ كند و ذيل آن دربـار مى اجرای عدالت دربارW يتيمان صحبت هٴ دربار

   ٣.فراوانى بين اين دو جمله بوده كه افتاده است
شريفه را آيهٴ  نظم ايناند  هخواستتر است ـ  پايه ـ كه به شوخى و هذيان شبيه با اين افكار بى ،آری

ها با دسـتاويز  چرا دشمنان خليفه ،حذف شده بودقرآن  ای از ای يا آيه اگر سوره ،توجيه كنند. راستى
                                                             

 . 40. نبأ، ١
  . 67. مائده، ٢
  . 483، ص 1، ج نورالثقلين؛ عروسى حويزى، 44، ص 1، ج تفسير صافى. فيض كاشانى، ٣
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آيا َمَرده [مرتدان] كه زكات ندادن به ابوبكر تنهـا جرمشـان  .اند قرار دادن آن عليه خلفا معركه نگرفته
 ١شده را عليه خليفه َعلَم كنند؟های حذف  توانستند آن سوره بود نمى

جايى ـ بـا جايگـاه  خواه به افزايش و كاستى يا تبديل و جابه پندار تحريف ـ كه اينكوتاه سخن 
  وجه سازگار نيست و منافات آشكار دارد. هيچ در فصاحت و بالغت بهقرآن  آسای بلند و معجزه

ا َن ((((فرمايـد:  مـى اسـت: خداونـد كـريمقـرآن  خداوند حافظ .4 كَْر َو ِإنـ ْلَنـا الـذ اْحـُن نَز َلـُه   ِإنـ
 »دار آنيم. طور قطع نگه هل كرديم و خود ما برا نازقرآن  ما« ٢؛))))َلحاِفُظونَ 
ــهٴ  ايــن ــه حادثــه و دســتبرد را در قــرآن  شــريفه، جــاودانگىآي  هٴ همــو ســالمت آن از هرگون

تضـمين كـرده و ايـن يـك ضـمانت و پيمـان الهـى اسـت كـه هرگـز خـالف آن ها  عصرها و نسل
َ ال  ِإن (((( :ناپـذير اسـت تخلّـفخداونـد صـادق و  زيـرا وعـدهٴ  ؛داد رخ نخواهد  ٣؛))))عـاديْخِلـُف اْلمياّهللاٰ

  »نمى كند. تخلّفمان خود يخداوند در وعده و پ ،نيقيبه «
بر خداوند متعال الزم است طبق حكمـت خـود در  .لطف نيز همين ضمانت است مقتضای قاعدهٴ 

 را شـود مى از نافرمانىها  آن اطاعت و دوری تمام كارهايى كه باعث نزديك شدن بندگان به ،تكليف
آن نيـز  ،تا اسالم باقى اسـت و است گاه و سند پايدار اسالم تكيهقرآن  ترديدی نيست كه .انجام دهد
                       .آخرين دين آسـمانى و تـا پايـان جهـان بـاقى و جاويـد اسـت ،دانيم اسالم مى بود و باقى خواهد

چنان قوی و مستحكم باشد كه گردبادهـای حـوادث  ،كند كه شالوده و بنياد آن مى اين مسئله ايجاب
و عصـرها ها  نسل هٴ همپرستان نگردد تا برای اگزاران و هو دست بدعت هرگز آن را نلرزاند و بازيچهٴ 
ايـن ضـمانت  ،آری هر سند محكم و استوار كه بايد باقى بمانـد. همانند ؛حجتى ثابت و پابرجا باشد

  .استكريم قرآن  ى از جوانب اعجازيك ،الهى
هميشه در دسترس مردم و پيش روی آنان است تـا ابـد  كه ايناين كتاب عزيز با  ،به ديگر سخن

هـای توبرتـو و پشـت  المعمـور در ظـرف در بيـت كـه ايننه  ؛ماند مى سالم و به دور از دستبرد باقى
معجزه آن است كه در معـرض  ؛نيست معجزه ،زيرا حفظ در آن جايگاه ؛های غيب محفوظ بماند پرده

  نخورده باقى بماند.  حال مصون و دست باشد و در عينها  ديد همگان و در دسترس انسان
                                                             

  . 253، ص 3، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازى و ديگران، ١
 . 9. حجر، ٢
  . 9. آل عمران، ٣
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 . آنـانسخنى نابخردانه اسـت ،آيه كه توجيه قائالن به تحريف از اينشود  مى روشن ،با اين بيان
 ؛دارد مـى ا نـازل كـرد محفـوظرا در همان جايگاهى كـه آن را بـدان جـقرآن  خدای متعال اند هگفت
را جبرئيل بر قلـب سـرور انبيـا قرآن  دانيم مى اعال محفوظ بود و در مأل ،كه پيش از نزولطور  همان

  ١.نازل كرد تا از انذاركنندگان باشد
 ،حفظش را داد قلب پيامبر است را بدان جا نازل كرد و وعدهٴ قرآن  پس آن جايگاهى كه خداوند

  ديگران.  و نه سينه و حافظهٴ و دفترها ها  نه ورق
ن نزول آيه نيز با ايـن توجيـه سـازگار أبندی و ش ترتيب و طرز جمله ،سياق عالوه بر اين، قرينهٴ 

ايـن نگرانـى  انـد هان گفتمفّسـر ،ن نزول آيهدر شأ .كند مى ييدرا تأنيست، بلكه آن تفسيری كه گفتيم 
دسـت هواپرسـتان  بعد از خودش بازيچهٴ رآن ق داد كه مبادا را آزارمى9 هماره خاطر شريف پيامبر

  های پيامبران پيشين دچار شود. قرارگيرد و به سرنوشت كتاب
هر نوع دستبرد حفـظ و در  را ازقرآن  اطمينان داد كه خداوند9شريفه نازل شد و به پيامبر آيهٴ 

  كند.  مى درازی دشمنان ـ برای هميشه ـ پاسداری مقابل دست
عبـاراتى كـه نقـل از ديگرسو،  كرديم.ارائه قرآن  طعى برای تحريف نشدنچهار دليل ق جا تا اين
نـه لـزوم  ،آورد نه علم مى ،و خبر واحد و امثال آن، تنها يك خبر واحد است» نياسيآل «گرديد مثل 

  كنيم: . دربارهٴ خبر واحد هم توضيحى مختصر ارائه مىعمل
 ؛ شـمادی حسن هفت قلو زاييـده اسـتگاو مشهگفت  مثالً اگر كسى خبری برای شما نقل كرد و 

ای  ، شوخى كند يا جدی بگويـد، كنايـه از حادثـهكه راست بگويد يا دروغ دهيد: اين چند احتمال مى
صددرصد و قاطع  طور بهطبق گفتهٴ او  دتواني هرحال، نمى به ... باشد يا همين متن خبر مرادش باشد و

اگـر آن  ،شته و حتمًا هفت قلو زاييده اسـت. حـالحتمًا مشهدی حسنى بوده و حتمًا گاوی دا دبگويي
كـه بگويـد  گاه آنكند با  كس خودش بگويد كه من ديدم كه گاو هفت قلو زاييد، در نظر شما فرق مى

 ممكن استزيرا  ؛شود مى كمتر گويى راستجا احتمال  از فالنى شنيدم. در اين ، بلكهمن خودم نديدم
 گويى راستاحتمال  ،ها زياد شود . باز اگر واسطهدروغ گفته باشد نفر دوم يادروغ گفته باشد  اّول نفر
 كه حدودًا به چهل واسطه و اخباری به ما رسيده،9 زمان پيامبر اخباری كه از  ،شود. حال مى كمتر

                                                             

 . 193. شعراء، ١
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چنـين بـه هـيچ عـاقلى پيداسـت دارد. نياز حدودًا به سى واسطه  رسيده،به ما 7 از امام عسكری
 نخواهد خواند؛ديگر ای  گونه بهرا اند  خواندهای  گونه بهمسلمانان  هٴ همرآنى كه و ق كند نمىخبری اعتنا 

منافعى و مصالحى ايـن دروغ را بافتـه خاطر  به ياباشد  زيرا شايد يكى از اين چند راوی دروغ گفته
ابـو «آل ياسين اسـت و شـايد مـراد از معنای  بهشايد مرادش اين باشد كه ِال ياسين  چنين . همباشد
بـه چنـين  ،مـراد اسـت و شـايد... بنـابراين7فرد ديگری بوده و او فكر كرده امام صادق» عبداّهللاٰ 

  اخباری نبايد هيچ اعتنايى كرد.
 
   بدهيم؟ها  آن دچار تحريف شده است. چه جوابي بهقرآن  گروهي معتقدند در زمان عثمان. 7

ها بـوده  نوشـته شـدن در سـينهشده است و پيش از  شده و حفظ مى قرآن كتابى است كه خوانده مى
حفظيات مردم توانست  نمى ،را تحريف كندای  هتوانست نوشت اگر فرض شود كه عثمان مى حتى ؛است

ِن يَو د  َأْرَسَل َرُسوَلُه ِبالُْهدى یُهَو الذ((((:توبهسورهٴ  33آيهٴ  انداختن يك واو ازجارا از بين ببرد. داستان 
 .معـروف اسـت بـاره عثمـان در اينو نزاع ابوذر بـا  ))))ِن كُلِه َو َلْو كَِرَه اْلُمْشِركُونَ يْظِهَرُه َعَلى الد ياْلَحق لِ 

  گرفتند. های فراوان مى مخالفان عثمان معركه هگرنتحريف نشده است و قرآن  بنابراين،
شـده  تنظـيمقرآن  نسبت به ولى هيچ كم يا زيادی ؛عثمانى استقرآن  ،قرآنى كه در دست ماست

ها را طبـق  سوره7در اين است كه حضرت اميراين دوندارد. تنها تفاوت 7توسط حضرت على
. عـالوه بـر ايـن، حضـرت ها ترتيـب بـزرگ و كـوچكى سـوره طبـقنـه  ،ترتيب ديگری نوشـتند

نگاشـتند.  مـى قـرآن را در كنارها  آن شأن نزول آيات و توضيح و تفسير مربوط به7اميرالمؤمنين
  . مردود است سنّىپس هرگونه تحريف و تغيير به اجماع علمای شيعه و 

به خط كوفى نگاشته شده و در تبديل آن به خـط فعلـى ممكـن اسـت قرآن  قبالً  كه اين چنين هم
  زيرا:  ؛مردود استنيز ری رخ داده باشد تغيي

  ست نيست كه باعث اين تغيير باشد؛هيچ دليلى در د اوالً 
ديگـری كارشناسان  ،گرفت مى توسط متخصصان فن و خط صورت كه ايناين كار عالوه بر  ثانياً 
يكى  هايى است كه مجيد دارای محدوديتقرآن  چاپنيز . امروزه كردند مىبازنگری و بازبينى آن را 
  هايى است كه اين مسئوليت را به عهده دارند. ييد هيئتأبازخوانى و تها  آن از
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 پرسش) 11( خواص آيات و سور قرآن
  
   براي رفع پريشاني و اضطراب و احساس آرامش را ذكر بفرماييد.قرآن  ةچند دعا يا آي.1

ايمـان خدا   آيد. كسى كه به دست مى خدا به آرامش و اطمينان خاطر، تنها از رهگذر ايمان و عقيده به
شود؛ زيرا روح  سخت در اضطراب واقع مى ،ندارد، در برابر ناماليمات و حوادث تلخ و ناگوار زندگى

هـيچ  ،داند گاهى ندارد. انسان مؤمن و خداپرست چون تمام حوادث را از خدا مى وی پناهگاه و تكيه
وی را كه با خدای قادر حكـيم در ارتبـاط اسـت، شكسـت تواند روح نيرومند  حادثه و مصيبتى نمى

های مربوط بـه انسـان  آيد. در انديشه وجود مى دهد؛ بنابراين، آرامش روحى در پرتو شناخت خدا به
 نظـر مـا بـا تكيـه بـر منـابع فكـری مكتـب خيـر.مطرح بوده است كه انسـان تنهاسـت يـا  سخنى
تـوان  مى. شته باشـدتنها، كسى است كه خدا ندا ؛ چوننيست ، اين است كه انسان تنها:البيت اهل

و ترميم ايـن جـدايى در  بايد جدايى خويش را ترميم كندگفت كه انسان جداست ، نه تنها. بنابراين، 
 خواهد يافـت و ى امنگاه تكيه انسان به خدا ايمان پيدا كرد،وقتى  پرتو ايمان صورت خواهد گرفت.

 ١؛))))نيَمقـاٍم َأمـ  ىَن فـيِإن اْلُمتقـ((((فرمايـد:  مىقـرآن  .خواهـد بسـترخت بـر از خاطر او اضطراب 
  .» گاه دارنديزگاران، در مقام امن جايپره«

؛ زيـرا ساختروشن را قبل از هر چيز بايد علل و عوامل اضطراب و نگرانى برای رفع اضطرب، 
. با طلبد خاص و مناسب خود مى یهر كدام راهكار كهمشكل شود تواند باعث اين  دالئل مختلفى مى

  امور زير است: ،شما كمك كند  تواند به آنچه به عنوان كليات مى حال، اين
                                                             

 . 51. دخان، ١
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  استعداد تلقى كنيد.را فردی توانا و با های خود را برای خود برجسته كنيد و خود توانمندی .1
  المقدور فراموش كنيد. ىهای خود را حت موفقىناخاطرات تلخ گذشته يا  .2
جای آن افكـار  رسـد، دوری كنيـد و بـه ذهنتان مى  گرايى و افكار منفى كه احتماالً به از منفى .3

ای  يا در دفترچـه ته باشيدداش تانموضوعات مختلفى را در ذهن ،دين منظوربمثبت را جايگزين كنيد. 
  منعطف كنيد.ها  آن ا بهذهنتان ر ،اميدكنندهمحض ورود افكار نا يادداشت كنيد و به

  .انجام دهيد ،جمعى ورزش دسته ويژه به ،ورزش .4
  با افراد با نشاط و اميدوار بيشتر رفت و آمد كنيد. .5
  حذف كنيد.يا  نگر و نااميد كمتر روابط خود را با دوستان منفى .6
  ريزی نموده و طبق آن عمل كنيد. روز خود برنامه برای اوقات شبانه .7
آميزی  خود را موفق و كامياب تلقى كنيد و به خود بگوييد روز خوب و موفقيت ،صبح هر روز .8

  م.ا هرا آغاز كرد
بـا  را شادكامى، رمز موفقيت و راز موفقيت مردان بزرگ نوشـته شـده هايى كه در زمينهٴ  كتاب .9

  دقت مطالعه كنيد.
ص او نسبت به خود فكر كنيد های الهى و الطاف خا تفصيل دربارهٴ نعمت در اوقات فراغت به .10

بخش است و بدانيد كه محبـت خداونـد  كمك بطلبيد كه ذكر خدا آرام: اطهار  و از خداوند و ائمهٴ 
ِ َتْطَمِئن اْلُقلُوب((((طبق آيهٴ  كنيم. نسبت به بندگانش بيشتر از چيزی است كه ما تصور مى   ١،))))َأال ِبِذكِْر اّهللاٰ

خوانـدن  نيـزو قـرآن  خواندن هر سوره از چنين . همگيرد آرام مىها  با ذكر خدا دلمطمئن باشيد كه 
خصوص دعای كميل، دعای ندبه، دعای مكارم االخالق، مناجات  به مفاتيح الجناندعاهای وارده در 

چراكه  ؛ى و اضطراب خواهد بود، باعث آرامش روح و رفع پريشانصحيفه سجاديهدعاهای  و شعبانيه
  اش ذكر است. و دعا همهقرآن 

خوانـدن  چنـين هم ،های قـدر و عصـر البته خواندن سورهٴ احقاف هر جمعه و مداومت بر سـوره
اسـتغفر اّهللاٰ «است. بسيار استغفار كردن (گفتن ذكـر  مؤثردر رفع پريشانى و اضطراب  نيز آيةالكرسى

در رفـع پريشـانى نيـز » ميال حول وال قوة اال باّهللاٰ العلـى العظـ«كر ) و مداومت بر ذ»ربى و اتوب اليه
   ٢.است اثربخش

                                                             

 . 28. رعد، ١
 . تالحاجا مفاتيحو  الجنان مفاتيح  های  كتاب :. رجوع شود به٢
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ده بـار بخـوانيم حاجتمـان بـرآورده      را آننوشته شده است كـه اگـر   » مزمل« ةسور ةدربار. 2

 ؟ را آنشود؛ خود سوره را بخوانيم يا معني  مي
از  آن را و الفاظى اسـت كـه جبرئيـل كلماتقرآن  خواندن الفاظ است؛ زيرا ،قرآن منظور از خواندن

ل، خداوند دو مزمّ آيهٴ سورهٴ  در آخرين .است كردهنازل 9 زبان عربى بر پيامبر اكرم و به جانب خدا
هر مقـدار كـه برايشـان ميسـور باشـد،   قرائت آيات قرآنى به  و نيز مؤمنان را به9 بار پيامبر اكرم

َر يَفاْقَرُؤا ما َت ((((ترغيب نموده است:  ١.))))ِمَن اْلقُْرآنس  
حال ثـواب دارد، هر بـهقرآن  البته بايد به اين نكته توجه داشته باشيد كه درست است كه خواندن

ای بـرای انديشـه و عمـل  هنگامى خواهد بود كـه مقدمـه ،و آثار سازنده ىولى ثواب اصلى و اساس
تسـامح در «بحث  به ،شود يا خير آن حديث صحيح است و حاجات برآورده مى كه اين دربارهٴ  ٢.باشد
  مراجعه كنيد. »ننسُ  ادلهٴ 
  
مكـه    طـور مـداوم بخوانـد بـه     را يك سال بـه » نبأ« ةسوراگر ممكن است بگوييد چرا اگر كسي .3

    مگر اين سوره چه خصوصياتي دارد؟ ؛رود مي

آمده اسـت كـه بـرای  ثواب االعمالدر كتاب » نبأ« سورهٴ خواص مداومت بر خواندن  هٴ دربارروايتى 
گونه روايات معموالً تمام نيسـت و بـا  توانيد به اين كتاب مراجعه كنيد. البته سند اين اطالع بيشتر مى
ايـن تـالش خـالى از  هرچند ؛نن تالش شده ضعف سند را جبران كنندسُ  تسامح در اّدلهٴ  كمك قاعدهٴ 

هـای آخرتـى را  نـه ضـعيف را و ثواب ،گيـرد مح، اخبار صحيح را مىتسا اشكال نيست؛ زيرا قاعدهٴ 
  نه آثار دنيايى را. ،گويد مى

 كم دستطور قطع يا  بايد به ،نسبت دهيم7اماميا 9پيامبرتوضيح: هر مطلبى كه خواستيم به 
امـور مربـوط بـه  بيشـتر حـال، بـا اينسندی صحيح و خالى از عيب برايمان ثابت شـود.  با سلسلهٴ 
د؛ امـا روايـات نـچنـين سـندی ندارنيز بسياری از مستحبات  .ها چنين سندی ندرد های سوره ثواب

متعددی داريم كه اگر كسى كاری را به اميد ثوابى كه به او رسيده انجام داد، خداوند آن ثواب را به او 
  د.ننفرموده باش7يا امام9گونه كه به او خبر رسيده، پيامبر اگرچه آن ؛دهد مى

                                                             

  . 20. مزمل، ١
  . 60، ص 1ج  ،تفسير نمونه. مكارم شيرازی و ديگران، ٢
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اين قاعده مربوط به احاديـث صـحيح پذيرند. البته  مى اين احاديث را طبق قاعدهٴ تسامح معموالً 
هـای  ثواب  نه احاديث ضعيف؛ و باز از متن احاديث روشن اسـت كـه مربـوط بـه ،دارای سند است
حـال  ولـى بـا اين ،را خوانـد» نبأ«سورهٴ اگر كسى يك سال  ،بنابراين ١.، نه آثار دنيویاخروی است

تـوان  با يك حديث نمىزيرا  ؛گرددبه احاديث و به دين بدبين نبايد  ،دوخدا نصيبش نش خانهٴ  زيارت
  چيزی را يقينى به خداوند نسبت داد.

شاءاّهللاٰ لطف او  را دائم بخوانيد و به لطف خداوند نيز اميدوار باشيد. ان» نبأ«سورهٴ شما  باألخرهاما 
  .دخواهد شخدا نصيب شما  در قالب زيارت خانهٴ 

  
    چيست؟آيةالكرسي ثواب تالوت .4

و  256ان، آيات مفّسربرخى از  .است مجيد)قرآن سورهٴ از سورW بقره (دومين  255 هٴ اْلكُْرسى، آيآيَةُ 
آيةالكرسـى  و، جـز255 هٴ بـا مفـاهيم آيـهـا  آن از همين سوره را نيز به سبب ارتباط مفـاهيم 257
 255 هٴ سخن به ميان آمده و آن همين آي »خداوند  كرسى«مجيد تنها يك مورد از قرآن  اند. در دانسته
ماواِت َو اْألَْرَض يَوِسَع كُْرسِ ((((بقره است:  هٴ سور اسـت  نيو زمـها  آسمان  یپهنا  او به  كرسى«؛ ))))ُه الس «. 
  ٢.نيز به همين جهت است» ةالكرسىيآ«شتهار اين آيه به ا

فرمـوده اسـت: 9الكرسى معروف بوده است. پيامبر نيز به آية9 اين آيه در زمان پيامبر اكرم
بقره سورهٴ قرآن  است و سرورقرآن ها  سرور سخن« ٣،»آيةالكرسى استقرآن  ترين آيات با عظمت«

اين آيه در ميان مسلمانان هميشه مورد توجه و تعظـيم  ٤».آيةالكرسى است ،بقرهسورهٴ است و سرور 
استوار است و در » ديتوح«معارف و تعاليم اسالم بر اساس  هٴ هماست كه اين خاصى بوده و علت آن 

هـم  ،ترين شكل و در نهايت ايجاز و اختصار بيان شده است. در اين آيـه آيةالكرسى توحيد به جامع
   ٥.ات و افعال اوذات خداوند توصيف شده و هم صف

                                                             

  ،.49 شمارهٴ  ،فقه مجلهٴ  :در ،»ننسُ  بررسى تسامح در ادلهٴ « مقالهٴ  ،احمد ،عابدينى. برای آگاهى بيشتر ر. ك: ١
  . 515، ص 2 ، جالميزان ۀ تفسيرترجم. موسوی همدانى، سيدمحمدباقر، ٢
  . 2، ص 2 و ج 322، ص 1 ، جالدر المنثورن، الدي . سيوطى، جالل٣
  . 35، ص 2. همان، ج ٤
  . 58، ص جواهر القرآن. غزالى، محمد، ٥
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نگری  بيش از هر مفهوم ديگر توجه و ژرف» كرسى«و » وميّ ق«از مفاهيم متعدد اين آيه، دو مفهوم 
ان بـرای توضـيح ايـن مفـاهيم، مفّسـرمتفكران مسلمان را برانگيخته است و عارفان و فيلسـوفان و 

  اند. مباحث مشروحى آورده
سـفر و  است كه به هنگام ترك منزل يا در آسـتانهٴ های رايج در ميان مسلمانان اين  سنّتيكى از 

خواننـد و از  مى  احتمالى، آيةالكرسـى  از خطرات برای مصون ماندن جان و مالشان  ،موارد مشابه آن
خواهند كه آنان را از حوادث بد محفوظ بدارد. علت اين امر آن است كه در آيةالكرسى آمده  خدا مى

موجـودات را  هٴ همـو زمـين و ها  خداوند راه ندارد و او آسمانساحت   است كه غنودگى و خواب به
  ١.خواهد كه اين حفظ عمومى را شامل وی نيز بگرداند اين آيه از خدا مى خوانندهٴ  كند. حفظ مى

ذكـر را ثـواب آيةالكرسـى در منـابع مختلـف وجـود دارد  دربارهٴ ای از احاديثى كه  اكنون دسته
و قبـل از  اسـتبررسى   منداحاديث نياز كنيم كه سند اين را بيان مىولى پيشاپيش اين نكته  ؛كنيم مى

قاطع، به امام معصوم نسـبت  طور به ها را توان آن ثواب های مطرح، نمى اطمينان از صحت سند، از راه
هـای  ولى استناد هر مطلبى به امـام معصـوم نيـز قانون ؛جای خويش خوبى آيةالكرسى به آری،داد. 

  ت.خاص خود را داراس
                       ت كــرده كــه گفتــه اســت:يــبــاهلى روا هٴ بــه ســند خــود از ابــى امامــ امــالىخ طوســى در يشـ

در يـا  ده باشـديـكنم كه كسـى اسـالم را فهم فرمود: باور نمى دم كه مىيشن7طالب از على بن ابى«
ُ ال ِإلـَه ِإال ُهـَو ا(((( :ه را نخوانـديـآ نيـاهى شب را به صبح سر كنـد و اياسالم متولد شده باشد و س                   ّهللاٰ

 .شب عنى همهٴ يست؟ فرمود: ياهى شب چيمنظور از س :عرض كردم .))))مُ ياْلَعظِ  ى.. َو ُهَو اْلَعلِ . ومُ ياْلقَ  ىاْلحَ 
چ حـالى آن يدر ه ،ستيه چين آيد در ايفرمود اگر بدانيا  ستيه چين آيد كه ايبدانفرمود: اگر  گاه آن
  ٢.»د كردينخواهك را تر

چ ياند و به ه ر عرش است به من دادهياى كه در ز نهيةالكرسى را از گنجيآ«فرمود: 9 رسول خدا
لـب را از ن مطيـاز آن وقـت كـه مـن ا« :سپس اضافه كرد7على .غمبرى قبل از من نداده بودنديپ

  ٣.» كه آن را قرائت كردم مگر آن ،چ شبى را به سر نبردميه ،دميشن9 رسول خدا
                                                             

 . 14تا  2ص  ،7 ، جالتفسير الكبير؛ رازی، 341تا  328، ص 2، جالميزان فى تفسير القرآن. طباطبايى، محمدحسين، ١
  . 509، ص األمالى. طوسى، محمد بن الحسن، ٢
  . همان. ٣
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الكرسى بعد از هر  بر تو باد تالوت آية ،ای على«فرمودند: 7 به اميرمؤمنان على9رسول خدا
   ١.»شهيديا  كند مگر پيغمبر يا صديق مواظبت بر اين كار نمىچراكه  ؛نماز واجب

بـود كـه هرگـاه بـه 9 رسول خدا وهٴ يا به شما گزارش ندهم آنچه شيآ«فرمود: 7 امام صادق
آمنت بـاّهللاٰ و «گفت:  خواند و مى را مى  الكرسىةيفرمود: آ .فرمود؟ گفتم: چرا كرد مى بستر خود جا مى
  ٢.»م حفظ كنيداريمرا در خواب و ب ،اي، بار خدا »كفرت بالطاغوت

                   ، از درد را بخوانـد  ة الكرسـىيـدنش آيـبهـر كـه هنگـام خوا«فرمـود:  مـى7 على الحسنابو
، و هـر كـه آن را دنبـال هـر فر فلج نترسـد ان                شـداِر زهرنـاكى بـه او يچ نيهـ ،ضـه بخوانـديشـاءاّهللاٰ

  ٣.»ان نرسانديز
منـدان را بـه كتـب  بسـيار اسـت كـه عالقه سنّىالكرسى در كتب شيعه و  روايات در فضيلت آية

  دهيم.  يری ذيل همين آيه و كتب روايى ارجاع مىتفس
  
  و تأثيراتي دارد؟   چه خواصآيةالكرسي خواندن .5

الكرسى نقل شـده اسـت كـه ةهای زيادی دربارW خواص آي روايت الدرالمنثورو  نورالثقلين در تفسير
قرآن آيهٴ  ترين معظياين آيه  كه اين بارهٴ البته احاديث در است.كارشناسى  مندنيازها  آن صحت و سقم

بـرای آن زيـر خواص  نورالثقليناما اجماالً در  ؛گذارد است بسيار زياد است  و جای شكى باقى نمى
  ذكر شده است:

  .های جن جلوگيری از اذيت ،های باالتر از چهار متر . نوشتن بر بلندای اتاق1
  .. خواندن آن برای شفای درد چشم2
  .آن برای درد شكم از آب زرد . نوشتن آن بر شكم و شستن و خوردن3
  .آن همچون عبادت تمام عمر . خواندن صدبارهٴ 4
  ٤.امان از فلج شدن ،. خواندن قبل از خواب5

                                                             

 . 118(ط. الحديثة)، ص  قرب اإلسناداّهللاٰ بن جعفر،   . حميرى، عبد١
 . 207، ص 6  اى، ج كمره ۀ، ترجم أصول الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب، ٢
 . 447ص  ،6  . همان، ج٣
  . 256، ص 1 ، جنورالثقلين . حويزی،٤

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 175 خواص آيات و سور قرآن 

  آمده است:برای آن اجماالً اين خواص  ر المنثوردالدر 
  .. محافظت از آزار جنيان1
  .بعد از نماز موجب محافظت از مرگ تا وقت نماز ديگر آن . خواندن2

الكرسى و معـوذتين (دو ةبرای تقويت حافظه، خواندن آي;طباطبايىآقا سيدعلى قاضى مرحوم 
الكرسـى را ةهايشـان خوانـدن آي فرمودند و در يكى از نامه ناس و فلق) را سفارش مى مباركهٴ سورهٴ 

  .اند دانستهآخرت  كليد سعادت دنيا و
  

ـ    ثواب تالوت و فضيلت قرائت مسبحات (سوره.6               ف، جمعـه و تغـابن)   هاي حديـد، حشـر، ص

    را بفرماييد.

                          معمـوالً از سـند قـوی برخـوردار نيسـت و احتمـال كـم و زيـاد شـدن  ،های ثواب تـالوت روايت
هـای زيـر  ها، آثار و ثواب برای اين سوره طبق حديثىهرحال،  به لىو ؛نيز ممكن استها  آن در متن

  :ذكر شده است
ٌة َو َال نَاٌر َو َال َعـْرٌش َو يَمْن َقَرَأ ُسوَرَة الَْحْشِر لَْم «ايند: فرم مى9 پيامبرگرامى حشر: ةسور ْبَق َجن
ْبُع َو الَْهَواُء َو الر  ىَال كُْرسِ  ْبُع َو اْألََرُضوَن الس َماَواُت الس يَو َال الُْحُجُب َو الس َجُر َو الِْجبَـالُ يُح َو الط ُر َو الش 

ْوا َعلَ  ْمُس َو الَْقَمُر َو اْلَمَالئِكَةُ ِإال َصل ١؛»داً يلَتِِه َمـاَت َشـهِ يْوِمِه َأْو لَ ي ىِه َو اْستَْغَفُروا لَُه َو ِإْن َماَت فِ يَو الش 
و ها  كرسـى و حجـاب و آسـمان حشر را بخوانـد تمـام بهشـت و دوزخ و عـرش وسورهٴ هر كس «
د و ماه و فرشـتگان يجنبندگان و خورش دها و پرندگان و درختان وهاى هفتگانه و حشرات و با نيزم

 ،رديـدر آن شـب بم ايـاستغفارمى كنند و اگـر در آن روز  همگى بر او رحمت مى فرستند و براى او
  .» د مرده استيشه

  اّهللاٰ   و الحشـر و كـلّ   قرأ إذا أمسـى، الـّرحمن  من«خوانيم:  مى7 صادق ديگر از امام ىدر حديث
 ،الـرحمن و حشـر را هنگـام غـروب بخوانـدسورهٴ هر كس « ٢؛» صبحي  حتّى  فهيملكا شاهرا س  بداره

 .» او مى كند مور حفاظت خانهٴ أر برهنه مياى را با شمش خداوند فرشته
                                                             

  . 118، ص ثواب األعمال و عقاب األعمال. ابن بابويه، محمد بن على، ١
  . 155، ص 13  ، جتفسير كنز الدقائق و بحر الغرائبقمى مشهدی، محمد بن محمدرضا، . ٢
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شـود و در  مـى قرائت آن ناشـى همه آثار انديشه در محتوای سوره است كه از ها اينبدون شك 
 ١.دگرد مى زندگى انسان پرتوافكن

ـف َو َأْدَمـَن ِقَراَءتََهـا ِفـ«خـوانيم:  مى7 ديگر از امـام بـاقر ىدر حديث ىَمـْن َقـَرَأ ُسـوَرَة الص                
ُ َمَع َمَالئِكَتِِه َو َأنْبِ  ُ يائِِه اْلُمْرَسلِ يَفَرائِِضِه َو نََواِفلِِه َصفُه اّهللاٰ د صف را بخوانـسورهٴ هر كس « ٢؛»َن ِإْن َشاَء اّهللاٰ

امبران مرسـل يـمستحب به آن ادامه دهد، خداوند او را در صف فرشتگان و پ و در نمازهاى واجب و
 .» دهد قرار مى
در ضـمن  چه وايات بسياری وارد شده؛ چه مستقل،جمعه ر هٴ در فضيلت تالوت سور جمعه: ةسور

  .نمازهای يوميه
عشر حسنات بعـدد مـن  اعطى و من قرء سورة الجمعة«خوانيم:  مى9 پيغمبر اكرم در حديثى از

جمعـه را بخوانـد خداونـد بـه سورهٴ هر كس « ٣؛»نياتها فى امصار المسلمياتى الجمعة و بعدد من لم 
ن در آن شـركت يكنند و كسـانى كـه در تمـام بـالد مسـلم شركت مى تعداد كسانى كه در نماز جمعه

 »كنند به او ده حسنه مى بخشد. نمى
                 مـؤمنى از شـيعيان مـا الزم اسـت در  آمده است كه بر هـر7 در حديث ديگری از امام صادق

               جمعـه و سـورهٴ را بخوانـد و در ظهـر جمعـه، » سبح اسم ربـك االعلـى«جمعه و سورهٴ شب جمعه، 
پاداش و ثوابش بر خـدا بهشـت  را انجام داده و9 اّهللاٰ  رسولى عمل چنين كند گوي منافقين را و هر گاه

از ايـن روايـات  جمعه و منافقين را در نماز جمعه بخوانند و در بعضىسورهٴ كه شده تأكيد  چنين هم ٤ت.اس
و قـل يـا ايهـا الكـافرون بـه  توحيـدسـورهٴ عـدول از  كه اينترك نكنند و با  را  آناالمكان  آمده كه حتى

 ستثنا شده است و عـدولاين مسئله در خصوص نماز جمعه ا ،ديگر در قرائت نماز جائز نيست های سوره
 العـادهٴ  اهميـت فوق نشـانهٴ  ،همه ها اين بلكه مستحب شمرده است. ،جمعه و منافقين جايزسورهٴ به ها  آن از
    ٥.مجيد استقرآن سورهٴ اين 

                                                             

  . 481و  480، ص 23 ، جتفسير نمونه. مكارم شيرازی و ديگران، ١
  . 118، ص ثواب األعمال و عقاب األعمال. ابن بابويه، محمد بن على، ٢
  . 427، ص 10 ، ج يق: محمدجواد بالغى، تحق مجمع البيان فى تفسير القرآن . طبرسى، فضل بن حسن، ٣
 . 118 ، صثواب األعمال و عقاب األعمال. ابن بابويه، محمد بن على، ٤
  . 103و  102، ص 24، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازی و ديگران، ٥
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 ١؛»سورة التغابن دفع عنـه مـوت الفجـاة أمن قر«خوانيم:  مى9 در حديثى از رسول خدا تغابن: ةسور
  »مرگ ناگهانى از او دفع مى شود. ،بخواندتغابن را سورهٴ هر كس «

وم يـعة لـه يضته، كانت شفيسورة التغابن فى فر أمن قر«خوانيم:  مى7 در حديثى از امام صادق
تغابن سورهٴ كسى كه « ٢؛»دخل الجنةيثم ال تفارقه حتى ها  شهادت زيجيامة و شاهد عدل عند من يالق
كـه  خواهد شد و شاهد عادلى است در نـزد كسـىاو  شفيعامت يروز ق ،اش بخواند ضهيدر نماز فر را

 ».سپس از او جدا نمى شود تا داخل بهشت گردد ؛دهد شفاعت او را اجازه مى
در عمـل مـنعكس  را  آنمحتوای  كهای  هانديش ؛باشدتوأم بديهى است اين تالوت بايد با انديشه 

 ٣.كند تا اين همه آثار و بركات بر آن مترتب گردد
 اسـت؛ فضيلت تالوت اين سـوره آمـده دربارهٴ توجهى  درخور های نكته ،در روايات حديد: ةسور

 تفكری كه توأم با عمل باشد. فكر وتالبته تالوتى كه توأم با 
ن آمنوا باّهللاٰ يد كتب من الذيسورة الحد أمن قر«خوانيم:  مى9 در حديثى از پيغمبر گرامى اسالم

انـد  همـان آورديا امبرشيـكسانى كه به خدا و پ در زمرهٴ  ،د را بخوانديحدسورهٴ كسى كه « ؛»و رسوله
حات را نقل شده كه قبل از خـواب مسـبّ 9 حضرت همان در حديث ديگری از» نوشته خواهد شد.
   اى اسـت كـه از هـزار  هيـآها  آن در« ٤؛»ةية افضل من الف آيهن آيان ف«فرمودند:  تالوت نموده و مى

كـه انـد  هان احتمـال دادمفّسرولى بعضى از  ؛آيه را تعيين نفرموده اين9 البته پيامبر» ه برتر است.يآ
  چند دليل روشنى برای اين معنى در دست نيست.؛ هرحشر استآيهٴ سورهٴ  آخرين منظور
َحاِت كُلَها َقْبَل َأْن «خوانيم:  مى7 حديث ديگری از امام باقر در ُمْت َحتى ينَاَم لَْم يَمْن َقَرَأ بِاْلُمَسب

بِ  ىَو ِإْن َماَت كَاَن فِ 7 ِرَك الَْقائِمَ ْد ي ا نمى رود يرا بخواند از دن حاتمسبّ  كسى كه« ٥؛»9 ىِجَواِر الن
 گىيگـر در همسـايدر جهـان د ،ا بـرودياز دن كند، و اگر قبل از آن ك را در )مهدى (عج تا حضرت

  »رسول خدا خواهد بود.
                                                             

 . 446، ص 10، جمجمع البيان. طبرسى، ١
 . همان. ٢
  . 182، ص  24، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازی و ديگران، ٣
  . 231، ص 5  ، جتفسير نور الثقلين. حويزى، ٤
 . 119، ص ثواب األعمال و عقاب األعمال. ابن بابويه، محمد بن على، ٥
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طـول   ويژه با توجـه بـه به ؛اديث آسان نيستاثبات صحت اين اح نه كه يادآوری كرديم،گو همان
  اند. كرده برای رضای خدا، حديث جعل مى و سوی قرآن جذب مردم به به نيتافرادی  كه اينزمان و 
  
هر كـدام بـراي   قرآن  هاي اي به چاپ رسيده بود كه در آن نوشته شده بود كه سوره اعالميه.7

هـا از   ه و... مؤثر است و هر كدام از سورهعالج يك مرض يا بخشيده شدن گناه يا رفتن به مك

 اسـراء  ةسـور  ةدرباربراي نمونه،  مثالًدرست است؟ قول يك معصوم بوده است. آيا اين سخنان 

كسي كه در هر شـب جمعـه ايـن سـوره را تـالوت كنـد، امـام        «آمده بود: 7777 صادق امام قول از

آورده بـود:  9999 پيـامبر  قول از فرقان ةسور ةديگر، دربار ةنمون» قائم(عج) را ببيند و از ياران اوست.

    »شود و جاي او بهشت است. تالوت كند، روز قيامت مؤمن مبعوث مي را  آنكسي كه «

اند، اين نيست كه فـالن عمـل  هايى كه آثار خاصى برای برخى از اعمال ذكر كرده مقصود از روايت 
، مجموع علل مؤثر بر يـك چيـز »مهعلت تا«آن اثر است؛ بلكه مقصود اقتضای اثر است.  علت تامهٴ 

بردار  تخلّفوجه  هيچ حتمى و ضروری است و به ،با رفع تمام موانع است. تأثير چنين علتى بر معلول
ت فقـدان موانـع، يكى از شرايط مؤثر بر يك پديده است كـه در صـور» ىمقتض«كه  درحالى ؛نيست
د، توان تأثير نـدارد. چنـين چيـزی در جهـان ولى اگر مانعى بر سر راه آن قرار گير تواند اثر كند، مى

آتـش سـبب احتـراق چـوب «شود:  اگر گفته مى مثالً بات طبيعى نيز هست؛ ماديات و اسباب و مسبّ 
نظير تر  ،پديدار نشوند و موانع ،مانند وجود اكسيژن ،نحو مقتضى است؛ يعنى تا ديگر شرايط به ،»است

اگر كسى چوب تری را در  ،اهد گرفت. بنابراينبودن چوب، برطرف نشود، عمل احتراق صورت نخو
آتش بيندازد و با گذشت چند دقيقه از احتراق خبری نباشد، نبايد در آن گزاره ترديد كند؛ بلكه بايـد 

وجو كند كه آيا آن گزاره مشروط به شرايطى نيز هست يا نه و آيا مانعى برای تـأثير آتـش در  جست
   .چوب وجود دارد يا خير

شـرايط متعـددی از قبيـل   هد ديد كه اين گزاره ضمن دارا بودن ارزش صدق، مشروط بهخوا گاه آن
وجود اكسيژن و عدم موانعى چون رطوبت در چوب، تناسب ميزان حرارت آتش با مقـدار مقاومـت 

يعنى علت تامه محقق  رفع گرديد،و موانع مفروض ايجاد اگر تمام شرايط  حال،. نيز هستچوب و... 
. تـأثير ايـن خواهد بـودفوق  معنای كذب گزارهٴ  آن، به تخلّفب آتش خواهد گرفت و چو شد، حتماً 

آن  كـه اينكنـد.  است و همواره با ديگـر شـرايط عمـل مى» ىمقتض«و » جزءالعله«اعمال نيز به نحو 
 هٴ همـآيا تأثير اين عمل و هر شـرط ديگـر در  ،سهم هر يك تا چه اندازه است ،چيست شرايط دقيقاً 
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 ،تری ايفا كند و در جای ديگر عامل ديگـر سان است يا ممكن است در موردی نقش اصلىموارد يك
اثـر  كند يـا خـود مسـتقيماً  آيا ديگر ابزارها را در اثرگذاری تقويت مى ،مكانيسم تأثير چگونه است

عقلى و فكری بشر هنوز در حدی نيست  ها سؤال ديگر، مسائلى است كه ريشهٴ  و ده ها اين ،گذارد مى
سـازی  بـه بشـر، آگاه انبيـاپاسخ گويد. يكى از خدمات بزرگ ها  آن دقيق به كامالً  طور به ه بتواندك

  شناخت آن نيست.   تنهايى قادر به ز وجود چنين عاملى است؛ عاملى كه عقل بها انسان
 كاوی فلسفى و تحقيق در نصوص دينى دريافت اين اسـت كـه: توان با ژرف طور كلى مى آنچه به

ی طبيعـت بلكه علل طبيعـى مقهـور مـاورا ،علل و معلوالت مادی نيست عليت منحصر به دايرهٴ  اّوالً 
» تقوا«توان  مى اين شرايط برخى از شرايط و موانع تأثير در روايات آمده است؛ ازجملهٴ  هستند. ثانياً 
از منكـر، معـروف و نهـى   توان از فسق، عقوق والـدين، تـرك امـر بـه موانع مى جملهٴ را نام برد و از

در  ميـان آورد. ثالثـاً   های خدا در نظـام آفـرينش سـخن بـه سنّتهماهنگى وی با حكمت الهى و نا
 ذمهٴ   نصوص دينى آمده است كه پذيرش برخى از اعمال، مشروط به اين است كه اگر حقى از مردم به

اشيد آنچه مطرح شد ادا كند و اگر واجبى از او فوت شد، قضا نمايد. توجه داشته ب را  آنباشد  شخص 
و تأمل و فهـم  تدبّرجای قرآن  گاه قرائت بود و پرواضح است كه هيچقرآن  تنها در باب ثواب قرائت

 شـود؛، بايد سند احاديث نيز بررسى كه اينای كه بيانش الزم است  را نخواهد گرفت. آخرين نكتهقرآن  در
هزار هزار گنـاه در اثـر گفـتن فـالن ذكـر  مثالً  ؛دكن هايى با اعداد نجومى ذكر مى ويژه احاديثى كه ثواب به

؛ بـر دنكشـانبفسـاد   بـهاند جامعه را  داشتهرسد گروهى از منحرفان، قصد  نظر مى به . شود و... بخشيده مى
اند تا افرادی عمدًا گناه كنند و پيش خود فكـر كننـد بـا  ساخته و پرداخته ىهای فراوان ثواب همين اساس،

  شود.  امامزاده، تمامى گناهانشان بخشيده مىيا  فالن مسجد  فتن بهگفتن فالن ذكر يا ر
  
   بدهيد. توضيحاتي خود به نسبت مردم نظر جلب و جذب ةدربار.8

اِلحاِت َس يإن الذ(((( ايَن آَمنُوا َو َعِملُوا الص ْحمُن ُود مان آورده و اعمال صـالح يكه ا ىكسان« ١؛))))ْجَعُل لَُهُم الر
  »ها قرار خواهد داد. در دل ىآنان محبت یخداوند برا ،انجام دهند

اين امـور  شود. مىموجب جلب محبت ديگران  ،آيد كه رعايت اموری چند دست مىاز روايات به
  جمله:ه است، دانست. ازبه آن تصريح شدقرآن  الح كه درهای ايمان و كارهای ص توان مصداق را مى

                                                             

 . 96. مريم، ١
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  .داری . دين1
  .. افتادگى و تواضع2
  .. بخشندگى3
  .خويى (چهره شاد و روی باز) . خوش4
  .. مهربانى و اظهار دوستى به ديگران5
  .(طماع نبودن) مردم دارند آنچه. دل بركندن از 6
  .. رعايت انصاف در معاشرت با ديگران7
  .الى به ديگران در سختى و خوشى (مانند قرض دادن). كمك م8
  .. وفاداری9

  مراجعه نماييد. 3060 تا  3045، احاديث 1، جلدميزان الحكمه به كتاببرای آگاهى بيشتر 
  
ــار در  .9 ــد ب ــوزده چن ــدد ن ــرآن  ع ــهق ــار  ب ــت و رابطــ ك ــه اس ــدد و   ةرفت ــن ع ــين اي ب

    چيست؟» الرحيم الرحمن اهللا بسم«

عذاب بـر  نوزده نفر از فرشتگان«؛ ))))عليها تسعة عشر((((فرمايد:  مدثر مىسورهٴ  30هٴ آي بار در تنها يك
مهربانى نيستند، بلكه مأمور بـه  ترحم و شفقت و  مأمور به فرشتگانى كه قطعاً  ؛»اند دوزخ گمارده شده

  .كيفر و عذاب و خشونتند
بعد آيهٴ  ولى از ؛نشده استتصريح مأمور عذاب  مالئكهٴ   عدد نوزده ذكر شده و به تنها ،فوقآيهٴ  در
رابطـه  هٴ دربـارعدد فرشتگان مأموران عذاب است؛ اما   شود كه اين عدد اشاره به خوبى استفاده مى به

نقل شـده كـه 9از پيامبر اكرم الوسائل مستدركالرحمن الرحيم روايتى در كتاب  اّهللاٰ  بسمو  19عدد 
 اّهللاٰ  بسـمبايـد  ،گانه نجـات دهـد خواهد خداوند او را از جهنم نوزده ىهركس م«فرمايند:  حضرت مى

حرف است كه خداوند هر حرف از آن را سپری در برابر يكـى 19حمن الرحيم بگويد؛ زيرا دارای الر
  ١.»آتش قرار داده است گانهٴ  از دركات نوزده

  هستند.ضعيف  معموالً از نظر سندی مستدرك الوسائلالزم به يادآوری است كه احاديث 
                                                             

  .  99، ص 1  ، جالبرهان فى تفسير القرآنبحرانى،  ؛387، ص 4  ، جمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. نورى، حسين بن محمدتقى، ١
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هـا ماننـد    ها و بعضي از سوره مريم را خانم ةسورها مثل  چرا سفارش شده بعضي از سوره. 10

   محمد را آقايان بخوانند؟ ةسور

                  ،حـديثى باشـد اّول بايـد .هايى در روايـات يافـت نشـد تا مقداری كه تفحص شد چنـين سـفارش
محتـوای آن بـه بحـث  دربـارهٴ  گاه آن ،داشت پذيرفتنى یداگر سن كرد تاسندش بحث  دربارهٴ سپس 

كـه فضـائل قرائـت  )92جلد ( بحاراالنوارو نيز  البيان مجمعها در  اين سوره اّول پرداخت. با نگاه به
بر فرض كه روايت صحيحى پيدا  ،حال .شما وجود نداشت سؤالكند، مطلب مورد  ها را بيان مى سوره
  است: چنين پاسخش ،شد

محتوای سوره و فوايدی كه قرائت هر سـوره بـرای   به ،عالوه بر اجر معنوی ،لى اين امرعلت اص
سفارش شده كه بـه ها  مريم به اين جهت برای خانمسورهٴ قرائت  مثالً  ؛گردد قشری خاص دارد برمى
و هـا  بـه خانم ،درنتيجـهگـردد.  مىبرای ايشان اتفاق افتاده برو وقايعى كه 3 داستان حضرت مريم

هـر سـوره هرچنـد  ،مفيدتر خواهد بود. بنابراينها  آن ن برایآ تر است و مطالعهٴ  ائل آنان نزديكمس
بـرای آن  ،خاطر ارتباط بيشتر موضوعاتش بـا قشـری خـاص ممكن است به ،برای عموم مفيد است
  گروه بيشتر مفيد باشد.

 
يه مانند خوانـدن  گويند در ماه رمضان خواندن يك آ خواستم بدانم راست است كه مي مي. 11

    است؟قرآن  يك ختم

                  كِتَـاِب   ًة ِمـْن يـآ  َشـْهِر َرَمَضـانَ   ىَمْن َقَرَأ ِفـ«مثل اين روايت:  ؛كور در روايات آمده استمطلب مذ 
 ِ ُهور  ِمنَ   ِرهِ يغَ   ىفِ   الْقُْرآنَ   َختَمَ   كََمْن   كَانَ   َعز َو َجلَ   اّهللاٰ كـريم در قـرآن  ن باشـد كـهشايد علت اي ١.»الش              

ْهُر َش ((((: نزد پروردگار متعال برخوردار است  ى ويژهاين ماه از احترام و قداست ه وماه رمضان نازل شد
ماه رمضان در روايات اسالمى  ٢ .))))َو اْلفُْرقان  ناٍت ِمَن الُْهدىيَو َب  ِه اْلقُْرآُن ُهدًى ِللناِس ي فُأنِْزلَ  یَرَمضاَن الذ
  .خاص دارد ىنيز اهميت

                                                             

  . 97، ص فضائل األشهر الثالثة، محمد بن على، . ابن بابويه١
  . 185. بقره، ٢
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  فصل هشتم: 
 

  )پرسش 36( االت كالمي دربارة قرآنؤس
  

   الم خداست؟كقرآن  گوييد به چه استنادي مي.1

  اشاره خواهد شد:ها  آن وجود دارد كه به برخى ازقرآن  داليل بسياری برای الهى بودن
های مهم برای تشخيص آسمانى بودن يـا  يكى از راه ،شخصيِت آورنده :9خدا شخصيت رسول . 1

بـديهى . كند آن كتاب بر وی نـازل گرديـده اسـت شخصيت كسى كه ادعا مى است؛ نبودن يك كتاب
گويى مدعى، كليد فهم اين مسئله است؛ يعنى عقل سليم هرگز چنين ادعـايى  كه صدق و راست است

هـا سـال در ميـان مـردم  پذيرد. در مقابل، اگر مدعى كسى باشد كه ده را از فرد بدكردار و كذاب نمى
وفـاق  بـر آن همـهٴ آنـان انسان بوده و نوخو و رفتار وی در ديد و نظارت هزارا زيسته و دقيقًا ُخلق

 هٴ كـه بخواهـد بـر همـ كنـد؛ مگـر آن وی اطمينان پيدا مى بر صحت گفتهٴ  زيادیانسان در حد  ،دارند
  باورهای مسلّم خود پشت پا زند.

تعـاليم  –تر از دسترس عقول بشری اسـت  اش رفيع كه قله –معارف بلند قرآنى  محتوا و تعاليم: . 2
وی بشريت قرار داده و نظـام اخالقـى، اجتمـاعى، نظيری كه فرا ر بخش بى ساز و سعادت بلند انسان

مبـانى  -شـدهتـرين دانشـمندان جهـان  كه موجـب تحيّـر و اعجـاب بزرگ –حقوقى و... كامل آن 
همه  -افكند كه خرد را در شگفتى مى -تاريخ و... هٴ شناختى، فلسف شناختى، انسان خداشناختى، هستى

سان كه بسياری از خردورزان و فرزانگان بشـری  گويای الهى بودن اين كتاب عظيم است؛ آن ،و همه
سـالف خـود در از شرق و غرب و مسلمان و نامسلمان، دهان بر سـتايش آن گشـوده و از نـادانى اَ 

  اند. اعتذار جستهقرآن  مهری به ساحت مقّدس بى
اب خود اين كتاب است؛ زيـرا ايـن كتـ ،مجيدقرآن  ترين دليل بر الهى بودن مهم اعجاز و تحدي: . 3
اعجازين خود را حفظ نموده و با جهانيـان  هٴ ها جنب زمان هٴ ای جاويد و زنده است؛ يعنى در هم معجزه
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كند و خود دليل متقن و استواری بر خدايى بودن خويش است (آفتاب آمد دليـل آفتـاب).  تحدی مى
ی يكـديگر كدامين كتاب است كه در ميان تمام بشريت بانگ زند كه اگر جن و انس بـه يـار ،راستى

گزاف است، بلكه پانزده قرن است عمـًال  نه سخنى به ،اين ١.بشتابند از آوردن كتابى مانند آن ناتوانند
 هٴ قدر جنب ترين اديبان و انديشمندان را در برابر خود به نمايش گذاشته است؛ باالتر، آن ناتوانى بزرگ
و احـدی را  ٢وره مثـل آن بياوريـدتوانيد فقط يك س گويد: اگر مى كه مى برجسته استاعجازين آن 

تنها در يك زمينه، مانند بالغت و فصاحت نيست، بلكه قرآن  كه، اعجاز تر آن يارای آن نيست. جالب
صـدها كتـاب و  ،اعجاز علمى: در اين زمينه .)2الف) اعجاز ادبى؛  جمله:اد گوناگونى است ازدر ابع

كـه تنهـا در  –قـرآن  ه و از رازهای علمـىمقاله از سوی دانشمندان شرق و غرب به نگارش درآمد
اعجـاز در  )3؛ انـدهمـه انگشـت حيـرت بـه دنـدان گرفتـه –كشف شده ها  آن قرون اخير برخى از

  اعجاز در ذكر مسائل تاريخى. .)4؛ مانند پيروزی روم بر ايران ،های تاريخى پيشگويى
  شـهيد  ،وحـى و نبـوت. 1 هـای زيـر مراجعـه نماييـد: به كتاببرای آگاهى بيشتر در اين زمينه 

، سيدمرتضى توسـليان؛ عظمت قرآن. 3حسين طباطبايى؛ ، سيدمحمد1، ج تفسير الميزان. 2مطهری؛ 
، محمـدعلى شـناخت قـرآن هٴ دربـار. 5، جمعى از نويسندگان؛ هايى پيرامون شناخت قرآن درس. 4

، مكـارم خـرين پيـامبرو آقـرآن  .7، فخرالدين حجازی؛ و پيامبرقرآن  پژوهشى پيرامون. 6گرامى؛ 
اّهللاٰ دبير؛  مهندس ذبيح ، موريس بوكای، ترجمهٴ و علمقرآن  ای ميان تورات، انجيل، مقايسه. 8شيرازی؛ 

ها كتاب از دانشـمندان غيرمسـلمان  ، جان ديورت پورت و دهعذر تقصير به پيشگاه محمد و قرآن. 9
  و علم.قرآن  هٴ دربار
 
    ترين دين است؟ رين كتاب و اسالم كاملت كاملقرآن  چرا بايد فكر كنيم كه. 2

  داد: پاسختوان  اين سؤال را چند گونه مى
ترين ديـن كـدام  هايى كه در جهان موجود است فكر كنيم كـه كامـل در بين دين كه اين :لاوپاسخ 
 و هـا كـه مسـيحيت و يهوديـت اسـت، كتـاب ثـابتى نـدارد بينيم كه بهترين آن دين مى گاه آن .است

                                                             

  . 88، اسراء. ١
 . 23، بقره. ٢
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 ١ها چندين دهه بعد از به صـليب كشـيده شـدن عيسـى ين انجيلاّول ن تحريف شده است.هايشا كتاب
 تورات است كه به ترجمهٴ  موجود است ترجمهٴ  آنچهنوشته شده است و تورات اصلى موجود نيست و 

ان و زرتشتي انبودايي ٢.دروغى بزرگ است ،معروف است كه خود اين »هفتاد نفری«يا  هشتاد نفری«
تر است اسالم است  كه كتابش تحريف نشده  كامل آنچه ،پس در اديان موجود دتر دارند.ى بوضعنيز 

  و باقى مانده است.
مدارانه  عاقالنه، عادالنه، فطرت ،های اسالم باز آموزه ،های آسمانى بنگريم های كتاب اگر به آموزه

 ،تر است. بلـه كامل ،اين دين ؛ يعنىنيستگرايانه است و ساير اديان محتوای كتابشان چنين  جانبه و همه
ولـى  ؛انـد بودهمتدينان ترين  ترين و بافرهنگ عالم ،اّول های در دورهمسلمانان  ،اگر به پيروان اديان بنگريم

های جهان غرب، مـردم مسـلمان از  های مستبد و جاهل داخلى و توطئه خاطر حكومت متأسفانه امروزه به
 ،نـداردربطى به اسالم  مسلّماً مسلمانان  ماندگى عقب .برند نمى نظر فرهنگى و صنعتى در وضع خوبى به سر
  بلكه به همان اموری كه گفته شد منتسب است.

                   كنيم بلكـه بـه محتـوای خـود ايـن ديـن نظـر مـى ،های موجود نـداريم كاری به دين دوم: پاسخ
                     جــا از راه  سـت؛ يعنـى در اينه سـاخته انيازهـای مـادی و معنـوی مــا را بـرآورد هٴ همـبينيم  و مـى
چيز و حتى پس از گذشت  جامع بود و بيانگر همه ،شويم. وقتى كتاب اين دين وارد مىقرآن  امعيتج

                  هماننـدی بـرای يـا  های آن را كامـل بشناسـند ای از سـوره پانزده قرن از آمدنش نتوانسـتند سـوره
ترين  بـرای چـه در كامـل گاه آن ،داران بود بياورند و مطالبش فرا نياز دين و دينها  يكى از آن سوره

                 احمـد عابـدينى در ايـن بـاب  نوشـتهٴ  ،قـرآن ژرفـايىنگاهى بـه كتـاب  .بودن اين دين شك داريم
  نمايد.  مناسب مى
  از دو راه اثبات كرد: توان در پاسخ به سؤال فوق بايد گفت: جامعيت دين خاتم را مى سوم: پاسخ

آدمـى را بـرای  ،. خداوند حكيم1 دهيم: كه آن را با بيان چند مقدمه توضيح مى ٣الف. دليل عقلى
زندگى آخـرت اسـت و  . زندگى دنيا مقدمهٴ 2 هايى و سعادت جاودانه آفريده است؛رسيدن به كمال ن

                                                             

خره زمـانى را قبـول ندارنـد. بـاأل ديـدگاهولى مسـلمانان ايـن  ؛به صليب كشيده شده است7عيسى ،مسيحيان ديدگاهطبق .١
 ارد. خاكى رخت بربسته است و عبارت به همان زمان اشاره د Wاز اين كر7عيسى
 ،ها عين يكديگر است ديدند ترجمه ،كه به هم رسيدند هنگامى .گويند هفتاد نفر جدای از هم نشستند و تورات را ترجمه كردند مى.٢

 بدون هيچ اختالف!
 كنند.  مين از اين دليل برای اثبات ضرورت نبوت و نيازمندی به وحى نيز استفاده مى. البته متكلّ ٣
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عمال و رفتار ما در رسيدن يعنى ا ؛سعادت و شقاوت ابدی در گرو چگونه زيستن در اين جهان است
                 . شـرط الزم بـرای سـعادتمندی در جهـان 3محـروم شـدن از آن دخيـل و مؤثّرنـد؛ يـا  به سعادت
 هٴ اعمال با نتايج اخروی آن است؛ زيرا تا زمـانى كـه رابطـ هٴ منوط به شناخت چگونگى رابط ،آخرت

                ،بـا سـعادت و شـقاوت آدمـى روشـن نباشـد هـا آن هٴ اعمال و رفتارها با نتايج اخروی آن و رابطـ
. ابـزار عمـومى 4ريزی كرد؛  برای زندگى اين جهان پىای  جانبه صحيح و همه هٴ توان برنام چگونه مى

 ؛از درك چگونگى روابط اعمال و رفتار دنيوی با نتايج اخروی ناتوان اسـت ،شناخت (حس و عقل)
خـارجى آنچـه درك  هٴ تنهايى و صـرفنظر از تجربـ عقل هم به بسيار محدود هستند و ،چراكه حواس

                    گوينـد؛ ماننـد  يـه مىاّول بـديهياتهـا  آن يك سلسله مفاهيم كلـى اسـت كـه اصـطالحًا بـه ،كند مى
اعمـال و  هٴ های اخـروی و كشـف و درك رابطـ شناخت پديده ،محال بودن اجتماع نقيضين. بنابراين

نـه توسـط  ،روزی بختى يا تيـرهگاهى از تأثير اعمال آدمى در نيكايج اخروی آن و آرفتار آدمى با نت
                   گفتـيم كـه  چنان ،شـود. از سـوی ديگـر حس و نه عقل و نه حتـى از همكـاری آن دو حاصـل نمى

                                      ای صــحيح و جــامع بــرای زنــدگى منــوط بــه آگــاهى و شــناخت ايــن  توانــايى طراحــى برنامــه
                      عمـومى و همگـانى بـرای رسـيدن بـه هـدف و غايـت  های ير و تأثرهاست. حال كـه شـناختتأث

 ،مقتضای حكمت خداوند اين است كـه بـا ارسـال رسـول و انـزال كتـب ،دنخلقت ناكافى و نارساي
 هٴ بر اساس آن، راه صـحيح زنـدگى و برنامـكامل فراروی انسان قرار دهد تا آدمى  ای جامع و برنامه

  سعادت خود را بشناسد.
تـوان  مىها  آن داللت دارند كه ازقرآن  آيات متعددی بر جاودانگى و جهانى بودن :ب. دليل نقلى

  جامعيت دين اسالم را اثبات نمود:
ى . جهانى بودن دين خاتم و جامعيت آن: برخى از آيات قـرآن، اسـالم را ديـن جهـانى معرفـ1
مانند:  ؛خاص منطقهٴ يا  كند كه خداوند آن را برای تمام بشريت هديه كرده است، نه برای يك گروه مى
ِ ِإَل  ىَها الناُس ِإن يا أَ يقُْل (((( شـما  هٴ همـ یر خـدا بـه سـوامبيمردم، من پ یبگو ا« ١؛))))عايكُْم َجميَرُسوُل اّهللاٰ

  .» ميا ان نفرستادهيجهان یبرا ىو تو را جز رحمت« ٢؛)))) نيَو ما َأْرَسْلناَك ِإال َرْحَمًة ِلْلعاَلم(((( ،»هستم
                                                             

 . 158. اعراف، ١
 . 107اء، . انبي٢
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 امعـهٴ جهانى بودن دين خاتم آن است كه متناسـب بـا جوامـع مترقـى ديگـری غيـر از ج هٴ الزم
طلبيد نيز سخنى داشته باشـد  العرب كه نيازهای بشری داشته و معارف در سطح باالتری را مىجزيرة
  نيز باشد و اين امر شاهدی بر جامعيت دين اسالم باشد.ها  آن هدايت و راهنمايى هٴ تا ماي
ايع از سـاير شـرهای دين خاتم كـه آن را  . جاودانگى دين خاتم و جامعيت آن: يكى از ويژگى2

آن است كه ظهورش توأم با پايان يافتن و مختومه شدن دفتر نبوت » ىجاودانگ«كند،  ديگر ممتاز مى
 :دهـد ه مىئدر طول اعصار اراها  بخشى برای تمام انسان حيات هٴ بوده است و احكام و تعاليم آن برنام

)))) ِ ٌد َأبا َأَحٍد ِمْن ِرجاِلكُْم َو لِكْن َرُسوَل اّهللاٰ بِ  ما كاَن ُمَحماز مـردان  كيـ چيمحمد پدر هـ« ١؛))))نييَو خاتََم الن
ذ(( ،»امبران استيخدا و خاتم پ فرستادهٴ  ىول ؛ستيشما ن َل الْفُْرقاَن َعلـى یتَباَرَك ال كُـوَن يَعبْـِدِه لِ   نَز
حـق از  خود فرقـان (كتـاب جداسـازندهٴ  كه بر بندهٴ  ىبزرگ و خجسته است كس« ٢))؛رايَن نَذيلِلْعالَم

  »دهنده باشد.ان هشداريجهان یتا برا باطل) را نازل فرموده
سـند هـدايت  ،خاتم پيامبران و تعاليم و احكام آن ،آن هٴ الهى و آورند كتابرين آخ ،قرآن حال كه

آيد كه اسـالم بايـد  مى از آن است، چنين انتظاری پيش مىف به وفاداری دائبرای كل آدمى و او مكلّ 
 ترين جوامع حتى پيچيده هٴ همهدايت  در اعصار مختلف سخن داشته باشد و زمينهٴ ها  برای تمام انسان

  را تأمين نمايد.ها  آن را فراهم و سعادت دنيوی و اخرویها  آن
مانند آياتى كه تبيان بودن هر است؛  شدهآيات ديگری نيز برای جامعيت دين خاتم استناد به البته 

ْلنا َعَل ((((كند:  تأكيد مىقرآن  چيزی را در َشـيَك اْلِكتـاَب ِتْب يـَو نَز بُْشـرى ٍء َو ُهـدًى َو َرْحَمـًة َو  ىانـًا ِلكُـل  
مسـلمانان رهنمـود و رحمـت و  یاسـت و بـرا یزين كتاب را كه روشنگر هر چيو ا« ٣؛))))نيِلْلُمْسِلم
  »م.ياست، بر تو نازل كرد یبشارتگر

لكـل  اانيتب« ،قرآن اين است كه بيان هر چيزی است و به تعبير خودقرآن  يكى از صفات عمومى
 هٴ همـسازی است و برای تكامل فرد و جامعه در  كتاب تربيت و انسانقرآن  جا كه . از آناست» ءىش

اموری اسـت كـه بـرای  هٴ هم ،در اين آيه» ءىكل ش«منظور از  است، ابعاد معنوی و مادی نازل گشته
چه در سعادت و هـدايت انسـان تـا روز قيامـت ، آنبه بيان ديگر ٤.هدايت الزم است پيمودن اين راه

                                                             

 .40. احزاب، ١
 . 1. فرقان، ٢
 . 89. نحل، ٣
 . 36، ص 11، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازی و ديگران، ٤

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 های قرآنى ها و پاسخ پرسش    188188188188

بينى، حقوقى، اقتصـادی، اعم از مسائل ارزشى و اخالقى، معارف حقيقى مربوط به جهان ،مؤثر است
   ١.در آن بيان شده است ،مسائل   مربوط به جهان هستىيا  سياسى

      جـا  مـا در ايـن ت دين خـاتم نقـل شـده كـهجامعي هٴ دربار:روايات فراوانى نيز از معصومين
ای مردم، هـيچ «الوداع فرمود: در سفر حجة9 كنيم: رسول اكرم اكتفا مىها  آن فقط به ذكر برخى از

كـه شـما را بـه آن امـر  ك و از آتش جهنم دور كند، مگـر آنچيزی نيست كه شما را به بهشت نزدي
 كه شما را به آتش جهنم نزديك و از بهشت دور كند، مگر آن ام، و هيچ چيزی نيست كه شما را نموده

  ٢.»ام از آن نهى كرده
                  را بيـانگر قـرآن  همانـا خداونـد تبـارك و تعـالى«نيز نقل شده كـه فرمـود: 7از امام صادق

               حتى به خدا سوگند كـه رهـا نكـرده چيـزی را كـه بنـدگان خـدا بـه آن  ؛هر چيزی قرار داده است
كـرده  بيان مىقرآن  تواند بگويد ای كاش خداوند آن را در جا كه كسى نمى احتياج داشته باشند، تا آن

   ٣.»و نكرده است
Wهمـين بحـث مطـرح  دقيقـاً  ،يكى از دو منبع اصلى دين ماست كه ايننيز با توجه به قرآن  دربار

  گردد. بت مىنيز ثاقرآن  جامعيت و كامل بودن ،است و از همين طريق
  
مگر چه كسـاني   .ها روي زمين به فساد مشغول بودند ه) و جندر كتابي خواندم ابليس (اجّن. 3

ـ   مـي هـا روي زمـين خـون و خـونريزي      روي زمين بودند كه جن                 مطلـب نوشـته   ةكردنـد؟ ادام

ند به فرشـتگان  طور است كه وقتي خداو، پس چكساني بود كه به اسارت گرفته شد وبود ابليس جز

دانسـتند   فرشتگان نمـي  ،كند دهد در برابر آدم سجده كنند و ابليس سجده نمي و ابليس دستور مي

              پـس چـرا    ،نيست؟ مگـر خودشـان ابلـيس را بـه اسـارت نبـرده بودنـد       ها  آن كه ابليس از جنس

    از هويت او با خبر نبودند؟

بـه هـر منبعـى  .كنيـد ز چه منبعـى اطالعـات كسـب مىدربارW موضوعات دينى بايد دقت كنيد كه ا
   :كنيم مىخدمتتان عرضه  زير رانكات  ،توان اعتنا كرد. برای واضح شدن اصل مطلب نمى

                                                             

 . 172تا  163، ص 2، ج قرآن شناسى. مصباح يزدی، محمد تقى، ١
 . 83، ص 5  (ط. اإلسالمية) ج الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب، ٢
 . 174يث ، حد74، ص 3، ج نور الثقلين. حويزی، ٣
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پـس « ١؛))))َس كاَن ِمـَن اْلِجـنيَفَسَجُدوا ِإال ِإْبل(((( :نه فرشته ،بوده است» جن« ، شيطان يا ابليساّوالً 
تصريح خودش از جنس آتش بـوده  يطان بهش ،عالوه بر اين.» س كه از جن بوديسجده كردند جز ابل

 چنين همنيامده است كه مالئكه و فرشتگان از آتش خلق شده باشند. قرآن  ولى در هيچ جای ٢؛است
 ،ماهيـت خلقتشـانكـه فرشـتگان بـه دليـل  تصريح شده كه ابليس عصيان كـرد و حـال آنقرآن  در
  كنند. وجه عصيان نمى هيچ به

جن ماننـد  – كه طرح تفصيلى و تفسير آن در اين مجال ممكن نيست – قرآن ثانيًا براساس آيات
يكـى را  ،موجودی انتخابگر و صاحب اراده است و هنگامى كه بر سر دو راهـى قـرار گيـرد ،انسان
، ؛ اعـراف6، ؛ تحـريم24، ؛ بقره11 و15 و14 ،ن؛ ج130،انعام ؛56، های: ذاريات سوره :گزيند برمى
موجـودی انتخـابگر و صـاحب اراده بـوده و  ،جـا كـه جـن بـوده اسـت شيطان از آن ،بنابراين .38
  .سرپيچى كنداز فرمان خداوند  ستهتوان مى

دهد ابليس از  نشان مى مطلب اين .شود ظاهر كالم الهى اين است كه ابليس از فرشتگان استثنا مى
و مـاهيتى متفـاوت بـا  استدر مجموع محققين معتقدند كه ابليس از جن  البته ٣.ن بوده استفرشتگا

گروهى معتقدند كه فرشتگان و ابليس بـا هـم بـه يـك امـر  ،لذا در بررسى اين آيات فرشتگان دارد؛
ده كـه در آيات الهى چنين تعبير ش ،ها آن فرشتگان و اكثريت اما از باب غلبهٴ  ؛اند مأمور به سجده شده
يكـى بـه فرشـتگان و  :اند كه اساسـًا دو امـر شـده گروهى ديگر معتقد شده ٤به فرشتگان امر كرديم.

  ذكر شده است. اّول تنها امر ،اما در آيه ؛ديگری به ابليس
فرمايند ابليس [به جهت كثرت عبـادت]  نظر ديگری دارند. ايشان مى;مرحوم عالمه طباطبايى 

قاصـعه  در خطبـهٴ 7رشـتگان در آن مقـام قـرار داشـتند. اميرالمـؤمنينای بود كه ف در مقام و رتبه
های دنيـا بـوده يـا  فرمايد: ابليس شش هزار سال خداوند را عبادت كرد كه معلوم نيست از سـال مى

ابليس بـه دليـل  البتهمتوجه همين مقام و مرتبه بود.  ،نبود و امر به سجدهمتمايز لذا از آنان  ٥؛آخرت
                                                             

 . 50. كهف، ١
  . 12. اعراف، ٢
  . 31و 30. حجر، ٣
 . 29و  28. حجر، ٤
 . 287(صبحى صالح)، ص  نهج البالغة. سيدرضى، محمد بن حسين، ٥

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 های قرآنى ها و پاسخ پرسش    190190190190

تعبيـر حضـرت  ،از اين مقام تنـزل كـرد و از فرشـتگان متمـايز شـد. بنـابراين ،مخالفت و عصيانش
ابليسى  فرمايند حضرت مى ،درواقعبه همين مالك باشد. تواند ناظر  مىقاصعه نيز  در خطبهٴ 7على

  ١.استكبار از آن مرتبه تنزل نمود واسطهٴ  به ،مالئكه بود كه در مقام و مرتبه در رتبهٴ 
متون دينى ميسر اسـت و  هٴ همن است كه فهم معارف دينى از طريق دقت در توجه اي درخور نكتهٴ 

       ،قـرآن ِح تصـري ، بهطـور كـه گذشـت همـان مالك است. ،شود چه از مجموع متون دينى فهميده مىآن
اند.  اين نظر را ارائه كرده ،لذا مرحوم عالمه با توجه به مجموع آيات در اين باب ؛ابليس از جن است

پـردازی دارد، چنـدان  داسـتان نويسند و بيشـتر جنبـهٴ  هايى كه افراد غيرمحقق مى كتاب است روشن
  اعتنا نيست. درخور
  
انّا انزلناُه قرآنًا (((( :را به زبان عربي نازل كرده استقرآن  شود توضيح دهيد كه چرا خداوند مي. 4
   .))))ًا لعلكم تعقلونيَعرب

ها و  های گوناگونى مطرح شده است كه رشـته زبان، روش و سبك نگارش متون دينى، بحث هٴ دربار
 متكفل آن هستند.ها  های متعددی در دانشگاه گرايش

های متعـدد آن، تنهـا بـه  را برگزيده و از بين بحثقرآن  های مقدس، در اين نوشتار، از بين كتاب
به تمـام جوانـب آن  دليل محدوديت ؛ هرچند بهبه زبان عربى استن قرآ پردازيم كه چرا اين بحث مى

خداونـد بـه زبـان عربـى بـر پيـامبر  از ناحيـهٴ قـرآن  آيـاكـه  بحث دربارهٴ اين مثالً پردازيم؛  نمىنيز 
محتوای آن به پيـامبر وحـى شـده و  كه اينيا  –گونه كه ما معتقديم  همان –نازل شده است 9اكرم
و مباحث ديگری  – اند گونه كه برخى اّدعا كرده همان –زبان عربى ريخته است آن را در قالب  ايشان

 كنيم. ديگر موكول مى ىاز اين دست را به فرصت
در  ،دينـى اسـت دينى و درون گونه مباحث نيز دارای دو روِش برون جا كه وارد شدن به اين از آن

 گزينيم.  دينى را برمى اين نوشتار تنها، روش درون
های هر بحث بـا بحـث  فرض بحث به اين دليل است كه مبادی، اصول و پيش ردن دايرهٴ محدود ك

نتيجه بـودن  بحث، در ابتدا سرگردانى و در پايان بى ديگر متفاوت است و مشخص نشدن مبنا و دايرهٴ 
                                                             

  . 65، ص 8 اعراف، ج Wسور 11 ۀ، ذيل آيالميزان فى تفسير القرآن. طباطبايى، محمدحسين، ١
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 نعنـوا ای از مسائل به كند پاره اقتضا مى گستردگى مباحث ،را به همراه خواهد داشت. از طرف ديگر
جملـه ذيرد. ازهای ديگـری صـورت پـ بحثها  آن ول و پايه مورد توافق واقع شود تا با توجه بهاص

تكرار شدن يك مطلب «، »ظاهر الفاظ قرآن حّجت است«اين است كه  شده پذيرفتههای  اصول و پايه
فايـده و بـدون هـدف كنـار يكـديگر قـرار  قرآن، كلمـات را بى«، »رساند اهميّت آن را مىقرآن  در
رويم و  سراغ سؤال اصلى مى ،ها فرض و... پس از اين مقدمه و روشن شدن محدوده و پيش »دهد ىنم

  پردازيم. به تجزيه و تحليل آن مى
 چرا زبان قرآن، عربى است؟
گـاهى  نيز خواهد داشـت. ىهای متفاوت پاسختوان مطرح كرد و البته  اين پرسش را چند گونه مى

كه شخصى عرب بود و در مكـه مبعـوث  9 چرا حضرت محّمدشود كه  گونه مطرح مى پرسش، اين
روشن است؛ زيرا هر پيامبری بايد به زبان قوم  پاسخدر اين صورت،   .شد، قرآنى به زبان عربى آورد

آن بينديشند و راه برای ايمان بـه آن يـا  دربارهٴ خويش سخن بگويد تا مردم، آن سخنان را بشنوند و 
بـه  ،عـرب كلى جای اين سؤال نيست كه چرا پيـامبرِ  طور به جا در اين ،تكذيب آن باز شود. بنابراين
 بلكه برعكس اگر كسى بخواهد آوردن كتاب به زبان ديگری را وظيفهٴ  ،آورد زبان غيرعربى كتاب نمى
تناسب حكم و موضوع، تناسب ظرف و مظروف و تناسب  ،به عبارت ديگر .او بداند، بايد دليل بياورد

دارای كتـاب  مثالً كند كه پيامبر عرب، دارای كتاب عربى و پيامبر فارس  اقتضا مى ،ههم ،حالّ و محلّ 
                   ١؛))))  َن لَُهـميَبـيَو مـا َأْرَسـْلنا ِمـْن َرُسـوٍل ِإال ِبِلسـاِن َقْوِمـِه لِ ((((فرمايـد:  نيـز مىقـرآن  فارسى و... باشد.

 ،بنـابراين .» ان كنـديـق را] بـراى آنـان بيم تا [حقايامبرى را جز به زبان قومش نفرستاديچ پيما ه«
بلكه الزم است و گرنه تفهيم  شده و پذيرفتهپذير، امری  سازش زبان هر پيامبر با زبان پيام و زبان پيام

                    كـه  ايـن :شـود ديگـر مطـرح مى ای گونـه ين پرسـش، بهگـاهى همـالبته پذيرد.  و تفّهم صورت نمى
                   چـرا  .چرا آخرين پيامبر خدا، عرب زبان بود تا به دنبال آن كتـاب وی نيـز بـه زبـان عربـى باشـد

 كـامالً اين پرسـش بـا پاسـخ پرسـش نخسـتين  پاسخ ها و... نشد؟ ها، ترك اين توفيق شامل فارس
                ت تـا پاسـخ، كامـل و جـامعجا بايد جهات و امور گوناگونى را در نظـر گرفـ ت است. در اينمتفاو

 جمله: باشد. از
                                                             

 . 4. ابراهيم، ١
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بايـد بشـر را اجمـاالً در سـطحى از  طبعاً الف) وقتى سخن از آخرين پيامبر و آخرين پيام است، 
طايفه يـا گروهـى از  كم دستآگاهى و شعور دانست كه قدرت دريافت آخرين پيام را داشته باشد يا 
 های بعدی برسد.  آنان بتوانند آن پيام را دريافت كنند و از آن نگهبانى كنند تا به نسل

 ،كنند عمل به آخرين وحى را پيدا مى و  داری نگه فهم، دريافت،  مردم، قابليت از ب) اگرچه برخى
رت و مكنت بيشـتری، ديـن جديـد و تری با امكانات فراوان و قد مسلّم، گروه بيشتر و بزرگ طور به

تابند و درصدد از بين بردن آن و از ميان برداشتن معتقدان، حافظان و نگهبانـان  آخرين پيام را برنمى
بايـد  ،انـد. بنـابراين هـايى بوده چنـين گروهگرفتـار گونه كه در طول تاريخ، انبيا  ؛ همانآيند مى برآن 
 يده شود.كاری برای مقابله با اين مشكل انديش راه

قـرآن  العـاده، از ديـن و ج) با اذعان به اين مطلب كه بنا نيست پيوسته با معجزه و كارهای خارق
بايـد  – خواهد به بشريت عرضه شود ويژه وقتى كه آخرين پيامبر و آخرين پيام مى به – حمايت شود

غيبى، حفـظ گـردد و خود و بدون توّسل به معجزات و امور  ای عمل شود كه دين خاتم خودبه گونه به
 به نگهبان و حافظ بيرونى نياز نداشته باشد.

رويم تـا ببينـيم در كـدام  مى و محيط زندگى آنانها  با در نظر گرفتن نكات يادشده، سراغ انسان 
 بيشتر قابل تحقق است.» ج«محيط و كدام شرايط، آن نكات، خصوصًا بند 

 ؛روش، آيين و نسب خود تعصـب خاصـى دارنـد ها مردمانى هستند كه بر زبان، راه و  عرباّوالً 
حتـى در ايـن دوره كـه  ؛راحتى از زبان و فرهنگ خـود جـدا كـرد توان آنان را به ای كه نمى گونه به

ها حتى حاضر نيستند لباس  اكثر عرب ،خود خارج كرده است يهٴ اّول ها همه را از حالت تبليغات رسانه
 ،های سابق كه تبليغات انترناسيوناليستى وجود نداشته زمان ى خود را كنار بگذارند تا چه رسد بهسنّت
 تبليغات بر حفظ مليّت بوده است.  هٴ همبلكه 

 ،بردار نبودنـد طور ويژه در شرايطى بودند كه نه تنها از زبان خود دسـت های حجاز به ثانيًا عرب
از زبان و فرهنگ خود  توانستند آنان را مجبور كنند كه های خارجى نيز نمى ها و سلطه بلكه حكومت
 منطقـهٴ  .بردنـد سـر مى زيرا آنان از قيد و بند مسائل حكومتى آزاد بودند و در باديه به ؛دست بردارند
های مقتدِر آن  آب و علف و بدون امكانات بود كه حتى حكومت قدر گرم، سوزان، بى وسيع حجاز آن

حكومـت خـود  جـا را جـزو گسـترهٴ  آن دادنـد و جا رغبتى نشـان نمى زمان، نظير ايران و روم به آن
گرفتند كه مردم آن سـرزمين را نـابود يـا از زبـان  اگر تصميم مىهم بر فرض  .آوردند حساب نمى به
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خاص سـاكن  توانستند؛ زيرا آنان در يك نقطه و يك منطقهٴ  اصلى و فرهنگ خودشان برگردانند، نمى
های حجاز را با آن آشنا كرد تا از خطـر  و عرب را به زبان عربى نازلقرآن  نبودند. بنابراين خداوند،

داشتند و نـه امكـان نـابودی  بر مىدست ها از زبان خود  درونى و برونى محفوظ بماند؛ زيرا نه عرب
 های خارجى فراهم بود. زبان آنان برای سلطه

                    ثالثًا زبان عربى با توجه بـه كثـرت ضـماير، تفـاوت ضـميرهای تثنيـه، مفـرد و جمـع، تفـاوت
                    های مذكر و مؤنث، داشتن انواع گونـاگون جمـع (نظيـر جمـع ِقلّـه، كثـرت، صـحيح)، داشـتن صيغه

تفاوت معنای يك لفظ در قبايل مختلف، از امكانات فراوانى  باألخرههای فراوان و  كنايات و استعاره
                    گويى و نارســايى  فــاظ و بــدون ابهــامبــرای بيــان بيشــترين حجــم مطالــب در كمتــرين حجــم از ال

 برخوردار بوده است.
، برای بقای دين خاتم، سرزمين حجـاز و شده در قوم عرب های مطرح و ويژگى با توجه به نكات

های  العاده از دين و بيمه كردن بقـای آن بـرای نسـل زبان عربى، بهترين راه دفاع طبيعى و غير خارق
اقتضـا  بـود و همـين امـر ن بيشترين حجم مطالب در كمترين لفظ، بدون ابهام و پيچيدگىآينده و بيا

بـى آورده شـود تـا آن بـه زبـان عرقـرآن  ها مبعوث شـود و از بين عرب9 كرد كه پيامبر اكرم مى
های درونـى  با جاذبـهقرآن  زمان، روش و آيين مردم را به سوی اسالم سوق دهد و حضرت به مرور
باديه كه دوستدار كالم مـوزون و فصـيح بودنـد  های عربهای  آهنگ دلپذيرش، در ذهنخود، آوا و 

 نيز در امان بماند.  های لفظى از خطر انواع تحريف ،درنتيجهجای باز كند و 
دارای نگهبانى قرآن  گونه قرار داده شده تا اينقرآن  توان گفت كه مكان نزول و زبان مى ،بنابراين 

 باشد و به نگهبان خارجى نياز نداشته باشد. طبيعى برای حفظ خود
ای كامل برای زندگى بشر دارد، بايد بـاقى  اگر اين دين، خاتم اديان است و برنامه ،به بيان ديگر 

 ،باقى مانده اسـت كامالً توان گفت دينى  . نمىه استماندن كتاب آن وابست به باقىنيز بماند. بقای دين 
خداونـد  ،يافته باشد؛ به همين دليل و تغيير  يا كتابش تحريف نباشدن هيچ اثری از كتاب آكه  درحالى

كَْر َو ((((اصرار دارد كه  ْلنَا الذ ا َنْحُن نَزا َلُه َلحاِفُظونِإنم و يـا را نـازل كـردهقرآن  نيما ا ،ديترد بى« ١ ؛)))) ِإن
  »بود.  ميقطعًا نگهبان آن خواه
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بلكـه  ،هميشه در گرو معجزه يا عذاِب معارضان و مخالفان آن نيستقرآن  روشن است كه حفظ 
ای  گونـه های داخلى و خارجى، محيطى و اجتمـاعى و... را به راه طبيعى اين است كه خداوند ويژگى

 طبيعى حفظ شود. طور به خود و خودبهقرآن  ،ها با آن ويژگى قرار دهد كه
عنـوان ولـّى  بـه7 گونه كه در بحث امامت و واليت گفته شده است اسم حضـرت علـى همان 

تصـريح نشـده قرآن  به اين دليل در: اسامى ساير ائمه چنين همو 9مؤمنان و وصّى پيامبر اكرم
حفـظ شـود. حتّـى قرآن  وجود نباشد تا از اين رهگذر،مقرآن  ای برای تحريف در كه داعى و انگيزه

ْسالَم ديَو َرض  ىكُْم ِنْعَمتيَنكُْم َو َأْتَمْمُت َعَل يْوَم َأْكَمْلُت َلكُْم دياْل ((((گفته شده كه قرار گرفتن   ١؛))))ناً يُت َلكُُم اْإلِ
حرمت خوردن گوشت مردار اسـت، بـه  هٴ دربارمائده كه صدر و ذيل آن آيه سورهٴ از  3آيهٴ  در وسط

 اين منظور بوده تا مخالفان به فكر حذف آن نيفتند.
به زبان عربى برای حفظ و صيانت ابدی آن بوده قرآن  توان گفت كه نازل شدن به همين داليل مى

اجـازه كس  هـيچگـاه و بـه  شود كه هيچ باعث مى ها عربای  است؛ زيرا تعّصب خاص عربى و قبيله
به همين دليل، كاری كه آتاتورك در تركيـه انجـام داد و خـّط  .ندهند كه زبان عربى را از آنان بگيرد

حجـاز  در ايران بنا بود كه انجام بشود ولى شكست خورد، در كشورهايى مثـليا  آنان را عوض كرد
كـه  –حتى طرح آن نيز مطرح نشد؛ زيرا عالوه بر تعّصب خاصى كه قوم عرب بر زبان خويش دارند 

كنند  كه زبان و فرهنگ خود را حفظ مى »بَدوُ « وجود مردمى با نام –است قرآن  خود از عوامل بقای
 بين ببرد.نيز باعث شد تا هيچ حاكم و فرمانروايى نتواند زبان بومى و اصلى آن مردم را از 

                    هـای آمـدن آخـرين رسـول و  تـوان گفـت يكـى از علـل و انگيزه در يـك جملـه مى ،بنابراين
                 ها و خصوصًا مـردم حجـاز، بـرای ايـن بـوده اسـت كـه ايـن كتـاب  زبان آخرين كتاب از بين عرب

از طريق عادی و بدون اسـتفاده از قرآن  خداوند بر حفاظت از برای هميشه جاويدان بماند و خواستهٴ 
 شود. معجزه محّقق

توان به سرگذشت تورات و انجيل توجه نمود. در طول زمان، به دليـل  برای روشن شدن بحث مى
خـود دور بودنـد و در آن مـدت،  ها از خانه و كاشـانهٴ  گروهى از يهوديان، اسير شدند و مدت كه اين

زبان ديگری، متفاوت با زبان كتاب مقدس پيـدا كردنـد، مبلّغـان  خودشان و به دنبال آن، فرزندانشان
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كم كتاب اّولـى از  مذهبى به منظور تسهيل امر تبليغ، كتاب مقدس را به زبان جديد ترجمه كردند و كم
دست رفت و مردم ماندند با كتاب ُمتَـرَجم كـه انطبـاق آن بـا كتـاب مقـدس در گـرو فهـم صـحيح 

 و قدرت او بر ترجمه است. كننده از كتاب الهى  ترجمه
تواند تمامى فضا، فرهنـگ و محتـوای كتـاب اصـلى را  گاه نمى شده هيچ ، كتاب ترجمههرحال به

مقدس با تغيير از زبان اصلى به زبان ديگر، اصالت خود را از دسـت  های  كتاب ،داشته باشد. بنابراين
تبرد نزده باشند و كم و زياد عمـدی كنندگان از روی عمد به آن دس بر فرض كه ترجمهحتى  .دهند مى

 اندازد. صورت نگرفته باشد، نفس ترجمه، كتاب را از اصالت مى
را به زبـان افـرادی قرآن  توان گفت كه خداوند اراده كرده است تا در بحث عربى بودن قرآن، مى

كه اين شان در محيطى بسيار وسيع موجب شود بفرستد كه تعصب آنان بر زبان و فرهنگ و پراكندگى
رنـگ  اصـلى آن را بى های گوناگون، نسخهٴ  برای هميشه باقى بماند و ترجمهقرآن  دنبال آن زبان و به
 رنگ نكند. يا كم

ها بر زبان و فرهنـگ خـود  تعصب عرب كه اينديگری كه اشاره به آن خالى از لطف نيست  نكتهٴ 
آمد؛  حساب مى ى منفى نيز به، يك ويژگاز طرف ديگر ،بودقرآن  اگرچه يك ويژگى مثبت برای حفظ

كندی صورت گرفت و نيروها و وقت زيـادی  زيرا اّوالً تغيير فرهنگ آنان به فرهنگ اسالمى بسيار به
 بسيار كمـى داشـت. در مكه ثمرهٴ 9  سيزده سال زحمت پيامبر اكرم مثالً برای اين كار مصرف شد؛ 

شـد يـا پيـامبر آن  از زبان عربـى نـازل مى به زبانى غيرقرآن  شد كه اگر تعّصب آنان باعث مى ثانياً 
 به نيكى از روی اين حقيقـت پـرده برداشـته و فرمـودهقرآن  غيرعرب بود، آنان به او ايمان نياورند.

ْلناُه َعلى.ٍن يُمب ى.. ِبِلساٍن َعَربِ .َن يُل َرب اْلعاَلميَو ِإنُه َلَتنْز((((: است ِهْم مـا يَأُه َعَلـَن َفَقـرَ يَبْعِض اْألَْعَجم  .. َو َلْو نَز
... و  ... به زبان عربى روشـن است انيوحى پروردگار جهان ن قرآن،يو راستى ا« ١؛))))َن يكانُوا ِبِه ُمْؤِمن

آن  بـه ،خوانـد شـان مـىيامبر] آن را برايم و [پيكرد زبانان نازل مى رعربيرا به برخى از غقرآن  اگر
 .» آوردند نمى  مانيا

زبانان بوده اسـت و  توان نتيجه گرفت كه عربى بودن قرآن، لطف و مرحمتى به عرب جا مى از اين
زبانان كه قشر وسيعى نيز هستند به هيچ  شد، عرب به غيرعربى نازل مىآن قر شايد بتوان گفت كه اگر
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 شد. پـس عربـى بـودن گاه فراهم نمى آوردند و زمينه برای جهانى شدن آن هيچ نحو به آن ايمان نمى
   ١نيز هست.قرآن  ای در راه جهانى شدن عملى وسيله ،قرآن
 
  كند؟ خودش بر عربي بودن خود تأكيد ميقرآن  چرا. 5
بـر قرآن  شود اين است كه چرا خود  مطرحقرآن  بودن عربى   هٴ است دربار كه ممكن   ديگری  پرسش 

كـه  درحالى ؛اسـت كـردهدر ده جای قرآن، عربى بودن آن را مطرح  .عربى بودن خويش اصرار دارد
 فهمـد كـه بـه زبـان عربـى اسـت. را باز كنـد، مىقرآن  روشن است و هر كسى كهقرآن  عربى بودن
 .عنوان كتاب عربى يا لغت عربى برای چيست بهقرآن  اصرار بر معرفى ،بنابراين
كـه بـا مراجعـه بـه  امـوری اسـت خاطر به ،كند مطرح مى» عربى«عنوان  هخود را بقرآن  كه اين 
گفتند  مى9برخى اوقات، مشركان و دشمنان پيامبر مثالً شود.  تك آن موارد، دليل آن روشن مى تك

را ها  آن های غيرعرب فرا گرفته است و هايى است كه از ملّت گويد، داستان يى كه او مىها اين داستان
                          پاسـخای را رّد كـرده و  چنـين تهمـت نابخردانـهقـرآن  دهـد. عنـوان وحـى، بـه خـدا اسـناد مى به

َو هذا  ىِه َأْعَجمِ يْلِحُدوَن ِإَل ي یَعلُمُه َبَشٌر ِلساُن الذيِإنما ُقولُوَن يَو َلَقْد َنْعلَُم َأنُهْم ((((كند:  گونه بيان مى آن را اين
 ،آموزد. [نـه ست كه بشرى به او مىين نيند: جز ايگو م كه آنان مىيدان مىك يو ن«٢؛))))نيُمب ىِلساٌن َعَربِ 

ن [قرآن] بـه زبـان يعربى است و اريدهند غ ن] نسبت را به او مىيرا] زبان كسى كه [ايز ؛ستين نيچن
 »عربى آشكار است.

هرچنـد شخصـى آن را  ،اصرار بر عربى بودن به اين دليل است كه وقتى داستانى غيرعربى باشد 
تـوان از رنـگ و محـيط  های آن را نمى داستان و زمينـه اسامى، صحنهٴ  ،د و به عربى ترجمه كندبشنو

توانند  دست نيز نمى اند كه حتى مترجمان چيره نيكى دريافته امروزه همگان بهخاص خويش جدا كرد. 
ه بودن آن، ی كه ترجمطور به ،خوبى از زبانى به زبان ديگر ترجمه كنند ها را به سرگذشت ها و داستان

 مخفى بماند. 
كـه بفهمانـد اگـر از  است برای اين است» عربى روشن« ،اصرار دارد كه اينقرآن  وقتى ،بنابراين

 شد.  زبانش، غيرعربى بودن روشن مى های لغزشغيرعرب گرفته بود حتمًا در 
                                                             

  .1379پاييز  ،27 شمارهٴ  ،بينات مجلهٴ  ای آگاهى بيشتر ر. ك:ر. ب١
 . 103. نحل، ٢
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اسـى مهـم و اس هـای گر ويژگىكننـد، بيـان را بيـان مىقرآن  برخى ديگر از آيات كه عربى بودن
هـا در  توجه شود و در انتخاب زبان برتر، آن ويژگى ها شناسانه به آن زبان منظراز بايد كه اند  ديگری

وضوح، خالى از ابهام بودن، كمى حجم و كثرت معنى، فصـاحت و  هايى مانند ؛ ويژگىنظر گرفته شود
 ه است.در زبان عربى جمع شد ،ها همه پيوستگى الفاظ، رعايت ادب و... كه اين لطافت

                باشـد ؛ميمـا آن را قرآنـى عربـى نـازل كـرد« ١؛))))ا َلَعلكُـْم َتْعِقلُـونيـِإنا َأنَْزْلنـاُه قُْرآنـًا َعَربِ ((((الف: 
  »د.يشينديكه ب

ذيل اين آيه فرمـوده اسـت: ايـن آيـه تـا ، زانيالمسنگ  مرحوم عالمه طباطبايى در تفسير گران
در ضبط اسرار و حقـايق  ،و عربى بودن آنقرآن  كند كه مستند به وحى الهى بودن حدودی داللت مى
هـا  آن شد و او خـودش وحى مى9 ای كه اگر آن حقايق به پيامبر اكرم گونه به ؛معارف دخالت دارد
به لغت و زبان قرآن  يا حقايق – افتد ديث قدسى اتفاق مىنظير آنچه در احا – كرد را با الفاظ بيان مى

شد، برخى از اسرار آيـات روشـن الهـى بـرای  ديگری نازل و سپس آن مطالب به عربى ترجمه مى
 ٢.رسيد ماند و دست تعّقل و فهمشان به آن نمى های مردم مخفى مى عقل
مبر خويش را از غيرعرب انتخاب شود كه خداوند قدرت ندارد كه پيا از اين عبارت استفاده نمى  

                             ؛ بلكـهتوانـد حقـايق را در غيـر قالـب عربـى نـازل كنـد شود كه خداوند نمى كند و نيز استفاده نمى
ها را  قدرت ندارند از غير زبان عربى تمامى نكتـهها  شود كه انسان وضوح روشن مى از اين عبارت به

بودن ضميرهای مفرد، تثنيه و جمـع و تفـاوت ضـميرهای مـذكر و مؤنـث،  كشف كنند؛ زيرا متفاوت
                  متفـاوت بـرای نزديـك، متوسـط و  تفاوت ضماير اشيای عاقل و غير عاقل، وجـود اسـمای اشـارهٴ 

كه شايد ناشى از تفـاوت معنـای آن در قبايـل  –تعّدد معنای يك لفظ در لغت عرب  چنين همدور و 
 آن را واجـد خـاص بخشـيده و ىغنـاي اين زبانها و... به  ها، استعاره همراه با كنايه –مختلف باشد 

هـای كوتـاه  ترين مطالـب را از عبارت تـوان دقيـق مىها  آن به توجهاست كه با  ساختههايى  ويژگى
 استخراج كرد.
دن اين زبان از سوی خداوند به دليل غنى بوقرآن  توان گفت انتخاب زبان عربى برای مى ،بنابراين

 است. و توانايى قدرت آن در تفهيم مطالب متعدد بوده
                                                             

 . 2يوسف، .١
 . 101، ص 11  ، جالميزان ۀترجم. موسوی همدانى، سيدمحمدباقر، ٢
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عربى «گويد: مراد از  مى قرآن قاموس. كنيم بررسى مىرا » عربى« تر شدن بحث، كلمهٴ  برای روشن
ا (((( ١،))))ٌن يُمبـ ىهـذا ِلسـاٌن َعَرِبـ((((در وصف قرآن، فصيح و روشن بودن آن است: » ىَعَرب«و » نيمب ِإنـ

ٌق ِلسانًا َعَربِ َو هذا ِكتاٌب مُ (((( ٣،))))ايَو َكذِلَك َأنَْزْلناُه ُحْكمًا َعَربِ (((( ٢،))))ا َلَعلكُْم َتْعِقلُونيَأنَْزْلناُه قُْرآنًا َعَربِ  ٤.))))ايَصد 
و اعـرب «گفتـه:  صحاح در ٥».ن من الكالميالب :حيالفص ىالَعَرب«گفته است: باره  اين راغب نيز در
حت ولـى ظـاهرًا فصـا ؛اند فقط زبان را در نظر گرفته» ىعرب«ان از مفّسربعضى از  .»بحّجة أى َافَصحَ 

  ٦.حركت است هٴ وسيل بهمراد است. منظور از اعراب، روشن كردن 
                   كـه  شـود مى  كنـد و از آن روشـن نيـاز مى هـای لغـت بى كالم ايشان ما را از نقـل سـاير كتاب  
             قـرآن كنـد كـه اين نكتـه را تأكيـد نمىقرآن  و رسا بودن است. پس آيات فصاحت » عربى«مراد از 

بلكه بيانگر اين نكته اسـت كـه آيـات قـرآن، صـريح،  ؛يعنى تركى و فارسى يا... نيست ،عربى است
 واضح و رساست.

َلـْو َجَعْلنـاُه قُْرآنـًا ((((كنـد:  داللـت مىقرآن  واضح و صريح بودن فصلت بهسورهٴ  44 آيهٴ ،  بنابراين
َلْت آيَأْعَجمِ  ذ ىَو َعَربِ  ىاتُُه َء َأْعَجمِ يا َلقالُوا َلْو ال فُصن كتـاب يو اگر [ا« ٧؛))))ءٌ َن آَمنُوا ُهدًى َو ِشفايقُْل ُهَو ِلل

                 ؛ان نشـده اسـتيـهـاى آن، روشـن ب هيـگفتنـد چـرا آ قطعًا مى ،ميده بوديرعربى گردانيرا] قرآنى غ
رهنمـود و  ،اند مان آوردهين كتاب براى كسانى كه ايبگو ا .زبان عربى و [مخاطب آن] عربريكتابى غ

 »درمانى است.
 اسخپاگر آيه، تنها در صدد بيان يك  .برای دو سؤال مشركان بيان شده است پاسخدر اين آيه، دو 
نبود و در اين صورت، ذكر آن عـالوه بـر لغـو بـودن، موجـب » اتُهيلْوال فُِصلْت آ«بود، نيازی به ذكر 

اگـر ايـن « :شد آيه اين چنين مى ،»اتُهيلوال فُِصلْت آ«شد؛ زيرا بدون  آيه مى اغالق و پيچيدگى بيهودهٴ 
در اين  »غيرعربى و مخاطب آن عرب؟گفتند كتابى  كتاب را قرآنى غير عربى گردانيده بوديم قطعًا مى

                                                             

 . 103. نحل، ١
 . 2. يوسف، ٢
 . 37. رعد، ٣
 . 12. احقاف، ٤
 . 557، ص »ربع«، مادW مفردات. راغب اصفهانى، ٥
 . 312 تا 313،   4، قاموس قرآن. قرشى، ٦
 . 44. فصلت، ٧

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 199 سواالت كالمى دربار� قرآن 

مشركان را نيز داده بود.  پاسخهيچ اغالق و پيچيدگى نداشت و بسيار واضح و روشن بود و  ،صورت
روشـن بـودن و خـالى از اجمـال «ای اسـت و  حتمًا دارای نكته» اتُهيلَْوال فُِصلْت آ«آوردن  ،بنابراين
 رداشت كرد.توان ب مطلبى است كه از آن مى ترينكم » بودن
                   ولـى اگـر  ؛شود كه خداوند حكيم از هر فـراز، معنـايى را قصـد كـرده اسـت معلوم مى ،بنابراين 
               را قصد كرده باشد، آوردن لفظ، بدون هـدف و پيچيـده سـاختن عبـارت، بـدون منظـور، پاسخيك 

 آيد. الزم مى
كند كه توان تفصيل و بيـان روشـن مسـائل و  ا بيان مى، صدر آيه ويژگى زبان عربى رهرحال به 

شـد،  عربـى نـازل مىبـه غيرقـرآن  كنـد كـه اگـر حقايق را دارد و فراز بعدی به اين نكته اشاره مى
 شد. جويى آنان دوچندان مى بهانه
 بر عربى بودن آن، فوايد ديگری نيز دارد؛ ازجمله:قرآن  اصرار ،ها اينعالوه بر  
شود، بـر فـرض كـه مخالفـان بـر  تأكيد مىقرآن  ه جا با صراحت به عربى بودنالف: وقتى در د 

عرب و عربيّـت را بركننـد،  ها، ريشهٴ  شرايط محيطى و مردمى مسلط شوند و با دسايس و انواع حيله
عربى را بگيرد؛ زيـرا ايـن قرآن  تواند جای مىمترجم قرآن  توانند مسلمانان جهان را وادار كنند كه نمى
بندد و بر فرض محال، اگر باليى كه بر سر تورات آمـد و بـه زبـان  كنندگان مى كيد، راه را بر تحريفهمه تأ

جا پـيش بيايـد، آن تحريـف و تبـديل در سرتاسـر  ديگری ترجمه شد و تورات اصلى از بين رفت در اين
 توان گفت اين همان كتاب اصلى است. كتاب مبّدل، ظاهر و آشكار خواهد بود و نمى

رعـد سورهٴ جز  ، همگى مكّى هستند (بهتأكيد شدهقرآن  بر عربى بودنها  آن هايى كه در ورهب: س
قرآن  كند تا الاقل آنان نيز بر عربى بودن خود تأكيد مىقرآن  كه در آن اختالف است) و در آن محيط،

شاهكار ادبى و  مثابه يك و از آن به حمايت نمايندقرآن  را از خود بدانند و خود را موّظف كنند تا از
را قرآن  فرهنگى دفاع كنند. به عبارت ديگر، مطلوب اّولى اين است كه همه به اسالم ايمان بياورند و

 ،شـود) ولى چون چنين نشد (و معلوم بود كه چنـين نمى ؛عنوان قانون اساسى خود محترم بشمارند به
واندنـد و در مقابـل فصـاحت و خ تأكيد كرد تا آنانى كه ايـن بيـان را سـحر مىقرآن  بر عربى بودن

كـه  –عنوان كالمى فصيح و بليغ  و حفظ آن بهقرآن  بالغتش شيفته شده بودند، عمًال در صدد دفاع از
طور  برآيند و آن را بخوانند و حفـظ كننـد و بـه –ای بسيار باالتر از معلّقات سبعه قرار دارد  در مرتبه

 دانند.كلى آن را از خود و خودشان را از آن بيگانه ن
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كار رفـت و خداونـد بـه حضـرت  نيز همين سياست بـه9گونه كه در دفاع از پيامبر اكرم همان
با درنتيجه و » كت را هشدار ده.يشان نزديو خو« ١؛)))) نيَرَتَك اْألَْقَربيَو َأْنِذْر َعش((((دستور داد: 9 محمد

                    و  هـى ايمـان آوردنـد و سـّد دفـاعى قـویآوردنشـان فـراهم شـد و گرو ايمـان انذار آنان، زمينـهٴ 
و آنان كه ايمان نياوردند نيـز خـود را  ساختندمحكمى را در مقابل هجوم مشركان ساير قبايل فراهم 

            ای  را بـا وسـيله9خداونـد پيـامبر اكـرم ،دانسـتند. بنـابراين مى9 موظف به دفاع از پيامبر اكرم
 كم مسـلمانان زيـاد شـدند و زمينـهٴ  های عادی در برابر هجوم دشمنان بيمه كرد تا كم طبيعى و از راه

  هجرت فراهم شد. 
 
 راهنمايي بفرماييد.   كريمقرآن  عربي بودن زبان ة دربار   خالصهطور  لطفاً به. 6
              كـه  نمـودفرعـى تقسـيم سـؤال توان موضوع عربى بودن زبان قرآن را بـه سـه  طور خالصه مى به 

 از: ندعبارت
 زبان، كتابى عربى آورد؟ زبان برای قوم عرب عرب . چرا پيامبرِ 1
 ها مبعوث شد تا بالطبع كتاب او نيز به زبان عربى باشد؟ . چرا آخرين پيامبر از بين عرب2
 بر عربى بودن خويش، اصرار و تأكيد دارد؟قرآن  . چرا خود3
باشد و پيام زبان  هم شده با قوم دعوتبايد طور طبيعى پيامبر  به نخست بايد گفت سؤال پاسخدر 

شد، نيازمند  شد و مسير خالف طبيعت پيموده مى باشد و اگر بر عكس مىپذير  فهمنيز بايد برای مردم 
 دليل بود.
نـابودی آن  شد كـه اّوالً امكـان آخرين پيام بايد به زبانى نازل مى بايد گفتدوم  سؤالدر پاسخ  

دارندگان آن زبان دارای تعّصب و اصالت خـاص  ؛ ثانياً زبان برای مستكبران و مخالفان فراهم نباشد
ای باشـد كـه بتـوان  گونه از نظر سبك و سياق و قواعد بهو ثالثًا  باشند و از زبان خود دست برندارند

هـا در  ايـن ويژگى . همـهٴ ن كردمطالب و حقايق زيادی را در الفاظ محدود بدون پيچيدگى و ابهام بيا
 زبان عربى و در سرزمين حجاز وجود داشت.

                                                             

 . 214، شعرا. ١
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در قـرآن  .بـدون اغـالق و عربى يعنى فصيح، روشن نيز بايد بگوييم اّوالً پرسش سوم  پاسخدر  
ثانيـًا بـا تكـرار ايـن لفـظ،  ؛كند يعنى روشن بودن پيام خود تأكيد مى ،جای خود بر عربى بودن جای
سوی اين اثـر  ها به تأكيد بر عربى بودن برای جذب عرب گيرد؛ ثالثاً  ى آن را مىلوی تحريف احتمالج

طور  بـهقـرآن  بقـای از خود جدا نداننـد و زمينـهٴ  را  آنادبِى بسيار قوی بوده تا آنان خود را از آن و 
م طبيعى فراهم شود. هر پيامبری در هر سرزمينى مبعوث شود و دارای كتاب باشد، كتابش به زبان قو

ها را به زبـان  روشنى و بدون ابهام درك كنند و بتوانند پيام مردم پيام و حرف او را به تا او خواهد بود
ديگران، به سايرين منتقل نمايند. بديهى است اگر حرف پيامبرشـان را نفهمنـد، غـرض از بعثـت كـه 

  حاصل نخواهد شد. ،هدايت تشريعى بشر است
كـه عـرب  -9ه به مخاطبان نخستين و شـخص پيـامبربه زبان عربى با توجقرآن  پس نزول

مطالب خويش را با زبان مخاطبان خـود  ،يك جريان طبيعى است. هر سخنور و دانشمندی – زبانند
كه پيمودن چنين مسير طبيعى به داليلى، غيرممكن باشد يا در پيش  مگر آن ،نويسد كند يا مى بيان مى

  .ضروری به نظر برسد ،ای ديگر گرفتن رويّه
گرفته است: كار  بهه را تأييد كرده و های خويش همين رويّ  خداوند در ارسال پيامبران و ابالغ پيام

ُ ي فَ َن لَُهمْ يَب يَو ما َأْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل ِإال ِبِلساِن َقْوِمِه لِ (((( ُز يـشـاُء َو ُهـَو اْلَعزيَمـْن  یْهـديشـاُء َو ي َمـْن ِضـل اّهللاٰ
 ىروشـن آنان بـه یق را] برايم تا [بتواند حقايرا با زبان مردمش فرستاد یا ما هر فرستاده« ١؛))))مُ ياْلَحك
كنـد و او  ىت مـيان كند. پس خداونـد هـر كـس را بخواهـد گمـراه و هـر كـس را بخواهـد هـدايب

آورنـد و  رسوالن الهى هم پيام را با زبان قوم و مخاطبان خـويش مى .»ر و فرزانه استيناپذ شكست
  كنند. هم معارف را متناسب با سطح فرهنگى و علمى آنان بيان مى

به آن قرآن  جای آن داشت كه از حكمت نزول ،به زبانى غير از زبان عربى بودقرآن  اگر ن،بنابراي
بـه زبـان ديگـری كـه مـردم آن زمـان قرآن  ،دمخاطبان عرب بودن كه اينزبان سؤال شود كه چرا با 

  امری طبيعى است.  اّول به زبان عربى در درجهٴ قرآن  پس نزول است. فهميدند نازل شده نمى
پيشـگيری آن زمـان  هـای عربهای  گيری بهانه به زبان عربى نازل شده، ازقرآن  چون چنين هم

اين بود كه اين كتاب برای ما ها  آن بهانهٴ  ،دش به زبان غير عربى بر آنان نازل مىقرآن  اگر كرده است.
                                                             

 . 4. ابراهيم، ١
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قـرار  ىو اگـر آن كتـاب را بـه زبـان عجمـ«فرمايـد:  مى 44آيهٴ  ،لتفصّ سورهٴ در  .قابل فهم نيست
  »ست.يما قابل فهم ن یاتش برايگفتند چرا آ ىم ،ميداد ىم

سـوی را از قـرآن  نـزول -9های معاصر بيان پيامبر كم عرب دست –ملت عرب  از ديگر سو،
ها زير بـار  عرب ،او به زبان فارسى بودقرآن  ايرانى و ،پيامبر مثالً پذيرفتند و اگر  فردی غيرعرب نمى
ْلناُه َعلى((((شعراء فرموده است: سورهٴ رفتند. در  پذيرش آن نمى ِهْم مـا يَن َفَقَرَأُه َعَلـيَبْعِض اْألَْعَجم  َو َلْو نَز
  »رفتند.يپذ ىها] آن را نم [عرب ،ميكرد ىرعرب نازل ميغ ىرا بر شخصقرآن  اگر« ١؛))))َن يكانُوا ِبِه ُمْؤِمن

در يك كانون ظلمت و توّحش طلوع كرد كـه دارای مردمـى متعصـب و و العرب ةاسالم از جزير
جـا را  آنيـا  گذاری كنـد كه هيچ دولتى حاضر نبود در آن منطقه سرمايه ای بيابانى قه؛ منطجاهل بود

چنـان  مع كند و آنبايست مردم آن سامان را گِرد خود ج مى اّول هٴ آورد. پس در درجدرتحت تصرف 
بهره از علم و دانش را تعلـيم دهـد و در پرتـو تعليمـاتش  سواد و بى گويا و روشن باشد كه افراد بى

وجـود  مناطق جهان بـه بخش در ساير اصلى برای نفوذ اين آيين سعادت هٴ گرگون سازد و يك هستد
و بـه پيـامبر  كردند به آن اعتراض مىشد، مردم آن سامان  مى عربى نازلبه زبان غيرقرآن  آورد. اگر

َو َلْو َجَعْلناُه ((((ايد: فرم مى دهد و مى كريم از اين امر خبرقرآن كه  چنان ؛فهميم نمىگفتند ما پيام تو را  مى
َلْت آيقُْرآنًا َأْعَجمِ  گفتنـد:  مـى حتماً  ،ميقرار داده بود ىعربريغ ىاگر آن را قرآن« ٢؛)))) اتُهيا َلقالُوا َلْو ال فُص
  »ان نشده است؟يب ىروشن اتش بهيچرا آ

كردند چـرا بـه  های ديگر سؤال مى شد، مردم زبان مى مجيد به هر زبانى نازلقرآن  ،عالوه بر اين
چنان  های جاهليت هم عربى بود، عرب، اگر به زبان غيرها اين هٴ زبان ما نازل نشده است. گذشته از هم

ها كعبه  و مسلمان گرفت قرار مىها در چنگال مشركان  مسلمان هٴ ماندند و قبل مى در جهل مركب باقى
  دادند. مى را از دست
هاست. هدف نهـايى از نـزول قـرآن، هـدايت و  زبانترين  كامل وترين  زبان عربى جامع ،وانگهى

تواننـد  راهنمايى بشر به سوی كمال و نزديك شدن به خداوند متعال است و مخاطبان در صورتى مى
  آن را درك كنند. های  آيات آن را بفهمند كه معنا و مفهوم آيات و سوره

                                                             

 . 199و198. شعراء، ١
 . 44. فصلت، ٢

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 203 سواالت كالمى دربار� قرآن 

انـزال بـه  هٴ و عربى بودن آن به اين معناست كه آن را در مرحلـقرآن صورت  بهفرود آمدن كتاب 
الفـاظى خوانـدنى مطـابق بـا در آن را  لباس قرائت عربى كه زبانى روشن و آشكار است درآورده و

، روشـن و معنای فصـيح بـه» ىَعَربـ« جا كه . از آنها قرار داده است الفاظ معمول و مرسوم نزد عرب
واضح بودن است، خداوند متعال كالم خودش را با اين زبان نـازل فرمـوده و دسـتور داده كـه در آن 

   ١.تعقل و انديشه كنند تا آن را بفهمند
خطـاب و عموميـت دادن بـه آن  هٴ از قبيل توسـع»  لََعلكُْم تَْعِقلُون« هٴ در ابتدای سورW يوسف، جمل

اُت اْلِكتـاِب يـتِْلَك آ«فرمايد:  شروع شده و مى9طاب به شخص رسول خدااست؛ چون سوره با خ
بنابراين، معنای آيه اين اسـت:  .» كينَْحُن نَقُص َعلَ «فرمايد:  و سپس خطاب به آن حضرت مى»  نياْلُمب

كه روشن و آشكار  – را در مرحلۀ نزول به لباس و واژW عربى ما اين كتاب كه مشتمل بر آيات است
داده نازل كرديم تا مناسب با تعقل تو و قوم و امـت تـو  آراسته و زينت پوشانده و با آن واژهٴ  – است
عربـى و آشـكار و فصـيح در صـورت  به و قالب الفاظ خواندنى دروحى  در مرحلهٴ قرآن اگر  .باشد
شد و  مىمحدود 9بردند و تنها به فهم پيامبر به اسرار آيات آن پى نمى9آمد، قوم پيامبر اكرم نمى

چون وحى و به زبانى فصيح و روشـن قرآن  به او اختصاص داشت و اين داللت دارد كه الفاظ كتاب
توانسته اسرار آيات و حقايق معارف خداوند را ثبت و ضبط كند و اگر به زبان ديگـری نـازل  ،است
 فهـم بشـر بـه ماند و دست تعقـل و های مردم مخفى و تاريك مى ای از اسرار آن بر عقل شد، پاره مى
  رسيد.  نمىها  آن

آيند، با  كريم، هنگامى كه در قالب الفاظ زبان عربى و فصيح و آشكار در مىقرآن  بنابراين، آيات
راحتى تعقل و  توانند به برند و در آن مى پى مىشده و به مفاهيم و محتوای آن متناسب عقل مخاطبان 
  ٢.انديشه كنند
  ين زمينه وجود دارد كه آيندگان خواهند فهميد.های ديگری نيز در ا حكمت چنين هم

  توانيد به منابع زير مراجعه كنيد: برای آشنايى بيشتر مى
  .83، استاد محمدتقى مصباح يزدی، ص1، جقرآن شناسى. 1
  ، نشر الهادی.36 تا 31محمدباقر حكيم، ص ، سيدعلوم قرآن. 2
  ، محمدهادی معرفت.علوم قرآنى. 3

                                                             

 . 589تا  586، ص 1، ج لسان العربر. ك: ابن منظور،  . ١
 . 76تا  73، ص 11، ج الميزان فى تفسير القرآنر. ك: عالمه طباطبايى، محمدحسين،  . ٢
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  بودن زبان قرآن) (داليل عربيبه زبان عربي نازل شده است؟ قرآن  اچرلطفاً توضيح دهيد .7

زباننـد، جريـانى  به زبان عربى با توجه به مخاطبان نخستين و شخص پيـامبر كـه عـربقرآن  نزول
كند. خداوند متعال نيز در  مخاطبان خود بيان مى هر سخنوری مطالب خويش را با زبانطبيعى است. 

بـه  توجهدر اين مسئله،  ١.گرفته استكار  بههمين روش را  ،های خويش پيام ارسال پيامبران و ابالغ
 نكات زير ضرورت دارد:

، عربى فصـيح و مبـين به زبان خاص نياز دارد و آن ،كريم برای فرود آمدن در اين عالمقرآن  .1
تنها در اين فهمند و  كه همگان آن را مى ای گونه به ؛است» زبان فطرت«ولى زبان و فرهنگ آن،  است؛

گـاه  خـاص بـود، هيچ ىتواند جهانى باشد. اگر فرهنـگ قـرآن، فرهنـگ نـژاد و گروهـ صورت مى
كريم كتابى ساده و معمولى نيست تا انسان بتواند بـر اثـر قرآن  رو، ايناز  ٢.توانست جهانى باشد نمى

اوج آسمان و مقـام  معارفش دست يابد. كتابى است كه در هٴ همآشنايى با قواعد عربى و مانند آن، به 
انتهـای آن بـدون تقـوا و  از علم خداوند سرچشمه گرفته است و درك معـارف بى ،ريشه دارد» لدن«

  پذير نيست. امكان ،ارتباط با خدا
طور كه ايجاد حقيقت وحى به ذات خداوند متعال اختصاص دارد، فرود آمدن آن حقيقت  . همان2

كه فقط معنای كالم و وحى الهى  ؛ نه آنكار خدای متعال استبه لباس عربى مبين و الفاظ اعتباری نيز 
تنزل يافته باشد و آن حضرت به انتخاب خود، الفاظى را لبـاس آن معـارف قـرار 9در قلب پيامبر
رد. اعجـازی دا كريم نيز از سوی خداوند تعيين شده است و بدين سبب جنبـهٴ قرآن  داده باشد. الفاظ

خداونـد بـه  نيز از ناحيهٴ قرآن  عالوه بر محتوا، الفاظ و عبارات عربى دهد كه آيات فراوانى نشان مى
   ٣وحى شده است.9پيامبر
 ،ويـژه نه تكوينى و حقيقى؛ يعنى لفظى معين با قراردادِ  ،. ارتباط الفاظ و معانى، قراردادی است3
گوناگون وجود  ىگردد. به همين دليل، برای يك معنا، در اقوام مختلف، الفاظ معنای خاصى مى نشانهٴ 
كنـد،  عربى مبين ظهـور مىصورت  بهگاه  ،يك حقيقت تكوينى همچون وحى ،نيز به همين دليل .دارد
  ريانى.عبری و زمانى به زبان سُ صورت  بهگاه 

                                                             

 . 98، ص شناسى قرآن. ر. ك: مصباح يزدی، محمدتقى، 4. ابراهيم، ١
 . 355تا  353ص ، 1ج ، (قرآن در قرآن) تفسير موضوعى قرآن كريم. جوادی آملى، ٢
با ش ودكتر عبدالكريم سر ۀبه مصاحب W علميهمتعددی كه عالمان حوز پاسخ هایبه  دست،مباحثى از اين  با. برای آشنايى بيشتر ٣

  قم منتشر كرده است. حوزW علميۀ مجموع اين مباحث را مجمع محققين و مدرسين  .اند رجوع كنيد داده» كالم محمد«عنوان 
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چگونه وحى الهى از مقام قدسى خداوند كه جز  كه نمايد با توجه به اين نكته، اين پرسش رخ مى
در پاسـخ . آيد و كلمات اعتباری كه قرارداد محض است، درمى تكوين صرف نيست، به كسوت الفاظ

ل يابـد و بـا اعتبـار بايد مسيری داشته باشد تا در آن مسير تنزّ قرآن  حقيقت تكوينى لِ بايد گفت تنزّ 
تواند بهترين جايگاه پيوند امر  است كه مى9 مبارك رسول خدا همان نفِس  ،خورد. اين مسيربپيوند 

 های ديگر كه همواره حقايق معقول را از بلندای عقل به مرحلهٴ  اشد؛ مانند انسانتكوينى و قراردادی ب
  ١.دنكن طبيعت پياده مى فعل يا قول در گسترهٴ صورت  بهجا  دهند و از آن ل مىتصور تنزّ 
زبـان «آن است كـه در گـويش » زبان فطرى«شمول ساخته،  جهان ىرا آيينقرآن  بنابراين، آنچه 
 ،زبانى كه الفاظش بـرای نمـايش معـانى گسـترده و پردامنـه ؛گر شده است جلوه رسا و گويا» عربِى 

به زبان عربى، در نيل به مراتب و مراحل قرآن  رو، آشنايى با زبان عربى و تالوت ظرفيت دارد. ازاين
  نظير است. بى ،باالتر اين كتاب

 
اي ديگر بر پيـامبر نـازل   ه و نماز به زبان عربي است؟ چرا به زبان فارسي يا زبانقرآن  چرا.8

اهللا] عربي است؟ چرا دعاهاي ما به زبان عربي است و  نشده است؟ مگر زبان خداوند [استغفر

ـ  خـدا در عربسـتان اسـت؟ چـرا      ةدعايي نداريم كه به زبان فارسي نقل شده باشد؟ چرا خان

بران در امامان و پيـام  ةخدا مشخص نكرده است؟ چرا هم ةخداوند جاهاي ديگري را براي خان

  بوده است؟جا  آن ها آن كردند و زادگاه عربستان زندگي مي
 يك جريان و امر طبيعى است؛ زيرا هر سـخنور و دانشـمندی، اّوالً  ،»زبان عربى«به قرآن  راز نزول

                        نويســد. خداونــد متعــال نيــز در كنــد و مى مطالــب خــويش را بــا زبــان مخاطبــان خــود بيــان مى
َو ما َأْرَسـْلنا (((( گرفته است:كار  بهه را تأييد كرده و های خويش، همين رويّ  ال پيامبران و ابالغ پيامارس

ُ َمْن ي فَ َن لَُهمْ يَب يِمْن َرُسوٍل ِإال ِبِلساِن َقْوِمِه لِ                  و مـا « ٢؛))))مُ يُز اْلَحكـيـشاُء َو ُهـَو اْلَعزيَمْن  یْهديَو  شاءُ يِضل اّهللاٰ
              انيـروشـنى ب ق را] بـراى آنـان بـهيم تا [بتواند حقاياى را جز با زبان مردمش نفرستاد چ فرستادهيه
و كنـد و ا ت مـىيكـس را كـه بخواهـد هـدا كس را كه بخواهـد گمـراه و هـر كند. پس خداوند هر 

  » .است ر و فرزانهيناپذ شكست
                                                             

 . 46و  45، ص تفسير قرآن به قرآن. جوادی آملى، ١
 . 4. ابراهيم، ٢
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 شد، جای آن داشت كه از حكمت نزول به زبانى، جز زبان عربى نازل مىقرآن  بر اين اساس، اگر
زبان هسـتند، چـرا  كه مخاطبان نخستين اين پيام، عرب به آن زبان سؤال شود و گفته شود با آنقرآن 

  .اين پيام به زبان عربى نازل نشده است
ول آن را بـه زبـان عربـى همانندآوری ايـن كتـاب، ضـرورت نـز تحدی و طلِب  كه عالوه بر آن
شود از مخاطبانى كه جز با زبان عربـى  عربى نباشد، چگونه مىقرآن  كه كند. درصورتى دوچندان مى
انيّت يا ندارند درخواست شود كه برای روشن شدن حقتسلّط كافى های ديگر  بر زبانيا  آشنا نيستند

 كه آسانى خواهند گفت به ،بياورند؟ در اين صورتقرآن  ، سخنى همانند9پيامبرنادرستى مدعای 
  پس چگونه همانند آن را بياوريم. ،فهميم ها، محتوای پيام تو را نمى زبان ما عرب

اش، آن را درك  يهاّول كند كه اين پيام به زبانى باشد كه مخاطبان نيز اقتضا مىقرآن  پس تحّدی به
، خـود را بيازماينـد و حقيقـت برايشـان 9درستى يا نادرستى مدعای پيامبر هٴ باركنند و بتوانند در

  ١.روشن شود
  ازجمله:  ؛های متعددی دارد اما عربى بودن نماز حكمت

طـوری كـه بـا بـه ؛هـای ديگـر بسـيار بيشـتر اسـت . غنای معنايى زبان عربى نسبت به زبان1
             در هـيچ زبـانى معـادل ندارنـد. قـرآن  الفـاظ بسياری از مفاهيم موجـود در ،شده های انجام بررسى

الـرحمن  اّهللاٰ  بسـم«كنـون عبـارت  تـا ،های قرآنـى جالب آن است كه با تحقيقات كارشناسان ترجمه
          گـذاری و بـدون تكيـه بـر  آن از طريق معـادل درست نشده و ترجمهٴ  به هيچ زبانى ترجمهٴ  ،»ميالرح

  ممكن نيست. تفسير اصالً 
نـوعى وحـدت  ،. زبان و عبارات و جهت و افعال واحد در نماز به مسلمانان در سراسر جهـان2

  ضروری و مفيد است.بسيار  ،وحدت اسالمى ايجادبخشد كه در  مى هدف و يكرنگى و همسانى ويژه
سـاز  زمينهدرنتيجه سازد و نس مسلمين با زبان دين و كتابشان را بيشتر مىاُ  ،. عربى بودن نماز3
  . خواهد بود شان نايى بيشتر با تعاليم و فرهنگ دينىآش

                ضـامن حفــظ و مصـونيت ايـن عبـادت بــزرگ از تحريـف و آميختگـى بــا  ،. وحـدت زبـان4
  خرافات است.

                                                             

 . 103تا  98، ص  شناسى قرآنر. ك:  .  ١
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تـوان گفـت  مى ،انـد هبود هـا عربدر عربستان و در ميـان 9چرا پيامبر اكرم كه اين هٴ درباراما 
ُ َأْعلَُم حَ ((((فرمايد:  كريم مىقرآن  تعالى در حق هر آنچه مـا بتـوانيم در  ،بنابراين ١ .))))ْجَعُل ِرساَلَتهيُث ياّهللاٰ

های علمـى و فكـری ماسـت و اشـراف  با توجه به محدوديت ،بگوييم تحليل و بررسى اين موضوع
  الزم به اين قضيه نداريم. علمى
در  ،ترين فرهنگ) بـوده باشـد فرهنگ آن زمان عرب، فرهنگى منحط (يا منحطبه فرض كه  .3

تعالى اسالم را در سرزمين و در جايى نازل نمود كه در بدترين شرايط ممكن بـود و  حق، اين صورت
در شـرايط  ،و تمدنى ايجاد نمايـد ت بزرگ انسانى، فرهنگىای تحوال اگر دينى بتواند در چنين زمينه

 هـاِی  در ميان عرب9 بعثت پيامبر اسالم ،تر خواهد بود. بنابراين توان گفت موفق نان مىبهتر با اطمي
  سن اسالم و قوت اين دين است.حُ  ،منحط
كـه اديـانى  حالىترين فرهنگ نازل گردد، در يشرفتهتوان گفت دين بايد در پ بر چه اساسى مى . 2

  وران خود پديد نيامدند؟ ترين مراكز فرهنگى د مسيحيت در پيشرفته مانند يهوديت و
   داشته است: سنخود چند حُ  نوبهٴ  به ،ها از مراكز فرهنگى و تمدنى دور بودن عرب . 3
  تأثيرات كمتری از فرهنگ و تمدن معاصر گرفته است. -
  تر بوده است. به طبيعت و زندگى طبيعى نزديك -
  آن حاكم نبوده است.خفقان و اختناق و استبداد و سركوب سياسى ساسانى و يونانى بر  -
                 مسـاعدتر سياسـى بـرای ظهـور و  تـر بـودن و زمينـهٴ  عالوه بـر خلـوص فرهنگـى و طبيعى -

                  جـا وجـود  اديـان الهـى و ابـراهيم و ديـن حنيـف در آن زمينـه و سـابقه و خـاطرهٴ  ،بروز دين الهى
  داشته است.

ادتر و فطری و رهـاتر از آثـار و اجبـار فرهنـگ و نيز آز9شخص و شخصيت پيامبر اسالم -
شريفه  آيات تر بوده است. شايد در تمدن رايج و حاكم پرورش يافته و به ظهور حقايق فطری نزديك

ِهْم َو يَزك يـاِتـِه َو يِهْم آيْتلُوا َعَل ي َن َرُسوالً ِمنُْهمْ يياْألُم  ىَبَعَث فِ  یُهَو الذ((((باشد: اشاره شده به همين جهات 
ُسوَل النبِ يَن يالذ(((( ٢ ،))))نيَضالٍل ُمب  ىَعلُمُهُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمَة َو ِإْن كانُوا ِمْن َقبُْل َلفي ِبُعوَن الرىت  ذ ىاْألُم یالـ 
ْنج ىِجُدوَنُه َمْكتُوبًا ِعْنَدهُْم فِ ي ِ  ىَها الناُس ِإن يا أَ يِل قُْل يالتْوراِة َو اْإلِ ذعـاً يكُْم َجميِإَلـ َرُسـوُل اّهللاٰ َلـُه ُمْلـُك  ی الـ

                                                             

 . 124. انعام، ١
 . 2. جمعه، ٢
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ماواِت َو اْألَْرِض ال ِإلَه ِإال ُهَو  بِ يميَو   يىحْ يالسَو َرُسوِلِه الن ِ ِ َو َكلِ ي یالذ ىاْألُم  ىُت َفĤِمنُوا ِباّهللاٰ ماِتِه َو ْؤِمُن ِباّهللاٰ
  ١.))))اتِبُعوُه َلَعلكُْم تَْهَتُدونَ 

اِتـَك َو يِهْم آيْتلُـوا َعَلـي ِهْم َرُسوالً ِمـنُْهمْ يَربنا َو اْبَعْث ف(((( :استجابت دعای حضرت ابراهيم نيز بود -
   ٢ .))))ِهميَزك يَعلُمُهُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمَة َو ي

هـا بـه جهـت تعصـب عربـى در برابـر  يافت، عرب اگر دين اسالم در جای ديگری ظهور مى . 4
تر  تر ماننـد ايـران راحـت های پيشـرفته كـه تمـدن درحالى ؛ورزيدند تعصب و لجاج مى ،پذيرش حق

فرمايـد:  مىباره  اين مجيد درقرآن  د.نحقيقت الهى را ولو از فرهنگ و تمدنى ديگر بپذير ندتوانست مى
ْلناُه َعلى(((( چون عرب متعصب  ،گريد یاز سو ٣.))))َن يِهْم ما كانُوا ِبِه ُمْؤِمنيَفَقَرَأُه َعَل  َن يَبْعِض اْألَْعَجم  َو َلْو نَز

گر ممكن است زبـان و يف دياما اقوام و طوا ؛ماند ىد ميجاوقرآن  ،كند ىاست و زبان خود را رها نم
  خود را عوض كرد.ه خط يطور كه ترك همان ؛عوض كنند ىراحت خط خود را به

 
را به زبان عربي فرستاده يا خانة خـود (كعبـه) را در عربسـتان قـرار داده     قرآن  چرا خداوند.9

است؟ كالً چرا خداوند براي هر كشوري يك پيامبر يـا امـامي نفرسـتاد تـا همـه بـراي خـود        

  پيامبري داشته باشند؟
ــب اســت ــ .پيشــنهاد شــما جال ــامبر اس ــت پي ــل از بعث ــته و قب ــرا ،9 المدر گذش ــد ب                       ی خداون
 یامبريـچ پيما ه« ٤؛))))َن لَُهميبَ يلِ  ما َأْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل ِإال ِبِلساِن َقْوِمه  َو ((((داد:  هر قومى پيامبری قرار مى

ا َأْرَسـْلناَك ِبـاْلَحق ((((، »بيان نمايدها  آن امش را] برایيم تا [بتواند پيش نفرستادرا مگر به زبان قوم ِإنـ
ٍة ِإال َخال فيرًا َو َنذيَبش وجود ای  هكه در آن انذاردهند چ امتى نبوده مگر آنيه« ٥؛))))رٌ يها َنذيرًا َو ِإْن ِمْن ُأم

   .» داشته است
        چراكـه ؛آوران گونـاگون بودنـد لكـن پيـام ؛دين يكى بود، حرف و سخن يكـى بـوددر گذشته، 

بلكـه گـاهى از  ،نه تنها با يكديگر ارتباط نداشـتنداقوام، نبود، اقوام در زمين پراكنده بودند. ای  هچار
                                                             

 . 158و  157. اعراف، ١
 . 129. بقره، ٢
 . 199و  198. شعراء، ٣
 . 24. ابراهيم، ٤
 . 24، ر. فاط٥
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              تعصـبات ،رشـد فكـری نبـودرسـد كـه بـه دليـل  به نظر مى ،حال . در عينخبر هم نداشتند همديگر
چگونـه پرسش اين است كه رفت.  نمىديگر  زير بار فردی از قبيلهٴ ای  هقدر قوی بود كه قبيل قومى آن

             دعـوت واحـد بـرای همـه فرسـتاد و همـه را بـه تبعيـت از او  یپيـامبر ىتوان در چنين شرائط مى
ها را بـا  پيامبران انسان هٴ هم اليم الهى بيشتر و بيشتر آشنا شد.بشر با تع ،و با گذر زمان رفته رفته .نمود

               تـر و بـرای ظهـور آخـرين كم بشر بـه بلـوغ عقلـى نزديـك سو سوق دادند و كم تعاليم خود به يك
تمام اديان گذشـته نسـخ و همـه  ،گاه آناحد آماده شد. پيامبر الهى و آغاز تالش برای تشكيل امت و

                     ترين ديـن و  ديـن او كامـلچراكـه  ؛مكلف شـدند كـه بـه يـك پيـامبر و يـك دسـتور رو بياورنـد
   بود.شعار او وحدت 

                 و همگـى گويد بياييد تا دسـتمان را در دسـت يكـديگر قـرار دهـيم  اسالم به ديگر اديان نيز مى
ا َأْهـَل اْلِكتـاِب يقُْل (((( :شعاری كه بين ما و شما در آن اتفاق نظر وجود دارد شعار توحيد را باال ببريم؛

َ َو ال نُْشِرَك ِبِه َش يَننا َو َب يَكِلَمٍة َسواٍء َب   َتعاَلْوا ِإلى د بـه ييـاياهل كتاب، ب یبگو: ا« ١؛))))ئاً يَنكُْم َأال َنْعبَُد ِإال اّهللاٰ
                     او قـرار كيرا شـر یزيـم و چيكـه جـز خـدا را نپرسـت[اين]  ؛ان ما و شمايكسان مي یا كلمه یسو
اين امت واحـده بـه دسـت امـام  ،در زمانى كه عقول بشريت به بلوغ خود برسد شاءاّهللاٰ  ناو » م.ينده

                ايشـاندر حكومـت هـا  آن تـالش پيـامبران و يـارانهـا  قرن تشكيل خواهد شد و ثمرهٴ  )زمان(عج
ند شـد كـه اميدوار خواهای  هاميد شده و به نقطكس نا چيز و همه از همهها  تجلى خواهد يافت؛ انسان

                      عقــول بــه عنايــت آن حضــرت بــه بلــوغ خــود  . در آن زمــان،وعــده داده اســتهــا  آن خــدا بــه
فاضله تشكيل خواهد شد. اميد است كه ما هـم شـاهد آن  هٴ جا كنار رفته و مدين رسيده و تعصبات بى
  روزهای زيبا باشيم.

بعثت يك پيامبر در راسـتای  جزای  هچار تشكيل يك امت است و ،هدف جا روشن شد كه تا اين
بايد اين پيـامبر در يـك جـايى مبعـوث شـود و  باألخره گوييم . حال، مىرسيدن به اين هدف نيست

 .جاست كه اين پيامبر بايد در كجا مبعـوث شـود اين سؤال .كتاب و دستوراتى به لسان آن قوم بياورد
آمـده قرآن  گونه كه در قطعًا همانكردند؟  نمىتراض اعها  عرب ،شد ايران مبعوث مى اگر آن پيامبر در

  رفتند.  نمىزير بار است، 
                                                             

 . 64عمران، . آل١
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وجه ديگری نيز به  ،برخاست و عربستان آيين الهى از مكهترين  بزرگ كه اين چرايى  هٴ دربار البته
 وقتى مذهب در مراكز تمدن كه اينو آن اند  هبيان فرمود ١شيرازی اّهللاٰ مكارمةوجهى كه آي ؛رسد نظر مى

بـرای حـل زيرا مردم منـاطق ديگـر،  ؛كند جا به نقاط ديگر نشر پيدا مى سرعت از آن آشكار شود، به
وسائل نشر هرچه باشـد، در ايـن مراكـز  ،عالوه به .وآمد دارند مناطق رفت مشكالتشان دائمًا در اين

بوده كه در اطراف مركزی درواقع بينيم كه مكه  مى ،جغرافيا نگاه كنيم بيشتر است. اگر درست به نقشهٴ 
ماننـد مركـز دايـره حسـاب هـا  آن آن بقايای پنج تمدن معروف بزرگ وجود داشته و مكه نسبت به

و كلده و آشـور، در شده است. در شمال، تمدن روم شرقى و شامات، در شمال شرقى تمدن ايران  مى
الم گسـترش درست به همين دليل هنگامى كـه اسـ .مصر باستان در غرب تمدن جنوب تمدن يمن و

 ؛ذوب نمـود خود قرار داد و همه را در خـود هٴ گانه را زير سيطر های پنج تمام قلمرو اين تمدن ،يافت
های منفى را حذف كرد و مسائل مهم عقيدتى و عملى را بـر  های مثبت هركدام را گرفت و جنبه جنبه

  آن افزود و تمدن باشكوه اسالمى در سرتاسر اين مناطق ظاهر گشت.
كنيم خدا رسـالتش را در كجـا  درست اين است كه من و شما نيستيم كه تعيين مى پاسخپس يك 
ُ َأْعلَُم حَ (((( :چراكهقرار دهد    .» خدا داناتر است كه رسالتش را در كجا قرار دهد« ٢؛)))) ْجَعُل ِرساَلَتهيُث ياّهللاٰ

تحليـل اش را در مكه قرار داد،  چرا خداوند خانه كه اين بارهٴ نيز در7 امير مؤمنان حضرت على
. برای اطالع بيشتر به خطبهٴ قاصعه و شـرح شنيدنى است ،دارند كه قبل از سخن هركس ديگرجالبى 

   ٣آن مراجعه نماييد.
  گوييم: در پاسخ مى خالصهطور  به
                آن را  راحتــى بــه ،يدنــدگرو حجــاز دارای مردمــى متعصــب بــود كــه اگــر بــه ايــن ديــن مى .1

  كردند. رها نمى
سـالم بـه قـرآن  كردنـد و بود حفـظ مىقرآن  چون متعصب بودند زبان خود را كه همان زبان .2
  رسيد. های بعد مى نسل
  ناقل فرهنگ اسالم به آن مناطق بودند. ،حجازيان با سفرهای متعدد .3
  شدند. د با آن دين آشنا مىآمدن گوناگون چون به حجاز مى های عرب .4
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 . 124انعام، .٢
  .217و  216، ص )قاصعه ۀمشهور به خطب( 192ۀ شهيدى، خطب ۀ، ترجم نهج البالغة. سيدرضى، محمد بن حسين، ٣
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زيـارت قصد  ،شد كه افراد مخلص و پاك حجاز باعث مى آب و علف بودن منطقهٴ  سختى و بى .5
  خدا كنند. خانهٴ 
                              های  امـا سـرزمين باشـد؛حجـاج ميليـونى دارد پـذيرای درخـت و ناسـبز تـوان  محيط كـم .6

ــا ــه ن ــاد ب ــراد زي ــدن اف ــا آم ــبزه و... از  بودی ســوق داده مىســبز ب ــين و س                               شــوند و هرســال زم
  رود. بين مى
  

 است؛به زبان عربي نازل شده چنين همكتاب آسماني و مقدسي است و قرآن  دانيم ما مي. 10

م عربي اطالعي نداريم؛ لـذا خوانـدن معنـي آن بـراي     لغت ةها ازجمله خود من در زمين اما خيلي

ـ        تر و قابل فهم بهتر، شيرين  ةتر است. اگر اطالع داشـته باشـيد چنـد وقتـي اسـت بـراي نيم

خود دو جزء خوانـدن را   ةنوب كنند. من هم به را چندين بار ختم ميقرآن  مساجد مختلف ،شعبان

خواستم بدانم آيا در اين زمينه مشكلي هست و باعث كم  مي .قبول كردم و معني آن را خواندم

   شود؟ ر آن ميشدن اج

زباننـد، جريـانى  به زبان عربى، با توجه به مخاطبان نخستين و شخص پيامبر كـه عـربقرآن  نزول
كند. خداوند متعال نيز در  زبان مخاطبان خود بيان مى بهطبيعى است. هر سخنوری مطالب خويش را 

 ١گرفته است.كار  بههای خويش همين روش را  ارسال پيامبران و ابالغ پيام
رجـوع  ،اما در هر آيه ؛زبان عربى خوانده شود بايد بهقرآن  ر رابطه با خواندن قر آن بايد گفتد

 كه اينبرای  .تا با كتاب خدا آشنا شويد مناسب و بلكه الزم و ضروری است ،ها يا به تفاسير به ترجمه
توانيـد  مى ،نيز دريابيد ای از اعجاز لفظى آن را بهره ببريد و شمهقرآن  از مضامين بلند و نورانى آيات
   .خود را با زبان عربى آشنا سازيد

 Wايد، نذر شما ادا نشـده خاطر نذر انجام داده ، اگر اين كار را بهخواندن در ماه شعبانقرآن  دربار 
باز هم بـه تعهـد اخالقـى  ،اگر صرفًا تعهد اخالقى بوده .ايدرا به زبان عربى نخواندهقرآن  ؛ زيرااست

چيزی بدهكار نيستيد. در آينـده اگـر چنـين موضـوعى  ،اما در اين مورد اخير ؛ايدودهخود عمل ننم
خوانيد تا خالف تعهـد اخالقـى  طى كنيد كه شما تنها ترجمه را مى اّول توانيد از همان مطرح شد، مى

  موفق باشيد. شاءاّهللاٰ  انو ترجمه را با هم بخوانيد. قرآن  نشود. پيشنهاد ما اين است كه شماعمل 
                                                             

  در همين فصل مراجعه نماييد. 7. برای آگاهى بيشتر به پاسخ پرسش شمارهٴ  ١
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    و اسالم با علوم زيستي متفاوت است؟قرآن  ها در به چه دليل به وجود آمدن انسان. 11

مراحل  دربارهٴ  كه ديگر اينمربوط به اصل خلقت انسان باشد و كه  دو جنبه دارد: يكى اينشما  سؤال
  كنيم. ما هر دو را بررسى مى .شود تبديل طفلبه گذرد تا  مختلفى باشد كه بر يك اسپرم و اوول مى

تكامـل  بلكه تنها شـايد بـا نظريـهٴ  ،با علوم زيستى متفاوت نيستقرآن  به وجود آمدن انسان در
نظريۀ  ،هنوز اثبات نشده و در مقابل آن وصرفًا يك نظريه است نظريه نيز اين  باشد.داروين متفاوت 

  .ديگری نيز وجود دارد
شـناخت برخوردار است؛ چـون سخن گفتن دربارW انسان در عين آسانى، از سختى خاص خود 

انسـان دارای  كـه ايندليـل بـه ؛سـتيسادگى دسترسـى بـه آن ممكـن ن انسان از مسائلى است كه به
معنوی است  و مطالعه وتحقيق در هر كدام از خصوصيات انسان نيـاز  گرايشات متعدد و دارای جنبهٴ 

ی گونـاگون، انسـان را بررسـى ها به وقت زياد و نوشتن مطالب متعدد دارد. كتب فراوانـى از زاويـه
بهتـرين  ،كتاب وحى است و كالم خداوند است كه خود خالق انسان اسـتقرآن  جا كه از آن اند. كرده

 بحث را بيشتر بر نظريۀ رو، ايناين كتاب آسمانى دريافت كرد. از  ازتوان  نظريات دربارW انسان را مى
  كنيم.  ذكر مى»  قرآن و انسان«متمركز كرده، نكاتى را در باب قرآن 
های بسيار رايج در بين اهل نظر و مطالعـه اسـت.  خلقت انسان از بحث بحث  آفرينش انسان: أمبد

چنـد نظريـه را يـادآوری  ،بـوده اسـت بحث  محلبرای پى بردن به اين مطلب كه اين مسئله همواره 
آرای فلسـفى قـديم و : يكـى وجود داردكنيم. دربارW چگونگى پيدايش نوع آدم در زمين دو نظر  مى

نظر استقرايى كـه  است. دوم بدون سابقه پديد آمده  ،انواع و اصول خلقت ،اين نظر درظواهر دينى كه 
شمارد و هـر نـوع  پيوسته مى هم پيدايش انواع را از دانى به عالى و به كه تكامل است از فروع فلسفهٴ 

جزئيات اين نظريه از جهت تجربه و  .داند ىنوع باالتر م أمنش ،محيط تأثيرپايين را با گذشت زمان و 
  . ه استاثبات نشد ،كه بايد چنان ،از جهت ادلۀ فلسفى وكليات 

د جدا شده و ابتدا در حال ياز خورش است كه ىاراتيكى از سين يزم :ن استيدوم ا هٴ ينظر خالصهٴ 
ن يهاى سنگ ارانرفته در اثر عوامل مخصوص سرد شده و ب سپس رفته .عان بوده استيفروزندگى و م

ن آب يباتى بيسلسله ترك كي گاه آناست. ده يدار گردياها پديجارى شده و درها  ليده و سيبر آن بار
متكامل  ه،هاى زنده بود ن نباتات كه داراى باكترىيا .ده استييى رويايدا شده و نباتات درين پيو زم
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مـاهى  ،بيـترت بـهاز آن، پس است. ده د آميى پديايوانات درير حيماهى و سا ،ها آن جهٴ يشده و در نت
رخ ن مراتب در اثـر تكامـل يتمام ا .وان خشكى و انسان به وجود آمده استيح ،ن)ياتيپرنده (ذو ح
   داده است

كند و  گويد: اين فرضيه، دليل مخصوصى آن را اثبات نمى در رد اين نظريه مى;عالمه طباطبايى
تطوری كـه نـوعى را  كه اينبدون  ،جدا و مستقل باشند كلى از هم طور به توان فرض كرد كه انواع مى

حـاالت هـر  يك سلسله تطوراتى سطحى در زمينهٴ  صرفاً  ،به نوع ديگر مبدل سازد در كار بيايد. بلى
تحول فردی را از يك نوع به  ،دستخوش تحول شود و تجربهها  آن ذات كه اينبدون  ،نوع وجود دارد

  گز ديده نشده ميمونى به انسان تبديل شود. نوع ديگر مشاهده ننموده است و هر
متضـاد در  ساير موجودات زنده از ديربـاز دو عقيـدهٴ  چنين همدربارW چگونگى آفرينش انسان و 
گروهى از دانشمندان معتقد به اسـتقالل انـواع جانـداران و عـدم  :ميان دانشمندان وجود داشته است

ل انواع اند. اعتقاد به تبدّ  ل انواع بودهديگر طرفدار تبدّ  اند و گروهى ن نوعى از نظر نوع ديگر بودهتكوّ 
در قرون جديد طرفدارانى پيدا كرده است كـه  و شود يونان باستان نسبت داده مى به بعضى از فالسفهٴ 

  دان انگليسى قرن نوزدهم است.  طبيعى» ،نيآنان چارلز داروترين  مهم
ه و ديگـری دربـارW موجـودات زنـد ارW كليهٴ يكى درب :پر سروصدا عرضه كرد داروين دو نظريهٴ 
انواع حيوانات در اصـل  همهٴ  ،منتشر شد اصل انواعكه در كتاب  اّول موجب نظريهٴ  خصوص انسان. به

رفته يك نوع به دو نوع و بعد به چند نوع تبديل شده اسـت.  يك نوع سرچشمه گرفته است و رفته از
گويد انسان كه يكى از انواع موجودات زنـده  است مى عنوان شده اصل انساندوم كه در كتاب  نظريهٴ 
  ند. ا هبوده و اين دو دارای اجداد مشتركى بود أبا ميمون از يك منش  است

 اند آنان معتقدنـد های بين انسان و حيوان را ناچيز يافته تفاوت ،دوم، داروين و پيروانش در نظريهٴ 
بـين  همان حلقۀ مفقـودهٴ  – دهد به دست مىها  آن طبق توصيفى كه داروين از – بازمانده قبايل بدوِی 

تفـاوت كمتـری هـا  ترين ميمونبين انسان و عالىاست انسان و حيوانند. دانشمند ديگری ادعا كرده 
  ها.  ترين ميمون ترين و پستهست تا بين عالى

نظران را  مطرح در بين صاحب دو نظريهٴ  كه اينو مراحل تكامل خلقت انسان در قرآن: بعد از  مبدأ
يـك از دو نظريـه  بـا كـدامقـرآن  ببينـيم تادهيم  مىقرار قرآن  خود را در محضر ،بيان كرديم اجماالً 

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 های قرآنى ها و پاسخ پرسش    214214214214

 ؛حيوانـات اسـت يافتـهٴ  تكامل ،انسان كه اينيعنى  ؛نظر سومى دارد كه اينهماهنگى و موافقت دارد يا 
ابتـدا  ،انسـان كـه اينيـا  اسـته ای خاص و مستقل آفريد گونه آدم را به ،استثناء طور به ولى خداوند

بـين آدم و كـه  اينديگر است  يا  يافته از موجودات زندهٴ  تكامل كه اينمستقل خلق شده يا صورت  به
   .انسان تفاوت است

ِ َكَمَثـِل آَدَم َخَلَقـُه ِمـْن تُـراٍب ثُـم قـاَل َلـُه كُـْن   سىيِ◌ن َمثََل عإ((((خوانيم:  كريم مىقرآن  در            ِعْنـَد اّهللاٰ
                ماننـد خلقـت –بـه امـر خـدا  – العـاده بـودن در خـارق7 سـىيل خلقت عثَ همانا مَ « ١؛))))كُونيفَ 

            .بشـرى بـه حـد كمـال بـاش  گفـت كخـا پـس بـدان .ديآفر كآدم بوده است كه خدا او را از خا
  .» ديچنان گرد ،مد همان

مستقل بـه  كامالً كه 7 به حضرت آدم ،استقالل آن را در جنبهٴ 7جريان حضرت عيسىقرآن، 
مستقل از خاك گرفته شده صورت  بهيعنى تصريح دارد كه اصل آدم  ؛كند وجود آمده است مقايسه مى

  داند.  يافته از موجودات ديگر مى ل است  و نه آدم را تكاملرای آدم قائنه پدر و مادری بقرآن  .است
ْنساِن ِمْن طٍء َخَلَقهُ  ىَأْحَسَن كُل َش  یالذ((((آيهٴ  قرآن طبق ابتدای خلقت انسـان را  ٢،))))ني َو َبَدَأ َخلَْق اْإلِ
تكامـل  انسان را نوعى مستقل فرض كرده است و فرضـيهٴ قرآن  نه از راه ديگر. پس ،داند از طين مى
از آن حكايت قرآن . آنچه پذيرد را نمىانسان از نوع ديگر به وجود آمده باشد  ،آن نتيجهٴ  درانواع كه 

دربـارهٴ  ؛ ولـى به وجود آمـده اسـت از آن سر گذاشته تا انسان خاك پشت  ت كهاسمراحلى  ،كند مى
ْنسـاَن ِمـْن َصلْصـاٍل ِمـْن َحَمـٍإ ((((ندارد: تصريحى  ،مراحل چگونه گذشته است اين كه اين َو َلَقْد َخَلْقنَا اْإلِ

ل هم فعل و انفعاالتى ديگر به وجـود آمـده اسـت و شود كه در آن گِ  معلوم مىاز اين آيه   ٣.))))َمْسنُون
قـرآن آمده نبوده است، بلكه حالت ديگری بـر آن دسـت داده اسـت.  دست ل تازه و جديد بهصرفا گِ 
ـا((((دهد:  خبر مى نيز یديگر مرحلهٴ كريم از  ْنساَن ِمـْن َصلْصـاٍل كَاْلَفخ صلصـال را عالمـه  ٤.))))رِ َخلََق اْإلِ
   ٥.ل خشك معنى كرده استگِ معنى  به;طباطبايى

                                                             

 . 59. آل عمران، ١
 . 7. سجده، ٢
 . 26. حجر، ٣
 . 14. الرحمن، ٤
 . 99، ص 19 ، جالميزان فى تفسير القرآن. طباطبايى، محمدحسين، ٥
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شـده در آمـد و شـكل  صورت خشـكبه  ،سر گذاشت  مراحل چندگانه را پشت كه اينل بعد از گِ 
ايـن گِـل از قـرآن  اشـت.ندپـذيری قبلـى را  خاصى به خود گرفت و ديگر آن حالت نـرم و شـكل

  . كرده استبه صلصال تعبير  شده خشك
كـريم قـرآن  طبـق كـه اين نخست :و دقت كنيمدو مطلب توجه به وقت آن رسيده است كه  ،حال

 ه استتكاملى طى كرد یآيا انسان مراحل خلقتش از خاك شروع شده و سير .اصل انسان از چيست
سـپری  سـرعت كه مراحل تكامل آيـا بـه دوم اينگر است؟ موجودات دي يافتهٴ  انسان تكامل كه اينيا 

و تـدريجى داشـته و تكـاملى  یسـير كـه اينيا است  ای خلق شده لحظهصورت  انسان، بهو  گرديده
   مراحلى را پشت سر گذاشته است.

قـرآن  موجودات ديگـر، آيـات يافتهٴ  ، نه تكاملاست ىكه اصل انسان استقالل نخست دربارW نكتهٴ 
  كند:  ای را بيان مى گانهمراحل پنج
   .خلقت از ترابشروع : اّول مرحلهٴ 
  ل است. يعنى گِ  ،دوم: طين كه مخلوط آب و خاك مرحلهٴ 
  ل خالص است. سوم: سالله از طين كه همان گِ  مرحلهٴ 
  والی تغييريافته.  لچهارم: گِ  مرحلهٴ 

  مانند كوزه.  ،شده ل خشكمرحله پنجم: گِ 
اصـل آدم كـان مـن «كنـد:  عبارت مطرح مى ا اينرا ب خلقت انسان مراحل چندگانهٴ  مجمع البيان

تـرك  ثـم  .» نيخلقه من طـ«ثم جعل التراب طينا و ذلك قوله:  .» خلقه من تراب«تراب و ذلك قوله 
و ذلـك قولـه:  ثم ترك حتى جف  .» مسنون إمن حم«ذلك الطين حتى تغير و استرخى و ذلك قوله: 

   ١» .ها اذ هى اخبار عن حاالته المختلفةي تناقض ففهذه االقوال ال .» من صلصال«
 پـس بنـابر ديـدگاه .شود گانه فهميده مى مراحل پنج ، اينراحتى و روشنى هم به مجمعاز عبارت 

كه مخلوط آب و خاك است  گرديده دوم سپس وارد مرحلهٴ  ،شدهخلقت انسان از خاك شروع  ،قرآن
بر اين اساس، خشك در آمده است. صورت  بهاتى در آن ل خالص و سپس بعد از تغييرو بعد از آن گِ 

. از تكامل موجودات ديگر به وجود آمده باشـد كه ايننه   ،انسان موجودی مستقل است ،قرآن از نظر
                                                             

 . 516، ص 6  ، جمجمع البيان فى تفسير القرآن. طبرسى، ١
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  .  هستند7 های فعلى از نسل ابوالبشر يعنى حضرت آدم انسان عبارتى، به
قـرآن  گرچـه – كنـدی بـايـا  است  سرعت طى شده باكه اين مراحل  اين – دوم اما دربارW نكتهٴ 

يعنـى  ؛شـود مىاستشمام تصريحى در اين باب ندارد، با دقت در آيات، بيشتر تدريجى بودن و كندی 
خداونـد  ،درواقعو  ندال خداوندمّ عوامل طبيعى هم از عُ  شده است؛ زيرا طبيعى طى صورت  بهمراحل 
ْنسـاِن حـ  َهْل َأتى((((آيهٴ  ست. قول ضعيفى هم در ذيلها خالق آن ْهِر َلـْم يَعَلـى اْإلِ ئًا يكُـْن َشـيٌن ِمـَن الـد
قبل انه اتى على آدم اربعون سنة لم يكـن شـيئا مـذكورا ال فـى « است:نقل شده گونه  اين ١،))))َمْذكُورا

   ٢»كان جسدا ملقى من طين قبل ان ينفخ فيه الروح. السماء و ال فى االرض بل
شريف برای مردم آمده و فهم متوسط مـردم را در نظـر گرفتـه قرآن  كهجا  آن ازكه  آنديگر  نكتهٴ 
 ،ديگـر كند اين است كه بين هر مرحلـه بـا مرحلـهٴ  كريم ياد مىقرآن  فهم عرفى از مراحلى كه ،است

 »مرحله«ديگر به آن اطالق  عرفاً  ،احل يك لحظه طى شده باشدمر مدتى فاصله شده باشد و اگر همهٴ 
  ٣.گرچه با دقت عقلى به آن اطالق بشود ؛شود نمى

نوشـتۀ محمـدعلى ، و مراحـل آفـرينشقـرآن  توانيد به كتـاب مىباره  در اينبيشتر  برای مطالعهٴ 
بر فرض اثبـات  –روين دا بيان شد با نظريهٴ  آنچهرضايى مراجعه فرماييد. الزم به يادآوری است كه 

                اتفـاقگفته، ممكن است برای يـك فـرد از نـوع انسـان قرآن  كه ىزيرا مراحل ؛منافاتى ندارد –آن 
، از راه تكامـل »نسـناس«نام  شكل انسـان، بـه همموجوداتى  عنوان مثال، ممكن است به افتاده باشد.

                    و بـا عقـل و درك و اسـتثنائى صـورت مسـتقل را بهبعدًا خداونـد يـك فـرد و وجود آمده باشند  به
شكل نسناس خلق كرده باشد كه چون اين فرد از عقل و شـعور  با همان ظاهر وو  »آدم«نام  كامل به
             ژن  نسـناس و غلبـهٴ آدم بـا ازدواج طريـق از سـپس باشـد و  شده اّهللاٰ خليفة ،برخوردار بوده ای ويژه

ها  نسـناس گرديـده و درنهايـت تبديلها به انسان  كم نسناس ، كمو بر طبق نظريهٴ تكامل  خوب بر بد
  ند.شاب حذف شده

ای از خلقـت  و خلقت از خاك، گل و... مربوط به مرحلـهقرآن  باز ممكن است گفته شود نظريهٴ 
داروين  ضيهٴ حيات است با فر سلولى به وجود بيايد و از آن به بعد كه مرحلهٴ  تكيك موجود است تا 

                                                             

 . 1. انسان، ١
  . 614، ص 10  ، جمجمع البيان فى تفسير القرآن. طبرسى، ٢
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          بـين مراحـل خـاك  كـه اينای بدانيم بـر  را قرينه» ىثم نفخت من روح«در » ثم«و  باشدپيش رفته 
    اما بين آخرين مرحله كه دارای حيات شده است تا انسـان شـدن فاصـله  ،و گل و... فاصله كم بوده

  بوده است. زياد
 يك بـا های موجود هيچ پس اين فرضيه ،ردمطلب جزمى غيرقابل تفسير نداقرآن  چون ،خالصه 
  تنافى ندارد.قرآن 

در قـرآن  مراحل تكاملى كودك در جنين باشد كه نظر ،سؤالالبته ممكن است منظور شما از اين 
  علمى و مطابق علم روز است: كامالً نيز  باره اين

  چنين است:كريم  قرآن  مراحل و چگونگى خلقت انسان از ديدگاه
كريم، به مراحل خلقت انسان اشاره كرده اسـت. يكـى از  قرآن در آيات مختلف  علقه: خداوند.1

  است.» علق« ،اين مراحل
ای  سـوره چنين هماست و  رفتهكار  بههای مختلف  به صورت ١شش بار و در پنج آيه» علق«واژه 

ْنساَن ِمْن َعَلـق َخلََق َخلََق  یاْقَرْأ ِباْسِم َربَك الذ((((نازل شده است: » علق«با نام قرآن  در بخـوان « ٢ ؛)اْإلِ
  »را از علق آفريد. سانان .نام پروردگارت كه آفريد به

بر  نخستين آياتى است كه در غار حرا سورW علق، اّول ان اتفاق نظر دارند كه پنج آيۀمفّسر بيشتر
  نازل شده است.9 بر اسالمپيام

 Wمـوارد  .» چيزی است كه به چيز باالتر آويزان شود«معنای  بهدر اصل  ،»َعلََقه«جمع » علق«واژ
چسبد، زالو يا كرم سـياه  استعمال آن در خون بسته، زالو، خون منعقد كه در اثر رطوبت به هر چيز مى

تـوان گفـت در مـواردی كـه علـق  مى .. است. پس.مكد و چسبد و خون را مى كه به عضو آدمى مى
مانند زالو، خون بسته و كـرم  ؛استعمال شده يكى چسبندگى و ديگری آويزان بودن، لحاظ شده است

  شود. چسبد و آويزان مى كه به عضو بدن مى
ای است كه از تركيب اسپرم مرد بـا اوول زن حاصـل  ، همان خون بسته»علق«علق از نگاه علم: 

شود. پس از پيوستن نطفۀ مرد بـه تخمـك زن،  و بدان آويزان مىداخل م زن رحدر شود و سپس  مى
آيد كه به شـكل تـوت اسـت (بـه آن  يك تودW سلولى در مىصورت  بهشود و  تكثير سلولى آغاز مى

                                                             

  .٣٨ ،قيامت ؛٦٧ ،غافر ؛١٤، مؤمنون ؛٥، حج ؛٢ ،علق. ١
 . 2و  1. علق، ٢
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كننـده بـه درون اليـۀ  های تغذيه يعنى سلول ؛كند گزينى مى گويند) و در رحم اليه مى Marulaماروال 
اين مطلب را قرآن  شوند. چسبيده به رحم) مى كامالً نه  ،ق (آويزانرده و به آن معلّ مخاطى رحم نفوذ ك
  بيان كرده است.» علق«با تعبير زيبای 
خون «معنای  به» علق«ان و اهل لغت، مفّسرتوان گفت با توجه به ديدگاه دانشمندان و  مىدرنتيجه 

شناسـى جديـد،  نسـان در علـم جنينخلقت اكه اين مرحله از  ويژه آن ؛ بهاست »آويزان به رحم بستهٴ 
سـاعت ايـن 24شود؛ يعنـى حـدود  و مضغه (گوشت شدن) محسوب مى ای بين نطفه عنوان واسطه به

  كند. خون بسته به جدار رحم آويزان است و از خون آن تغذيه مى
واژW امـا بـا آوردن  ؛مطلب را ذكـر نمايـد» ؛ خون بستهةالدم المنقبض«توانست با بيان  خداوند مى

هم معنای خون بسته و هم معنای آويزان بودن را رسانده است كه با نظريات جديد پزشـكى  ،»علق«
  خوانى دارد. هم

را يكـى از » علـق«تـوان مسـئلۀ  قـرن قبـل، مى14به عدم پيشرفت علـم پزشـكى در  با توجه
  قرن كشف شده است.14ناميد كه بعد از قرآن  های علمى شگفتى

                 ، دكتـر پژوهشـى در اعجـاز علمـى قـرآن: نماييـدهـا مراجعـه  كتابايـن به بيشتر  هٴ برای مطالع
                چراغـى،  ، دكتـر ديـاب و قرقـوز، ترجمـهٴ طب در قـرآن؛ 487تا  481، ص 2رضايى اصفهانى، ج 

، آنانگيز قـر مطالب شـگفت؛ 110ص  ،11، دكتر پاك نژاد، ج پيامبرآخرين دانشگاه ين اّول؛ 86 ص
  .99گودرز نجفى، ص 

» مضـغه«نام  ای ديگر به مرحله ،كريم در مراحل خلقت انسان پس از نطفه و علقه . مضغه: قرآن2 
  ١سازد كه در دو آيه و سه بار از آن سخن گفته است. مطرح مى

از  ،پـس« ؛))))ِر ُمَخلَقةيغَ  ثُم ِمْن َعَلَقٍة ثُم ِمْن ُمْضَغٍة ُمَخلَقٍة َو ((((فرمايد:  مى 5آيهٴ  حجسورهٴ خداوند در 
  ».تا قدرت خود را به شما روشن گردانيم ؛دارای خلقت كامل و خلقت ناقص ،از مضغه گاه آنعلقه، 
، ديگر عبارت بـه .آمده اسـت» شده و گوشت جويده غذای جويده«معنای  بهدر لغت » مضغه« هٴ واژ
تعبيری است كه بـرای مبالغـه در » مخلّقه« هٴ واژ شده است. ای از گوشت كه شبيه گوشت جويده هقطع
ايجاد چيزی بـر كيفيـت مخصـوص اسـت. پـس تعبيـر بـه  معنای به» خلق«رود و  مىكار  به» خلق«

                                                             

 . 14مؤمنون،  ؛5. حج، ١
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يعنـى ايجـاد بـر كيفيـت  – ناشاره به اين است كه حقيقت خلق و تحقق آ» مضغه«  هٴ دربار» مخلّقه«
به ايـن معناسـت كـه  مخلّقهاما غير ؛در اين مرتبه است – مخصوص و تعيين خصوصيات و مقدمات

  نيست.  - »مضغه« يعنى – تعيين برخى خصوصيات (تمامًا يا بعضًا) در اين مرتبه
ز در مضغه در علم روز: جنين انسان از هنگام لقاح تخمك و كرمك (اوول و اسپرم) تا شـش رو

آويزك (علـق) تـا صورت  بهكند و  گزينى مى راه است تا در رحم جايگزين شود. سپس در رحم النه
گوشت صورت  به كامالً سوم بارداری با چشم غيرمسلح  دهد. و از هفتهٴ  روز به رشد خود ادامه مى 14

مـاه سـوم بـارداری  گذارند كه تا های زاينده (مضغه) را مى تمايز اليه دورهٴ  ١.گردد جويده پديدار مى
بـه ن از آن آهميشه يك حالت ندارد و مراحل و حاالت گونـاگونى دارد كـه قـر» مضغه«ادامه دارد. 

  نام برده است.» مخلّقهغير«و  »مخلّقه«
های پزشـكى جديـد  بـا يافتـه ٢)مخلّقهو غير مخلّقه(مضغه، قرآن  انگيز تعبير بسيار زيبا و شگفت

كند و بـه  گوشت كوبيده معرفى مىصورت  بهبعد)  سوم به وره (هفتهٴ هماهنگ است و جنين را در اين د
 كهكند  مىای لطيف  اشاره= ايجاد به كيفيت مخصوص و تعيين خصوصيات) مخلّقههای آن ( تمايز اليه

  رساند. را مىقرآن  رازگويى و اعجاز علمى ىنوع
برخـى از  ؛ به اين معنا،تاس» مضغه«صفت برای » مخلّقهو غير مخلّقه«توان گفت كه  مىدرنتيجه 
  كامل نيست. ،در اين مرتبه كامل است و اقسام ديگر )خصوصياتو كيفيت  ،مقدرات(اقسام مضغه 

به مرحلـۀ ديگـری از  ،»گوشت جويده = مضغه« بعد از بيان مرحلهٴ قرآن  . استخوان و گوشت:3
مضـغه را  گـاه آنو « ٣؛)))) اْلِعظـاَم َلْحمـاً َفَخَلْقَنـا اْلُمْضـَغَة ِعظامـًا َفَكَسـْونَا ((((: خلقت اشـاره كـرده اسـت

  » .گوشتى پوشانيديم ها را با م، بعد استخوانيديهايى آفر استخوان
شـاندن پو ، مرحلهٴ آنبندی جنين آشنا شويم، الزم است همراه  استخوان مرحلهٴ  بابهتر  كه اينبرای 

فوق بيانگر آن است كه ابتدا استخوان تشكيل شده و بعـد از آن گوشـت آيهٴ  گوشت را نيز بيان كنيم.
  .گيرد مىروی آن قرار 

اندودرم تشكيل  ، اكتودرم، مزودرم ویزايا رشد جنين، اليهٴ  نكات علمى: در مراحل سومين هفتهٴ 
                                                             

 . 275، ص علم ای ميان تورات، انجيل، قرآن و مقايسه. بوكای، موريس، ١
 . 5. حج، ٢
 . 14. مؤمنون، ٣
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؛ گـردد ايجـاد مى هستنداط با دنيای خارج ، اعضا و ساختمانى كه در ارتبىشود. از اليۀ اكتودرم مى
اعضـای سـلكروتوم  ،مزودرمـى از اليـهٴ  . دستگاه عصبى، پوششـى گـوش، بينـى، چشـم و... مانند

انـدودرمى، دسـتگاه  آيـد. از اليـهٴ  .. به وجـود مى.دستگاه ادرار و تناسلى و ،(غضروف و استخوان)
  شود. مى ای، دستگاه تنفسى و مثانه و... ساخته ای و روده معده

 شود كه دو اليهٴ  ميانى (مزودرم) تشكيل مى ها از اليهٴ  غضروف و استخوان ،د فوقربا توجه به موا
هسـتند؛ مثـل پوسـت، گوشت بـدن  بيشتر ،كه آن دو اليه پوشاند آن را مىديگر (اكتودرم و اندودرم) 

 از هفتـهٴ  ،شود مى هايى كه باعث پيدايش غضروف و استخوان ساخته شدن سلول چنين همغدد و... . 
   ١شود. پس از آن ساخته مىای  ههای ماهيچ سلول البتهشود. چهارم بارداری شروع مى

تسويه و تنظيم  شود كه پس از مرحلهٴ  استفاده مىقرآن  . آفرينش روح و جنبش جنين: از آيات4
انجـام » نفـح روح، دميـدن روح«ديگـری بـا نـام  و تعادل اعضای بدن انسان در رحم مادر، مرحلهٴ 

اُه َو َنَفَخ ف(((( شود: مى َسو او را درست انـدام كـرده و از روح خـويش در او  گاه آن« ٢؛))))ِه ِمْن ُروِحهِ يثُم
 گـاه آنها را به گوشتى پوشانيديم،  بعد استخوان« ٣؛))))َفَكَسْونَا اْلِعظاَم َلْحمًا ثُم َأْنَشْأناُه َخْلقًا آَخرَ (((( ،»دميد

  »[جنين را در] آفرينشى ديگر پديد آورديم.
آيد كه در آدمى جز بدن، چيز بسيار شريف ديگری نيز وجود دارد كه مخلوق  از آيات فوق بر مى

در حضـرت  ؛ چيزی كـهگردد نمىوجود نيايد، آدمى، انسان  بهست و تا آن چيز شريف در انسان خدا
انشـأناه «عبـارت  .نى يافت كه فرشتگان در برابر او خضوع كردنـدأش تبع آن، و به آدم به وجود آمد

معنى  بـهدهد كه فعل و انفعاالت طبيعى و مادی در آن نيسـت. انشـاء  مى ىنشان از خلقت ،»خلقًا آخر
اخيـر بـا مراحـل قبـل،  دهد كه مرحلهٴ  تربيت آن است. اين تعبير نشان مىم با أايجاد كردن چيزی تو

  متفاوت است.  كامالً 
 ، پـسگيرد و قبل از آن يك موجود زنـده اسـت انسان از آغاز كه در رحم قرار مى اگر گفته شود نطفهٴ 
حيـات «يك نـوع تنها دارای  ،شود در پاسخ بايد گفت: زمانى كه نطفه منعقد مى .دارد يىنفخ روح چه معنا

حيـات « ولـى از حـس و حركـت كـه نشـانهٴ  ؛فقط تغذيه و رشد و نمـو دارد ؛ يعنى(گياهى) است» نباتى
                                                             

 . ٢٤١شناسى)، ص  (بحث جنين ١، جاّولين دانشگاه و آخرين پيامبرنژاد، سيدرضا،  كپا. ١
 . 9. سجده، ٢
 . 14. مؤمنون، ٣
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در آن خبری نيست تا تكامل نطفـه  ،است» حيات انسانى« ادراكات كه نشانهٴ  قوهٴ  چنين هماست و » حيوانى
 .شود ديگر انسانى در آن زنده مى كند و تدريجًا قوای رسد كه شروع به حركت مى مىای  هدر رحم به مرحل

  كند. مىتعبير از آن به نفخ روح قرآن  است كهای  ههمان مرحل ،اين
سـاكت  بـاره در اينقـرآن  اما ماهيت روح چگونه است؟ و حلول او برجسم از چه زمانى است؟ آيات

  ١.است و تفصيلى ندارد و حقيقت آن نيز برای ما روشن نيست
  
مـراد   اوالً .زاب (خداوند بار امانت را بر دوش انسان گذاشته است)اح ةسور 72 ةآي طبق. 12

چـون مـن    ؛از مـن تـوقعي نيسـت    ،پـس  ،است7777 از انسان كيست؟ اگر منظور حضرت آدم

آيد؟ مراد از ظلـوم و جهـول    پس چرا من يادم نمي هستند،ها  انسان ةهم ،اگر منظور .نپذيرفتم

 بودن انسان چيست؟ 
بلكه انسان اسـت.  ،منظور از انسان فقط حضرت آدم نيست ،يه مشخص استطور كه از ظاهر آ همان
يعنى انسـان  ؛بلكه منظور نوع انسان است ،تك افراد انسان پذيرفته باشند نه به اين معنى كه تك البته
بـرای انسـان  ،گذارده شـد. بنـابراين اوبر عهدW  ،داشتقدرت و توانايى برای قبول اين امانت چون 

اين لطف و منتى از جانب خداوند است درواقع بلكه  ،تواند بنهد نمىمنتى گونه  هيچمانت پذيرش اين ا
بايـد  ،منظور آيه را بهتر درك كنيـد كه اينكه اين شايستگى و توان را فقط به انسان داده است. برای 

  .ديد منظور از امانت در اين آيه چيست
  شده است؛ ازجمله: ىدربارW امانت تفسيرهای مختلف

است كه از راه معرفت و عمل صـالح » تيكمال صفت عبود«و » هيت الهيوال«. منظور از امانت 1 
  شود. حاصل مى

  كند. صفت اختيار و آزادی اراده است كه انسان را از ساير موجودات ممتاز مى ،. منظور2 
  عقل است كه مالك تكليف و مناط ثواب و عقاب است. ،. مقصود3 
            ر انسان است؛ مانند چشم كه امانت الهى اسـت و بايـد آن را حفـظ كـرد اعضای پيك ،. منظور4 

 هايى ديگر هستند كه حفـظ هر كدام امانت ،و در طريق گناه مصرف ننمود. گوش و دست و پا و زبان
  واجب است.ها  آن

                                                             

 . http://www. quransc. com : به نقل از باشگاه انديشه. سايت ١
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  چون نماز و روزه و حج است.  واجبات و تكاليف الهى، هم ،. منظور5 
               دسـت  لف، با هـم متضـاد نيسـتند. بـرای بـهشود كه اين تفسيرهای مخت مى با كمى دقت روشن 

ها فاقد  ها و زمين و كوه آوردن پاسخ جامع بايد نظری به انسان بيفكنيم و ببينيم او چه دارد كه آسمان
                شـعور فاقـد هـا  آن نپذيرفتنـد؟ آيـاهـا  آن ها پيشـنهاد شـد و آن هستند. چرا به زمين آسمان و كوه

و   ١))))َحُهميَسبُح ِبَحْمـِدِه َو لِكـْن ال َتْفَقُهـوَن َتْسـبيٍء ِإال  ىَو ِإْن ِمْن َش ((((آيهٴ  مانند –قرآن  ستند؟ از آياته
ماِء َو هِ إِ   ثُم اْسَتوى((((آيهٴ  چنين بـر ٢ ))))نينا طاِئعيا َطْوعًا َأْو كَْرهًا قاَلتا َأَت يُدخاٌن َفقاَل لَها َو ِلْألَْرِض اْئتِ  ىَلى الس
        كـه گـاهى مـورد خطـاب ای  گونه بهتمامى موجودات جهان، دارای شعور و درك هستند؛  آيد كه مى

               روشـن اسـت؛  كـامالً قـرآن  دهند. بنابراين، اين جهت مسـئله از ديـدگاه قرار گرفته و پاسخ نيز مى
ى او بـرای ايـن لياقـت و شايسـتگ معنای بهچرا انسان پذيرفت، طبيعى است اين پذيرش  كه اينولى 

خويش، در خود و جهان تغييـر ايجـاد كنـد، كمـال  عقل و ارادهٴ  هٴ وسيل بهتواند  درجه است. انسان مى
  بيافريند و به پيش برود.

                        چنين نيسـت كـه حضـرت آدم از جانـب خـود، بـار امانـت الهـى را بـر عهـده گرفتـه باشـد؛  
ـماواِت َو اْألَْرِض َو اْلِجبــاِل َفــَأَب إِ ((((فرمايـد:  مىقــرآن  بلكـه اساســاً  ــا َعَرْضـنَا اْألَماَنــَة َعَلــى السَن َأنْ ين                        

ْنسانُ ي ايـن بـار را بـه دوش » انسـان«يعنـى،  ٣؛))))ِإنُه كاَن َظلُومًا َجُهوال ْحِمْلنَها َو َأْشَفْقَن ِمنْها َو َحَملََها اْإلِ
انسان شرايط و توانـايِى تنها اين است كه در ميان خاليق،  معنای بهگرفت. به دوش گرفتن انسان نيز 

به عهده گرفتن بار رسالت و تكليف الهى را داراسـت؛ زيـرا او از قـدرت عقـل و اختيـار الزم برای 
  است. برخوردار 
 طور بـه نهايـت اسـت و اش بى های قوس صعودی و نزولـى تنها موجودی است كه عرصه ،انانس

های تكامل است و تمام اين كارهـا را بـا اراده و اختيـار انجـام  نامحدود، قادر به پرواز به سوی قله
موجودات از حمل آن سرباز زدند و انسـان بـه ميـدان آمـد و  همهٴ  كه دليل ايناست  همين و دهد مى
  تنه آن را بر دوش كشيد. يك

                                                             

 . 44سرا، . ا١
 . 11. فصلت، ٢
 . 72. احزاب، ٣
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بايد گفت: امانت الهـى همـان اسـتعداد خالفـت الهـى و قابليـت تكامـل  در يك جملهٴ  ،بنابراين
خـاص خـدا و  نامحدود و آميخته با اراده و اختيار و رسيدن به مقام انسـان كامـل و بنـدهٴ صورت  به

  پذيرش واليت الهيه است. 
كسانى كه امانت را صفت  ،يت است. بنابراينمسئولقبول  امانت الهى، همان تعهد و ،به تعبير ديگر

هـا  آن گونه كه اند. همان ای از اين امانت بزرگ اشاره كرده اند، به گوشه اختيار و آزادی انسان دانسته
دست بـه  ،، هر كداماند تفسير كردهتكاليف يا  يا فرايض و واجبات يا به اعضای پيكركه آن را به عقل 
  ١.اند ای چيده پربار دراز كرده و ميوه و اين درخت بزرگای از  سوی شاخه

ُه كاَن َظلُومًا َجُهوال« جملهٴ   هشداری بـه  ،كند؛ در عين حال لطيف انسان را مدح مىای  گونه ، به»ِإن
گرديده، بـه ايـن متصف ، به ظلم و جهل »امانت عرضهٴ «آيهٴ  او نيز هست؛ اما چگونه؟  اگر انسان در

        امـا از ؛بسـيار عـالم باشـديـا  مقابل آن قرار گيرد؛ يعنى بسيار عادل تواند در نقطهٴ  دليل است كه مى
ها چنـين زحمتـى بـر خـود  دارد و بسياری از انساننياز كه علم و عدالت، به تالش و مراقبت جا  آن

                    اداند؛ زيـرا توانـايى رشـد و اسـتعد در اين آيـه بـه ظلـم و نـادانى نكـوهش شـده ،كنند هموار نمى
اند. ايـن  مند نشـده اند، ولى به جهت سستى و دنياطلبى، از مراتب عالى علم و عدالت بهره كمال داشته

       مـا انسـان را در «فرمايـد:  جـا كـه خداونـد مى بيان شده است؛ در آن» نيت«سورهٴ حقيقت در آيات 
مان آورده و يم؛ مگر كسانى كه ايگردان درجه باز مىن يتر نييم و سپس او را به پايدين اندازه آفريبهتر

  ٢».عمل صالح انجام دهند
  
كه به نحو احسـن خـدا را   ::::معصومينة ائم ؛ وليخدا مرا آفريده استدرست است كه . 13

طور كـه بايـد و    من گنهكار كه آن هم ؛ آنچه نيازي به عبوديت من است ديگر ؛كنند عبادت مي

  كنم؟ شايد خدا را عبادت نمي
  دهيم:  به اين سؤال دو گونه پاسخ مى 

                 مالئكـه .انسان موجودی مختـار و دارای دو نـوع گـرايش معنـوی و حيـوانى اسـت پاسخ اول:
هـای  فاقـد گرايشنيـز حيوانـات  سو، و از آن اند فقط دارای گرايش معنوی و فاقد تمايالت حيوانى

                                                             

 احزاب.  72 ۀ، ذيل آي453، ص 17  ، جتفسير نمونه. مكارم شيرازى وديگران، ١
 . 6تا  4. تين، ٢
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                 اگر انسان با اختيـار خـود، راه تكامـل رو، اينستند. از ه )های معنوی انسان معنوی (در حد گرايش
  هـای به سوی خدا را بپيمايد، از مالئكه برتر خواهد شد؛ زيرا آنـان در كمـاالت خـود فاقـد گرايش

حيوانات   ، از دهداگر انسان تنها به تمايالت حيوانى خود پاسخ  از طرف ديگر،اند.  بازدارندW حيوانى
  معنوی بلند انسانند.  های شان فاقد گرايشا در برابر تمايالت حيوانىها  آنچراكه ر خواهد شد؛ ت پست

خلـق  –عنـوان موجـودی متفـاوت از مالئكـه و حيـوان  بـه –هدف خداوند از آفرينش انسان 
َو مـا ((((عبوديت و بندگى است:  است و راه رسيدن به اين كمال نيز،موجودی با امكان كمال اختياری 

نَْس ِإال لِ خَ   ١ .))))ْعبُُدونيَلْقُت اْلِجن َو اْإلِ
مند، اين است كه برای آن موجود، زمينۀ مخالفت نيز فـراهم  الزمۀ آفرينش موجود مختار و كمال

چراكه  ؛اه بندگى و اطاعت را انتخاب كندحال، ر درعين باشد؛ يعنى بتواند با دستورات مخالفت كند و
اگر برای اين موجود، فقط راه اطاعت باز باشد اطاعت او مانند مالئكه خواهد بود. پس اگـر فـرض 

ايـن بـدان  ،كننـد مى هايى را بيافريند كه اطاعت كنيم كه خداوند، به حكمت خودش، بايد فقط انسان
. خواهـد بـود امتناع مخالفت انسان با خـدا نيز جۀ آننتي .معناست كه آفرينش گنهكاران، ممتنع باشد

روشن است كه چنين امتناعى با اصل هدف آفرينش انسان، منافات دارد. پس نه تنها حكمت اقتضـا 
كند كه برای موجـوداتى كـه  مى بلكه اقتضا ،های مطيع را بيافريند كند كه خداوند فقط بايد انسان نمى

كمال اختياری، اين است كه خداوند امكـان كفـر و  رد. الزمۀ آفرينشِ آفريده، راه مخالفت را باز بگذا
مطيـع امكـان  بود كه فقط انسانِ ای  گونه بهمخالفت را برای انسان باز بگذارد. پس اگر نظام آفرينش 

  كرد.  مى وجود داشت، چنين نظامى با حكمت آفرينش انسان، منافات پيدا
دهند و كمتر انسانى است كـه كفـر، عنـاد و  مى يكى انجامهای گنهكار نيز كارهای ن انسان معموالً 

ان، كمـال گنهكـارمخالفت با خدا، همۀ وجود او را فرا گرفته باشد. همـان كارهـای نيـك و خـوب 
توانند مشمول  مى . آنان با همان كمال اختياری،رندارزش آفرينش را دا . بنابراين،اختياری آنان است

كـرد كـه آفريـده  مى فراگيرد، باز حكمت اقتضاكفر وجود انسان را رحمت الهى شوند. حتى اگر تمام 
  تواند با اختيار خود به كمال برسد.  مى شود؛ زيرا همو نيز موجودی است كه

وجـود  .كند معلومات و استعداد و تالش خود، خداوند متعال را عبادت مى و هر كس در حد توان
حق زنـدگى  ،عبادتعالى های با درجات  قط انسانشود كه بگوييم ف نمىدليل  ،درجاتمراتب و اين 

                                                             

 . 56. ذاريات، ١
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در هـا  آن ها اين نيست كه تمامى هدف از آفرينش انسان ،ديگر عبارت بهو حيات دارند و ديگران نه. 
تـوان،  بلكه هدف اين است كه هر كسى به انـدازهٴ  ،.. بشوند.عبادت، حضرت على و حضرت فاطمه و
خواهند  مى7 بپردازد و هرگز نمازی كه از حضرت علىاستعدادها، تالش و معرفت خود به عبادت 

  از من و شما نخواهند خواست.
م: آيا خداوند به عبادت نياز دارد تا گفتـه شـود يكن مىآغاز سؤال  پاسخ دوم را با يك پاسخ دوم:

زيرا  ؛منفى استاين سؤال  پاسخقطعًا  های من و شماست؟ بهتر از عبادت:اطهار های ائمهٴ  عبادت
توانـد  و موجود نيازمند نمى خواهد بودموجودی نيازمند  ،اوند نيازمند عبادت من و شما باشداگر خد

ای داشته باشد مسلّم است كه آن فايده  های موجودات، هر فايده گيريم كه عبادت نتيجه مى خدا باشد.
ن. بعيد است كسى رسد يا به ديگرا كننده مى يا به خود عبادت عبادت فايدهٴ  ،رسد. بنابراين به خدا نمى

بلكـه بـه  ،بگويد فردی در تنهايى، بدون توجه ديگران، عبادت كند و اصًال نفعش به خـودش نرسـد
ديگـران نصـيبى  كـه چه اين ؛كننده خواهد رسيد پس مسلّمًا نفع عبادت به خود عبادت ديگران برسد.

 ،د بود كه هركه بيشتر كار كنـدكارها خواه سايرنظير  ،كننده برسد نبرند. وقتى نفع به عبادت ، چهببرند
اطهـار و  ائمـهٴ  گـاه آن .»شتريش، برفش بيهركه بامش ب«درآمد بيشتری خواهد داشت و به اصطالح 

از عالَم وجود، از معنويـت، از اخـالص، از  و بر همين اساسكنند  پيامبران عبادت بيشتر و بهتری مى
 و درنتيجـه، دهيم عبادت كم و نامرغوب انجام مى ما سو، . از آنبرند بيشتری مى ... بهرهٴ و علم و كمال

آنان الگوی ما شدند تا ما را به اعمال و رفتار بهتر سوق دهنـد تـا  ،به همين جهت بريم. كمى مى بهرهٴ 
  بيشتری ببريم. بهرهٴ 

پـس مـن و شـما  .كند های كمالى است كه آن فرد طى مى كس گام های هر عبادت كه آن خالصه
  مان تالش كنيم. بايد برای كمال خود

  
               باعـث حـبط اعمـال    ،پس چـرا گناهـان   1؛))))رهيرًا يعمل مثقال ذره خيفمن (((( زلزال آمدهة در سور. 14

   شود؟ نيك مي
بنـدی  دهيم و سـپس بـا بيـانى ديگـر بـه جمع طبق نظر معروف و مشـهور پاسـخ مـى اّول سؤال را

شـود  احباط و ثانيًا اعمالى كه موجب حـبط مىمعنى  به اّوالً  م. برای پى بردن به پاسخ خودپردازي مى
 بايد توجه كامل داشته باشيد.

                                                             

  . 7. زلزال،  ١

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 های قرآنى ها و پاسخ پرسش    226226226226

 بار نسبت به شخصى است كه مدتى با ايمان بوده و اعمـال يك :شود احباط در دو مقام بحث مى
بار نسبت  ؛ يكداده استز دست صالح انجام داده، لكن آخر كار مرتد و مشرك شده و ايمان خود را ا

 طاعـت و معصـيت شـده به شخصى است كه از ابتدا تا انتها ايمان خود را حفظ كرده، لكن مرتكـب
   كنند. مى حلى اين دو صورت را جداگانه و در دو مقام بحث محقق طوسى و عالمهٴ است. 

اسـت كـه  به ايـنفرمايند ثواب و پاداش عمل مشروط  مىايشان : اّول نظر محقق طوسى در قول
پاداش) هـم  مشروط (ثواب و ،شخص تا آخر عمر بر ايمانش پايدار بماند و هرگاه شرط منتفى شود

و عقيـده را از دسـت  گناهكـارانى كـه اصـِل ايمـانيا  دربارW شخص مرتد ،بنابراين .شود منتفى مى
م كـه بـا يبرسد و بگوياحباط  محقق نشده است تا نوبت بهها  آن اصًال ثواب و پاداشى برای ،دهند مى

انـد.  به دو آيه هـم اسـتدالل فرموده ايشان ١.داشته باشدمنافات عدالت الهى يا با آيات رؤيت اعمال 
شـرك  اين است كه در صورت تحقق ٢)))) ْحَبَطن َعَملُكيلَِئْن َأْشَرْكَت َل (((( شريفهٴ آيهٴ  معنای ،طبق اين قول

 (احباط). است به خدا، ثواب و پاداش اصًال محقق نشده
 باشدای  گونه بهشخص  فرمايد: اگر در علم الهى اين حلّى در توضيح مراد محقق طوسى مى عالمهٴ 

 ،طـورهمـين .صورت مستحق ثـواب اسـت در اين ،ماندبكند و پايدار  كه تا آخر عمر به ايمانش وفا 
                 مسـتحق عقـاب اسـت. امـا اگـر در علـم  ،بمانـد ك و گناهش پايداراگر تا آخر عمر بر شر گنهكار

در آخـر  هسـتخوب هم انجام داده و با ايمان هم  الهى چنين باشد كه اين شخص صالح كه كارهای
مسـتحق  ،اگر توبه كنـد و ايمـان آورد نيز گنهكار است. نشده اصًال مستحق ثوابى ،شود عمر مشرك 
بـه  اّول حلـى در مقـام محقق طوسى و عالمـهٴ  گاهديد . معنای احباط و تكفير ازتاس معصيت نشده

در معنـى احبـاط و  دهد و اقوال ديگـر حلّى اين قول را به محققين نسبت مى همين بيان است. عالمهٴ 
  ٣.كند تكفير را رّد مى
اری داريم كه بـه گويد: آيات بسي نظر را تأييد نموده و مى جا ظاهر همينهم در يك تفسير نمونه
 ،شرط قبولى اعمال اسـت و بـدون آن ،(با ايمان از دنيا رفتن)» ايمان موافات بر«گويند  صراحت مى

  ٤.نيست هيچ عملى پذيرفته
                                                             

 . 578، ص تجريد االعتقاد. شعرانى، ابوالحسن، ١
 . 65. زمر، ٢
 . 413و  412، ص تحقيق كشف المرادزاده آملى،  . حسن٣
 . 532، ص 19، ج تفسير نمونه، و ديگران . مكارم شيرازی٤
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و االحباط باطل الستلزامه الظلم و لقولـه تعـالى: «حلّى در مقام دوم:  طوسى و عالمهٴ  نظر محقق
جمـاعتى  معنای مورد نظر ،دانند را كه در اين مقام باطل مى؛ احباطى »يعمل مثقال ذرة خيرًا يره فمن

حفـظ كـرده لكـن مرتكـب  اند: مسلمانى كه از ابتدا تا انتها ايمان خـود را گفتهها  آن .از معتزله است
و معاصى و عقوبـاتش  شود هايش جدا محاسبه مى در قيامت طاعات و ثواب ،معصيت و طاعت شده

و اگر » تكفير« ،بود ثواب زياد شود. اگر كه زيادتر است كسر مى از آن ،پس هر كدام كمتر بود؛ هم جدا
 اّوالً  زيرا ؛دانند اين تفسير را باطل مى حلى محقق طوسى و عالمهٴ  .است» احباط« ،(معاصى) زياد بود
چنـين كسـى بـا  ،معاصى و طاعات مسـاوی شـود چون هرگاه ؛ای مستلزم ظلم است چنين محاسبه

چـون  ؛مردود است ه شده است و اين نزد ُعقالانگاشت و طاعتى نكرده مساوی شخصى كه اصًال ثواب
. قـال مـذموم اسـتندادن تمام مزدش نزد عُ  ،بكند اتى همتخلّفاگر كارگری كارش را انجام دهد ولى 

پـس خـوب اسـت  .بينـد كار خوب و بـدش را مى مؤمنى نتيجهٴ  مجيد تصريح دارد كه هرقرآن  ثانياً 
سپس به  ،دهد اش را مى عقوبات و تاوان معاصى اّول ،مؤمن گنهكار سير كنيم كه هراحباط را چنين تف
   ١.رسد مى پاداش و ثواب خود
  :تواند در روشن شدن هر چه بهتر مطلب راهگشا باشد مى زير توجه به دو نكتهٴ 

يك را ن عقال، كارهای خداوند عليم و قدير مانند همهٴ : شوند الف) اعمالى كه باعث حبط اعمال مى
مگر بعضى از گناهان  دهد؛ دهد و كارهای بد را نيز جداگانه كيفر مى كند و پاداش مى جدا محاسبه مى

اعمال را كفر، شـرك، قتـل انبيـا و  و روايات اينقرآن  شود كه كه باعث قطع كامل بنده از بندگى مى
، حسـد و انكـار آخـرت، روی عناد، لجاجـت، تعّصـب حرمتى و انكار آيات انبيا و اوليا از اوليا، بى

يكـى ديگـر از آن آفـات،  نويسـد: ها مى يكى از اين آفت دربارهٴ  . استاد شهيد مطهریاند معرفى كرده
بـا آن حـال  درعينگری با حقيقت است؛ يعنـى آدم، حقيقـت را درك كنـد و  ستيزه معنى به» جحود«

عقـل  تسليم گردد و حقيقت از نظردليل و منطق  واسطهٴ  ، فكر و انديشه بهديگر عبارت بهكند.  مخالفت
د و تسليم نشود. زن خواهانه و متكبّرانه سربازروح و احساسات خود اما ؛و چراغ انديشه روشن گردد

است... كافر از آن جهـت كـافر  جويى و مخالفت با حقيقت، در عين شناخت حقيقت روِح كفر، ستيزه
حقيقت در او هسـت و همـين حالـت  كشفِ است كه حالت عناد و انكار در عين ادراك   خوانده شده

 ٢.رود مى شمار به است كه موجب حبط است و آفت عمل خير
                                                             

 . 71، ص 2، ج تفسير نمونهمكارم شيرازی و ديگران،  ؛413ص  كشف المراد،مطهر، . حلى، ابن١
 . 293تا  292، ص عدل الهى. مطهری، مرتضى، ٢
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امـا  ؛انجـام دهـد شرايط صحت ممكن است انسانى، عمل نيكى را با همهٴ : علت حبط اعمال ب)
در ايـن صـورت، آن عمـل  همين انسان نيكوكار، در برابر يكى از اصول دين، لجاجت و عناد ورزد.

زدگى، پـوچ و تبـاه خاطر آفتو به رود اين عناد و لجاجت يا انحراِف ديگر، از بين مى واسطهٴ  نيك به
ولـى قبـل از  ،دهد شود و حاصل هم مى مى چون بذری سالم كه در زمين مساعد پاشيده گردد؛ هم مى
يـن كـريم اقـرآن  سـازد.  خ يا صـاعقه آن را نـابود مىگردد و مل مى دچار آفت شوداستفاده  كه اين
نامد كه اختصاص به كفار هم ندارد و ممكن است اعمال نيك مسلمانان نيـز  مى» حبط«زدگى را  آفت

  شود.  دچار حبط
بعـد آن  او قبول شود؛ ولى ممكن است يك مسلمان، برای خدا به نيازمندی صدقه بدهد و صدقهٴ 

كريمـه آمـده آيـهٴ  كه در اين طور همان ١؛نابود و تباه گرداند ،را با منّت گذاشتن يا نوعى آزار روحى
نت خود را با م یها مؤمنان، صدقه یا« ٢ ؛))))آَمنُوا ال تُْبِطلُوا َصَدقاِتكُْم ِباْلَمن َو اْألَذىَن يَها الذيا أَ ي((((است: 
  » د.يرساندن، باطل نكن آزار نهادن و

هر كسى در آخرت ميهمان ملكات توان نگريست.  را از منظری ديگر نيز مى حبط اعمالموضوع 
ت. در يـك مثـال، فـرد حسـود صفات ثابت و راسخ در وجود آدمى اس معنای بهخود است؛ ملكات 

او نيز برايش با عذاب است، حتى احسان ديگران به  ؛خاطر همين حسادت در عذاب است خودش به
تا حسادت  .نيست ىكردن خاموش نيزبا آب و با لطف و...  ،اين عذاب .رها ساختن او نيز عذاب است

بلكـه  ،انـد ثابت در نيامده ملكهٴ صورت  بهعذاب او نيز موجود است. برخى صفات نفسانى  ،او هست
 تعداد و ميـزان بهما  .گاهى به كندیشود و  زايل مىسرعت  بهها گاهى  حال هستند.» حال«صورت  به

حوادث دهر است كه ناگاه يك صفت مخفـى در درون را بـه ظهـور  ؛ثبات صفات خود، علم نداريم
كه صفت ثابت پليـدی كس آن  .داردعلم اما خداوند به صفات روحى ما و مقدار ثبات آن  ؛كشاند مى

های خير، خود را نشـان دهـد. در همـان گذارد كار كند و نمى آن صفت بروز مى باألخرهداشته باشد، 
آن  بـاألخرهولـى  ،فرض كنيد حسود خودش را مقداری كنترل كنـد و خوشـحال نشـان دهـد ،مثال

  دهد.  خودش را نشان مى ،حسادت اگر ثبات داشته باشد
                                                             

 . 290تا  289. همان، ص ١
 . 264. بقره، ٢
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كامـل  طور بـه نداريم و از وجود صفات نفسانى خـودعلم  ،مهم اين است كه چون ما به علم خدا
بايد پيوسته كار نيك انجام دهيم تـا بتـوانيم  ،و مقدار ثبات صفات برايمان روشن نيست آگاه نيستيم

را در خود به ثبات برسانيم تا صفات بد، بر آن غلبه نكند و حبطى صـورت  دادن انجام صفت كار نيك
بـر صـفات  ات هشداری است به انسان كه مواظب باش صفات بد درونى ،بحث حبط ،درواقعنگيرد. 
  جودت غلبه نكند.خوب و
  :به منابع زير مراجعه نماييد بيشتر مطالعهٴ  برای
  على شيروانى. هٴ ، استاد سبحانى، ترجمسنّتمعاد در پرتو كتاب و . 1 
  .2، جلد ، استاد مصباح يزدیعقايد. 2 
  
    شود؟ نميچرا عمل  ،ال اكراه في الدين. 15

آزادی بيـان  دو مقولهٴ  نكردن و تفكيك نكرد شود، خلط ای در ذهن مى آنچه موجب ايجاد چنين شبهه
آزادی عقيـده و آزادی بيـان  طبعـاً و آزادی عقيده است. بايد دقت كنيـد كـه بـين عقيـده و بيـان و 

  های زيادی وجود دارد:  تفاوت
بـه عـالم  مربوط ١،))))نيالد ىال اكراه ف((((است. آيۀ»  ىشخص«و »  ىدرون«، » ىقلب«امری  ،» دهيعق«

خداوند متعال بدين وسيله مؤمنان را از يك كار لغو و بيهوده كه هيچ  ،حقيقتعقيده و اعتقاد است. در
و عقيده اصـوالً  فرمايد دين دين ندارد، بازداشته است و به مؤمنان مى ای جز خراب كردن چهرهٴ  فايده

ك به زور بـرای مسـلمان نمـودن تمسّ  آيد. بنابراين، وجود نمى بردار نيست و با زور به و تكوينًا اكراه
  شود.  افراد نه تنها لغو و بيهوده است، بلكه موجب تنفر و گريختن از دين مى

آزادی بيان ـ به خالف عقيده و آزادی عقيده ـ امـری شخصـى نيسـت،  چنين هماما مقولۀ بيان و 
اسـت كـه تنهـا در جمـع و  ای ای اجتماعى است. به بيان ديگر، بيان و آزادی بيان، پديده بلكه مقوله

های اجتمـاعى، بـه سرنوشـت  مقوالت و پديده لذا چون مانند همهٴ  ؛كند اجتماع مفهوم و معنا پيدا مى
ها، نيازها و مصالح ديگران نيز در نظر گرفته شـود. بـه همـين  شود، بايد احساس ديگران مربوط مى

ای رهـا  و اظهار عقيده ـ در هيچ جامعه جمله بيانها و مقوالت اجتماعى ـ از پديده كدام ازعلت، هيچ
  نيستند، بلكه قانونمند و محدود به حدودی هستند كه در آن، نفع اكثريت جامعه لحاظ شده است. 

                                                             

 . 256. بقره، ١
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منظـور حفـظ منـافع جمعـى و  جوامع (از خانه و خانواده گرفته تا جوامع بزرگ و كالن) به همهٴ 
دهند. محدوديت بيان و  نمىكس  هيچن را به آ ورود و افشای گروهى، خطوط قرمزی دارند كه اجازهٴ 

تابعيت آن از مصالح فردی و گروهى، همان حقيقتى است كه در فرهنگ عاميانه نيـز مـورد تصـديق 
و هـر نكتـه  يىهر سـخن جـا«گويد:  المثل حكيمانه كه مى همگان قرار گرفته است. نظير اين ضرب

، بيان هـر عقيـده و مطلبـى را در جامعـه مفيـد اسالم نيز، همگام با اين حكم عقاليى .» دارد ىمكان
  است. تحذير كرده  اسالمى ندانسته، از آزادی مطلق اطالعات و بيان در جامعهٴ 

زيرا  م نااميدی و پشيمانى از دين است؛جا ممنوع است، اعال يكى از مواردی كه آزادی بيان در آن
كه به دليـل مشـاغل روزمـره، فرصـت يعنى كسانى  ؛دهند بدنۀ اصلى همۀ جوامع را عوام تشكيل مى

ادلـه و  ى ازكم دسـتآاليش خـود بـه  ل ندارند و برای ايمان و اعتقاد بىمطالعه، تحقيق دقيق و مفصّ 
كنند. برای اين دسته از مردم، گرويدن ديگران به دين بـيش از هـر دليـل ديگـری،  براهين بسنده مى

گريزی و اعالم پشيمانى از دين، آثـار مخربـى  دينكه  چنانموجب تحكيم اعتقاد و ايمان آنان است؛ 
شود. دقيقًا به همـين دليـل، اهـل  مىها  آن بر بنيان اعتقادی و ايمان آنان دارد و موجب شك و ترديد

منفى عليه گسترش روزافزون  شناختى، به جنگ روانى و مبارزهٴ  كتاب با اطالع از چنين ويژگى روان
ها ايمان آورده  صبح سلمانان دست زدند و قرار گذاشتنددل م اسالم به منظور ايجاد شك و دودلى در

سورW آل عمـران بـه ايـن  72 هٴ مجيد در آيقرآن  و شامگاهان از اسالم، اعالم برائت كنند. خداوند در
  كند.  ماجرا اشاره مى
در  ،ای در كـار اسـتهرگاه از راه قرائن گوناگون يقين يا اطمينان حاصل شد كه توطئه ،بنابراين
امـا  ؛شود و حتى حكم قتل آنان نيز ممكن است صـادر شـود با آنان برخورد قاطعى مى ،اين صورت
دانشمندی با تحقيقات خود برتری دين ديگری را يافت و آن را فقـط  مثالً  ،ای در كار نبود اگر توطئه

  ندارد. فريبى و... به دور بود، مجازاتى برای او وجود در جمع دانشمندان مطرح ساخت و از عوام
  
برائـت از  9999چرا پيامبر .(در دين اجباري نيست) را داريم »ال اكراه في الدين«قرآن  ما در. 16

جنگيد بشويد يا  يا مسلمان  :گويند چهار ماه فرصت داريد تصميم بگيريد كنند و مي مشركين مي

  آيا اين اجبار در دين نيست؟  ؟شويد و اگر اسالم نياوريد كشته مي

شكنجه دادند تا آنان همگى از مكه فرار كردند كـه قدر  آندرت داشتند، مسلمانان را مشركان وقتى ق
وقتى مسلمانان بر مكه پيروز شدند و اكثر اهل مكه مسلمان شدند،  سو، از آناست. معروف هجرت  به
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بلكه چون مكه مركز خانۀ خدا و مركز توحيد بـود، بـه  ،اسالم كسى را مجبور به مسلمان شدن نكرد
ن چهار ماه فرصت داد كه تحقيق كنند و اگر حقانيـت اسـالم را فهميدنـد، مسـلمان شـوند و اگـر آنا

دارند و به مكان ديگری برونـد را بر نتوانستند يا نخواستند، در خالل اين چهار ماه، مال و اموال خود
                كـه ايـن .و بر هر دينى كه خواستند بمانند. پس تفاوت اسـالم بـا عمـل آنـان بسـيار روشـن اسـت

خانـه و  ،آن افرادبعدًا خدا تأسيس شد و  خانهٴ  اّول كه بودنيز برای آن  رفتند مىبايد از مكه مشركان 
                 اسـاس خانـه، اسـاس توحيـدی بـود و متـولى آن  عبارتى كردند. بـهجا منتقل  به آنرا شان  زندگى

             زنـدگى كننـد، سـاكن  ىگروه نتواننـد در سـرزمينوقتى دو روشن است كه هاجر و اسماعيل بودند. 
اسـماعيل و تحـت  چـون بـا اجـازهٴ  ؛مستأجر بودنـددرواقع آنان  .رود ماند و مستأجر مى اصلى مى
  جا ماندند. شرايطى آن

چند نفر آن اند،  اكثر مكه مسلمان شده9 حال كه پس از بيش از بيست سال از بعثت پيامبر اكرم
  جا را ترك كنند.  يا مسلمان شوند يا آنيد نيز بامشرك 
  
   پس تقليد از مجتهد براي چيست؟ ،هست ))))اليكلف اّهللاٰ نفسٌا اال وسعها((((اگر . 17

 ،كه اگـر مـريض شـويد گونه همان ؛سراغ مجتهد برويد كه اينيعنى  جا ايندر » وسعها«تعبير  ،درواقع
دانم خـود را مـداوا  گوييد به همان اندازه كـه خـودم مـى گاه نمى رويد و هيچ ان مىسراغ دكتر و درم

بايـد  ،شما اگر نخواهيد تقليـد كنيـد ،درواقعكنم. تقليد كردن نيز همان رجوع به كارشناس است.  مى
شخص  كه اينتقليد از مجتهد و رجوع به پزشك يعنى ديگر،  عبارت بهخودتان برويد و مجتهد شويد. 

  كنيد. ری زحمت تحقيق در اين زمينه را كشيده و شما از حاصل رنج و زحمت او استفاده مىديگ
را جـز كس  هـيچاين اسـت كـه خداونـد  ١))))كلف اّهللاٰ نفسا اال وسعهايال ((((معنى  كه اينديگر  نكتهٴ 

  كند. اش تكليف نمى توانايى اندازهٴ  به
همان حقيقت عقلـى را  ،شريفهآيهٴ  مضمون ،بنابراين .گشايش و قدرت استى معن بهوسع در لغت 

گاه باالتر از ميزان قدرت و توانايى افراد نيست و لذا بايد  هيچ ،كند كه وظايف و تكاليف الهى تأييد مى
گردد و به مـواردی كـه تحـت قـدرت انسـان اسـت  گفت تمام احكام با همين آيه تفسير و تقييد مى

  آيا تقليد كردن فوق طاقت و ُوسع انسان است؟ ،يابد. با اين اوصاف ىاختصاص م
                                                             

 . 286. بقره، ١
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               .))))لميناوال تقربـا هـذه الشـجره فتكونـا مـن الظـ((((گويد  بقره خطاب به آدم مي ةقرآن در سور. 18

سؤال اين است كه چگونـه پيـامبر از    ،الح .از ظالمين شد ،وقتي آدم به آن درخت نزديك شد

   شود؟ ظالمين مي

شـود، گفته مـى ظلم آدم و همسرش، ظلم به نفس خود بوده، نه نافرمانى خدا. معموالً وقتى اين كلمه
اين چنين نبوده و نهـى مولـوی  جا اينكه  درحالى ؛رسد مى معصيت و نافرمانى خدای سبحان به ذهن

نهى تنزيهى  ،اين درخت مشويد) برده (نزديك نام گردد كه نهِى  مى روشن اين نيز ،درنتيجه .نبوده است
مثـل  ؛ش عذاب داشـته باشـدا كه نافرمانى خيرخواهانه بوده، نه نهى مولوینهى و ارشادی و خالصه 

مخالفت چنـين  .»مرو، تا ميخ پای تو را سوراخ نكند پا برهنه راه« :ىيشما به فرزند خود بگو كه اين
گويند. پس آدم و همسرش به نفس خود ظلم كردند و خود را از آن باغ محـروم  نمى يتنهيى را معص
  ١.نافرمانى خدا را كرده و به اصطالح گناهى مرتكب شده باشند كه اين ساختند، نه
يعنـى چـون خـدا  ،اوامـر مولـوی .مولوی و ارشادی :اوامر و نواهى الهى دو دسته است توضيح:

گونـه  در اين .اطاعت كند و اگر اطاعـت نكـرد عـذاب داردبايد خدا  هٴ دهد و بند موالست دستور مى
  .نامند مىدی تعبّ را اوامر  . اينشود اوامر، معموالً حكمت و دليلى برای آن كار آورده نمى

خداوند با فرمـان  اند. در اين نوع دستورات، شده يدهكه ارشادی نام ندهست ى، دستوراتديگر دستهٴ 
بـا عقـل خـود  وی نيـزگويـد كـه خـود  مىاو كند و همان چيزی را به  يى مىرا راهنمامكلّف  ،خود
بلكه همان منافعى كه عقـل بـرای  ؛عذاب ندارد اين نوع اوامرف از تخلّ  كند.ادراك آن را  ستتوان مى

  رود. گرفت، درصورت مخالفت، از دست مى ارتكاب آن در نظر مى
اگـر خـوردی از  و از آن درخت مخور«يعنى  ؛ارشادی بود7آدمحضرت امر خداوند به  ،حال

. گونه هـم شـد . همين»خواهد بودافتى كه اين ظلمى به خودت  شوی و به گرفتاری مى باغ بيرون مى
  عذاب شود و در جهنم بسوزد. كه ايننه  ،با مخالفت امر خدا از آن باغ بيرون شد آدم،
  
    تاريخ از آن چيست؟ ةآيند ،قرآن از ديدگاه. 19

پيروزی، گسترش و جهـانگير شـدن اسـالم را  از آيات و روايات بسيار متعددی كه وعدهٴ با استفاده  
ًة َو َنْجَعلَُهُم اْلواِرث ىَن اْستُْضِعُفوا فِ يُد َأْن َنُمن َعَلى الذيَو نُر((((از قبيل:  ،داده ارادهٴ «٢ ))))نياْألَْرِض َو َنْجَعلَُهْم َأِئم 
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ن ين روى زمـيان و وارثـيشـوايرا پها  آن م وينعمت بخش نين قرار گرفته است كه به مستضعفيما بر ا
ْسَالمُ «يا حديث  »ميقرار ده ُ ْعلُو َو َال ي  اْإلِ بسيار درخشان برای ديـن مبـين  ای ندهآي ،و... ١ »هيَعلَ   ْعلَىي

. البته زمان تحقق آن را فقط است ناپذير خداوند تخلّفهای حتمى و  اسالم وجود دارد و اين از وعده
 داند.  مى خداوند

دهد رونـد گسـترش  مى نشان ،اسالم و مسلمانان روی داده است حوادث تاريخى كه در حوزهٴ  مطالعهٴ 
 همـهٴ هم داشـته اسـت. هايى  فراز و نشيب حال، است؛ با اين روند صعودیاسالم در جهان در مجموع يك 

َ ال (((( :كه است اين حوادث بيانگر اين اصل مهم قرآنى خداونـد « ٢؛))))ُروا ما ِبَأنْفُِسِهمْ يغَ يُر ما ِبَقْوٍم َحتى يغَ يِإن اّهللاٰ
   .»  ر دهندييكه آنان آنچه را در خودشان است تغ مگر آن ،دهد نمىر ييرا تغ ىچ قوم و ملتيسرنوشت ه
بقـا و دوام هـر تحـول و  ،زيربناست. بنـابراين» ما بانفسهم«روبنا و » ما بقوم«مباركه آيهٴ  در اين

آن جوامـع  بسـتگى بـه خـود ،بتغيير و تحول و انقالگونه  ، همانند اصل هرى در جوامع بشریانقالب
غـرب در مقابـل  جانبـهٴ  با توجه به در نظر گرفتن واقعياتى از قبيل تهـاجم همـه ،دارد. بر اين اساس
مسلمانان و ضعف و سستى آنان، تـا آمـدن مصـلح جهـانى راهـى  تفرقهٴ از سويى، گسترش اسالم و 

  :دهيمانجام  زير رادر اين راستا بايد كارهای  .داريمدر پيش طوالنى 
  تكيه بر نقاط مشترك و پرهيز از تفرقه. و وحدت و همدلى تمامى مذاهب اسالمى . 1
تكنولوژيكى و... و رها  ،صنعتى ،های مختلف علمى مسلمانان برای پيشرفت در زمينه انهٴ تالش مجدّ  . 2

  . آوری و... دانش و فن ،صنعت ،ماندگى و وابستگى در اقتصاد شدن از عقب
  های واالی اسالمى. يم و ارزشعمل به تعال . 3

در  ، منـدرج»جهان آيندهٴ « توانيد به مقالهٴ  مىقرآن  تاريخ از منظر آيندهٴ  بارهٴ بيشتر در آشنايىبرای 
  نماييد.  هجعارماّهللاٰ جوادی آملى ةليف آيأت ،4جلد ،سرچشمه انديشهكتاب 
  
    است؟ آيا بهشت خداوند چيز ديگري نداشت كه هميشه به يك شكل توصيف شده. 20

طوری كه اهـل جهـنم بـه تناسـب  همان كه اينم است كريم و روايات اسالمى مسلّ قرآن  آنچه از نظر
عذابشان گوناگون است، اهل بهشت هم به فراخور اعمالشان دارای درجـات و  هايشان سختى و بدی
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ِمنًا َقْد ْأِتِه ُمْؤ يَو َمْن ((((متفاوت است:  ىدارای مراتب و درجات بهشت رو، اينكماالت مختلف هستند. از 
اِلحاِت  َرجاُت اْلُعلى َعِمَل الص هستند ىدرجات عال یدارا ،مان و عمل صالحياهل ا«  ١؛))))َفُأولِئَك لَُهُم الد«، 

   .» شتر استين هم بيش از ايها یات آخرت و برتر درج« ٢؛))))الً يُة َأْكبَُر َدَرجاٍت َو َأْكبَُر َتْفضَو َلْآلِخرَ ((((
های گوناگونى وجود دارد كه اهل ايمان و عمل صالح  با عنايت به مطلب نخست، در بهشت نعمت

به تعبيـر  است.محبت و خشنودی خداوند متعال  ،ها اما برترين و بهترين لذت ؛شوند د مىمن از آن بهره
بخش نيست و  شادی ،خشنودی و محبت الهى اندازهٴ  هيچ لذتى در بهشت بهبرای انسان بهشتى،  ،ديگر

 بـه ايـن مطلـبدر آيات متعـددی قرآن  نمايد. ارزشمند مى ،در پرتو اين لذت ،های ديگر حتى لذت
ُ اْلُمْؤِمن((((پردازيم:  به ذكر يك آيه مى جا اينكند كه در  ره مىاشا ِمْن  یَن َو اْلُمْؤِمناِت َجناٍت َتْجريَوَعَد اّهللاٰ

ِ َأْكبَرُ   ىَبًة فيها َو َمساِكَن َط يَن فيَتْحِتَها اْألَنْهاُر خاِلد  ٣؛))))مُ ي ذِلَك ُهـَو اْلَفـْوُز اْلَعظـَجناِت َعْدٍن َو ِرْضواٌن ِمَن اّهللاٰ
 یر درختـانش جـاريـاز بهشت وعده داده كه نهرها از ز ىيها مان، باغيخداوند به مردان و زنان با ا«

هـا  آن بيدان (نصـيـجاو یها در بهشـتای  هزيپـاك یها است، جاودانه در آن خواهند ماند و مسكن
البته اين  .» تن اسيهم ،بزرگ یروزي) برتر است و پها اين ساخته) و رضا و (خشنودی) خدا (از همهٴ 

رضای خداوند قرار داده  اعمال خود را بر پايهٴ  لذت و رضوان الهى از آن كسانى است كه در دنيا همهٴ 
در كـالم نـورانى اميـر كـه  چنان باشد؛باشند؛ يعنى عباداتشان بر اصل حب و حمد الهى استوار شده 

َ «آمده است: 7 مؤمنان َ َرْهبَـًة َفتِلْـَك   َفتِْلكَ َرْغبًَة   ِإن َقْومًا َعبَُدوا اّهللاٰ اِر َو ِإن َقْومًا َعبَُدوا اّهللاٰ جِعبَاَدُة الت
َ ُشْكرًا َفتِْلَك ِعبَاَدُة اْألَْحَراريِعبَاَدُة الَْعبِ   بهشـت زهٴ يخدا را به انگ ىهمانا گروه« ٤؛»ِد َو ِإن َقْومًا َعبَُدوا اّهللاٰ

خـاطر هـراس و عـذاب  ز خدا را بهين ىاست، و گروه ن عبادت تاجران و سودگرانيپرستند كه ا مى
 خـاطر شـكر و سپاسـش خـدا را بـه ىز گروهـيبردگان است، و ن وهٴ ين شيكنند كه ا مى جهنم عبادت

عبادت خود را از نوع گـروه سـوم  7 حضرت امير .»عبادت آزادگان است وهٴ ين شيپرستند كه ا مى
ُ  ىِإلَهِ «فرمايند:  دانند و مى مى َأْهـًال   َوَجـْدتُكَ   َو لَِكـْن   ثََوابِـكَ   ىَو َال َطَمعًا فِ   ِعَقابِكَ   َخْوفًا ِمْن   كَ َما َعبَْدت

دم، بلكـه يطمع به پـاداش نپرسـتيا  خاطر ترس از عذاب بهگاه تو را  چيمعبودا! ه« ٥؛» لِلِْعبَاَدِة َفَعبَْدتُكَ 
نيـز محبـت و :ان معصـومدر روايـات امامـ.» كـنم مـى ىافتم، بندگيعبادت  ستهٴ يچون تو را شا

                                                             

 . 75. طه، ١
  . 21. اسراء، ٢
  . 72. توبه، ٣
 . 237حكمت ،510(صبحى صالح)، ص نهج البالغة. سيد رضى، ٤
 . 14، ص 41  ، جبحار األنوارمحمدباقر بن محمدتقى،  . مجلسى،٥
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در بيان 7 و زيباترين لذت اهل بهشت خوانده شده است. امير مؤمنانترين  پاك ،خشنودی خداوند
 ،شـوند مـى رو ههای گونـاگون در بهشـت روبـ اهل بهشت هنگامى كه با نعمت«فرمايد:  علت آن مى

 گشايند و همـهٴ  مى لهىگردد كه زبان به سپاس و شكر ا مى هايشان چنان از وجد و سرور افروخته دل
قـرآن  داننـد كـه مـى ى را در ايننگرند و هدف نهاي مى را در برابر رضوان خداوند ناچيزها  آن نعمت
ِ َرب اْلعاَلم((((فرمايد:  مى بازگو  نيز بـا تكيـه بـر بيـان7 امام سجاد  »١.))))نيَو آِخُر َدْعواهُْم َأِن اْلَحْمُد ِهللاّٰ
فرمايد: بهتـرين لـذت بـرای شـما، رضـايت و  مى خداوند به اهل بهشت در بهشت«فرمايد:  مى قرآن

  ٢.»محبت من است
 باغ و درخت و حورالعين تكرار شده است برای اين است كه تـودهٴ  دربارهٴ برخى آيات  كه ايناما 

جا بـرآورده شـده  مردم را در همه خداوند اراده فرموده تا خواستهٴ كنند و  مردم به همين امور فكر مى
جا هرچه  برای آنان در آن« ٣؛))))دينا َمزيها َو َلَد يشاُؤَن فيلَُهْم ما ((((دهد كه  اما در كنار آن تذكر مى ؛بداند

 نيـز ی كه ذكـر شـدهديگر برخى از موارد .» ری استكه بخواهند وجود دارد و نزد ما چيزهای بيشت
  هايى بوده برای فهم بيشتر مردم.  مثال

بـاالترين  ،درواقـع ،قرب الهى كه موجب رضا و رضوان عظـيم خداونـد اسـتكه  آن پايانى نكتهٴ 
كه ارتباط با خدا در دنيا زندگى آدمـى را  طور رود. پس همان مى كمالى است كه فطرت انسان پى آن

برترين آرزوها همين نيز آيد  مى شمار به در آخرت كه سرای ابدی ،كند مى بخش ابعاد آرامش همهٴ در 
  آفرين خواهد بود. لذت ،هر نعمت ديگری در پرتو آن ورضايت الهى است 

هـای  اما درك بشر از خوراك و شـهوت و تفريح ؛دارد ىهای گوناگون بهشت نعمت كه آن خالصه
كه  كودكمانند  ؛شود گونه توصيف مى بهشت نيز همينبرای اين بشر  و رود كنار جوی آب، باالتر نمى

برخـى آيـات  اّول در »َمثَـل« فهمد. خداوند با آوردن كلمهٴ  همه چيز را در قالب بستنى و شكالت مى
ِ َأْكبَرُ (((( يا با فراز  ٤))))ُوِعَد اْلُمتُقون  ىَمثَُل اْلَجنِة الت((((نظير  و امثال  ٥))))مُ ي ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظَو ِرْضواٌن ِمَن اّهللاٰ
  اشاره كرده است. ست،ناپذير ا ين تعابير، به امور باالتری كه ادراكا

                                                             

  »و آخرين سخنان اهل بهشت اين است كه حمد مخصوص پروردگار عالميان است.« ، ترجمه:10. يونس، ١
 . 2613 ، ح557، باب 433، ص 1 ، جميزان الحكمهشهری،  . ری٢
 . 35. ق، ٣
 . 15. محمد، ٤
 . 72. توبه، ٥
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               توصـيف بهشـت يـا احكـام جنسـي، مربـوط بـه همـان دوران          مثالًآيا برخي از آيات قرآن، . 21

    نزول است؟

  بايد چند نكته را در نظر بگيريد: ،اين مسئلهبارهٴ در
يا از  ولى از نظر محتوا ؛باشد نزول  زمان همانمربوط به از جهتى، برخى آيات ممكن است  الف)
مربوط  در آيات مربوط به بهشت، درخت و باغ مثالً  باشد؛های ديگر نيز  مربوط به زمان جزئياتنظر 

هـای  مربوط به زمـان ١،))))ديـنا َمزيها َو َلَد يشاُؤَن فيلَُهْم ما (((( كه فرموده است اينولى  ،به آن زمان باشد
  اشد.ديگر نيز ب

      ،فكـری و مقتضـيات عصـری ،اجتمـاعى ،متناسب با رشـد علمـى ،دين خداوند در طول تاريخ
تكاملى مربـوط بـه  برنامهٴ  ستد كه توانيبلوغ رس به حدی از جا كه بشر تكاملى داشت تا آن یروند

بشـر بـرای تكامل نهايى  كه اساسنامه و مرامنامهٴ  –قرآن  .جا دريافت دارد تمام ادوار تاريخى را يك
عنوان سندی جـاودان و زنـده بـرای  نازل گرديد و به9بر پيامبر اكرم –اعصار و امصار است  همهٴ 

  بشريت باقى ماند.
 ؛سخنى نادرست است ،»زبان نازل شده است قرآن به مقدار فهم مردمى بدوى و عرب« كه اينب) 

صاصى به آنان ندارد. فرق است اخت، نازل شده »زبان ان مردمى بدوى و عربيدر م«قرآن  زيرا اگرچه
.» د آمده باشديپدها  آن مخصوص«چيزی در ميان قومى خاص ظهور يابد با اين سخن كه  كه اينبين 

 ،»ناس«قرار نداده و همواره روی سخنش  ها عربگاه مخاطب خود را  هيچقرآن  جالب اين است كه
ر عصر و وابسته به هـر نسـلى را شـامل ى هر انسان در هاّول ؛است» ن آمنوايالذ«يا  يعنى جميع مردم

  شود و دومى مربوط به هر فردی است كه دين اسالم را پذيرفته باشد.  مى
  اند: پذيری نيز چند دسته از نظر فهمآيات قرآن 

پذير بود و در عين بساطت و سادگى  بدوی آن زمان فهم های عرببرای قرآن  برخى از آيات . 1 
امروزی نيز جالب توجه  لمى و منطقى است كه برای دانشمندان برجستهٴ بيان، دارای چنان استواری ع

  و درخور دقت است.
هـای دقيـق و  كاوی جز با تعمـق و ژرف ،چه در زمان نزول و چه در زمان ما ،برخى از آيات . 2 

  .نيستندروشمند قابل درك 
                                                             

 . 35. ق، ١
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و دانـش كنـونى يـا تنها در پرتـ ،قرآن بسياری از حقايق علمى و فلسفى و مباحث اجتماعى . 3 
ان تـورات، يـاى م سـهيمقا بـه كتـاباست. برای آگاهى بيشتر در اين زمينه  پذير بشريت درك آيندهٴ 
  .مراجعه نماييد اّهللاٰ دبير مهندس ذبيح ترجمهٴ  ،موريس بوكای نوشتهٴ  ،و علمقرآن  ل،يانج
 ر بوده و تنها در سايهٴ نيز تا حّد زيادی فراتر از عقول و افهام عادی بشقرآن  بسياری از آيات . 4 
های  گنجينـه ،تفاسير مأثوره از آنان .پذير است فهم:اطهار و ائمهٴ 9 های پيامبر اكرم افشانىپرتو

دهد. اين نكته  را به نيكوترين وجه در اختيار بشريت قرار مىقرآن  ارزشمندی است كه حقايق واالی
ن نيـز در بسـياری از تفاسـير خـود بـه بلكه اهل تسـنّ  ست كه تنها شيعه بدان معترف باشد،چيزی ني

  جويند. ك مىاحاديث مأثوره تمسّ 
؛ سازد نمىمنحصر را به آن عصر  اين كتاب ،به وقايع زمان خود اشاره نموده استقرآن  كه اين . 5 
بلكه مشتمل بر معارفى جاودان در  ،تاريخى گذرا نيست به ذكر چند حادثه و نكتهٴ  منحصرقرآن  زيرا 

ای از  گسـترده شناسـى، راهنماشناسـى و مجموعـهٴ  شناسى، راه شناسى، انسان كيهان ،باب خداشناسى
دهد و هدايت بشريت بـه سـوی  ها را پوشش مى زمان ... است كه همهٴ  اخالق، فقه و حقوق و ،احكام

  كند. سعادت را در هر مقطع تاريخى تأمين مى
در آينـده ها  آن كرد، كارگذشته است چند مربوط به، هراشاره شدهقرآن  وقايع تاريخى نيز كه در 
ال يتغير تاريخى يا حكـم و  سنّتبيانگر نوعى  ،به نحو استلزامها  آن هر يك ازديگر،  عبارت به .است

آنان پس از «گويد:  اسرائيل مى دربارهٴ بنىقرآن  وقتى مثالً قانونى است كه دارای كليت و شمول است. 
هاى مادى متعددى نمودنـد  از غذاى واحد نموده و خواست تىيى از چنگال فرعون اظهار نارضايرها

خـواهى و نافرمـانى در  افـزون ،طلبـى دهد كه رفاه نشان مى ١،»دنديو الجرم گرفتار غضب الهى گرد
 بختى خواهد انجاميد و اين درس بزرگى بـرای همـهٴ  سرانجام به تباهى و تيره ،خداوند برابر فرستادهٴ 

 ،در برابـر انـدك دشـواری ،های استبدادی و ظالمانـه ز بند حكومتكسانى است كه پس از رهايى ا
  كنند. تابى مى های مادی بى وجوی خواست ورزند و در جست صبوری نمى

كتـاب ، منـدرج در »قـرآن، فراتـر از فرهنـگ زمانـه«مقالهٴ به  ،بيشتر در اين زمينه برای مطالعهٴ 
  .مراجعه كنيد نىاحمد عابدي نوشتهٴ  ،، شريعت و سازوكارهای پويايى آن

                                                             

 61. بقره، ١
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   خداوند از خود تمجيد كرده است؟قرآن  چرا در. 22
های  هايى كه بـرای هـدف با معرفى ،دانيم بين خودستايى ناشى از غرور و تكبر كه مىطور  همان الً اوّ 

صـورت  بهزشتى خودستايى ميان عقالی عـالم  .وجود دارد تفاوتگيرد،  مقدس و ضروری انجام مى
خودسـتايى  ١.»زشت و ناپسند است ،؛ خودستايىةالمرء نفسه قبيح تزكية«است: آمده  المثل در ضرب
برتربينى و تفكـرات ناشى از غرور و غفلـت و خـود شناخت انسان به خويشتن و گاه فقدانخاطر  به

های ديگر است. چون چنين اوصاف و صفاتى نسبت به خدا محال است، پس تمجيد  جاهلى و انگيزه
ما را از خودستايى منع فرموده است قرآن  خدا كه در ،ندارد. عالوه بر اين خودش از خودش اشكالى

چراكه  ؛دينكن يىپس خودستا« ٢؛))))َفال تَُزكوا َأْنُفَسكُْم ُهَو َأْعلَُم ِبَمِن اتقى((((علتش را نيز بيان كرده است: 
  »شناسد. ىاران را بهتر مكزياو پره

از شما نبايد به فزونـى كس  هيچ«شريفه آمده است: آيهٴ  در تفسير اين7در روايتى از امام باقر
اران شما را از همه بهتـر كزيرا خداوند پرهيز ؛نماز و روزه و زكات و مناسك حج و عمره افتخار كند

های فـرد  اگـر كسـى توانمنـدی البته .پس خودستايى نكنيد ،چون خداوند داناتر است ٣».شناسد مى
دانست و شخص توانمند خود را معرفى كرد، اين، از شمول آيه خارج است. واقعًا اگـر  توانمند را نمى

 ؛خداوند نيز خود را معرفى كرده است ،كار بدی كرده است؟ حال ،دكتر متخصصى خود را معرفى كرد
 نداريم.  های خود او زيرا ما راهى برای شناخت او، جز معرفى

كند كه انسان با تمام امتيازاتى كه دارد، خود را معرفى كند.  هايى ايجاب مى گاه ضرورت ،بنابراين
از  كه اينمگر  ؛حاال اين مطلب را دربارهٴ خدا در نظر بگيريم كه نه قابل رؤيت است و نه قابل توصيف

مقدسـى پايمـال گـردد و  های بدون آن ممكن است هـدفچراكه  ؛خود توصيف و معرفى شود ناحيهٴ 
سـخنان، بـا گونـه  ميـان اين ،درنتيجـهبه خدا نسـبت داده شـود.  آلود ناروا و شرك ىهاي حتى حرف

در مسجد شـام 7امام سجاد اين سخن، خطبهٴ  تفاوت بسيار است. نمونهٴ  ،نفس خودستايى و تزكيهٴ 
خـارجى  اميـه در زمينـهٴ  بنى مردم معرفى كنند تا توطئـهٴ   خواهند خود و خاندانشان را به است كه مى

  بودن شهيدان كربال عقيم گردد.
                                                             

 . 542، 22 ، جتفسير نمونه. مكارم شيرازی و ديگران، ١
 . 32. نجم، ٢
 . 610، ص 2  ، جعلل الشرائع. ابن بابويه، محمد بن على، ٣
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                    ســؤالســتايش خويشـتن  خــوانيم: هنگـامى كــه از مسـئلهٴ  مى7 ر روايتـى از امــام صـادقد
كـه : سپس به دو مورد از سخنان انبيـا .»شود هايى الزم مى ضرورتخاطر  بهگاه « كردند، فرمود:

                    كـه بـه عزيـر مصـر پيشـنهاد كـرد 7 ل كردند: نخست حضرت يوسفآمده است، استدالقرآن  در
              و ديگـری دربـارهٴ پيـامبر  ١،»من نگاهبـان آگـاهى هسـتم«دار كشور مصر كند و افزود:  او را خزانه

                   مـن بـرای شـما خيرخـواه «است كه قوم خـود را مخاطـب سـاخته و گفـت: 7 بزرگ خدا، هود
 ٢،٣»هستم.امينى 

به تعريف و معرفى خود پرداخته، به جهت حكمت و مشـيت الهـى و تبيـين قرآن  اگر خدا گاه در
گويـان افكار خرافى در نـزد جـاهالن و زورشرك و گونه  های مقدس و ضروری و تنزيه از هر هدف
 گو و مشرك است.  خرافه

 زيبنـده نيسـت؛ چـون همـهٴ  ،امى كمـاالتتعريف از خود در مقابل خداونـد علـيم و دارای تمـ
موجودات امكانى، دارای كماالت اعطايى هستند، نه ذاتى و با اين كمـاالت اعطـايى نبايـد در برابـر 

 عطى، خودستايى كرد. مُ 
 ؛نياز بسيار زشت است گنديده به وجود آمده، در مقابل خالق بى خودستايى برای كسى كه از نطفهٴ 

چيـز  همهزيرا  ؛نياز مطلق است، زيبنده است بى وز خودش كه كمال مطلق ولى تعريف و تمجيد خدا ا
خدا را با بشر مخلوق مقايسه نه از كس ديگر. نبايد كارهای  ،از اوست و هر چه دارد از خودش است

  غير خدا به چه چيز بنازد؟ به كمالى كه خدا داده است؟ نمود.
رسـد منـع از معرفـى خـود، از  نظر مى به كه يناای هم در پايان سزاوار است ذكر شود و آن  نكته
 ائمـهٴ  كه اينائمه را نداشتند، برای  فضائليك از  عباس است؛ آنان چون هيچ و بنى  اميه های بنى توطئه

اطهـار، علـم خودشـان و صـفات  ای كثيف زدند و هرگـاه ائمـهٴ  اطهار معرفى نشوند، دست به توطئه
ها درصـدد تبليـغ و  دهان ائمه را بستند و با انواع حيلـه ،»كمتزكوا انفس«خودشان را مطرح كردند با 

كنيم خداوند نيز نبايـد  معرفى خود برآمدند و آن توطئه چنان در جامعه رسوخ كرد كه امروزه فكر مى
  خودش را معرفى كند. 

                                                             

 . 55. يوسف، ١
 . 68. اعراف، ٢
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خبـر داده و در  » حسـنات «با » ئاتيس« يكريم از جايگزينقرآن  خداوند در بعضي از آيات. 23

چگونـه ممكـن    .آل عمران) ةسور 195 ةآي يگر تنها از زدودن سيئات سخن گفته (مثلبرخي د

جـا ايـن    است خداوند گناه انسان را ببخشد و پاك كند و به جايش نيكي قرار دهد؟ چـرا يـك  

    تعبير را آورده و جاي ديگر آن تعبير ديگر را؟

 »كبيره« راها  آن نامقرآن  هگروهى ك :دو دسته است ،گناهانى كه ممكن است يك شخص انجام دهد
 نيز ياد »صغيره«به » سيّئه«از ، 49آيهٴ  كهف، هٴ در سور گذاشته است.» سيّئه« راها  آن ای كه نام و دسته

فرموده است. در يك مثال ساده، چه اشكالى دارد كـه يـك مسـئول حكـومتى بـرای بـه راه آوردن 
ناهان بزرگشـان را م، وقت ديگری بگويد گبخش ان را مىبار بگويد جرائم كوچكش مخالفان خود يك

اين سـخنان در راسـتای بـه راه راسـت  دهم و همهٴ  بخشم و وقت سومى بگويد به آنان جايزه مى مى
مراتب  همين الفاظ و سلسله گنهكارهای  خداوند نيز برای ترغيب ما انسان ،حال .كشانيدن آنان باشد

 ،هـای متفـاوت های مختلـف را بـا خطاب خداوند گروهچه اشكالى دارد كه  ،بازاست. برده كار  بهرا 
  .هايشان به خوبى گروهى را به زدودن سيئات و گروهى را به تبديل بدی ؛باشد كردهترغيب 

زن بـوده و  كسـى كـه دزد و گردنـه مثالً گناهان متفاوت است و افراد نيز مختلف.  ،از سوی ديگر
شمشـيرش در راه اسـالم مصـرف  ،قرار گيـرد، اگر برگردد و در صف مؤمنان است باك جسور و بى

و  شـود آوردنش به مبارزه با كفر منجـر مى كشى با اسالم زنى و آدم باكى او در گردنه س بىپ .شود مى
فقـط  ،... بـوده اسـت فحـاش، زناكـار ومـثًال اما كسى كه  ؛دوش مىبدی او به خوبى تبديل  درنتيجه،
  بى تبديل شود.به خو كه اينشود، نه  های او زدوده مى بدی
 مثالً هرگونه گفتن، مصلحت خاص خود را دارد و بايد در ذيل همان آيات پيگيری شود. هرحال،  به
حد شركت كردند و ضربات اّهللاٰ و رزمندگانى كه در جنگ اُ  آل عمران، مهاجران فى سبيل 195آيهٴ  در

 ،انـد و راز و نيـاز پرداختهداری  زنـده ها نيز به شب سختى خوردند و باز در راه حق ماندند و در شب
  .شده است يدهحد بخشكاری آنان در جنگ اُ  اشتباه شده استو به آنان گفته  اند شدهترغيب 

َ َفاتِبُعون( باز فرموده: ُ َو ي  ىقُْل ِإْن كُْنتُْم تُِحبوَن اّهللاٰ ُ َغُفـوٌر َرحـي ْحِبْبكُُم اّهللاٰ  ١؛))))مٌ يْغِفْر َلكُـْم ُذنُـوَبكُْم َو اّهللاٰ
دوسـت بـدارد و گناهانتـان را  د، تا خدا شـما رايكن یرويد از من پيدار ىبگو: اگر خدا را دوست م«
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به مطلب مهمى اشاره دارد و آن اين است كـه اگـر بـه  هآياين  » مهربان است. هٴ ببخشد و خدا آمرزند
در عمل و زندگى نيز از پيامبر او تبعيت كنيد، خداوند هم شما را  و خداوند متعال محبت داشته باشيد

جملـه زا ؛گـردد راتش در زندگى شما آشكار مـىدارد و به دنبال اين دوستى، عنايات و اث دوست مى
  كند.  بخشد و شما را مشمول رحمتش مى كه گناهانتان را مى آن

َ َن يَها الذيا أَ ي((((باز فرموده:  ُ  ْغِفرْ يئاِتكُْم َو يَكفْر َعْنكُْم َس يْجَعْل َلكُْم فُْرقانًا َو يآَمنُوا ِإْن َتتُقوا اّهللاٰ َلكُـْم َو اّهللاٰ
ای بـرای  پرهيزيد، برای شـما وسـيلهاگر از خدا ب ،ايد كه ايمان آورده ای كسانى« ١ ؛))))ميُذو اْلَفْضِل اْلَعظـ

آيه اشـاره دارد اين  »آمرزد. زدايد و شما را مى دهد و گناهان شما را مى جدايى حق از باطل قرار مى
اری عالوه بر تشخيص حق از باطل، اين است كه خداوند گناهان شما كو پرهيز »تقوا« هٴ نتيج كه اينبه 

هـای فـراوان ديگـری نصـيب شـما  رار داده و پـاداشپوشاند و شما را مشمول آمرزش خود قرا مى
عملى اسـت كـه يا  حادثه معنای بهآيد،  ی كه از ماده وهيأت آن بر مىطور به ،»سيئات« كند. كلمهٴ  مى

كريم بر اموری اطالق شـده كـه قرآن  اين لفظ در آيات گوناگون .زشتى و بدی را با خود همراه دارد
. نتـايج 2 ؛)6، ؛ رعـد79، كنـد (نسـاء ئبى كه آدمى را بد حـال مى. مصا1عبارتند از: ها  آن بعضى از

  ). 40، . نفس معصيت (شوری3 ؛)51، ؛ زمر34، معاصى و آثار خارجى و دنيوی و اخروی آن (نمل
، مانند جاثيه ؛و چه كبيره يعنى چه صغيره باشد ؛شود گاهى بر مطلق گناهان اطالق مى »معصيت«
  . 31، مانند نساء ؛شود غيره اطالق مىگاه نيز در خصوص گناهان ص .21

يادشده، خداوند متعال وعـده داده اسـت كسـانى كـه از ارتكـاب  هٴ شريف هٴ بنابراين، طبق ظاهر آي
توانـد بـا دوسـتى  پس هـر فـردی مى .برد را از بين مىها  آن »سيئات« گناهان كبيره خودداری كنند،

ظلمتى كه از گناهان گذشته بر قلب و روانـش  تاريكى و،9 خداوند، تقوای الهى و پيروی از پيامبر
  گرداند. يد و به نورانيت و صفای فطری بازبشويد و پاك نمارا نشسته 

  : اجعه كنيد بهرمبرای گاهى بيشتر 
  ، نشر اسالمى.324، ص4، عالمه طباطبايى، جالميزان. 1
                     ، 196، ص10و ج  114، ص2اّهللاٰ مكـــارم شــيرازی و ديگـــران، ج  ، آيــةتفســير نمونـــه. 2

  سالميه.االدارالكتب 
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ه مرتكـب چـخواست مـردم را بـه جـرم آن اوند مىطبق آيات قرآن، اگر خديم كه بداننيز اين را 
ُ الناَس ِبُظْلِمِهْم ما يَو َلْو (((( :ماند نمىروی زمين احدی باقى  ،اخذه كندشوند، در همين دنيا مؤ مى ؤاِخُذ اّهللاٰ

ُرهُْم ِإلىيْن َدابٍة َو لِكْن ها مِ يتََرَك َعَل  ى َفِإذا جاَء َأَجلُُهْم ال   َؤخ ١.))))ْسـَتْقِدُمونَ يْسَتْأِخُروَن سـاَعًة َو ال يَأَجٍل ُمَسم 
رسـاند كـه  بخشايش الهى از بسياری از جرائم بنـدگان را در آيـات مختلـف مى ،اين تعبيرات لطيف

  است. مقام ربوبيت او از يك طرف و مقام عبوديت ما از طرف ديگر شايستهٴ 
آستان خدا ساييدن و  برت، استغفار و طلب مغفرت است و سر آنچه از ما ساخته اس ،در اين ميان
  :گويد مىمولوی كه  چنان ؛اش طلب عفو و بخشش كردن از محضر ربوبى

  

ـــم ــ ها كـ ــم ـاي ـــاي ـــن را بي ــنـا ای ش   اه م
  

ـــط ـــالعم ُمقـ ـــ ـــبل ك ـــن و چ   زنـرخى ب
  

  واِر مـــاهـــــــن از انـان كــــابــــروح را ت
  

  سـياه دـيب َذنَـب جـان شــكه ز آســنآز 
  

ــ ـــاز خ ـــيال و َوه ــانـم و ظ ــازش َره   ن ب
  

ــ ـــاز َچ ـــه و ج ـــوِر َرس ــازش َره   انـن ب
  

ــ ـــا ز دلـت ـــ ـــوب تـداری خ ـــو دلـ   ىــ
  

ـــپَ  ـــر بـ ـــرآرد بـ ـــَرد ز آب و گِ ـرپَ   لىـ
  

  
 آمده است؟  قرآن  يعني چه و چند بار در» برزخ«اصطالح . 24

عالمى كه بين دنيا و آخـرت قـرار  ،رو از اين ل و واسطه شود.ئء حا برزخ چيزی است كه بين دو شى
وارد جهـان  ،در دنيا، در ادامـۀ مسـير اش بعد از پايان زندگىانسان  .گويند عالم برزخ مىرا  گيرد مى

برپا شود. به ديگر سخن برزخ، جهانى نـو و  اماند تا قيامت كبر جا مى قدر در آن شود و آن ديگری مى
شود و تا برپايى روز قيامت ادامه  هنگام مرگ هر انسانى شروع مىزندگى تازه و جديدی است كه از 

و  اداالن ورود بـه قيامـت كبـر ،برزخ .پذيرد با برپايى قيامت، زندگى انسان در برزخ پايان مى .دارد
وقتـى  ه اسـت:سورW مؤمنـون چنـين آمـد 100 تا   99نخستين منزل از منازل آخرت است. در آيۀ 

نـد و خداونـد بـا رّد درخواسـت آنـان، نك ا رسد، درخواسـت برگشـت مىتبهكاران فر هنگام مرگِ 
برزخـى اسـت تـا روزى (روز هـا  آن پشـت سـر«؛ )))) ْبَعثُونيْوِم ي  َو ِمْن َوراِئِهْم بَْرَزٌخ ِإلى((((فرمايد:  مى
 ،شود بـرزخ چيسـت پرسيده مى7هنگامى كه از معصوم ،در روايات» خته شوند.يامت) كه برانگيق
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عالم برزخ همان عالم قبر است كه از هنگام مرگ « ١؛»اَمةِ يالْقِ   ْومِ ي  ِإلَى  َمْوتِهِ   نِ يالَْقْبُر ُمنُْذ حِ «فرمايد:  مى
 .» امت ادامه دارديى قيشود و تا زمان برپا آغاز مى

صرفًا ذهنـى نيسـت و  عالم برزخ وجود دارد و امری – كه قيامت برپا نشده –اكنون  بنابراين، هم
از ای هسـتند كـه  برند و دارای حيات و زنـدگى مى سر اكنون در آن جهان به هم ،اند همۀ آنان كه مرده

تصور مشروع زندگى و حياتى است كه مرگى برای آن از سوی ديگر، زندگى دنياست و  هٴ ادامسو  يك
  و امتداد آن تا ابديت است. نيست
                        يكـى  :دو بـار ديگـر هـم آمـده اسـتقـرآن  ون، كلمـۀ بـرزخ درمؤمن هٴ سور100غير از آيۀ  به
ِن هذا َعْذٌب يَمَرَج اْلَبْحرَ  یَو ُهَو الذ(((( و ديگری آيۀ ٢))))انيْبغِ ينَُهما بَْرَزٌخ ال ياِن َب يْلَتقِ يِن يَمَرَج اْلَبْحرَ (((( هٴ در آي

                لغـوی آن  یمعنا بـهبـرزخ  ،هكـه البتـه در ايـن دو آيـ ٣))))نَُهمـا بَْرَزخـاً يفُراٌت َو هذا ِمْلٌح ُأجاٌج َو َجَعَل َب 
اصطالحى آن (عالم حائل بين دنيا و  معنای بهمؤمنون، سورهٴ ولى در  ؛بين دو چيز) آمده است (فاصلهٴ 

  آخرت) آمده است.
  
   ؟چيست آنة فلسف ؛بار ياد شده است يك» برزخ « ةاز كلمقرآن  در. 25

گونـه ايـن پاسـخ بيشـتر .مطرح كردن قرآ توان دربارW همۀ كلمات مى راايد  سؤالى كه مطرح فرموده
فقط بـين تعـداد محـدودی از  ،در اين زمينه. دارداحتياج وسيع  ىت روشن نيست و به تحقيقاتسؤاال

تعـداد  كـه بـا آمـدهقـرآن  بـار در365» يـوم« كلمهٴ  مثالً  ؛ى كشف كننديها ارتباطاند  هكلمات توانست
دانسـتن شـايد ثانيًا  نيست.قرآن  يانگر علت آن درب ،البته اين ارتباط اعدادبرابر است. سال  روزهای
مين كه برای هدايت بشر و تـأقرآن  در هبا توجه به وجود مطالب بسيار عميق و گسترد – اين مطالب

بـرزخ  بـار كلمـهٴ  يـكقرآن  در كه اينفايدW چندانى نداشته باشد.  – سعادت دنيا و آخرت انسان نازل شده
بلكه در  ؛فقط يك آيه دربارW برزخ داريمقرآن  ست، به اين معنى نيست كه درآن) آمده ا اصطالحى معنای به(

  اسمى از برزخ در ميان باشد. كه اينبدون  ،آيات فراوان ديگری دربارW عالم برزخ صحبت شده
                                                             

  . 242، ص 3  (ط. اإلسالمية)، ج الكافى، محمد بن يعقوب، . كلينى١
 . 20و19رحمن، ال. ٢
 . 53. فرقان، ٣
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         آيـات مربـوط بـه حيـات  ،كنـد آياتى كه صريحًا وجود چنين جهانى را اثبـات مى جملهاز مثالً 
ِ َأْمواتـًا َبـْل َأحْ يَسـب  ىَن ُقِتلُوا فـيَو ال َتْحَسَبن الذ((((مانند:  ؛شهيدان است                ١؛))))ْرَزُقـونَ ياٌء ِعْنـَد َربِهـْم يـِل اّهللاٰ

و نـزد پروردگارشـان انـد  هزندهـا  آن ؛ن نكن كسانى كه در راه خدا كشته شدند مردگانندهرگز گما«
   .» شوند روزی داده مى

  مراجعه فرماييد. 310 هٴ صفح ،14ج  ،تفسير نمونهتوانيد به  برای اطالع بيشتر مى
  
 ديگـر،  عبـارت  بهپوش نماييم چيست؟  سالم سفارش نموده كه مرده را كفنا كه اينعلت . 26

   چرا سفارش كرده رنگ كفن سفيد باشد؟

فلسفه و علـت احكـام بـرای مـا مشـخص نيسـت و كه  است اين اّول نكتهٴ  ،دربارW سفيد بودن كفن
مواردی هم كه به عنوان فلسفۀ احكام مطرح شده، علت كامل و تمام آن احكام نيست؛ بلكه يكـى از 

 ؛نيز درحقيقت برای ما مشخص نيست جزئى از علت است. علت سفيد بودن كفندرواقع و ها  حكمت
تـرين لبـاس در آاليشترين و بىهای آن اين باشد كه شخص ميت با ساده ولى شايد يكى از حكمت

را رهـا كنـد. هـا  آن تمام ماديـات و مظـاهر ،با رفتن از اين دنيا و محضر خداوند متعال حاضر شود
از بدن درآورده و بـا لباسـى را فخر او بود  های رنگارنگ كه يكى از وسائل تمايز ولباسعبارتى،  به

نظيـف بـودن لبـاس ميـت و توانـد  نيز مىهای آن  حكمتديگر سفيد و ساده به سرای ديگر رود. از 
  .باشد احترام به ميت مسلمانچنين  هم
  
   هود پيامبر را پير كرد؟ ةسور 112 ةچرا آي. 27

گونه كه فرمان  پس همان« فرمايد: مى 9مسورW هود خطاب به پيامبراسال 112آيهٴ  خدای متعال در
اند (بايد استقامت كنند) و طغيان نكنند،  سوی خدا آمده ای، استقامت كن، و نيز كسانى كه با تو به يافته

  »بيند. دهيد مى انجام مى كه خداوند آنچه را
ن آيـه بـر تر از ايـ ای شديدتر و مشكل هيچ آيه« عباس روايت شده: از ابن مجمع البياندر تفسير 
كه اصحاب از آن حضرت پرسيدند: چرا به اين زودی موهای شما سفيد  نشد؛ لذا هنگامى لپيامبر ناز

  ٢».هود و واقعه پير كردسورهٴ و آثار پيری نمايان شده است؟ فرمود: مرا 
                                                             

 . 169. آل عمران، ١
 . 304، ص 5  ، جمجمع البيان فى تفسير القرآن. طبرسى، فضل بن حسن، ٢
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 و شده شامل چند دستور مهم است: استقامت و پايـداری بـرای خـدايادآيهٴ  شود كه يادآوری مى
 در برخى روايات نيز وارد شده است كـه پيـامبر فرمودنـد: ١.مبارزه در مسير حق و عدالت رهبری و

َفاْسَتِقْم َكما ُأِمْرَت َو َمـْن تـاَب ((((و اشاره فرمودند به آيۀ  »برای خاطر اين آيه ؛هود هٴ پير كرد مرا سور«
ولـى حضـرت  ؛در سورW شوری نيز وارد شده است ،»و من تاب معك« بدون ،ن آيهشبيه اي  ٢.))))َمَعك

شود كه چون خـدای تعـالى اسـتقامت امـت را نيـز از ايشـان  معلوم مى .فقط نام سورW هود را بردند
خواسته است و حضرت بيم آن داشتند كه مأموريت انجام نگيرد، پير شدند و گرنه خود آن حضـرت 

   ٣.استقامت داشتند
 اين چهار سوره، دربارW آغاز قيامت و كيفيّت حساب و كتاب  ِاز طرف ديگر، مضامين اغلب آيات

» نبـأ عظـيم«يا بزرگ  هٴ از حادثسورهٴ نبأ در آغاز . خداوند های الهى در روز رستاخيز است و عذاب
از حـوادث ای  دهنـده  ار تكـاندر سورW واقعه، اخبـ چنين همكند كه منظور، روز قيامت است.  ياد مى

لحن سورW مرسالت نيز، مشابه سه سورW ديگر  .هولناك و مجازات مجرمان در روز قيامت آمده است
كنـد و وعـدW وقـوع حتمـى قيامـت را  های شديد شـروع مى است كه خداوند مطلب خود را با قسم

وای بـر « ٤؛))))ِبينويـٌل يومئـٍذ لْلُمَكـذ ((((فرمايـد:  دهد و چند بار بعد از هر فراز از سخنان خـود مى مى
  . »كنندگان، در آن روز تكذيب

هايى كه اين چهار سوره، سبب پيـری زودرس در پيـامبر  اند: يكى از علّت ان گفتهمفّسربرخى از 
 ديدنـد گويا اين حوادث را با چشم خود مى ؛ ولىخود پيامبر، اهل يقين بودند .شد، همين معانى است

گذاشت. از طرف ديگـر،  همين جهت بيشتر بر ايشان تأثير مىو برای ايشان فراتر از يك خبر بود. به
، وقتى از طريق اين آيات ببينندعذاب اّمت خود را نداشتند چون ايشان، پيامبر رحمت بودند و تحّمل 

 .بردنـد شوند، رنـج مى ها گرفتار مى ای از اّمت او بر اثر گمراهى، به اين عذاب شدند كه عده مطلع مى
مانند رنج بردن پدری كه فرزندش بر اثر خطايى كـه مرتكـب شـده، پـيش چشـمش اين مسئله نيز 

ايـن چنـد چيـز  .شـد مى9 شكنجه و عذاب شود، سبب ناراحتى و نگرانـى بـيش از حـّد پيـامبر
  ، باعث شدند تا پيامبر، زودتر از موعد طبيعى پير شوند.رفته هم روی

                                                             

 . 259و  258، ص 9، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازی و ديگران، ١
 . 112. هود، ٢
 . 172، ص چهل حديثم خمينى، . ر. ك: اما٣
 . 49، 47، 45، 40، 34، 28، 24، 19، 15 ،. مرسالت٤

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 های قرآنى ها و پاسخ پرسش    246246246246

اهللا و  ااطيعـو «آورده و گاهي  »الرسول ااهللا و اطيعو ااطيعو«بعضي اوقات لفظ ن قرآ چرا در. 28

را ديگر نياورده است (البته دليلي غير از حفظ نظم و آهنگ ميان آيات » ااطيعو«و لفظ » الرسول

  را خواستار هستم)؟
ا در آنچه از طريق منظوری جز اين ندارد كه م ،خدای تعالى از اين دستور كه مردم او را اطاعت كنند

در ايـن، بنديم. كار  بهاطاعت كنيم و معارف و شرايعش را او را  پيامبر عزيزش به سوی ما وحى كرده
تشريع بدانچه پروردگـارش  يكى جنبهٴ  :ش دو جنبه داردا اما رسول گرامى ؛جای هيچ ترديدی نيست

احكـام كـه آن جنـاب بـرای جزئيات و تفاصـيل  به او وحى فرموده؛ يعنى همانقرآن  از غير طريق
 َو َأنَْزْلنـا((((فرمـوده: باره  اين كردند و خدای تعالى در تشريعها  آن كليات و مجمالت كتاب و متعلقات

كَْر ِلتَُب يِإَل  ليَك الذ اِس ما نُزها  آن نازل كرديم تا تو برای مردم جزئيات بر تو ما كليات احكام را ١؛))))َن ِللن
آرايى است كه آن جناب به مقتضای واليتى كه بر مردم  ديگر از احكام و يك دستهٴ  ،دوم .را بيان كنى

 هبـار اين كردند و خدای تعالى در مى صادر شان قرار داشت،دست داشتند و زمام حكومت و قضا را در
 انـدازد مـى مردم به آنچه خدای تعالى به فكرت تا در بين ٢؛)))) ناِس ِبمـا َأراَك اّهللاٰ َن اليِلَتْحكَُم َب ((((فرموده: 
 با آن بر ظواهر قوانين قضا در بـين مـردم حكـم9 خدا اين همان رأيى است كه رسول حكم كنى.

 بستند و خدای تعالى دستورش داده بـودمىكار  بهر مهم آن رأيى است كه در امو چنين همكردند.  مى
ْل اْألَْمِر َفِإذا َعزَ  ىَو شاِوْرهُْم فِ (((( :كندمشورت  قبالً  بندد،كار  بهخواهد آن رأی را  مى كه وقتى ْمـَت َفَتَوكـ
مشـورت بكـن و  نخسـت ،رىيم بگيبا مردم در هر امرى كه مى خواهى دربارW آن تصم« ٣؛)))) َعَلى اّهللاٰ 
فرماييد كه مردم را در مشـورت شـركت داده،  مى مالحظه .» م گرفتى بر خدا توكل كنيكه تصمنيهم

  معتبر شمرده است. – به تنهايى –را جناب تصميم گرفتن شركت نداده و تصميم خود آن ولى در
رسـول معنـايى و اطاعـت  خوبى بفهميد كه اطاعت توانيد به مى ،اين معنا توجه كرديدحال كه به 

حقيقت اطاعـت از خـدا نيـز ، در9 رسول خدا چند اطاعت ازخدای سبحان معنايى ديگر دارد. هر
َو ((((آيـهٴ  دركـه  چنان هم ؛زيرا اوست كه اطاعتش واجب است ؛كننده تنها خداست هست؛ چون تشريع

 اسـت. وجوب اطاعت رسول را هم منوط به اذن خدا دانسته ٤،)))) طاَع ِبِإْذِن اّهللاٰ يِمْن َرُسوٍل ِإال لِ ما َأْرَسْلنا 
                                                             

 . 44. نحل، ١
 . 105. نساء، ٢
 . 159. آل عمران، ٣
 . 64. نساء، ٤
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 هٴ وسـيل بهاحكـامى كـه  يكى ناحيـهٴ  :دو ناحيه اطاعت كنند پس بر مردم واجب است كه رسول را در
  نمايد. مى ی صادرأعنوان نظريه و ر كه خودش به احكامى ،كند و ديگر مى بيان وحى

چون اگر اطاعت خـدا و رسـول  ؛در آيه تكرار شود »اطاعت« شده است كه كلمهٴ  اين معنا باعث
عوا اّهللاٰ و الرسـول و ياط«كافى بود بفرمايد:  ،وحى بيان شده هٴ وسيل بهبود كه  مى احكامى واجب تنها در
 را دوباره آورد تا بفهماند اطاعت خدا يك نحـوه »اطيعوا« ولى چنين نكرد و كلمهٴ  ؛»المر منكماولى ا

 ديگر است. اطاعت است و اطاعت رسول يك نحوهٴ 
 پس پيروی از رسول و پيمودن راه او، اطاعت خدا و رسول اوست در شريعتى كـه تشـريع شـده

يكى است  ،ی اشاره به اين باشد كه هر دو اطاعتبرا ،نام خدا را با رسول ذكر كرد كه اينشايد  است.
 ١.بود و ذكر رسول با نام خدای سبحان برای اين بود كه سخن در پيروی آن جناب

 Wُسوليَأط(((( شريفهٴ آيهٴ  اما دربار َو الر َ  ،آيـه معنـای انـد هين گفتمفّسـربعضـى از  كـه اين ٢، ))))ُعوا اّهللاٰ
 از مقام آيه اسـتفاده كه اينسخن درستى نيست؛ برای است، » هسنّتعوا اّهللاٰ فى كتابه و الرسول فى ياط«
َ َفـاتِبُعون((((آيهٴ  بيانگر »عوا اّهللاٰ و الرسولياط« ى جملهٴ كه گوي شود مى  اسـت. ٣)))) ىقُْل ِإْن كُْنتُْم تُِحبوَن اّهللاٰ
امـر  ،اطاعت خدا و اطاعت رسول يك اطاعت است و به همين جهت كه اينشريفه اشعار دارد بر آيهٴ 

مناسـب  مورد اطاعت رسول بـود، از . اگر مورد اطاعت خدا غيره استنشد به اطاعت در آيه تكرار
عوا الرسول يعوا اّهللاٰ و اطياط« شريفهٴ  آيهٴ  در طور كههمان ؛»عوا الرسوليعوا اّهللاٰ و اطياط«بود كه بفرمايد: 
  ٤.تكرار شده است» عواياط« اقتضاء مقام، كلمهٴ خاطر  به ،»منكم و اولى االمر

وجـود دارد وحـى اسـت و تبيـين  آنچـهبه بيان ديگر، گاهى پيامبر از خودشان سخنى ندارند و 
رساننده و كالمشان در  شود؛ زيرا رسول تنها يك واسطه و مىتكرار ن» واعياط« ،در اين صورت .وحى

خـاص، تصـميم  ىطول كالم خداست. اما گاه خداوند بيانى ندارد و اين رسول است كـه در شـرايط
نظيـر جنـگ و صـلح و  ،گونه دسـتورها برای اين ،در اين صورت .كنند گيرند و فرمانى صادر مى مى

  .شوداطاعت از رسول، جداگانه تأكيد بر بايد  ،ىشكل اجرايى دستورهای اله
                                                             

 . 618، ص 4  ، جالميزان ۀ تفسيرترجم. موسوی همدانى، سيدمحمدباقر، ١
 . 132و 32. آل عمران، ٢
 . 31. آل عمران، ٣
 . 352، ص 3  ، جالميزان ۀ تفسيرترجمى، سيدمحمدباقر، . موسوی همدان٤
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نپذيرفتند و بعد بـه انسـان   ها  آن بار مسئوليتي كه خداوند بر دوش كوه و خاك قرار داد و. 29

  محول شد چيست؟

و ها  ببينـيم او چـه دارد كـه آسـمانو دست آوردن پاسخ جامع، بايد نظری به انسان بيفكنيم  برای به
  .آنند فاقدها  و كوهها  زمين

               اّهللاٰ توانـد بـا اسـتفاده از آن مصـداق خليفـة مـى العـاده كـه موجودی است با استعداد فوق انسان
تواند با كسب معرفت و تهذيب نفس و كماالت به اوج افتخـار برسـد و از فرشـتگان  مىانسان  .شود

  .آسمان هم بگذرد
امتداد  بى نهايت تا و شدهيعنى اين راه كه از صفر استعداد، توأم با آزادی اراده و اختيار است؛  اين
دارای نوعى معرفـت ها  كوه آسمان و زمين و.كند مى با پای خود و با اختيار خويش طىانسان  دارد،

 هـا اين ولى همهٴ  ،عظمت او خاضع و ساجدند گويند، در برابر مى الهى هستند، ذكر و تسبيح خدا را نيز
وجـود نـدارد. تنهـا  هـا تكـاملى در آن ،همـين دليـل باری است و بهتكوينى و اج ذاتى وصورت  به

 سـوی قلـهٴ پـرواز بـهطور نامحدود قادر بـهانتهاست و بهش بىا موجودی كه قوس صعودی و نزولى
از  موجـودات چاه ضاللت است انسان است. اين است همان امانت الهى كـه همـهٴ  فرود بهيا  تكامل

   .تنه آن را بر دوش كشيد به ميدان آمد و يكحمل آن سر باز زدند و انسان 
صـورت  به كوتاه و مختصر بايد گفت: امانت الهى همـان قابليـت تكامـل در يك جملهٴ  ،بنابراين

                خـدا و پـذيرش  خـاص نامحدود، آميخته با اراده و اختيار و رسيدن به مقـام انسـان كامـل و بنـدهٴ 
  واليت الهيه است.

 ،ايـن امانت خداست؟ هستى ما و همه چيز ما، كه اينبا  ،شده »امانت« ين امر تعبير بهاما چرا از ا 
. با وجود های الهى هستند نيز امانت ست وگرنه باقى مواهبها اهميت اين امتياز بزرگ انسانخاطر  به
   ١.در برابر آن اهميت كمتری دارند اين،
  
اين كار منع نشده و سخن از تصرف در آن قر داري مخالف است چرا در اگر اسالم با برده. 30

   ها آزاد نيستند؟ كنيز ملكي به ميان آمده است؟ مگر تمام انسان

. اسـت...  تابعى از مجموعه شرايط اقتصادی، سياسى، فرهنگـى و ،های اجتماعى در هر دوران نظام
                                                             

 . 453، ص 17  ، جتفسير نمونه و ديگران، . مكارم شيرازى١
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ط اقتصـادی، ... در جهـان حـاكم اسـت و شـراي گونه كه امروزه نظام كارگری و كارفرمـايى و همان
داری تا چند قرن پيش در تمامى جهان نظام برده ،اجتماعى، فرهنگى خاص آن را ايجاب نموده است

كه هيچ نظامى در شرايط آن روز امكان ای  گونه بهامور آن دوران بوده است؛  روش معمول برای ادارهٴ 
داری بـوده بـرده روز، شيوهٴ ترين شيوه در شرايط آن مناسب رو، اينجايگزينى آن را نداشته است. از 

های اين موضوع بسيار وسيع و گسترده و از مجال اين پاسخ خارج است. اسالم  است. بررسى زمينه
ناگهانى ممكن نبوده است، بـه  طور به تغيير اساسى در سيستم اجتماعى آن روز كه ايننيز با توجه به 

  جهت حركت كرد: در چند  ،ولى با وضع قوانين ؛ه گذاشتاصل اين مسئله صحّ 
                    تأمين حقوق افراد با وضع قوانين دربارW  كيفيـت اسـترقاق (بنـده گـرفتن) و تحـريم آن جـز  . 1

  در موارد خاص.
  وضع قوانين در جهت حمايت از حقوق بردگان و تنظيم روابط صحيح بين مالك و برده. . 2 
                      ماننـد  ى بـرای حصـول ايـن مقصـود؛انينترغيب مردم بـه آزادسـازی بردگـان و وضـع قـو . 3 

  كفارات و شرايط عتق. 
اسالم شرايطى را برای بردگان فراهم ساخت كه آنان به مقامات و درجات مهم علمى  ،در مجموع

بسـياری از نقـاط  در» كيـممال«ها حكومـت  اسالمى دست يافتند. حتى مـدت و سياسى در جامعهٴ 
اسالم با فـراهم آوردن شـرايط انسـانى و عـاطفى بـرای  ،حقيقتتشكيل شد. دركشورهای اسالمى 

نمود و آنان در بازگشت مشتاق اسالمى  زندگى بردگان، بردگان را از سراسر دنيا به پيوستن به جامعهٴ 
شدند. اسالم راه برده شدن افراد آزاد را مسدود  مى ج اسالمغ و مروّ به موطن خود همراه با آزادی، مبلّ 

يكى از عوامل دگرگـونى نظـام بردگـى در  ماً مسلّ  ديگر راه آزادی بردگان را گشود ورد و از سوی ك
جهان، نقش اسالم در اين زمينه بوده است. كنيزها نيز در ايـن بـين مشـمول همـين قاعـده و قـانون 

وارد تجـاری صـورت  يـا به شدند مى . آنان از كشورهای ديگر كه در جنگ با مسلمانان اسيراند هبود
بخش آن آشنا شده و بسـياری از آنـان  گشتند، با فرهنگ اسالمى و مزايای نجات مى ممالك اسالمى

مالكيت كنيـز در حكـم عقـد ازدواج بـود و  كردند و مى اسالمى زندگى همانند ديگر مردم در جامعهٴ 
. حتـى انـد هدما كنيز بو گرديد. بجاست بدانيم كه مادر برخى از ائمهٴ  مى موجب محرميت به مالك آن

  (عج) نيز كنيزی رومى بوده است. مادر امام زمان
ز استرقاق (گرفتن بنده و كنيز) اسـت توجه به اين نكته مهم است كه تنها عاملى كه در اسالم مجوّ 
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ذلك، اسالم حق حيات اينان را تضمين  مع .موردی است كه كسانى در جنگ با اسالم اسير شده باشند
بايـد  پرواضح اسـتجنگ روا ندانسته است.  در شدت درگيری و در معركهٴ كرده، كشتن اسير را جز 

كـرده عليه دين خدا قيام  ،افرادی كه از آزادی عمل خود سوء استفاده نمودهها و آزادی  دايرهٴ فعاليت
هـای  آموزهاسـالم  ،، محدود گردد. با وجـود ايـنندا در نبرد عليه دين خدا و مؤمنين شركت جسته و

ها نيز پاداش بسيار زيـادی  ارائه نموده است و برای تحقق اين آموزه همين افرادرهايى  بسياری برای
  قرار داده است.
  ها نيز الزم است: ذكر اين نكته

است  كـه » مانكميملكت ا«مضارع نداريم و تمامى موارد صورت  به» مانكميتملك ا«در اسالم .1
  اشكال نباشد.  به اسالم بى گيری و كنيزگيری رسد انتساب جواز برده به نظر مى
                 شـدند و  داری مى گرفتنـد، از بـاب اضـطرار نگـه های صدر اسـالم مى اسيرانى كه در جنگ ،بله

چـرا اسـيران ماننـد  كـه اينشدند.  ای آزاد مى ين بهانهكمترشدند و با  فرستاده مىها  به خانهبرای كار 
                آزادسـازی آنـان موجـب تقويـت دشـمن و  برای آن بـوده كـه، شدند ها فرستاده مى ها به خانه برده

  .نگرددجنگ مجدد 
داری آنان هزينه داشت و مسلمانان برای خـوراك خـود در مضـيقه بودنـد و  نگه ،. در اردوگاه2
  ای برای اردوگاه نداشتند. هزينه
  . كشتن اسير به مراتب بدتر از برده شدن آنان بود.3
كردنـد و جنگـى بـه راه  كـه امكـان آزادی آنـان وجـود داشـت و مقـاومتى نمى. در مواردی 4
  اسيران را آزاد كردند.9المصطلق و جنگ هوازن، پيامبر مثل جنگ بنى ،انداختند نمى

داری روشى اجتماعى در آن زمان بوده اسـت و اسـالم آن را  شود برده تاريخ معلوم مى با مطالعهٴ 
  ار به آن تن داده است. بلكه از باب اضطر ،تأييد نكرده

   رجوع كنيد به: باره در اين برای مطالعهٴ 
 هٴ يعلم ن حوزهٴ يمدرس جلد، دفتر انتشارات اسالمى (وابسته به جامعهٴ 20، زانير الميترجمه تفس . 1

مائده (سخنى دربارW بردگـى  120تا  116به بعد، ذيل آيات  491ص ، 6 ، ج1374پنجم،  قم)، چاپ
  .و بردگى گرفتن)

   .موسوی زنجانى ،بردگى ،اسالم و مسئله آزادی . 2
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  .حجتى كرمانى ،از بردگى روم قديم تا ماركسيسم . 3
  ناصر مكارم. ،های دينى فرآورده . 4
   .بيدار فكر ،برده داری در روم باستان . 5
  اسداّهللاٰ مبشری. ،حقوق بشر . 6
  .على گرامىمحمد ،نگاهى به بردگى . 7
  .ق ايرجىصاد ،بردگى در اسالم . 8
  
    پذيرفته شده است؟ كامالًقرآن  داري در برده. 31

داری نبـوده اسـت، بلكـه در  بردگى و برده كنندهٴ   اسالم هرگز ابداعاّوالً  كوتاه بايد گفت در يك جملهٴ 
 ًا،حالى ظهور كرد كه بردگى سراسر جهان را فراگرفته و با تاروپود جوامع بشری آميختـه بـود. ثانيـ

تـدريجًا آزاد هـا  آن همهٴ  باألخرهبندی شده برای آزادی بردگان دارد كه  دقيق و زمان یا اسالم برنامه
حتى بعـد از  ،العمل نامطلوبى در جامعه به وجود آورد. از طرفى كه اين آزادی عكسبى آن ؛شوند مى

ادامـه اسالم در تمام جوامع، بردگى تا حدود يك صد سال قبل كه نهضت آزادی بردگان شروع شـد، 
  نبود. پذيرفتنىبردگان به شكل قديمى  دگرگون شدن نظام زندگى بشر، مسئلهٴ خاطر  بهچراكه يافت؛ 

بردگان را آزاد كنند، چـه بسـا بسـياری از  داد همهٴ  اگر اسالم طبق يك فرمان عمومى دستور مى
نـه  زنـدگى، ای برای ادامهٴ  زيرا نه كسب و كار مستقلى داشتند و نه خانه و وسيله ؛شدند آنان تلف مى

بايد تـدريجًا آزاد و جـذب جامعـه  رو، ايناز . كسى از آنان حمايت كرد و نه امنيت اجتماعى داشتند
فتد و امنيت جامعه را بـه خطـر اندازنـد. زادی دفعى، جان خودشان به خطر بيبا آ كه ايننه شدند؛  مى

  شده را تعقيب كرد.  حساب اسالم اين برنامهٴ 
گرچه  ؛شد، نبود بردگى، فقط دربارW اسيران جنگى كه از كفار گرفته مى یلغااسالم دربارW ا برنامهٴ 

ها گاهى افـراد بسـياری از كـافران و  . در جنگاستمربوط به اسيران جنگى  ،احكام خاص بردگان
هنگفتـى بـر دوش  خواستند افراد را زندانى كننـد، بودجـه و هزينـهٴ  اگر مى و شدند مشركان اسير مى

عاقالنه بود؛ چون اينان دفعه آزاد كنند، غير خواستند همه را يك مىهم اگر  .شد بار مىاسالمى  جامعهٴ 
راه عاقالنه  ،و حتى تعدادی از مسلمانان را كشته بودند. بنابراينه كسانى بودند كه با مسلمانان جنگيد

              مسـلمان بـه افـراد توانمنـدبـا دريافـت مبلغـى، اين بود كه حاكم اسالمى، سرپرستى اين اسيران را 
 كـم در جامعـهٴ  ، ايـن بردگـان و اسـيران كـم. از طرفىكمك شودالمال  بسپارد و از اين طريق به بيت
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شـدند و بـرای مـوالی خـود، كـار اقتصـادی انجـام  اسالمى، هدايت و بسياری از آنان مسلمان مى
 ،شد. بنابراين ى اضافه نمىاسالمى و حكومت اسالم هيچ باری بر دوش جامعهٴ  . بدين ترتيب،ندددا مى

اين طرح انجام . البته بودخوب  ،دربارW اسيران جنگى و كنترل آنان و هدايت آنان به اسالم، اين طرح
تواند بـا دريافـت  تواند اسيران را بدون دريافت وجه آزاد كند يا مى الزامى نيست و حاكم اسالمى مى

ــز مى ــد و ني ــد  وجــه آزاد كن ــرصــورت  بهتوان ــير و ب ــزد مســلمانان بگــذارد. در صــورت اس                       ده ن
 افطـار عمـدی روزهٴ  كفارهٴ  مثالً  ؛ها فراوان است های اسالمى تشويق بر آزاد كردن بنده آخر در برنامه

 عام دادن بـه فقيـر وآزاد كردن برده، اط قتل عمد، يكى از چند چيز است: ماه مبارك رمضان و كفارهٴ 
ای بـرای آزاد كـردن  وسـيله ،همه ها اين  .سوگند، نذر و... نيز از همين قبيل است كفارهٴ  .روزه گرفتن

  بردگان بوده است.
               در اسالم دستورهای زيادی دربـارW رفـق و مـدارا بـا بردگـان وارد شـده اسـت سوی ديگر،از 
به غالم خود 7 لىاند. حضرت ع را در زندگى صاحبان خود شريك و سهيم كردهها  آن جا كه تا آن

ــر مى ــد: قنب ــرم« فرمودن ــود ش ــدای خ ــن از خ ــم؛ م ــو بپوش ــر از ت ــى بهت ــه لباس ــرا  دارم ك                           زي
 خوريد، به بپوشانيد و از آنچه خود مىها  آن پوشيد، بر فرمود: از آنچه خودتان مى مى9 رسول خدا

  ١».غذا دهيدها  آن
مهربـان اسـت. پيـامبر  العـاده بردگان فوق باگويد: اسالم  مى تاريخ تمدن جرجى زيدان در كتاب

كاری كه برده تاب آن را ندارد، « فرمايد: جمله مىبردگان سفارش بسيار نموده، از آن هٴ دربار9اسالم
  ٢».خوريد، به او بدهيد به او تحميل نكنيد و هر چه خودتان مى

  
    ؟است حقوق كنيز در قرآن؟ مگر كنيز آدم نبوده. 32

نژاد  ،رنگ، ثروت، مقام، قبيله و هيچ امتيازی برای داند م تمام افراد بشر را از يك پدر و مادر مىاسال
تـرين مردمـان را پرهيزكـارترين آنـان داند و گرامـى امتياز را تقوا مى شود. اسالم تنها نمىو... قائل 

ُهمْ   الناُس «داند:  های شانه برابر مى مردم را مانند دانه داند. اسالم مى                   مـردم« ٣؛»اْلُمْشط  َسَواٌء كََأْسنَانِ   كُل
  .» های شانه برابرند مانند دانه

                                                             

              ، 40  ج بحـار األنـوار،؛ مجلسـى، محمـدباقر، 66، ص 1  (ط. القديمـة)، ج الغـارات. ثقفى، ابراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل، ١
 . 421، ص 21  ، جتفسير نمونه، و ديگران كارم شيرازىم؛ 144، ص 71  و ج 324ص 
 . 54، ص 4 ، جتاريخ تمدن، نقل از 422، ص 21 . مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، ، ج٢
  . 39، ص نزهة الناظر و تنبيه الخاطر. حلوانى، حسين بن محمد بن حسن بن نصر، ٣
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نـوع انسـان  داند و اعتقاد ندارد كـه خداونـد دو نمىوجه فطری  هيچ به بردگى و كنيزی را ،اسالم 
 كـه اينمبنى بـر  –ان خالف اعتقاد مردم يونان باستان و عربستان در حق بردگآفريده است. اسالم بر

 مـردم ضمن احترام به شخصيت ايشان، آنان را در صف بقيهٴ  –حقوق اجتماعى ندارند گونه  آنان هيچ
                   اخـتالف نـاچيزیهـا  آن شمرده و برای آنان حقوق متناسب وضع كرده است. اگر احيانًا در حقـوق

تحقيـر و گونـه  صالح اجتمـاع اسـت و هيچشود، به جهت مصلحت خود بردگان و رعايت م ديده مى
كنيزان استناد كـرد؛  توان به مسلمان شدن بردگان و توهينى در آن منظور نبوده است. در اين زمينه مى

شـدند،  نمـىمسـلمان  ،مشـركان های ديدند، با وجود اذيت اگر توهينى به خود در اين دين مىچراكه 
يافته بودند و به همين دليل بـه ايـن ديـن ها  ی بين انساندين اسالم را دين آزادی و برابرها  آن بلكه

  ورزيدند. عشق مى
يـك روش  نقـاط جهـان، شـالودهٴ  های ظالمانه و غيرانسـانى بسـياری از اسالم بر خالف روش

مجموع شرايطى برای بردگان و كنيزان فراهم ساخت كه آنان به مقامات  ريزی كرد و در عادالنه را پى
اسـالم بـا فـراهم نمـودن  ،حقيقتاسالمى دست يافتند. در سياسى در جامعهٴ  درجات مهم علمى و و

را از سراسر دنيـا مشـتاق پيوسـتن بـه ها  آن شرايط انسانى و عاطفى برای زندگى بردگان و كنيزان،
 .ج دين اسالم شـدندغ و مروّ خود همراه با آزادی، مبلّ  در بازگشت به وطنها  آن .اسالمى نمود جامعهٴ 

يقين يكى از عوامل دگرگونى نظام بردگى در جهـان، نقـش  گشود. به آزاد شدن بردگان را اسالم راه
كه در جنگ با مسـلمانان ها  آن بوده است كه كنيزان نيز مشمول اين قاعده بودند. اسالم در اين زمينه

 يایشدند، با فرهنگ اسالمى و مزا كاالی تجاری وارد ممالك اسالمى مىصورت  يا به شدند اسير مى
كنيـز،  كردنـد. مالكيـت اسالمى زندگى مى در جامعهٴ  ،بخش آن آشنا شده و همانند ديگر مردم نجات

از  برخـى انگرديـد. گفتنـى اسـت كـه مـادر شبيه عقد ازدواج بود و موجب محرميت به مالـك مى
  .اند هنيز كنيز بود:ائمه
  
چرا؟  ،اند هيچ چيز نگفته يعني هيچ شكلي و هيچ عالمتي ؛از خدا نگفتهقرآن  چرا كسي در. 33

   ست؟ها آيا آن هم مثل ما انسان ؟ايه چه اندازه ،كه خدا چه شكليه اين

. شـكل است خداوند متعال نه روح است و نه جسم، بلكه خالق و آفريدگار و محيط بر روح و جسم
خـدا را تغيير و تحول و... از خصوصيات اجسام است.  ،و اندازه داشتن، مكان داشتن، عالمت داشتن

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 های قرآنى ها و پاسخ پرسش    254254254254

هم به صـفات قرآن  اجمالى. در طور به هم ؛ آنتوان شناخت و توصيف كرد فقط از طريق صفاتش مى
  خدا مثل عالم، غفور، حكيم، خبير، قادر، حّى و... اشاره شده است.

ماواِت َو اْألَْرض(((( نُوُر الس ُ چيـزی اسـت كـه » نور.» « ن استيها و زم مانخداوند نور آس« ١؛))))اّهللاٰ
خودش ظاهر باشد و سبب ظهور غير خود هم بشود. اگر ما به نورهای مادی، مانند نـور خورشـيد و 

از خودشان اسـت و روشـنايى ها  آن گوييم، به اين دليل است كه روشنايى نور مى ها اينشمع و مانند 
چيـز از  وجود او از خودش بوده و وجود همهست كه ولى نور واقعى آن ا ؛ستها آن چيزهای ديگر از

چيز را او خلق فرموده اسـت، ولـى او را  كسـى خلـق  او باشد، و خداوند اين چنين است؛ يعنى همه
خداوند نور است به ايـن معناسـت كـه او  كه اينپس مقصود از  .وجود او مال خودش است و نكرده
 او ظاهر شده است. اگر علمى در عالم وجـود دارد ترين وجودهاست و هر وجود ديگری نيز از كامل
و قـدرت و  اگر قدرت و توانايى در عالم هسـت، او همـه را بـه وجـود آورده اسـت. اصـل علـميا 

ها نزد اوسـت، بـه ايـن  همۀ قدرت و گوييم خداوند نور است پس اگر مى .ستها نزد خود او توانايى
   ٢.خلق فرموده است ها را معناست كه او عين قدرت بوده و همۀ قدرت

  
فيل آمده است كه خداوند اصحاب فيل را كه قصـد خرابـي كعبـه را داشـتند بـا       ةدر سور. 34

 مـثالً راحتـي   ك كرد. چرا در زمان ما كسـاني بـه  فرستادن مرغان و سنگباران اصحاب فيل هال

ـ    مساجد را تخريب مـي                      نماينـد و حـرم را    گـذاري مـي   بمـب ::::اطهـار  ةكننـد، در حـرم ائم

ـ    يكريم اهانت مقرآن  كنند، به تخريب مي مسـلمانان   اول ةنمايند، رژيم اشـغالگر قـدس، قبل

              آيـد؟   نمـي نمايد، اما هيچ ممانعتي از طرف خداونـد بـه عمـل     المقدس را تخريب مي يعني بيت

      گـردد. آيـا ايـن     نمـي حتي پس از اين جنايات هم عذابي براي عامالن آن از طرف خدا نـازل  

مردم توان مطالعـه و   ةهم كه اينبا توجه به ؟ گرددمسئله موجب تضعيف ايمان مسلمانان نمي

    محسـوس اسـت.    كـامالً احتمال تضعيف ايمـان   ،االت را ندارنددرك پاسخ اين سؤيا  تحقيق

   كـه   زيـرا در صـورتي   ؛كننده پاسخ فرماييد بينانه و قانع دقيق و واقع طور به االتؤبه اين س لطفاً

                                                             

 . 35. نور، ١
 . 121، ص 15  ، جتفسير القرآنالميزان فى . طباطبايى، محمدحسين، ٢
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آيد كـه ديـن پاسـخي بـراي ايـن       به شبهات درست پاسخ داده نشود اين شبهه به وجود مي

  خطرناكي خواهند شد.   ةوارد ورط ،شبهات ،بنابراين ؛شبهات ندارد

خداوند قدرت خود را در برابر مستكبران و گردنكشان در اين ماجرا (ماجرای خـراب كـردن خانـۀ 
تر از مجازات لشكر ابرهـه در دنيـا شايد مجازاتى سخت .رين وجهى نشان داده استتكعبه) به عالى

َكَعْصـٍف ((((شـده  كـاه خردشـده و خـوردهصورت  بهپيدا نشود كه جمعى چنان در هم كوبيده شوند كه 
و از  هايى سسـت هوكت، از سـنگريزبرای نابودی جمعيتى با آن همه قدرت و شـدرآيند و  ١)))) َمْأكُول
گردنكشـان و  اين هشداری اسـت بـه همـهٴ  .های ضعيف و كوچكى همانند پرستو استفاده شود پرنده

  .مستكبران جهان تا بدانند در برابر قدرت او تا چه حد ناتوانند
سـاز  زمينه ،حقيقت، درواقع شد9 اين ماجرا كه مقارن ميالد مسعود پيغمبر اكرم ،از سوی ديگر
ان از آن بـه مفّسـرو ايـن همـان چيـزی اسـت كـه بـود آور عظمت اين قيام  و پيام آن ظهور بزرگ

  .اند هكردتعبير » ارهاص«
كـه بداننـد هرگـز ها  آن اعم از قريش و غير ،گردنكشان جهان همهٴ  برایتهديدی است  چنين هم
در كنند و سر بـر  هچه بهتر كه پندار خام را از سر ب . پستوانند در برابر قدرت پروردگار بايستند نمى

  فرمان او نهند و تسليم حق و عدالت گردند.
            توطئـهٴ » كعبـه«دهـد كـه وقتـى دشـمنان  مـى را نشـان باعظمت اهميت اين خانهٴ  افزون بر اين،

ديگـر  ىخواستند مركزيت اين سرزمين ابراهيمى را بـه جـايپروراندند و مى مى نابودی آن را در سر
عبرت شـد و بـر اهميـت ايـن  داد كه برای همگان مايهٴ ها  آن نان گوشمالى بهخداوند چ ،منتقل كنند

  كانون مقدس افزود.
خداوندی كه دعای ابراهيم خليل را دربارW امنيت اين سرزمين مقدس اجابت فرمود  ،سو ديگر از
وحيـد و ش بر اين قرار گرفته كه اين كـانون تا تضمين نمود، در اين ماجرا نشان داد كه مشيت را آنو 

  عبادت هميشه مركز امن باشد. 
اند،  واكنش قهرآميز الهى در برابر كسانى كه بـه رويـارويى بـا اسـاس ديـن او و حـق برخاسـته

موضـوع  ايـن جمله آياتِ روايات، آشكارا بيان شده است. ازكريم و نيز قرآن  رويكردی است كه در
ـا يـْدَمُغُه َفِإذا ُهـَو زاِهـٌق َو َلكُـُم اْلَو يق َعَلى اْلباِطِل فَ بَْل َنْقِذُف ِباْلحَ ((((: ستانبيا هٴ مباركسورهٴ از  آياتى ُل ِمم

                                                             

 . 5. فيل، ١
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 انيـاز مگونـه  نيسـازد و باطـل ام تـا آن را نـابود يكوب بلكه ما حق را بر سر باطل مى« ١؛ ))))تَِصُفون
ذيَن يِإن الذ((((ديگری آمده است: آيهٴ  نيز در.» رود مى َو َرُسـوَلُه كُِبتُـوا َكمـا كُِبـَت الـ َ وَن اّهللاٰ َن ِمـْن يَحـاد
ان بـه ينيشـيگونه كه پ آن ؛ل شدنديكنند، خوار و ذل مى ىكه با خدا و رسولش دشمن ىكسان« ٢؛))))َقْبِلِهم
   .» دنديدچار گرد ىن سرنوشتيچن

هر كس با حق « ٣ ؛»َصَرَعه  الَْحقَ   َصاَرعَ   َمْن «خوانيم:  مى باره اين نيز در7در سخنى از امام على
   .» افكند مى نيز شود، حق او را بر زميگالو

           كـريم و روايـات، درنـگ دربـارW نكـاتقرآن  با وجود چنين بيان آشكاری از پشتيبانى حق در
  است: هبايست زير
های دينى، روان شدن رويدادها بر رونـدی عـادی و طبيعـى بـوده و  ) رويكرد اصلى در آموزه1

كـه  ستها زمايش انساننيز آ يادشدهای استثنايى است. خاستگاه رويكرد الهى، پديده دخالت معجزهٴ 
  انجام آن در ساختاری طبيعى و عادی، شدنى است.

بـا  )چون قرآن، كعبه، ائمه(ع) و... هم() استثنای يادشده نيز هنگام رويارويى نمادهای دين الهى 2
از ميـان رفـتن  را هدف قرار داده و زمينهٴ ها  آن ريشه و پايهٴ  شود؛ خطری كه نمايان مىخطری جدی 

تـوان اشـاره  مـى به نابودی سپاهيان ابرهه در ماجرای يورش به كعبه، مثالً ؛ سازدفراهم  شان را كليت
 ای دروغـين را سـپر سـاخته و بـهيعنى كعبه، كعبـه ،كرد كه گروهى به منظور از ميان بردن نماد دين

كه اسـاس ديـن، بـا يـورش دشـمنان جا  آن . بدين سانندنابودی فراگير نماد دين همت گمارده بود
تشخيص مورد نيز  پذيرد. صورت مىالهى  باشد، دخالت معجزهٴ   از ميان رفتن ويارو شده و در آستانهٴ ر

در زمان متوكل عباسـى و 7 خودداری حيوانات از ورود بر قبر امام حسين با خداوند است. مسئلهٴ 
  .پذير است گونه توجيه لگدمال شدن بدن امام توسط اسبان پس از شهادت آن حضرت نيز همين

آيـد و كـاری  از غيـب مى دسـتى ،ديگری نباشـد هرگاه نماد دين در معرض خطر باشد و چارهٴ 
دخالت خداوند در قوانين طبيعى و معجزه كـردن  ديگر، عبارت بهجا.  نه هميشه و در همه ؛ البتهكند مى

وجـود بـوده و تر از ابرهه نيز م ظالم او، تنها برای نابودسازی ظلم ظالمان نيست تا گفته شود ظالمانِ 
                                                             

 . 18. انبياء، ١
 . 5. مجادله، ٢
  . 548(صبحى صالح)، ص  نهج البالغة. سيدرضى، محمد بن حسين، ٣
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خداوند در جايى است كه دينش در خطر نابودی كامل باشـد و  العادهٴ  های خارق بلكه دخالت ؛هستند
چه وقت  كه اينتشخيص  ،همين جهت به .ديگری غير از دخالت در امور طبيعى نباشد هيچ راه چارهٴ 

  علمى ندارد. ،دخالت بكند با خود خداست و بشر در آن محدوده
بلكه سبب نيرومنـدتر شـدن آن و  ،الش دشمن نه موجبات از ميان رفتن كامل حقكه تجا  آن )3

الهـى، تـوجيهى منطقـى  معجزهٴ  آورد، ديگر برای مداخلهٴ  مى نابودی خود را فراهم حتى باالتر، زمينهٴ 
  وجود نخواهد داشت.

بـه حـرم جاست كه يـورش  الهى تا بدان ) نبود شرايط كافى و بايستنى به منظور دخالت معجزهٴ 4
آمـاج حمـالت 7 همچـون امـام حسـين7 كه سهل است، بلكه اگر خود معصوم: معصومين

وتاز اسبان شـود، واكـنش الهـى را شـاهد  دشمن قرار گرفته و حتى بدن مقدس ايشان پايمال تاخت
 ،و هدف او7 اين رويداد دردناك و جانكاه، نه از ميان رفتن حسين نخواهيم بود؛ زيرا پشت صحنهٴ 

ها و گرفتـار نيامـدن  بختى انسان داشت. نيكخواهد تاريخ به دنبال  دانگى آن را در هميشهٴ جاو بلكه
چنان از ديدگاه الهى برجسته اسـت كـه بـرای عملـى  بختى، آن روی و نگون های كج راه آنان در كوره

آنچـه در  .كشـد مـى را بـر دوش7 ساختن آن، حتى بار گران قربانى شدن شخصيتى چون حسين
  نه خود ايشان. ،است7گنجد، قربانى شدن هدف حسين نمىالهى  برنامهٴ 
              جمله دفـاع از شكسـتن حـريم خـود توانمنـدكاری از كه خداوند متعال، بر انجام ) خالصه آن5
                 بـهموجـب شـود پـای معجـزهٴ الهـى  ،اما چنين اقدامى بسته به اين است كه مصلحتى جـدی است؛
                 ديـن  د. فرمول كلى چنين مصلحتى نيز به مخـاطره افتـادن اسـاس توحيـد و پيكـرهٴ وش  كشيده  ميان

  الهى است.
و  –استوار باشـد. آنـان بايـد بداننـد  ِصرفايمان و گرايش مذهبى مردم نيز نبايد بر احساسات 

تنهـا  ،:سوی ائمـه ی؛ يعنى معجزه، حتى ازفراماد كه روی نمودن هرگونه حادثهٴ  –دانند  مى حتماً 
گاه بدون وجود حكمت رسا و فراگير، وارد  الهى نيز هيچ به اذن الهى و تابعى از خواست اوست. ارادهٴ 

  ها بيرون است. حكمتى كه درك چندوچون آن، از درك انسان ؛شود نمىعمل 
آزادی او سازد اختيار و  مى كه آنچه انسان را از ساير موجودات ممتاز اينديگر ذكر  درخور نكتهٴ 

تكاملى برای او  ،در انتخاب راه زندگى است. بديهى است اگر انسان مجبور باشد فقط از يك راه برود
طور كه زندگى زنبور عسل تكاملى ندارد. از اين روست كه خداوند همه را آزاد  همان ؛شود نمىتصور 
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جا ندارد كه بگوييم چرا  ،ينگذارده تا هر كسى از نيروی خدادادش استفاده كند و پرورش يابد. بنابرا
اختيـاری معنـا نداشـت، بلكـه همـه  تكامِل  ،طور بودزيرا اگر اين ؛سازد نمىخدا ستمكاران را نابود 

جلوگيری از ظلم و ستم بـه  ،مجبور بودند به راه حق بروند و نتوانند گناه و ظلم نمايند. اضافه بر اين
هـا  آن توانيم به ظلم و ستم مى ،زيم و استقامت كنيمپا خي هاگر در برابر ستمكاران ب ؛دست خود ماست

هايى كه  خاطر باشند. چه بسيار ملت آميز بسازيم كه همه در آن آسوده خاتمه دهيم و محيطى مسالمت
 ،بسـتن نيـروی خـودكار  بـهولـى در اثراسـتقامت و  ،نـددبرسر مى هزير يوغ استعمار و ظلم و ستم ب

پايـان دادن  بهنشينيم و مىساكت ين ما هستيم كه در برابر ظلم و ستم چيره شوند. اها  آن توانستند بر
اجتماع گذارده است تا در راه برطرف كردن ظلم  ست كه خدا به عهدهٴ ا  ای انديشيم. اين وظيفه نمىآن 

ای به سـهم را از ستمكاران بگيرند. البته اگر دستهها  آن بكوشند و ستم ديدگان را ياری كنند و حقوق
گيـرد و  مـى را از ستمكارانها  آن خداوند انتقام ،كوشش كردند ولى در اين صحنه پيروز نشدندخود 

  .به آنان خواهد دادپاداش بزرگى  ،اند ههايى كه ديد در برابر ناراحتى
                آخرالزمـان فسـاد و سـتم بـه نهايـت خـود وارد شـده اسـت كـه در دورهٴ  یدر روايات متعـدد

از  و شـود مـى دينداری بسيار مشـكلدر اين دوره، آيد.  امری عادی درمىصورت  بهگناه  و رسد مى
 زيرا توان مبارزه با ظلم و ظالم در سطح گسترده برای ؛انتظار فرج بسيار ثواب دارد همين روست كه
الجرم خود بايـد اند و  منتظر ظهور مصلح كه ايناز باب مردمان مؤمن،  .ممكن نيست مردم آخرالزمان

در كنار اكثريت گناهكـار، اقليتـى قـرار  عبارتى، به ورزند. ، دينداری مىدنح و پاك و ديندار باشصال
كنند بر صراط مستقيم حركت  های دينى است و تالش مى شان براساس دين و آموزها دارند كه زندگى

                  هٴ معجـزجاسـت كـه  اين توان كشاندن ديگـران بـه ايـن صـراط را ندارنـد. لى در عين حال،و ،كنند
توصيه  )، رخ خواهد نمود. بر همين اساس، به منتظران نيزظهور حضرت حجت(عجيعنى نهايى الهى، 

                 اگـر چنـين اتفـاقى بيفتـد، توحيـد و  نـد؛ زيـراشده است كـه بـرای ظهـور ايشـان بسـيار دعـا كن
شود و بسـاط ظلـم و سـتم و  مى حاكماسالم بر سرتاسر جهان  معنويت و عدالت و در يك كالم همهٴ 

                دارد؛ زيـرا پشـتوانهٴ  ديگـر تفـاوتمعجـزات  با همـهٴ نيز شود. اين معجزه  مى فساد و تباهى برچيده
و بسط عدالت و معنويت بـر :پيامبران و امامان قطعى و حتمى الهى بر تحقق آرمان همهٴ  آن ارادهٴ 
  گيتى است. صحنهٴ 
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چـرا   .هاي اقوام گناهكار در اين دنيا ذكر شده است وارد متعددي از عذابكريم مقرآن  در. 35

  شود؟ نميها مشاهده  اين عذاب ةدر زمان ما نمون
ها بيشـتر مربـوط بـه  عـذابگونـه  اين ،با استناد به برخى از روايات و به نظر برخى از عالمان دينى

حكمت الهـى بـر آن  ،و بلوغ بشريت دوران پيش از خاتميت بوده است. با فرا رسيدن عصر خاتميت
جهانى اعمال سوء فاجران و كافران بعضًا از طريق مبارزات مؤمنـان و در  تعلق گرفت كه عقوبت اين

خاص نيـز  ینظام حاكم اسالمى از طريق حدود و تعزيرات شرعى و در موارد برخى موارد با مقابلهٴ 
. البته گرددآن در سرای جاودان آخرت كيفر  از طريق مكافات تكوينى طبيعى پاسخ داده شود و بقيهٴ 

وفـان، ، بلكه باز هم در قالـب سـيل، تكلى رفع گرديده ها به عذابگونه  آن نيست كه اين معنای بهاين 
اين حوادث بـا  هايى رخ بدهد و برخى از متون دينى مؤيد رابطهٴ  رعد، زلزله و... چه بسا چنين عذاب

  اعمال سوء است.
  
 :نيز بدان اشاره شده اسـت قرآن  شوند كه در چگونه محشور مي» وحوش« در روز قيامت. 36

   منظور از محشور شدن وحوش چيست؟ ،عبارتي ؟ به))))و اذا الوحوش حشرت((((
 موضوع بايد دقت كرد: دوبه  جا ايندر 

  . آيا رستاخيز برای حيوانات هم وجود دارد؟الف)
دنبـال آن تكليـف و عقـل و شـعور و بـه مسـئلهٴ  ،سـاب و جـزاشك نيست كه نخستين شرط ح

دهد حيوانات نيـز  گويند مداركى در دست است كه نشان مى طرفداران اين عقيده مى .مسئوليت است
زندگى بسياری از حيوانات آميختـه بـا نظـام جالـب و  خود دارای درك و فهمند، ازجمله: به اندازهٴ 
كيست كـه دربـارW مورچگـان و  .ستها آن الى فهم و شعورانگيزی است كه روشنگر سطح ع شگفت

انگيز النه و كندو، سخنانى نشنيده باشد و بـر درك و  و نظام شگفتها  آن زنبور عسل و تمدن عجيب
را يـك نـوع الهـام غريـزی  ها اين گفته باشد؟ بعضى ميل دارند همهٴ نآفرين ها  آن آميز شعور تحسين

ناآگاه (غريـزه بـدون صورت  بهها  آن موضوع در دست نيست كه اعمالاما هيچ دليلى بر اين  ؛بدانند
  شود. عقل) انجام مى
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ناشى از عقل و درك باشد؟  ،دهد طور كه ظواهرشان نشان مىچه مانعى دارد كه اين اعمال همان 
د؛ زنن نشده دست به ابتكار مى بينى برابر حوادث پيش قبلى در شود كه حيوانات بدون تجربهٴ  بسيار مى

خـوبى خطرنـاك  بـه ،بينـد بار كه آن را مى ر عمرش گرگ را نديده برای نخستينگوسفندی كه د مثالً 
كـه بتوانـد  ای به هـر وسـيلهبرای دفاع از خود و نجات از خطر بودن اين دشمن را تشخيص داده و 

  شود. ل مىمتوسّ 
شاهد ديگری بـرای ايـن  ،كنند ای كه بسياری از حيوانات تدريجًا به صاحب خود پيدا مى عالقه 

صاحبان خود و حتى فرزندان كوچك آنـان  باهای درنده و خطرناك  بسياری از سگ .موضوع است
  كنند. گزار مهربان رفتار مىمانند يك خدمت

كننـد در  چگونه خدمات انسانى را جبران مىها  آن كه اينهای زيادی از وفاق حيوانات و  داستان
  توان افسانه دانست.را نمىها  آن است كه همهٴ  و در ميان مردم شايعها  كتاب
 زيرا غريزه معموالً سرچشـمهٴ  توان ناشى از غريزه دانست؛ نى نمىآسا را به اين نكات م استمسلّ  

 ناپـذير در قالـب بينى و پيش خـاص ىاما اعمـالى كـه در شـرايط ؛كارهای يكنواخت و مستمر است
  تر است تا به غريزه. بيهبه فهم و شعور ش ،گردد العمل انجام مى عكس
هـای  سـگ .كنند توجه تربيت مى درخور ی مهم وهم امروز بسياری از حيوانات را برای مقاصد 

بعضى از حيوانات برای خريد جـنس  ،ها كاران، كبوترها برای رساندن نامه پليس برای گرفتن جنايت
عجيب  ىسنگين خود را با دقتبينند و وظائف  ، آموزش مىو حيوانات شكاری برای شكار ها از مغازه
  اند! امروز حتى برای بعضى از حيوانات رسمًا مدرسه افتتاح كرده. دهند انجام مى
               قابـل  ىشـود كـه دليلـ گذشـته، در آيـات متعـددی از قـرآن، مطـالبى ديـده مى هـا اين از همهٴ  

فرار مورچگان از برابر لشكر داستان  .شود مالحظه برای فهم و شعور بعضى از حيوانات محسوب مى
يز بـرای سـليمان، انگ و آوردن خبرهای هيجـان» منيسبا و « د به منطقهٴ دهُ سليمان و داستان آمدن هُ 
  شاهد اين مدعاست.

  جمله:شود، از يز حيوانات ديده مىرستاخ در روايات اسالمى نيز احاديث متعددی در زمينهٴ  
بوديم كه در پيش روی ما دو بز به يكـديگر 9يامبرگويد: ما خدمت پ از ابوذر نقل شده كه مى 

 شاخ زدند؟ حاضران عرض كردند: نه. به يكديگر ها ايندانيد چرا  مى :فرمودند9پيغمبر .شاخ زدند
مجمـع (تفسـير  .داوری خواهدكردها  آن زودی در ميان و بهداند  مى وندولى خدا :فرمودند9پيامبر
  ).هٴ تكويرسور 5آيهٴ  ذيل ،نور الثقلينو  البيان
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اّهللاٰ يحشـر  ان«نقل شده كه در تفسير اين آيه فرمـود: 9ن از پيامبردر روايتى از طرق اهل تسنّ  
خداونـد تمـام ايـن « ؛»و يقتص من بعضها لبعض حتى يقتص للجماء من القرناء هذه االمم يوم القيامة

تى قصاص حيوانى كـه ح ؛گيرد انگيزاند و قصاص بعضى را از بعضى مى ها را روز قيامت بر مى گروه
  ١».جهت به او شاخ زده است از او خواهد گرفت شاخ نداشته و ديگری بى

            دو  ،»شـوند هنگـامى كـه وحـوش محشـور مـى«  ٢))))ُش ُحِشـَرتَو ِإَذا اْلُوُحـو((((آيهٴ  درهرحال،  به
معلـوم هـا  آن حشـر ،قـرآنآيـهٴ  بگيريم بـااگر معنى اين آيه را حشر در قيامت  :احتمال وجود دارد

رواياتى كه نقـل شـد دليـل ،هنگام پايان اين دنيا بدانيم  حشر و جمع به معنای بهشود و اگر آيه را  مى
  حشر حيوانات است. 

  رستاخيز دارند تكليف هم دارند؟ها  آن اگر ب)
 ،فوق روشن نخواهد شدهٴ آي د تفسيرنحل نشو ها آيد و تا آن پيش مى جا اينمهمى كه در  تسؤاال

م تكليـف يكى از شرايط مسلّ  كه اينبا  ؛توانيم قبول كنيم كه حيوانات تكاليفى دارند آيا مى :ستها اين
تكليف بيرون است؟ آيا حيوانـات دارای  شخص ديوانه از دايرهٴ يا  همين جهت كودكعقل است و به

توان باور كرد كه يك حيـوان بـيش از  مى؟ و آيا ها گذاشته شود بر آنچنان عقلى هستند كه تكليف 
چنان عقـل و ها  آن يك كودك نابالغ و حتى بيش از ديوانگان درك داشته باشد؟ و اگر قبول كنيم كه

  شود؟ها  آن چگونه ممكن است تكليف متوجه ،دركى ندارند
خـود اك و عقلى متناسب بايد گفت كه تكليف مراتبى دارد و هر مرتبه ادر تدر پاسخ اين سؤاال

قـدری اسـت كـه بـدون تكاليف فراوانى كه در قوانين اسالمى برای انسان وجود دارد بـه خواهد. مى
توانيم چنان تكـاليفى  ممكن نيست و ما هرگز نمىها  آن انجام ،داشتن يك سطح عالى از عقل و درك

سـاده و  مرتبـهٴ  بـا وجـود ايـن، .حاصـل نيسـتها  آن را برای حيوانات بپذيريم؛ زيرا شرط آن، در
ــاي ــور مى ينپ ــف تص ــر تری از تكلي ــه مختص ــود ك ــت.  یش ــافى اس ــرای آن ك ــعور ب ــم و ش                          فه
  طور كلى دربارW حيوانات انكار كنيم.توانيم چنان فهم و شعور و چنان تكاليفى را به ما نمى

تكـاليف مشـكل  همـهٴ  انكـار ،فهمند ای از مسائل را مى حتى دربارW كودكان و ديوانگانى كه پاره
                                                             

 . 225، ص 5  ، جتفسير نمونه و ديگران، . مكارم شيرازى١
 . 5. تكوير، ٢
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انـد در  مطالب را خوانده و فهميده كامالً ساله كه به حد بلوغ نرسيده ولى 14اگر نوجوانان  مثالً است؛ 
آيـا  – داننـد های اين عمـل را مى تمام زيانكه  درحالى – مرتكب قتل نفس شوند نظر بگيريم، عمداً 

بـالغ در برابـر بـرای افـراد غيرری دنيـا سر نزده است؟ قوانين كيفها  آن توان گفت هيچ گناهى از مى
  تر است. خفيفها  آن های چه مجازاتاند؛ اگر تعيين كردهای از گناهان مجازات  پاره

يعنـى  ،تر ين. در مراتب پاياست عالى و كامل شرط تكليف در مرتبهٴ  ،كامل بلوغ و عقِل  ،بنابراين
تـوان  نمى ،است پذير درك كامالً تر نيز  پايينآن برای افراد  ای از گناهانى كه قبح و زشتى دربارW پاره

  بلوغ و عقل كامل را شرط دانست.
              دربـارW حيوانـات نيـز  يادشـدهاشـكال  ،با توجه به تفاوت مراتب تكليف و تفاوت مراتب عقـل

  شود. حل مى
ها  آن انسان بر شوند تا از ظلمى كه از ناحيهٴ  شايد حيوانات محشور مى ،گذشته ها اين تازه از همهٴ 
  شكايت كنند. ،روا داشته شده

جبـران  اين ظلـمكند كه  عدالت اقتضا مى شود. مىظلم  ها به آنگاه  و اند حيوانات زبان بسته ،بله
  ١.محكوم گردد ،شود و انسان عاقلى كه به آن حيوان ظلم كرده است

                                                             

 . 227، ص 5  ، جتفسير نمونه، و ديگران . مكارم شيرازى١
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  فصل نهم:  
 

 پرسش) 17( در قرآن:::: البيت اهل
  

    همراه با معني آن بيان كنيد و توضيح دهيد كه مباهله به چه معنايي است؟ مباهله را ةآي لطفاً.1

هيئتى از نصارای  ،(بنابر مشهور در سال دهم هجرت) 9 های آخر عمر شريف رسول اكرم در سال
 حـق بـرایكـه  آن و با كردند وگو گفتبحث و با ايشان  ،نجران به مدينه آمدند و با حضور در مسجد

پيغمبـر  رو، ايـنحاضر بـه پـذيرش حـق نشـدند. از  ،بود، از روی لجاجت و عنادروشن شده ها  آن
كه پيـامبر و رئـيس هيئـت نجـران، گونه  د. بديننپيشنهاد مباهله دهها  آن مأمور شدند تا به9 اكرم

عزيزترين افراد خود را از ميان فرزندان و زنان و از ميان مردها  كسانى كه به منزلۀ جانشـان هسـتند 
هر دو گروه شروع به نفرين كنند و لعنت خـدا را بـر  گاه آنآورند و در مقابل هم قرار گيرند.  گرد هم
  گويان قرار دهند.  دروغ

بـرای ايـن امـر خطيـر و 9 نخست، مباهلـه را پـذيرفت. پيغمبـر اكـرم ،هيئت نصارای نجران
و از ميـان 3زهـرا، از ميان زنان تنها فاطمـه 7 طالب مخاطره از ميان مردها فقط على بن ابىپر

را انتخاب كردند و پا در ميدان مباهله گذاشتند. هيئـت نجـران بـا 8فرزندان فقط حسن و حسين
  و جّديت آن حضرت در اين ميدان، از انجام مباهله منصرف شد.9 ديدن همراهان پيامبر اكرم
بايـد  9رماسم جمع است، پيغمبر اكـ» نساء«جمع و » أنفس«و » أبناء« كه اينتذكر: با توجه به 

ُ  كم دست كـه  درحالى ؛نفر است3فرزند)؛ زيرا اقّل جمع 3زن و 3مرد، 3بردند ( ه نفر را همراه خود مىن
دهـد كـه آن حضـرت بـيش از چهـار نفـر، واجـد  فقط چهار نفر را همراه خود بردند. اين، نشان مى

  صالحيت برای شركت در ميدان مبارزه معنوی نيافتند.
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در حالى بـرای مباهلـه خـارج 9 كند: رسول اكرم نقل مىگونه  را اينفخر رازی داستان مباهله 
رنگى بر دوش، حسين را در بغل و دست حسن را در دسـت خـود  سياه پشمينِ  نادوختهٴ  شد كه جامهٴ 
رسـول  .كـرد پشـت سـر آنـان حركـت مى7 پشت سر آن حضرت و علـى3فاطمه .گرفته بود

  شما آمين بگوييد. به همراهان خود فرمودند: وقتى دعا كردم9اكرم
                 زيـر همـان 9 حضـرت رسـول ]در ميـدان مباهلـه[گويد: در روايـت آمـده اسـت:  مى گاه آن

                او را داخـل كـرد. 9 جلـو آمـد، پيـامبر7 رنـگ رفـت. پـس از آن حسـن جامۀ پشمين سـياه
ن جامـه رفتنـد. جلو آمدند و همگى زيـر آ7 و پس از آن على3بعد فاطمه، 7 سپس حسين

ت و يـذهب َعنكم الـِرجس َأهـل البيد اّهللاٰ لِ يريِإّنما ((((فرمود: 9 وقتى همگى جمع شدند، حضرت رسول
ركم َتطهي ١.))))راً يطه   

و « :دارنـداتفـاق ت اين حـديث گويا بر صح ،گويد: اهل تفسير و حديث فخر رازی در پايان مى
   ٢.»أهل التفسير و الحديث اعلم أّن هذه الرواية كالمتّفق على صحتها بين

در كتاب خود آورده است: سعد بن ابى وقاص از پدرش  ،عيسى ترمذی، ابوسنّتعالم بزرگ اهل 
نـد و علـى، فاطمـه، حسـن و حسـين را خوا، 9مباهله نازل شد، پيامبرآيهٴ  نقل كرده است: وقتى

َتعالْوا َنْدع َأبناءنا وأبنـاءكم و ِنسـاءنا ((((لما نزلت هذه اآلية «هستند:  ها ايناهل من  ،گفت: خدايا گاه آن
   ٣.»ىأهلَاللّهّم هؤالء «عليًّا و فاطمة و حسنًا و حسينًا فقال: 9 دعا رسول اّهللاٰ  ،اآلية ،))))وِنساءكم

آنـان 9 رسول اكرم ،بودند» تيالب هلا«توان گفت: اگر واقعًا كسان ديگری نيز جزو  بنابراين، مى
نياوردن ديگران بـه ميـدان  رو، اينآوردند. از  نُه نفر را بايد مى كم دستكردند؛ چون  را نيز حاضر مى
  اند.  اين آيه مطرح است) نبوده كه در (به مفهومى» تيالب هلا«دهد كه ديگران مصداق  مباهله، نشان مى

  

بـه  7777) آمده است كه امام صـادق 2كافي (ج ) و اصول351، ص1در تفسير نورالثقلين (ج. 2

    صحيح است؟ ،آيا اين .اند دادهاجازة مباهله تمام مردم 

 ای دارد، بلكـه معجـزهاختصاص ن9مباهله است. مباهله به نبى اكرم ،های هميشگى جمله معجزهاز
                                                             

 . 33اب، . احز١
 آل عمران.  61، ذيل آيهٴ 247، ص 8 ، ج  مفاتيح الغيب. فخر رازى، ٢
  . 2999، ح 225، ص 5، ج )(الجامع الصحيح  سنن ترمذیعيسى محمد بن عيسى ترمذی،  . ترمذی، ابو٣
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              های كامـل و صـاحب نفـس طيّبـه و اهـل ورع  اثبات حقانيت اسالم اسـت و انسـان هميشگى برای
توانند برای اثبات حقانيت اسالم و به حق بودن عقايد دين، با دشـمنان  و يقين نيز در عصر حاضر مى

  دين مباهله كنند.
و بـا آن بـر صـحت  گويد: مباهله برای هميشه برای مسلمانان معجزه اسـت عالمه طباطبايى مى 

كننــد و هــر كــس دربــارهٴ محتــوای كــالم الهــى (قــرآن) و رســالت  عقايــد خودشــان احتجــاج مى
نسل حاضـر  ایمعجزه براين  ،بنابراين ١.ما استعداد بر مباهله را داريم ،بخواهد مباهله كند9پيامبر

 آنچـهتمامى  و9بررسالت پيام ،قرآن ،است. الزم به يادآوری است كه موارد مباهله پذير نيز تحقق
  گويند يا به دين منسوب است. دينداران مىاست كه 
  برای آگاهى بيشتر ر.ك: 
  .103، جعفر سبحانى، ص 3، ج الهيات. 1
  .87، محمد سعيدی، 2 آموزش كالم اسالمى. 2
  .، سيدهاشم بحرانىمدينة المعاجز. 3
  ، حاج شيخ عباس قمى.منتهى اآلمال. 4
 

ـ ذهب عـنكم الـرجس اهـلَ الب   يد اهللا ليرياّنما((((: فرمايد مي اباحز ةسور 33 ةمبارك ةآي. 3 ت ي

بنا بر روايات، ما سندهايي داريم كه تطهير مختص به پنج نفر از كساني اسـت    .))))رايطهركم تطهيو

توانـد   دهيم؟ آيا اين آيه مـي  ائمه هم تعميم مي ةا به بقيكه به آل عبا معروفند. چگونه اين عصمت ر

    ائمه را هم اثبات نمايد؟ ةعصمت بقي

آنـان نيـز  ،عصمت چند نفر را تأييد كردند و آنان خودشان افراد ديگری را معصوم دانستندآيهٴ  وقتى
نند. پس وقتـى ز دليل و نادانسته نمى حرف بى ،زيرا اين پنج تن وقتى معصوم شدند ؛شوند معصوم مى

  هر امامى، امام بعد از خود را معرفى كرد، اين خودش دليل عصمت امام بعدی است.
 Wرا هم اثبات كند يا نه، بايد سـراغ كـالم : ائمه تواند عصمت بقيهٴ  اين آيه مى كه ايناما، دربار

دانند  ى مىرا شامل چه كسان» اهل بيت«، ندان واقعى قرآنمفّسر كهها  آن رفت تا ببينيم:معصومين
  توجه فرماييد:: به چند روايت از معصومينباره  اين از اين آيه چيست. درها  آن و تفسير

                                                             

 . 5تا  1، ص 3، ج الهيات. سبحانى، جعفر، ١
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ِإّنمـا ((((فى قوله تعالى: « :كند روايت مى7محمد بن يعقوب كلينى با سند خود از حضرت صادق
ركم َتطهيت و يذهب َعنكم الِرجس َأهل البيد اّهللاٰ لِ يري ةَ  ينعْ يَ  ١؛))))راً يطه َهـا يتَُهْم َمْن َدَخـَل فِ يَو َوَال :اْألَئِم

بِ يبَ  ىَدَخَل فِ  كسى كـه  .ستها آنت يت، واليائمه هستند و مراد از ب ،تيمراد از اهل ب« ٢؛»9ىِت الن
  .»  ه استشدداخل غمبر يپ در خانهٴ  ،گرددداخل ت يدر آن وال

                 َعـنِ «كنـد: روايـت مـىچنـين از پدرشـان 7رازی با سند خود از حضرت حسين بـن علـى
ِ  َقاَل: َدَخلُْت َعلَى َرُسـولِ 7ىِه َعلِ يَعْن َأبِ  ىِن ْبِن َعلِ يالُْحسَ                ِت أُم َسـلََمَة َو َقـْد نََزلَـْت يـبَ  ىِفـ9اّهللاٰ

ُ لِ يرِ ي ِإنما(((( :ةُ يَهِذِه اْآل  ْجَس َأْهـَل اْلَب يُد اّهللاٰ ـَركُْم َتْطهِ يَو  ِت يـْذِهَب َعْنكُُم الر َفَقـاَل َرُسـولُ  .))))راً يـَطه  ِ            : 9اّهللاٰ
ـِة ِمـْن   ىطَ ِسـْب   ىَو فِ   كَ يةُ نََزلَْت فِ يَهِذِه اْآل  ،ىا َعلِ ي ـةُ  ا َرُسـولَ يـَفقُلْـُت:   ُولْـِدَك.  َو اْألَئِم َو كَـِم اْألَئِم ِ             اّهللاٰ

ـٌد ابْنُـُه َو  ىابْنُُه َو بَْعَد َعلِ  ىِن َعلِ يُن َو بَْعَد الُْحسَ يثُم ابْنَاَك الَْحَسُن َو الُْحسَ  ،ىا َعلِ يبَْعَدَك؟ َقاَل: َأنَْت  ُمَحم
 ـٍد  ىابْنُُه َو بَْعَد َعلِ  ىٍد َجْعَفٌر ابْنُُه َو بَْعَد َجْعَفٍر ُموَسى ابْنُُه َو بَْعَد ُموَسى َعلِ بَْعَد ُمَحم ٌد ابْنُُه َو بَْعـَد ُمَحم ُمَحم

ةُ ِمـْن ُولْـ ىابْنُُه َو بَْعَد َعلِ  ىَعلِ  َمكْتُوبَـًة َعلَـى ُهْم يَأَسـامِ  ِد الَْحَسـِن. َهكَـَذا َوَجـْدُت الَْحَسُن ابْنُُه َو الُْحج                
َ تََعالَى َعْن َذلَِك؟ َفَقاَل:  ـُروَن َمْعُصـوُمونَ يـَساِق الَْعْرِش، َفَسَألُْت اّهللاٰ ـةُ بَْعـَدَك ُمَطه ـُد ُهـُم اْألَئِم َو  ا ُمَحم               

در 9سـول خـدارن بـر م«از پدرشان نقل فرمودند: 7حضرت سيدالشهداء ٣؛»َأْعَداُؤُهْم َملُْعونُونَ 
                   فرمودنـد: 9فـرود آمـد. حضـرت رسـول اكـرمجـا  آن ر دريـتطهآيـهٴ  شدم ووارد منزل ام سلمه 

ده و دو سبط من است و دربارW ائمه از اوالد تو. عرض كردم: يه دربارW تو و دو نور دين آيا ،اى على
                ن و يى علـى و بعـد از تـو حسـن و حسـبعد از شما چند نفرند؟ حضرت فرمـود: تـو هسـتى ا ائمهٴ 

ن فرزندش على و بعد از على فرزندش محمد و بعد از محمـد فرزنـدش جعفـر و بعـد از يبعد از حس
                  و بعـد از علـى فرزنـدش محمـد و بعـد از  ش موسى و بعـد از موسـى فرزنـدش علـىجعفر فرزند

طـور  نيـا .حسن و حجـت عصـر از اوالد حسـن اسـت ندشفرزندش على و بعد از على فرز محمد
                ال كـردم، خطـاب آمـد:ؤسـ هـا ايندر ساق عرش نوشته بود. من از خـداى تعـالى از ها  آن اسامى

 وب و همگى معصـوم و دشـمنانيع عيشده از جم زهيبعد از تو هستند، همگى پاك نان ائمهٴ يا ،اى محمد
  .»  ملعون هستندها  آن

                                                             

  . 33. احزاب، ١
  . 423، ص 1 سالمية)، ج (ط. اإل الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب، ٢
  . 156، ص كفاية األثر. خزاز رازى، على بن محمد، 3
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َما َعنَى 7َعبِْداّهللاٰ  ىقُلُْت ِألَبِ «كند:  ابويه با سند متصل خود از عبدالرحمن بن كثير روايت مىابن ب
ُ َعز َو َجل بَِقْولِهِ  ُ لِ يرِ يِإنما ((((  اّهللاٰ ْجَس َأْهلَ يُد اّهللاٰ َركُْم َتْطهِ يَو  ِت ياْلَب  ْذِهَب َعْنكُُم الر ى؟ َقـاَل: نََزلَـْت ِفـ))))راً يَطه 

بِ  ُ َعز َو َجل نَبِ  )ع(ِن َو َفاِطَمةَ يَن َو الَْحَسِن َو الُْحسَ يِراْلُمْؤِمنِ يَو َأمِ  ىالن ا َقبََض اّهللاٰ َن يُراْلُمـْؤِمنِ يُه كَـاَن َأمِ يَفلَم
ُ  7نُ يثُم الَْحَسُن ثُم الُْحسَ    ِكتـاِب   ىِفـ  ِبـَبْعٍض   َأْولى  َبْعُضُهمْ   َو ُأولُوا اْألَْرحامِ (((( :ةِ ياْآل   َهِذهِ   لُ يتَْأوِ   َوَقعَ   مَ ث

 ِ ِة ِمْن ُولِْدِه اْألَْوصِ  ىفِ ِإَمامًا ثُم َجَرْت 7نِ يْبُن الُْحسَ  ىَو كَاَن َعلِ  ١)))) اّهللاٰ اءِ ياْألَئِم: ِ َفَطاَعتُُهْم َطاَعةُ اّهللاٰ
ِ َعز َو َجل يتُُهْم َمْعصِ يَو َمْعصِ  كـردم، حضـرت  سؤالتطهير آيهٴ  از معنای7 از حضرت صادق« ٢؛»ةُ اّهللاٰ

اسـت، و  وارد شـده3پيغمبر و اميرالمؤمنين و حسن و حسـين و فاطمـه  هٴ فرمودند: اين آيه دربار
پيغمبرش را به سوی خود برد، اميرالمؤمنين امام شد و پس از او حسن و پس  و جلّ  چون خداوند عزّ 

ن امام شـد، و پـس از او يحضرت على بن الحس ، اولوا االرحام هٴ يويل آأاز او حسين و پس از او به ت
هـا  آن تيخدا و معص طاعت ها  آن پس طاعت بعد نسل گردش كرد. اى او نسالً يامامت در اوالد اوص

  .»  است و جلّ  خداى عزّ  ت يمعص
جمله حضرت امـام ، از معصومين ديگر ازاختالف در لفظ ینظير همين روايت با مختصر چنين هم

  شده است. روايت7 محمدباقر
ـاِدِق َجْعَفـِر بْـِن « كنـد: بصـير روايـت مىبا سند خـود از ابو  امالىابن بابويه در  َقـاَل: قُلْـُت لِلص

دٍ مُ  دٍ 7َحم َقالَ  ؟َمْن آلُ ُمَحم:  ةُ اْألَْوصِ  :َقالَ  ؟تِهِ يَمْن َأْهُل بَ  :َفقُلُْت  .تُهُ يذُر ؟َمـْن ِعْتَرتُـهُ  :َفقُلْـُت  .اءُ ياْألَئِم 
تُهُ  :َفقُلُْت  .َأْصَحاُب الَْعبَاءِ  :َقالَ  ذِ  :َقالَ  ؟َمْن أُم قُوا بَِمـا َجـاَء ِمـْن عِ ياْلُمْؤِمنُوَن ال َن َصد َو َجـل َعـز ِ نْـِداّهللاٰ

َقلَ  كُوَن بِالث ذِ ياْلُمتََمس ِ َو ِعْتَرتِـهِ يِن ال ِك بِِهَما كِتَاِب اّهللاٰ َمس ذِ   تِـهِ يبَ   َأْهـِل   َن أُِمُروا بِالت ـ ُ   َأْذَهـبَ   نَ يال   َعـنُْهمُ   اّهللاٰ
ْجَس  َرُهمْ   الر هٴ يـل محمد چه كسانند؟ فرمود: ذرعرض كردم: آ7 به حضرت صادق« ٣؛»رايتَْطهِ   َو َطه 

اى آن حضرت. عرض كردم: عترت او چه ياوص ت او چه كسانند؟ فرمود: ائمهٴ يعرض كردم: اهل ب .او
ق كنند به آنچه او از ينى كه تصديكسانند؟ فرمود: اصحاب عبا. گفتم: امت او چه كسانند؟ فرمود: مؤمن

ت او يـز گرانبها: كتاب خدا و عترت او اهل بيچند به دو يجو كآنان كه تمسّ  ؛جانب خدا آورده است
  .»  ده استينموده و به مقام طهارت مطلقه رسان كدى پايرا از هر پلها  آن كه خدا

                                                             

 . 6؛ احزاب، 75. انفال، ١
  . 205، ص 1 ، ج علل الشرائع. ابن بابويه، محمد بن على، ٢
  . 240، ص األمالى. ابن بابويه، محمد بن على، ٣
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ُه َقاَل: «: 7 ير روايت كند از حضرت صادقبصاز ابو امالى ابن بابويه در   نَْحـنُ  ،رٍ يا َأبَـا بَِصـيـَأن
بِ   تِ يبَ   َأْهلُ   َو نَْحنُ   َشَجَرُة الِْعلْمِ  ِ َو نَْحُن َمَعاِدُن َوْحـيَداِرنَا َمْهبُِط َجْبَرئِ  ىَو فِ   ىالن اُن ِعلِْم اّهللاٰ ىَل َو نَْحُن ُخز 

 َو َجل َعز ِ ا َهلََك َحّقًا َعلَى اّهللاٰ ِ َمْن تَبَِعنَا نََجا َو َمْن تََخلَف َعن م و مـا ير، ما درخت دانشيبصاى ابو« ١؛»اّهللاٰ
م، و مـا يداران علـم خـدا هسـت ل اسـت، و مـا خزانـهيما محل نزول جبرائ م و خانهٴ يغمبريپت ياهل ب
ورزد، حـق  تخلّـفابد و هـر كـس ي روى كند نجات مىيم. هر كس از ما پيهاى وحى خدا هست معدن
  .» كند ككه او را هال و جلّ  بر خداى عزّ  است 

 ائمـهٴ  تطهير شامل بقيـهٴ آيهٴ  گردد كه وم مىمعل ،از اين روايات و نظاير آن كه بسيار و فراوان است
شود. البته الزم به يادآوری است كه سند برخى روايات دارای اشكال و داللت برخى نيز  اطهار نيز مى

نيـز بدون اشكال  سندهای صحيح و داللتِ رواياتى با روايات،  ميانحال، در  با اين .است پذير خدشه
  .وجود دارد فراوان

با يكى از فرزندان و معرفـى او :اطهار از نوع برخورد ائمهٴ  .نيستمنحصر ايات اما دليل به رو
او  های علمى اصحاب، امامت او و امتياز ويژهٴ  به تمامى سؤال اصحاب و نيز از پاسخ دادن آن يكىبه 

مراد از رجس و پليدی در آن آيه بـه احتمـال زيـاد، شـك و  كه اينشده است. با توجه به  روشن مى
  پس آن كس كه عالم كامل بوده ريب و شك نداشته است. ،تريب اس
  
ـ . 4                           ذهب عـنكم الــرجس اهــل يــد اهللا ليــريانمـا  ((((: فرمايــد مــي احـزاب  ةمباركــ ةســور ةآي

ـ طهـركم تطه يت و يالب                     را براسـاس روايـات   :::: ج تـن آل عبـا  ايـن آيـه عصـمت پـن      .))))راي

ـ    ثابت مي سّنيشيعه و               ::::ائمـه  ةكند. سؤال من اين است كه چطور از اين آيـه عصـمت بقي

   شود؟ نيز فهميده مي

شده است اضافه  »بيت«ق خاطر از روی وابستگى است و چون به تعلّ  معنای بهدر زبان عربى  »اهل« 
           تنـگ بـا ارتبـاطى تنگااز لحاظ نبـوت، كسانى كه  ، درنتيجه شاملبيت، بيت نبوت است و منظور از
                  كـه صـاحب  هـر رو، ايـنواليـت و عصـمت اسـت. از  ،معيـار ايـن ارتبـاط .دارنـد9نبى اكـرم

ه به ايـن ، با توجشود. حالبيت پيامبر محسوب مىاهل جزوباشد  واليت الهى و دارای ملكه عصمت
                                                             

  . 307. همان، ص ١
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 البتـهچهار نفر بودند.  ،9يم كه مصاديق اين آيه در زمان نزول آيه به غير از پيامبربگوي دمقدمه باي
، در هسـتندبيت چون دارای واليت الهى اهل ،درنتيجه .حصر آيه در اين چهار نفر نيست معنای بهاين 

                    از بـر مبنـای ايـن آيـه، . شـودآيـه ثابـت مـى همـيناز عصمت آنان نيز و  داخلندالبيت مفهوم اهل
بر اساس اين  كه اينوآن عبارت است از  اثبات كردنيز  را عصمت ساير ائمهتوان  مىديگر نيز  ىطريق

چون عصـمت ايشـان  ،آيه عصمت پنج تن ثابت است و اين پنج تن، تصريح به تبعيت از هر كه كنند
                         يم براســاس روايـات متعــددی كــه ازيگـو مى شــود. حــال اســت، عصـمت او نيــز ثابـت مى ثابـت

                هـا نيـز آنعصـمت  ،درنتيجـه .ايـمشدهنيز مأمور ما به تبعيت از ساير ائمه  ،اين پنج تن رسيده است
  شود.  ثابت مى
 
 ؟اسـت  جانشين پيامبر مانند جانشينان ساير پيامبران قيد نشده در منصب7777 چرا نام علي. 5

هيچ مشكلي بعد از رحلـت آورنـدة ديـن در     آيا دربارة دين اسالم كه آخرين دين است و بايد

 بـا طـه   ةموسي كه در سور مانند حضرت ؛بين مسلمين نباشد، الزم نبود اسم صراحتاً قيد شود

  ؟  هارون را همراه من بفرست فرمايد برادرم  صراحت مي

در قرآن، يكى از مـوارد زيـر باشـد 7نام على نشدنكرتوان گفت: شايد علّت ذ طور خالصه مى به
  ):از يك ديدگاه و پاسخ ششم از ديدگاه ديگری است اّول الزم به يادآوری است كه پنج پاسخ(

اصـول كلـى بيـان كنـد و صـورت  بههمواره بـر ايـن اسـت كـه مسـائل را قرآن  بنای  :1پاسخ
هايى است كه ذكر آن در وسـع  حكمت صالح واالمكان وارد جزئيات نشود كه اين خود، بنا به م حتى

  .اين مجال نيست
هـوا و  بـاألخرهای كـه  خواسته است در چنين مسئله نمىشايد خداوند تبارك و تعالى   :2پاسخ 
هايى  ممكن بود با توجيه و با بهانـهچراكه  ؛صريح ذكر شودصورت  بهكند، مطلب  ها دخالت مى هوس
ايـن  كـه چنان همبه برخى مقاصد، حرمت كالم الهى شكسته گردد؛  چون اجتهاد و... برای دستيابى هم

  اتفاق افتاده است.9امر دربارW سخنان پيامبر
صـريح در ايـن  طور بـه ای هم اگر آيه«...ند: گوي مى امامت و رهبریدر كتاب ;مرحوم مطهری

گفـت: صـريح  طور به در گفتار خودش9كردند. پيغمبر خصوص وجود داشت، باز آن را توجيه مى
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 خواهيد؟ ولى خيلى فرق است ميـان زمـين زدن گفتـار  تر چه مى مواله. ديگر از اين صريح هذا على
وجود كمال صراحت اسم بردن در آن، كه اين همان خاطر  بهرا قرآن آيهٴ  با اين صراحت و9پيغمبر
در زمان حضرت . ... نقل شده است كه يك نفر يهودی، ، اتفاق افتاد9بعد از وفات پيغمبر اّول روز
گويـد:  نامطلوب صدر اسالم اشاره كرده و مى به قصد طعن و سركوفت مسلمانان به حوادث7امير

اش اخـتالف  هنوز پيغمبرتان را دفن نكرده بوديد كـه دربـاره[يعنى] ما ُدِفنْتُْم نَبيكُْم َحتّى اْختَلَْفتُم فيِه؛ 
َما اْختَلَْفنَا َعْنُه َال فِ  د، ايشان مىده خيلى عجيبى مى پاسخبه او 7اميرالمؤمنين كرديد. ِه َو يفرمايد: ِإن

اْجَعْل َلنا ِإلهـًا َكمـا لَُهـْم آِلَهـٌة قـاَل ِإنكُـْم َقـْوٌم (((( ١ :كُميقُلْتُْم لِنَبِ   الْبَْحِر َحتى  ِمنَ   َأْرُجلُكُمْ   لَِكنكُْم َما َجفْت 
اختالف نكرديم، اختالف ما دربارW دستوری بود كه از پيغمبر 9ما دربارW پيغمبر[يعنى]  ٢؛))))َتْجَهلُون

ولى شما هنوز پايتان از آب دريا خشك نشده بود كه از پيغمبرتان خواستيد كه همـان  ؛ما رسيده بود
جـا  و مسـئله را بـه آن هـا اينگفتيد برای ما بتى بسـاز مثـل  بگذاريد. توحيدتان را زير پا اّول اصل

 .» كشانيديد كه ايشان به شما فرمود: شما گروهى نادان هستيد
های گونـاگون از جانـب  سـال بـه مناسـبت23كريم در طول  مسلمانان، قرآن به عقيدهٴ  :3پاسخ 

گرديد. بـا نـزول  مكتوبشان تنظيم و به دستور اي9پيامبر اكرم هٴ وسيل بهخداوند بزرگ نازل شد و 
 ،به ترتيـب نـزولقرآن  آيات رو، از همينفرمود.  جای آن را مشخص مى9هر يك از آيات، پيامبر

قـرار قرآن  در آغازكه  درحالىبود؛ علق سورهٴ  ،ای كه نازل شد نخستين سوره زيرا ؛است مرتب نشده
در  و گاه نيز ست، گنجانده شده استای كه بيشتر آن مدنى ا مكى در سورهآيهٴ  نگرفته است. گاه يك

  اعتقادی قرار گرفته است. ای از آيات كه مضامين آن فقهى است، مسائل وسط پاره
های قرآن، بيان تمامى مسائل گوناگون فقهى، اعتقادی، تـاريخى و اخالقـى  يكى ديگر از ويژگى

قـرآن  ، از مصـاديق اعجـاز)جامعيت(اين ويژگى  ٣. ))))نيِكتاٍب ُمب  ىال ف إِ اِبٍس يَو ال َرْطٍب َو ال ((((است: 
ْفنا ِللناِس ف((((فرمايد:  ديگر مى ىكريم در جاي است. قرآن َمَثـل  ىَو َلَقْد َصر مـا « ٤ ؛))))هَذا اْلقُْرآِن ِمـْن كُـل

  »بيان كرديم. –چيزی  –ای  نمونه از هرقرآن  برای مردم در اين
 عهـدهٴ  بريات را ئتبيين جز ورسد قرآن، اصول كلى را بيان فرموده  از مجموع اين آيات به نظر مى

                                                             

  . 531صالح)، ص (صبحى  نهج البالغة. سيدرضى، محمد بن حسين، ١
 . 138. اعراف، ٢
 . 59. انعام، ٣
 . 89. اسراء، ٤

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 271 در قرآن  ::::اهل البيت 

  نهاده است.9پيامبر
علمـای علـم  ، مجاز و استعاره نيز استفاده كرده است. بـه گفتـهٴ قرآن، در بسياری موارد از كنايه

يـا  به نام افرادقرآن  در ،به كنايه سخن گفتن، از تصريح بهتر و رساتر است. بنابراين ،معانى و بالغت
نيـز نيامـده  های پيامبران بلكه اسامى صحابه و يـاران پيـامبر نامكه  چنان ؛اشاره شده كمترات جزئي

امـا تعيـين مصـداق آن، بـه  ؛اهميت دارد، ضرورت نبـوت و امامـت اسـتقرآن  نگاه است. آنچه از
  شده است. ارائههای ديگر  شيوه

دليـل آن  –اند  تن نـام بـرده شـده26تنها  – برده نشده است نامى از بيشتر پيامبرانقرآن  اگر در
َقْد َأْرَسْلنا ُرُسًال ِمْن َقْبِلَك ِمـنُْهْم َو َل ((((فرمايد:  خود مىقرآن  زيرا ؛اند رسول نبوده نيست كه آنان پيامبر يا

اديم كه سرگذشت گروهى پيش از تو رسوالنى فرست« ١؛))))َك يَك َو ِمنُْهْم َمْن لَْم َنْقُصْص َعَل يَمْن َقَصْصنا َعَل 
صـورت  بهالبته نام برخى از پيامبران  »را برای تو ذكر كرديم و سرگذشت گروهى را ناگفته گذاشتيم.

كُُم يْأتِ يـَة ُمْلِكـِه َأْن يُهْم ِإن آيَو قاَل لَُهْم َنبِ ((((نام اشموئيل با عنوان  ،مثال طور به ؛اشاره و كنايه آمده است
ناُه َرْحَمـًة يَفَوَجدا َعْبدًا ِمْن ِعباِدنا آَت ((((آمده و نام حضرت خضر به عنوان  ٢)))) ِمْن َربكُم َنةٌ يِه َسكيالتابُوُت ف

 ذكر شده است. ٣))))ِمْن ِعْنِدنا َو َعلْمناُه ِمْن َلُدنا ِعْلماً 
بـا عنـاوين و عبـارات  قـرآن امـا ؛به صراحت نيامـده اسـتقرآن  در7علىنام حضرت  :4پاسخ 

  مانند: ؛است كردهدارد، به آن حضرت اشاره  گوناگونى كه از تصريح كردن به نام آن حضرت تأثير بيشتری
ُ َو َرُسولُُه َو الذينما َولِ ا((((الف)  الَة َو يقيَن يَن آَمنُوا الذيكُُم اّهللاٰ كـاَة َو ُهـْم راِكُعـونيُموَن الص ٤؛))))ْؤتُوَن الز 

داشـته و زكـات را در  پا اند و نماز را به كه ايمان آوردههستند  شما خدا و رسول خدا و كسانى ولىّ «
  »نمايند. مى حال ركوع پرداخت

ای «  ٥؛))))...ِنساَءكُْم َو َأْنُفَسـنا َو َأْنُفَسـكُمَفقُْل َتعاَلْوا َنْدُع َأْبناَءنا َو َأْبناَءكُْم َو ِنساَءنا َو ((((مباهله: آيهٴ  ب)
ه بـه بـا توجـ» . بگو بياييد بخوانيم فرزندانمان را و فرزندانتان را و جانمان را و جانتان را... ،رسول
ُ 9پيامبر كه اين شود كه در ايـن  معلوم مى9از آيه و كار پيامبر ،ردحضرت على را به دنبال خود ب

                                                             

 . 78. غافر، ١
 . 248. سوره بقره، ٢
 . 65. كهف، ٣
 55. مائده، ٤
 . 61. آل عمران، ٥
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  ياد شده است. »رسول خدا جانِ «عنوان  باعلى  آيه از
ِ َشه  قُْل َكفى((((ج)   ،اين آيـه، طبـق تفسـير روايـات ١.))))َنكُْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعلُْم اْلِكتـاِب يَو َب   ىنيدًا َب يِباّهللاٰ
  نمايد كه تمام علم كتاب نزد اوست.  را كسى معرفى مى7على
َ َو َأطيآَمنُوا َأطَن يذَها ال يا أَ ي((((د)  ُسوَل َو ُأولِ يُعوا اّهللاٰ االمر  مصداق اولى ،روايات ٢.))))اْألَْمِر ِمْنكُم ىُعوا الر

امـر بـوده و  ولـىّ 7شريفه هم، حضرت علـىآيهٴ  د. بنا به اينننماي فى مىمعر7 را حضرت على
ديگر كه در جای خود بحث آيهٴ  ها ده .تراز اطاعت از خدا و رسول دانسته شده است اطاعت از او هم

  .نيز به همين شيوه از حضرت ياد كرده استشده و به اثبات رسيده 
 ،كريم، اگرچه نام حضرت على برده نشده در قرآنآنچه يادآوری شد، گويای اين واقعيت است كه 

از آن حضـرت قرآن  جای تصريح به نام آن حضرت آمده است. نبايد گمان كرد چون تعبيراتى بهتر به
و دستورهای آن از اين منظـر بنگـريم، قرآن  اگر بهچراكه نام نبرده پس واليت ايشان اهميتى ندارد؛ 

نداشـته ت چنـدانى اهميتى ويژه دارند، اهمييد كه نزد مسلمانان بسياری از احكام و عقابپذيريم بايد 
  چنين نيست.كه  درحالى باشند؛

چـون دسـتورهای آن  ؛پيروی از آنچه پيامبر فرمـوده اسـت واجـب اسـت ،از ديدگاه مسلمانان
ُسوُل َفُخُذوُه َو مـا َن ((((فرمايد:  مىقرآن  های خداوند است. حضرت مانند فرمان هـاكُْم َعْنـُه َو ما آتاكُُم الر

  »آنچه رسول حق دستور دهد، بگيريد و هر چه نهى كند، واگذاريد.« ٣؛))))َفاْنتَُهوا
كه در جهت تفسير و تبيين آيات يادشـده صـادر شـده 9يكى از دستورهای بسيار مهم پيامبر

و سرپرسـت مسـلمانان پـس از  است كه او را مدار حق و ولـىّ 7 على و پيروی ازاست، اطاعت 
 خودش معرفى فرموده است.
مصـلحت  بنا بـرآمده، قرآن  هارون، برادر حضرت موسى در  نام كه ايندر انتها الزم به ذكر است 

 باشيد كـه اصـالً بوده و مشكل و اختالفى دربارW جانشينى او نبوده است. البته اين را هم توجه داشته 
اصـًال  جـا ايندر 7هارون و حضرت علـى  . خالصه قياسنازل نشده بوده استدر آن زمان قرآن 

                                                             

 . 43. رعد، ١
 . 59. نساء، ٢
 . 7. حشر، ٣
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  متفاوت است.7 با شرايط حضرت على كامالً صحيح نيست و شرايط هارون 
 ،تصـريح شـده به آن كه در چهار جا از قرآن9وظايف پيامبرترين  ترين و اصلى مهم :6پاسخ 

وظايف  جزوحكومت سياسى بر مردم  مسئلهٴ  .مردم و تعليم كتاب و حكمت است تالوت آيات، تزكيهٴ 
ای بوده كه بتوانند آن چهار وظيفه را خوب انجام دهند. برای انجام  بلكه حكومت وسيله ،نبوده ايشان

 علم درونى، وحى، خودساختگى و... نياز است و حكومت صحيح و مفيـد در سـايهٴ  ،آن چهار وظيفه
  شود. مور درونى محقق مىداشتن آن ا
پيامبر بـود و آن  وظايف چهارگانهٴ  دهندهٴ  ات پيامبر و ادامهيمجری منو7حضرت على :خالصه

داشـتند و ديگـران نداشـتند. 7 خواست كه تنهـا حضـرت علـى امور توانمندی ذاتى و درونى مى
قـى پيـامبر در و لياقت او برای جانشـينى حقي7 على فضائلخود  ، خودبه، با گذشت زمانبنابراين

كليات، نظيـر علـم، تقـوا، قرآن  در .نبودقرآن  شد و نيازی به تصريح در انجام آن وظايف، روشن مى
ها را بشناسند تا پيوسته جانشين حقيقى پيامبر شناخته  تزكيه، طهارت و... مطرح گشت تا مردم مالك

ريح نشدن به نام حضرت علـى تص ارزشمندی نبود. مهم و تنهايى مسئلهٴ  اما جانشينى سياسى به ؛شود
  ، آن:و ساير ائمـه7. حضرت علىشد خود روشن مى خودبهاين موضوع بعدًا برای اين بود كه 

آن حكومت سياسى كـه در مقايسه با اين وظايف،  اند. دادهوظايف چهارگانه را در طول تاريخ انجام 
 فرمودهٴ خودارای اهميت نبود و به دای  مسئله بگيرند،در زمان حيات به عهده  توانستند بزرگواران مى
  تر بود. پستنيز برای ايشان از آب بينى بز حكومت حضرت على 

  
انـد. آيـا    دانسـته قـرآن   را در قرآن، امكان حـذف آن از ::::دليل نياوردن اسم ائمه ،برخي. 6

   تعداد گمراهان كمتر شود؟ خداي قهار توانايي حفظ آن را نداشت تا با بودن آن

اين  –آن حضرت  و خانوادهٴ 7منينؤويژه اميرالم به –:هدی يد در رابطه با ائمهٴ مجقرآن  شيوهٴ 
ايـن   .»شـخص«های آنان بپردازد، نه بـه معرفـى  ممتاز و برجستگى» تيشخص«است كه به معرفى 

  اختصار بيان خواهد شد.  بهها  آن های متعددی دارد كه بعضى از حكمت ،شيوه
  وجود دارد: گوو دو زمينه برای گفت جا ايندر 
از  جاهـای گونـاگون،مجيد در قرآن  در قرآن::موارد و چگونگى معرفى شخصيت اهل بيت الف)
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  برداشته است؛ ازجمله:پرده 7ينمؤمنويژه اميرال به:هدی های رفتاری ائمهٴ  امتيازات و ويژگى
ِ ال نُر((((. 1 انـد  آورده سنّىان بزرگ شيعه و مفّسر ١.))))راُد ِمْنكُْم َجزاًء َو ال ُشكُويِإنما نُْطِعُمكُْم ِلَوْجِه اّهللاٰ

و 7داری حضرت علـى روزه ايشان است و مسئلهٴ  و خانوادهٴ 7كه اين آيه در شأن اميرالمؤمنين
  اند. متواتر نقل كرده طور به توالى رادادن افطار خود به مسكين، يتيم و اسير در سه شب م

ُ لِ يريِإنما ((((. 2 ْجَس َأْهَل اْلَب يُد اّهللاٰ َركُْم َتْطهيِت َو يْذِهَب َعْنكُُم الر ت در خصوص اين آيه مقاال ٢.))))رايَطه
ــده و در  و كتاب ــته ش ــددی نگاش ــای متع ــه اينه ــى ك ــرت عل ــامل حض ــه7ش                           و 3و فاطم

                      در شــمول آن بــه  ،تنهــا .هــيچ اختالفــى نيســت ســنّىاســت، نــزد شــيعه و 7حســن و حســين
مسـران متعـددی شـمول آن را بـه ه بـا ادلـهٴ علمـای شـيعه اسـت كـه اختالف 9همسران پيامبر

  اند. رد كرده9پيامبر
ُ َو َرُسولُُه َو الذيِإنما َولِ ((((. 3 الَة َو يقيَن يَن آَمنُوا الذيكُُم اّهللاٰ كاَة َو هُْم راِكُعويُموَن الص شأن  ٣ .))))نْؤتُوَن الز

است. البته 7حضرت على مربوط به، اختصاصًا سنّىنزول اين آيه نيز در تمام تفاسير معتبر شيعه و 
اوج ايثـار  اّولآيهٴ  كنيم. در اكتفا مى آيهبه همين سه  جا اينكه در  آيات بسيار ديگری نيز وجود دارد

سوم تلفيق دو آيهٴ  رت مطلق از هر كژی و كاستى و عيب و گناه و دردوم طهاآيهٴ  نياز و در در شدت
 سوم نكتهٴ آيهٴ  عبادت بزرگ با يكديگر همراه با اوج اخالص و خدادوستى نمايان شده است. البته در

  اشاره خواهيم كرد. ديگری وجود دارد كه در قسمت بعد به آن
                   هــای متعــددی  ، حكمتشــدهذكر : شــيوهٴ :در معرفــى اهــل بيــتقــرآن  حكمــت روش ب)
  جمله:دارد؛ از
 بلكه نهايتـاً  ؛روشنگری ندارد درچندانى موارد، نقش برخى اشخاص در نام  نهادن بر. انگشت 1

لزوم، افـراد نيـز  موقع درالبته اين مانع آن نيست كه  .كشاند تبعيت و پيروی كوركورانه مىافراد را به 
جامعـه را بـه جـای درنتيجـه عرفـى شخصـيت، معرفـى الگوهاسـت و م اساسـاً معرفى شوند؛ ولى 

و  فضـائلهـا،  انديشـى و توجـه بـه مالك ژرفو آميز جاهالنه، به سـمت تعقـل  های تعصب گرايش
  دهد. امتيازات واقعى سوق مى

                                                             

 . 9. انسان، ١
  . 33. احزاب، ٢
  . 55. مائده، ٣
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معرفـى شـخص، در مـواردی كـه  درحالى؛ ساز پذيرش معقـول اسـت . معرفى شخصيت، زمينه2
تبليغات سوء قرار  در هجمهٴ در شرايطى كه شخص از جهاتى ويژه  بهن روش شود. اي موجب دافعه مى

 دقيقـاً باشد، بهتـرين روش اسـت. ايـن مسـئله نپذيرش وی  هٴ گرفته باشد يا جامعه به هر دليلى آماد
  وجود داشته است.:بيت و اهل7دربارهٴ اميرالمؤمنين

اسـالمى زمـان  ای جامعـهٴ هـ شرايط و ويژگى نخستبرای شناخت درست اين مسئله الزم است 
شناسـى اجتمـاعى خـاص آن  شناسى آن زمان و روان را در نظر گيريم تا در پرتو جامعهقرآن  نزول

صحيح از مسئله نايل آييم. واقعيت آن است بـه اسـتثنای انـدكى از مؤمنـان  ىجامعه، بتوانيم به درك
نداشـتند و  اقبـال ،7ينمنمـؤاميرالويژه  بـه:به اهل بيـت ،صدر اسالم برجسته، اكثريت جامعهٴ 

                   و در هـر  كردنـد مى معرفـىهای زيـادی آن حضـرت را  نيز در مقاطع مختلف با دشواری9پيامبر
  جمله:است؛ از . داليل اين امر متعددشدند مىرو  به رومورد با نوعى واكنش منفى و مقاومت 

در صف معارضان اسالم قرار داشـتند  ،پيشبسياری از آنان كسانى بودند كه تا چند صباح  يك) 
كـه  چنان ؛وی رابـه دل گرفتـه بودنـد جـا كينـهٴ  را ديده و از همان7و روياروی خود شمشير على

 ١) ِفهيَر سَ ينيز يكى از علل رويگردانى مردم از آن حضرت را همين نكته (نَكِ 3زهرا حضرت فاطمهٴ 
  بيان فرمودند.

اموری مانند سـن و... را آنان مردم حاكم بود و  انديشهٴ  تفكرات و سنن غلط جاهلى هنوز بر دو) 
، وی را برای رهبـری جامعـه 7حضرت على ىجوان دليل لذا به ؛دانستند در امور سياسى دخيل مى

  دانستند. نمىچندان شايسته 
شـد كـه  ای تبليـغ مى اين تفكـر خطرنـاك در سـطح جامعـه رايـج بـود و از سـوی عـده سه) 
شان خود را برای هميشه بر مسند قدرت و حكومـت بنشـاند و در ايـن درصدد است خوي9پيامبر

انـدازی بـه  كردند كـه بـرای چنـگ پيامبر را نيز نوعى بازی سياسى تفسير مى راستا خدمات ارزندهٴ 
حكومت برای خود و اهل بيتش انجام داده است. اين مسئله چنان باال گرفته بود كه روز غدير، پـس 

ما را گفت كـه از سـوى خـدا آمـده و  ،ايخدا«يكى از حاضران صدا زد  7از معرفى اميرالمؤمنين
خواهد داماد و پسر عمش را بـر مـا حـاكم و مسـتولى  م و اكنون مىيرفتيام و ما پذ كتاب الهى آورده

                                                             

 . 355، ص األخبارمعانى . ابن بابويه، محمد بن على، ١
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آيد كـه در  پديد مى سؤالاكنون اين » د، سنگى از آسمان ببار و مرا بكش!يگو اگر او راست مى .سازد
به صراحت قرآن  بعد از ايشان در:ائمهيا  چه اندازه صالح بود نام آن حضرت تا ،چنين وضعيتى

شد  اختالفات از بن كنده مى ممكن است كسى با خود بينديشد كه اگر چنين شده بود، ريشهٴ  .ذكر شود
                 مـوردقـرآن  سـاختند؛ زيـرا شـدند و راه هـدايت را پيشـه مى آوا مى و امت اسالمى يكپارچه و هـم

 طور بـه است؟ خير؛ زيـرا ايـن خطـربوده قبول همه است و بر آن اختالفى نيست. آيا واقعيت چنين 
اگـر نـام آن  .به خطر افتد7مسئلهٴ اميرالمؤمنين بر سرقرآن  جدی وجود داشت كه اساس اسالم و

آمد، اين مشكل وجود داشت كه طيف عظيمى كـه پايگـاه تبليغـاتى  مىقرآن  صراحت در حضرت به
  رسـالت آن  اساسـاً نيـز بودنـد، 9داشتند و احتماالً در صـدر اطرافيـان پيـامبردر جامعه وسيعى 
  بيافريننـد.قـرآن  اسـالم و و... را يكسره نفى و انكار كنند و خطر جدی برای اساسقرآن  حضرت و

رده خـوبى از ايـن نكتـه پـ رخدادهای مهم تـاريخى بـه ؛ ولىآميز جلوه نمايد شايد اين مسئله اغراق
مات تكرار آمده و از مسلّ  تسنن به به ذكر دو نمونه كه در منابع تاريخى مهم اهل جا ايناند. در  برگرفته

  شود: تاريخى است اكتفا مى
گذراند، قلم  خويش را مى لحظات آخر عمر9 اند كه چون پيامبر خان برجسته آوردهبيشتر مورّ 

گاه به انحراف و ضاللت گرفتـار نگردنـد.  هيچ تا سندی برای امت به يادگار نهد كه خواست دواتو 
هـای پيشـين  گيری روشن بود و هدف از آن با توجه بـه موضـع كامالً اين درخواست برای اطرافيان 

ن مـرد بـر اثـر يـهمانا ا«؛ »هجريان الرجل ل«شخصى صدا زد:  ،واضح بود. در اين هنگام9پيامبر
  ».ديگو ان مىيشدت تب هذ
نطـق عـن الهـوى ان هـو اال وحـى يو مـا ((((ند در وصفش فرموده اسـت: پيامبری كه خداو !شگفتا

آميز مـورد طعـن قـرار  اش و نزد عزيزترين و بهترين حاميانش، اين چنين جسارت ، در خانه))))وحىي
خـوف آن ست كـه آشكار اشود!  رسد كه آن حضرت از تصميم خود منصرف  بگيرد و كار به جايى 

پيـامبر  كسانى كه در خانـهٴ  ماً مسلّ  .، موجب انكار رسالت شوداين مسئلهكه پايداری بر  داشتوجود 
و گرنه هرگز  دديدن  مىمستظهر كنند، خود را به پشتيبانى وسيع اجتماعى  خدا با وی چنين برخورد مى

  دادند.  ت چنين جسارتى به خود نمىجرأ
        هـم بـرای اهـل فهـم و قـرآن  يعنى، چه بوده است؛قرآن  شيوهٴ  سرّ  شود كه جا روشن مى از همين

                 ن خصوصـيتى، يكسـره ازيدرك و تعقل حرف خود را زده است و هم كاری كـرده كـه فاقـدان چنـ
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كلى مردم را از اصل ديـن و  طور به های سياسى خاص باعث نشود كه اصل دين جدا نشوند و انگيزه
واليـت  های مختلـف، مسـئلهٴ  جالب آن است كه عالوه بـر آيـاتى كـه بـه گونـه سازند.ديانت جدا 
                 ايـم، بسـيار  ای كـه در آغـاز ايـن نگاشـته آورده اند، سـومين آيـه را مطرح ساخته7اميرالمؤمنين

ت را واليت و رهبـری امـ روشن اين پيام را داده و همراه با بيان امتيازات خاص آن حضرت، مسئلهٴ 
  گوشزد ساخته است. 

انا نحن نزلنا الذكر و انـا لـه ((((خداوند فرموده است:  كه اينماند و آن  باقى مى سؤاليك  جا ايندر 
 پاسخ آن است كه حافظ بودن خداوند بـرای .از آن خطرات چه باك ،توجه به اين آيه،  با ))))لحافظون
كـه  ای ؛ شـيوهكارگيری همين شيوه است بهها  آن راه اسباب و علل خاص آن است و يكى ازاز قرآن 
  برد. را از بين مىقرآن  كنارزدن انگيزهٴ 
قرآن، تالوت قرآن، تزكيه، تعليم كتـاب آيهٴ  طبق چهار9وظايف اصلى پيامبر كه اينديگر  نكتهٴ 

ذاتى  یمند است و دانشمند بودن، امرو حكمت بوده است كه اين وظايف نيازمند شخص عالم و دانش
گونه كه آن فردی كـه  همان ؛شود و نيازی به ذكر اسم ندارد است و خودش به خودی خود روشن مى

نيامـده و تنهـا در روايـات نـام او قـرآن  نزد او رفت تا علم بياموزد، اسمش در7حضرت موسى
ـا   َهْل َأتِبُعَك َعلـى  ُموسى قاَل َلهُ (((( است: آمدهقرآن آيهٴ  در؛ حضرت خضر گفته شده است َمـِن ِممَأْن تَُعل

گونه كه  همان ؛شد زيرا با علمش شناخته مى ؛الزم نبود7پس ذكر نام حضرت على ١.))))ُعلْمَت ُرْشدا
  شناسند. جهانيان او را مى همهٴ  شناخته شده است و االن

  
    اشاره شده است؟7777 كريم در كدام سوره و آيه به حضرت عليقرآن  در.7

  .55، مائده :مؤمنان ولىّ  ،7الف) على
  .61، عمرانآل :اّهللاٰ  جان رسول ،7ب) على
 .3تا  1، توبه :منادی برائت از مشركان ،7 ج) على
  .7، رعد : گر جوامع هدايت، 7 د) على

                                                             

  . 66. كهف، ١
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  .8تا  7، بينه :خيرالبريّه، 7ه) على
  .207، بقره :»تيلة المبيل«9 در بستر پيامبر، 7و) على
  .269، بقره  :مظهر حكمت، 7 ز) على
  .19، توبه :سقاية الحاج، 7 ح) على
  .4، تحريم  :نمونۀ كامل صالح المؤمنين، 7 ط) على
  .32تا  29: طه، 9 وزير پيامبر، 7 ی) على
  .13و12، مجادله :9 ه برای مالقات با پيامبردهند تنها صدقه، 7 علىك) 
  .14تا  10، واقعه :پيشتاز در ايمان، 7 علىل) 
  .274، كننده در نهان و آشكار: بقره انفاق، 7 علىم) 
  .54، مائده :كننده در راه خداجهاد، 7 علىن) 

نـه  ،سـتها با توجه به احاديث و قضايای تـاريخى قابـل اثبـات ا البته بيشتر اين تعيين مصداق
  كريم.قرآن  صرف به مراجعهٴ 
  :زير مراجعه نماييد های برای تفصيل بيشتر به كتاب 
   .حسين الشاكری هٴ نوشت ،الكتاب و السنة ىف ىعل
  .عالمه شرف الدين هٴ نوشت ،امبريو پقرآن  دگاهياز د 7 ىامام عل یرهبر

   .اّهللاٰ مكارم شيرازیةآي ، نوشتهٴ 9، ج پيام قرآن
   .قرآن در : لبيتبررسى شخصيت اهل ا

ان معتقدنـد كـه دربـارW عظمـت مفّسـرآيـات متعـدد ديگـری نيـز وجـود دارد كـه بسـياری از 
بـه داللـت يـا  نبه داللت تضمّ  ،با كمك تاريخ و رواياتها  آن نازل شده است كه خيلى از7على
 عبارتند از: ها  آن برخى از است.7  امامت و واليت على ایيا مالك بر قمصدا ،التزام
   ١.))))ْتلُوُه شاِهٌد ِمْنهُ ينٍَة ِمْن َربِه َو يبَ   َأ َفَمْن كاَن َعلى((((
ُهن قاَل ِإن يِإْبراه  َو ِإِذ ابْتَلى(((( ُه بِكَلِماٍت َفَأتَم نالُ يقاَل ال  ىتيِمْن ذُر  جاِعلَُك لِلناِس ِإمامًا قاَل وَ  ىَم َرب
الِم یَعْهدِ  ١.))))نيالظ    

                                                             

 . 17. هود، ١
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ُ َعلى(((( ُسوِل َو لِذِ   ِمْن َأْهِل الْقُرىَرُسولِِه   ما َأفاَء اّهللاٰ ِه َو لِلر    ٢.))))الْقُْربى یَفلِل
ما َغنِْمتُْم ِمْن شَ (((( سُ  ىَو اْعلَُموا َأن ُخُمَسُه َو لِلر ِ    ٣. ))))الْقُْربى یوِل َو لِذِ ٍء َفَأن ِهللاّٰ
ذيا أَ ي(((( اِدقَن يَها ال َو كُونُوا َمَع الص َ قُوا اّهللاٰ    ٤.))))نيآَمنُوا ات
)))) اْهتَدى ىَو ِإن اٌر لَِمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل صالِحًا ثُم٥.))))لََغف    
ذيا أَ ي(((( َ َو َأطيآَمنُوا َأطَن يَها ال ُسوَل َو أُولِ يُعوا اّهللاٰ ٦.))))اْألَْمِر ِمْنكُمْ  ىُعوا الر   
    ٧.))))ْم َو نِساَءنا َو نِساَءكُْم َو َأنْفَُسنا َو َأنْفَُسكُمْ َفقُْل تَعالَْوا نَْدُع َأبْناَءنا َو َأبْناَءكُ ((((
ما (((( ُ لِ يريِإن ْجَس َأْهَل الْبَ يُد اّهللاٰ رَ يِت َو يْذِهَب َعْنكُُم الر ٨.))))رايكُْم تَْطهَطه  
َة فِ يقُْل ال َأْسئَلُكُْم َعلَ (((( اْلَمَود ٩.))))الْقُْربى ىِه َأْجرًا ِإال  
ْكِر ِإْن كُنْتُْم ال تَْعلَُمونَ (((( ١٠.))))َفْسئَلُوا َأْهَل الذ   
ِ َجم(((( قُواعًا َو ال تَ يَو اْعتَِصُموا بَِحْبِل اّهللاٰ ١١.))))َفر   
    ١٢.))))نيَرتََك اْألَْقَربيَو َأنِْذْر َعش((((
ِ َشه  قُْل كَفى((((     ١٣.))))نَكُْم َو َمْن ِعنَْدُه ِعلُْم اْلِكتابيَو بَ   ىنيدًا بَ يبِاّهللاٰ

جمله حاكم نيشابوری كه كتـاب . ازاند هنيز در اين زمينه كتاب نوشت سنّتحتى برخى علمای اهل 

                                                                                                                                                           

 124. بقره، ١
 . 7. حشر، ٢
 . 41. انفال، ٣
 . 119. توبه، ٤
 . 82. طه، ٥
 . 59. نساء، ٦
 . 61عمران،  . آل٧
 . 33. احزاب، ٨
 . 23. شوری، ٩
 . 7. انبياء، ١٠
 . 103عمران،  . آل١١
 . 214. شعراء، ١٢
 . 43. رعد، ١٣
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  آوری كرد. جمعرا است 7حضرت على  هٴ را نوشت و در آن آياتى كه دربار شواهد التنزيل
ال من اين اسـت  ؛ سؤكريم چند جا از كشتن پيامبران به غير حق اشاره شده استقرآن  در.8

  چه؟)  غير حق يعني  (كشتن پيامبران به كشت؟ »حق به«شود  مگر پيامبران را هم مي كه

خواهد بگويد  مىقرآن  يعنى ؛قيد توضيحى است ،آمده استانبيا كه دربارW  كشتن  »به غير حق«قيد  
خوردار حقيقت بر يا امری است كه فاقد هرگونه حقانيت است و امری است كه از پشتوانهٴ كه كشتن انب

شود كه مگر مواردی نيز وجود دارد كه كشتن انبيـا از روی  سؤالاحترازی نيست تا  ،نيست. اين قيد
  حق و حقيقت باشد. 

  .نماييدمراجعه  الميزانبيشتر به تفسير  برای مطالعهٴ 
طـوری عمـل  انبيـاولـى  ؛ر، از روی اشتباه يا خطای در تطبيـق رخ دهـدشايد كشتن افراد ديگ

 كـامالً كس ندهنـد و آنـان  اند كه بهانه به دسـت هـيچ كرده اند و برخورد مى آورده كرده و دليل مى مى
باشد مرتكب نشده اسـت تـا كشـتن » قتل«بفهمند كه اين فرد پيامبر است و هيچ خطايى كه مستحق 

  ی و عصيان به خود بگيرد.صورت تجاوزگر انبيا،
  . مراجعه نماييد بقرهسورهٴ از  61آيهٴ  ذيل ،654صفحه  ،4جلد  ،تسنيم به تفسير بيشتر برای مطالعهٴ 

  

از ايـن   ،))))َاطيعوا اّهللاٰ و َاطيعوا الّرسول و اُولى االمر منكم يا ايها الذين امنوا((((نساء:  ةسور 59 ةدر آي.9

اُولـي  «كه بـه   »منكم« ،به نظر من ؟كنيم مي::::اطهار  ةآيه چگونه اثبات امامت و رهبري ائم

                   ،هرحـال  بـه  .هـركس ديگـر  يـا   اضـافه شـده اسـت يعنـي از خودتـان، يعنـي علمـا        »االَمر

                    مثـل رسـول    ،آورد كه خدا مستقيماً تأييـد نكـرده چـون (مـنكم) را نبايـد مـي       منظور از كسي

   كه قبل از آن آمده.

                بـار طبـق نظـر خـاص. بايـد  و يـك دهيم مـىطبق نظر معروف توضيح بار  يكاين سؤال را پاسخ  
آن هشدار داده شده، اين اسـت كـه  ارهٴ دربتوجه داشت كه از امور بسيار خطرناك كه در روايات هم 

              بـرود. بـرای فهـم تفسـير و قـرآن  انسان با آشنايى مختصری با زبان عربى سراغ ترجمـه و تفسـير
عقلـى بـا هـم  آيات مربوطه و روايات و ادلـهٴ  ترجمه و مقصود ظاهری و نهايى آيات، بايد مجموعهٴ 

ادبيات عرب و معانى بيان (و حتـى اصـول و فقـه)، از ايـن بررسى شود و با استفاده از علوم لغت و 
 زمان ما همين آشنايى نـاقص انروشنفكر ازمجوعه معنا را بفهميم. مشكل بزرگ منحرفين و بعضى 
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  با علوم دينى است. ها  آن
بايد مسلمان باشـد (كـه برخـى از  كه اين مثالً  ؛توان كرد های مختلفى مى استفاده» منكم«از تعبير 

 كـه اينيـا  ١).مانند محمد عبده دانشمند معروف مصری اين استفاده را كرده اسـت سنّتين اهل مفّسر
 كـه اينيـا  » عـوا... مـنكمياط«ايمان باشد. است كه مؤمن و از خود مردم با اطاعت از حاكمى واجب

  ... .ان باشند وامر انس .. ولىّ .و همالئك مثالً منظور اين باشد كه اولو االمر از جنس بشرند و قرار نيست 
.. .ها بايد با ساير آيات و داليل عقلى و نقلى مانند روايـات و بايد توجه كرد كه اين برداشت البته

توانيـد بـرای  همـراه دارد كـه مى ن برداشت محمد عبده اشكاالت فراوانى بهيهم مثالً هماهنگ باشد. 
  مراجعه نماييد. تفسير نمونهبه  ها از آن اطالع

اين قيد به «فرمايند:  مى »منكم« قيد  هٴ دربار الميزانعالمه طباطبايى صاحب تفسير  گرانقدر مفّسر
بـه آن معناسـت و  ٢))))َن َرُسوالً ِمنُْهميياْألُم  ىَبَعَث فِ  یُهَو الذ(((( در آيهٴ  »منهم«همان معنايى است كه قيد 

َربنا َو اْبَعـْث ((((فرمايد:  مى ،نقل كرده7آيات زير و نيز در دعايى كه از حضرت ابراهيم در چنين هم
وَن َعَل يُرُسٌل ِمْنكُْم ((((رسوالن الهى فرموده:  هٴ دربار و نيز ٣)))) ِهْم َرُسوالً ِمنُْهميف يعنـى از  ٤.))))ىاتيكُْم آيقُص]

منظور ما از اين گفتار اين است كه  جنس خود مردم و بشر است] اما خدا او را رسول قرار داده است.
 گفتـه مفّسرآن  .بكنيم »منكم« ين در معنای كلمهٴ مفّسرمردود بودن گفتار بعضى از  خواننده را متوجه

نيز فردی از افراد  شود كه اولى االمر مى خوبى استفاده د به آن شده بهاالمر مقياولى  : از اين كلمهٴ است
االمر را كه فردی مثل خود شما مؤ من است و مثل خـود شـما  اولى فرمايد مى معمولى جامعه است،

 لهٴ ئاعتبـار مسـ نامبرده با اين تفسير خواسـته اسـت مفّسركند اطاعت كنيد.  مى گاهى گناه و خطا گاه
   ٥»د.بينداز اولى االمر را ت ازعصم

Wشامل غير معصـوم  »منكم« يعنى ظاهر ؛طور است فوق اگر ما باشيم و ظاهر آيه، همينآيهٴ  دربار
طـور  چون اكثر مؤمنين غير معصوم هستند. همان ؛شود شود و بلكه اصًال شامل غير معصوم مى هم مى

                                                             

 . 437، ص 3 ، ج تفسير نمونهان، . مكارم شيرازى و ديگر١
  .2. جمعه، ٢
 . 129. بقره، ٣
 . 35؛ اعراف، 130. انعام، ٤
 . 392، ص 4 ، ج الميزان فى تفسير القرآن. طباطبايى، محمدحسين، ٥
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همين معنـا را در ظـاهر و در ابتـدای 9 اكرم بقره) هم دربارW پيغمبر 151( »رسوالً منكم« كه تعبير
يعنى پيغمبر هم الزم نيست معصوم باشد. اما گذشته از آيات و روايات فراوانى  ؛رساند نگاه به آيه مى

ـالِم ینالُ َعْهدِ يقاَل ال ((((مانند  ،زند كه اين ظاهر و اطالق را به معصوم تخصيص مى ن قـرائ ١،))))نَ يالظ
 ،مثل اين قرينه كـه اگـر معصـوم نباشـد ؛دنقطعى عقلى وجود دارد كه پيغمبر و امام بايد معصوم باش

عمد يا اشتباه  اما اگر به ،چون غير معصوم اگر به اطاعت خدا فرمان دهد كه هيچ ؛آيد تناقض پيش مى
و هم نبايـد  – مان پيغمبر يا امام استچون فر – به گناه فرمان دهد اين فرمان را هم بايد اطاعت كرد

فرمان چنين پيغمبر يا  ،پس – چون خالف اطاعت خداست و اطاعت خدا واجب است – اطاعت كرد
 .هم بايد اطاعت نكرد كه اين تناقض است و تناقض قطعًا باطل اسـت ،امامى را هم بايد اطاعت كرد

  باشد. بايد پس رهبر معصوم 
              كنـد و بـه چيـز تشـكيك مـى كه در همـه سنّتمعروف اهل  مفّسر جالب است بدانيم فخر رازی 

بايـد  گويد اولى االمـر حتمـاً  تناقض مى طرح مسئلهٴ با با همين بيان و  ،استمعروف كين امام المشكّ 
  معصوم باشد. 

را  شريفه بين رسول و اولى االمـرآيهٴ « مهم ديگری كه بايد به آن توجه داشت اين است كه: نكتهٴ 
 .))))عوا الرسول و اولى االمر مـنكميو اط((((: هو فرمود جمع كرده و برای هر دو يك اطاعت را ذكر نموده

                  گـاهى در يـا  معصـيت كنـد رود كـه امـر بـه نمـىدربارW رسـول حتـى احتمـال ايـن نيـز كه  اينبا 
اين احتمال برود حتمًا بايـد بـرای  اولى االمر  هٴ و غلط گردد، اگر دربار خصوص حكمى دچار اشتباه

آنـان نيـز قيـدی نيـاورده،   هٴ بينـيم دربـار مى كه همين پس ما .جلوگيری از اين احتمال قيدی بياورد
                 مطلـق بـودنش  شـريفه از هـر قيـدی مطلـق اسـت. و الزمـهٴ آيهٴ  جز اين نداريم كه بگوييمای  هچار

               م گرفتـه شـد، دربـارW اولـى االمـر نيـزكه دربارW رسول مسـلّ  همين است كه بگوييم همان عصمتى
منظور از اولى االمـر، آن افـراد معينـى هسـتند كـه ماننـد رسـول  ،كالم اعتبار شده باشد. و خالصهٴ 

  ٢».دارای عصمتند9 خدا
قام تبيين ديـن و امامـت علمـا را از مقـام مناسب است م(عابدينى)، اما طبق نظر خاص نگارنده 

                                                             

 . 124. بقره، ١
 . 401، ص 4 ، ج الميزان فى تفسير القرآن. طباطبايى، محمدحسين، ٢
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  .دين را از سياست جدا دانستكه  ايننه  ؛امامت سياسى و خليفه بر مردم بودن جدا ساخت
چنـين  ايـن :اطهـار ى بايد شخص، معصوم باشد، دارای علمى لدنى باشد و... كه ائمـهٴ اّول در

االمـر  ىو اولـ«به فراز  اين،گرفته شود و بودند و بايد از آنان اطاعت شود و معارف دينى از آنان فرا 
مقام سياسى و  گرفتن برعهدهاطهار برای  كه ائمهٴ  شودذكر است اين نكته نيز الزم  .نداردربطى » منكم
 اكمى برتر بودنـد؛استعداد و... از هر ح  يعنى از نظر توان، فكر، ؛توانمند بودند كامالً  ،مردم بودن خليفهٴ 

اجتمـاع بودنـد و افـراد و  شتند، علم خوبى داشتند، پيوسـته در صـحنهٴ چون صفات روحى كاملى دا
اما مجال به فعليـت رسـانيدن و نشـان دادن چنـين  و... ر بودندشناختند، مدير و مدبّ  ها را مى جريان

  ای كوچك فراهم شد.  در برهه7 قدرتى، تنها برای حضرت على
اصـرار دارد كـه  نيـز روايات ذيل آيه .است مربوط به اين مقام سياسى ،اطاعت از اولى االمر آيهٴ 

ابتـدا » االمر منكم ىاول« باألخرهرا داشتند. بهترين توان اطهار برای احراز اين مسئوليت  بفهماند ائمهٴ 
بودنـد و دسـتيابى برتـر داری از ديگران  زيرا آنان از نظر توان حكومت ؛شود اطهار را شامل مى ائمهٴ 

 د.نـده  ارتقاجامعه را نيز آن علم و دانش  ،خوب جامعه عالوه بر ادارهٴ  شد باعث مى آنان به اين مقام
رسـاند كـه بايـد از بـين  مى» مـنكم«بلكـه  ،نيست كه اولى االمر منحصر در آنان باشدگونه  اين البته

زيـرا يـك مقـام سياسـى  ؛در آن شرط نيستهم مسلمانان و دارای عقايد مسلمانى باشد و عصمت 
موجـب  ،دار آن شـود اگر معصـومى عهـده ؛ هرچندينى و وحيانى و تبيين شرايعنه يك مقام د ،است

  شكوفايى بهتر آن مقام خواهد شد.
های ديگـری  تنها در انحصار ائمه است و با بيان ،آن مقامى كه مربوط به دين مردم است ،درنتيجه

امـا  ؛وان آن را يافتت مى» نيمب«، »رينذ«، »ريبش«، »هاد«مطرح شده است و ذيل آيات دارای كلمات 
  بودن كافى است.» منكم«در آن فقط  ،آن مقامى كه سياسى است

كه سخن از اطاعت  يىجاها چون در امور دينى و آن ؛آيد اصًال پيش نمىتناقض نيز  بدين ترتيب،
 ،اما آن اموری كه خدا نظر نـداده اسـت ؛خداست، نه رسول و نه امام و نه خليفه، حق مخالفت ندارند

خداونـد حكمـى  ،الفراغ، در ايـن منطقـه حكومتى يا به قول شهيد صدر منطقة فرامين محدودهٴ يعنى 
هـای  فرمان حكومت حاكم، مربوط بـه غيـر منطقـهٴ  حاكم تنافى پيدا كند و محدودهٴ  ندارد كه با حكمِ 

  .صريح خدا، مثل نماز، روزه و حج است
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اگرچـه تـوان  ؛شود سياسى مردم روشن نمى معصوم بر امور از اين آيه واليت الهى ائمهٴ  ،بنابراين
واليت سياسى بر مردم، مردمى است و اولـى االمـر  ،شود. به عبارت بهتر آنان از روايات برداشت مى

انـذاری و  ،روحـانى، علمـى، تبيينـى ،اما در واليـت الهـى ؛باشد و با انتخاب خودشان» منهم«بايد 
ايـن دو را بـا هـم  در هـر دو،» واليـت«لفظ ردن كارب بههشداری، واليت معنوی الهى مطرح است و 

  كرده است. مخلوط
بررسى منشأ حكومت واليى با توجه به حكومـت « :برای اطالع بيشتر از اين نظر رجوع كنيد به

 ،2جلـد  ،مجموعه آثار امام خمينى و حكومت اسالمى :چاپ شده در ،به قلم احمد عابدينى ،»پيامبر
  . 242تا  163 اتصفح
  
ـ  بـا  . 10                   1،))))كم إلـى التهلكــهيديــالتلقـوا بأ((((يــد فرما بقـره كــه مـي   ةاز ســوراي  هتوجـه بــه آي

              ماندنـد و خودشـان   كردند كه خود در نان شبشـان مـي   قدر انفاق مي ما آن::::چرا معصومين

   شدند؟ با مشكل مواجه مي

را قـرآن  آنـان بهتـر از هركسـى .بوده اسـتقرآن  بر طبق كامالً :معصومين ئمهٴ رفتار پيامبر و ا 
در گزارش  و كار و راه آنان را نشناخته ،اما گاهى گزارشگران ؛اند كرده اند و به آن عمل مى فهميده مى

افرادی برای بد معرفى كردن آنان، احاديث دروغى جعـل كـرده و  نيز  گاه. اند خود دچار اشتباه شده
زاهدانـه زنـدگى :اطهـار اند تا مردمان نتوانند از آن بزرگان الگو بگيرند. ائمـهٴ  ها نوشته ر كتابد
َأَال َو ِإن «پوشـيد:  مىو لباسـى سـاده  خـورد ی سـاده مىكه غـذا7 مانند حضرت على ؛كردند مى

نيـاز  ،با همين غذای ساده و لباس ساده البته ٢» ْرَصيِه.بِقُ   ُطْعِمهِ   َو ِمْن   بِِطْمَريهِ   ُدنْياهُ   ِمْن   َقِد اكْتََفى  ِإَماَمكُمْ 
اند ايـن  خواسـته مى كـه راويـان حـال، با اينانداختند.  شد و خود را به هالكت نمى تأمين مى شانبدن
برخى نيـز  .اند زيستى را خوب ترسيم كنند، دچار افراط شده و غذای كم و سالم را غذا نپنداشته ساده
  اند. بد معرفى كردهوی را لذا  ؛الگو نباشداند امام  خواسته مى

                                                             

  . 195. بقره،  ١
 . 45، نامۀ 417(صبحى صالح)، ص  البالغةنهج سيدرضى، .  ٢
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دهر است. طبق ظاهر آيات، سورهٴ ذيل آيات مطالب  باره، مربوط به های بد در اين جمله معرفىاز
و به مسكين و يتيم و  هزهرا) برای وفای به نذرشان روزه گرفتحضرت جا كسانى (حضرت على و  آن

طبيعـى و بـدون  ،ی داسـتانجـا اينتـا  .آنان بوده استاز طعامى كه محبوب  ؛اند اسير نيز طعام داده
اند غذای پـنج نفـر (حضـرت علـى، زهـرا،  جا كشانيده كه گفته كار را به آن ،اما اغراق ؛اشكال است
و حتمـًا نيـز همـين  اند كردهو با بقيه افطار  اند دادهو فضه) را به يتيم يا اسير يا مسكين  حسن، حسين

چون اين سه نفر  – اند حضرت على، زهرا و فضه روزه گرفته ،در هنگام روزه يا .اند انجام دادهكار را 
ای كه تازه از بيمـاری  شش ساله حسن و حسين پنج ،دست اغراق افزون بر آن، –اند بالغ و سالم بوده

ايجاد  سؤالو برای شما  كردهاند وارد  گيرانى كه سه روز طعام نخورده به صف روزهنيز اند را  شفا يافته
  .نموده است
انـد و  كرده عمل مىقرآن  بر طبق كامالً  بزرگوارانآن دقت كرد اين است كه آن  بهای كه بايد  نكته
های اصيل و زيبـای  ها را بايد از قصه ها و اغراق پيرايه .اند انداخته گاه نيز خود را به هالكت نمى هيچ

  .زدود و آن حقيقت خالص و ناب را پيدا كرد:اطهار زندگى ائمهٴ 
  
    ؟است از حضرت مهدي (عج) ياد شدهطور اشاره يا بهطور روشن در كدام سوره و آيه به. 11

 برخى از .شده است اشارهمهدويت  مسئلهٴ به ای  گونه به ،قرآن بيش از يكصد و بيست آيه از آياتدر 
ابـل ق ظهور بر دورهٴ  ديگر برخى .استدانسته حضرت حجت(عج)  مصداق اتم مهدويت را اين آيات
              كـه ايـن اشـارات گـاهىشـويم  ىم البتـه يـادآور كنيم. اشاره مى چند آيه به جا ايندر  .تطبيق است
تـوان مطالـب  امـا از مجمـوع، مى ؛است و برخى از روايات نيز از نظر سند قوی نيسـت بسيار خفى

  :مفيدی استفاده كرد
توانـد وجـود حضـرت  مى» بيـغ«يكى از مصاديق  ١.))))بياْلغَ ْؤِمنُوَن بِ يَن يَن الذي... ُهدًى ِلْلُمتق((((. 1

متقيـان شـيعيان : «آمـده اسـت در ذيل اين آيه7زيرا در روايتى از امام صادق ؛حجت(عج) باشد
  ٢.غائب است هستند و غيب همان حجت7على

                                                             

 .  3تا  1. بقره، ١
 . 26، ص 1 ، ج تفسير العياشى. عياشى، محمد بن مسعود، ٢
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لُماِت ِإَلى النوِر َو َذكْرهُْم ِبأَ يِبĤ  سىَو َلَقْد َأْرَسْلنا ُمو(((( . 2 بـه نظـر  ١.))))اِم اّهللاٰ ياِتنا َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظ
روايت 7از امام باقر زيرا ؛روز قيام حضرت حجت(عج) باشد ،»ام اّهللاٰ يا«مصاديق رسد يكى از  مى

ِ َعز َو َجل ثََالثٌَة يأَ «است كه فرمود:  ِة َو   ْومَ يَو   الَْقائِمُ   قُومُ ي  ْومَ ياُم اّهللاٰ روزهـای خـدا « ٢؛»اَمةِ يالْقِ   ْومَ ياْلكَر
  »و روز قيامت.وز رجعت قيام خواهد كرد، ر (عج) سه تاست: روزی كه قائم

َك ِمـَن اْلُمْنَظـريْوِم يـ  ِإلـى  ىقاَل َرب َفـَأْنِظْرن(((( .3 ٣.))))ْوِم اْلَوْقـِت اْلَمْعلُـومِ يـ  َن ِإلـىيْبَعثُـوَن قـاَل َفِإنـ                    
               فرمودنـد:  پاسـخ. آن حضـرت در كردنـددربارW اين آيـه و وقـت معلـوم سـؤال 7 از امام صادق

روز قيام قائم آل محمد است. هرگاه خداونـد او را برانگيـزد در مسـجد كوفـه ابلـيس  ،وقت معلوم«
              بــا  گــاه آنگويــد: ای وای از ايــن روزگــار،  رود و مى ش راه مــىبــر زانوهــايكــه  درحالى ،آيــد مى

                روز وقـت معلـوم اسـت كـه مـدت او بـه  ،آن هنگـام .شـود ش گرفته شده، گردنش زده مىا پيشانى
 ٤.»رسد پايان مى
            پـس البتـه  ،كـه مظلـوم كشـته شـود و هـر آن« ٥؛))))ِه ُسـْلطانايَو َمْن ُقِتَل َمْظلُومًا َفَقْد َجَعْلنا ِلَولِ (((( .4

             ايـن آيـه سـؤال شـد،  هٴ دربـار7 وقتى از امام صادق »ط داديم.او حكومت و تسلّ  كه ما برای ولىّ 
                  كنـد و بـه انتقـام كـه خـروج مى اسـت9قـائم آل محمـد ،آن« فرمودنـد: پاسـخآن حضرت در 
                  مســرف  ،اهــل زمــين را بــه قتــل رســاند كشــد. پــس چنانچــه دشــمنان را مى7 خــون حســين
  ٦.»نخواهد بود

 و بگو كه حق آمد و باطل نابود شد كه« ٧؛))))َو قُْل جاَء اْلَحق َو َزَهَق اْلباِطُل ِإن اْلباِطَل كاَن َزُهوقا(((( . 5
  » همانا باطل محوشدنى و سزاوار نابودی است.

                                                             

 . 5. ابراهيم، ١
  . 366، ص معانى األخبار؛ ابن بابويه، محمد بن على، 108، ص 1 ، ج الخصال. ابن بابويه، محمد بن على، ٢
 .  38تا  36. حجر، ٣
 . 242، ص 2 ، ج تفسير العياشىبن مسعود، . عياشى، محمد ٤
 . 33. اسراء، ٥
 . 299)، ص روضه كافى(ترجمۀ   بهشت كافى؛ كلينى، محمد بن يعقوب، 63، ص كامل الزيارات. ابن قولويه، جعفر بن محمد، ٦
 . 81. اسراء، ٧
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 ١ ؛»َدْولَـةُ الْبَاِطـِل   َذَهبَـْت 7الَْقـائِمُ   ِإَذا َقـامَ «شريفه فرمودنـد: آيهٴ  در تفسير اين7 امام صادق
قرآن  البته اين آيه كالمى از »گردد. رود و زايل مى باطل از بين مى لت پا خيزد، دو هب7 هرگاه قائم«

 توان تالوت كرد و به منزلۀ  شأن نزول نيست. است كه آن زمان هم مى
كْرِ  ىَو َلَقْد َكَتْبنا فِ (((( . 6 بُوِر ِمْن َبْعِد الذ اْألَْرَض  الز اِلُحون یِرثُها ِعبادِ يَأن راستى كه ما پس  و به« ٢؛))))الص

صالح من زمـين  از نوشتن در ذكر (تمام كتب آسمانى يا تورات) در زبور نيز نگاشتيم كه البته بندگان
  » را به ارث خواهند برد.

  پس وارث زمين خواهد شد. ؛مًا حضرت مهدی(عج) از صالحان استمسلّ 
و قولـه: «است در معنى اين آيه گويد: 7 على بن ابراهيم در تفسيرش كه منسوب به امام صادق

كْرِ  ىَو َلَقْد َكَتْبنا فِ (((( بُوِر ِمْن َبْعِد الذ اْألَْرَض ((((قال: الكتب كلها ذكر.  .))))الز ـاِلُحونَ  یِرثُهـا ِعبـادِ يَأن الص((((.  
لح دگان صاالبته بن .ذكر [خداوند] است ،ی آسمانىها تمام كتاب :فرمود« ٣؛» و أصحابه7 قال: القائم

 »و اصحاب اويند.7قائم فرمود: حضرت من زمين را به ارث خواهند برد.
ُ الذ((((. 7 اِلحاِت َل يَوَعَد اّهللاٰ ُهْم ِفـيَن آَمنُوا ِمْنكُْم َو َعِملُوا الصخداوند به كسـانى از « ٤؛))))اْألَْرِض  ىْسَتْخِلَفن

ايـن » را در زمين خالفت دهد.ها  آن اند وعده فرموده كه شما كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده
در زمان ظالمـان و سـتمگران نيـز محقـق  و محقق نشده است كه حق است، تا حاال خدا با اين وعدهٴ 

های زمـين  مًا دولت حقى با رهبر حقى خواهد آمد كه در آن مؤمنان خليفـهبنابراين، حت .نخواهد شد
فرمايـد:  شـريفه مىآيـهٴ  در معنـای ايـن7 باشند و آن دولت، دولت مهدی خواهد بود. امام صادق

  ٥».شدو اصحاب او نازل 7 حضرت قائم هٴ دربار[اين آيه] «
ْن ((((. 8 ِإذا َدعاُه َو يجيَأم وَء َو ْكِشُف يُب اْلُمْضَطر آن كيسـت كـه دعـای «؛ ))))ْجَعلُكُْم ُخَلفاَء اْألَْرِض يالس

سـازد و شـما را  رساند و رنج و غم را برطرف مـى خواند به اجابت مى مضطر را هنگامى كه او را مى
اين آيه نقل شده اسـت كـه  هٴ دربار7 يا امام صادق7 از امام باقر »دهد؟ نان زمين قرار مىجانشي

                                                             

  . 287، ص 8 (ط. اإلسالمية)، ج  الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب، ١
  .105. انبياء، ٢
  . 77، ص 2 ، ج تفسير القمى. قمى، على بن ابراهيم، ٣
 55. نور، ٤
 . 240، ص الغيبة للنعمانىزينب، محمد بن ابراهيم،  . ابن أبى٥
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 هرگاه كه خروج كند و در كنار مقام است. نازل شده9قائم از آل محمد هٴ اين آيه دربار«فرمودند: 
 ١».ارد و به درگاه پروردگارش تضرع نمايد، پس هيچ پرچمى از او رد نشودزنماز گ
ًة َو َنْجَعلَُهُم اْلواِرث ىَن اْستُْضِعُفوا فِ يُد َأْن َنُمن َعَلى الذيَو نُر(((( . 9 و ما اراده « ٢ ؛))))نياْألَْرِض َو َنْجَعلَُهْم َأِئم

ت گذاريم و آنـان را پيشـوايان و وارثـان زمـين قـرار كرديم بر آنان كه در زمين مستضعف شدند منّ 
نازل شده بسـيار اسـت كـه در 9امامان از آل محمد هٴ كه اين آيه دربار اين  هٴ روايات دربار »دهيم.

 ٣.است آمده كتب روايى
10 . )))) َ مـردن آن  بدانيد كه البته خداوند زمين را پـس از« ٤؛))))ااْألَْرَض َبْعَد َمْوِتهـ ىحْ ياْعَلُموا َأن اّهللاٰ

چون چنين چيـزی  ،رويش زمين در بهاران نيست ،الزم به يادآوری است كه مراد» .زنده خواهد كرد
  اند. ساختن افرادی است كه با جهل مرده ده، زنبلكه مراد ،»د...يبدان«نياز به تأكيد ندارد تا بگويد: 

 هٴ وسـيل بهزمـين را  وجـلّ خداونـد عزّ «نقل شده است كه فرمـود:  اين آيه هٴ دربار7 از امام باقر
  ٥».كند، پس از مردن آن زنده مى7 حضرت قائم

  كنيم: ذكر مى ذكر شماره و منبع استناد آيات را تنها با ساير ،برای رعايت اختصار
ُ َجميَن ما َتكُونُوا يراِت أَ يَفاْسَتِبُقوا اْلخَ ((((: 148 ،بقره . 11   ٦.))))عايْأِت ِبكُُم اّهللاٰ
ْمـواِل َو اْألَْنُفـِس َو الثَمـراِت َو ٍء ِمَن اْلَخْوِف َو اْلُجوِع َو َنْقٍص ِمَن اْألَ  ىَو َلَنْبلَُونكُْم ِبَش ((((: 155 ،بقره . 12

اِبر ِر الص ٧ .))))نيَبش   
ِ يَر ديَأ َفغَ ((((: 83 ،آل عمران . 13 ماواِت َو اْألَْرِض َطْوعًا َو كَْرهًا َو ِإَل  ىْبُغوَن َو َلُه َأْسلََم َمْن فِ يِن اّهللاٰ ِه يالس

   ٨.))))ْرَجُعوني
  ٩.))))آَمنُوا اْصِبُروا َو صاِبُروا َو راِبُطواَن يَها الذيا أَ ي((((: 200 ،آل عمران . 14

                                                             

 . 182. همان، ص ١
 . 5. قصص، ٢
 . 479( للصدوق)، صاألمالى؛ ابن بابويه، محمد بن على، 79، ص معانى األخبار. ابن بابويه، محمد بن على، 1
 . 17د، . حدي٤
 . 668، ص 2 ، ج الدين و تمام النعمة كمال؛ ابن بابويه، محمد بن على، 25، ص الغيبة للنعمانىزينب، محمد بن ابراهيم،  . ابن أبى٥
 . 313، ص8 (ط. اإلسالمية)، ج  الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب، ٦
 . 68، ص 1 ، ج تفسير العياشى. عياشى، محمد بن مسعود،  ٧
 . 183. همان، ص ٨
 . 199، ص الغيبة للنعمانى. ابن أبى زينب، محمد بن ابراهيم، ٩
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قًا ِلما مَ يَها الذِ يا أَ ي((((: 47 نساء، . 15 ْلنا ُمَصد َعكُْم ِمْن َقبِْل َأْن َنْطِمَس ُوُجوهـًا َن ُأوتُوا اْلِكتاَب آِمنُوا ِبما نَز
ها َعلى ١.))))َأْدباِرها  َفنَُرد  

؛ 14 ،؛ مائـده159 ،؛ نسـاء77 ،؛ نسـاء59 ،مثل: نساء ؛وجود داردينه در اين زم نيزآيات ديگری 
؛ 20 ،؛ يـونس33 ،؛ توبـه193 ،؛ بقره159 ،؛ اعراف157 ،؛ اعراف53 ،؛ اعراف158 ،؛ انعام44 ،انعام
 گانخواننـد .چندين برابر اين مقدار اسـت7 البته آيات مربوط به امام زمان .11 ،؛ انبياء135 ،طه

  كنيم: توصيه مى زيرهای  كتاب بيشتر به مطالعهٴ  اهىآگمحترم را برای 
                 مهدی ســيد ، سيدهاشــم حســينى بحرانــى، ترجمــهٴ در قــرآن7حضــرت مهــدی ســيمای . 1
  .قزوينى حائری
  .، على دوانىو عترتقرآن  مهدی از ديدگاه امام . 2
  ، رضا فيروز.در قرآن مهدی . 3
  
يكـي اسـت يـا خيـر؟     است عصر(عج)  خدمت حضرت ولي فعلي با آن قرآني كهقرآن  آيا. 12

    تفاوت آن در صورت مغايرت چيست؟

كند كه  نقل مى7 ابابصير از امام صادق مثالً كه  آمده استدر روايات  .نيستقرآن بين اين دو فرقى 
ِ لَكََأن  «...فرمودند:  ْكِن َو اْلَمَقاِم يِه بَ يَأْنُظُر ِإلَ  ىَواّهللاٰ اَس   عُ يبَايَن الربـه خـدا «...  ٢؛...»ديَجدِ   كِتَاٍب   َعلَى  الن
 » . .كنـد... كنم به مهدی در بين ركن و مقام كه با مردم بر كتاب جديـد بيعـت مى گويا نظر مى ،سوگند
  بير احتماالتى وجود دارد:اتع گونه اين بارهٴ در

ت اسالمى اتفاق دارنـد باطل است؛ زيرا امقطعًا اين احتمال  .جديد باشدقرآن  مقصود، آوردن . 1
  نقصان و زيادتى ايجاد نشده و نخواهد شد.قرآن  كه در بر اين
آورند؛ يعنى  بوده مى9 گونه كه در عصر رسول خدا را آنقرآن  مقصود اين باشد كه حضرت . 2

 به امر رسول خدا تدوينقرآن  كه اين احتمال با قول به اين .آورند آن را با تقديم و تأخير در آيات مى
  سازگاری ندارد. ،شده

                                                             

 . 281. همان، ص ١
  . 194. همان، ص ٢
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 ؛انـد هتـدوين كرد7طالـب ممكن است كه مراد همان قرآنى باشد كه حضرت على ابن ابـى . 3
با بيان شأن نزول، تفسـير برخـى آيـات، ذكـر  البته همراه ،موجود استقرآن  قرآنى كه متنش همين

  ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقيد و برخى خصوصيات ديگر.
ٍد ع َضَرَب َفَسـاطِ «ود: فرم7امام باقر اَس الْقُـْرآَن َعلَـىيَط لَِمـْن يِإَذا َقاَم َقائُِم آِل ُمَحم ُم النـ َعلـ                

ُ َجل َجَاللُـُه َفَأْصـَعبُ  هُ   ْومَ يـالْ   َحِفَظـهُ   َمـْن   َعلَـى  كُـونُ يَمـا   َما َأْنَزَل اّهللاٰ ـ ْألِ   هِ يـفِ   َخـالُِف ي  ِألَن ـ                     ١؛»َف يالت
خداونـد  گونه كه را آنقرآن  شود و مردم پا مىهايى بر قيام كنند خيمه7 هنگامى كه قائم آل محمد«

بسيار دشـوار  اندرا امروز حفظ كردهقرآن  گيرند و اين امر برای كسانى كه نازل كرده فرا مى عّزوجلّ 
  .» مخالفت و مغايرت دارد ،اندمأنوس بودهقرآن  خواهد بود؛ زيرا با آنچه الفت داشته و از

معارف و مفاهيم بلند و وااليى است كه امام از آيات  ،»كتاب جديد«ممكن است كه مقصود از  . 4
ای كه برای آنان تازگى دارد و گويا كتابى با مفـاهيمى  كنند؛ معانى برداشت كرده و به مردم عرضه مى
  ست.تر ا به واقع نزديك ،جديد آورده است. اين احتمال

  
 ةسور اول دركه  درحالي ؛هاي ديني ما آمده است كه براي فرج امام زمان(عج) دعا كنيد در آموزه. 13

اين موضوع را  .»نكنيد را  آنپس تقاضاي تعجيل در ،رسد مي زودي هفرمان خدا ب« خوانيم كه نحل مي

   توان توضيح داد؟ مي چگونه

. زمـان(عج) نه فـرج امـام ،عذاب مشركان است دربارW فرمان خداوند ،آيهاين در »راّهللاٰ ام«منظور از 
. تـازه بـر فـرض كـه شـامل ظهـور مراجعه كنيد 152ص، 11ج ،تفسير نمونهبرای توضيح بيشتر به 

بـه  ،دعـا –خود عذاب بر كافران و مشركان است  ن بزرگوار خودبهآحضور چراكه  –حضرت بشود 
آن وجود شريف بودن است كه خودش يكى از  بلكه واقعًا خواهان ،اين معنای متعارف صوری نيست

  اسباب تكوينى برای ظهور حضرت است.
ها  كه بايد زمينهشوند؛ بل ظاهر نمى» ك الفرجيل لولاللهم عجّ «كه حضرت فقط با دعای  توضيح اين
او ای برسند كه واقعًا با تمام وجود بـه  ها به نقطه ها اين است كه انسان آن زمينه جملهٴ آماده شود و از 
چـون  ؛يكـى از علـل تكـوينى ظهـور آن حضـرت اسـت ،گونه احساس نياز اين .احساس نياز كنند

الوجود بالغير ساختن ديگران و بـرآوردن نيـاز  نياز مطلق است و واجب بى و خداوند، واجب الوجود
  اوست. عهدهٴ  برديگران 

                                                             

  . 386، ص 2 ، جاإلرشاد فى معرفة حجج اّهللاٰ على العباد. مفيد، محمد بن محمد، ١
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و هنگـام   گويد كه حضرت عيسـي زنـده اسـت    ميقرآن  مستقيم از كسي شنيدم كه آية. 14

خواسـتند حضـرت    كنـد و هنگـامي كـه مـي     ظهور امام زمان(عج) همـراه ايشـان ظهـور مـي    

خداوند آن حضرت را غيب كرده و فـردي ديگـر را بـه شـكل او درآورده      ،را بكشند7777عيسي

  صحت دارد؟ ،آيا اين .است
ِ  َرُسـولَ  َمْريَمَ  ِاْبَن  ِعيَسى يَح َاْلَمسِ  َقَتْلنَا ِإّنٰا َقْوِلِهمْ  َو ((((است: نساء هٴ سور 157آيهٴ  ،مربوطه آيهٴ   ٰمـا َو  َاّهللاٰ
 ِاتٰباعَ  ِإال  ِعلْمٍ  ِمْن  ِبهِ  لَُهمْ  ٰما ِمْنهُ  َشك  َلِفي ِفيهِ  ِاْخَتَلُفوا َالِذيَن  ِإن  َو  لَُهمْ  ُشبهَ  ٰلِكْن  َو  َصَلبُوهُ  ٰما َو  َقَتلُوهُ 

 ن و به سبب گفتاِر [سراسر دروغ] شان كه ما عيسى بن مريم فرستادهٴ خـدا را «؛ ))))َيِقيناً  َقَتلُوهُ  امٰ  َو  َالظ
خاطر شخصـى  كه او را نكشتند و به دار نياويختند، بلكه بر آنان ُمشتبه شد [به اين كشتيم؛ در صورتى
او اختالف كردند، نسـبت  كه عيسى است به دار آويختند و كشتند]؛ و كسانى كه دربارهٴ  را به گمان اين

به وضع و حال او در شك هستند، و جز پيروی از گمان و وهم، هيچ آگاهى و علمى به آن ندارنـد، و 
ن فـرد ديگـری ماندن حضرت عيسى و كشته شد زنده هٴ دربار خداوند در اين آيه» يقينًا او را نكشتند.

در  .... صحبتى نشده استحضرت عيسى وظهور  هٴ دربار ،در اين آيه است. البته سخن گفتهجای او  به
  توانيد مراجعه نماييد. نيز بيان شده است كه مىدر روايات مطالبى  ،اين زمينه

  
 ،پس چرا يكي از عالئم ظهور حضـرت  ؛شود نميتحريف قرآن  خداوند كه قول داده است. 15

  چند نوع دارد و يعني چه؟قرآن  تحريف ،است؟ در اصلقرآن  شدن تحريف
  نداريم. قرآن  تحريف با عنوانعالئم ظهور چيزی  در بين

جايى الفاظ  هافزودن، كاستن يا جاب معنای بهتحريف لفظى . و معنوی ىلفظ :تحريف دو گونه است
است، 9 شده بر رسول اكرم نازلقرآن  كنونى دست نخورده و همانقرآن كه  اينو عبارات است. در 

تحريف معنـوی  كلى منتفى است. بهقرآن  تحريف لفظى ،اينشواهد قطعى تاريخى فراوانى داريم. بنابر
مجيد در ترجمه يـا تفسـير، معنـايى قرآن  اين است كه در عين حفظ اصل كلمات و عبارات معنای به

ليكن اين تحريف  ؛دارد گونه تحريف، امكاناست ارائه شود. اينقرآن  برخالف آنچه مقصود از آيات
معرفت دينى و فهـم از  ايجاد انحراف در دايرهٴ  ،درواقعبلكه  ،نيست كتاب و منبع دينى اصِل  مربوط به

  نصوص دينى است.
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   در چند آيه و چند سوره به ظهور امام زمان اشاره شده است؟قرآن  در. 16
  كنيم: به ذكر دو آيه اكتفا مىها  آن مجيد فراوان است كه از بينقرآن  آيات مربوط به حضرت مهدی(عج) در

كْرِ  ىَلَقْد َكَتْبنا فِ  َو ((((: اّول آيهٴ  بُوِر ِمْن َبْعِد الذ اْألَْرَض  الز اِلُحونَ  یِرثُها ِعبادِ يَأن فـ الص هـذا َلَبالغـًا   ىِإن
ن را بندگان صالح من به ارث يزم ماً م كه مسلّ يق در زبور پس از تورات نوشتيبه تحق« ١ ؛))))نيِلَقْوٍم عاِبد
   .» نديى است براى قومى كه بندگان خدايام رساين سخن پيدر ا ،نيقي به .خواهند برد
نكتهٴ دهد كه بندگان صالح، آن را به ارث خواهند برد.  ىشريفه از سرنوشت نهايى زمين خبر م آيهٴ 
اين است كه در تورات حضرت موسـى و زبـور حضـرت داوود از ايـن  يادشدهآيهٴ  تأمل در درخور

انـد كـه حكومـت  خودشـان از انبيـايى بوده ،اين دو پيامبر الهـىكه  درحالى ؛حكومت ياد شده است
آن هم با اين همه ؛ داده شده استخبر صالحان بر روی زمين  از حكومتها  آن به ،حال اينداشتند؛ با 

الهى، حكومـت ديگـری اسـت و آن  كند كه اين وعدهٴ  شده، اين حقيقت را روشن مى. مطلب يادتأكيد
دارد. گفتنى است كه برای همـين اشاره هم به همين معنا » االرض« حكومت بر كل زمين است. كلمهٴ 
تحقق حكومت جهانى داده شده است و چنين حكومتى تـا ايـن زمـان  در كتاب اين دو پيامبر، وعدهٴ 

جهانى در تـورات و  نبوده و مخصوص به زمان ظهور امام زمان(عج) است. اختصاص ذكر اين وعدهٴ 
حكومت مؤمنان بر بخشى از زمين در  به جهت تجربهٴ  های آسمانى ديگر)، ظاهراً  زبور (از ميان كتاب

  د بوده است.زمان حضرت موسى و حضرت داوو
ُ الذ((((دوم:  آيهٴ  اِلحاِت َل يَوَعَد اّهللاٰ ُهْم فِ يَن آَمنُوا ِمْنكُْم َو َعِملُوا الصذ اْألَْرِض  ىْسَتْخِلَفنَن ِمْن يَكَما اْسَتْخلََف ال
َلنُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا يلَُهْم َو َل   اْرتَضى ینَُهُم الذِ يَمكَنن لَُهْم ديَقْبِلِهْم َو َل  ئًا َو يَشـ  ىْشِركُوَن بيال   ىْعبُُدوَننيَبد

يمان آوردند و كارهای شايسته خداوند كسانى از شما را كه ا« ٢ ؛))))َمْن َكَفَر َبْعَد ذِلَك َفُأولِئَك هُُم اْلفاِسُقون
گونه كه كسـانى را  همان ؛در زمين جانشين خواهد ساخت اند، وعده فرمود كه آنان را قطعاً  انجام داده

برايشان دينشان را كه برايشان پسنديده اسـت مسـتقر  قطعاً كه پيش از آنان بودند جانشين ساخت و 
كنند [و] چيـزی را  كه] مرا عبادت مى [در حالى ؛كند بيمشان را به ايمنى مبّدل مى قطعاً خواهد نمود؛ و 
  »آنان فاسقانند. قطعاً گردانند و هر كه بعد از آن كفر ورزد پس  با من شريك نمى

                                                             

 . 106و  105. انبياء، ١
 . 55. نور، ٢
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دهـد؛  مىوعـده شريفه، خداوند استقرار حكومت الهى بر روی زمين را بـه مسـلمانان آيهٴ  در اين
شـود؛  ن عبادت خداوند بدون شرك انجـام مىترسى نيست و در آگونه  آن هيچ حكومتى كه در سايهٴ 

روشـن اسـت كـه  كـامالً يعنى حكومتى صددرصد اسالمى كه در آن از شرك و نفاق اثـری نيسـت. 
حكومتى با اين خصوصيات، تا به حال نبوده و تنها حضرت حجت است كه حكومت جهانى خواهـد 

  ند.واهد كَ كفر و نفاق راخ داشت و دنيا را پر از عدل و داد نموده و ريشهٴ 
نـه  ،تشبيه اين حكومت به حكومت پيامبران گذشته، در نوع حكومت (يعنى الهى بودن آن) است

 آشـنايىشدن كفر و شرك از سراسر جهان. بـرای  در خصوصيات آن از جهت جهانى بودن و برچيده
  های زير مراجعه نماييد: توانيد به كتاب بيشتر در اين زمينه مى

  .، سيدجواد رضویروايات در پرتوقرآن  امام مهدی در. 1
  .، جلد پنجم، على كورانىمعجم االحاديث المهدی. 2
  مهدی حائری قزوينى. سيد، سيدهاشم بحرانى، مترجم سيمای مهدويت در پرتو قرآن. 3
  
                بـا منبـع    ؛آمـده اسـت ذكـر كنيـد    قـرآن   در3333كه دربـارة حضـرت زهـرا   را لطفاً آياتي . 17

   مورد.موجود در اين 

(زمسـتان ششـم خـود پنجـاه و ، شمارهٴ بيناتقرآنى  قبل از هر چيز الزم به يادآوری است كه مجلهٴ 
اسـت. بـا توجـه بـه مقـاالت  تصـاص دادهاخ3و حضـرت زهـراقرآن موضوع  را بهش) 1386
 مهمـى از بـه گنجينـهٴ  ،قرآن و3شناسى حضرت زهرا مراجعه به مرجع در آن مجله و با شده چاپ
  توان دست يافت. ت زهرا مىو حضرقرآن 
طف نيسـت ای كه ذكرش خالى از ل اما نكته ؛شود بيان مىاز آيات و روايات هايى  نمونه جا ايندر 
 .موجب شده كه در سند و داللت برخى روايـات دقـت الزم نشـود3كه عشق به حضرت زهرا اين

بسـيار دور از ذهـن  اگر هرجا با عقل سليم يا نص صريحى ناسازگاری داشـت يـا مطلـب ،بنابراين
بـرای  ،از سوی ديگر .شناسى را پيش گرفت تا اشكال رفع شود های معمول حديث بايد راه ،نمود مى

امـا در انتسـاب احتمـالى،  ؛نيز بايد دقيقًا متن و سند بررسـى گـرددقرآن  انتساب يقينى هر امری به
  ی وجود دارد.كمترهای  گيری سخت

او را در كلمـات خـدا و  لـذا بايـد شـناخت بشری اسـت؛ يشهٴ سخن گفتن از فاطمه، فراتر از اند
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اوسـت. از  تنزيل حقيقت بلندپايـهٴ  منزلهٴ  شود، به مى ر قالب آن الفاظ بيانرسولش يافت. اگر معانى د
نكاتى را  ،اما قبل از ورود به بحث ؛كنيم را بررسى مىمعرفتش  بارهٴ شده در آيات نازل نخست رو، اين

  :كنيم مى یيادآور
به مباحث جزئـى  ،در كالم وحى است3ای از شخصيت فاطمه چون هدف، نشان دادن شمه .1

  كنيم. در اين زمينه اكتفا مى ىكم دستو به  پردازيم نمىو فنى ادبى، تفسيری و فقهى 
از طريـق  یكالم، روايات متواترآيات مورد بحث يكسان نيست. گذشته از ظاهر  هٴ هم. داللت 2 
بـه حكـم  ،عالوه بر معنا و تفسـير ظـاهری ،برخى ديگر داللت دارد.از آيات، بر برخى  سنّىو  شيعه

تفسير باطنى بر آن حضرت منطبق است و برخى از آيات از قبيل بيان يكى از مصاديق آيه و از بـاب 
  نه تفسير. ،تطبيق است

داللت دارد و بعضى ناظر بـه مقـام و منزلـت 3شخصيت حضرت زهرا برى آيات، تنها . برخ3
  هاست. ل بيت رسول خداست كه حضرتش يكى از آناه

بر طبق احاديـث و  –ايم  هايى كه ذكر كرده مطابق شاخص –دارند 3آياتى كه داللت بر فاطمه
  اعتقادات شيعه بسيارند: 

عمران؛  آلسورهٴ  195 و 137، 103 ، 101،  61بقره؛ سورهٴ  37 و 21فاتحه؛ سورهٴ  6 آيهٴ  جمله:از
 87مؤمنـون؛ سورهٴ  111اسراء، سورهٴ  57و  26ابراهيم؛ سورهٴ  24توبه؛ سورهٴ  119نساء؛ سورهٴ  69

 احـزاب؛سـورهٴ  57و  33فرقان؛ سورهٴ  74و  54طه؛ سورهٴ  132و 115نور؛ سورهٴ  35انعام؛ سورهٴ 
 8الـرحمن؛ سـورهٴ  20و  19طور؛ سورهٴ  21ذاريات؛ سورهٴ  17محمد؛ سورهٴ  11شوری؛ سورهٴ  23

انبياء و سورهٴ  102مزمل؛ سورهٴ  9ليل؛ سورهٴ  7تا  3مدثر؛ سورهٴ  39و  38قدر، سورهٴ  1 حشر؛سورهٴ 
 كوثر. سورهٴ  3تا  1

 :كنيم مىرا بررسى چند نمونه از اين آيات  ،در اين مقوله
در شـأن نـزول ايـن  ١.))))اْألَْبتَرُ ناَك اْلَكْوثََر َفَصل ِلَربَك َو اْنَحْر ِإن شاِنَئَك ُهَو يِإنا َأْعَط ((((: كوثرسورهٴ  . 1
های عبداّهللاٰ و قاسـم را از  دو تن از فرزندان خود به نام 9خدا : زمانى كه رسولاند گفتهچنين سوره 

عاص بن وائل او را  و زبان طعن و شماتت گشودند ضعيف اوبرای ت دشمنان آن حضرت ،دست دادند
 ٣.شود اطالق مى» النسل مقطوع«در لغت عرب به » ابتر« ٢.خواند» ابتر«

                                                             

 . 3تا  1. كوثر، ١
 . 204، ص 6ج  ،الدرالمنثور؛ سيوطى، 307، ص اسباب النزولاحمد الواحدی، . نيشابوری، ابوالحسن على بن ٢
 . 36،  لسان العرب. ابن منظور، ٣
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خيـر  ،مراد از كوثر .شود كه شأنيت كثرت در او باشد كثرت است و برچيزی اطالق مى از ريشهٴ  »كوثر«
 اّولآيـهٴ  اعطای خداونـد مالـك آن شـده اسـت، در جهٴ البته آن خير كثيری كه پيامبر در نتي ١.است فراوان

  بدين لحاظ باشد كه با اطالق و عدم تقييد آن، عظمت و شأن خاص بدان ببخشد. مشخص نشده و شايد
بـا  الميـزانعالمه طباطبـايى در  .در اين سوره، معانى متعدد مطرح شده است »كوثر« برای كلمهٴ 

» كثـرت«ترين معنـا را  حضرت را ابتر معرفى كرده، مناسـب آن ،آخرين آيه كه دشمن معنای بهتوجه 
اگر خير كثير هم مراد باشد، يقينـًا يكـى از مصـاديق آن، فراوانـى  ٢.كند ذكر مى9پيامبر اكرم هٴ ذريّ 

  مبالغه است. كوثر، صيغهٴ  نسل آن حضرت است.
 ر اسـت، اسـتوانهٴ خي ای پيامبر، به تو، دختری داديم كه مجسمهٴ  آيات اين سوره بدين معناست كه

و سجايای انسانى را مجسـم كننـد،  فضائل هٴ همبه تو دختری داديم كه اگر  .بالندگى است بركت و اسطورهٴ 
كس داده نشده و نخواهد شـد، نمـاز بخـوان و در  اين نعمتى كه به هيچ شود. ای پيامبر، به شكرانهٴ  زهرا مى

 .ی خدااست برای بنده و جاللتى است برا ضوعهايت را بلند كن كه اين يك حالت خ هنگام تكبير، دست
از اين نهر كوثر، صدها و بلكـه هـزاران جـوی زالل و  كه حالى ، درخير كثير نباشدفاطمه چگونه 

برخـورداری از آن، در برابـر  اشـرف مخلوقـات عـالم، بايـد بـه شـكرانهٴ  اسـت. روشـن، منشـعب
  ٣ين قرب و منزلتى برای زن يافت؟توان چن مكتب مى پروردگارش، سربرخاك بسايد. در كدامين

ُ لِ يريِإنما ((((تطهير: آيهٴ .2 ْجَس َأْهَل اْلَب يُد اّهللاٰ َركُْم َتْطهيِت َو يْذِهَب َعْنكُُم الر هٴ اين آيـه بـه گفتـ ٤.))))رايَطه 
  نازل شده است. مام علمای شيعه، در خصوص اهل كساو ت سنّتثان اهل بيشتر محدّ 

و  منتخب كنزالعمال، مستدرك حاكم، درالمنثورو  طبریو  كّشافو تفسير  ترمذیو  صحيح مسلم
خدری و ديگران با مختصر اختالفى  ابوسعيد مالك و  بن  های ديگر از عايشه و ام سلمه و انس كتاب

تطهير نازل شد، رسول خدا، فاطمه و على و حسن و حسين را خواندند و آيهٴ  اند كه چون ردهروايت ك
اللهم إّن هؤالء أهل بيتى، فاذهـب عـنهم الـّرجس «انداختند و فرمودند: ها  آن كسای خود را بر روی

  ٥.»طّهرهم تطهيرا و
                                                             

 . 549، ص 5، ج مجمع البيان فى علوم القرآن. طبرسى، ١
 . 371، ص 20 ، ج الميزان فى تفسير القرآن. طباطبايى، محمدحسين، ٢
 ش. 1376، آبان 68، سال ششم، شمارW پيام زنماهنامۀ ؛ 63ص  كوثر، محبوبه است،. ورعى، سيدجواد، ٣
 . 33. احزاب، ٤
، من ال يحضره الفقيه؛ ابن بابويه، محمد بن على، 72، ص الغيبة للنعمانى. برای نمونه بنگريد به: ابن أبى زينب، محمد بن ابراهيم، ٥
 . 179، ص 4 ج 
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ـُرونيِكتـاٍب َمْكنُـوٍن ال   ى فـمٌ يِإنُه َلقُْرآٌن كَر((((فرمايد:  مى واقعهسورهٴ در انتهای  اْلُمَطه ـُه ِإال ١ ؛))))َمس 
با توجه به اين آيه، تنها اهل بيت، مـّس  »كند مگر مطهرون. وجودی پيدا نمى كس به قرآن، مّس  هيچ«

 ضيلتى بزرگ برای حضرت زهراست.كتاب مكنون دارند و اين هم فبه وجودی 
نه تشريعى و با توجه  ،تكوينى است حق تعالى در اين آيه، ارادهٴ  كه منظور از ارادهٴ  با توجه به اين

 ـ اين داند ـ نه پاكى از نجاسات ظاهری را پاكى از گناه و آلودگى مى» رجس«كه معنای  به احاديثى
تـوان  و آلودگى اسـت، بلكـه مى زهرا از هرگونه گناه ترين دليل بر عصمت فاطمهٴ  شريفه، بزرگآيهٴ 
ه اين مطلب، ك چنان اری از انبيا وائمه نيز برتر است؛طاهره، از بسي مقام صديقهٴ  از بعضى جهات گفت

 شود. تابى خواهرش زينب مشاهده مى در شب عاشورا در پاسخ به بى از سخنان تاريخى امام حسين
تطهيـر، عصـمت و طهـارت زهـرای مرضـيه را يـادآوری يهٴ آ با استناد به7 امير مؤمنان على

به منازعه برخاست و فدك را كـه در اختيـار آن حضـرت  حضرت زهرا با اّول كنند. وقتى خليفهٴ  مى
را نشنيد و شاهدانش را قبول نكرد، امام على خطـاب بـه وی  بود، مصادره كرد و دعوی آن حضرت

،گفت: اگر كسى ادعا كند كه  زهرا مرتكب منكر شـده اسـت و بـرای ادعـای خـود،  اطمهٴ ف نعوذا باّهللاٰ
تطهيـر، شـهادت آيـهٴ  زيرا ؛ای بياورد و تو او را تصديق كنى، كتاب خدا را تكذيب كرده شاهدانى هم

 خدا بر طهارت زهراست.
معدن الرساله، هـم   هم اهل بيت النبوه و«آن بانوی بزرگ حد وسط و محور ارتباط اهل كسا بود: 

آنان اهل بيت نبوت و معدن رسـالت هسـتند: آنـان فاطمـه، پـدر « ٢؛»بنوها بعلها و  بوها و أ فاطمه و 
  ».هستندفاطمه، همسر فاطمه و پسران فاطمه 

شود  ای پاك از او زاده مى زنى كه ذريه اهل بيت با رسول خدا، يك زن است؛ محور اصلى ارتباط
  ٣.داستاتصال اين فرزندان با رسول خ كه تنها حلقهٴ  و اوست

، ذات مستجمع صفات جماليه و جالليه است اگر به اين نكته دقت كنيم كه گويندهٴ   – اين كالم، اّهللاٰ
حقيقت اين تكريم  – اش مساوی با تحقق و وقوع است خدايى كه پروردگار عالم وجود است و اراده

 خواهيم كرد. را بهتر احساس
                                                             

 . 79تا  77. واقعه، ١
  . حديث معروف كساء. ٢
 . 172،  نگرش قرآن به حضور زن در تاريخ انبياره، . گرجى، مني٣
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َك ف((((مباهله: آيهٴ  .2 ْعِد ما جاَءَك ِمَن الِْعلِْم َفقُْل تَعالَْوا نَْدُع َأبْناَءنا َو َأبْناَءكُْم َو ِنساَءنا َو ِنساَءكُْم َو ِه ِمْن َب يَفَمْن َحاج
ِ َعلَى الْكاِذب  ثُم َأنْفَُسنا َو َأنْفَُسكُمْ  كنند بگو  با كسانى كه با تو در امر نبوت مجادله مى« ١؛))))نينَبْتَِهْل َفنَْجَعْل لَْعنََت اّهللاٰ

 »گويان. لعنت خدا بر دروغ گاه آنع كنيم. بياييد پسران و زنان و نفوس خويش را بخوانيم و تضرّ 
در روز مباهله،  ،اع و اتفاق استكه قريب به اجم سنّىطبق احاديث متواتر و مشهور ميان شيعه و 

حسنين و فاطمه وعلى همراه او بودند و به سوی كه  درحالىنجران، پيامبر را مشاهده كردند  مسيحيان
 آمدند. مى مكان مورد نظر
كـه زنـان و همسـران پيـامبر در  با اين ؛، منحصر به حضرت فاطمه شده است»نسائنا«در اين آيه 

هانى و ديگران وجـود داشـتند،  و زنان بزرگ ديگری مانند صفيه و اماند  حضرت بوده های آن حجره
زيرا مباهله (ابتهال و نفرين كردن) با نصارای نجران يـك كـار دعوت نشدند؛  كدام به اين مباهله هيچ

 دارند. عادی نيست و تنها افراد خاص، صالحيت آن را
يـن صـحنه، ايمـان و اعتقـاد مباهله، از لحظات حساس تاريخ اسالم است و حضـور در ا صحنهٴ 
  كنند. طلبد. پيامبر برای حضور در اين صحنه از ميان زنان، تنها، فاطمه را انتخاب مى خاصى مى
                گونـه درسـت همان ؛امتى از زنـان اسـت منزلهٴ  يا اين انتخاب از آن روی است كه فاطمه به ،حال

يا  ؛ترين افراد در نزد پيامبر بود اين روست كه او محبوب از ؛ ياتنهايى يك امت بود كه ابراهيم، خود به
                 توانسـت قـدم در ايـن صـحنه چون در ميان زنان مسلمان، تنها فاطمـه بـود كـه بـا يقينـى تـام مى

            ترين زنـان در نـزد رسـول خـدا  حق اين است كه فاطمه هم يك امت بود، هم محبـوب البتهبگذارد. 
كننده گروهى باشد كه به حقيقت و بر حق بـودن مسـلمانان،  توانست تكميل ها زنى بود كه مىو هم تن

              زيـرا آنـان  بـود؛محـور اصـلى اتصـال آن گـروه بـه رسـول خـدا  چنـين او . هميقينى كامل دارنـد
  شوهر و فرزندان او بودند.

كنـد و او را در چنـين  ی، احضـار مىكه پيامبر، فاطمه را در اين درگيری اجتمـاعى ـ اعتقـاد اين
ای بارز و سرمشقى عينى است برای تمام زنان عفيفى كـه دارای  نمونه خود، ،دهد ای قرار مى مخاطره

نيز  هايى حاضر شوند. شجاعانه در چنين صحنه توانند خدايند و مىاعتقادات حقند و پيرو صادق راه 
 نبودنواالی زهرای مرضيه نزد پيامبر خدا و برابرعينى و ملموس است بر جايگاه  ىدليل ،اين نمايش

 بود. واجد آنخاصى كه  هيچ زنى با او درمقام و رتبهٴ 
                                                             

  . 61. آل عمران، ١
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ُ ِعباَدُه الذي یذِلَك الذ((((ت: مودّ آيهٴ  .3 ُر اّهللاٰ اِلحاِت قُْل ال َأْسَئلُكُْم َعَل يَبش يَن آَمنُوا َو َعِملُوا الص ِه َأْجـرًا ِإال
َة فِ  َغُفوٌر َشكُوٌر َأْم يْقتَِرْف َحَسَنًة نَِزْد َلُه فيَو َمْن   قُْربىالْ  ىاْلَمَود َ ِ َكِذبًا َفِإْن   ُقولُوَن اْفتَرىيها ُحْسنًا ِإن اّهللاٰ َعَلى اّهللاٰ

ُ ي ُ اْلباِطَل َو يَك َو َقْلبِ   ْخِتْم َعلىيَشِإ اّهللاٰ ُدوريِحق اْلَحق ِبَكِلماِتِه ِإنُه َعليْمُح اّهللاٰ اين همان است « ١؛))))ٌم ِبذاِت الص
                        بگـو بـراى .دهـد مـژده مى ،انـد كرده اند و كارهـاى شايسـته كه خداوند به بندگانش كه ايمان آورده

                   كـار نيكـى كنـد در و هـر كـس ،دوسـتدارى در حـق اهـل بيـتممگـر  ،طلبم از شما مزدى نمـىآن كار 
                 گوينـد پيـامبر خـدا قـدردان اسـت. يـا مى خداونـد آمرزنـدهٴ چراكـه  ؛آن برايش جزاى نيـك بيفـزاييم

 .» دروغ بسته است...
چـون اسـالم  ويـد:گ مى ت شهرت يافته،شأن نزول آيات فوق كه به آيات مودٴ  هٴ ابن عباس دربار

 پس از هجرت پيامبر بـه مدينـه اسـتحكام يافـت، انصـار گفتنـد: نـزد پيـامبر بـرويم و بگـوييم در
هـا  آن پيشـبرد ديـن از بـرایتـوانى  آيد، اموال ما در اختيار توست و مى هايى كه پيش مى گرفتاری
نند هميشه كه ود. منافقان ماشريفه نازل شد و پيامبر آن را در پاسخ آنان، تالوت فرمآيهٴ  كنى. استفاده
اظهار داشتند: او در همان مجلس اين سخن را سـاخت تـا مـا را  ،تضعيف رسول خدا بودند صدددر

آيا بر خداونـد دروغ و  :دوم نازل شد كهآيهٴ  گاه آن خويشانش ذليل و خوار گرداند. پس از خود، نزد
  ٢زنيد؟ افتراء مى

وجود تفاوتى متصل باشد يا منقطع،  ))))إال الموّده فى القربى((((هٴ آي كه استثنا در بين اين ،از نظر ادبى
» خواهم جز دوستى اهل بيتم. من پاداشى از شما نمى«استثنا متصل باشد بدين معناست كه  ندارد. اگر

 بهـرهٴ چراكه  ؛تدوستى اهل بيت پيامبر، اجرى براى پيامبر نيس«و اگر منقطع باشد، بدين معناست كه 
اى  اين دوستى، نصيب مسلمانان و دوستداران اهل بيت آن حضرت است و بدين وسيله چنين خواسته

 .» در راستاى دعوت مردم به دين است9 از سوى رسول خدا
ت گروهى كـه مودّ  ؛وزن اجر رسالت است كفه و هم سنگ، هم تى است كه همبايد ديد اين چه مودّ 

                 اش ههمـان بـانويى كـه پيـامبر دربـار قـرار دارد؛ امـت محبوبهٴ  و ای مرضيهآنان زهر سلسلهٴ  بر سر
لسانه و التعدل الكفتـان إالّ باللسـان، وال يقـوم  ، انتما كفتا الميزان، فاطمةحسينيا  يا حسن« فرمود:

شـاهين آن  ترازويى هستيد كـه فاطمـه، شما دو كفهٴ  ،اى حسن و حسين« ٣؛»الكفتين اللسان إالّ على
                                                             

 . 24و23. شوری، ١
  . 222و221، ص 4، ج الكشاف، ی. زمخشر٢
،  اّهللاٰ بن نور  . بحرانى اصفهانى، عبد٣  . 1187، ص 3ه، فاطم2، قسم11 ، ج عوالم العلوماّهللاٰ
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 ،شـود اسـتوار نمى ن و شاهينشاهين آ هٴ وسيل بهمگر  ،گيرد نمى ترازو در حال تعادل قرار است و كفهٴ 
  »ترازو. مگر بر دو كفهٴ 

  شود. معرفى مى تعادل در اين كانون در اين كالم، زهرا، تنظيم كننده و برقرار كنندهٴ 
ِ ينًا يَكْأٍس كاَن ِمزاُجها كاُفورًا عَ  ْشَربُوَن ِمْن يِإن اْألَبْراَر ((((: . آيات ابرار4 ُرونَهـا يْشـَرُب ِبهـا ِعبـاُد اّهللاٰ َفج
ُه ُمْسَتطيخاُفوَن يوُفوَن ِبالنْذِر َو يرًا يَتْفج عاَم َعلىيرًا َو يْومًا كاَن َشر ِه ِمْسـك  ْطِعُموَن الطرًا يمـًا َو َأسـيتينًا َو يُحب

 ِ ابـرار در « ١؛))))راً يْومًا َعبُوسًا َقْمَطري ِإنا َنخاُف ِمْن َربنا ُد ِمْنكُْم َجزاًء َو ال ُشكُوراً ي ال نُرِإنما نُْطِعُمكُْم ِلَوْجِه اّهللاٰ
آشامند و آن كافورهـا،  ير است، مىهای بزرگ لبريز بهشت كه چون كافور، سرد و دلپذ آخرت از جام

                ای كـه بـرای بنـدگان خـاص خـود  خوشبوی و شيرين است. اين آب، آميخته است بـه آب چشـمه
ست. اين آب گوارا مثـل ايـن صرها مهياها حاضر است و در ق خلق شده و هر كجا بخواهند آن كاسه

های وفادار خداست. اينان به  د و در اختيار بندهبهشت، هميشه جريان دار است كه در عمارات و ابنيهٴ 
            ند. اينـان در ترسـ نذر خود وفا كرده و اطاعت خدا كرده و از روزی كه محنت آن آشـكار اسـت، مى

و  گويند: ما برای خدا، اطعام كرديم كنند و به زبان حال مى يتيم و اسير، اطعام مى راه خدا به مسكين و
               هـمدر روزی كـه چهـره برافروختـه و در خـواهيم. مـا از پروردگارمـان ری نمىاز شما جزا و تشك
 »ترسيم. كشيده است، مى

نـازل 7 حضرت زهرا و شوهر و دو فرزندشـان  هٴ ها دربار مات فريقين است كه اين آيهاز مسلّ 
و على بـرای   نذر فاطمه هٴ ربارو د7شده است. آيات اين سوره در مدينه در هنگام كسالت حسنين

، نام سى و چهار تن از كسانى كه شأن نزول اين سـوره الغديرعالمه امينى در نازل شد.  آنانسالمتى 
 ٢.است كرده  اند، ذكر داستان دانستهاين را 

تنها  .در اين مختصر، مجال پرداختن به دقايق تفسيری و جزئيات آنچه در اين سوره آمده، نيست
» حورالعين«در اين سوره، سخنى از  :كنيم مى، اكتفا سنّت  اهل مفّسرآلوسى،  لطيف از نكتهٴ  به ذكر اين
شده، به ميان نيامـده اسـت و چـه بسـا ايـن  عنوانهای بهشتى  های ديگر يكى از نعمت كه در سوره

 زهـرا باشـد كـه سـوره در فضـيلت او و ناگفتن، به حرمت نور چشم رسول خـدا، حضـرت فاطمـهٴ 
                                                             

  . 10تا  5. انسان، ١
  به بعد.  154، ص 3، ج الغدير. عالمه امينى، ٢
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  ١.د شده، نازل شده استنمند خواه ى كه در بهشت از آن بهرههاي اش و نعمت خانواده
باِن  ی َفِبأَ اِن يْبغِ ينَُهما بَْرَزٌخ ال ياِن َب يْلَتقِ يِن يَمَرَج اْلَبْحرَ ((((: التقاء بحرينآيهٴ  .5 كُما تَُكذْخُرُج ِمنُْهَما ي آالِء َرب

  اين آيه ازجمله آياتى است كه به حكم تفسير باطنى بر آن حضرت منطبق است. ٢.))))اللْؤلُُؤ َو اْلَمْرجانُ 
تالقـى بحـر  هٴ خان فريقين، معتقدند كه شأن نزول اين آيات دربارثان و مورّ ان و محدّ مفّسربرخى 

 است.7 حضرت فاطمه و على هٴ دربار نبوت و واليت و
كند كه مـراد  نقل شده، ذكر مى سنّتاز طريق اهل ها  آن عالمه بحرانى، دوازده روايت كه بعضى از

  ٣.كنند گاه بر يگديگر، بغى و سركشى نمى على و فاطمه هستند كه هيچ» بحرين«از 
مشـعل هـدايت برايشـان و  مرتبط شـده نبوت و واليت مطلقه با بندگانش از طريقالهى،  بارگاه

. اينـان انـد ، حضرت رسول و خانـدان عترتسلسلهٴ نبوت و واليت فرد اتم و اكمِل  .برافروخته است
 فيوضات غيبى هستند. روحانيت ربوبى را تشكيل داده و واسطهٴ  بارگاه هستند كه
اد وجود اسـت، كه عالم طبع از تركيب و تجزيه و تحليل عناصر و مواليد، دائمًا در ايجطور  همان
انسانيت و معنويت نيز اين ارتباط در بين ارواح مجرده كه در ابـدان مختلفـه بـروز و ظهـور  در عالم
جملـه، تالقـى اقيـانوس  . از آنآورد دست مى ها، عناصری ممتاز به از آن تالقىى كرده، كنند، تجلّ  مى

عصـمت و طهـارت، تالقـى كـرده و از آن  مهد هٴ واسط  بهمحيط نبوت با دريای عميق واليت است كه 
 بشر به وجود آمده است. گوهرهايى گرانبها برای استفادهٴ 

 پنج تــن و فاطمــهٴ وجــود دربــارهٴ كــريم  آيــاتى كــه در قرآن ،ســخن گفتــيم آغــازدر  كــه چنان
  يم.تنها به ذكر چند نمونه از آيات پرداخت ،ما در اين مقال واست  است، بسيار3 زهرا

                                                             

 . 265، ص 4، ج البرهان فى تفسير القرآن. بحرانى، سيدهاشم، ١
 . 22تا  19. الرحمن، ٢
 حضرت زهرا(س). نامهٴ قرآن و  ، ويژه56(نخستين نشريهٴ قرآنى به زبان فارسى)، شمارW  بينات. ٣
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  فصل دهم:  
  

 پرسش) 25( در قرآنزن ايگاه و شخصيت ج
 

هرگونـه خواهيـد بـه كشـتزار خـود       ،زنان كشتزار شـمايند «بقره كه  ةسور 223 ةبا توجه به آي.1

كـي از راه عقـب كـه اگـر خـود      ينزد) «103ص ،14ج ،و با توجه به حديث پيامبر (وسائل »درآييد

دينـي   كه از نظـر پزشـكي و علمـاي   تم بدانم خواس مي ،همسر راضي به اين امر باشد اشكال ندارد

  .  ها براي من شرح دهيد خواهش دارم از هر دو نظر با توجه به علت .چگونه است

  :احكام مربوط به كامجويى از پشت زن
  قرآن كريم:

افشـانى شـما هسـتند، مسـران شـما محـل بذره«؛ ))))ى ِشْئتُمْ َأن ْرٌث َلكُْم َفْأتْوا َحْرَثكُْم ِنَساُؤكُْم حَ (((( الف)
  .» آميزش نماييدها  آن توانيد با بخواهيد مى  بنابراين هر زمان

معنى  به» ىأن«ر ..) ندارد. اگ.منظور است و ربطى به كيفيت نزديكى (از پشت و» هر زمان« ،در آيه
و در هر زمان و مكان، از گونه  توانند هر مى مكان و زمان (با هم) باشد، منظور اين است كه دو همسر

ای  مهم اين است كه مهريه نكتهٴ  ١.)در قانون شرع ممنوع شده است لذت جنسى بهره گيرند (جز آنچه
وری  طبيعـى بـا زن و بهـره طور هبـ شود؟ برای آميـزش كه برای زن هنگام عقد ازدواج قرار داده مى

با زن آميزش كنـد  –از عقب  مثالً  –طبيعى راه غير اگر كسى خواست از ،بنابراين .طبيعى از زن است
ای قـرار  وری مهريه تواند با اين عذر كه در هنگام عقد، برای اين بهره زن باشد و زن مى بايد با اجازهٴ 

ای جديـد بـرای  دادن مهريـهپس از قراراجازه ندهد.  شدن خودداری كند و داده نشده است از تسليم
  شدت مكروه است. باز چنين عملى بهزن،  وری از عقب و اجازهٴ  بهره

                                                             

 . 141، ص 2، ج تفسير نمونه. رك: مكارم شيرازی و ديگران، ١
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ُ ...(((( ب) ْرَن َفْأتُوُهن ِمْن َحْيُث َأَمـَركُُم اّهللاٰ جا كه خـدا فرمـان  از آن ،چون پاك شدند«...؛ ))))...َفِإَذا َتَطه
  كنند. به اين آيه استشهاد مى ،قائالن به حرمت » نزديكى كنيد...  داده است با ايشان

َيـاَقْوِم َهـُؤالِء (((( فرمايـد: خداوند از زبان پيامبرش لوط كه قومش را خطاب قرار داده بود، مى ج)
دختـران   مو مـن حتـى حاضـر[هستند  دختران من ها اين ،گفت: ای قوم من«))))...َبنَاتى ُهن َأْطَهُر َلكُمْ 

لوط «؛ ))))َقاَل هُؤآلِء َبنَاِتى ِإن كُنتُْم َفاِعِليَن ((((.» ترند برای شما پاكيزه ]ها اين .آورمخودم را به عقد شما در
.» دهم تا اگر خيال عملى داريـد انجـام دهيـد به قوم خود گفت: من اين دخترانم را به نكاح شما مى

  كنند. بقره استشهاد مىسورهٴ  223سورهٴ هود و 78آيهٴ  و معتقدان به جواز اين كار به اين آيه 
  

  حديث شريف:

پرسيدم كه از پشت با زنش نزديكى   مردی هٴ دربار7 اّهللاٰ عبدگويد: از ابو يعفور مى  بن ابىعبداّهللاٰ  الف)
  .» اشكالى ندارد ،باشد اگر زن راضى «كند. فرمودند:  مى

 فرمود:7  پرسيدم و حضرت  نزديكى با زنان از عقب هٴ دربار7 عبداّهللاٰ گويد: از ابو همو مى ب)
  »تو اين كار را بكنى. ولى من دوست ندارم  ؛اشكالى ندارد«

مـردی از  :عرض كـردم7 رضا گفت: به امام گويد: از صفوان شنيدم كه مى ن حكم مىعلى ب ج)
ترسد آن را مطرح كند و از شما شرم دارد.  دوستان شما از من خواسته پرسشى را مطرح كنم كه او مى

تواند با زنش از عقب نزديكـى  عرض كردم: آيا مرد مى »پرسش او چيست؟« فرمودند:7 حضرت
عـرض كـردم: شـما نيـز ايـن كـار را  »آری، اين به دست خود اوست.« ودند:فرم7  كند؟ حضرت

  »كنيم. ما اين كار را نمى ،نه« كنيد؟ فرمودند: مى
  

  تفصيل احكام:

ولـى  ؛نزديكى كردن با زن يا كنيز از عقب جايز است –كه نظر مشهور است  –بنا به نظر اقوی  الف)
 ى زن يا زيان رسـاندن بـدو؛رضايتناويژه هنگام  به شديدًا كراهت دارد و احوط، ترك اين كار است.

  بر آن داللت دارد. –تر گفته شد  كه پيش –يعفور  خبر ابن ابىكه  چنان
  نزديكى كرد؟ اقوی چنين است.  توان در ايام حيض از عقب با زن بنا بر جواز اين عمل، آيا مى ب)
وجوب غسل، عده  [از جلو] است: زير همانند جماع از راه طبيعى نزديكى از عقب در احكام ج)
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ق گرفتن مهر، باطل كردن روزه، ثابت شدن حد زنا اگـر زن بيگانـه باشـد، مـالك تحقـق گرفتن، تعلّ 
آن اسـت، حرمـت دختـر و  دخول حشفه (قسمت جلويى آلت تناسلى مرد) يـا بـه مقـدار كه جماع
   .رتب استمورد آميزش قرار گرفته و ديگر احكام مصاهره كه بر دخول مت زنِ مادر
زيرا در اخبار آمده اسـت كـه  ؛نيست طالقه كافى  نوع جماع در حصول حالل شدن زن سهاين  د)

همديگر را بچشند (كنايه از انزال در رحم زن اسـت)، پـس بـه ايـن قصـد،  ،بايد زن و مرد (عسيله)
  جنسى بايد از طريق طبيعى صورت پذيرد.  آميزش
  ١.بار، كفايت كند ز آميزش جنسى واجب چهارماه يكرسد كه اين كار ا بعيد به نظر مى ه)

                    ای، صـافى، مكـارم،  امـام، بهجـت، خامنـه(هـا از پشـت از نظـر آيـات عظـام  نزديكى با خانم
                ايـن كـار بـدون رضـايت زوجـه حـرام و بـا «آيةاّهللاٰ مكارم شـيرازی:  ٢.كراهت شديد دارد )،نوری

شديد دارد و اشكال پزشكى آن قابـل انكـار نيسـت و تكـرار آن سـبب نـوعى  رضايت وی كراهت
  ٣»شود. انحراف جنسى مى

 :های جسمانى آن از منظر پزشكى جنسى از نوع مقعد و آسيب بررسى رابطهٴ  
مبنـى بـر سـالم بـودن و  ای مًا هـيچ نظريـهكند و مسلّ  ای را توصيه نمى هيچ پزشكى چنين رابطه

  .اين رابطه هميشه از نظر پزشكى ممنوع است ،عكساست. بر طه ارائه نگرديدهاين راب ضرر بودن بى
داخلى ها  آن يا دريچه است  كه يكى از ٤اند دستگاه گوارشى دارای دو نوع اسفنكتر پزشكان گفته

از ايـن  ورودی غذا به معده و خروج آن اسـت و يكـى ديگـر و غيرارادی است كه عبارت از دريچهٴ 
مری پايين آمده  شود، از طريق وقتى غذا بلعيده مى ،درواقعاست كه ارادی است.  اسفنكترها خارجى
دارنـد كـه غيـرارادی  رود. در محل ورود و خروج معده، عضالت حلقوی وجود و به سمت معده مى

                                                             

 ). www. almodarresi. com( ّهللاٰ سيدمحمدتقى مدرسىا سايت دفتر آية. ١
 توضـيح المسـائلاّهللاٰ صافى،  آية ؛1 مسئلۀ، النكاح، الفصل االّول، 2ج  ،ةتعليقات العرواّهللاٰ فاضل،  اّهللاٰ نوری و آية . امام خمينى، آية٢

اّهللاٰ  دفتـر آيـة ؛، احكام الحيض، السابعةتعليقات على العرواّهللاٰ مكارم،  ؛ آية419 سؤال ،تفتاءاسای،  اّهللاٰ خامنه آية ؛450 مسئلۀ، مراجع
اّهللاٰ  آيـة ؛اّهللاٰ سيستانى: اگر زن راضى باشد، كراهت شديد دارد و اگر راضى نباشد، بنا بر احتيـاط واجـب جـايز نيسـت آيةو  بهجت

اّهللاٰ تبريـزی،  آيـة ؛اّهللاٰ وحيد: بنا بر احتياط واجب جايز نيسـت ريزی و آيةاّهللاٰ تب آية ؛450 مسئلۀ، مراجع توضيح المسائلسيستانى، 
  . 228 مسئلۀ، 2، ج الصالحين منهاجاّهللاٰ وحيد،  آية ؛228 مسئلۀ، 1، ج منهاج الصالحين ؛1463 سؤال، استفتائات

  .558، ص 2، ج استفتائات جديد. مكارم شيرازی،  ٣
4.sphincter. 
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كنيد كه نيـاز بـه  زمانى كه شما احساس مى شود. خود در زمان مناسب باز و بسته مى است و خود به
، طور كـه گفتـه شـد همان شود. مىاسفنكتر داخلى دوم باز  ،داريد مقعد وع از دريچهٴ عمل خروج مدف
 ،مقعد (اسفنكتر خارجى) و در كل دفع مـدفوع غيرارادی است. اما عمل باز كردن دريچهٴ  اين بازشدن

داريـد و  اجابـت مـزاج يعنى از زمانى كه احساس كرديد نياز بـه ؛ستشما ارادی است و در اختيار
خودتان باعث خارج شدن مدفوع  داريد تا به محل مناسب برسيد و سپس به ارادهٴ  را نگه مى خودتان
داشتن و اين عمل خارج كردن مدفوع توسط اسفنكتر خارجى كه ارادی است انجام  ، اين نگهشود مى
در درون مقعـد  ءجنسى از راه مقعد يا كـًال وارد شـدن هـر شـى بايد دانست كه رابطهٴ  ،شود. حال مى

درستى كـار  به ١خروجى مقعد شود كه دريچهٴ  مى موجبديدگى اسفنكتر خارجى شده و  باعث آسيب
، امكان ارادی خروج شود. پس به مرور زمان يعنى از قدرت ارادی خارج مى ؛خودش را انجام ندهد

ارادی مـدفوع از خواسـته و غيـرنا ،دهيد. در ايـن صـورت داشتن خود را از دست مى مدفوع يا نگه
هايى از مـدفوع در لبـاس زيـر مشـاهده  هميشـه لكـه چنين حالتى،در  .شود مقعد خارج مى چهٴ دري
  مًا اين برای هيچ آدمى خوشايند نيست.گردد كه مسلّ  مى

هماننـد هپاتيـت، ايـدز، سـفليس و سـاير  ،ويروسـى و ساير بيمارهـای عفـونى ،از جهتى ديگر
 كنند كه در رابطهٴ  خيلى از افراد تصور مى .شوند ىتر منتقل م های مقاربتى از طريق مقعد راحت یبيمار

هـای  بايد بدانند اتفاقًا چون درون مقعد حاوی بـاكتری كند كه نمىرا تهديد ها  آن مقعدی هيچ خطری
با شستشـو از  ها گيرد. اين باكتری تر انجام مى ت.. راح.نظير ايدز و هايى زيادی است، انتقال ويروس

 ها و... كـه در رودهٴ  در مقعد از نظر جذب ويتامينها  م كه اين باكتریيذكر كنروند. اين را هم  نمىبين 
 ٢.شوند برای انسان بسيار مفيد هستند كوچك جذب نمى

 عبارتند از: ،)ُدبُريا  مقاربت از پشت(اين عمل برخى ديگر از عوارض 
چون لذت حقيقـى  كه مجامعت از طريق مقعد برای زن دارد اين است كهای   هعارضترين  . مهم1

، شود نه از طريق مقعد، بنابراين جنسى برای زن از طريق مقاربت از فرج و مجرای تناسلى حاصل مى
 يابد كـه وسـيلهٴ  نزديك خود را موجودی مى ميلى جنسى شده و در آيندهٴ  زن دچار سردمزاجى و بى

  خدادادی لذتى ببرد. دفع شهوت شوهرش شده و خودش نبايد از اين غريزهٴ 
                                                             

1.Anal. 

  . 182و 181كمال روحانى، ص  ۀ، ترجماحمد قرقوزالحميد، عبد ،. ر. ك: دياب٢
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، مانند يك كش محكم دور آلت مرد را گرفتـه داردای حلقوی  مقعد ماهيچه كه دهانهٴ جا  آن . از2
احتمال پس زدن منى به عقب و  ،كند و در اثر اين عمل خروج منى مانند يك سد عمل مى و در لحظهٴ 

  پروستات و عوارض ناشى از آن خيلى زياد است. های منى و غدهٴ  فشار به كيسه
 .ابتالی مـرد بـه زودانزالـى در آينـده اسـت ،جمله عوارض مقاربت از راه مقعدكه از اين آخر . نكتهٴ 3
گونه كه بايد از همبستری با همسرش لذت ببرد و بنابراين دچار سـردمزاجى شـده و  تواند آن نمى ،درنتيجه

  مشكالت روحى پيدا خواهد كرد.
  
      هـاي خـود    طور خواسـتيد بـا زمـين   هر  ،هاي شما هستند ها زمين زن :فرمايد ميقرآن  چرا. 2 

   رفتار كنيد؟

چه زن) از نظر حقيقت انسانيت و مسائل ارزشـى يكسـانند و  ،از ديدگاه قرآن، افراد انسان (چه مرد
ِ َأْتقـاكُم((((د: نـيك بر ديگری جز به تقوا و عمل صالح بيشتر، برتری ندار هيچ  ١ ؛))))ِإن َأْكـَرَمكُْم ِعْنـَد اّهللاٰ
َو ُهـَو ُمـْؤِمٌن   َمْن َعِمَل صاِلحًا ِمْن َذَكـٍر َأْو ُأْنثـى(((( ،»ن شماستيباتقواتر ،ن شما نزد خداونديتر ىگرام«

سته كنـد ي، كار شا ا زني، مرد  هر كس« ٢؛))))ْعَملُونَ ينُهْم َأْجَرهُْم ِبَأْحَسِن ما كانُوا يَبًة َو َلَنْجزِ ياًة َط ينُه حَ ييَفَلنُحْ 
 آنچـهنًا بهتر از يقيم و يبخش ى] م ىات [واقعيح ،كو]يزه [و نيپاك ای ىاو را با زندگ قطعاً  ،و مؤمن باشد
  .»  ميده ىاند به آنان پاداش م انجام داده
دليل برتری مرد بر زن يا دليل بر تحقير زن نيست. اين آيه، زن را بـه  ٣،))))ِنساُؤكُْم َحْرٌث َلكُمْ (((( هٴ آي

مورد توجه قرار گيرد. گرچه در آيه، وجه شبه كشتزار تشبيه كرده است. در هر تشبيه، بايد وجه شبه 
زندگى به تغذيه نياز دارد و  هٴ گونه كه انسان برای ادام ذكر نشده است، شايد وجه شبه اين باشد: همان

نسل بشر نيـز بـه وجـود زن هٴ شود، برای ادام بدون كشت و زرع مواد غذايى، حيات آدمى تأمين نمى
ن ضرورت و نياز است و در مقام بيان اين نكته است كه زنان نبايد نياز است. پس آيه در مقام بيان اي

  آزار و اذيت شوند و در مقام بيان برتری مرد بر زن نيست. 
يكى از چيزهای الزم برای تحقق ظهور كالم اين است كه گوينده در مقام بيان چيزی باشد كه مـا 

                                                             

  . 13. حجرات، ١
  . 97. نحل، ٢
  . 223. بقره، ٣
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ايـن مطلـب، مقـدمات حكمـت گفتـه  گوييم كالم در آن چيز ظهور دارد ـ در علم اصول فقه بـه مى
ـ و چون خداوند در اين آيه، در مقام بيان برتری مرد بر زن نيست، بلكه درصدد بيان نياز به  شود مى

  توان از آن، برتری را برداشت كرد.  نمى ،زن و لزوم حفظ وی و آزار نرساندن به وی است
از كشـتزار اسـت، يـك برداشـت  كننده برتر اين سخن كه زن به كشتزار تشبيه شده است و كشت

ز مصاديق تفسـير بـه رأی باشد و اقرآن  هايى تحميل نظر به آيات ذوقى است و شايد چنين برداشت
  شدت از آن نهى شده است. محسوب شود كه به

  نماييم: را برای وضوح بيشتر مطلب خدمتتان ارائه مى تفسير نمونهعين عبارات  ،در پايان
كم نسـاؤ(((( :فرمايد: همسران شما محل بذرافشانى شما هسـتند مى 223هٴ آي ،بقرهسورهٴ قرآن در «

 .))))فاتوا حرثكم انـى شـئتم(((( :آميزش نماييدها  آن توانيد با مى هر زمان بخواهيد ،بنابراين ؛))))حرث لكم
ممكن است برای بعضى سنگين آيد كه چرا اسالم  د و اين تشبيهان هزنان تشبيه به مزرعه شد جا ايندر 
 باريكى در اين تشـبيه نهفتـه شـده نكتهٴ كه  درحالى ؛نيمى از نوع بشر چنين تعبيری كرده است هٴ دربار

 خواهد ضرورت وجود زن را در اجتماع انسانى نشان دهد كه زن وسـيلهٴ  مى قرآن ،حقيقت[است]. در
اين سخن در  .ای است برای حفظ حيات نوع بشر كه وسيلهبل ،اطفاء شهوت و هوسرانى مردان نيست

نگرنـد، هشـداری  مـى هوسـبازی چون يك بازيچه يـا وسـيلهٴ  كه نسبت به جنس زن همها  آن برابر
بذرافشانى است و گاهى به خود مزرعه نيز اطـالق معنى  بهمصدر است و » حرث« شود. مى محسوب

شـود و  زمان است اسـتعمال مىمعنى  بهكه » متى«معنى  هب از اسماء شرط است و غالباً » انى« شود. مى
 هٴ دربـارماننـد آنچـه  ؛مكـان اسـتمعنى  بـهگويند و گاهى نيز  مى زمانيه» انى«در اين صورت آن را 
اين غذای  : ای مريم،زكريا گفت« ١؛))))ُم َأنى َلِك هذا قاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اّهللاٰ يا َمرْ يقاَل ((((حضرت مريم آمده: 

زمـانى  زمانيه باشـد، توسـعهٴ  ،فوقآيهٴ  در» انى«اگر » بهشتى را از كجا آورده ای؟ گفت: از نزد خدا.
و اگـر مكانيـه  ،يعنى در هر ساعتى از شب و روز مجاز هسـتيد ؛كند آميزش جنسى را بيان مى مسئلهٴ 

اين احتمال نيز وجود دارد كه اشاره به هـر دو  .در مكان و چگونگى انواع آميزش است عهٴ باشد، توس
و در هر زمان و مكان، از لذت جنسـى بهـره گونه  توانند هر مى جنبه باشد و به اين ترتيب، دو همسر

  ٢.»گيرند (جز آنچه در قانون شرع ممنوع شده است)
                                                             

  . 37. آل عمران،  ١
  . 141، ص 2، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازی و ديگران، ٢
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                عقـب زن را  ازجـواز آميـزش  ،انيـه دانسـته شـودمك» ىان«الزم به يادآوری است كه حتى اگر 
                شـود پـس مـراد ايـن مى .شـود زيرا عقب زن، كشتزار نيست و در آن بچه توليد نمى ؛كند صادر نمى

اند اگر با  گفته زيرا مردم مدينه مى ؛فرزند آميزش شود در محل ايجادِ  ،كه از هر مكان، ولو از پشت زن
              شـايد آيـه درصـدد نفـى ايـن  بـدين تريتـب، .آيد از پشت سر آميزش شود بچه لوچ به دنيا مىزن 

  .باشدسخن بوده 
  
   مصداق آن چه كساني هستند و حكمش چيست؟ ،))))الزانى ال ينكح اال زانيه(((( :نور ةسورسوم  ةآي. 3

به مـردان و  البته اين حكم در روايات اسالمى .با زانى و زانيه است تحريم ازدواج ،ظاهر آيات فوق
مشـهور اگر به اين عمـل  ،بنابراين .دان هبوده و توبه نكردمشهور شده است كه به اين عمل مقيّد زنانى 
خود را نيز  تصميم بر پاكى و عفت گرفته و اثر توبهٴ  گيری كرده و خود كناره يا از اعمال گذشتهٴ  نباشند
هـا  آن زانيه بر عنوان زانى و بدين ترتيب، مانع است. بى شرعاً ها  آن د، ازدواج بانشاب هنشان داد مالً ع

كه بـه  (اين اّول در صورت البته است. حالتى بوده است كه زائل شدهاين موضوع  ؛ زيراكند نمىصدق 
)، ازدواج بـا دوش مىاده از روايات اسالمى استف ی كهقيد اين عمل مشهور باشند و توبه نكرده باشند؛

  .كند مى تأييدو شأن نزول آيه نيز آن را  آنان جايز نيست
 :معـروف زراره از آن حضـرت پرسـيد خوانيم كه فقيـه مى7 در حديث معتبری از امام صادق

نَـا َو ِرَجـالٌ   اٌء َمْشـُهوَراٌت نَِسـ  ُهنَ «چيست؟ امام فرمودند:  )الزانى ال ينكح اال زانيه((((آيهٴ  تفسير بِالز  
نَا  َمْشُهوُرونَ  اُس ُشِهرُ  ،بِالزنَـا يَم َعلَ يَفَمْن أُقِ    ْوَم بَِذلَِك اْلَمْنِزلِ يالْ  وا َو ُعِرفُوا بِِه َو الن َهٌم بِالز نَا َأْو ُمت الز ِه َحد

ْوبَةَ ْعِرَف مِ ينَاكَِحُه َحتى ينْبَِغ ِألََحٍد َأْن يلَْم  زنـا  اين آيه اشاره به زنان و مردانى اسـت كـه بـه« ١؛»ْنُه الت
بـر او  كسى كه حد زنـا ؛شده بودند، و امروز نيز چنين استبوده و به اين عمل زشت شناخته مشهور 

او ظـاهر و  تا توبهٴ  با او ازدواج كند سزاوار نيست احدی ،گرددمشهور اجرا شود يا به اين عمل شنيع 
   .نيز آمده است یاين مضمون در روايات ديگر ٢».دشناخته شو
بار زنا، مشكلى بـرای ازدواج فـرد  توان فهميد كه با يك از خود آيه نيز مى ،نظر از روايات صرف

                                                             

  . 354، ص 5 (ط. اإلسالمية)، ج  الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، ١
  367، ص 14. همان، ج ٢
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خبـری صـورت  بهبلكـه  ،كند بر او صدق نمى» ىزان«اسم  ،زيرا در اين صورت ؛آيد زناكار پيش نمى
گويند كه زنا كـردن حرفـه و راه و روش او  وقتى به او زانى مىاما  ؛»زنا كرد ىفالن«شود كه  گفته مى
  كند. فرق مى» راننده است«كه با فالنى » كرد ىرانندگ ىفالن«مانند  ؛شده باشد
  
   ها برتري داده است؟ خداوند مردها را بر زنقرآن  چرا در. 4
اُموَن َعَلى النساءال((((: است بلكه فرموده ،بيان نشده كه مردان بر زنان برتری دارندقرآن  در جاُل َقو ١.))))ر 

شمول آن داشت تا بتوان به دليـل و  بودن مرد و دايرهٴ » قوام«درست از  ىدرك نخستبايد  باره در اين
 .سه نكته بايد روشن شود: معنا، گستره و حكمت جا ايندر  ،آن راه يافت. بنابراين فلسفهٴ 

» قـّوام«يعنـى،  ؛»ام و هو ادارة المعاشيالقوام من الق«آمده است: » امقوّ « معنای كلمهٴ  ارهٴ الف) درب
  ٢.امور زندگى است ادارهٴ  معنای بهو آن » اميق« مشتق شده از
ايـن آيـه، بيـانگر برتـری ديگر،  عبارت بهاست. محدود اين حكم به روابط خانوادگى  ب) گسترهٴ 

وليت مرد در سرپرستى كانون خانواده را بيـان نمـوده و بـه ئن نيست و تنها مسمطلق مرد نسبت به ز
  كند. (مانند لزوم تأمين نيازهای اقتصادی خانواده) اشاره مى وليتئدنبال آن، به برخى از توابع اين مس

خـانواده و تـأمين  طبيعى مرد، توانايى بهتری بـرای ادارهٴ  طور به اين حكم آن است كه ج) فلسفهٴ 
های زنـدگى زن نيـز بـر دوش  ای به زن پرداختـه اسـت و هزينـه های آن دارد و نيز مهريه ازمندیني

زن نيازمند محيطى امن همراه با آسايش كافى است تا در پرتـو آن بتوانـد بـه  ،اوست. از طرف ديگر
تربيت او قرار داده شده است (مانند حمل، رشد و  انجام وظايف ديگری كه در نظام آفرينش بر عهدهٴ 

يت مرد و در راسـتای آن تـالش بـرای اداره و تـأمين مسئولرياست و  ،فرزند و...) بپردازد. بنابراين
متناسب با نظام خلقت زن و مرد اسـت  نيازهای خانواده، نه تنها امری شرعى بلكه حقيقتى تكوينى و

ت امـور مـديريتى و مسئولي اساس، اين برخى از حيوانات نيز مشهود است. و شبيه اين مسئله، در بر
ولى رسـيدگى بـه كودكـان و  ؛ردی و... همراه است به مرد سپرده شده استخُ  اقتصادی كه با اعصاب

  به زنان واگذار شده است. ،خواهد بيشتری مى تربيت آنان كه آرامش و عاطفهٴ 
                                                             

  . 34. نساء،  ١
  . 215، ص 4، ج القرآن تفسير فى الميزان محمدحسين، . طباطبايى، ٢
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 پـس  ،نفقه از شوهر خود اطاعت كننـد خاطر  بهها  اگر قرار باشد زن ،نساء ةسور 34 ةدر آي. 5

  .توانند روزي خود را درآورند مي ها هم خيلي از زن
يك واحد كوچك اجتماعى است و همانند يـك اجتمـاع بـزرگ بايـد رهبـر و سرپرسـت  خانواده
 ،بگيرند آن را به عهده جمعى كه زن و مرد مشتركاً  ؛ زيرا رهبری و سرپرستى دستهداشته باشد واحدی

و تحت نظـارت او  »معاون« خانواده و ديگری» سيرئ« يديكى با ،مرد يا زندرنتيجه  .مفهومى ندارد
مردان سرپرست زنـان  .كند كه مقام سرپرستى بايد به مرد داده شود تصريح مى جا اين درقرآن  .باشد
اُموَن َعَلى النساءِ (((( :هستند جاُل َقو و اجحاف و تعـدی نيسـت استبداد ،رالبته مقصود از اين تعبي ١.))))الر، 

  .الزم است های ها و مشورت منظم با توجه به مسئوليتو واحد  رهبرِی  ،بلكه منظور
هيئتى (حتى يك هيئت دو نفری)  اين مسئله در دنيای امروز بيش از هر زمان روشن است كه اگر

باشـد وگرنـه  »ا عضويون معا«و ديگری  »رئيس«حتمًا بايد يكى از آن دو  ،مأمور انجام كاری شود
موقعيت  اين .سرپرستى مرد در خانواده نيز از همين قبيل است. شود مى پيداها  آن هرج و مرج در كار

 .ه استوجود خصوصياتى در مرد است كه آيه به اجمال از آن گذشتخاطر  به
 زنـدگى وهای  هزينـه پرداخت مهر، تأمين درخصوصبرابر زن و فرزندان  در مردتعهد  ،به عالوه

سرپرسـتى  دهد كه وظيفـهٴ  مى همسر و فرزند، اين حق را به او زندگى آبرومندانهٴ  سازی شرايط فراهم
ولى بايد  ؛امتياز داشته باشند البته ممكن است زنانى در جهات فوق بر شوهران خود .او باشد عهدهٴ  بر

شكى نيسـت  .ردگي مى ا در نظربلكه نوع و كلى ر ،ندارد تك افراد و نفرات نظر گفت كه قوانين به تك
تواننـد  مىچه زنان نيـز بيشتری دارند؛ اگر رای اين كار آمادگىزنان ب ، مردان نسبت بهكه از نظر كلى

  ٢.نيست پذير عهده بگيرند كه اهميت آن ترديد بر وظايفى
 ،كندهای زندگى زن و فرزند را تأمين  الزم به يادآوری است كه وقتى مرد مهريه را بدهد و هزينه

منـد  های مـالى زن بهره و نيازمند باشد كه از كمك نتواند است؛ اما وقتى به هر جهتىمديريتش كامل 
                    از او امتيـاز بگيـرد و در مـديريت خانـه، نقـش  ،اين كمك به شوهر تواند در مقابِل  باشد، زن نيز مى

توانند از همين اهرم استفاده كننـد تـا  درآمدند مىشاغل و دارای  ،زنان ،ايفا كند. بنابراين اگر امروزه
                                                             

  . 34. نساء، ١
  . 412، ص 3، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازی و ديگران، ٢
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ان، يـك حكـم حكم مـديريت مـردديگر،  عبارت بهانه همه براساس مشورت انجام شود. كارهای خ
اگر تمـام  ،دهد. حال های مالى است كه مرد انجام مى هزينه خاطربلكه بخشى از آن به ،دی نيستتعبّ 

  ايفا كند. خانهتواند سهم خود را در مديريت  مى ،دها را زن تأمين كر هزينه از اين يا بخشى
  
   تواند اين حالت را قبول كند؟ ازدواج مرد با چهار زن؟ احساس زن؟ مرد مي ةمسئل. 6

در آخر با نگاهى نو، مسـئله داده،  را ارائه ات موجودنظرتعدادی از  نخست ،در پاسخ به اين پرسش
  .كنيم مىبررسى را 

توان آشنا شـد. بـرای  های اين قانون الهى مى ای از حكمت بيت، با پاره لبا مراجعه به روايات اه
  پردازيم:  مىها  آن پاسخ به پرسش شما به بيان برخى از

                    ،كنــد پرســند چــرا مــؤمن زنــان متعــدد اختيــار مى در پاســخ كســانى كــه مى7 امــام بــاقر
                  سـپس در مقـام توضـيح ادامـه .»نـاه حفـظ كنـدكه خود را از آلـودگى بـه گ برای اين«د: نفرماي مى
                    شـود و گـرد  نيـاز مى داشـته باشـد، از ميـل بـه حـرام بىدسترسـى اگر فـرد بـه حـالل «د: نده مى

   ١.»حرام نخواهد رفت
تى هـای فراگيـر جهـان هسـ سـنّتمناسب، از  دانيم كه پاسخ دادن به نيازهای آدمى با عرضهٴ  مى

آن دانسته است تا فردی از آن  كم دستتقاضای جنسى انسان را ارضای   ِمناسب است. اسالم، عرضهٴ 
ای  گونـه بهعفاف و حيـا، زنـان را  و چون پوشش كه اسالم با تدابيری همجا  آن محروم نشود؛ ولى از

ر مردان بـيش وجود چنين ميلى د طبعاً شود،  مىها  آن كند كه سبب كاسته شدن ميل جنسى تربيت مى
وجود ايام عذر زنان كه شامل يك سوم ايـام معاشـرت اسـت، بـه  ،اين افزون بر .از آنان خواهد شد

كند كه تجـويز قـانون تعـدد  و مانند آن، ممنوعيتى ايجاد مى دهىبخشى از ايام بارداری و شير اضافهٴ 
از اين روست كـه  .ودش ها و بازداشتن مرد از ارتكاب گناه مى زوجات، موجب جبران اين محدوديت

   ٢.بندوباری رواج يافته است ممنوعيت اين قانون، فساد و بىخاطر  بهدر غرب 
شده را بيشتر بودن جمعيت زنان از مردان دانسـته های قانون ياد ديگر، يكى از حكمت. روايتى 2

                                                             

  . 360، ص 3، ج من اليحضره الفقيه. شيخ صدوق، ١
                 ، 4، ج نمونـهتفسـير مكـارم شـيرازی و ديگـران،  ؛200تـا  189، ص 4ج ، الميزان فى تفسير القرآن، . طباطبايى، محمدحسين٢
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 ١.كنـد عرفى مىدست و توانمند در جامعه م مندی تهى ای جامع برای ايجاد تعادل و بهره و آن را برنامه
ولى  ،كه چه بسا ممكن است در بسياری از جوامع، تعداد زن و مرد از نظر آمار برابر باشد توضيح اين

شود، عمـًال تعـداد متقاضـى بـرای ازدواج  چون اين تقاضا از لحاظ سنى در زنان زودتر احساس مى
انـد،  زدواج را بـاالتر بردهبه همين جهت، در جوامعى كه سـن ا .بيش از مردان خواهد بودها  آن ميان

 هـا اين هٴ همـتر از زنـان اسـت. از  اين، عمر جنسى مـردان طـوالنى سوای .فساد بيشتری رواج دارد
 رو، ايـناز  .دهـد در جامعه حوادثى وجود دارد كه مردان را بيشتر در خطر نـابودی قـرار مى ،گذشته

   ٢.تواند تعادل ايجاد كند وجود چنين قانونى مى
كه چرا اين قانون فقط برای مردان مجـاز شـمرده شـده،  تى ديگر، در بيان حكمت اين. در رواي3

هـا بـا او  زن هٴ همـآمده است: زيرا وقتى مرد چهار همسر اختيار كند، نسبت خويشـاوندی فرزنـدان 
 مـردان در ايجـاد نطفـهٴ  هٴ همـچـون  ،روشن است؛ ولى چنانچه زنى دو شوهر يا بيشتر داشـته باشـد

ريكند، نسبت خويشاوندی فرزندان با شوهرهای زن مشخص نخواهد شد و اين موجب فرزندان او ش
   ٣.... خواهد شد از هم پاشيدن نظام خانواده و اصل و نسب افراد و

های اين قانون، بيان اين مطلب الزم است كه هرچند چنين قانونى  بعد از بررسى برخى از حكمت
توانند  ايط سنگينى قرار داده كه فقط اندكى از مردان مىرا اسالم مجاز شمرده است، در اجرای آن شر

كنيم: الف) رعايت عدالت  به برخى از اين شرايط اشاره مى ،آن برآيند. در اين بخش از پاسخ از عهدهٴ 
آنان؛ د) وجـوب  بندی زمان معاشرت (حق قسم)؛ ج) وجوب نفقهٴ  ها در معاشرت؛ ب) تقسيم ميان زن
توانـد  مشـروعى وجـود دارد كـه زن مى های دينـى و ، راهها اين هٴ همذشته از ؛ ه) گنآنافرزندان  نفقهٴ 

  او همسر ديگری اختيار نكند.  شوهرش را ملزم كند كه بدون اجازهٴ 
  احساس زن:  هٴ اما دربار -
  .حيات احساسى ارده، نه برزالً: اسالم اساس اجتماع انسانى را بر حيات عقلى گاوّ 

بين رفـتن عواطـف و احساسـات زن و مواهـب خـدادادی طبيعـى ثانيًا: تعدد زوجات سبب از 
ها بـه  روانشناسى جديد اثبات نموده است كه صفات روحى و عواطف و احساسات انسـان .شود نمى

                                                             

  . 218، ص 2، ج الشرايع علل. ابن بابويه، شيخ صدوق، ١
  ، همان. نمونهتفسير ، همان؛ الميزانتفسير . ٢
  ، همان. الشرايع علل. ٣
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ى و كيفى تفاوت دارد و اين تفاوت به دليل تفاوت تربيت و عادت است. بسياری از آداب و لحاظ كمّ 
  ت و بالعكس. شرقى در غرب مذموم اس رسوم پسنديدهٴ 

 كنـد كـه مـرد او مـى شود وقتى مشاهده نمىدار  ثالثًا: آيا عواطف و احساسات زن غربى جريحه
  ديگر رابطه دارد؟نامشروع با زنان  طور به

تجـويز  .رابعًا: هيچ نظام دينى و فكری مانند اسالم به زن و حقوق و شئون او اهميت نداده اسـت
بـه  .همـراه دارد هزنـان بـ ايدی است كه اين حكم برای جامعـهٴ تعدد زوجات نيز به دليل مصالح و فو

آن هـم  ؛بلكـه حكمـى جـوازی اسـت ،حكم تعدد زوجات، حكمى واجب بر هر مرد نيسـت ،عالوه
اين شـروط و  به باال گفته شد. باتوجهمطالب در ها  آن مشروط به شرايط و قيودی است كه بعضى از

بلكه احترام و شـأن زن  ،گردد شود و حقوق او ضايع نمى نمى ای وارد نه تنها به حرمت زن لطمه ،قيود
  شود. مى جامعه از ابتال به فساد و فحشا حفظ ،يافته ارتقا

  های زير مراجعه نماييد: به كتاببرای آگاهى بيشتر در اين زمينه 
  .شهيد مطهری ،نظام حقوق زن در اسالم . 1 
  .آملىجوادی  اّهللاٰ  آية ،زن در آيينه جالل و جمال . 2 
  .عالمه طباطبايى ،4، ج تفسير الميزان . 3 

  تعدد زوجات، احساسات زن و غيرت مرد: اما نگاه ديگر به مسئلهٴ 
َو ِإْن ِخْفـتُْم َأال (((( :صدر آيه چنين است .خوب ترجمه و تفسير نشده استقرآن آيهٴ  رسد به نظر مى

َو ثُالَث َو ُرباَع َفِإْن ِخْفتُْم َأال َتْعِدلُوا َفواِحَدًة َأْو مـا   النساِء َمْثنى َفاْنِكُحوا ما طاَب َلكُْم ِمَن   تامىيالْ  ىتُْقِسُطوا فِ 
پـس  ،ديـمان به عدالت رفتار نكنيتيد نسبت به يترس ىو اگر م« ١؛))))َأال َتُعولُوا  مانُكُْم ذِلَك َأْدنىيَمَلَكْت أَ 
د كـه بـه يترسـ ىد. [و اگر ميچهار ازدواج كنسه و چهار كه مورد پسند شماست، دو دو، و سه ىبا زنان

ن دستور، به يد]. ايد [اكتفا كنيكه مالكشان هست ى[به] زنانيا  د]ي[ازدواج كن ىكيد با يعدالت عمل نكن
  ».تر است] كيدن شما از انحراف نزديگز یدور

م با آنان به يتيد در صورت ازدواج با دختران يترس ىاگر م«اند:  گونه معنى كرده ان آيه را اينمفّسر
  »د.يچهار ازدواج كند شما باشد دو دو، سه سه و چهارگر كه مورد پسنيبا زنان د ،دينكن عدالت رفتار

                                                             

  . 3. نساء،  ١
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              » مـانيتي«آيـه فقـط لفـظ  .انـد را از كجـا آورده» ميتـيازدواج با دختران «ان مفّسرمعلوم نيست 
          و  اّول فـراز اما مشكلى كه هست اين اسـت كـه بـين ؛را دارد و اصًال سخنى از ازدواج با آنان نيست

            هـای متعـدد  يعنى بين ترس از رفتـار غيرعادالنـه بـا يتيمـان و ازدواج ؛فراز دوم ربطى وجود ندارد
             ان برای ايجاد ربط، يتيمـان را بـه دختـران يتـيم تبـديل كـرده و سـخن از مفّسر .ربطى وجود ندارد

              بـا  ،ميتـيد در صـورت ازدواج بـا دختـران يترسـ ىاگـر م«انـد  تهاند و گف ازدواج آنان به ميان آورده
               اّوالً  .شـود امـا بـاز سـؤال قطـع نمى؛ »ديـگر كـه... ازدواج كنيد با زنان ديآنان به عدالت رفتار نكن

              ر بـالغ، حـق بـه نكـاح دمگـر دختـر غير مگر با دختران يتيم [يعنى غيربالغ] ازدواچ جـايز اسـت؟
               اند بـا ثانيًا بر فرض جواز، اگر نتوانند بـا دختـران يتيمـى كـه همسـرش شـده آوردن خود را دارد؟
               . مگـر ظلـم بـه سـاير زنـانبه چه دليل چندتا همسر از زنان ديگر انتخـاب كنـد ،عدالت رفتار كند

  جايز است؟
                   ود كه آيه خوب تحليـل نشـده اسـت. شـايد مـراد ايـن باشـد: ش ها معلوم مى با توجه به اشكال

زانـو  ید، رويـببر كآنان را به پـارمثًال  –د يها به عدالت رفتار كن ميتيد با بچه يد نتوانيترس ىاگر م«
                      ز بـا مـادرانيـگـر و نيد ای هسـتند و شـما از خـانواده یگريد آنان از خانوادهٴ چراكه  -د و...يبنشان
             شـما  ،ن صـورتيـدر ا تـان مشـكل اسـت.يمـان برايتياز  ىن سرپرسـتيد، بنـابرايسـتيحرم نآنان مَ 
مـان يتيعـدالت و محبـت بـه  نهٴ يت، زميحرمجاد مَ يد تا با ايمان ازدواج كنيتين يد با مادران ايتوان ىم
  »تان فراهم شود.يبرا

حـرم نبـودن يـا...] در شناخت يا مَ  فقدانخاطر  بهترسيد كه [ مى اگر«شود:  پس ترجمه چنين مى
پس [برای رفع اين مشكالت] بـا زنـان دارای دو و سـه و چهـار  ،ميان يتيمان با عدالت رفتار نكنيد

  [فرزند يتيم] ازدواج كنيد.
                تعدد زوجات مربـوط بـه دوران پـس از جنـگ اسـت كـه مـردان زيـادی در جنـگ ،بنابراين
    مـانعى بـر سـر راه سرپرسـتى و  ،حـرم نبـودنهايشان نياز به سرپرستى دارند و مَ  اند، بچه كشته شده

  عدالت است.
نـه  ،مربـوط بـه آن شـرايط اسـت ،سن تعدد زوجات در آيهقدر متقين جواز يا حُ  اساس، اين بر

  شود. كلى مرتفع مى طور به ها تمامى شرايط. پس اشكال

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 های قرآنى ها و پاسخ پرسش    314314314314

   ؟ مگر كنيز آدم نبوده؟حقوق كنيز در قرآن.7

 ،و هيچ امتيازی برای رنگ، ثـروت، مقـام، قبيلـه داند اسالم تمام افراد بشر را از يك پدر و مادر مى
مردمان را پرهيزكارترين آنـان ترين  داند و گرامى مى امتياز را تقوا شود. اسالم تنها نژاد و... قائل نمى

ُهمْ   الناُس «داند:  برابر مى های شانه مردم را مانند دانه داند. اسالم مى  مردم« ١؛»اْلُمْشطِ   َسَواٌء كََأْسنَانِ   كُل
  »های شانه برابرند. مانند دانه

داند و اعتقاد ندارد كـه خداونـد دو نـوع انسـان  نمىبه هيچ وجه فطری  اسالم بردگى و كنيزی را
كـه  مبنى بر اين –ر حق بردگان آفريده است. اسالم بر خالف اعتقاد مردم يونان باستان و عربستان د

              ضمن احترام بـه شخصـيت ايشـان، آنـان را در صـف بقيـهٴ  –حقوق اجتماعى ندارند گونه  آنان هيچ
 اختالف ناچيزیها  آن اگر احيانًا در حقوق .شمرده و برای آنان حقوق متناسب وضع كرده است مردم

تحقيـر و گونـه  يت مصالح اجتمـاع اسـت و هيچشود، به جهت مصلحت خود بردگان و رعا ديده مى
كنيزان استناد كرد؛  توان به مسلمان شدن بردگان و مى ،توهينى در آن منظور نبوده است. در اين زمينه

  شـدند،  نمـىمشـركان مسـلمان  های ديدند، با وجود اذيت اگر توهينى به خود در اين دين مىچراكه 
يافته بودند و به همين دليل بـه ايـن ديـن  ها برابری بين انسان دين اسالم را دين آزادی وها  آن بلكه

  ورزيدند. عشق مى
يك روش عادالنه  نقاط جهان، شالودهٴ  انسانى بسياری ازهای ظالمانه و غير خالف روشاسالم بر

 شرايطى برای بردگان و كنيزان فراهم ساخت كه آنـان بـه مقامـات و ،مجموع ريزی كرد و در را پى
اسالم با فراهم نمودن شرايط  ،حقيقتاسالمى دست يافتند. در علمى و سياسى در جامعهٴ درجات مهم 

اسالمى  پيوستن به جامعهٴ برای را از سراسر دنيا ها  آن انسانى و عاطفى برای زندگى بردگان و كنيزان،
اسـالم  .دج دين اسالم شدنغ و مروّ خود همراه با آزادی، مبلّ  در بازگشت به وطنها  آن نمود ومشتاق 

يكى از عوامل دگرگونى نظام بردگى در جهان، نقـش اسـالم  ،يقين به .گشود راه آزاد شدن بردگان را
كه در جنـگ بـا مسـلمانان اسـير ها  آن .كنيزان نيز مشمول اين قاعده بودند .بوده است در اين زمينه

 سـالمى و مزايـایشدند، بـا فرهنـگ ا كاالی تجاری وارد ممالك اسالمى مىصورت  يا به شدند مى
كنيـز،  كردنـد. مالكيـت اسالمى زندگى مى در جامعهٴ  ،بخش آن آشنا شده و همانند ديگر مردم نجات

از  گرديـد. گفتنـى اسـت كـه مـادر برخـى شبيه عقد ازدواج بود و موجب محرميـت بـه مالـك مى
  .اند هنيز كنيز بود:ائمه

                                                             

  . 39، ص نزهة الناظر و تنبيه الخاطر. حلوانى، ١
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    حرمتي نيست؟ اين بي ؛...»ييدها آنزناني كه مالك «نساء:  سوم ةآي.8

َو ثُـالَث َو ُربـاَع َفـِإْن ِخْفـتُْم َأال   َفاْنِكُحوا ما طاَب َلكُْم ِمَن النساِء َمْثنى  تامىيالْ  ىَو ِإْن ِخْفتُْم َأال تُْقِسُطوا فِ ((((
 مان به عدالتيتيد نسبت به يترس ىو اگر م« ١؛))))َأال َتُعولُوا  مانُكُْم ذِلَك َأْدنىيَتْعِدلُوا َفواِحَدًة َأْو ما َمَلَكْت أَ 

د. [و اگـر يـسه و چهارچهـار ازدواج كن دو، سهكه مورد پسند شماست، دو ىپس با زنان ،ديرفتار نكن
د [اكتفـا يكـه مالكشـان هسـت ى[به] زنانيا  د]ي[ازدواج كن ىكيبا  ،ديد كه به عدالت عمل نكنيترس ىم
  ».تر است] كيدن شما از انحراف نزديگز ین دستور، به دوريد]. ايكن

نه زنان ديگر؛ چون در آن زمان، كنيـز  ،، كنيز است»او ما ملكت ايمانكم« در فقرهٴ منظور از زنان 
اين قرآن  ،شد. به اين اعتبار خريد، صاحب و مالك آن مى هر كس كنيزی مى و شد خريد و فروش مى
  فرمايد. بيان شريف را مى

ن ملكيت به اين معنا بـوده كـه  فقط نسبت به كنيزان بوده، ثانيًا اياّوالً  ،پس مالك زن بودن در آن زمان
مالـك و  معنای به است. اين، جز مالكش كه با او محرم بوده ،كس ديگری حق استفاده از او را نداشته است

قـبًال مالـك  آنچهيعنى  ؛ماضى استصورت  به» ملكت«ثالثًا لفظ  .بودن، نبوده است صاحب تمام اختيارات
نظريـات  ،رابعـًا در ايـن آيـه مطـرح نسـاخته اسـت. كنيزان دربارهٴ مالكيت جديد برايد و سخنى  آن شده

  جديدی مطرح است كه برخى ذيل سؤال ازدواج با چهار زن مطرح گشت.
  
              اي براي آرامـش و راحتـي و آسـايش مـرد اسـت و حقـوق او        فقط وسيلهقرآن  چرا زن در.9

   بسيار كم؟
ايـد، دارای نكـات فراوانـى  خود بدان اشاره نمـوده ای كه شما در پرسش كريمهآيهٴ  بهتر است بدانيد
توان گفت  ؛ حتى مىاش همان آرامش است. اين آرامش برای طرفين است ترين نكته است كه برجسته

  واقعًا مولوی زيبا گفته است: .گيرد شود و در خدمت او قرار مى مرد است كه اسير زن مى اين،
  

ـــزُ « ـــاس نَ ي ـــق» للنّ ـــت ح ـــته اس   آراس
  

  َجســـت؟ داننــد چون آراســت، ق حــ  زآنچــه
  

ـــى  ـــون پ ـــكن الي«چ ـــايس ـــد»ه   ش آفري
  

 ُ   ريـــــد؟كـــــى توانـــــد آدم از حـــــّوا ب
  

ــــيش ــــزه ب ــــَود وز حم ــــويش  رســــتم زال ار بُ ــــان، اســــير زال خ   هســــت در فرم
                                                             

  . 3ساء، . ن١
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ـــدی ـــتش، آم ـــت گف ـــالم مس ـــه ع   آن ك
  

ـــــى يكلم« ـــــن ـــــا ُحمي ـــــى» راي   زدی م
  

ـــب ـــش از نهي ـــر آت ـــد ب ـــب ش   آب غال
  

  (حجــاب) بيــحج زآتــش او جوَشــد، چــو باشــد در
  

ــر دو را ــد ه ــل آم ــى حاي ــه ديگ ــون ك   چ
  

ــــوا ــــردش ه ــــرد آن آب را، ك ــــت ك   نيس
  

ــــالبى ــــو آب ار غ ــــر زن چ ــــاهراً ب   ظ
  

  باطنـــــــاً مغلـــــــوب و زن را طـــــــالبى
  

ــــين خاصــــيتى در آدميســــت ــــن چن   اي
  

  كميســـت از  آن را كـــم اســـت، مهـــر، حيـــوان
  

  گفـــت پيغمبــــر كــــه زن بــــر عــــاقالن
  

ـــاحب ـــر ص ـــخت و ب ـــد س ـــب آي   دالن غال
  

  بـــاز بـــر زن جـــاهالن چيـــره شـــوند
  

  ان كـــه ايشـــان تنـــد و بـــس خيـــره رونـــدز
  

ــــف و َوداد ــــت و لط ــــان رقّ ــــم بودش   ك
  

ـــاد ـــر نه ـــب ب ـــوانى اســـت غال ـــه حي   زان ك
  

  مهـــر و رقّـــت وصـــف انســـانى بـــود
  

ـــود ـــوانى ب ـــف حي ـــهوت وص ـــم و ش   خش
  

ـــق ـــو ح ـــت پرت ـــوق نيس ـــت آن معش   اس
  

ـــوق نيســـت ـــا مخل ـــت آن گويي   ١خـــالق اس
  

اِتِه َأْن َخلََق َلكُْم ِمْن َأْنُفِسكُْم يَو ِمْن آ((((كند: مورد نظر شما اشاره مىآيهٴ  يت خود بهين باّول مولوی در
ًة َو َرْحَمةً يها َو َجَعَل َب يَأْزواجًا ِلَتْسكُنُوا ِإَل  ف َنكُْم َمَود ُرونَتفَ ياٍت ِلَقْوٍم يذِلَك َآل   ىِإنن يهاى او ا از نشانه« ٢ ؛))))ك

انتان دوستى و رحمت يد و ميريها آرام گ د تا بدانياست كه از [نوع] خودتان همسرانى براى شما آفر
دهـد  اين آيه نشان مى» ى است.يها نشانه قطعاً شند، ياند ن [نعمت] براى مردمى كه مىينهاد. آرى، در ا

جهت كه مردان نيـاز  اند و زن آفريده شد تا مرد در كنار او آرامش يابد. در اين كه زن و مرد همجنس
فرقى بين پيامبران و ديگـران نيسـت و همـه در راه تحقّـق هـدف الهـى و  به آرامش و همسر دارند،

 تشكيل خانواده كوشا هستند.
برداری و فريـب، قصـد نپـرداختن  چون نكاح، عقدی نظير عقد بيع و امثال آن است، عزم بر كاله

يـك از زند و انجـام هر مهريه و تصميم به زور و ارعاب در هنگام انعقاد عقد، به صّحت آن ضربه مى
برد. در چنين ميدانى، صداقت و محبّت و  اين امور پس از عقد، ِمهر و محبّت و صميميت را از بين مى

                                                             

  . 2437، دفتر اّول، مثنوی. مولوی، ١
 . 21. روم، ٢
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 جهت مولوی گفته است: اگرچه شخص رسـتم زال اموری از اين قبيل، بيشتر كارساز است و به همين
 جا اسير و تحت فرمان همسر خويش است. سيّدالّشهدا باشد، در اين حمزهٴ يا 

 هٴ همـگويـد: پيـامبر كـه  گيـرد و مى ا مثال ديگری نياز و احتياج را به بهترين نحوی پـى مىاو ب
كنـد و از زبـانش سـخنان وحـى ادا  جهانيان عاشق گفتار اويند و گفتارش همگـان را مـدهوش مى

بـه عبـارت  .»كلمينى (با مـن سـخن بگـو)«گويد:  شود، به او مى رو مى شود، وقتى با عايشه روبه مى
ه اشتباه نشـود ايـن دو گفتن عايشه است. البت محتاج سخن تر، تمامى عالم محتاج نطق او و او حصري

اند؛ مردم به نطق پيامبر نيازمندند تا تكامل يابند و راهى  با يكديگر متفاوت و مختلف كامالً نوع نياز، 
عنويت به جهان ماديت پيامبر به نطق عايشه نيازمند است تا از جهان م اما بگشايند؛به جهان معنويت 

 بيايد و با موجودات اين جهان همنشين شود.
كند: مسلّمًا مـرد از قـّوت بـازو و زور  ای در ذهن مّالی رومى خلجان مى ناگهان شبهه جا ايندر 

اسـت او محتـاج بيشتری برخوردار است و امكانات ماّدی بيشتری در دست اوست؛ چطـور ممكـن 
است مرد اسير زن باشد و او صاحب اختيار؟ در صورتى كـه مـرد  چگونه ممكن نياز؟ باشد و زن بى

ى از او ای ببرد و حتـ هتواند با زور و تدبيرهای مردانه او را تسليم خود سازد و از وی هرگونه بهر مى
گويد: آب نيز از لحـاظ  پردازد و مى گويى مى ، با مثالى به پاسخیبه همين جهت، فور. بيگاری بكشد
ای بـين آنـان  ولى وقتى حجاب و پـرده ؛كند بر آتش غلبه دارد و آن را خاموش مىزدن  زور و نهيب

 كنـد، بلكـه ظرفى روی آتش قرار گرفت، نه تنها آتش را خـاموش نمى هٴ وسيل بهوجود داشت و آب 
حيوانى انسان مطرح  كند. اگر تنها جنبهٴ  ى آن را بخار و فانى مىآورد و حت آتش آن را به جوشش مى

نى از علم و فرهنگ و معنويت و اخالق و... در كار نباشد، مردان بر زنان غالب و پيروزند باشد و سخ
كننـد و از وجـود زنـان نفعـى بـرده  ى آنـان را نـابود مىرا به سكوت و تسليم وا داشته، حتـو زنان 
شود؛ ولـى اگـر  ود و از وجودش نفعى حاصل نمىش گونه كه آتش با آب خاموش مى شود؛ همان نمى
چيرگـى از  ،شود و در اين صـورت ت موجود باشد، مانند حايلى بين مرد و زن واقع مىت انسانيصفا

 بخشد. كند و به زندگى معنا مى آِن زن است و او مرد را با عشق خود گرم مى
ًة َو َرْحَمـةً يـَو َجَعَل َب ((((كه فرموده: قرآن آيهٴ  مولوی با الهام از گويـد: مهـر و رقّـت مى ))))َنكُْم َمـَود،               
               گويـد: او پرتـوی از  كنـد و مى از ديد يك عـارف بـه زن نگـاه مى از همين رو، .وصف انسانى است

رامـش ايجـاد كنـد و توانـد آ ت دارد و مىخالقيـ رتقـدجهت  پرتو خداوند سبحان است و به همين
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بخشد كـه ناخودآگـاه  واده ِمهر و محبّت و صفا و صميميت مىت دارد و به كانون خانالقيچونان او خ
ت او ناشـى از پرتـِو خـالق بـودن خالقيـكه  درحالى كند او خالق غير مخلوق است؛ مى انسان تصور

 اوست، نه استقالل داشتنش.
 ،قـدرت در مـردبـا همـان  قدرت خالقيت دارد و ،زن در نظام تكوين شدگذشت معلوم  آنچهاز 
سـازد  آيه مطـرح مى ،درواقع ،برای آرامش مرد است پس اگرچه در ظاهر زن .كند مىايجاد آرامش 

  بخشى دارد.  آرامش كه زن توان
گردد. در پاسخ بايد به  اری بر مىزگقانون روح قسمت آخر پرسش شما به فلسفهٴ  ،از سوی ديگر

خصوصًا دربارW تفاوت حقـوقى بـين زن يـا  .های جعل يك حكم يا وضع قوانين توجه داشت مالك
مورد نظـر بـوده ها  آن كه مصلحت و مفسده مترتب بر آنيا  مالك استمرد بايد توجه نمود كه آيا بى

هـای  يكى در ارتباط با صفات و ويژگى دهيم:  مىپاسخ  را پرسش شما ،لذا در دو قسمت ذيل ؛است
  ى زن و مرد.ار صالح و ديگری بحث تشابه حقوقزگالزم قانون

شرعى است. اسالم، عقل را يكـى  ز مسائل و احكام اجتماعى يا فردینظام حقوقى اسالم مملو ا 
 ،حـال درعينبه تالزم بين حكم عقل و شـرع، قايـل اسـت.  ابع استنباط احكام شرعى دانسته واز من

خت كامل از تمـام باشد و اين بر شنامبتنى قانون شايسته، قانونى است كه بر مصالح و مفاسد واقعى 
متوقـف جسمى و روحى و نيازها، غرائز و استعدادها و كمال اليق انسانى و راه رسـيدن بـه آن  ابعاد

گـردد  جهل بشری بيشتر مكشوف مى وز با پيشرفت علم و تأمالت فكری،كه روز به ر است. حال آن
  و لذا قوانين بشری، همواره دستخوش تغيير و تحول است. 

هـای  اسالم بر خالف آنچه در تـاريخ و فرهنـگ قرن :تشريعي زن و مرد در قرآن اشتراك تكويني و
االصول، زن و مرد را در امتيازات تكوينى و تشريعى، يكسان  پيشين غرب و شرق گذشته است، على

آيهٴ  . تساوی در ماهيت انسانى و لوازم آن (نساء،1  دانسته است. چند نمونه از اين موارد، عبارتند از:
. تساوی در راه تكامل انسانى و قرب 2 و...)؛  189آيهٴ  اعراف، ؛13آيهٴ  حجرات، ؛11آيهٴ  شوری، ؛1

. تسـاوی در 3 )؛ 35 احـزاب، آيـه ؛72آيـهٴ  توبه، ؛97آيهٴ  نحل، ؛124آيهٴ  به خدا و عبوديت (نساء،
 و...)؛  43آيهٴ  ران،آل عم ؛26آيهٴ  نور، ؛68و  67اطل، كفر و ايمان (توبه امكان انتخاب جناح حق و ب

ای احيانا به  گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره ؛ها وليتئ. اشتراك در اكثر قريب به اتفاق تكاليف و مس4
. اسـتقالل 5 .)؛ و.. 38آيـهٴ  ؛ مائـده،32، 31، 2نور، آيـات  ؛183آيهٴ  اند (بقره، مذكر بيان شده صيغهٴ 
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. اسـتقالل 6 و...)؛  10، 12نـه، آيـات (ممتح اجتماعى، سياسى و اعتقـادی زنـان و حـق مشـاركت
 )؛ 33آيـهٴ  دانست (نساء، پيش زن را مالك هيچ چيز نمى كه غرب تا چند دههٴ  حال آن ؛اقتصادی زنان

              . برخورداری مادران از حقوق خانوادگى نظير پدران، بلكـه حـق مـادر بـا توجـه بـه زحمـات و 7
ــ ــاليف و مس ــاً  وليتئتك ــتر هايش احيان ــوت، بيش ــت (عنكب ــهٴ  اس ــات 8آي ــراء، آي                ؛ 24و  23؛ اس

) و 15آيهٴ  ؛ احقاف،14و 15؛ لقمان، آيات 36آيهٴ  نساء، ؛151آيهٴ  ؛ انعام،14آيهٴ  ؛ مريم،83آيهٴ  بقره،
  ها مورد ديگر. ده

ذ((((فرمايـد:  كريم مىقرآن  :خير» تشابه«آري، » تساوى« رسـول  ١.))))َدةَخَلَقكُـْم ِمـْن َنْفـٍس واِحـ یالـ
ُهمْ   الناُس «فرمودند: 9 اكرم های  يعنى مردم اعم از زن و مرد مانند دندانـه ٢؛»اْلُمْشط  َسَواٌء كََأْسنَانِ   كُل

ان در آنـرو تشـابه  هـيچ مرد در حيثيت و شرافت انسانى، بـه اشتراك زن و الزمهٴ  .شانه با هم برابرند
های  اما آيا با توجه به تفاوت ؛بلكه زن و مرد در حقوق عمومى و حقوق انسانى برابرند حقوق نيست،
گونه تقسيم كار و وظيفـه و اختصـاص كـاركردی در ميـان باشـد؟  ، نبايد هيچانكارناشدنىموجود و 

البته با توجه به  ؛تاسالم هرگز امتياز و ترجيح حقوقى و ارزشى برای مردان نسبت به زنان قائل نيس
 احيانـاً  ،مـردان گذاشـته اسـت دليل تكاليف بيشتری كه بر عهدهٴ ه تالزم حق و تكليف ممكن است ب

  بيشتری نيز قائل شده باشد.  اختيارات
  كنيم: آن اشاره اينك به تبيين چند مورد كه اختيارات بيشتری به مرد داده شده، همراه با فلسفهٴ 

يك زندگى جمعى  باألخرهق طالق به مرد داده شده، دليلش اين است كه كه ح اين :. حق طالقاول 
گيـرد  نياز به مدير دارد؛ اسالم نيز كسى را كه كمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثير قرار مى

 زندگى مشترك معرفى كرده و حتى نفقه و هزينـهٴ  ول ادارهٴ ئتر است، مس و از نظر مديريت جمعى قوی
 پذيرِی كه نوع مردان از نظر مديريت و انعطاف دگى را هم بر او واجب نموده است. در ايناين زن ادارهٴ 

زنـدگى  ،تر هستند، شكى نيست. به عبـارت روشـنتر  قویها  كمتر در برابر احساسات خام، از خانم
 ،تالش در حفـظ خـانواده اسـت. حـال ،دارد و يكى از شئون  اين مديريتنياز مشترك به مديريت 

  طالق و انفكاك از چند حال خارج نيست: اجرای
  ؛. حق طالق به دست مرد باشد1

                                                             

 . 1. نساء، ١
  . 39، ص نزهة الناظر و تنبيه الخاطر. حلوانى، حسين بن محمد بن حسن بن نصر، ٢
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  ؛. حق طالق به دست زن باشد2
  ؛استقاللى اين حق را دارا باشند طور به . هر دو3
  ؛باشدبه دست هر دو اشتراكى صورت  به. اين حق 4
  . اصًال حق طالقى وجود نداشته باشد.5
 يى و گسستن اين رابطه به صـالح طـرفين اسـت.، جداگاهىچراكه فرض پنجم صحيح نيست؛  

دارد؛ زيرا ممكن است يك نفـر منافات فرض چهارم هم معقول نيست و با حكمت جعل قانون طالق 
فرض سوم آمار طـالق را  كند. طالب طالق و نفر ديگر طالب عدم آن باشد و باز زندگى را سخت مى

چـون از  ؛شـود به ضرر او تمام مى ،د و مهريه نگيردباال خواهد بُرد. تازه اگر زن اين حق را اعمال كن
ای  زيـرا بايـد مهريـه ؛نظر جسمى و روحى ضرر ديده است و اگر مهريه را بگيرد به ضرر مرد اسـت

از فـروض  اّول كه همسری داشته باشد و اگر مرد اين حق را اعمال كند كـه فـرض بدون اين ،بپردازد
كـه آمـار  ها عالوه بـر اين احساسات و عواطف فراوان خانمگانه است. فرض دوم هم با توجه به  پنج
ها تقاضای طالق دارند) و عالوه بر اشـكالى كـه در  آمار غالبًا خانمبرد (زيرا از نظر الق را باال مىط

گـردد و محبـت زن را در دل مـرد  مطرح شد، باعث سستى كانون محبت خانواده نيـز مى فرض سوم
  دهد.  كاهش مى
 بر اين اسـاس، قدم شود. است كه مرد خود برای طالق پيش اّول صورت ،ن فرضبهتري ،درنتيجه
 زن را بپردازد تا ضررهای زن كاهش يابد و چون مرد احساسات كمتری دارد و آيد كه مهريهٴ  الزم مى

اگـر زن، جـدًا خواسـتار  ،بله .كند المقدور از دادن طالق خودداری مى مهريه را نيز بايد بپردازد، حتى
در  ،دهد. عالوه بر ايـن خود را ببخشد و در اين صورت مرد او را طالق مى تواند مهريهٴ  بود مى طالق

ازجمله طالق وكالتى، طـالق قضـايى و  ؛شود شرايطى نيز زن حق طالق دارد كه مانع ظلم به وی مى
  طالق توافقى. 

گسسته و صورت  بهآن  زن در نظام حقوقى اسالم جزئى از كل است و نگاه به ارث و ديهٴ  مسئلهٴ    
 .شـود های ناصـواب مى راهـزن انديشـه و موجـب برداشـت ،ارتباط با ديگر اجزای اين مجموعه بى

  .كردتوجه به اين احكام  ،نظام خانواده در اسالم توان جدا از مجموعهٴ  نمى ،بنابراين
ال اگر زن، ح .بسيار مهم است ضوع آرامش خانواده و سالمت فرزنددر نظام خانوادگى اسالم، مو

سـو،  از يك . درنتيجه،شود مىمواجه استرس و اضطراب  با ،در جريان مشكالت مالى و... قرار گيرد

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 321 جايگاه و شخصيت زن در قرآن 

                        بايـد زن ازكـه شود و از سوی ديگر، در زمـان وضـع حمـل و شـير دادن  زده مى كانون خانواده غم
های زنـدگى زن و  هزينـهاسـاس، ين همـ برشود.  ، آرامشش گرفته مىآرامش كامل برخوردار باشد

كـه  بـرای اين گاه آنفكر كند. ها  آن دربارهٴ مرد قرار گرفته تا نيازی نباشد كه زن  عهدهٴ  بر كامالً فرزند 
دو برابـر  ،االرث او در بيشتر موارد سهم ،مهريه را تأمين كند چنين همهای زياد و  مرد بتواند اين هزينه

  است. االرث زن قرار داده شده سهم
شود تا بيش از پـيش  انداز مى او برايش پس االرث زن و نيز مهريهٴ الزم به يادآوری است كه سهم

  گردد. و اموال مرد و درآمدهای او برای زندگى روزمره هزينه مى شودبر آرامشش افزوده 
ت مرد دو برابر زن است، بحث قرآنى نيست و ايـن تفـاوت بـر طبـق روايـا ديهٴ كه  اين :سوم. ديه

گـردد،  ان مـرد پرداخـت مىشود كه پولى كه در مقابل جـ تنها به همين نكته بسنده مى جا اين ١.است
ای كه پس از كشته  آن مقدار اضافه .شود ساوی با پولى است كه در مقابل جان زن پرداخت مىدقيقًا م

او بـوده  عهـدهٴ ذمـه و  بربلكه بابت اموری است كه  ،بابت جان او نيست ،درواقعدهند،  شدن مرد مى
هـا را  آناو بـوده و االن كـه نيسـت تـا  عهدهٴ  برهای زندگى زن و فرزند اوست كه  يعنى هزينه  است؛
  بايد از سوی قاتل پرداخت گردد.  ،بپردازد
كنـد، كشـته شـدن مـرد،  گونه ناراحـت نمى كشته شدن زن و مرد، ديگران را يكديگر،  عبارت به

كند كه از  برای كشته شدن يك زن دارد، ناراحتى ديگری نيز ايجاد مىهايى كه  ناراحتى هٴ همعالوه بر 
مرد برای تـأمين ايـن  ديهٴ  های زندگى زن و فرزندانش از كجا تأمين شود و مقدار اضافهٴ  اكنون هزينه

  هاست. گونه نگرانى ها و رفع اين هزينه
يكسـان و در  كـامالً دی موارد كمتر از مرد نيسـت، بلكـه در مـوار هٴ همديه و ارث زن در  :خالصه

  جمله:واردی ارث زن بيش از مرد است، ازم
  زن در كمتر از ثلث با مرد برابر است. . ديهٴ 1 
در كاللـۀ امـى  چنـين هم. ميراث پدر و مادر يا بستگان مادری، بين زن و مرد يكسان اسـت. 2 

د باشد، چيـزی بـه تر از مر شود و اگر زن نسبت به ميت نزديك طرف پدری مقدم مى طرف مادری بر
  رسد. مرد نمى

                                                             

 ،35تـا  31های  شماره ،فقه (كاوشى نو در فقه اسالمى) احمد عابدينى در مجلهٴ  نوشتهٴ  ،»ثابت و متغير«های  در مقاله. اين مطلب ١
  .تفصيل بحث شده است به
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زن كمتر از مرد است، ايـن مسـئله مبتنـى بـر مصـالحى در نظـام  . اگر در مواردی ارث و ديهٴ 3 
نه تنها به نيكوترين وجهـى جبـران شـده اسـت، بلكـه  ،مقابلرد است. درخانوادگى و روابط زن و م

غربـى » سـميفمن«زی است كـه در اساسًا حقوق زن در چنين نظامى بسيار بيش از مرد و فراتر از چي
  كه: وجود دارد. توضيح اين

و نه تنها  هحق محروم بود كلى زن از اين كه به هاسالم در شرايطى به زن حق ارث بردن داد )الف 
ُ  از مرد ارث نمى   شد. چون كااليى به ارث برده مى بلكه خود هم رد،ب

  استقالل بخشيد. دارايى خوداسالم به زن استقالل اقتصادی داد و او را در تصرف  ب) 
های خـود و  عالوه بر استقالل اقتصادی، اسالم در هيچ شرايطى زن را بـه تـأمين نيازمنـدی ج) 

مرد است و اگر خودش نيز  های او بر عهدهٴ  رفع نيازمندی ل،است و در عين حا موظف نكردهخانواده 
را در جهـت هـا  آن يست كـهست و موظف نشخصى آن درآمدها ، مالكدرآمد اقتصادی داشته باشد

ليكن مرد در هـر حـال موظـف اسـت  ؛های خود صرف كند حتى نيازمندیيا  های خانواده نيازمندی
  نيازهای زن را تأمين نمايد. 

چيزی به نام حق نفقه وجود نـدارد و زن نيـز مجبـور اسـت بـرای  اّوالً  ،اما در كشورهای غربى 
گـردد كـه  موجب افسردگى و اسـترس زن مى ،و همين تأمين معاش خود به تالش و فعاليت بپردازد

آنان كار و تأمين مقداری از هزينـه را بـرای  .اند آنان در معادالت خود، اصًال به اين مقوله فكر نكرده
ها داده كه كار بكننـد يـا نكننـد و  باره، اختيار را به خود خانم اما اسالم در اين ؛دانند زن ضروری مى

تواند با وصيت خود، شخص واحدی  در جهان غرب شخص مى ند يا نكنند؛ ثانياً ای را تقبل بكن هزينه
سـت كـه در مـوارد جا اينرا وارث تمام دارايى خود بگرداند و آن را به زن و فرزند ندهـد. شـگفت 

متعددی ديده شده است كه ثروتمندان بزرگى تمام دارايى خود را طبق وصيت برای گربـه يـا سـگ 
 ،در حقوق اسالمىكه  درحالىاند!  د و تمام اعضای خانواده را از آن محروم ساختهان خود به ارث نهاده

تواند بيش از يك سوم مال  شود و كسى نمى ن الهى تقسيم و توزيع مىميراث ميت بر اساس حكم معيّ 
  خود را وصيت نمايد و زن و فرزند را از حقوق خودشان محروم سازد.

گونه  اين نتيجهٴ «نويسد:  مى زانيالمطبايى در تفسير گرانسنگ الزم به يادآوری است كه عالمه طبا
ولـى در  ؛شـود ، مرد دو برابر زن، مالك مى»كتملّ « تقسيم ارث بين مرد و زن آن است كه در مرحلهٴ 

ى خود را براى خود نگه يرا زن، سهم و دارايز ؛برد شه زن دو برابر مرد بهره مىي، هم»مصرف« مرحلهٴ 
   ١».كند ى خود را صرف زن مىيمى از داراين ،درواقعز بپردازد و يزن را ن د نفقهٴ يباولى مرد  ؛دارد مى

                                                             

 . 215، ص 4 ، ج الميزان فى تفسير القرآنطباطبايى، محمدحسين،  .١
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  :جوع كنيد بهبرای آگاهى بيشتر ر 
  ؛نظام حقوق زن در اسالم. مطهری، مرتضى، 1 
 2 ،   ؛زن در آيينه جمال و جالل. جوادی آملى، عبداّهللاٰ
  ؛و مقام زنقرآن  . كمالى، سيدعلى،3 
  ؛ررسى ميراث زوجه در حقوق اسالم و ايرانب. مهرپور، حسين، 4 
  ؛جمالى محالتى الدين جمال ترجمهٴ  1، جقوانين فقه اسالمى. صبحى محمصانى، 5 
  ؛روشنفكر و روشنفكرنما. الهامى، داود، 6 
  ؛زن از ديدگاه اسالم. ربانى خلخالى، 7 
  .در اسالمدرآمدی بر نظام شخصيت زن محمدتقى سبحانى،  و محمدرضانژاد،  زيبايى. 8 
  
 و«منظـور از   ،نساء كه دربـارة نافرمـاني زنـان از شوهرانشـان اسـت      ةسور 34  ةدر آي. 10

   چوب؟يا  دست، تازيانه: زدني است چه نوع كتك» اضربوهن

ٰجالُ ((((متن آيهٴ مدنظر چنين است:  اُمونَ  َالر لَ  ِبٰما َالنٰساءِ  َعَلى َقّوٰ َفض  ُ  َأْنَفُقوا ِبٰما َو  َبْعٍض  َعلٰى  َبْعَضُهمْ  َاّهللاٰ

اِلٰحاُت  َأْمٰواِلِهمْ  ِمْن  ُ  َحِفَظ  ِبٰما ِلْلَغْيِب  ٰحاِفٰظاٌت  ٰقاِنٰتاٌت  َفالّصٰ  َو  َفِعُظـوُهن  نُُشـوَزُهن  َتٰخـاُفونَ  َالّالِٰتي َو  َاّهللاٰ
 َو  َاْلَمٰضاِجعِ  ِفي اُْهُجُروُهن  َتْبُغوا َفالٰ  َأَطْعَنكُمْ  َفِإنْ  ِاْضِربُوُهن  َسـِبيالً  َعلَيِْهن  ِإن  َ ؛ ))))َكِبيـراً  َعِليـا ٰكـانَ  َاّهللاٰ

                    كـه خـدا مـردان را [از جهـت  مردان، كارگزاران و تدبيركننـدگاِن [زنـدگى] زناننـد، بـه خـاطر آن«
كـه  توان جسمى، تحّمل مشكالت و قدرت روحى و فكری] بـر زنـان برتـری داده، و بـه خـاطر آن

پردازند؛ پـس زنـاِن شايسـته و   عنوان حقّى واجب] مى [مردان] از اموالشان هزينهٴ زندگى زنان را [به
[و مطيع شوهر] ند [و] در برابر حقوقى كه خـدا [بـه نفـع  درستكار [با رعايت قوانين حق] فرمانبردار

كنند. و  آنان برعهدهٴ شوهرانشان] نهاده است، در غياب شوهر [حقوق و اسرار و اموال او را] حفظ مى
زنانى كه از سركشى و نافرمانى آنان بيم داريد [در مرحلهٴ اّول] پندشان دهيد، و [در مرحلـهٴ بعـد] در 

ای كـه احسـاس آزار بـه دنبـال  گونـه ن دوری كنيد، و [اگر اثر نبخشيد] آنـان را [بهها از آنا خوابگاه
وييد؛ يقينـًا جنداشته باشد] تنبيه كنيد؛ پس اگر از شما اطاعت كردند برای آزار دادن آنان هيچ راهى م

  »خدا بلندمرتبه و بزرگ است.
  شويم:  مى متذكر اند نكاتى را كه ديگران گفته ، نخستسؤالدر پاسخ به اين 
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زيرا معلوم است زنى كـه شـوهرش  ؛ديده و مظلوم نيست ستم دربارW زوجهٴ بحث  ،فوقآيهٴ  در . 1
بحث دربارW زنى اسـت كـه شـوهرش  .تمّرد كنداز اوامر شوهر دارد حق  ،كند حق او را مراعات نمى

  ١.كند ولى او از اطاعت شوهر سر پيچى مى ؛كند تمام حقوق او را مراعات مى
 گانـهٴ  سـوم از مراتـب سـه بينيم كه تنبيه بـدنى در رتبـهٴ  گر به مفهوم آيه درست دقت كنيم مىا . 2

اصـطالح  دوم به در درجـهٴ  ،اندرز و نصيحت اسـت اّول در درجهٴ  ،بنابراين ؛ذكرشده در آيه واقع است
ممكـن  ،خوبى مراعات شود اگر اين مراتب به ،حال .سوم تنبيه بدنى است كردن است و در درجهٴ قهر

   ٢.مواردش خيلى كم خواهد بود ،آخر نرسد و اگر هم بدان رسيد است نوبت به مرحلهٴ 
تنبيـه  ،بلكه طبق مفاد روايـات ؛مطلق تنبيه منظور نيست ،كه در كتب فقهى نيز آمدهطور  همان . 3

ی كه موجب شكستگى و جراحت نگردد و باعث كبودی بدن نشود. طور به ؛بايد ماليم و خفيف باشد
ضرر و زيانى حاصل شود، مرد بايد غرامـت آن را بپـردازد.  ،اند اگر در اثر ضرب فقها گفته ،ابراينبن

و انتقام صورت بگيرد طبـق بيـان خاطر ى تنبيه بايد برای اصالح باشد و اگر برای تشّف  ،افزون بر آن
   ٣.حرمت و گناه دارد ،فقها

نقـل 7الرضـا فقهروايتى از  ٤،نواربحاراالدر ;عالمه مجلسى ،و چگونگى زدن مقدار ارهٴ درب
ْربُ «... نموده است كه  َواكِ   َو الض و  كماننـد مسـوا ىليد با وسـايزدن با« ٥؛»قايَضْربًا َرفِ   َو ِشبِْههِ   بِالس

  .» متيهم با مدارا و مال امثال آن باشد، آن
ن باشد و هرگز ترين حد ممكبايد در پايين» ضرب«دهد كه  مى خوبى نشان ظاهر روايت فوق به 

ماننـد  ،چوبى بسيار نازك ،ای كه در اين روايت اشاره شدهنبايد اندك آسيبى بر بدن وارد كند. وسيله
  است.ه ضرب سبك و كم ،مسواك يا ريحان ساقهٴ 

كه مـرد  زند و حال آن ز كسى كه زنش را مىكنم ا من تعجب مى«فرمايد:  در حديثى مى9پيامبر
در حـديث طـور  همين »انتان را با چوب نزنيد كه در آن قصـاص اسـت.به زدن اولى از زن است. زن

                                                             

 . 522، صرسائل و مقاالت. سبحانى، جعفر، ١
 . 546، ص 4، ج الميزان فى تفسير القرآن. طباطبايى، محمدحسين، ٢
 . 343، ص  2ج  ،آيات االحكام؛ حسينى جرجانى، 207، ص  31ج  ،جواهرالكالم . نجفى،٣
 . 58، ص 101 (ط. بيروت)، ج  بحار األنوار. مجلسى، محمد باقر ، ٤
  . 245، ص 7الفقه الرضا، 7سوب به على بن موسى، امام هشتم. من٥
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خداوند به نگهبان آتش جهنم خود دسـتور  ،هر مردی آسيبى به زنش برساند«فرمايد:  ديگری هم مى
   ١.»او با گرمای جهنم لطمه وارد آورند گونهٴ به  ،دهد كه هفتاد بار مى

در  دمرد باي ،زن از امور زناشويى سرباز زد هرگاه .شود خالف عقل يا فطرت محسوب نمى ،تنبيه
 با مالحظـهٴ  ،نداد پاسخاگر مراتب قبلى  گاه آن .بعد نصيحت كند و سپس قهر كند ،صبر كند اّول درجهٴ 
 كـه بود. درحالىجا  دربارهٴ آن به ىنقد عقل بود،نخست  رتبهٴ در تنبيه روی بياورد. اگربه تنبيه  ،شرايط

عالوه بر آنچه گفته  ٢.كند مىحكم به تنبيه  ،پيشين پاسخگو نباشد گانهٴ  سهكه مراتب  عقل هم در جايى
بسـت  بايد دانست كه حل اختالفات خانوادگى در درون خانه از گسـترش مشـكالت و بـه بـن ،شد

ل زنـدگى و برخـى ئـها در اوا نشـيب و برخى فراز حتى اگر ؛كند زندگى جلوگيری مى رسيدن ادامهٴ 
هـا  ظلمى در حق او باشد. به تجربه ثابت شده است بسياری از خانواده ،مسررفتارهای نامناسب با ه

بـه  در مقابـل،دهنـد.  كنند و زندگى مشـترك را سـامان مى سازگاری پيدا مى چنين رفتاری، ازپس 
آمار  ،كند فرهنگى كه حق شكايت و مراجعه به دادگاه را برای زن برجسته مىتجربه ثابت شده است، 

  تر برای زن به وجود آورده است.  ظلمى بزرگ ،رده است و اينطالق را باال ب
امـا بـه نظـر  ؛مجاز اسـت ،كم به اين منجر شد كه ظلمِ  باألخرههای ديگران  روشن شد كه نظريه

  ديگر حل شود: ینحو بهبايد مسئله  ٣نگارنده
                 كـه مجـوز شـرعى  كس حق دخالت در مال، جـان و نـاموس ديگـری را نـدارد مگـر آن هيچ -

  داشته باشد.
  شود. با عقد نكاح مجّوز استمتاعات جنسى متعارف و لذت بردن مرد از زن صادر مى -
 ،اعات جنسى متعارف، تصرفى است كه تا زن اجازه ندهـدهرگونه درخواستى خارج از استمت -

  حرام و ممنوع است.
  هيچ مجوز شرعى ندارد. ،اجبار زن به كاری خارج از مفاد عقد نكاح و شروط ضمن آن -
  مقصر است. ،صورت متعارف مرد جلوگيری كند و در ايناعات تزن حق ندارد از استم -

                                                             

 ، جـامع األخبـار؛ شعيری، محمد بن محمد، 250، ص14 ، ج مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. نورى، حسين بن محمد تقى، ١
 . 158ص 
 . 475، ص 1، ج البيان روائع؛ صابونى محمدعلى، 74، ص5، ج تفسير المنارشيد رضا، ر.٢
  االسالم والمسلمين احمد عابدينى است. منظور از نگارنده در اين بخش، حجت.٣
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  دهد. اگر زن بر چنين تقصيری اعتراف داشت، قانون او را به تمكين فرمان مى -
              نزاعـى اسـت ،كنـد كند و زن ادعا داشت كه تمكـين مى اگر مرد ادعا داشت كه زن تمكين نمى -

            .تـوان اقامـه كـرد ای بـر آن نمى نـهچـون شـاهد و بيّ  ؛ای قابل اثبات يا رد نيست كه در هيچ محكمه
       جـای تـرك جـا اينسـت و ؛ زيرا سوگند بـرای تـرك دعواكارساز نيستنيز برای اثبات آن سوگند 

زدن  باألخره ودن مرد از زن وحث موعظه، قهر نمها بسته است، ب نيست. در چنين موردی كه ساير راه
               گفـتن كتـك  رم دروغپـس بـه ُجـ ،گويـد و تمكـين نـدارد زيرا يـا زن دروغ مى ؛شود زن مطرح مى

              مـرد اسـت و روايـات او  خورد و چون قاضى در اين مورد دخالت ندارد، مقدار كتك بـه عهـدهٴ  مى
               و اگـرنـه بيشـتر،  ،زدنـى كـه زن را بـه تمكـين بكشـاند ؛اند ضرب سفارش كرده ى ازكم دسترا به 

             گويى و گنـاه تصـرف حـرام در بـدن زن،  گويد و زن تمكين دارد، عالوه بر گناه دروغ مرد دروغ مى
            امــری  ،ناراحــت و خــورده زيــرا لــذت بــردن از زن كتــك ؛شــود زدن زن بــه زيــان خــود وی مى

  ست.ناممكن ا
                ،شود كه مـرد تنهـا در جـايى حـق كتـك زدن دارد كـه قاضـى و شـاهد بيان شد روشن مى آنچهاز 

            اثـر بـودن موعظـه و قهـر نمـودن در رختخـواب  امكان دخالت نداشته باشند و اين زدن بايـد پـس از بى
زيرا در جای خـود گفتـه شـده  ؛نه بيشتر باشد و مقدار آن بايد در حدی باشد كه زن را به تمكين بكشاند،

همـان  در محـدودهٴ  ،شـود ضـرورت مبـاح مىخاطر  بـهاموری كه « ١؛»الضرورات تنقدر بقدرها«است كه: 
  »ضرورت مباح است.

  
هـم   جهيزيهة توان چنين برداشت كرد كه تهي آيا مي ،))))الرجال قوامون على النساء(((( ةطبق آي. 11

  ما عرف نيست؟ ةچرا در جامع ،به عهدة مرد است و اگر چنين است
اُموَن َعَلى النساء(((( شريفهٴ آيهٴ  هٴ دربار جاُل َقو درستى فهم نمود. در اين رابطـه  بايد معنای آن را به ٢)الر

آن راه  تا بتوان به دليل و فلسـفهٴ  شمول آن داشت د و دايرهٴ مر »ام بودنقوّ «درست از  ىبايد ابتدا درك
  سه نكته بايد روشن شود: معنا، گستره و حكمت.  جا ايندر  ،يافت. بنابراين

                                                             

            ، موسوعة اإلمـام الخـوئىالقاسم موسوى،  ؛ خويى، سيدابو577، ص 8 ، ج مستمسك العروة الوثقى. حكيم، سيدمحسن طباطبايى، ١
  . 130، ص الفقه، القواعد الفقهية؛ شيرازى، سيدمحمد حسينى، 308، ص 11 ج 
 . 4. نساء، ٢
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ام قـوّ « ؛»المعـاش ةهـو ادار ام ويـام من القالقوّ «آمده است: » امقوّ « الف) در رابطه با معنای كلمهٴ 
  ١.»زندگى استامور ادارهٴ  معنای بهو آن است ام يق مشتق از

بيـانگر برتـری  ،ايـن آيـهديگر،  عبارت بهاست. محدود اين حكم به روابط خانوادگى  ب) گسترهٴ 
و بـه دنبـال  كنـد مىزن نيست و تنها مسئوليت مرد در سرپرستى كانون خانواده را بيان  برمطلق مرد 

  د. نماي مى ادی خانواده) اشارهآن، به برخى از توابع اين مسئوليت (مانند لزوم تأمين نيازهای اقتص
خـانواده و تـأمين  طبيعى مرد، توانايى بهتری بـرای ادارهٴ  طور به اين حكم آن است كه ج) فلسفهٴ 
زن نيازمند محيطى امن همراه با آسايش كافى است تا در پرتو  ،های آن دارد. از طرف ديگر نيازمندی

                او قـرار داده شـده اسـت، ماننـد  نش بـر عهـدهٴ آن، بتواند به انجام وظايف ديگری كه در نظام آفـري
يت مـرد و در راسـتای آن تـالش مسـئولرياست و  ،حمل، رشد و تربيت فرزند و... بپردازد. بنابراين

برای اداره و تأمين نيازهای خانواده، نه تنها امری شرعى بلكه حقيقتى تكوينى و متناسـب بـا نظـام 
  خلقت زن و مرد است. 

است.  پدر عهدهٴ  برخانه است كه دختر ل شما اجمال دارد و واضح نيست: اگر مقصود جهيزيهٴ سؤا
خانم اين آقا بشود كه قبل از عقد ازدواج، بين اين زن و مرد  مراد جهيزيۀ خانمى است كه بناست اگر
 .هـر زنـىنه هر مردی بـر  ،دارد يتام؛ چون شوهر بر همسرش قوّ نبوده استبرقرار  ام بودنقوّ  رابطهٴ 
  شود. استفاده نمى ،همسر خودش را تهيه كند ى كه جهيزيهٴ معناي بهام بودن آيه، قوّ اين از  بنابراين
  
قرآن كريم (دين اسالم و فرهنگ ديني) حجاب را براي افراد به هنگام حضور در خـانواده  . 12

  كند؟ و جامعه چگونه معرفي مي
  جه كرد:تو زير اتنكبرای پاسخ به اين پرسش، بايد به 

نه حرام. البته اين اختيار  ،كند نه چيزی را از نزد خود حالل مى ؛كارشناس دين است ،»مجتهد« . 1
َو ما ((((د: ننيز نداده است كه چيزی را از نزد خود حالل يا حرام كن: و ائمه9 را خداوند به پيامبر

است كه آن حضـرت 9 م اسالماين آيه دربارW رسول مكرّ  ٢.))))وحىي ىِإْن ُهَو ِإال َوحْ   ْنِطُق َعِن الَْهوىي
                                                             

 . 215، ص 4 ، ج الميزان فى تفسير القرآن. طباطبايى، محمدحسين، ١
 . 4و.3. نجم، ٢
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گويند؛ بلكه اين سخنان، وحى الهى است كه بـه  های نفسانى خود، سخن نمى هرگز بر اساس خواسته
  شود. مى ءآن حضرت القا

             و  فتنىپـذيرنا ،كنـد. ايـن منطـق ىكفايـت نمقـرآن  برای دريافت احكـام الهـى، رجـوع بـه . 2
نيـز ترين احكام دينى (مانند نمـاز و روزه)  جزئيات و تفصيل بديهىقرآن   دراّوالً  محكوم است؛ زيرا

بيان قرآن  در كجای ،نماز چند ركعت است، چگونه بايد خواند و ساير شرايط آنكه  اين :نيامده است
  شده است؟

ان آن يعنـى اهـل مفّسـرعالوه بر قرآن، به  برای دريافت و فهم مسائل، است خداوند خواسته . 3 
  نيز رجوع شود.9بيت پيامبر

شرط نجات از انحرافـات را  ،»نيثقل« در حديث متواترِ 9 ، پيامبر اكرمسنّىبه اتفاق شيعه و  . 4 
شـده در ايـن  نقـل بايد عالوه بر قرآن، بـه روايـات رو، اينو عترت دانسته است. از قرآن  تمّسك به

  موضوع نيز رجوع گردد.
  توان به آيات زير اشاره نمود: ازجمله مى ،آيات حجابدربارهٴ 

َن يْبـديوِبِهن َو ال يـجُ   ْضـِرْبَن ِبُخُمـِرِهن َعلـىي.. َو ْل .َو قُْل ِلْلُمْؤِمناِت ((((فرمايد:  خداوند متعال مى الف) 
خود افكننـد [تـا گـردن و  های خود را بر سينهٴ  ايمان بگو... روسری، به زنان باای پيامبر« ١؛))))َنتَُهن يز

وسيله و پوششى است كه با آن  معنای بهجمع ِخمار است و ِخمار » ُخُمر« »سينه با آن پوشانده شود].
انـد  و شيعه بيان كرده سنّىان مفّسركه طور  همانيعنى همان روسری و مقنعه. ٢؛پوشانند را مىسر خود 

           كند، زنـان عـرب قبـل از نـزول آيـه، اطـراف روسـری خـود را بـه  مى تأييد نيز و شأن نزول آيات
قرآن  رو، ايند. از ش آنان نمايان مى ی كه گردن و كمى از سينهٴ طور به افكندند، ها يا پشت سر مى شانه

              بـدن شـما پوشـيده باشـد  كـامالً روسری را بر سر خـود بيندازيـد كـه ای  گونه بهدهد كه  دستور مى
تأكيد بر پوشـش كامـل  ،و افكندن با شّدت است و اين تعبير ءالقا معنای به» َعلى«با » َضْرب«(تعبير 

           امـری  موضـوع، ايـن ؛وشش سـر نكـرده اسـتگويد: اين آيه سخن از پ مىاست). يكى از محققان 
. زنان ه استو كسى در آن ترديدی نداشت هعنه بود اين مسئله مسلّم و مفروغچراكه است؛  بوده طبيعى

                                                             

 . 31. نور، ١
 . 638، ص 1، ج »خمر« ، مادهٴ مفردات. راغب اصفهانى، ٢
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لـذا  ؛پوشاندند و اصًال معنای روسری و ِخمـار ايـن اسـت عرب قبل از اين آيات نيز سر خود را مى
   ١.نيازی به بيان و توضيح نداشت

ان مفّسـردر تفسير اين آيه وارد شده است و نيـز طبـق بيـان : روايتى كه از امامان معصوم در
                 مقصود اين است كه زنان بايد موهـای خـود را بپوشـانند. عـالوه ،عباس و...) صدر اسالم (مانند ابن

هايشان پيدا  تا گردن وسينهبپوشانند كه به پشت سر خود نيز نيفكنند ای  گونه بهها را  روسریكه  آنبر 
                 آلـود آن بـرای بيگانگـان (نـاَمحرم) جـايز  كـه ديـدن غيـر گنـاه –باشد و تنها مواضعى از بدن زن 
                  البتـه بـه  ؛های زنان تـا مـچ اشـكال نـدارد و دستصورت   بهنگاه  ،است ـ پوشيده نباشد. برای مرد

                آميز  نگـاه شـهوانى و تحريـكخاطر  بـهكه  ايننگاه نكند و ريبه (خوف از  به قصد تلّذذكه  اينشرط 
 و گرنه هم بر مرد حرام است به اين مواضع نگاه كند و هم بـر زن واجـب اسـت ؛) نباشدبيفتدبه فتنه 
  ٢.را بپوشاندها  آن

و مسائل شهوانى از كار  ـ كه از جهت مسائل نكاح نور فقط به زنان سالمندسورهٴ  60آيهٴ  در ب)
در برابـر كه  اينهای رويين خود را بر زمين گذارند. البته به شرط  اند ـ اجازه داده شده كه لباس افتاده

 ان و هـم بـر اسـاس روايـات وارده از ائمـهٴ مفّسـرهـم از نظـر  ،حال درعينمردم خودآرايى نكنند. 
و چـادر اسـت. پـس مـورد جواز كشف حجاب فقط در خصوص روسری  ،، مقصود: معصومين

 نظـر بـوده اسـت. مـد ،استثنا نيز بيانگر اين است كه در حكم اصلى، پوشش سـر و گـردن و سـينه
بـا  كـه چنانتر از روسری و خمـار؛  تر و كامل گبلندتر، بزر؛ شبيه چادر ى استنيز پوشش »جلباب«

  شود. های تفسير و لغت آشكار مى مراجعه به كتاب
  :های زير مراجعه نماييد اببه كت برای اطالع بيشتر

 ،نمونـه؛ طباطبـايى، اثر عالمه الميزاناثر طبرسى؛  ،مجمع البيانمانند:  ،های تفسير قرآن . كتاب1
اثـر  ،، اثـر فخـر رازی؛ الصـافىالتفسير الكبيراثر زمخشری؛  ،كشافاثر مكارم شيرازی و همكاران؛ 
  مولى محسن فيض كاشانى.

، اثـر راغـب اصـفهانى؛ المفردات فى غرائب القرآن :مانند ،قرآنى لغاتويژه  بههای لغت؛  . كتاب2
  على اكبر قرشى. سيد اثر ،قرآن قاموس

                                                             

 . 358و ص  130، ص 3، ج قيق فى كلمات القرآن الكريمالتح. مصطفوی حسن، ١
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  ، شهيد مطهری.مسئله حجاب. 3 
  . 23 شمارهٴ  ،فقه مجلهٴ  ، مندرج در:»سيری در آيات حجاب«. 4 
  
را موهـاي سـر خـود     يا كدام حديث از عتـرت آمـده كـه زن بايـد     قرآن  در كدام آيه از. 13

  .  بپوشاند؟ (در سطح عموم مردم)

               مقـدار پوشـش حجـاب بـرای زنـان ،احزاب و روايـاتسورهٴ  59نور و سورهٴ  31بر اساس آيات 
احزاب آمده سورهٴ  59آيهٴ  برای نمونه در. تا مچ ها استثنای گردی صورت و دست به ست؛از سر تا پا
خـود را بـر خـود فروتـر  یها زنان مؤمنان بگو: پوششهمسران و دخترانت و  ، بهامبريپ یا«است: 

تـر اسـت و خـدا  كيـاط] نزديرند [به احتيكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگ آن ین برايرند. ايگ
  » .مهربان است آمرزندهٴ 

 پوشـش اسـت و معنای بهاستفاده شده است. خمار » بيجالب«و  »خمار«های  در اين آيه از واژه
، »بيجالب« .پوشانند مى شود كه زنان با آن، سر خود را مى چيزی مانند روسری گفته معمول به طور به

كه زنان با آن خـود مانند چادر چيزی است  ،مى متعددی دارد و قدر مسلّ نااست و مع» جلباب«جمع 
  پوشانند. مى را

ری كـه از هر نـوع رفتـاآنان بايد حفظ پاكدامنى زنان منحصر به اين مقدار پوشش نيست؛ بلكه 
كـريم، از نـرمش در سـخن قرآن  در مثالً  كنند؛اجتناب  ،ان شودرموجب تحريك و تطميع افراد هوس

و نـرم بـا مـردان سـخن  كنـاز !زنهار«است:  شدهنهى  – كه موجب تحريك و تطميع است – گفتن
   ١».ديين سخن گويدر طمع افتد؛ بلكه مت ]و هوس است یهو[مار يكه دلش ب  مبادا آن ؛دييمگو
  
  .  داشت كنيدبرايم ياد ،شود مي را كه مربوط به حجابقرآن  تمام آيات لطفاً. 14

توانـد  پژوهان مى سـونگرانه، بـرای اهـل نظـر و فقـه جا و همه كندوكاو در آيات حجاب، آن هم يك
مهم اجتمـاعى رهنمـون  فايده باشد و آنان را در دستيابى به زوايای گوناگون اين گزارهٴ راهگشا و پر

های  و توجـه بـه آغـاز و پايـان نشـانهها  آن كنار هم گذاردن آيات حجاب و درنگ بر رویسازد. 
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ها  آن هگشا خواهد بود كه در ضمن بحث، بهاهر يك از آيات، بسيار روشنگر و ر پيوسته و ناپيوستهٴ 
تيـب تر بهها  آوردن آن ،در كنار همقرار دادن آيات شايان توجه اين است كه  اشاره خواهد شد. نكتهٴ 

؛ بلكـه ست باره اعالم نشده ، نشان خواهد داد كه حكم حجاب، يكها آندقت و درنگ روی  و نزول
 نازل شده است.9 كم و با گذشت زمان و آماده شدن زمينه بر قلب مبارك پيامبر كم

                بـا 9 ازدواج پيـامبر در جريـان وليمـهٴ  هجـری قمـریابتدا، در روزهای پايـانى سـال پـنجم 
بـر آن 9 حجاب همسران پيـامبرآيهٴ  ،زيد بن حارثه) (همسر طالق داده شدهٴ » نب بنت جحشيز«

بايسـت از پـس پـرده بـا همسـران  مـىمـردان  هٴ همـبرابر دستور اين آيهٴ شريفه، حضرت نازل شد. 
  سخن بگويند. 9 پيامبر

جازه يافتند با همسران اين حكم بيرون شدند و آنان ا دوم، خويشاوندان نََسبى از دايرهٴ  در مرحلهٴ 
 ای در بين باشد، سخن بگويند. پردهكه  آنبى 9 پيامبر

                      و زنـان مـؤمن 9 حقـى بـرای همسـران و دختـران پيـامبرسوم، جلبـاب (چـادر)  در مرحلهٴ 
 .شمرده شد

 .قلمداد كرداحكام حجاب بانوان را تكليف  ،نورسورهٴ چهارم، آيات  در مرحلهٴ 
 حرم، مطرح شد.پنجم، اجازه گرفتن برای ورود به محل استراحت بانوان مَ  هٴ در مرحل
، بر زنان مسلمان واجب نشده بـود كـه حجـاب هجری قمریتا پيش از سال پنجم  :نخست ةمرحل

شدند، با مردان سخن  آنان با همان لباس معمول و مرسوم آن زمان، در جامعه حاضر مى داشته باشند.
در سال كه  اينخوردند؛ تا  نشستند و از يك ظرف غذا مى آنان بر سر يك سفره مىگفتند و حتى با  مى

خداوند، حجـاب را بـر زنـان » زينب بنت جحش«با 9 ، پس از ازدواج پيامبرهجری قمریپنجم 
چيزی خواسـتيد، از پشـت 9 حضرت قرار داد و به مؤمنان دستور داد كه هرگاه از همسران پيامبر

، سپس دليل اين دستور را چنين بيان  ))))ُموُهن َمتاعًا َفْسَئلُوُهن ِمْن َوراِء ِحجابذا َسَأْلتُ َو إِ ((((پرده بخواهيد: 
 ١ .))))ذِلكُْم َأْطَهُر ِلُقلُوِبكُْم َو ُقلُوِبِهن((((فرمود: 
داشته شدن مردان و باز9 در پى نازل شدن حكم حجاب دربارهٴ همسران رسول خدا دوم: ةمرحل
كه ظاهرًا گويا اين حكم، همه حتـى  – ايشان ا آنان و دستور به نگاه نكردن بهبمستقيم گفتن  از سخن

ها مطرح شد: آيا  اين پرسش – گرفت را در بر مى9 اپدران، برادران و خويشان همسران رسول خد
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اند؟ آيا برادران همسـران رسـول  از ديدن دختران خود باز داشته شده9 همسران رسول خدا پدران
كـه از شـوی پيشـين 9حق ديدن خواهران خود را ندارند؟ آيا پسـران همسـران پيـامبر9 خدا

را ببينند؟ آيا زنان مؤمن، بسان مـردان مـؤمن  همسران ايشان هستند، ديگر اجازه ندارند مادران خود
زنـان و  ))))يا ايها الذين آمنوا((((گونه كه  سخن بگويند؟ آيا همان9 بايد از پس پرده با همسران پيامبر

اذا ((((ضـميرها، مـذكر آمـده اسـت، در  »تغليـب«گيـرد و تنهـا از بـاِب  مردان با ايمان را در بـر مى
زنان را هم شامل درواقع مذكر آمده است؛ ولى صورت  به »تغليب«ضمير مخاطب از باب  ))))نسألتموه
سخن بگويند يا 9 شود و برابر اين حكم، زنان مؤمن نيز بايد از پَس پرده با همسران رسول خدا مى
 مردان است؟ اين حكم ويژهٴ كه  اين
آبـاِئِهن َو   ىِهن فيال ُجناَح َعَل ((((شريفه فرود آمد: آيهٴ  ها، اين ها و شبهه گونه پرسش در پى بروز اين 

َ يمانُُهن َو اتقيَكْت أَ ال َأْبناِئِهن َو ال ِإْخواِنِهن َو ال َأْبناِء ِإْخواِنِهن َو ال َأْبناِء َأَخواِتِهن َو ال ِنساِئِهن َو ال ما َمَل  َن اّهللاٰ
َ كاَن َعل بر زنان دربارهٴ پـدران و پسـران و بـرادران و پسـراِن بـرادران و « ١؛))))داً يٍء َشه ىكُل َش   ىِإن اّهللاٰ

د از خـدا پـروا يـده شـوند]؛ و بايست [كه ديش] و بردگانشان گناهى نيك پسراِن خواهران و زنان [هم
  .» زى گواه استيد كه خدا همواره بر هر چيبدار

  ِبِهن ذِلَك َأْدنىيَالبِ جَ ِهن ِمْن يَن َعَل يْدنيَن يِألَْزواِجَك َو َبناِتَك َو ِنساِء اْلُمْؤِمن قُلْ  ىَها النبِ يا أَ ي(((( :سوم ةمرحل
ُ َغُفورًا َرحيْؤذَ يْعَرْفَن َفال يَأْن  به همسران و دختران خود و زنـان مؤمنـان  ،امبرياى پ« ٢؛))))مايَن َو كاَن اّهللاٰ

كه شناخته شوند و مورد آزار و  نيتر است براى ا كين نزديرند، ايشان را بر خود فرو گيبگو: چادرها
 .» مهربان است رند و خدا آمرزندهٴ يت قرار نگياذ

توانند  مىبايد خود را در پَِس پرده نگه دارند و تنها  مى9 تاكنون روشن شد كه همسران پيامبر 
 .رو شوند بدون پرده روبه ،بى و زنان مؤمن و بردگانسَ با خويشان نَ 

گونـه كـه  شده بـود؛ همان9 ای بود كه شامل زنان پيامبر از ديگرسو، اين وظيفه، شرافت ويژه 
: ام المـؤمنين بـودنشـرافت  ،جملـهوظايف ديگری پيدا كرده بودنـد؛ ازها و  پيش از اين نيز شرافت

هاتُُهمأ َن ِمْن َأْنُفِسِهْم َو َأْزواُجهُ يِباْلُمْؤِمن  َأْولى ىالنبِ (((( مساوی نبودن با ديگر زنان مسلمان در كيفر و ٣،))))م
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  ١.))))تُن َفال َتْخَضْعَن ِبـاْلَقْوليَلْستُن َكَأَحٍد ِمَن النساِء ِإِن اتقَ  ىا ِنساَء النبِ ي((((پاداش، البته به شرط داشتن تقوا:
، به ناز و كرشمه سخن نگفتن با مردان و ؛ ازجملهبر همسران پيامبر مقرر شد نيزهايى  وظيفه سو، از آن

قـرن فـى ((((خارج نشـدن از خانـه:  ٢،))))فاً فالتخضعن بالقول... وقلن قوال معرو((((پسنديده سخن گفتن: 
، هرحال بـه ٤.))))التبّرجن تبّرج الجاهلية االولـى((((دوران جاهلى، خود را نياراستن:  گونهٴ  بهو  ٣))))بيوتكن

 نبوده است. ،ويژه ر دادن وظيفه و تكليفِ بخشيدن شرافت بدون قرا
و هم تكليـف و  بود كه هم شرافت و امتياز – خواندن امهات المؤمنين به حجاب، پس از فراحال
منـد  از شـرافت بهرههم تا آنان  تسّری يافتهمين وظيفه و امتياز را به ديگر زنان مؤمن نيز  – وظيفه

ا آنـان برخـورد دور از ادب و وانـان و ولگـردان، بـگردند و قدر و منزلت آنان شـناخته شـود. و ج
ت و شـريف و پـاك هسـتند و نبايـد شخصـيشند و دريابند كـه اينـان، زنـان بادهنده نداشته باآزار
 روی، آزرده و اذيت شوند. هيچ به

آيد. چنين بـود كـه  مى شمار به ای دارد و برای زنان مؤمن شرافت حجاب جايگاه ويژه رو، ايناز  
ها و چادرهای سـياه تهيـه نمـوده،  مقنعهسرعت  بهه از اين دستور خداوند استقبال كردند و زنان مدين
 پوشاندند.ها  آن خود را با
                  َنـتَُهن ِإال يَن زيْبـديَو ال  ْحَفْظـَن ُفـُروَجُهن يْغُضْضـَن ِمـْن َأبْصـاِرِهن َو يَو قُْل ِلْلُمْؤِمنـاِت ((((:چهارم ةمرحل

 َأْو آباِئِهن َأْو آباِء بُُعـوَلِتِهن َأْو َنتَُهن ِإال ِلبُُعوَلِتِهن يَن زيْبديوِبِهن َو ال يجُ   ْضِرْبَن ِبُخُمِرِهن َعلىيما َظَهَر ِمنْها َو ْل 
مـانُُهن َأِو يساِئِهن َأْو مـا َمَلَكـْت أَ َأَخواِتِهن َأْو نِ   ىِإْخواِنِهن َأْو َبن  ىَأْبناِئِهن َأْو َأْبناِء بُُعوَلِتِهن َأْو ِإْخواِنِهن َأْو َبن

ْفِل الذ ىِر ُأولِ يَن غَ يالتاِبع جاِل َأِو الط ْرَبِة ِمَن الر ِبـَأْرُجِلِهن  ْضـِرْبَن يَعـْوراِت النسـاِء َو ال   ْظَهُروا َعلىيَن لَْم ياْإلِ
ِ َجمَنِتِهن يَن ِمْن زيْخفيْعلََم ما يلِ   :ايمـان بگـوبه زنان با« ٥؛))))َها اْلُمْؤِمنُوَن َلَعلكُْم تُْفِلُحونيعًا أَ ي َو تُوبُوا ِإَلى اّهللاٰ

 –چـه از آن نمايـان اسـت مگـر آن –دارند و زيورهايشـان را  و ناموسشان را مصون ديده فرو بندند
هايشان را بر گريبانشان بيندازند، و زينتشان را مگر بر شوهرشان  آشكار نگردانند و [اطراف] روسری

                                                             

 . 32. احزاب، ١
  . همان. ٢
  . 33. احزاب، ٣
  . همان. ٤
  . 31. نور، ٥
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يـا  يا پدرشان يا پدران شوهرشان يا پسرانشان يا پدران شوهرشان يا برادرشان يا پسران برادرشـان
نيازند يا بر كودكانى  كيششان يا كنيزانشان يا خدمتكاران مردی كه [از زن] بى ان خواهرشان يا زنان همپسر
بنـد كـه زينتـى كـه وچنان بر زمين نك پاهايشان را آن .های زنان وقوف ندارند. آشكار نگردانند بر نهانىكه 

 »باشد كه رستگاری يابيد. ؛همه به سوی خدا باز آييد ،ای مؤمنان و .اند عيان گردد نهان داشته
هـای نـاروا  دهد چشمان خود را از نگاه خداوند در اين مرحله، به زنان پارسا و مؤمن فرمان مى
شـود، بـر  ا كه ناگزير آشكار مىج جز آن فرو گيرند، اندام خود را بپوشانند، زينت و آرايش خود را به

هـای  انند، زينت و جمال را جز برای َمحرمانه آشكار نسازند، سينه و دوش خود را به مقنعه بپوشبيگ
چنان پا به زمين نكوبند ننمايانند و زنان و كنيزكان و كودكان ناآگاه بر عورت زنان، يا  بىسَ سببى و نَ 

 كه خلخال و زيورشان بيرون آيد و آشكار شود.
شد، روشن شـد سخن گفته ها  آن از آياتى كه پيش از اين، از :ها حرمپنجم: پوشش در برابر م ةمرحل

اند، در  پوشانده حجاب نمى هايى از بدن خود را كه پيش از نازل شدن آيهٴ  قسمت ،زنانكه الزم نيست 
دسـت نيامـد  ولى از آيات به ؛نور بپوشانندسورهٴ  30آيهٴ  شده در مطرح گانهٴ  برابر خويشاوندان دوازده

كنون چيسـت و در برابـر ايـن دوازده اند، ا پوشانده حجاب مىآيهٴ  كه حكم آن جاهايى را كه پيش از
را در برابر فرزند بالغ خود  – غير از عورت –تواند تمامى بدن  مى آيا مادر :مثالً  ؛گروه چه بايد بكنند

را در برابر برادر بالغ خود نمايان كند؟  – غير از عورت – بدن تواند تمامى مى نمايان كند؟ آيا خواهر
ها و مانند آن در برابـر  ار ساختن سينه، شكم، كمر، ساق پا و راناز آيات مورد بحث، روا بودن آشك

 َمْحَرْمها به دست نيامد.
آيـد كـه حاضـر شـدن زن بـا لبـاس  دست مى مجيد، بهقرآن  خواهيم بگوييم: از ظاهر اكنون مى 

داوند چون و چرا، حرام است. خ بى، بىسَ شكم، سينه، ران و... در برابر خويشان نَ  نامناسب و نماياندنِ 
 دون اجازه به اتاق پـدر و مـادر رانور مسئله را مطرح فرموده و حتى ورود بسورهٴ  59تا  58آيهٴ  در

ِمـْنكُْم  ْبلُُغوا اْلُحلُـمَ يَن لَْم يمانُكُْم َو الذيَن َمَلَكْت أَ يْسَتْأِذْنكُُم الذيآَمنُوا لِ َن يَها الذيا أَ ي((((ممنوع فرموده است: 
اٍت ِمْن َقبِْل َصالِة اْلَفْجِر َو ح هيَن تََضُعوَن ثِ يَثالَث َمر َرِة َو ِمْن َبْعِد َصالِة اْلِعشاِء َثالُث َعْوراٍت َلكُْم ياَبكُْم ِمَن الظ

اُفوَن َعَل يكُْم َو ال َعَل يَس َعَل يَل  َطو َلكُُم اْآل يَب يِلَك َبْعٍض َكذ  كُْم َبْعُضكُْم َعلىيِهْم ُجناٌح َبْعَدُهن ُ ُ َعليُن اّهللاٰ ٌم ياِت َو اّهللاٰ
بـراى وارد  -د شما و كودكان نابالغ، يخرزان زريد، غالمان و كنيمان آورده اياى آنان كه ا« ١؛))))مٌ يَحك

هـاى  ش از نماز صبح، هنگامى كـه لبـاسيرند: پيد سه وقت از شما اجازه بگيبا –شدن به اتاق شما 
                                                             

 . 58. نور، ١
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وقت، عورت است از براى شـما. برشـما و بـر  ن سهيد و پس از نماز عشا. ايآور مىخود را هنگام ظهر در 
 .انـد هگر وارد شـونده و گـردش كننديست. شمارى از شما بر شمارى ديوقت، گناهى ن ن سهير از ايآنان، غ

اْألَْطفـاُل  َو ِإذا بََلـغَ ((((.» م اسـتيكند و خداوند، داناى حك ان مىيات خود را براى شما بين خداوند آيچن نيا
ُ لَكُْم آيَب يَن ِمْن َقبْلِِهْم كَذِلَك يْستَْأِذنُوا كََما اْستَْأَذَن الذيِمنْكُُم الُْحلَُم َفْل  ُ َعلـيُن اّهللاٰ هنگـامى كـه «١؛))))مٌ يٌم َحكـياِتِه َو اّهللاٰ

گرفتنـد.  ان آنان اجازه مىينيشيگونه كه پ همان ؛رنديد از شما اجازه بگيدند، بايشما به سن بلوغ رس كودكان
 »م است.يان مى كند. خداوند داناى حكيات خود را براى شما بين خداوند آيچن نيا

، برای ورود به اتاق پدر و مادر اجـازه بگيرنـد. حـال، وقتفرمايد كودكان نابالغ، در سه  آيه مى 
 های ديگر. چه در وقت وقت،چه در اين سه  ؛كودكان بالغ چطور؟ اينان، بايد در هرحال اجازه بگيرند

 دارد يا بسيار كـم پـيشهای ديگر، احتمال برهنگى و... مادر يا به كلى وجود ن در وقتكه  اينبا 
اين بدان جهت است كـه در  .آيد، چرا كودك بالغ برای ورود به اتاق پدر و مادر، بايد اجازه بگيرد مى

 شمار به های نهان مادر كه عورتين نيست، ولى از زينتبدن ها نيز احتمال دارد جاهايى از  ديگر وقت
 ست و برای غيرهمسر ناروا.رواها  آن د كه تنها برای همسر ديدند، پيدا باشرو مى

 كننـد مى كه واجب بودن اجازه را برای فرزند بالغ بيان – 59آيهٴ  و صريح 58آيهٴ  بنابراين، مفهوم
هـای  های باطنى مادر و حرام بـودن نمايانـدن زينـت عرفى، به حرام بودن نظر به زينت با مالزمهٴ  –

  ٢.پنهان بر مادر، داللت دارد
 

    چيست؟قرآن  در» جالبيبهنَّ« ةمعني و مفهوم كلم. 15

ان شيعه مانند عالمه مفّسرو گفتار  ٣ه به كتب لغتبا توجاختالف نظر وجود دارد.  »جلباب«در مفهوم 
رسد آن اسـت كـه  تر به نظر مى صحيحآنچه  ٦،مانند قرطبى سنّتو اهل  ٥و فيض كاشانى ٤طباطبايى

                                                             

 . 59. نور، ١
هـا را  ت، اشكاالت احتمالى و جواب آنرين شيعه و اهل سنّ همراه روايات تفسيری، نقل قول مفسّ  تفصيلى اين سؤال را به پاسخ. ٢

  در پايان اين كتاب ببينيد. » سيری در آيات حجاب«تحت عنوان 
ها كلمـات اهـل  . اين كتاب42و  41ص  ،2، ج قاموس قرآن؛ قرشى، 159و  158، ص مسئله حجابمطهری، مرتضى، . ر. ك: ٣

الجلباب ثوب اوسع من الخمـار دون الـرّداء تُغّطـى بـه «يا » الجلباب: القميص أوالثواب الواسع«اند؛ مانند تعبير به  لغت را ذكر كرده
  .»المرأة رأسها و صدرها

  المرأة فيغّطى جميع بدنها).  (هو ثوب تشتمل به 339، ص 16، ج الميزان فى تفسير القرآنمحمدحسين، . طباطبايى، ٤
 . 203، ص 4، ج تفسير الصافى. فيض كاشانى، ٥
  . 156، ص 14، ج الجامع ألحكام القرآن. قرطبى، ٦
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مسـعود روايـت  اس و ابنعبـ مار. از ابن، نه روسری و خملحفه و پوششى چادرمانند است» جلباب«
پوشـاند.  بـدن را مى هٴ همای است كه  است. پس جلباب لباس گشاد و پارچه »عبايه« ،شده كه منظور
اند، در گذشته دو نوع روسری  ان بزرگ مانند شيخ طوسى و طبرسى فرمودهمفّسرطور كه  ضمنًا همان

ناميدنـد و معمـوالً در  مى» مقنعه«يا » ِخمار«ا رها  آن های كوچك كه برای زنان معمول بود: روسری
آمد. زنان بـا  شمار مى های بزرگ كه مخصوص بيرون خانه به كردند و روسری خانه از آن استفاده مى
و به  بودتر  كوچك» رداء«تر و از  بزرگ» مقنعه«شد و از  خوانده مى »جلباب«اين روسری بزرگ كه 
   ١.پوشاندند م بدن خود را مى، مو و تماشتچادر امروزين شباهت دا
كنايه از پوشيدن چهره و سر و گردن با  -))))بهّن يـهّن من جالبين عليدني(((( –نزديك ساختن جلباب 

اتى و رسـمى تشـريف تنها جنبـهٴ  ،های بزرگ (مانتو) پوشيعنى چنان نباشد كه چادر يا رو ٢؛آن است
شان را بر خـود  بانوان با مراقبت جامه«دهد:  فرمان مىقرآن  پيكرشان را نپوشاند. هٴ همو  داشته باشد

تعليل پايانى آيه نيز بيانگر  »آيند. مى شمار به گيرند و آن را رها نكنند تا نشان دهد اهل عفاف و حفظ
كنـد و ناپاكـدالن را  باش ايجاد مىخود دور همين امر است؛ يعنى آن پوششى مطلوب است كه خودبه

   ٣.سازد نوميد مى
َأْن   ِبِهن ذِلـَك َأْدنـىيـَالبِ جَ ِهن ِمـْن يَن َعَل يْدني((((فرمايد:  علت چنين پوششى مى هٴ خداوند متعال دربار

نـه  ،شـوند آزادنـد بدين وسيله شناخته مى«اند:  ين آيه را چنين معنا كردهبرخى ا ٤.))))َن يْؤذَ يْعَرْفَن َفال ي
فرمايـد:  مىبـاره  اين استاد شـهيد مطهـری در »شوند. نمىرو  به روكنيز؛ پس با آزار و تعقيب جوانان 

وضع لباس، راه رفتن، سخن گفتن زن معنـادار  ىگاه ،دار است زبان ىحركات و سكنات انسان گاه«
 ىگـاه .ب كـنيـمن بـاش، مـرا تعق ید: دلت را به من بده، در آرزويگو ىم ىزبان ىاِن باست و به زب

   ٥».م كوتاه استين حريد: دست تعّرض از ايگو ىم ىزبان ىعكس، با زبان ببر
                                                             

روند، سر و روی خود را بـا  آن روسری خاصى كه بانوان هنگامى كه برای كاری به خارج از منزل مى«اند:  جلباب گفته W. دربار١
 . ]578، ص  8، ج مجمع البيانطبرسى، [» مار المرأة الذی يغّطى رأسها و وجهها اذا خرجت لحاجةالجلباب خ«؛ »پوشند آن مى
 . 361، ص 16، ج فى تفسير القرآن الميزانمحمدحسين، ؛ طباطبايى، 580، ص مجمع البيان. طبرسى، ٢
 . 161و  160، ص مسئله حجابمرتضى، . مطهری، ٣
 . 59. احزاب، ٤
 . 163، ص ه حجابمسئلمرتضى، . مطهری، ٥
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ديگران ايفـا  نقش نيرومندتری در دورسازی انظار ،تر باشد هر اندازه بدن زن پوشيده ،بدون شك
تيرهـای زهرآلـود شـيطان بـدانيم،  ،در روايات آمده اسـت كه چنان همه را های آلود كند. اگر نگاه مى

شـود و از اصـابت و نفـوذ در  كند و منحرف مى پوشش زن همانند قوسى است كه تير از آن كمانه مى
تيرهای شيطانى را بيشـتر متوجـه خـود  ،تر باشد هراندازه بدن زن برهنه ،عكسد. برمان هدف باز مى

اند؛ زيرا با وجود  ب خواهد ديد. از همين روست كه چادر را حجاب برتر شناختهساخته و از آن آسي
هـای حجـاب در  آورد و حكمت ترين مصونيت را فراهم مـى بيشترين پوشش و مطمئن ،شرايط ديگر

توانـد  حجاب منحصر به چادر نيسـت و مـانتوی كامـل نيـز مى ،شود. بنابراين چادر بيشتر يافت مى
ها تـا مـچ) را  مانتو، بلكه هر لباسى كه غير از وجه و كفـين (دسـت نه تنها ؛ندحجاب زن را تأمين ك

بايـد توجـه داشـت كـه  البتـه .كافى اسـت ،بپوشاند و موجب تحريك و جلب توجه نامحرم نگردد
خـوب و متوسـط، حجاب نيز دارای مراتب  است،واجبات دارای مراتب مختلفى  سايركه طور  همان
  گردد. برتر بانوان محسوب مىحجاب  ،است و چادر برتر
  
              واضـح بـه آن اشـاره    طـور  بـه  مهمـي بـود چـرا    ةحجاب؟ آيات كم و مبهم؟ اگـر مسـئل  . 16

    ؟است نشده

تر از حجاب، نماز است كـه سـتون ديـن  مهم .ستورات خداوند نيستى داهميت كم نشانهٴ موضوع، اين 
آن بيـان شـده اسـت و   هٴ چند حكم مختصر دربار اما تنها ؛است و آيات زيادی به آن امر كرده است

سـورهٴ (قـرآن  بودن آن هم بيان نشده است. آيات مربوط به حجاب در دو سوره از ىحتى چند ركعت
آيـهٴ  نـور،سورهٴ ) آمده است. 59، و 55، 53، 35احزاب، آيات سورهٴ ؛ 60و  33، 31، 30نور، آيات 

مؤمنين و مؤمنات كـه  فرمايد: بگو (ای پيامبر) برای ا مىكند. ابتد كيفيت پوشش را بيان مى  31و  30
 گـاه آنخيره به هم نگاه نكنند و... صورت  بهيكديگر  يعنى هنگام نگاه به ؛»هايشان را كوتاه كنند نگاه

روسری خود را  بايد مى«؛ ))))وليضربن بخمرهن على جيوبهن((((فرمايد:  خطاب كرده و مى مؤمنبه زنان 
  ١».بر روی سينه و گريبان خويش قرار دهند

حجـاب و  شده و حكمت و فلسـفهٴ  سخن گفتهتفصيل  حكم حجاب در اين آيات به  هٴ دربار اتفاقاً 
پايانى همين كتاب بـا عنـوان مناسب است به بخش  باره در اين مسائل مربوط به آن بيان شده است.

  .نماييدمراجعه  »سيری در آيات حجاب«
                                                             

 . 59. احزاب، ١
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    حجاب يعني چه؟ كلمة. 17

پـرده معنى  بـهپرده و حاجب. بيشتر استعمالش معنى  بهپوشيدن است و هم  معنای بهحجاب هم  هٴ كلم
پوشش است. شـايد بتـوان  دهد كه پرده وسيلهٴ  مى مفهوم پوشش است. اين كلمه از آن جهت معنى و

شـود كـه  مـى ناميـدهگفت كه به حسب اصل لغت، هر پوششى حجاب نيست. آن پوششـى حجـاب 
پوشش كه اسالم برای زنان مقرر كرده اسـت بـدين معنـى  . وظيفهٴ باشدشدن  پشت پرده واقع شكل به

زندانى كردن و حبس زن در اسالم مطرح نيست. پوشش زن در اسالم  .دننيست كه از خانه بيرون نرو
گری و خودنمايى نپردازد.  ، بدن خود را بپوشاند و به جلوهاين است كه زن در معاشرت خود با مردان

  ١.كند و فتوای فقها هم مؤيّد همين مطلب است مى آيات مربوطه همين معنى را ذكر
               به عبارت ديگر، حجاب معنـای هـر چيـزی اسـت كـه حقيقتـى را بپوشـاند. بعضـى از حقـايق 

               ى از حقــايق مثــل گــوهر عفــت زن، و بعضــ ؛را بايــد پوشــاند تــا از گزنــد نــااهالن مصــون بمانــد
مثل فضائل اخالقى و مقام واالی انسـانى كـه حيـف اسـت در حجـاب  ؛نبايد در حجاب قرار گيرند

  :تعلّقات دنيا قرار گيرد
  

ــرهٴ  ــاب چه ــان مى حج ــنم ج ــار ت ــود غب   ش
  

  زيــن چهــره پــرده بــرفكنمه اخوشــا دمــى كــ
  

  

پـس چطـور آن    ،مردان بدراي زنان بد بفرمايد زنان خوب براي مردان خوب و  قرآن مي. 18

    ام؟ عالم فرمود من با تحمل همسر خويش به اين مقام رسيده

ـا يبُوَن ِللط يَن َو الط يبيباُت ِللط يثاِت َو الط يثُوَن ِلْلَخبيَن َو اْلَخبيثيثاُت ِلْلَخبياْلَخب(((( ُؤَن ِمم ُقولُـوَن يباِت ُأولِئَك ُمبَر
ز تعلق ين كث و ناپاكند! و مردان ناپايخب مردان از آن كث و ناپايزنان خب« ٢ ؛))))ميرلَُهْم َمْغِفَرٌة َو ِرْزٌق َك 

هـا  آن ا هسـتند و بـراىشود مبرّ  داده مىها  آن ى كه بهنارواي هاى نان از نسبتيا .دارند كبه زنان ناپا
  »و روزى پرارزش است. )آمرزش (الهى

بلكـه  ،های همسر نه تنها در برخى بزرگان بـوده لقىها و بدخُ  تحمل ناسازگاری ،در طول تاريخ
نيـز :ائمـهاز در همسران برخى  .، آمده استهستندو لوط  كه همسر نوحقرآن  آن در حتى نمونهٴ 

  است. ى از اين قبيل ديده شده است كه تاريخ اسالم گواه آنهاي نمونهوبيش  كم
                                                             

 . 62، ص مسئله حجابمرتضى، . مطهری، ١
 . 26نور، . ٢
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               بـه اعمـال منـافى عفـت آلـودگى، »خباثـت« توان گفت منظور اصلى از با دقت در آيه مى البته
              ؛ زيـرا شـود مـى پاسـخ سـؤال روشـن ،بـه ايـن ترتيـب است. مقابل آن نقطهٴ  ،»بودن بطيّ « است و
           قطـع انحـراف و آلـودگى  طور بـه پيامبران و امامان يا شخص مـورد نظـر شـما يك از همسران هيچ

  جنسى نداشتند.
          هـای زشـت و نـاروا از افـراد  شود مراد آيه اين است كه كارهـا و حرف با دقت بيشتر معلوم مى

المثـل  آيـه همـان ضـرب ،درواقـعاز افراد خـوب.  ها و كارهای خوب شود و حرف در مىخبيث صا
                 بـه مـا راه شـناخت  به سـخن ديگـر،» از كوزه برون همان تراود كه در اوست.«گويد:  معروف را مى

خـوب و بـد، معمـوالً  راه تشخيص افراد و درون افراد است دهد كه زبان، نمايانندهٴ  افراد را نشان مى
  زبان آنان است.

انسان را به مقام  ،تحمل همسر نامناسب، همكار نامناسب، وضع سياسى نامناسب و... همه مسئلهٴ 
  بزرگ است.  ىرساند و رسيدن به مقام صبر، توفيق صبر مى
  
   دارد؟ همواره مذكر را بر مؤنث مقدم ميقرآن  چرا. 19

ها برای مرد و زن يكى است و در  ها، ضميرها و اسم ها، صفت علها مثل زبان فارسى ف در برخى زبان
ها  ها مثل انگليسى تنها در جاهای خاصى نظير ضميرها متفاوت است و در برخى از زبان برخى زبان

جان را نيز به مـذكر و  بيشتر اشياء بى حتى ؛نظير عربى در بيشتر امور بين مذكر و مؤنث متفاوت است
 ؛شود كه بتوان مطالب بسيار زياد را در حجم كم بيان كـرد اين ويژگى باعث مى .كنند مؤنث تقسيم مى

اجمـال و  ويژگـى مهـم زبـان عربـى كـه صـريح و بى ،جـا از همين .كه اجمالى پيش بيايد بدون اين
مذكر پيوسـته مختصـرتر از مؤنـث  چون صيغهٴ  گاه آن .شود مختصرگويى است روشن مىحال  درعين
 مـثالً  ؛برد كه شامل مرد و زن بشـود مىكار  بهدرصدد وضع قانون است عبارتى در جاهايى كه  ،است
اختصـاص نيز اموری كه بـه زن  ) تا شامل زن و مرد بشود.كسى كه دزدی كند(» من سرق« :گويد مى

بـرد  مىكار  بهمذكر كه مختصرتر است  را به صيغهٴ » آبستن شدن«مثل  ،دارد و در مردان موجود نيست
بـاز در  .»حـائض«طـور  همينشـد و  گفتـه مى »ةحامل«، درحالى كه بايد »حامل أةامر« :گويد و مى

 جاهايى كه مرد و زن مشتركًا موجودند يا تكليف برای هر دو وجود دارد بـرای اختصـار، بـه صـيغهٴ 
  آورند. مذكر مى
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 ؛گونـه نيسـت اين ،اين است كه عبارات مردانه اسـتاز آنچه در سؤال ذكر شده پس اگر مقصود 
مذكر و سپس مؤنث  اّول ،اگر مقصود اين است كه در گفتن .عبارات درصدد صراحت و اختصار است

اين هم طبق دسـتورالعمل خـود  ،»التائبون و التائبات«يا » المسلمون و المسلمات« :مثالً  ؛گويد را مى
مور متعـدد ا موضوع،در اين  .ندارداختصاص قرآن  شود و به زبان عربى است كه لفظ مذكر مقدم مى

كه مذكر مقدم شده اسـت و  آمده است» ةالسارق و السارق«قرآن  در مثالً  ؛شود ديگری نيز رعايت مى
كه مقدم شدن مؤنث خالف قاعده است  آمده» ىو الزان ةيالزاان«ديگر  ىولى در جاي ؛طبق قانون است

 آمده اسـت.و... » طلقاتالم« ،»الوالدات«ست يا در جاهايى بيان نقش بيشتر زن در تحقق زنا و برای
 ،بلكه جايى كه حكمى مشترك بين مـرد و زن اسـت ،پس چنين نيست كه پيوسته مردان مقدم باشند

  ضميرها و كلمات مردانه است تا اختصار رعايت شود و حريم زنان در كالم نيز حفظ شود.
  اند:  را به دو دسته تقسيم نمودهقرآن  های پژوهان، خطاب قرآن
ْرِضـْعَن يَو اْلواِلـداُت ((((و  ١))))كُُم اْلِقتاُل َو ُهـَو كُـْرٌه َلكُـميكُِتَب َعَل ((((مرد يا زن، مانند:  . خطاب ويژهٴ 1

   ٢.)))) نيِن كاِمَل يَأْوالَدُهن َحْوَل 
ُ ِبِه َبْعَضكُْم َعلى((((. خطاب مشترك، مانند: 2 َل اّهللاٰ ْوا ما َفضجاِل نَص  ال َتَتَمن ـا اْكَتَسـبُوا َو يَبْعٍض للر ٌب ِمم

َ كاَن ِبكُل َش يِللنساِء نَص َ ِمْن َفْضِلِه ِإن اّهللاٰ ا اْكَتَسْبَن َو ْسَئلُوا اّهللاٰ ٣.))))ميٍء َعل ىٌب ِمم  
» انسان«، »ناس« عنوان فراگيری مانند واژهٴ  دو گونه است: گاهى باقرآن  های مشترك در خطاب

ذيأَ ا ي((((كند، مانند:  ها را خطاب مى عموم انسان ،موصول» َمْن «و  كُُم الـُقوا َرباُس اتَخَلَقكُـْم ِمـْن  یَها الن
َ الذينُْهما ِرجاالً َكث َو َخلََق ِمنْها َزْوَجها َو َبث مِ َنْفٍس واِحَدةٍ  َ َتساَئلُوَن ِبِه َو ا یرًا َو ِنساًء َو اتُقوا اّهللاٰ ْألَْرحاَم ِإن اّهللاٰ

كنـد ولـى اعـم از زن و مـرد را خطـاب  گاهى در ظاهر از لفظ مذكر استفاده مى ٤.))))بايكُْم َرقيكاَن َعَل 
قًا ِلما َمَعكُـمْ يَها الذيا أَ ي، ٥آَمنُوا آِمنُواَن يَها الذيا أَ ي((((مثل:  ،نمايد مى ْلنا ُمَصد ٦َن ُأوتُوا اْلِكتاَب آِمنُوا ِبما نَز ،

ِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن كاَن   ىَلَقْد كاَن َلكُْم ف َ َو اْل يَرُسوِل اّهللاٰ َ َكثْوَم اْآلِخ يْرُجوا اّهللاٰ   . و... ٧))))رايَر َو َذكََر اّهللاٰ
                                                             

 . 216. بقره، ١
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Wاخير بايد به نكاتى توجه كرد:  شيوهٴ  دربار  
های آن مـذكر اسـت. ايـن  مرد و زن يكسان است؛ گرچـه صـيغه  هٴ دربارقرآن  های خطاب )يك
مرد و زن، دو گونه هايى مانند عربى كه برای  است. در زبان» بيتغل«ادبى  قاعدهٴ  برای رعايتمسئله 

رود.  مـى كـار  بـهمـذكر  د نظر باشد، صيغهٴ (مذكر و مؤنث)، در مواردی كه جمع مور فعل وجود دارد
بـه قـرآن  هـای خطاب آشنا به زبان و ادبيات، نگفته است كه مجموعهٴ يا  مفّسرتاكنون هيچ  رو، ايناز

  دارد.اختصاص مردان 
خصوص در  اختصاص ندارد؛ بهقرآن  ها معمول است و به گونه سخن گفتن در ميان انسان اين )دو

  گردد.  شود، ولى معنای عموم اراده مى اظ و ضماير مذكر استفاده مىگذاری از الف مقام قانون
                هـای انسـانى و رعايـت حرمـت  با زنان، برخاسته از نگرش آن به ارزشقرآن  سخن گفتن )سه

های حفظ حرمـت آنـان  گفتن با زنان، يكى از راه عى است كه مؤدبانه و عفيفانه سخنزنان است. طبي
گفتن، نشـانگر نـوعى  گونه سخن ها نيست؛ زيرا اين داشتن نيمى از انسان نگه عقب معنای بهاست. اين 

ترها در ميـان  همين شيوه برای احترام به بزرگكه  چناناحترام و ارج نهادن به مقام شامخ آنان است؛ 
  ها معمول است. انسان
 
             نـد؟ مگـر ايـن كتـاب،     دا مـي » مردهـا « مخاطب خود را اكثراًقرآن  چرا خداوند متعال در. 20

هـاي   بـه زن « :گويـد  چرا نمي مثالًها نازل شده است؟  انسان ةهمكتابي جامع نيست كه براي 

  ؟»دخود بگويي
بـرای ايـن مسـئله  .های آن مذكر است گرچه صيغه ؛دربارهٴ مرد و زن يكسان استقرآن  های خطاب
ونه فعل هايى مانند عربى كه برای مرد و زن دو گ اندر زب شود. انجام مى »تغليب«ادبى  قاعدهٴ  رعايت

يـا ايهاالـذين « ،بنـابراين .رود مـىكار  بهمذكر  جمع، صيغهٴ  های صيغهدر  وجود دارد (مذكر و مؤنث)،
آشنای به ادبيات و زبـان يا  مفّسرتاكنون هيچ  رو، اينشود و هم مردها. از  ها مى هم شامل زن» آمنوا

طور كـه عـرض  دارد و اين هماناختصاص به مردها قرآن  های خطاب عهٴ عربى نگفته است كه مجمو
در فارسى تمامى افعال برای مرد و زن يكسان ديگر،  عبارت بهكرديم از قواعد ادبى زبان عربى است. 

و » ذهبـوا« فعـل اما در زبان عربى برای مردان ؛»مردان رفتند« يا» زنان رفتند« گوييم: مى مثالً  ؛است
های قانونى و دينى يك لفظ دارد كه مثـل لفـظ مـردان  د. خطابور مىكار  به» ذهبن« فعل برای زنان
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ى تاعبـار رو، اسـت. ازايـنها مردانه  خطابكه  ، يعنى با صيغهٴ مذكر است. اين به آن معنا نيست است
امبر بلكـه خداونـد بـه پيـ ؛وجود نداردقرآن  در ، اصالً »دييبه زنان خود بگو» «قولوا لنسائكم« مانند

  . و...» ن كفروايقل للذ» «ن آمنوايقل للذ» «قل الزواجك» «اتمؤمن.. قل لل. نيمؤمنقل لل«فرموده 
  
آيد، ابتدا كلمـات   كه نامي از مردان و زنان مي در اكثر موارد هنگاميقرآن  دليل آوريد كه چرا در. 21

  .  آيد هاي مؤنث مي با عالمت جمع مذكر و سپس اسم

نـث ؤاين است كه اسم مذكر را بـر م قاعدهدر زبان عربى نيز  .ربوط به خود داردم ىهر زبانى قوانين
. در غيـر لذا بايد تابع قوانين آن زبان باشد ؛زبان عربى نازل شده است بهقرآن  كتاب .دارند مقدم مى

عنوان كالم الهـى مطـرح شـود.  هتواند ب نمىدر فصاحت و بالغت آن خدشه وارد شده و  ،صورت اين
خـاطر  هها حاوی نكات بالغى است و بـ نث بر مذكر مقدم شده است كه اين تقدمؤدر جاهايى م البته

  .نث را بر مذكر مقدم داشته استؤرساندن نكته و مطلبى، م
  
            ها حوري زن آمده است؟ اگر منظور مؤنث اسـت، چـرا اسـم حـوري      چرا در بعضي سوره. 22

    مرد نيامده است؟

اختصـاص های جنسـى بـه مـردان  لذت هٴ آيد كه مسئل برمىات و روايات، چنين از مضمون برخى آي
  توانند برای خويش شوهرانى دلخواه برگزينند. بلكه زنان نيز در بهشت مى ،ندارد

  بلكه حورهای مذكر نيز در بهشت وجود دارند. اختصاص، نيز به زنان ندارد» حور«اصطالح 
 هـم ،انـد های بهشتى هستند و در دنيا نبوده ه از نعمتدر بهشت هم حوريان بهشتى وجود دارند ك

 و زنان دنيا ـ كه اهل بهشت باشند ـ با زيبايى و شكوهى برتر از حوريـان در بهشـت حضـور دارنـد
  كنند. پيوندند وگرنه هرگونه كه بخواهند عمل مى چنانچه مايل باشند به شوهران خويش مى

تنها قرآن  آمده است، دليل آن نيست كه مخاطبانها  نآ در قرآن، حوری يا كواعب و نظائركه  اين
پسـران  معنای بهاز ولدان و غلمان نيز ياد شده است و هر دو جمع بوده و قرآن  مردان هستند؛ زيرا در
انحصار در زن ندارد و بـه مـردان » حور«ين مفّسربه نظر برخى از علمای لغت و  ،است. افزون بر آن
  ١شود. بهشتى نيز اطالق مى

                                                             

  عه نماييد.مراجاحمد عابدينى  نوشتهٴ  ،عروس قرآنكتاب  باره به در اين. برای اطالعات بيشتر ١
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 اين قدر زنان بهشتى را برای مردان توصيف كرده است؟ چرا لحـن و عبـاراتقرآن  اشكال: چرا
ولى زنـان بهشـتى مثـل  ؛دهد حورالعين مى همه به نفع مردان است؟ چرا پيوسته به مردان وعدهٴ قرآن 
 ندارند؟ ای  هيچ بهرهكه  اين
را هـا  آن گر اگـروجو جسـتو : در قرآن، غلمان بهشتى و ولدان مخلّدون هم وجـود دارد پاسخ 

حاضـر هـا  آن بهشتيان هـر چـه بخواهنـد بـرای ،از سوی ديگر شود. اش رفع مى مالحظه كند، شبهه
كـه  منـدی بهرهگونه  برای زنان نيز هر ،بنابراين .كند عطا مىبه آنان شود و خداوند افزون بر آن نيز  مى

پرحيايى كه دارنـد، اقتضـا  هٴ زنان و روحي ولى طبع جامعه و طبع ؛استطلب كنند و افزون بر آن، مهي
به همين دليل، اشاراتى كه دربـارهٴ  .چه رسد به تصريح آن ،كند كه اشاره به برخى امور را نپسندند مى
  دربارهٴ زنان وجود ندارد. ،مندی مردان وجود دارد بهره
  
و بـراي آنـان   گيـرد   هميشه جانب مردان را ميقرآن  ساالر است؟ چرا الفاظمردقرآن  آيا. 23

   ل است؟ئامتياز قا
نس داشته باشد، اُ قرآن  شود، اين است كه هر كسى با گرفته مىقرآن  اشكالى كه معموالً اين روزها به 
 در بيشتر امور، جانب مردان را رعايت كرده است.قرآن  يابد كه مى

اُموَن َعَلى النساءِ ((((در امور خانوادگى كه جاُل َقو جـاِل ((((را مطرح ساخته است يا فرموده:  ١))))الر َو ِللر
َفِعُظـوُهن َو اْهُجـُروُهن ((((: است زدن زنان را جايز دانسته و فرموده نيز برخى موارددر  ٢.))))ِهن َدَرَجةيَعَل 
در امور آخرتى نيز حورالعين را به مردان وعـده داده و زنـان بهشـتى را  ٣ .))))ناْلَمضاِجِع َو اْضِربُوُه  ىفِ 

چيز ساخته شده كه در خدمت مردان باشـد و مـردان هـر  همه گويى .برای مردان مطرح ساخته است
هـا و  برای زنان چيزی قرار نـداده اسـت و اساسـًا ثواب مقابل، در .تفريحى كه خواستند انجام دهند

 ها بيشتر برای مردان است. پاداش
 ها بايد مقدماتى را بيان كرد: گويى به اين پرسش برای پاسخ 
يكى است  )،مذكر و مؤنث(ها ضماير، كلمات، افعال، صفات و... برای مرد و زن  در برخى زبان . 1

                                                             

 . 34. نساء، ١
  . 228. بقره، ٢
  . 34. نساء، ٣
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هـيچ تفـاوتى جود ندارد؛ مثل زبان فارسى كه در اين امور بـين زن و مـرد و تفاوتى بين زن و مرد و
هـا مثـل زبـان  ولـى در برخـى زبـان ؛»او رفـت«، »نب رفـتيز«، »حسن رفت«نظير:  ؛وجود ندارد

و  Heو برای مـردان  Her و Sheبرای زنان  مثالً انگليسى، ضماير برای زنان و مردان، متفاوت است؛ 
Him مثل:  ؛ها يكى است ى فعلول ؛رود مىكار  بهSaw  ياWent...صفات نيز يكى است و . .  

ى اشيای عالم را بر كر و مؤنث، تفاوت وجود دارد و حتبين مذ ،ها مثل زبان عربى در برخى زبان
 كـه» نـبيذهبـت ز« و »ديـذهب ز« مثل:اند؛  بندی خاصى به مذكر و مؤنث تقسيم كرده اساس تقسيم

های مذكر و برای زينب، صفات  و برای زيد، صفت» هى«ای دومى ضمير و بر» هو«برای اّولى ضمير 
دانند. عالوه بر ايـن، بـين مفـرد و  خورشيد را مؤنث و ماه را مذكر مى چنين هم .برند مىكار  بهمؤنث 

كـه در فارسـى شـش » رفت« برای فعل ماضِى  ،اند. به همين دليل جمع يك حالت تثنيه نيز قرار داده
در عربى چهارده شكل و صيغه در نظر گرفته شده است. همين امور باعث  ،دارد شكل و صيغه وجود

 مختصر بيان كرد. ىفراوان را در عبارت ىشود كه در عربى بتوان مطالب مى
شود و بسـياری  اگر شما يك متن عربى را به فارسى يا انگليسى ترجمه كنيد، بسيار طوالنى مى 

 اما باز به وضوح و روشنى عبارات عربى نيست. ؛شود... بايد تكرار  از اسامى و افعال و
               شـود كـه مـتن  ها و... باعـث مى هـا و صـفت تفاوت ضميرهای مـذكر و مؤنـث و فعل ،بنابراين 

                هــای خاصــى انجــام داد و  گويى در عــين اختصــار، رســا باشــد و در وقــت مناســب بتــوان اجمال
 چندپهلو صحبت كرد.

 در زبان عربى، اصل بر مذكر آوردن است؛ بنابراين: . 2
اّوالً اموری كه تك و منفرد است و تنها از آن، يك فرد و يك نمونه وجود دارد بـرای آن ضـمير 

است و هميشه ضمير مفرد مذكر غايب بـه آن » رحمان« و» اّهللاٰ «نظير خداوند كه برند؛  مىكار  بهمذكر 
 گردد. برمى

مذكر و مؤنث در جايى باشند و بخواهيم با ضـمير و اسـم اشـاره بـا آنـان ثانيًا هر وقت گروهى 
 كنيم. را مذكر حساب مىها  آن صحبت كنيم، هميشه

» هر كس«كنند؛ يعنى  موصول استفاده مى» َمْن «گذاری و وعده و وعيد و... از  ثالثًا در امور قانون
 گردد. و به آن ضمير مذكر برمى

نحوی آن را ندارند و موجب اشتباه زن بـا مـرد  هيچ است و مردان بهوری كه مختص زنان رابعًا ام
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شد:  بايد گفته مىكه  درحالى ؛»ِاْمرأة حائض«شود:  گفته مى مثالً رود؛  مىكار  بهمذكر  گونهٴ   شود، به نمى
كار  بـهمـذكر صورت  بهشود، اين وصف برای زنان  ولى چون هيچ مردی حيض نمى ؛»ِأْمرأة حائضة«
ولى ِعلم كـه مشـترك  ؛ »حامل امرأة«گويند:  شود مى چون هيچ مردی آبستن نمى چنين همرود و  مى

 ».امرأة عالمة«و » رجل عالم«دو صورت دارد:  ،بين زن و مرد است
تر  شود ولى مذكر آن فصيح دارند و هر دو نيز استعمال مى مؤنثخامسًا برخى اموری كه مذكر و  

ا آَدُم اْسـكُْن َأْنـَت َو َزْوُجـَك يـَو ُقْلنا ((((آيهٴ  در» زوج« ست؛ مثل كلمهٴ رفته اكار  بهمذكر قرآن  است، در
َفاْسَتَجْبنا َلُه   ٢َفَتْشقى ْخِرَجنكُما ِمَن اْلَجنةِ يا آَدُم ِإن هذا َعُدو َلَك َو ِلَزْوِجَك َفال يَفُقْلنا (((( شريفهٴ آيهٴ  يا ١))))اْلَجنة

   ٣.))))راتياْلخَ  ىساِرُعوَن فِ يَو َأْصَلْحنا َلُه َزْوَجُه ِإنُهْم كانُوا   ىيحْ يَو َوَهْبنا َلُه 
نفس برين و نفس فرودين. انسان به اموری كـه منشـأ آن، نفـس  :انسان دارای دو نفس است . 3

 مـثالً ر است؛ آن، نفس فرودين است منزجر و متنّف  كند و از اموری كه سرچشمهٴ  برين است افتخار مى
ولى اگـر حيـوان  ؛كند اگر احسان يا فداكاری كرده كه منشأ آن كماالت نفسانى است به آن افتخار مى

 ضعيفى را برای تفريح، آتش زده از كارش منزجر است.
                  گـاهى  :انـد های مـنحط و منحـرف در طبيعـت خـود و در امـر باطـل خـود دو گونه انسـان . 4 

كننـد و  و گاهى نقش مفعولى دارند. معموالً فـاعالن بـه فاعـل بـودن خـود افتخـار مىنقش فاعلى 
زنا از نظر شرع، حرام است و فاعل و مفعـول هـر دو بايـد  مثالً دانند؛  مفعوالن، خود را تحقيرشده مى

زن،  خـانوادهٴ كـه  درحالى ؛او از ايـن عمـل سـرافكنده نيسـتند ولى مرد زانى و طايفهٴ  ؛شالق بخورند
 رافكنده و شرمسارند.س

منه يا مظلوم، گناهى  اساسًا مغصوبٌ كه  ايناست غاصب و كسى كه مالش غصب شده. با  چنين هم
زنى كه با زور با وی زنا شده، گناهى مرتكـب نشـده اسـت و زناكننـده بـا زور، يا  اند مرتكب نشده

 نگرد. حقارت مى حال، عرف، آن زن را با ديد ولى با اين ؛شود محكوم به اشّد مجازات مى
از بيـان  ،گيـريم كـه عـرف بـه هـر دليـل سوم و چهارم بيان شد، نتيجه مى از آنچه در مقدمهٴ  . 5 
های  نحو گفتن و شـنيدن لـذت هيچ به اما ؛های مردانه و فاعالنه و شنيدن آن تنفر و انزجار ندارد لذت

 .كند تحمل نمىزنانه و مفعوالنه را 
                                                             

 . 19اعراف،  ؛35. بقره، ١
 . 117. طه، ٢
 . 90. انبياء، ٣
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دوم معلـوم  از مقدمـهٴ  كنيم. را بررسـى مـىقـرآن  مردساالر بودن ،به آنچه گذشت توجهحال با  
هـم قرآن  در .شود مى –هر دو  –شود بسياری از جمالت قرآن، عموميت دارد و شامل زن و مرد  مى

العين بـه دليـل ؛ ولى نمـود حـورآياتى وجود دارد» ولداٌن مخلّدون« دربارهٴ و هم » نيحورالع« دربارهٴ 
مسـر در عنـوان ه العين بـهكنند كه فاعلند و حـور شتر است؛ يعنى همه فكر مىمطالبى كه بيان شد، بي
  د.نابايى ندارآن از درخواست و گفتن و...  ،بنابراين گيرد. اختيار آنان قرار مى

در دعـا كـه  اينجملـه . ازدست آوريم يم شاهدی برای اين مطلب بهتوان از دعاهای مأثوره نيز مى
ُهم «خوانيم:  چنين مى ْجنِ  الل آور.العين را بـه ازدواج مـا درحـور ،خداونـدا« ١؛» نيِمَن الُْحوِر الْعِ   ىَزو «

وجـود » زّوجنا بالغلمان أو الولدان«ولى از سوی زنان  ؛خورد چشم مى در ادعيه فراوان به  جمالت اين
 وجود دارد.قرآن  اين هر دو دركه  اينندارد؛ با 
العين و... اوج هايى با نهرهـای روان، حـور  باغه احتماالً در جای خود بحث شد ك ،عالوه بر اين 

های روحى را كـه انسـان  های يك انسان در محيط داغ استوايى است كه خداوند آن خواسته خواسته
بسيار برتـر اسـت؛  ها اينهای آخرتى از  كند مطرح ساخته تا بگويد بهشت و نعمت در دنيا تصور مى

اش به فعليّت رسـيده،  ش در خوردن بستنى است و تنها حّس چشايىبه كودك كه اوج لذتكه  اينمثل 
 »تراست. نيريازدواج از هر بستنى ش«شود:  گفته مى
ْت   ساِرُعوا ِإلىَو (((( نيز با آياتى نظيرِ قرآن   ـماواُت َو اْألَْرُض ُأِعـد ٍة َعْرُضـَها السكُْم َو َجنَمْغِفَرٍة ِمْن َرب
ـماِء َو اْألَْرِض   ساِبُقوا ِإلى(((( آيهٴ  يا ٢))))نيِلْلُمتق ٍة َعْرُضـها َكَعـْرِض السكُْم َو َجنبـه سـوى « ٣؛))))َمْغِفَرٍة ِمْن َرب

آنان را به ، »دين است، بشتابيها و زم آمرزشى از پروردگارتان و بهشتى كه وسعت آن به مقدار آسمان
كم به ايـن فكـر  طول آن چقدر است تا كم اندازد كه اگر عرض بهشت اين قدر است پس اين فكر مى
ُوِعـَد   ىَمثَُل اْلَجنِة الت(((( با آيات ديگری نظيرِ  گاه آنبهشت، بسيار واالتر از امور دنيايى است. بيفتند كه 
هـای  ميوهسـل و فهماند كه نهر شـير و نهـر ع به آنان مى ٤،))))ِمْن َتْحِتَها اْألَنْهاُر ُأكُلُها داِئم ی َتْجراْلُمتُقونَ 
 ست.ها اينمى همه َمثَل هستند و حقيقت، بسيار باالتر از دائ

                                                             

  . 202، ص 1 ، ج الخصال. ابن بابويه، محمد بن على، ١
 . 133. آل عمران، ٢
  . 21. حديد، ٣
  . 35. رعد، ٤
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پرسد كه آيا در بهشت همسر، فرزندان و پدران انسان همـراه وی  وقتى انسان از خود مى چنين هم
مـاٍن يتُُهْم ِبإيـَن آَمنُوا َو اتَبَعتُْهْم ُذر يَو الذ((((: ه استخداوند اين را نيز ممكن دانسته وفرمود ،هستند يا نه
 انـد،  آورده و فرزندانشـان در ايمـان از آنـان پيـروی كرده و كسانى كه ايمـان« ١؛))))تَُهميَأْلَحْقنا ِبِهْم ُذر

ْدُخلُونَها َو َمـْن َصـَلَح ِمـْن آبـاِئِهْم َو يَجناُت َعْدٍن ((((فرمايد:  ا مىي» كنيم ملحق مى ندانشان را به آنانفرز
 باٍب َسالٌم َعَل يْدُخلُوَن َعَل ياِتِهْم َو اْلَمالِئَكُة يَأْزواِجِهْم َو ُذر اريِهْم ِمْن كُل ٢؛))))كُْم ِبما َصـبَْرتُْم َفـِنْعَم ُعْقَبـى الـد 

وند و شـ مـىهـا  آن شـان وارد سـتهيمى كه آنان و پدرانشان و همسـران و فرزنـدان شائهاى دا باغ«
ُهـْم َو َأْزواُجُهـْم ((((يـا فرمـود:  »ند) سالم بر شـما...يگو ند (و مىيآ فرشتگان از هر درى بر آنان در مى

 »زنند. مى هيآراسته تك هاى ها بر تخت هيدر سا آنان و همسرانشان« ٣؛))))ِظالٍل َعَلى اْألَراِئِك ُمتِكُؤن ىف
طاُف يَن اْدُخلُوا اْلَجنَة َأْنتُْم َو َأْزواُجكُْم تُْحبَُروَن ياِتنا َو كانُوا ُمْسِلميَن آَمنُوا ِبĤيالذ(((( فرمايد: مى چنين هم 
بـه] «[ ٤؛))))هـا خاِلـُدونَ يُن َو َأْنـتُْم فيَتَلذ اْألَْعـ ِه اْألَْنفُُس َو يها ما َتْشتَهيِهْم ِبِصحاٍف ِمْن َذَهٍب َو َأْكواٍب َو فيَعَل 

شود] شـما و همسـرانتان شـادمانه بـه  ] بودند [گفته مىم [حقياند و تسل مان آوردهيات ما ايهمانان كه به آ
شـود و  ده مـىيدنى] بر آنان گردانيى [پر از نوشيها ن [پر از خوراكى] و تُنگيى زرّ يها د. ظرفييبهشت درآ
 »د.يها از آن لذت ببرد وجود دارد و شما در آن جاودان ها بخواهد و چشم دلجا هر چه  در آن

             بهشـت از پـدر، مـادر، فرزنـد اهل اّوالً همهٴ  :شود از اين نمونه آيات، نكات متعددی برداشت مى
 رد.لّذات بهشت مردانه اسـت، وجهـى نـداكه  اينمندند؛ پس  امكانات بهرهگونه  و... كنار هم و از يك
گونـه  هيچكس  هـيچپس برای  ؛جا وجود دارد بخواهد و چشم لذت ببرد در آن ثانيًا وقتى هر چه دل
  نقصى وجود ندارد.

 
گـاه از   رفتـه و هـيچ   كـار  بـه » هو«ضمير مذكر » اهللا«جاي نام  بهقرآن  چرا در تمامي آيات. 24

    استفاده نشده است؟ آيا خداوند مذكر است؟» هي«ضمير مؤنث 

  كنيم: خ به چند نكته اشاره مىدر پاس 
                                                             

 . 21. طور، ١
 . 24تا  23. رعد، ٢
 . 56. يس، ٣
  . 71تا  69 . زخرف،٤
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خاطر  به ،شود اطالق مى» هو«گاه ضمير غايب  :در رابطه با خداوند متعالكه  ايننخست، علت  . 1
به اين دليـل كـه عـالم در  ،رود مىكار  به» انت«كه ذات او از ما پنهان است و گاه ضمير مخاطب  اين

 ،بنـابراين .عـالم حاضـر اسـت در صـحنهٴ محضر خداست و ما نيز در محضر او هستيم و او هميشـه 
  د.ناستعمال هر دو ضمير جايگاه خاص خود را دار

قـل هـو اّهللاٰ  :نه ضمير مؤنـث (ماننـد ،شود چرا بر خداوند ضمير غايب مذكر اطالق مىكه  اين . 2
در دو » هـو«زيرا ضمير  ؛است» هى«اعم از ضمير » هو«علتش اين است كه از نظر ادبى ضمير  ،احد)
نه  ،در موجودی كه نه مذكر است . 2، چه مجازی؛ در موجود مذكر، چه حقيقى . 1 رود: مىكار  بهمورد 
  تنها يك كاربرد دارد و آن هم خصوص مؤنث است.» هى«ولى ضمير  ؛»اله«مانند  ؛مؤنث

وجـه پرسـش از مـذكر و مؤنـث  هيچ بر خداوند به» هو«، هنگام اطالق با توجه به آنچه گفته شد
و نـه  مؤنـث نه مذكر است و نـه  :زيرا خداوند جنس ندارد ؛ضمير معنايى نخواهد داشتبودن مرجع 

   ١.))))ء ىَس َكِمْثِلِه َش يَل (((( :ديگر شبيه اين موارد یچيز
قواعد ادبيات عرب در آن رعايت گردد. به بيـان  بايد مجيد به زبان مردم نازل شده است و قرآن 
حتى اموری كه مربوط به زنان است ولى اگر  و ل و قانون در زبان عربى، مذكر آوردن استديگر، اص

چون روشـن اسـت  مثالً  ؛برند مىكار  بهشكل مذكر آن را  ،دهد مذكر بيايد اشتباهى رخ نمىصورت  به
بايـد كـه  درحالى ؛»امـرأة الحـائض« :گوينـد شـود مى آبسـتن نمىيا  شود كه هيچ مردی حيض نمى

 صـيغهٴ  ،گفتنـد. بنـابراين مى »حاملة«بايد كه  درحالى ؛»امرأة حامل« :گويند گفتند يا مى مى »ةحائض«
داللـت مذكر بر تذكير حقيقـى يـا مجـازی صيغهٴ اما  ؛كند مىداللت مؤنث بر تأنيث حقيقى يا مجازی 

  كند، بلكه اعم است. نمى
انتساب فعـل  قرآن، بيانگر دو نحوهٴ  افعال الهى در دربارهٴ بردن ضمير مفرد و جمع كار بهيادآوری: 

، ط فيض الهى، نشانگر نقش و كاركرد وسائبرده شدهكار  بهجمع  به پروردگار است. مواردی كه صيغهٴ 
تـو  یسـو ما بـه« ٢؛))))َك اْلِكتاَب ِباْلَحق يِإنا َأنَْزْلنا ِإَل ((((شريفهٴ آيهٴ  مانند ؛ك در تحقق فعل استمانند مالئ

وحى انجام پذيرفتـه  فرشتهٴ  كه فعل خداوند با واسطهٴ » ميفرو فرستاد ىكتاب را بر اساس حق و راست
و بـدون مسـتقيم  طور بـه گـاه انجـام كـار .از ضمير جمع اسـتفاده شـده اسـت دليل،است. به همين 

                                                             

 . 11. شوری، ١
 105. نساء، ٢
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شـود؛  مىين صورت از ضمير مفرد استفاده كه در ااست  منسوببه خود خداوند كارگيری وسائط،  به
البتـه در مـواردی  .» ن هستميدر زم ىنيجانش دهندهٴ من قرار« ١؛))))َفةياْألَْرِض َخل ىجاِعٌل فِ  ىِإن (((( :مانند

تواند اعم از فعل مباشر  بلكه مى ،ط نيستقش وسائنفى ن معنای بهلزومًا  ،رفتهكار  بهمفرد  هم كه صيغهٴ 
  ط فيض انجام گرفته است.او از طريق وسائ خداوند يا كاری باشد كه به ارادهٴ 

                    ذات اقـدسپـذيری بـه  انتسـابگونـه  رسانند كه برخى از افعال الهـى دو اين آيات مى ،بنابراين
                  ، اعـم از »هـو«ر قسـمت قبلـى گونـه كـه د همان ،مستقيم. بـه بيـان ديگـرحق دارند: مستقيم و غير

                 واسـطه و  اعـم از فعـل مسـتقيم و غيرمسـتقيم و فعـل بى ،نيـز ضـمير غايـب جـا اينمذكر بود، در 
  باواسطه است.

  
   آيا مردان هميشه بر زنان برتري دارند؟. 25

هِ ((((آيـهٴ ك بـه برخى با تمّسـ ِبـَرد َأَحـق فـَو بُُعـوَلتُُهن ذ  ىن ِمْثـُل الـ یذِلـَك ِإْن َأراُدوا ِإْصـالحًا َو لَُهـن                
جاِل َعَل يَعَل  ِباْلَمْعُروِف َو ِللر َدَرَجةٌ يِهن َعزِهن ُ اند كه مردان هميشه بـر زنـان  اشكال كرده ٢،))))مٌ يٌز َحكي َو اّهللاٰ

 . برتری دارند
 ىجايگاه، تعريف و حقـوق ،كرد كه هر مذهب، مكتب و مرام برای خانواده توجهبايد به اين نكته 

سيستم بايد تمامى جوانب را باهم در نظر گرفت و  خاص خود دارد. برای عادالنه بودن يا نبودن يك
ان را بـه يك گوشه از يك سيستم با يك سيستم ديگر كار درستى نيست و انس سنجيد و تنها مقايسهٴ 

 اندازد.  اشتباه مى
فرزنـد بـه آن  اكنون در كشورهای اروپايى با تولّد هر نوزادی دولت پولى به عنـوان هزينـهٴ  مثالً 

               مـثالً دهـد تـا بـه مبلـغ ثـابتش  كند و با بزرگ شـدن بچـه، آن را افـزايش مى خانواده پرداخت مى
شـود و  ادامه دارد. در آن زمان اين مبلغ، قطع مى سالگى26ورو برسد. پرداخت اين مبلغ تا ششصد ي

مشغول شود تا پـولى بـه دسـت آورد يـا كار  بهفرد بايد تا آن زمان، مهارتى فرا گرفته باشد و جايى 
بين دختر  تفاوتىساعات خاصى را اجبارًا برای دولت كار و همين پول را دريافت كند. در اين امور، 

 و پسر وجود ندارد. 
                                                             

 . 30. بقره، ١
  . 228. بقره، ٢
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جا، معقول و پسنديده نيست كه پس از بيست سال، كسى پيش پـدر و مـادر  ر عرف آند چنين هم
دهند كه  دهد، افراد ترجيح مى چون ششصد يورو، كفاف زندگى فرد را نمى . ازطرفى،خود زندگى كند

شـدن  ر با هم زندگى مشتركى را برای كـمپسر و يك دخت دو نفری با هم زندگى كنند كه ترجيحًا يك
ای دارد كه به  كنند و اگر به ازدواج منجر شد و فرزندی به دنيا آمد او دوباره سهميه تجربه مىها  هزينه

 شود.  حسابش واريز مى
شوند؛ يعنى بار زندگى  های زندگى را متحمل مى جا زن و مرد به يك شكل، هزينه در آن ،بنابراين

ر دو بايـد تحمـل كننـد و از همـه ها را ه ها و استرس ست. كمبودها، گرفتاریها آن بر دوش هر دوی
زندگى افراد را تأمين و بعد از آن نيز امكان  دولتى صنعتى و مقتدر تا چندين سال هزينهٴ كه  اينتر  مهم

 . شود و... بيكاری پرداخت مى خاص بيمهٴ  ىدر شرايط و كند كار را فراهم مى
ر زن و مـرد، مـديريت عـام و ها هستند كه ب در آن سيستم، مرد بر زن مديريت ندارد و اين دولت
 است.  شامل دارند و كنترل تمامى امور مردم در دست آنان

و زن هـيچ  مرد است عهدهٴ  برهای همسر و فرزند اعم از غذا، لباس و مسكن  در اسالم، هزينه اما
 تواند پس بگيرد. ای پرداخت كرد، مى مسؤليتى در اين رابطه ندارد و اگر هزينه

به توافق طرفين بسـتگى مقدار آن بپردازد كه مهريه مرد بايد نيز  ر حين ازدواج، دها اينعالوه بر 
مرد گذاشـته شـده  عهدهٴ  بردر چنين سيستمى، مديريت  .دهد دارد و امروزه رقم بزرگى را تشكيل مى

به همـين  .هزينه كند كه پسنديده باشد و دارايى وی كفاف تمامى اين امور را بدهدای  گونه بهاست تا 
اُموَن َعَلى النساءِ ((((فرمايد:  مىقرآن  يل،دل جاُل َقو َبْعَضـُهْم َعلـىالر ُ ـَل اّهللاٰ َبْعـٍض َو ِبمـا َأْنَفُقـوا ِمـْن    ِبما َفض

                  مردان بر زنان خود مديريت دارنـد بـدان سـبب كـه خداونـد بعضـى از آنـان (مـردان) « ١؛))))َأْمواِلِهمْ 
از اموالشـان  ]در زندگى مشترك خـود[آنان   كه  را بر بعضى (زنان) برتری داده است و نيز بدان سبب

 ».كنند مى  هزينه
دهـد  كه در آن نظام، دولت، مديريت همه را بر عهده دارد و در زمانى پول مىطور  همان ،بنابراين 

كند، در اين سيسـتم نيـز  و در زمان ديگر، پرداخت آن را برای مرد و زن منوط به شرايط خاصى مى
 . كند دهد و بر آنان مديريت مى زن و فرزند را مى يك دولت كوچك هزينهٴ  در قامتمرد 

                                                             

  . 34. نساء، ١

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 351 جايگاه و شخصيت زن در قرآن 

پـذير نباشـد؛ زيـرا  كامل امكان طور به غرب ودو ساختار خانوادگى اسالم  شايد مقايسهٴ : مقايسه
كامل برای مـا معلـوم  طور به ها آن گيری تمامى قوانين غرب و آداب و رسوم آنان و چگونگى شكل

سـالمى نيـز در ممالـك ا ،ايم و از سوی ديگر كامل لمس نكرده طور به آن را نيز هنوز نيست و نتيجهٴ 
كارشـان بررسـى  به دستورهای اسالم عمل نكرده است تا نتيجهٴ  كامالً هيچ شهر و روستای مشخصى 

 تنها، اجمالى است.  شود؛ پس مقايسهٴ 
زن نيـز  ،بنـابراين .های زندگى بر دوش زن و شوهر است ها و گرفتاری در ساختار غربى، هزينه 

داری كردن و شير دادن به بچـه،  بچهگونه  شود و اين و مىر چون مرد، گاه با نگرانى، استرس و... روبه
 گيرند. مى و بيشتر تحت تأثير قرار ندتر تر و ظريف كه زنان، عاطفىويژه  به ؛آفرين است مشكل

ی كـه زن، طور بـه ؛در آن ساختار نياز به پول و كار زن نيز در انتخاب همسر تـأثير فـراوان دارد
تنهـا جزئـى از  ،بلكه عالقـه ،اساس خانواده بر عشق نيست ،بنابراين .كند ها را تقبّل مى نصف هزينه
 . ستها تأمين مشترك هزينه ؛ جزء ديگر،قضيه است

ای نداشته باشد و با خيال راحت به  مرد است تا زن هيچ دلهره عهدهٴ  برها  هزينه در اسالم همهٴ  اما 
 دار نشود. وظايف خويش مشغول باشد و عواطفش جريحه

 ؛مثبت بدهد پاسخاختار شايد زن نگاه به مال و منال شوهر كند و به تقاضای ازدواج او در اين س
دارايى و درآمدهای زن،  همهٴ زيرا ولى مرد در انتخاب همسر به دنبال مال، شغل و درآمد وی نيست؛ 

مرد تنها بـر اسـاس عشـق و عالقـه، همسـر مـورد نظـر خـويش را  ،متعلّق به خود اوست. بنابراين
اِتـِه َأْن يَو ِمْن آ((((نه بر اساس يك معامله:  ،گزيند و زندگى بر اساس موّدت و رحمت خواهد بود برمى

ًة َو َرْحَمةً يها َو َجَعَل َب يَخلََق َلكُْم ِمْن َأْنُفِسكُْم َأْزواجًا ِلَتْسكُنُوا ِإَل  ف َنكُْم َمَود ُرونياٍت ِلَقْوٍم يذِلَك َآل   ىِإن١؛))))َتَفك  
د تـا در كنارشـان يـراى شما از جنس خودتان همسرانى آفرن است كه بياو ا [قدرت]هاى  از نشانه«

بـراى مردمـى كـه  ب]يـر عجيتـدب[ن يـدر ا قطعاً ان شما محبت و مهربانى قرار داد. يد و ميريآرام گ
 .» هاست شند نشانهياند مى

بلكه بر اين اساس اسـت  ،آميز نيست به هر ترتيب، در اين ساختار، مديريت مرد يك امر تبعيض
های زنـدگى را  هزينـه آورد و دسـت مـى كند، پـول بـه و فراغت بال كار مى به زور بازو كه با توجه

                                                             

 . 21. روم، ١
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شود و اگر زمانى يا در شرايط خاصى، دولت يا غير دولـت، تمـامى ايـن امـور را فـراهم  متحّمل مى
ها داد، با كوپن يا با فراوان ساختن ارزاق، نان و غذای همه را  ساخت و به زوج ای يعنى خانه ،ساخت

ها را خود  زن ى مهريهٴ ، حتشهرها و روستاها را امن نمود تأمين كرد و با نيروی نظامى و انتظامى همهٴ 
مگر در حّدی كه دو همسفر و دو همراه، مستحب  ،قبول كرد، دليلى بر مديريت مرد باقى نخواهد ماند

 است يكى را از بين خود به مديريت و رياست برگزيند.
 ست؟چرا طالق به دست مرد ا 
جاِل َعلَ (((( پاسِخ  جا ايناز   َدَرَجةيَو لِلر سخن از طـالق اسـت و  228آيهٴ  شود؛ زيرا در روشن مى ))))ِهن

به اين است كه طالق به دست مرد است. علّت ايـن امـر هـم ايـن » َمرتَبت داشتن مردان بر زنان«احتماالً 
اگر زن پس از گرفتن مهريه، خود قدرت بر طالق داشـته باشـد و  ،دهد. حال مهريه مى است كه مرد به زن،

كند؛ زيرا مهريه را داده و زنى ندارد. بر اين اساس، اختيار طالق به دسـت  طالق دهد، مرد ضرر مى خود را
 مرد است تا اگر خواست، زن را طالق بدهد، خودش به خودش ضرر زده باشد.

ای را كه گرفته پس دهـد تـا مـرد، او را  تواند مهريه از مرد خوشش نيايد، مىاگر در شرايطى زن 
 گويند. مى» لعخُ «طالق، گونه  طالق دهد. به اين

؛ زيرا وی كمتر از زن تحت تأثير عاطفه است از سوی ديگر، اختيار طالق به دست مرد داده شده
شـود تـا كـانون  ناراحتى، عصبانى نمىين كمترسنجد و با  بيشتر جوانب مسئله را مى ،بنابراين .است

ای متزلزل بنا نشود. در اين رابطه، تمهيدات ديگری نيز انديشيده شده كـه همـه بـرای  خانواده بر پايه
بـر  .طالق بايد در حضور دو شاهد عادل باشد مثالً نه امتياز دادن به مرد؛  ،حفظ كانون خانواده است

شكل است و مرد بـرای حفـظ آبـروی خـويش، حاضـر اين اساس، پيدا كردن دو مرد عادل گاهى م
آنان پس از شنيدن اسم طالق، چون  ،شود مشكالت خود را با دو مرد عادل در ميان بگذارد. تازه نمى

كنند تـا او را از ايـن كـار،  پردازند و تالش مى به نصيحت كردن مرد مى ،دانند ناپسند مى یآن را امر
 منصرف سازند.
بلكه بايد از زمانى كه مرد و زن با هـم  ،شود زن را طالق داد مانى نيز نمىدر هر ز ،از سوی ديگر

اند مدتى بگذرد تا در آن مّدت، زن حيض شود و دوباره از حـيض پـاك شـود.  آميزش جنسى داشته
 بيايند. شود كه زن و شوهر با هم آشتى كنند و از فكر طالق بيرون  زمانى، گاه موجب مى اين فاصلهٴ 

مرد بر زن در دست داشتن اختيار طالق است و اين خـود  ترين درجه و مرتبهٴ  مهمكه  اينخالصه  
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سّد راهى برای صورت نگرفتن طالق است. البته بايد گفت تحّقق نپذيرفتن آن بـرای زنـان، سـودمند 
 .هستندای متأخرتر از ساير زنان  جوامع، زنان مطلّقه در رتبه است؛ زيرا در همهٴ 

ربوط به مـديريت مـرد كه صدر آن م -نساءسورهٴ آيهٴ  حث زدن زنان در ادامهٴ ب :موارد زدن زنان 
اِلحاُت قاِنتاٌت حاِفظاٌت ِلْلغَ ((((آيه چنين است:  آمده است. دنبالهٴ  -بود و بحث شد َو   ِب ِبما َحِفـَظ اّهللاٰ يَفالص

ًال يِهن َسـبي َفِإْن َأَطْعَنكُْم َفال َتْبُغوا َعَلـِجِع َو اْضِربُوُهن اْلَمضا ىَتخاُفوَن نُُشوَزُهن َفِعُظوُهن َو اْهُجُروُهن فِ   ىالالت
َ كاَن َعلِ  كننـد  اب [شوهر] حقوق او را حفظ مـىيسته، فرمانبردارند و در غيزنان شا« ١؛))))رايـا َكبيِإن اّهللاٰ

د، يـم داريكه خدا [حقوق آنان را] حفظ كرده اسـت و زنـانى كـه از ناسـازگارى آنـان بـ گونه ناهم
د. پس اگر يد و [اگر سود نداد] آنان را بزنيد و [اگر سود نداد] در بستر از آنان دورى كنياندرزشان ده

 .» همانا خداوند بلندمرتبه و بزرگ است .دييانشان مجويراهى به ز ،از شما اطاعت كردند
انى اسـت و در بـر رحمـت و مهربـ اسـالم ديناساس  توجه كرد:لب امطبه اين بايد اين  تنخس
دين، رحمان است و پيامبر آن، خداوند اين  .رفته استكار  به» ميحالرحمن الر اّهللاٰ  بسم«بار 114كتابش 

ف آن رفته است كه حـدود نصـكار  بهيعنى پسنديده » معروف« بار كلمهٴ 40حدود  قرآن، در .پيامبر رحمت
وگرنـه  مستحبى نبايد آزار و اذيت باشـد اصرار دارد به دنبال صدقهٴ  اسالم .در رابطه با خانه و همسر است

بيسـت بـار خداونـد را بـا  كم دسـتروز  كند كه در شـبانه به مسلمانان امر مى اسالم .شود صدقه باطل مى
كـه  آن ويژه بـه ؛ن كسى را تجويز كنـدامكان ندارد بدون دليل زدچنين دينى،  .رحمانيت و رحيميّت بخوانند

 دقيـقای  حتمًا آيه دارای نكته ،بنابراين .آن زن، مادِر فرزندان و كسى است كه در خانه تحت نظر مرد است
 است كه بايد آن را يافت.

آيـهٴ  مسافرت است؛ يعنى او را به مسافرت ببريد. نظيـر معنای بهدر آيه » ضرب«اند:  برخى گفته 
الةيَس َعَل ياْألَْرِض َفَل  ىْبتُْم فِ َو ِإذا َضرَ (((( ضرب فـى «با » ضرب«ولى بين  ٢؛))))كُْم ُجناٌح َأْن َتْقُصُروا ِمَن الص

 ازگار نيست. با سياق آيه نيز س ،تفاوت واضحى است. عالوه بر اين» األرض
                  بـا چـوب مسـواك؛ زيـرا اگـر بـا چيـزی  مثالً اند: زدن بايد بسيار ماليم باشد؛  برخى ديگر گفته

              كـاملى باشـد؛  پاسـختوانـد  آن را پرداخـت كنيـد. ايـن نيـز نمى زديد كه رنگش كبود شد، بايد ديهٴ 
ب مسواك و زدن ماليم مانند ناز كشيدن، ترسى بـه زيرا زنى كه سر ناسازگاری گذاشته است از چو
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، بايد دنبـال بنابراين .ت خود باقى استب، شديد باشد كه باز اشكال به قودهد و اگر ضر دل راه نمى
 ديگری بود. راه حل

ندارد در مال يا جان ديگری  حقكس  هيچاّولى اين است كه  بايد دانست كه اصل و قاعدهٴ  نخست
 مجّوز شرع. مگر با ،تصّرف كند
َنكُْم ِباْلباِطـِل يـآَمنُوا ال َتْأكُلُوا َأْمواَلكُْم َب َن يَها الذيا أَ ي((((فرمايد:  نساء مىسورهٴ  29آيهٴ  اموال،  هٴ دربار

ان خودتان بـه ياموالتان را در م ،ديا مان آوردهياى كسانى كه ا« ١؛))))جاَرًة َعْن تَراٍض ِمْنكُمْ ِإال َأْن َتكُوَن تِ 
 »گر باشد.يكديكه تجارتى با تراضى  نيمگر ا ؛ديباطل نخور

بری و التذاذ از همسر و آميزش در  ، جواز بهرهازدواج و نكاح دربارهٴ تصّرف در بدن ديگری، ادلّهٴ 
ى در جای گر بدون رضايت زن وجود ندارد؛ حتولى هيچ دليلى بر تصرفات دي كند؛ مىفرج را اثبات 

زن، جـايز نيسـت.  نيز بدون اجازهٴ  –مثل پشت زن  –های غيرمتعارف  خود بحث شده كه لذت بردن
تخلّف   هٴ ت، جلوگيری از نشوز و... جايز نيست و دربارتربي برایى ، زدن زن، كودك و... حتبنابراين
 تنبيه و تأديب بدنى دارد. تنها امام و حاكم شرع است كه حق هر كسى،
كنند يا مرد، زن را  و َحكَم، حّل مى وگو گفتزن و مرد هر نزاعى كه داشتند يا از طريق  ،بنابراين 

گيرد و هيچ جايى برای ضرب و  طالق خود را مىزن با برگرداندن مهريه و امثال آن يا  دهد طالق مى
 شتم نيست.
حاكم بگويد: من مطيع شوهرم هستم يا  ممكن است زنى از در حيله وارد شود و نزد َحكَمين ،بله

و بـاز وقتـى نـزد  هيچ التذاذی را به شوهر ندهـد در خلوت، اجازهٴ  اماام،  و برای التذاذهای او آماده
التذاذ نشان دهد و در خلوت از التـذاذ، جلـوگيری كنـد. در ايـن  ا آمادهٴ دروغ خود ر رود به حاكم مى

گری دسـت بـردارد نيسـت؛ زيـرا در چنـين  ای جز زدن زن در حّدی كه از اين حيلـه صورت، چاره
اگـر  ،وارد شدن، نگاه كردن و استماع ندارد. حـال حق كس ردی و درحين خلوت زن و مرد، هيچمو

گويـد و هـم شـوهر را در  مـى اوار كتك خوردن است؛ چون هم دروغد سزكن زن از استمتاع، امتناع 
جهت زن را بزند به ضـرر خـود اوسـت؛  كند. اگر مرد، دروغ بگويد و بى ش محروم مىخلوت از حق
 خورده ممكن نيست. كتك گريانِ  وری از زنِ  زيرا بهره

در آن حـال كس  هـيچپس زدن زن مربوط به رختخواب و هنگام التذاذهای خاصـى اسـت كـه 
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گيرد و اگر  تواند بر زن و مرد وارد شود. اگر زن واقعًا تسليم است، زدِن او جلوی التذاذ مرد را مى نمى
نحـو بـرای حـاكم يـا  هيچ وقت به شود؛ زيرا تسليم نبودن او در آن در آن حال، تسليم نيست بايد زده

                    تســليم هســتم و مــرد  گويــد: نيســت؛ مگــر از طريــق زن و شــوهر كــه زن مىپذير حكمــين اثبات
 ولو با زدن. كنندين حال، خودشان بايد مشكل را حل گويد: تسليم نيست. پس در ا مى

                دروغ بگويـد: همسـرم تمكـين نداشـت،  به كار ببـرد؛ يعنـى بـهاشكال: شايد همين حيله را مرد 
 پس او را زدم.

نيازی به اين حيله ندارد؛ زيـرا بـا زدن او خـود را از التـذاذ  ،: چون مرد اختيار طالق داردپاسخ
 كند. محروم مى

 اشكال: مرد شايد زن را در خلوتگاه بزند تا وی با پس دادن مهريه از مرد طالق بگيرد. 
برد و هر زن ديگـری  مرد نيز از اين حيله نفعى نمى ،لعى به ضرر زن است: اگرچه طالق خُ پاسخ

سازگاری زِن ديگـر  اما ؛خواهد و تازه اين زن با وی سازگار است و نيز مهريه مىرا كه انتخاب كند ا
 نيست.  معلوم

وجـود دارد؛ ها  ها و نحله مكتب به زن در خلوتگاه، مشكلى است كه در همهٴ  فتنهمه، زورگ با اين
م با تكيـه گری وجود دارد. البته اسال و امكان چنين حيله كس حق ورود ندارد زيرا در خلوتگاه، هيچ

رسان و ظالم و... خواسته است افراد را از نظر اخالقى به ذاب آزاربر تقوا، آخرت، عذاب دروغگو، ع
 ارتقـایاين مشـكل،  ، تنها راه حلهرحال بهنيكى تربيت كند تا چنين متجاوزانى بين آنان پيدا نشود. 

  ست.شده ا توجهبه آن  نحواخالقيّات افراد است  كه در اسالم به بهترين 
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  فصل يازدهم:  
 

 پرسش) 15( احكام در قرآن
  

    كريم).قرآن  هايي از لطفاً آثار و اهميت نماز اول وقت را بنويسيد (با مثال.1

ها،  دستور و يك واجب الهى است، خود مانع از انجام زشـتى كه انجام يك خواندن نماز عالوه بر آن
كـرات بـه دور اسـت. ايـن خاصـيت و من حشـانمازگزار واقعى از ف .ها و گناهان ديگر است خالف
َك ِمـَن اْلِكتـاِب َو يِإلَ  ىاتُْل ما ُأوِح ((((: نداردوجود اعمال و دستورات اسالمى  در سايردارندگى نماز باز

الَة َتنْهى الص الَة ِإن َأِقِم الص   ُ ِ َأْكبَُر َو اّهللاٰ از ايـن  آنچـه« ١؛))))ما تَْصَنُعونَ  ْعلَمُ يَعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنكَِر َو َلِذكُْر اّهللاٰ
 قطعاً دارد و  پا دار، كه نماز از فحشا و منكر باز مى ز را بهى شده است تالوت كن و نماكتاب بر تو وح
  »است. كنيد آگاه تر است و خدا به كارهايى كه مى ذكر خدا بزرگ

كنند،  كه از انسان سؤال مى چيزی اّول روز قيامت«فرمودند: 7 صادقامام  ،اهميت نماز بارهٴ در
رفته خواهد شد و اگر يآنچه جز آن است، پذ رفته شد هرياگر نماز پذ«فرمودند:  چنين هم .»نماز است

  ٢».نماز رد شد، هر آنچه جز آن است رد خواهد شد
ذ((((، »كه در نمازشـان خشـوع دارنـد ها آن« ٣؛))))َصالِتِهْم خاِشُعون  ىَن هُْم فيالذ(((( َن ُهـْم َعلـىيَو الـ  

  »ند.ينما كه از نمازها مواظبت مىها  آن و« ٤ ؛))))حاِفُظونيَصَلواِتِهْم 
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را هـا  آن مؤمنون، نخستين ويژگى مؤمنان را خشوع در نماز و آخرين صفتسورهٴ كه،  جالب اين
 تـريننماز مهـم چراكه ؛گرددشود و به نماز ختم مىنماز شمرده است؛ از نماز شروع مى محافظت بر

  .خلق و خالق است رابطهٴ 
   نماز برترين مكتب عالى تربيت است.

 نماز هرگـاه بـا آدابـشانسان در برابر گناهان است. كنندهٴ  روح و جان و بيمه بيداری نماز وسيلهٴ 
  .ها خواهد بود ها و نيكى خوبى مطمئن برای همهٴ  ای زمينه ،انجام گيرد

 ر: ددنـداراشـاره به دو مطلب متفاوت  هٴ دومآي نخست وآيهٴ  كه نيز الزم است يادآوری اين نكته
خشوع و توجـه  ى به مسئلهٴ اّول است. جمعصورت  بهاخير آيهٴ  مفرد و در صورتبه ةنخست، صالآيهٴ 

آداب و  دومى به مسـئلهٴ  كند. اشاره مىگذارد  مىاثر  خاص درونى كه روح نماز است و بر تمام اعضا
نمايـد و بـه  اد نمازهـا اشـاره مىاز نظـر تعـد چنـين همو  وقت و زمان و مكـانشرائط نماز از نظر 
  .نمازها مراقب اين آداب و شرائط باشند همهٴ  كند در مى منان راستين توصيهنمازگزاران و مؤ

 به جلد نهم (ذيـل. مشروحًا بحث شده است تفسير نمونهمختلف  دربارW اهميت نماز در مجلدات
سـورهٴ  14آيـهٴ  نساء) و جلد سيزدهم (ذيلسورهٴ  103آيهٴ  و جلد چهارم (ذيلهود) سورهٴ  114آيهٴ 

  طه) مراجعه فرماييد.
ْمِس ِإلـى((((فرمايد:  مى قرآن ،چيزی يافت نشدقرآن  وقت در اّول نماز دربارهٴ  الَة ِلُدلُوِك الش َأِقِم الص  
 قرآن  ِل َو يَغَسِق الل هرچنـد ؛ع استدهد وقت نماز موسّ  كه نشان مى ١))))ْشُهوداً اْلَفْجِر كاَن مَ قرآن  اْلَفْجِر ِإن 

سـى سـند البتـه برر .شـود وقت وجود دارد كه اشاره مى اّول در روايات تأكيدات فراوانى برای نماز
  طلبد. ديگر مى ىمجال ،احاديث

لَ   َأنَ «فرمودند: 7 امام باقر برتر است. هميشه وقت اّول« ٢؛ »َأبَدًا َأْفَضل  الَْوْقتِ   َأو«  
د يفرشته آن را سـف ،وقتش بخواند اّول واجب را یكه نمازها ىكس«فرمودند: 7 حضرت صادق

  ٣».، خداوند تو را حفظ كندیدهد مرا حفظ كرد ىبرد و نماز ندا م ىف باال ميو نظ
مـؤمن از فرزنـد و  یوقت بر آخر آن برا اّول فضل«در حديث ديگری فرمودند: 7امام صادق
   ٤».مالش بهتر است

                                                             

 . 78 . اسراء،١
  . 274، ص 3 ، ج ة)ياإلسالمط. ( الكافى، عقوبيمحمد بن ، نىيكل. ٢
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از جهنم، در  ناراحتى، ورود به بهشت و دوری ها، برطرف شدن گرفتاری و برآورده شدن خواسته
ت دعا و باال رفتن اعمـال، دوری شـيطان و امان بودن از بالهای آسمانى، خشنودی خداوند، استجاب

در  تلقين شهادتين، زياد شدن عمر، مال و اوالد صالح در دنيا، در امان بودن از تـرس و هـول مـرگ
 دادن نامـهٴ  موقع مردن، آسان شدن سؤال نكير و منكر در قبر، توسعه يافتن قبر، نورانى شـدن چهـره،

به او و نگـاه  ر، رضايت خداوند، سالم دادن خداعمل به دست راست و آسان گرفتن حساب در محش
وقت است كـه در  اّول و بركات نماز كردن از روی رحمت به او در هنگام عبور از صراط و... از آثار

وقـت  اّول روايات به آن اشاره شده است. البته الزم به يادآوری است كه گاهى مستحب اسـت نمـاز
 درهرحـال، .تشكيل نمـاز جماعـت و امثـال آنبرای  يا هوا گرمای شديددر  مثالً  ؛كمى تأخير بيفتد

  وقتش تأخير انداخت. اّول بدون عذر نبايد نماز را از
  

    .مائده را معني كنيد ةششم سور ةآي. 2

الِة َفاْغِسلُوا ُوُجوهَ َن يَها الذيا أَ ي((((آيه اين است:  كُْم ِإَلى اْلَمراِفِق َو اْمَسُحوا يدِ يكُْم َو أَ آَمنُوا ِإذا ُقْمتُْم ِإَلى الص
اصلى سؤال شما شستن دست در وضوست كـه  نكتهٴ رسد  به نظر مى  .))))نيكُْم ِإَلى اْلَكْعَب ْرُجَل ِبُرُؤِسكُْم َو أَ 

بايد گفت: حد دست كه بايـد در وضـو شسـته  باره آيا از باال به پايين شسته شود يا بالعكس. در اين
ه آرنج است و چون هنگامى كه گفتـمعنى  به» مرفق«جمع » مرافق«؛ زيرا است شود تا آرنج ذكر شده

ها را تا مچ بشوييد؛ زيـرا غالبـًا ايـن  شود دست را بشوييد ممكن است به ذهن چنين برسد كه دست
  .»الى المرافق«فرمايد: تا آرنج بشوييد: برای رفع اين توهم است كه مى .شود مى مقدار شسته

كيفيـت فوق تنها برای بيان حد شستن است نـه آيهٴ  در» الى« شود، كلمهٴ  مى با اين توضيح روشن
ها را از سر  بايد دست :گويدكه آيه مىاند  هاند و پنداشتتوهم كرده تسنّ  برادران اهلبعضى از  .شستن

 انگشتان به طرف آرنج بشوييد. 
اق را از كف تا تديوار ا كند  ماند كه انسان به كارگری سفارش مى كه اين درست به آن توضيح اين

به باال رنگ شـود، بلكـه منظـور  پاييننيست كه ديوار از  بديهى است منظور اين .يك متر، رنگ كند
  نه كمتر. ،نه بيشتر ،اين است كه اين مقدار بايد رنگ شود

 سـنّتدر  شسـتنكيفيـت  اسـت. فقط مقداری از دست كه بايد شسته شود ذكر شـدهدر آيه  ،بنابراين 
    ١.است به طرف سر انگشتان، آمده است و آن شستن آرنج اند كردهبيان : كه اهل بيت ايشان9 پيامبر
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 . 2 ؛از نوك انگشتان تا مچ . 1 كلمۀ دست سه معنا دارد:«فرمايند:  باره مى اين در طباطبايىعالمه 
از نوك انگشتان تا شانه. اين اشتراك در معنا باعث شده كه خدای تعالى  . 3 ؛از نوك انگشتان تا مرفق

 كلمـهٴ  ،ه معنا را در بين معانى مشخص كند و آن قرينهبياورد تا يكى از اين سای   هدر كالم خود قرين
شستن از نـوك انگشـتان تـا  ،ها در هنگام وضو است تا بفهماند منظور از شستن دست» الى المرافق«

كـه ممكـن بـوده اسـت كسـى از جا  آن نه تا مچ دست و نه تا شانه. چيزی كه هست از ،مرفق است
اين جمله را  سنّت ».شانه تا مرفق است«ل كند كه منظور از خيا» ها را بشوييد تا مرفق دست« عبارتِ 

كه هر  . عالوه بر اين.كه منظور از آن قسمتى از دست هست كه كف در آن قرار دارد. تفسير كرد به اين
 طـور طبيعـى هبـ ،حال وضو چه در حال وضو و چه در غير ،انسانى كه بخواهد دست خود را بشويد

به باال شستن هرچند ممكن  پاييناز  بشويد و پاييناست كه از باال به  شويد و شستن طبيعى همين مى
طبيعـى  هم به همان طريقهٴ : اهل بيت وارده از ائمهٴ  نيست و روايات است، ليكن طبيعى و معمولى

  ١ .»دوم طريقهٴ  نه به ،دهدفتوا مى
 اّول پايين يـا بـاال ها را كه از هم معتقدند كه آيه كيفيت شستن دست سنّت مذاهب چهارگانۀ اهل

پس شسـتن  .كيفيتى كه وضو گرفته شود فرقى ندارد كند و به هر نمىدست چپ يا دست راست بيان 
  از پايين به باال واجب نيست.

، از باال (مرفـق) بـه پـايين هستند9 پيامبر سنّتكه معّرف : اما شيعه به پيروی از اهل بيت 
 تنها كسى كه طبق حديث ثقلـين ،در موارد اختالف ،شدطور كه قبًال بحث  ؛ چون همانگيرند مى وضو
 .هستند:را تفسير كند، اهل 9 رسول اكرم سنّتو قرآن  تواند مى

مـذهب آقـای وهـب  سـنّىدر آن، دانشـمند و فقيـه » ىال«مائده و معنای سورهٴ ششم آيهٴ  هٴ دربار
 سـنّتاهل  مذاهب چهارگانهٴ جمله امامان از –د تمامى دانشمندان و عالمان در نز«گويد:  الزحيلى مى

كه بـرای انتهـای غايـت اسـت در  »ىال«داخل نمودن دو آرنج در شستن واجب است؛ زيراحرف  –
كه از سـر انگشـتان تـا آرنـج  نه اين ،ها را با آرنج بشوييد باشد؛ يعنى دستمى» مع« معنای بهجا  اين

ماَء َعَل يِه يبكُْم ثُم تُوبُوا ِإَل ا َقْوِم اْسَتْغِفُروا َر يَو ((((شريفهٴ آيهٴ  مانند دو ؛بشوييد ِزْدكُْم يـكُْم ِمـْدرارًا َو يْرِسِل الس
ًة ِإلى ْوا ُمْجِرم  ُقوِتكُْم َو ال َتَتَول لُوا اْلَخب  تامىيَو آتُوا اْل ((((و  ٢))))َن يُقو يَأْموالَُهْم َو ال َتَتَبد ِب َو ال َتـْأكُلُوا يـَث ِبالط

                                                             

 . 356، ص5 ، ج الميزان ۀ تفسيرترجمهمدانى، سيدمحمدباقر، . موسوی ١
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 به همـين معناسـت. دربـارW نحـوهٴ » الى«كه در اين دو نيز  ١)رايًا َكبِإنُه كاَن ُحوب َأْمواِلكُمْ   َأْموالَُهْم ِإلى
) از سـنّتگويد: و دار قطنـى (از دانشـمندان حـديث اهـل  مى نيز چنين9 وضو گرفتن پيامبر اكرم

پـس صـورتش و دو  .وضـو بگيـريم9 عثمان روايت نموده كه گفت: بياييد تا مانند وضوی پيامبر
دار قطنى از جابر نقـل نمـوده اسـت كـه  چنين همست و اطراف دو آرنج را مس كرد. و دستش را شُ 
   ٢».ريختدو آرنج مى گرفت آب را بر مى زمانى كه وضو9 گفت: پيامبر

  
فرمايـد:   خداونـد مـي   :گفت ؟گيري طوري وضو مي چرا اين :ال كردمؤن ساز يك نفر از اهل تسّن. 3

    است؟ »طرف به« معناي به» الي«آيا  .)6 ة، آيهدمائ ة(سور ))))و ايديكم الى المرافق فاغسلوا وجوهكم((((

اسـاس روايـات متعـدد  اگر بر ،بنابراين .است معرفى كردهقرآن  كنندهٴ  را بيان9 پيامبر ،قرآن آيات
مبـيّن 9 عمل پيـامبر گاه آنشستند،  مىاز باال به پايين های خود را  دست آن حضرتثابت شود كه 

 فقهـای مـا نظيـر ،از سوی ديگربگيريم.  »مع« معنای بهرا  »الى« اين آيهدر  و ما بايد شود مى اين آيه
صـراحت قـرآن  كـهای   هدر هر مسـئل ،هرحال به ند.ا دانسته وضوی منكوس را جايز مى ،مرتضى سيد

بـه دليـل  ،اختالف نيست. اين جاهايى كـه اخـتالف وجـود دارد سنّتبين شيعه و اهل  ،داشته باشد
وجود ندارد تا كار آنـان يـا  باره پس دليل صريح قرآنى در اين ؛پهلو بودن آيات استپهلو يا چنددو

  باشد.مستند كار ما به آن 
 :گويـد كه از علمای علـم نحـو اسـت مى» واحدی«نام  شخصى بهشما بايد گفت  سؤال پاسخدر 

ان صدد بيـآيه در ،درنتيجه. اند هگرفت »مع« معنای بهجا  را در اين »الى«بسياری از دانشوران علم نحو 
بـه  »الى«حرف كه  اينالزم و واجب است.  ،ها همراه شستن دست بهاين مطلب است كه شستن مرفق 

َو ال ((((فرمايـد:  شريفه كه مىآيهٴ  جمله در اينآمده باشد در آيات ديگر نيز نمونه دارد؛ از» مع«مفهوم 
» الـى«نيـز  جـا ايندر » .اموال يتيمان را همراه با اموال خود نخوريد« ٣؛))))َأْمواِلكُمْ   َتْأكُلُوا َأْموالَُهْم ِإلى

  است. »مع« معنای به
ار تا مـچ نه مقد ،برای تعيين حّد است؛ يعنى اين مقدار را بشوييد» الى«باز ممكن است گفته شود 
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يا از پـايين، از باال  :چگونه بشوييدكه  ايناما  ؛ها متداول است شستن دست را كه بين مردم در هنگام
كه مراد شـما  »ديوارها را تا يك متری رنگ كن« :گويى كه شما به نقاش مى بيان نشده است. مثل اين
ين هيچ اصراری نداريد كه او بُرس را از پاي در عين حال،رنگ شود. تا سقف اين است كه الزم نيست 

ها آغاز و به  وضو را از مرفق امت اتفاق نظر دارند كه هركس ،ديگر به باال بكشد يا برعكس. از سوی
او صحيح است و اختالف نظـر دربـارW شـروع شسـتن دو دسـت از  یانگشتان پايان دهد، وضو سرِ 

بـه صـحيح اسـت.  ،گرفتن وضو عمل شيعيان دربارW نحوهٴ  ،درنتيجه ١.هاست انگشتان به طرف مرفق
شـود،  خـتمشروع و به مرفـق وضو گرفتن به اين نحو كه از سر انگشتان  دربارW نحوهٴ  عبارت ديگر،
لى به اين نحو كه از مرفق شروع و بـه سـر انگشـتان خـتم شـود، اختالفـى نيسـت. اختالف است و

آن  قطعاً كند كه  يقين به اين مطلب پيدا مى ،اگر انسان عملى را براساس اتفاق امت انجام دهد بنابراين،
  ٢درست انجام داده است.عمل را 
  های زير رجوع نماييد:  توانيد به كتاب زمينه مىبيشتر در اين  آشنايىبرای 
  اّهللاٰ سبحانى؛ ة، آياالنصاف فى مسائل ما دام فيها الخالف . 1
  حسين صابری. هٴ ترجمعلى شهرستانى،  سيد وضوءالنبى (وضوی پيامبر)، . 2
  
  آثار و عواقب نماز آخر وقت چيست؟  . 4

پس واى بر نمازگزارانى كـه نمـاز خـود را بـه « ٣؛))))ِتِهْم ساُهونَ َن هُْم َعْن َصاليَن الذيٌل ِلْلُمَصل يَفَو ((((. 1
 .» سپارند دست فراموشى مى
از نـازل گرديـده اعتنايى بـه نمـ مذمت بى بارهٴ در تفسير آيات شريف فوق كه در7 امام صادق

                                                             

 . 254، ص 3 ، ج مجمع البيان فى تفسير القرآن. طبرسى، فضل بن حسن، ١
 .ور اهل سنّت را نقـل كـرده مراجعـه كـردمكه فتواهای چهار فقيه مشه فقه على المذاهب االربعةجانب احمد عابدينى شخصاً به كتاب  اين. ٢
اند؛ يعنى بايد آرنـج هـم شسـته  گرفته» مع«معنای  را به» الى«بلكه همه  ،اند كه شستن از پايين به باال واجب يا مستحب است كدام نگفته هيچ

، نزاعى عوامانه است وگرنه علمـای آنـان هـر دو رسد اين اختالف و نزاع بر سر وضو از باال به پايين يا پايين به باال به نظر مى ،شود. بنابراين
  دانند. نوع وضو را صحيح مى
 وكند نيز مراجعه كردم و معلوم شـد ايـن مسـئله جـز های شيعه و سنّى را نقل مى شيخ طوسى كه اختالف خالفدر ضمن به كتاب 

  !كنند ببينيم عوام چه مى ،حال .موارد اختالفى بين شيعه و سنّى نيست
  .5 و 4. ماعون، ٣
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َالِة َعْن يخِ تَأْ «فرمايند:  است مى لِ   ُر الص تـأخير آن از«اعتنايى به نماز،  مراد از بى ١؛»ِر ُعْذريَوْقتَِها لِغَ   َأو 
   .» وقت بدون عذر است اّول
َهواِت َفَسْوَف ((((. 2 َبُعوا الشالَة َو ات هـا  آن اما بعد از« ٢؛))))ايغَ  ْلَقْونَ يَفَخلََف ِمْن َبْعِدِهْم َخلٌْف َأضاُعوا الص

زودى  از شهوات نمودنـد و بـه روىيع كردند و پياى روى كار آمدند كه نماز را ضا ستهيفرزندان ناشا
  »د.يگمراهى خود را خواهند د )(مجازات

باشد كه در طريق گمراهى گام نهاده، خـدا را  اسرائيل بنىاست اشاره به گروهى از اين آيه ممكن 
نمودند و سرانجام پر فساد  فراموش كردند، پيروی از شهوات را بر ذكر خدا ترجيح دادند، جهان را از

  .رسيد اعمال سوء خود در دنيا رسيدند و در آخرت نيز خواهند به نتيجهٴ 
 انجـام دادنيا  تأخير از وقت آنيا  ترك نماز است جا ايندر  »صالة عهٴ اضا« كه منظور از در اين

اخيـر،  یاولـى معنـ ؛انـد ههـای مختلفـى داد ان احتمالمفّسراعمالى كه نماز را در جامعه ضايع كند، 
  ٣.رسد مى تر به نظر حيحص

وقـت  اّول های نماز وقت آن، موجب محروم ماندن انسان از فيوضات و پاداش اّول تاخير نماز از
  اعث تضييع و سبك شمردن نماز است.و ب

را حفظ ها  آن خير اندازد و حدودأسبب به ت كسى كه نمازها را بى«فرموده است: 7 امام صادق
نماز با صدای بلنـد بـه نمـازگزار كه  درحالىای نماز او را سياه و تاريك به آسمان برد؛  نكند، فرشته

  ٤».مرا ضايع كردیكه  چنان كند؛ آن گويد: مرا ضايع كردی، خدا تو را ضايع
شــود. رســول  مـى شـيطان بــر انســان وقــت، موجـب جــرأت و ســلطهٴ  اّول نخوانـدن نمــاز در

                بـر نمازهـای پنجگانــه  ترســد تـا زمـانى كـه شـيطان هميشـه از مـؤمن مى«فرمايـد:  مى9 خـدا
كند و او را در گناهان  ت پيدا مىأجر كرد، بر او وقت نماز را ضايع محافظت دارد؛ اما هنگامى كه پنج

   ٥».اندازد بزرگ مى
                                                             

  . 444، ص 2 ، ج تفسير القمى. قمى، على بن ابراهيم، ١
 59. مريم، ٢
 . 101، ص 13 ، ج تفسير نمونه، و ديگران . مكارم شيرازى٣
 . 495بندرريگى، ص  ۀ، ترجم ثواب األعمال و عقاب األعمال. ابن بابويه، محمد بن على، ٤
 . 267، ص 2 ، ج آقا نجفى ۀ، ترجم7عيون أخبار الرضا، محمد بن على، هيابن بابو. ٥
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دوزخى در قيامـت اسـت.  سستى و تهاون در نماز، محشور شدن با افراد يكى ديگر از آثار شومِ 
جا آورد، اين  وقت به اّول در اش را با طهارت كامل كسى كه نمازهای پنجگانه«فرمايد:  مى9 پيامبر

ل وقـت نخوانـد)، بـا كه نمازش را ضـايع كنـد (اوّ  برهان است و كسى نماز در قيامت برای او نور و
  ١».محشور خواهد شد فرعون و هامان

و امامـان 9 پيـامبر وقـت، موجـب محـروم مانـدن انسـان از شـفاعت اّول نخواندن نمـاز در
قيامت، شفاعت مـن بـه كسـى كـه نمازهـای  فردای«فرمود: 9است. حضرت رسول: معصوم

   ٢».خير افكند، نخواهد رسيدجهت به تأ ش بىوقت اّول واجب را از
  .نماييدمراجعه  83و  82 هایجلد ،بحاراالنوار كتاببه  باره برای يافتن احاديثى در اين

  
در الميزان نماز را فرد اتّم عبادات بدني و زكات را فـرد اتّـم عبـادات     طباطباييچرا عالمه . 5

    يد.داند؟ استدالل ايشان را براي ما بنويس مالي مي

 ،تهليل، حمد، تسبيح و تكبير است: معنى كالم عالمه اين است كه نماز هم مشتمل است بر ذكر زبانى
لذا خدای  ؛سازد مى مآن عبوديت بنده خدا را مجسّ  چون مجموعهٴ  ؛مصداقى است از مصاديق ذكر هم

ـالِة ِمـْن  یآَمنُوا ِإذا نُودِ َن يَها الذيا أَ ي((((: است ناميده و فرموده »ذكر اّهللاٰ «تعالى نماز را  ْوِم اْلُجُمَعـِة يـِللص
ِ َو َذُروا اْلَب ِذكْ   َفاْسَعْوا ِإلى ب شـود (ترتّـ مـى بچيزی است كه ذكر بر آن مترتّ  چنين، نماز هم ٣ .))))عيِر اّهللاٰ

الَة ِلِذكْر((((آيهٴ كه  چنان هم ؛نماز ياد خداست غايت بر صاحب غايت)؛ يعنى نتيجهٴ  به آن   ٤))))یَو َأِقِم الص
بار و برخى مثل روزه  طول عمر يك بدنى هم، برخى مثل حج در های در ميان عبادت ٥.كند مى اشاره

بـه روز پنج مرت كه انجام آن هميشگى است و در شبانه بدنى عبادت شود. تنها بار واجب مى سالى يك
  ترين عبادات بدنى است. لذا كامل شود، نماز است؛ جا آورده مى به

ّدس اسـالم بـر گونه كه تمام دستورات و احكام دين مقـهمان .واجبى از واجبات اسالمى است ،اتزك
  اين حكم نيز چنين است. ،اساس مصالح و مفاسد استوار گشته و ضامن سعادت و خوشبختى آدمى است

                                                             

 . 72، ص جامع األخبار ترجمۀ، كاشف األستار، محمد بن محمدی، ريشع. ١
 . 399، ص ( للصدوق)األمالى، محمد بن على، هيابن بابو. ٢
 . 9. جمعه، ٣
 . 14. طه، ٤
 . 141و140، صالميزان فى تفسير القرآن. طباطبايى، محمدحسين، ٥
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بسـيار  بـرد و ايـن مسـئلهٴ  نظری را در فرد از بين مى بخل و تنگ سو، دادن زكات، روحيهٴ  از يك
  يابد. مىپرورش در پرتو آن مهمى است كه روح انسان 

اسـالم بـرای از بـين شود.  مىاز بين رفتن اختالف طبقاتى موجب  پرداخت زكات ازسوی ديگر،
بـه ها  آن احكامى قرار داده است تا مسلمانان با مراعات ،بردن اختالفات طبقاتى در ميان اجتماعات

آن سطح فقر و  در سايهٴ  وگيری به عمل آورند  يكديگر رسيدگى كرده و از تهيدستان و بينوايان دست
               از زنـدگانى معمـولى برخـودار  يكـديگربـا كمـك را تمام افراد تهيدسـت  آورده، پايينرا پريشانى 
فريضـه چشـمگير دارد.ايـن  ىبزرگ مالى اسالم در اين مسئله نقش . عمل كردن به اين فريضهٴ سازند

. وجـوه يك نوع ماليات اسالمى است كه پرداخت آن بـر مسـلمانان بـا وجـود شـرايط الزم اسـت
رود تا ممالك اسـالمى از  مىكار  هبرای پيشرفت دين و غير آن از مصالح اسالمى ديگر ب مدهآ دست به

تأمين شوند. بديهى است كه با  ها اينجهات اقتصادی و سياسى و غير  چنين همنظر عمران و آبادی و 
و همـه  شود مى كن فقر و تهيدستى ريشه ،بسيار كوتاه ىتهای اسالمى در مد گونه ماليات پرداخت اين

  حكومت اسالمى مصرف خواهد شد.  بيشتر آن وجوه به سود ملّت، مملكت و كم دستيا 
كه وقتى گروهى فقير و گروهى غنى باشند، امنيت از  يكى ديگر از نتايج پرداخت زكات آن است 

 بـرای حفـظبايد افتند و ثروتمندان  بندد و فقيران به فكر دزدی از ثروتمندان مى اجتماع رخت بر مى
بيشتر  ترتيب، اين باشند. به...  و نرده و پليس و دادگاه و رمال و جان خود به فكر گاوصندوق و دزدگي

های مالى انجام  اگر زكات و انفاقكه  درحالى .امكانات جامعه صرف امور دفاعى و امنيتى خواهد شد
  چنين اتفاقاتى نخواهد افتاد. ،شود و فقيران سير شوند

شود كه نماز بـاالترين فـرد عبـادات بـدنى و زكـات  شده مشخص مىيادبا توجه به توضيحات 
  باالترين فرد عبادات مالى است.

  
   ديگري هم وجود دارد؟ ةمصارف خمس آي دربارة انفال، ةسور 41 ةآيبه جز . 6

 41آيـهٴ  انفـال، هٴ ده، يك سوره بيشتر نيست و آن سوردربارW خمس بحث شها  آن هايى كه در سوره
و  ى به دست آوريد، خمـس آن بـرای خـدابدانيد هرگونه غنيمت«فرمايد:  داوند در آن مىاست  كه خ

و يتيمان و مسكينان و واماندگان  ):بيت خويشاوندان پيامبر و اهل(القربى  برای پيامبر و برای ذی
  .»  است... ]ها آناز [در راه 
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ترغيـب انفاق يا  به دادن زكات تمامى آياتى كه ،زكات جدا نيست بنابراين خمس از مقولهٴ  مقولهٴ 
 مسـلمانان هسـتند.های خمس، سـادات  ترين مصرف از مهم يكىد. نشو د شامل خمس نيز مىنكن مى

  د.نبعد به ساير مصارف بپرداز د و در مرتبهٴ نفقير رسيدگى كن اتدابه س بايد نخست
  
    خمس است؟ ةمس منحصر در موارد مورد اشاره آيآيا مصارف خ.7

، سنّتكريم نيست. افزون بر آن، قرآن  نكته توجه كرد كه تنها منبع استنباط احكام شرعى،بايد به اين 
كريم قرآن  بينيم برخى احكام در مى ين روست كههماند. از  اجماع و عقل نيز از منابع استنباط احكام

شده  پيامبر بيان سنّتدر  –ذكر شده قرآن  حتى شرح جزئيات همان احكامى كه در –و برخى ديگر 
بيـان  سـنّتولى جزئيـات آن در  ؛كلى آمده است طور به گانه يم نمازهای پنجكرقرآن  در مثالً است. 

نمـاز آيـات مـورد كـه  درحالى ؛هيچ نامى برده نشده استقرآن  از نماز آيات دركه  اينشده است يا 
قرآن  نماز آيات دريابيم كه بگويد چون  نمىرا كس  هيچاست و  سنّىاتفاق مسلمانان، اعم از شيعه و 

پيامبر اكرم آمده، نبايد به آن عمل كرد. در باب خمس نيز فقيهـان بـا  سنّتذكر نشده است و تنها در 
مصـارف  .اند هدر باب خمس، موارد و مصارف آن را معين كرد خمس و روايات مربوطآيهٴ  توجه به

بسـيار مجمـل  ،آمـدهرآن قـ در آنچههای عمليه آمده است.  خمس همان مواردی است كه در رساله
  صورت گرفته است. سنّتاست و تبيين آن با 

  
    آمده چيست؟قرآن  زكاتي كه بعد از نماز در ةمعني كلم.8

كَاة«طور بيان كرده است: خود معنای اصلى زكات را اين مفرداتراغب در كتاب  النّمّو الحاصـلالز :  
               از بركـت خـدای  رشـد حاصـل« ١؛»ةيـة و األخرويـوينبـاألمور الدّ   عتبر ذلكي، و  تعالى  بركة اّهللاٰ   عن

معنای اصطالحى  ،در ادامه یو »رود و هم امور آخرتى. كار مى هتعالى كه هم دربارW امور اين جهان ب
               برای حقـى كـه خداونـد دربـارW فقـرا كند هر آنچه انسان خرج« :طور شرح داده است را اين تزكا
نمودن (تزكيه) نفس يا هر دو كه البتـه هـر دو در آن  در جهت اميد به بركت يا پاك ،او نهاده گردن بر

  ٢.»موجود است
                                                             

  . 380، صمفردات ألفاظ القرآنمد، . راغب اصفهانى، حسين بن مح١
 . همان. ٢
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و زيـاد  رشد و نموّ معنى  بهكه است  »زكى« نيز آمده است كه زكات يا از مصدر مجمع البحريندر 
 نفس انسان زيـادشود و صفت كرم را در  مى آن زكات موجب بركت در مال و نموّ چراكه  است؛ شدن
مال انسان را از خبـث [و حـق  ،زكاتچراكه  است؛ پاكى و طهارتمعنى  به »زكا« مصدراز يا  كند مى

نوعى صدقه است كـه  ،كند. زكات در اسالم مى پاك ،صفت بخل را از نفس بخيل چنين همديگران] و 
   ١.قرار داده استآن را شرع 

             ،كشـمش ،خرمـا ،جـو ،چيـز واجـب اسـت: گنـدم هزكات بنابر فتوای اكثر مراجع تقليـد در نُـ
             بايد توجـه داشـت زكـات در صـورتى واجـب اسـت كـه مـال بـه .شتر و گوسفند ،گاو ،نقره ،طال

               ،برسـد و مالكـĤن ،شـود مـى گفتـه »حد نصـاب«مقداری كه اسالم مشخص كرده و اصطالحًا به آن 
                  های مراجـع  د و بتوانـد در آن مـال تصـرف كنـد (مقـدار نصـاب در رسـالهبالغ و عاقل و آزاد باشـ

  .تقليد آمده است)
  
 ؛مسـائلي چـون زكـات باشـد    توانـد  مـي  ،امروز كـاربرد نـدارد  قرآن  آيا يكي از داليلي كه.9

    ؟امروز مصاديق بسيار كمي دارد، مثل شتر كه مخصوص زندگي عرب استكه  درحالي

  يان توجه است:شاپرسش اين ته دربارW چندين نك
ها يا عدم آن، بسنده كردن به مصـاديق خـاص درسـت  . در حكم به شمول و جاودانگى قانون1

  قوانين نيست. دليلى بر رد كليت و عموميت همهٴ  ،جزئىای خاص و نيست. پيدا كردن مصداق و نمونه
شود و مقصود  مى ن معنا كه قانون وضعقوانين در جهان، بسان قضايای حقيقيه است؛ به اي . همهٴ 2

شـايد چنـين  ،از آن اين است كه در هر كجا چنين چيزی محقق شد، حكم اجرا خواهـد شـد. حـال
  وجه روی ندهد. هيچ ای خاص يا زمانى خاص بهمصداقى در منطقه

            گـذاری شـده و چـون  ها پايـه بـر اسـاس فطـرت انسـان ،. دين اسالم و به تبـع آن قـوانينش3
   فرمايـد: مـى كـريمقـرآن كـه  چنانها مشترك است، پس اسالم همگانى است؛  انسان فطرت در همهٴ 

)))) تيِن َحنيَفَأِقْم َوْجَهَك ِللدال ِ ِ ذِلَك الد يها ال َتْبديَفَطَر الناَس َعَل   ىفًا ِفْطَرَت اّهللاٰ ن َأْكَثـَر ُم َو لِكـيُن اْلقَ يَل ِلَخلِْق اّهللاٰ
 ٢.)))) ْعَلُمونيال الناِس 

                                                             

 . 203، ص 1 ، ج مجمع البحرينالدين بن محمد،  . طريحى، فخر١
 . 30. روم، ٢
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ست. البته ناگفته نماند ها آن ستيز نبودن فطری بودن قوانين اسالم، عقل ستيز نبودن و دانش نشانهٴ 
های مخاطبين همان زمان و مكان است كه بـالطبع بـه  رفع نيازمندی برایبرخى از احكام و مقررات 

لذا در اسالم دو دسته احكـام  ها، اين احكام نيز متغير است؛ آن لحاظ تغيير زمان و مكان و مقتضيات
ای به كارشناس عالى اسالمى در هر عصر و منطقه راكام متغير ثابت و متغير. البته اين اح :وجود دارد

اصـول كلـى  دسته همين احكام متغير با توجه به يك . ثانياً دهد مىتناسب آن عصر و منطقه تشخيص 
گرچـه برخـى از  ؛خـاص نيسـت احكام اسالم مخصوص يك منطقـهٴ  ،هر صورت در. شود مىثابت 

  مقرر شده است. ،نزول وحى احكام آن به تناسب عصر نزول و منطقهٴ 
راكد نماندن خاطر  بههای اسالمى زكات است كه برای رفع نياز فقرای جامعه و  جمله ماليات. از4

ُ  مى از ثروتمندان ستانده ای هاموال در دست عد صـورت  به ،گذشـتكـه  چنانزكات  گانهٴ  هشود. مواد ن
در صـورت رسـيدن بـه  ،دی پيـدا شـدقضايای حقيقيه است؛ يعنى در هر نقطه و زمانى كه چنين موا

ُ  مى ستاندهاز افراد ،نصاب  ه همـهٴ ك شود. چنان مى گانه در بيشتر مناطق جهان يافت هشود. اين اشيای ن
 ُ   وجود دارد.طور حتم  به.. .مانند طال، نقره، گوسفند، گاو و ها آن برخى ،نباشدای   هه چيز در منطقاين ن
ُ كاند  همشهور فقيهان بر اين عقيد. 5 بر  ؛ اما برخى از آنان نيزگانه منحصر است هه زكات در اشياء ن

ن واجـب الهـى، تشريع زكات و با توجه به هدف اصلى از وجوب اي اين باورند كه با توجه به فلسفهٴ 
ُ  زكات منحصر در اشيای اسالمى و مـوارد مصـرف در نظـام  جامعهٴ  ینياز بىگانه نيست و به نياز و  هن

ُ  يعنى در صورت نياز جامعه و پاسخ دارد؛بستگى اسالمى  ديگـر  یبـه اشـيا تواند ، مىگانه هگو نبودن مواد ن
در زكـات منحصـر  ،های دريافتى از مردم ماليات ١.ولى فقيه است عهدهٴ  برو رفع و وضع آن  توسعه يابدنيز 

  ود.ش مى هايى است كه از مردم ستانده .. ماليات.های زمين، خمس و خراج ،نيست. افزون بر آن
اموال در هر زمـان و  شمول آن به همهٴ  ثانياً  و گستردگى اخذ ماليات اّوالً  ،ها اينمجموع  مالحظهٴ 
تغيرهـا باشـد و امـروزه بـه م جـزو ،ممكـن اسـت متعلـق زكـات ،بنـابراينرسـاند.  مـى مكانى را
 بـا محاسـبهٴ  تعلق بگيرد كه كارشناسان اسالم بايـد آن رانيز سازها و امور الكترونيكى و...  ساختمان

ُ  صاديقمقرآن الزم به يادآوری است كه  ٢بندی كنند. دقيق نصاب ه چيز منحصر نساخته زكات را در ن
                                                             

 . 12و  11، 10 های ه، شمارفقه اهل بيت ۀ. ر. ك: مجل١
                    ،اوشـى نـو در فقـه)فقـه (ك مجلـهٴ  :در، »ثابـت و متغيـر« ،احمـد ،عابـدينى :بـه كنيـد رجـوع بـاره در اين. برای آگاهى بيشتر ٢

  .34تا 31های  شماره
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ُ  ، بلكهاست                      ه مـورد بـه ايـن دليـل ايـن نُـآن حضـرت احتمـاالً  .فرموده است9ه مورد را پيامبرن
                  ه چيـز خالصـه زمـان در همـين نُـ ترين ثـروت عـرب در آن را متعلق زكات قـرار داده كـه عمـده

                 چيزهـا  سـايره چيـز زكـات قـرار داد و بـر نُـ9شده است. در روايات آمده است كـه پيـامبر مى
   ١.را عفو كرد

  
   وجود دارد؟هم دربارة مصارف زكات ديگري  ة، آيتوبه ةسور 60 ةبه جز آي.10

ز همان زمـان صـدر و ارفته كار  بهمستحبى  ارد متعدد دربارW صدقهٴ زكات در آيات قرآن در مو كلمهٴ 
فقيـران و بيشـتر بـرای كمـك بـه  مصـرف آن .مكرمه نيز مورد سفارش بوده اسـت اسالم و در مكهٴ 

  آزادسازی بندگان بوده است.
كـم  كمو  توبه، هشت مصرف بـرای آن معـين كـردسورهٴ  60آيهٴ  در مدينه، با زياد شدن صدقات

 103آيهٴ كه گر شد  وجوب جلوهصورت  بهكات نيز از استحباب در آمد و در قسمتى از دارايى حكم ز
  در همين راستاست.نيز توبه سورهٴ 
  
  براي دفاع از خود در برابر ضرب و شتم وجود دارد؟قرآن  دراي  هآيا آي.11

  كنيم: چند آيه اشاره مى بهكه برای نمونه  يافته استكريم به امر دفاع اختصاص قرآن  آيات متعددی از
 »روا داريد. تجاوزبه مانند آن بر او  ،هركس كه به شما تجاوز كند«بقره: سورهٴ  194 آيهٴ 
عدالت را از  عمال تجاوزكارانه و ناپسند مردمى شما را بر آن ندارد كه شيوهٴ اَ «مائده: سورهٴ  8 آيهٴ 

  »ر است.ت شما عدالت را پيشه سازيد كه به تقوا نزديك .دست بدهيد
و چون  ،كه آنان با شما بجنگند جنگ نكنيد مگر آنها  آن در مسجدالحرام با«بقره: سورهٴ 191آيهٴ 

فـراز نخسـت  ،گردد مالحظه مى كه چنان» با شما جنگيدند آنان را بكشيد كه اين سزای كافران است.
به قرآن  رمت را شكستند،ای حرام اشاره دارد، اما اگر كافران اين حه اين آيه، به حرمت قتل در مكان

چـون بـا شـما  كه كند در فراز آخر آيه نيز تصريح مى .مقابله به مثل و دفاع داده است ين اجازهٴ مؤمن
  داند.و آن را سزای اعمال كافران مى ،را بكشيدها  آن جنگيدند

                                                             

 . 1باب ،، كتاب الزكاةوسائل الشيعه. ر. ك: ١
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است؛ يعنى شـكنجه آمده شكنجه  معنای بهفتنه  ١،)))) َو اْلِفْتَنُة َأَشد ِمَن اْلَقتْل((((آيهٴ  در ،ها اينبر  افزون
  د.نگران بجنگكه با شكنجه داده شدهبه مؤمنان دستور  سپساز كشتن بدتر است. 

مسلمانان بايد در مقابـل متعـدی و  بلكه جامعهٴ  ،توانيد از خود دفاع كنيد بنابراين، نه تنها شما مى
در هر كشور دادگاه و نيروی انتظامى وجود دارد تا جلوی ضـرب و  دليلهمين به  .تجاوزكار بايستد

  طبق قانون.مگر بر ،را ضرب و شتم كند كسىكس حق ندارد  زيرا هيچ ؛افراد را بگيرد دليل شتم بى
  
ـ   دربارة تمـام اصـول احكـام    ،31 ةاعراف آي ةجز سور به. 12               ديگـري هـم    ة، آيـا سـوره و آي

   ؟است آمده
ديگر برخى  هٴ آيه و به گفت 359 ، اين قبيل آيات ازبرخى محققان االحكام بسيار است و به گفتهٴ  آيات
 196آيـات  ،بقره بحث روزه و اعتكافسورهٴ  187تا  182. اجماالً آيات يشتر استنيز  آيه 500از 
احكـام  222هٴ آي ،حكم شراب و قمار 219آيهٴ  احكام دفاع، 217و  216آيات  ،احكام حج 104تا 

 است. بقرهسورهٴ رساند اين تازه  احكام طالق و... را مىهمين سوره  232تا  228حيض زنان، آيات 
 بـاره به معرفى منابعى در اين برای رعايت اختصارها نيز احكام فراوانى وجود دارد كه  در ساير سوره
  كنيم:  بسنده مى
  سمت.چى، انتشارات  كاظم مدير شانه، آيات االحكام. 1
   .ميرابوالفتح زنجانى (فارسى در دو جلد) سيد ،تفسير شاهى يا آيات االحكام. 2
  .محمدعلى ايازی سيد پژوهى قرآنى (درآمدی بر مبانى نظری آيات االحكام)،نقد. 3
  .محقق اردبيلى ،آيات االحكام . 4

  جلد).  5تاكنون العابدين قربانى الهيجى، نشر سايه (فارسى و  ، زينتفسير جامع آيات االحكام
  
هايي كه سجدة واجب دارند، كيفيت خواندن آيه به چه صورت خواهد بود؟ آيا  دربارة سوره. 13

   ذكر سجده بايد كلمات آيات باشد يا ذكر خاصي دارد؟

خواندن آن آيه يا شنيدن آن، ای هستند كه با دارای آيه ،هريك ،لت و سجدههای نجم، علق، فصّ  سوره
شود و اگر فراموش كرد، هر وقت كـه يـادش آمـد واجـب اسـت بـه  ف واجب مىمكلّ  سجده بر فردِ 

                                                             

 . 191. بقره، ١
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ذكر خاصى واجب نيست و تنها نهادن سـر بـر مهـر  ،مقداری كه يقين دارد سجده نمايد. در آن سجده
 دار خوانده سجدهآيهٴ  اما مستحب است ذكری نيز گفته شود و ذكر مستحبى كه در خواندن ؛كافى است

  :اين است شود مى
ارب يـ، سـجدت لـك و رقاً  ةً ي، الاله اال اّهللاٰ عبودقاً يو تصد ماناً ي، الاله اال اّهللاٰ احقاً  الاله االاّهللاٰ حقاً «
  ١».ريل خائف مستجيبل انا عبد ذل مستكبراً و ال ، المستنكفاً و رقاً  تعبداً 
  
 َو ((((فرمايد:  خداوند ميكه  درحالي ؛اگر شخصي نماز قضاي پدرش را نخواند گناهكار است. 14

    وجه جمع بين اين آيه و فتوا چگونه است؟ 2؟)))) ال تَِزُر واِزَرٌة ِوْزَر ُأْخرى

              در اسـالم نمـاز  كـه اينكشـد و  كس گنـاه ديگـری را بـه دوش نمى ايد هـيچ كـه نوشـتهطور  همان 
كشد يـا  اين نيست كه پسر بار گناه پدر را به دوش مى معنای بهقضای پدر بر پسر بزرگ واجب است 

               گيـرد، بلكـه يـك تكليـف  سؤال و بازخواست و عقاب قـرار نمى در معرضترك نماز خاطر  بهپدر 
                در  . پسـر بـزرگهـای خـاص خـود اسـت مازاد بر پسر بزرگ اسـت كـه دارای مصـالح و حكمت

اموال اختصاصى پدر مثل انگشتر، اسلحه و... به پسر و گردد  يز برخوردار مىاز ارث بيشتری ن ،مقابل
  . رسد بزرگ مى
  كنيم: اشاره مى ی اين موضوع نيزها هايى از حكمت نمونه جا به در اين

  الف) اهميت دادن به احترام فرزندان به والدين حتى والدين گنهكار.
ست كه خانواده بعد از فقدان پدر دچار فقـدان اين بدان جهت ا .تر ب) اهميت دادن به پسر بزرگ

  مدير و بزرگ نگردد.
 ،جـا نيـاورد روزه را بـه فهماند كه اگر كسى نماز و حكم مىاين  .ج) اهميت دادن به نماز و روزه

بايد در  خواهد شد،شود و با وجودی كه او مؤاخذه و عقاب  حتى بعد از مردن او اين حكم ساقط نمى
خـوانم و  ويد مـن نمـاز نمىتواند بگ و روزه را به نيت او انجام دهند. پس پدر نمىهمين دنيا آن نماز 

                     شـود يـا حتـى  زيرا اين حكم به اين معنـا نيسـت كـه پـدر عـذاب نمى ؛خواند جای من مى پسرم به
و كسـى كـه بلكه ثواب آن نمازها هم برای پسـر  ،خواند به پدر برسد ثواب آن نمازهايى كه پسر مى

                                                             

  . 306، ص 1 ، ج من ال يحضره الفقيه. ابن بابويه، محمد بن على، ١
  . 15. اسراء، ٢
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 ،تـر وجوب نماز قضای پدر بر پسر بزرگ حكمت ،درنتيجهگردد.  خواند محسوب مى نماز قضا را مى
  مسائل ديگری است كه به سه مورد از آن اشاره كرديم.

ای  توجه به تحقيقات گستردهابدينى باجانب احمد ع در خاتمه ذكر اين نكته ضروری است كه اين
تر، هـيچ مسـتندی نـدارد و  وب قضای نمازهای پدر برای پسر بزرگكه كردم برايم معلوم شد كه وج

نمازی كه در همان وقت نماز، پدر وفات كرده و نخوانده است وجـود  دربارهٴ تنها يك روايت صحيح 
ای كـه فرامـوش شـده يـا  های گذشته تر است نه ساير نمازهای وقت عهدW پسر بزرگبردارد كه آن 

 برای قضـای روزهٴ  ،مادر، حتى همين يك روايت نيز وجود ندارد. بلهنماز  دربارهٴ معصيت شده است. 
روايت داريم. باز الزم به يادآوری است كه  ،ها پدر، از آخرين ماه رمضان يا فديه دادن برای آن روزه

اگر كسى وصيت كرد كه با مقداری  ،بله ١.فتوا به قضای نمازهای پدر در بين فقيهان قديم وجود ندارد
بايـد  ،شرعى نافـذ اسـت رايش نماز يا روزه انجام شود، چون عمل به وصيت در محدودهٴ از مالش ب

  طبق آن عمل شود.
  
جور موسيقيي حرام اسـت؟ حـديث    چه .دربارة موسيقي و شرع مبين اسالم توضيح دهيد. 15

 منظـور  »غنـا «) تا چه حد معتبر است؟ آيا كلمـة  7777از امام علي  (احتماالً» الزنا ةالغناء مقدم«

هرگونه موسيقي است يا استثنا هـم دارد؟ دربـارة موسـيقي تلويزيـون و راديـوي جمهـوري       

هـاي   تفاوت اين موسيقي با غناي حديث مذكور چيست؟ بعضي از آهنگ .اسالمي توضيح دهيد

چه حكمي دارنـد؟ اگـر ممكـن اسـت بفرماييـد بـا       ها  آن ك هستند،مجاز موجود در بازار محرّ

  اند؟ فالن نوع موسيقي را حرام دانسته ،فقها و مراجع ،واياتياستفاده از چه آيات و ر
  دهد كه موسيقى از نظر اسالم در چند صورت حرام است: عالمان دين نشان مى یبررسى متون دينى و آرا

                                                             

ای كه كردم برايم معلـوم شـد كـه وجـوب  قات گستردهجانب احمد عابدينى با توجه به تحقي ذكر اين نكته ضروری است كه اين. ١
نمازی كه در همان وقت نمـاز، پـدر  دربارهٴ صحيح  يچ مستندی ندارد و تنها يك روايتتر، ه قضای نمازهای پدر برای پسر بزرگ

فراموش شده يـا  ای كه های گذشته تر است نه ساير نمازهای وقت عهدW پسر بزرگ بروفات كرده و نخوانده است وجود دارد كه آن 
پدر، از آخرين ماه رمضان يـا  برای قضای روزهٴ  ،مادر، حتى همين يك روايت نيز وجود ندارد. بله نماز دربارهٴ معصيت شده است. 

 قديم وجود ندارد قضای نمازهای پدر در بين فقيهان روايت داريم. باز الزم به يادآوری است كه فتوا به ،ها فديه دادن برای آن روزه
 .]W 2شمار )،لبنان (چاپ االجتهاد و التجديدعربى  مجلهٴ در:   ،»االقتضاء من الوالدين« ،احمد ،عابدينى :كر.[
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در شنونده شود و انسـان را  هايى كه موجب تحريكات غيرارادی يعنى آهنگ ؛. موسيقى مطرب1
معمـول چنـين  طور بـه نوعى و شأنى است؛ يعنـى ك بودن نيزور از محرّ از ياد خدا غافل سازد. منظ

  نه فقط نسبت به شخص خاص. ،باشد شتهاثری دا
هايى كه در كنار آن اشعار و سـرودهايى قرائـت  يعنى آهنگ ؛. موسيقى همراه با مضامين لهوی2
های عاشقانه و اشـعاری  مانند ترانه ؛موجب فساد اخالق و انحراف اذهان استای  گونه بهشوند كه  مى

سم است اشعاری كه به هر نحو موجب ترويج باطل كه در وصف زن، شراب و غيره است و از همين قِ 
و 9چون قرآن، پيـامبر اسالم و مقدسات آن همدين و مخالفت با حق باشد؛ مانند اشعاری كه عليه 

هـای فاسـد و  نظـام كفـر و شـرك و تأييددر جهت يا  يا نظام و حكومت اسالمى بوده: بيت اهل
  سردمداران آن باشد.

هايى كه در حال رقص يا نوشيدن شراب و مانند آهنگ ؛. موسيقى در مجلس گناه و لهو و لعب3 
  شوند. غيره نواخته مى

نَا.يالِْغنَاُء ُرقْ «: است حديثى كه نوشتيد در مجامع روايى به اين صورت آمده ١»ةُ الز  
مناسب بودن آن با مجالس لهو و داشتن مضامينى اسـت  ،ىدر هر صورت معيار در حرمت موسيق
  دهد.كه انسان را به سمت سقوط سوق مى

                                                             

  . 154، ص جامع األخبار. شعيری، محمد بن محمد، ١
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  فصل دوازدهم: 
 

 پرسش) 12( علوم در قرآن
  

  . را بنويسيد و توضيح دهيدقرآن  اعجازهاي علمي.1

ان علوم های مربوط به علوم تجربى باشد كه امروزه دانشمند گويى اگر مراد از اعجازهای علمى، پيش
 ای گونـه بهقـرآن  شود قـبالً  ها، معلوم مى رسند و پس از رسيدن به آن مىاند يا  رسيدهها  آنتجربى به 
در آيات متعددی، از مسائل مربـوط بـه قرآن  الزم است بدانيم كه ،اشاره كرده استها  آن سربسته به

                ان مهـم و دقيـق اسـتچنـ . قسمتى از اين حقايق علمـى آنقوانين آفرينش طبيعت سخن گفته است
هـا بـا پيشـرفت و  نبود؛ بلكه پس از قرنها  آن خبری از –نه در يونان و نه در غير آن  –كه آن روز 
در قرون وسطى، تنها مردمى كه كه  اينتوجه ديگر  درخور اين اسرار كشف گرديد. نكتهٴ  ،ازدياد علوم

ها  ن علـم و اخـالق را در سـاير سـرزمينآفتاب تمـدّ  دارای علم و دانش بودند، مسلمانان بودند كه
  درخشان نمودند. 

  گردد:  بيان مىها  آن های چندی از آن آيات و مطالب ذكر شده در جا نمونه در اين
  حجر: تركيب خاص نباتات؛ سورهٴ  19آيهٴ  . 1
  همين سوره: تلقيح ميان نباتات؛  22آيهٴ  . 2
  ج و تعميم آن به عالم نباتات؛ رعد: قانون ازدواسورهٴ  3آيهٴ  . 3
  طه: موضوع حركت وضعى و انتقالى زمين؛ سورهٴ  53آيهٴ  . 4
  ديگر؛  رحمن: وجود يك قارهٴ سورهٴ  17آيهٴ  . 5
  معارج: اصل كروی بودن زمين؛ سورهٴ  40آيهٴ  . 6
  های جوی؛ : ارتباط بين پديدهجائيهسورهٴ  5آيهٴ  بقره وسورهٴ  164آيهٴ  . 7
  های دارای حركت مستقيم. همزه: اشعهسورهٴ  9تا  6 آيات . 8
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  قدرت تخريب صورت. :واقعهسورهٴ  . 9
  زمين. انعام: نيروی جاذبهٴ سورهٴ  42آيهٴ  . 10
  ١آب. تكوير: سوزندگى و سازندگى مواد تشكيل دهندهٴ سورهٴ  6آيهٴ  . 11

تنها ممكـن اسـت در  ،ستگر اساز و هدايت يك كتاب انسانقرآن كه  اينگفتنى است با توجه به 
اين اشارات جزئى، منبع الهام بـرای دانشـمندان البته به مسائل علمى اشاره بكند.  موضوعاتى خاص

های آن  مطالعـه بـر روی پديـده هميشه مردم را به سـير در روی زمـين وقرآن  گذشته از آن، .است
همـواره مـردم را بـه تعقـل و قرآن  .خوانده و حتى از امكان صعود به كرات ديگر خبر داده استفرا

زمينه و بستر را برای رشد  ،ها اينانديشه همراه با سعى و تالش، سفارش كرده است. روشن است كه 
   ٢.كنند و شكوفايى هر چه بيشتر علم و دانش آماده مى

شروع شد و اين قرآن  با آمدننهضت فرهنگى كه ، بايد بگوييم اگر مراد شما نهضت فرهنگى باشد
بايد  .گسترش علوم زيادی شديا  مرتبه باعث پيدايش تنهايى اعجازی عجيب است كه يك خودش به

و موضوعات مختلفى كه در آن بيان شـده، نـه تنهـا باعـث پيشـرفت قرآن  دانست گستردگى معانى
بلكه در ابعاد ديگـری همچـون فلسـفه، ادبيـات،  طول تاريخ از نظر علوم تجربى شد، ها در مسلمان

در اغلـب قـرآن  زيرا ؛فقه، اخالق، تاريخ و فرهنگ، برای دانشمندان منبع الهام گرديد عرفان، حقوق،
   ٣.های جديدی گشوده است اين مسائل، افق

َك مـا يـهـا ِإَل يِب نُوحيـِتْلَك ِمْن َأْنباِء اْلغَ ((((گويد:  دربارW نقش خود در تاريخ مىقرآن  عنوان نمونه به 
مـردم عـرب آن قصـص را  پيش از اين نه تو و نـه همـهٴ « ٤؛))))ُمَك ِمْن َقبِْل هذاكُْنَت َتْعَلُمها َأْنَت َو ال َقْو 

  .»دانستيد نمى
اسـتقامت، صـبر، احسـان، از قبيـل شـجاعت،  ،اخالق نيكوی فردیباب  درقرآن كريم  چنين هم
 ،از قبيل اتحاد، تواصى برحق، توصيه بر صبر، تعاون بر بـّر و تقـوا ،اخالق اجتماعىدربارهٴ محبت و 

  است. سخن گفتهدر آيات متعددی  ،ترك دشمنى، امر به معروف و نهى از منكر
                                                             

  نماييد. ، به قلم احمد عابدينى مراجعه ژرفايى قرآن، به كتاِب 11تا  8های  ويژه شماره باره و به . برای آگاهى بيشتر در اين١
، 418، ص 3، ج االلهيـات؛ سبحانى، جعفـر، قرآن و آخرين پيامبر؛ مكارم شيرازی، اعجاز قرآنر. ك: طباطبايى، محمدحسين، .٢

 . 117، ص 1، ج ترجمۀ البيانخوئى، ابوالقاسم، 
 به بعد.  211، ص2، ج مجموعه آثار. ر. ك: مطهری، مرتضى، ٣
 . 49. هود، ٤
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ماواِت َو ((((با بيان آياتى مانند قرآن فلسفه نيز  در زمينهٴ  نُوُر الس ُ اُس َأْنـتُُم يا أَ ي(((( ١،))))اْألَْرضاّهللاٰ َها النـ
ُ ُهَو اْلَغنِ  ِ َو اّهللاٰ ُ َأَحدقُْل ُهَو (((( ٢،))))دياْلَحم ىاْلُفَقراُء ِإَلى اّهللاٰ هـای مختلفـى  مكتبساز پيدايش  و... زمينه ٣))))اّهللاٰ

  .شده است در فلسفه اسالمى
َ َمَع الذ((((فرمايد:  در رابطه با عرفان مىقرآن   ِ َو ِإنا (((( ٤،))))َن هُْم ُمْحِسنُونَ يَن اتَقْوا َو الذيِإن اّهللاٰ و ِإنا ِهللاّٰ
  َو َأنَْت   َعَرْفتُكَ   بِكَ «فرمايد:  نيز مى7حضرت زين العابدين ٦.))))َربَك ُمْنتَهاها  و ِإلى(((( ٥،))))ِه راِجُعونَ يِإَل 

   .» یت نموديخودت هدا یسو تو، تو را شناختم و تو مرا به هٴ وسيل به« ٧؛» كيَعلَ   ىَدلَلْتَنِ 
موجـب قـرآن  موجـود در و مبنى بودن اسما، افعال و حـروف بر معرب مامهتابرخى از علما با 

الفاظ و كشف معانى و مفاهيم آن باعـث پديـد آمـدن  ، گروهى ديگر با اهتمام به»علم نحو«پيدايش 
و » علـم كـالم«ای ديگر با دقت در داليل عقلى و نظری آن سبب به وجودآمـدن  ، عده»ريعلم تفس«

   ٨دند.گردي» علم فقه علم اصول فقه و«تدوين  ساز مل در معانى خطاب خداوند، زمينهأنيز با ت برخى
  
          اشـاره شـده   قـرآن   درهـا   آن زمين و سـاير كـرات كـه بـه     ةوجودات زنده در كرجنبندگان و م. 2

   اند؟ است كدام

 حيوانات در قرآن:
َ   َو ِإْذ قاَل ُموسى((((. گاو: 1 دهـد  خداوند به شما دسـتور مى« ٩؛))))ْأُمُركُْم َأْن َتْذَبُحوا َبَقَرةً يِلَقْوِمِه ِإن اّهللاٰ
  »گاوی را ذبح كنيد. ماده
ِ لَكُْم آيَقْد جاَءتْكُْم َب ((((. شتر: 2    »ای است. اين شتر الهى برای شما معجزه« ١٠؛))))ةينٌَة ِمْن َربكُْم هِذِه ناَقُة اّهللاٰ

                                                             

 . 35. نور، ١
 . 15. فاطر، ٢
 1. اخالص، ٣
 . 128. نحل، ٤
 . 156. بقره، ٥
 . 44. نازعات، ٦
  حمزه ثمالى.  ، قسمتى از دعای ابو67، ص 1 (ط. القديمة)، ج  إقبال األعمال. ابن طاووس، على بن موسى، ٧
 . 397، ص 2، ج ترجمۀ االتقان. ر. ك: سيوطى، ٨
 . 67. بقره، ٩
 . 73. اعراف، ١٠
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را افكند، كه ناگهان ماری شد كه به  (عصا) پس موسى آن«  ١؛))))ٌة َتْسعىيحَ  ىَفَأْلقاها َفِإذا هِ ((((. مار: 3
  »شتافت. هر سو مى
(موسى) عصای خود را افكند، ناگهـان اژدهـايى « ٢؛))))ٌن يْعباٌن ُمبثُ  ىَعصاُه َفِإذا هِ   َفَأْلقى((((. اژدها: 4

  »آشكار شد.
عًا َأبْصاُرهُْم ((((. ملخ: 5  ُهْم َجراٌد ُمْنَتِشريُخشهای پراكنده از  چون ملخ هم« ٣؛))))ْخُرُجوَن ِمَن اْألَْجداِث َكَأن

  »شوند. قبرها خارج مى
  »پليدند. ها اينيا گوشت خوك كه « ٤ ؛))))ٍر َفِإنُه ِرْجسيَأْو َلْحَم ِخنز((((. خوك: 6 
  »هايى طرد شده درآييد. بوزينهصورت  بهگفتيم: ها  آن ما به« ٥؛))))َن يَرَدًة خاِسئَفقُلْنا لَُهْم كُونُوا قِ ((((. ميمون: 7
فاِدعيَفَأْرَسْلنا َعَل ((((. قورباغه: 8 َل َو الض وفاَن َو اْلَجراَد َو اْلُقم سپس (بالها را پشت سر هم « ٦ ؛))))ِهُم الط
  »هاو... فت گياهى و قورباغهآوفان و ملخ و نازل كرديم) تها  آن بر

ْأِن اْثَن يَثمانِ ((((. بز: 9 واز بز دو جفت.« ٧؛)))) نيِن َو ِمَن اْلَمْعِز اْثَن يَة َأْزواٍج ِمَن الض«  
ْأِن اثَْن يثَمانِ ((((. ميش: 10 از ميش دو جفت.« ٨؛))))نيِن َو ِمَن الَْمْعِز اثَْن يَة َأْزواٍج ِمَن الض«  
عسـل وحـى (الهـام  و پروردگار تـو بـه زنبـور« ٩؛))))بَك ِإَلى النْحـلَر   َو َأْوحى((((. زنبورعسل: 11

  »غريزی) نمود.
ِ َلْن يِإن الذ((((. مگس: 12 كسانى را كه غير از «  ١٠؛)))) ْخلُُقوا ُذبابًا َو َلِو اْجَتَمُعوا َلهيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّهللاٰ
   »توانند مگسى بيافرينند. خوانيد،هرگز نمى خدا مى

                                                             

 . 20. طه، ١
 . 107. اعراف، ٢
 . 7. قمر، ٣
 . 145. انعام، ٤
 . 65. بقره، ٥
 . 133. اعراف، ٦
  . 143. انعام، ٧
 . 145. انعام، ٨
  . 68. نحل، ٩
  . 73. حج، ١٠
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(و « ١ ؛))))نيال َأَرى الُْهْدُهـَد َأْم كـاَن ِمـَن اْلغـاِئب ىَر َفقـاَل مـا ِلـيَو َتَفقَد الط ((((د: دهُ سر يا هُ  به . شانه13
  »بينم. د را نمىدهُ چرا هُ  گفت: )سليمان
َ ال ((((. پشه: 14  كه (به موجودات ظـاهراً  خداوند از اين« ٢؛))))ْضِرَب َمَثًال ما َبُعوَضةيَأْن   يىْسَتحْ يِإن اّهللاٰ

  »كند. ر از آن، مثال بزند شرم نمىكوچكى مانند) پشه و حتى كمت
هـا را  استرها و االغ ها و اسب چنين هم« ٣؛))))َنةً يَر ِلتَْرَكبُوها َو زيَل َو اْلِبغاَل َو اْلَحميَو اْلخَ ((((. استر: 15

  »سوار شويد و زينت شما باشد.ها  آن آفريد تا بر
  »كنند. هايى حمل مى مانند االغى هستند كه كتاب« ٤؛))))ْحِمُل َأْسفاراً يَكَمثَِل اْلِحماِر ((((. االغ: 16 
وا لَُهمْ ((((. اسب: 17 ٍة َو ِمْن ِرباِط اْلخَ  َو َأِعد هر نيرويى در قـدرت داريـد بـرای « ٥؛)))) ليَما اْسَتَطْعتُْم ِمْن ُقو
    »های ورزيده. ) اسبچنين هم(دشمنان) آماده سازيد و (ها  آن مقابله با
مـاهى عظيمـى او را بلعيـد،  (او را به دريا افكندند) و« ٦؛))))ميَقَمُه اْلُحوُت َو ُهَو ُملَفاْلَت ((((. ماهى: 18
  »كه مستحق سرزنش بود. درحالى
  »سواران چه كرد؟ يا نديدی پروردگارت با فيلآ« ٧؛))))ليَف َفَعَل َربَك ِبَأْصحاِب الْفيَأ لَْم تََر َك ((((. فيل: 19
ْت ِمْن َقْسَوَرةٍ ((((. شير: 20 اند. كه از (مقابل) شيری فرار كرده« ٨؛))))َفر«  
 ،است كه اگر بـه او حملـه كنـى )چون سگ (هار ل او همثَ مَ « ٩؛)))) َفَمَثلُُه َكَمثَِل اْلَكْلـب((((. سگ: 21

 »آورد. دهانش را باز و زبانش را بيرون مى
ای  مورچـه ١٠؛))))َها النْمُل اْدُخلُوا َمسـاِكَنكُميا أَ يواِد النْمِل قاَلْت َنْمَلٌة   َحتى ِإذا َأَتْوا َعلى((((  . مورچه:22

  های خود برويد.  گفت: به النه
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ا قََض ((((. موريانه: 23 ُهْم َعلىينا َعَل يَفلَمُة اْألَْرِض تَْأكُُل ِمنَْسَأتَه  ِه الَْمْوَت ما َدلَداب را از ها  آن كسى«  ١؛))))َمْوِتِه ِإال
  »خورد. مگر موريانه كه عصای او را مى ،مرگ وی آگاه نساخت

ْئبيَو تََرْكنا ((((. گرگ: 24 و يوسـف را نـزد اثـاث خـود گـذارديم « ٢؛)))) وُسَف ِعْنَد َمتاِعنا َفَأَكَلُه الذ
  »وگرگ او را خورد.

ْمنا َعَل ((((. گوسفند: 25 شان را  چربى واز گاو وگوسفند پيه و« ٣؛))))ِهْم ُشُحوَمُهمايَو ِمَن اْلَبَقِر َو اْلَغنَِم َحر
  »تحريم نموديم. بر آنان (يهوديان)

  »عنكبوت است. ها، خانهٴ  ترين خانه سست« ٤؛))))ُت اْلَعْنَكبُوتيوِت َلَب يَو ِإن َأْوَهَن اْلبُ ((((. عنكبوت: 26
ُ غُرابًا ((((. كالغ: 27 سـپس خداونـد « ٥؛)))) هيـَسـْوَأَة َأخ یواريـَف يُه َك يرِ ياْألَْرِض لِ  ىْبَحُث فِ يَفَبَعَث اّهللاٰ

  »كرد. كاو) مى(و كندو وجو جستكالغى را فرستاد كه در زمين، 
های پراكنـده  پروانـه روزی كه مـردم ماننـد« ٦ ؛))))اْلَمْبثُوثكُوُن الناُس كَاْلَفراِش يْوَم ي((((.پروانه: 28

  »خواهند بود.
ا َعلَمكُُم اّهللاٰ يَو ما َعلْمتُْم ِمَن الَْجواِرِح ُمكَلب((((حيوانات شكاری:  .29 ِمم ُمونَُهنبگو برای شما هر « ٧؛)))) َن تَُعل

  »ايد. ى كه به سگان شكاری آموختهصداي ؛چه پاكيزه است حالل شده
ُ ِمْن بَح((((. ماده شتر: 30   »ی شتر ماده حكمى مقرر نفرموده.راخدا ب« ٨ ؛))))َرةٍ يما َجَعَل اّهللاٰ
ُ ِمْن ((((. شتر آزاد كه برای نذری و قربانى گذاشته شود: 31  خدا حكمى« ٩؛)))) .. َو ال ساِئَبةٍ .ما َجَعَل اّهللاٰ

  »مقرر نفرموده برای شتر نذر شده.
ُ ِمْن ((((. گوسفند ماده: 32   »حكمى مقرر نفرموده برای گوسفند. خداوند«  ١٠؛))))لَةٍ ي.. َو ال َوص.ما َجَعَل اّهللاٰ
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ُ ِمْن ((((. شتر آزاد: 33   »ی شتر آزاد.برا خداوند حكمى مقرر نفرموده« ١؛)))).. ال حام.ما َجَعَل اّهللاٰ
ا َرَزَقكُُم اّهللاٰ ((((اركش: . شتران ب34 و از بعضى از حيوانـات « ٢؛)))) َو ِمَن اْألَْنعاِم َحُموَلًة َو َفْرشًا كُلُوا ِمم

  »استفاده باربری و سواری كنيد.
ا َرَزَقكُُم اّهللاٰ َو ِمَن اْألَْنعاِم َحمُ ((((. چهارپايان: 35 و از بعضى از حيوانات.« ٣؛)))) وَلًة َو َفْرشًا كُلُوا ِمم«  
ــته36 ــان:  . دس ــ((((های مرغ ــَل َعَل ــِهْم َط يَو َأْرَس ــرًا َأبابي ــر« ٤؛))))لَ ي ــر س ــا  آن و ب ــدگانى را ه           پرن
  »گروه فرستاد. گروه
اِفناُت اْلِج  ىِه ِباْلَعشِ يِإْذ ُعِرَض َعَل ((((. اسبان نيكو: 37 هـای  ياد كن وقتى را كه بر او اسب« ٥؛))))اديالص

  »عصر ارائه دادند. هنگامبسيار تند و نيكو 
  »و من يك ميش دارم.« ٦؛))))َنْعَجٌة واِحَدة ىَو لِ ((((. ميش ماده: 38
ِ ((((. قربانى كه به مكه فرستند: 39 و نحـر شـتران فربـه را از « ٧؛))))َو اْلبُْدَن َجَعْلناها َلكُْم ِمْن َشعاِئِر اّهللاٰ

  »شعائر حج قرار داديم.
  »ه افتاده.شمار به شان سم به اسبانى كه نفسقَ « ٨؛))))اِت َضبْحايَو الْعادِ ((((. اسبان دونده: 40 

ــتُْم ظــاِلُمون((((. گوســاله: 41 ــِدِه َو َأْن ــَل ِمــْن َبْع ــْذتُُم اْلِعْج                    پرســتى  پــس شــما گوساله« ٩؛)))) ثُــم اتَخ
  »اختيار كرديد.

َلـت((((آبستن:  . شتران ده ماههٴ 42 كلـى رهـا كننـد و  و شـتران آبسـتن بـه« ١٠ ؛))))َو ِإَذا اْلِعشـاُر ُعط            
  »دور افكنند. هب

                                                             

 . 103. مائده، ١
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 گياهان در قرآن:  
  »و بوتهٴ كدويى بر او رويانديم.« ١؛)))) نيْقطيِه َشَجَرًة ِمْن يَو َأْنَبْتنا َعَل ((((. كدو: 1
ا تُْنِبُت اْألَْرُض ِمْن َبْقِلهاي((((. سبزيجات: 2 نچـه زمـين آاز خدای خود بخـواه كـه از « ٢))))ْخِرْج َلنا ِمم
  »روياند از سبزيجات. مى
  »و خيار.« ٣؛))))ِمْن َبْقِلها َو ِقثاِئها((((. خيار: 3
  »و سير.« ٤؛))))َو ُفوِمها((((. سير: 4
  »و عدس.« ٥؛))))َو َعَدِسها((((. عدس: 5
  »و پياز.« ٦؛))))َو بََصِلها((((. پياز: 6
  »ى از نخل و انگور از آن تو باشد.يا باغ« ٧؛))))ٍل َو ِعَنبيَأْو َتكُوَن َلَك َجنٌة ِمْن َنخ((((. انگور: 7
ماِء ماًء ُمباَركًا َفَأْنَبْتنا ِبِه َجناٍت َو َحب اْلَحص((((. دانه: 8 ْلنا ِمَن الس بركت و از آسمان، آبى پر« ٨؛))))دِ يَو نَز

  »كند رويانديم. كه درو مى هايى را و دانهها  آن باغ بوسيلهٴ  و به نازل كرديم
انيف((((. انار: 9 فراوان و درخت خرما و انار است. های در آن ميوه« ٩؛))))ِهما فاِكَهٌة َو َنْخٌل َو ُرم«  
  »هايش روی هم چيده شده. يوهی كه مو موز« ١٠؛))))َو َطْلٍح َمنُْضودٍ ((((. موز: 10
درخـت را سـوی خـود  و تنهٴ « ١١؛))))ايِك ُرَطبًا َجنِ يِك ِبِجْذِع النْخَلِة تُساِقْط َعَل يِإلَ  یَو هُز ((((. خرما: 11
  »بده كه خرمای تازه بر تو بيفكند.تكان 
انيف((((ميوه:  .12 های فراوان است. ميوهها  آن در« ١٢؛))))ِهما فاِكَهٌة َو َنْخٌل َو ُرم«  
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ا ) گياهان و درختانى كه حيوانات خـود رچنين هم( و«  ١؛))))ُمونيِه تُسيَو ِمْنُه َشَجٌر ف((((. درخت: 13
  »نيز از آن است. بريد در آن به چرا مى

هايش  هايى كه ميوه ها و نخل در اين زراعت«  ٢؛))))ميَو ُزُروٍع َو َنْخٍل َطْلُعها َهض((((. درخت خرما: 14
  »شيرين و رسيده است.

  »و اندكى درخت سدر.«  ٣؛))))ٍء ِمْن ِسْدر ىَو َش ((((. درخت سدر: 15
  »درختانش تلخ و ترش و بدطعم.« ٤؛))))ُأكٍُل َخْمطٍ ((((تلخ:  . ميوهٴ 16
  »و شورهٴ گز.« ٥؛))))َو َأثْل((((. درخت گز (شوره): 17
قومِ ((((. درختى در جهنم: 18 َشَجَرَة الز جهنم.همانا درخت زقوم « ٦؛))))ِإن«  
غذايى جز ضريع (خـار خشـك «  ٧؛))))عيَس لَُهْم َطعاٌم ِإال ِمْن َضريَل ((((. خار خشك تلخ و بدبو: 19

   »تلخ و بدبو) ندارند.
َجُر ((((ساقه:  . گياه بى20 ْجُم َو الشكنند. سجده مى ت برای اواه و درخگي«  ٨؛))))ْسُجدانيَو الن«  
اوسـت كـه «  ٩؛))))َأْنَشَأ َجناٍت َمْعُروشـات یَو ُهَو الذ((((خواهند:  . درختانى كه سقفى و عرشى مى21
  »ها قرار دارد) را آفريد. روی داربست هايى كه درختانش های معروش (باغ باغ
  

  اي بيافريند؟   توانست يك لحظه نميچرا خداوند زمين و آسمان را در شش روز آفريد؟ مگر . 3

ُ الذ(((( :نظر شما مدّ آيهٴ  در ماواِت َو اْألَْرَض ف یِإن َربكُُم اّهللاٰ ِة أَ   ىَخلََق السچنـد مطلـب بـه  ١٠،)))) اميـِسـت
  دارد:نياز توضيح و تفسير 
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  روز؛ ها و زمين در شش ) خلق آسمانالف
  قرار گرفتن خداوند بر عرش؛ )ب
  تسخير خورشيد و ماه و ستارگان. )پ

مجيـد آمـده اسـت. قـرآن  از آيات آيهدر هفت اين مطلب ها و زمين در شش روز:  خلق آسمان
از آفرينش آسمان و زمين، شب و روز وجود نداشـته كـه  پيشممكن است اين سؤال به ذهن آيد كه 

در آن آفريده شود. شب و روز از گردش زمين به دور خود و در برابر نـور آفتـاب بـه وجـود  ها اين
            وز اصـطالحى نيسـت، ر معنای بـهدر ايـن آيـات » يـوم«گوينـد  ان مىمفّسـرلـذا برخـى از  ؛آيد مى

خواه اين دوران يك سال باشد يا صد سال. شـواهد فراوانـى وجـود  ؛معنای يك دوران است بلكه به
         وم يـ«گويـد:  مى مفـرداتگـردد. راغـب در  دوران نيـز اسـتعمال مىمعنای  بـهفهميم يوم  دارد كه مى

شود و گاهى به مدتى از زمـان، هـر مقـدار  مى ان طلوع و غروب آفتاب گفتهيگاهى به مقدار زماِن م
ْهُر «فرمايـد:  مى البالغه نهجدر 7حضرت على چنين هم .» بوده باشد ْومٌ يـَو   لَـكَ   ْومٌ يـْوَمـاِن يالـد  

در اين » ومي«روشن است كه  »ست و روزی به زيان تو.دنيا دو روزاست: روزی به سود تو« ١؛» كيَعلَ 
  دوران است.معنای  به ،كالم

ِة أَ   ىفِ «در ذيل همين آيه روايتى نقل شده كه امام فرمودند:  شـش « ٢؛» ستة أوقـات  ىف یأ  امٍ يِست
ذيل همـين آيـه ايـن شـش دوران را  ،)202، ص 6ج ( تفسير نمونه .»روز يعنى شش وقت و دوران

دن زمـين، شمسى و جدايى زمين از خورشيد، سرد ش مذاب، منظومهٴ  گاز، مادهٴ «نمايد:  چنين بيان مى
  »ها و حيوانات. رويش گياهان در زمين و خلق انسان

انتهـايى كـه دارد، چـرا  گردد كه خداوند بـا وجـود قـدرت بى جا سؤال ديگری مطرح مى در اين
ها  آن اند كه به يكى از داده هايى به اين سؤال، پاسخبزرگان يك لحظه نيافريد.  ها و زمين را در آسمان

 اسباب و قوانينى قرار داده كه بر طبق، حكيم است و برای جهان و تمامى اموركنيم: خداوند  اشاره مى
 فرموده كـه حتمـاً  گندمى به خوشه تبديل شود، مقرر دانهٴ كه  اينكارها را انجام دهد؛ مثًال برای ها  آن

اين برنامه برای جهان  رطوبت و نور در مدت چند ماه قرار گيرد. دانه زير خاك و تحت وضع مناسِب 
                                                             

  . 95، ص تحف العقول. ابن شعبه حرانى، حسن بن على، ١
  . 350، ص2 ، ج تفسير القمى. قمى، على بن ابراهيم، ٢
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 ،صـورتآن  ولـى در ؛توانست در يك لحظه گندم را خلق كند مى . خداوندهستى فوائد فراوانى دارد
  .نبودگشت كه با حكمت او سازگار  مصالح و منافعى از جهانيان فوت مى

كه از باشد تواند شناخت نظم خداوند در كارها و نشان دادن مراحل مختلفى  يكى از آن منافع مى 
كـارگيری آن بـرای  ديگرش فراگيـری قـوانين طبيعـت و بـه فايدهٴ  دارد.يت حكادقت و ظرافت وی 

  ١.پيشرفت است كه اگر خلقت در يك لحظه بود، امكان الگوگيری از آن ممكن نبود
  
ممكنات عـالم   ةي كه هميپاك و منزه است خدا« :فرمايند مي 36 ةيس آي ةخداوند در سور. 4

يعنـي  » السـموات و االرض «آمـده اسـت كـه    ن قـرآ  و در جاهاي ديگر» ده استيرا جفت آفر

چـون خورشـيد در    اي هـم  و از طرف ديگر چندي پيش اعالم شد كه سـتاره  ،ها و زمين آسمان

ها نيـز اشـاره دارد؛    ها و سياره ها يافت شده است كه اين مطلب به جفت بودن ستاره كهكشان

   ال اين است كه آيا احتمال وجود زمين ديگري نيز هست؟ؤحاال س

  ذ كر چند نكته، قبل از پرداختن به اصل پاسخ، ضروری است:  
   ٢.مردم است »هدايت« و »ر شد« كريم، كتابقرآن  بدون شك،

ها سخنى ذكر شده، برای آگاهى بخشيدن و رهنمون  اگر در قرآن از آفرينش جهان و انواع آفريده
ای برای شـكر  آوری آن انگيزهياد وشدن انسان به ِستُرگى و عظمت الهى در آفرينش خداوندی است 

از اين طريق، آنچه بشـر در راه  او خواهد بود تاشناسى بيشتر نسبت به  و حقحضرت حق و معرفت 
يـا  كتـاب فيزيـك هرگز كريمقرآن  گرنهو ؛ب به خداوند) نياز دارد، به او بياموزدتكامل حقيقى (تقرّ 

از  بنابراين، اّوالً  نيست.لوم تجربى و امثال آن بيان مسائل عيا   ّو در صدد حلنبوده شناسى و...  كيهان
نااستوار علوم  »های فرضيه« از تطبيق بيان كند؛ ثانياً  واقعيات طبيعى را همهٴ داشت انتظار نبايد قرآن، 
  بايد پرهيز نمود.  ،كريمقرآن  ديگر بر
چند در هر ٣؛ستكار رفته ا هكريم، به دو صورت مفرد و جمع، بقرآن  (آسمان) در »سماء« هٴ . واژ2

  جمع (سَموات) آمده است. صورت  بههايى كه سخن از خلقت آسمان و زمين است، آسمان  اغلب آيه
                                                             

 . 204تا  202، ص 6 ، ج تفسير نمونهمكارم شيرازى و ديگران،   .١
  . 89؛ نحل، 2. جن، ٢
  . ... و 22؛ بقره، 21؛ زمر، 27. ص، ٣
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مفرد آمده كه اين خود داللـت بـر يكـى بـودن صورت  بهكريم، همواره قرآن  در »ارض« هٴ . واژ3
ذ((((فرمايـد:  جا كه مى آن ؛خورد ل تعدد زمين به چشم مىتنها در يك آيه، احتما .كند زمين مى الـ ُ  یاّهللاٰ

 ُل اْألَْمُر َب يَخلََق َسبَْع َسماواٍت َو ِمَن اْألَْرِض ِمْثلَُهن است كه هفت آسمان  ىخداوند همان كس« ١ ؛))))نَُهنيـَتنَز
  آمده است.  »ارضين السبع« البته در برخى از ادعيه تعبير» را.ها  آن ز همانندين نيو از زم ديررا آف

گانه وجود دارد و اين  های هفت گانه در برابر آسمان های هفت بنابراين، شايد بتوان گفت كه زمين
  ٢.نيسته، زمين يگان »گانهٴ  طبقات هفت« يا در گذشته و جديد »گانه های هفت اقليم«معنای  به

قـرآن  گونـه كـه آن را قلـب اسـت و همانقـرآن  های ترين سـوره يس يكى از مشكلسورهٴ . 4
 – آيـا در آن ،ای كه اشاره شد مثًال همين آيهدارد؛  ىهای خاص ها و پيچيدگى واقعًا ظرافت ،اند ناميده
زوجيـت  ،ف است يا مـرادمراد از ازدواج، انواع و اصنا –اند  كه تعداد زيادی از مفّسران گفته گونه آن

أ يعنى خداوند درصدد بيـان منشـ ؛هماهنگ استبيشتر  ،با ظاهر آيه نخست احتمال .بين اشياء است
روياند و  زمين مى آنچهاز  –انواع را  منزه است آن كس كه همهٴ «فرمايد:  تمامى مخلوقات است و مى

  .» آفريد –دانند  نمى آنچهاز خودشان و از 
كـه  درحالى ؛»هـا ازواجـااء كلّ يخلق االش یسبحان الذ« :بودگونه  بايد آيه اين طبق نظر شما البته

  زوجيت اشياء ساكت باشد. در موضوعرسد اين آيه  چنين نيست. بنابراين، به نظر مى
  
  وجود دارد؟  قرآن  آياتي ازاي   هانرژي هست ةآيا در زمين. 5

ِ نُـوٌر َو ِكتـاٌب ُمبـ(((( كند: معرفى مى» نيكتاب مب«كريم را قرآن  ،خدای سبحان  ٣.))))نيَقْد جاَءكُْم ِمَن اّهللاٰ
عنوان كتاب منير و مبين وصف فرمـوده  تحتاند  هآورد:كه در آيات گوناگون، آنچه را انبيا چنان
َب ُرُسٌل ِمْن َقْبِلَك ((((است:  بُوَك َفَقْد كُذ بُِر َو اْلِكتاِب اْلُمنيجاُؤ ِباْلَب  َفِإْن َكذ فرمـوده قـرآن  باز ٤.))))ريناِت َو الز
ْلنا َعَل ((((است  َش يَك اْلِكتاَب ِتْب يَو نَز ز.يچ انگر همهيم بيما كتاب را بر تو فرو فرستاد« ٥؛))))ءٍ  ىانًا ِلكُل«  

                                                             

 . 12. طالق، ١
 .  261، ص 24، ج تفسير نمونه؛ مكارم شيرازی و ديگران، 616، ص 2ج  تفسير تسنيم،. ر. ك: جوادی آملى، ٢
 . 15. مائده، ٣
 . 184. آل عمران، ٤
 . 89. نحل، ٥
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نـه بـرای  ،ای پيامبر خداولى بر ؛چيز است همه بيان كنندهٴ قرآن  توان استفاده كرد كه از اين آيه مى
آمده باشد و حال كه قبـل » الكتاب«از جار و مجرور است و بايد بعد » كيعل«كه  اينبه دليل  ؛كس همه

 ای در شكافى و انـرژی هسـته علم اتم و اتم ممكن است ،بنابراين ١اش حصر است. فايده ،از آن آمده است
از تعـدادی از اجمـال صـورت  بهممكن اسـت چنين هم  يد.ياهر كسى بر ن باشد ولى فهمش از عهدهٴ قرآن 

ها را چـون  كوبنده است و كوبندگى عجيبى كه كوهمعنای  بهقارعه كه سورهٴ  مثالً  ؛استفاده كردگونه  آيات اين
  باشد.ای   هتواند اشاره به انرژی هست مى احتماالً  ،كند زده مى پشمِ 
  
  ستيم؟و هفتم كجاست؟ و ما در كدام آسمان ه اول آسمان. 6

                 ايـن اسـت: هـا  آن ترين شـده اسـت كـه صـحيح ىگانه تفسـيرهای مختلفـ های هفت دربارW آسمان
تكرار اين عبارت در آيـات  .گانه است های هفت همان معنى واقعى آسمان»  سَموات سبع«مقصود از 
بلكه اشاره به همـان عـدد تكثير نيست، معنى  بهجا  در اين»  سبع«دهد كه عدد  نشان مىقرآن  مختلف

  مخصوص است.
 آسـمان وهمـه جـز ،بينيم شود كه تمام كُرات و سياراتى كه ما مى چنين استفاده مىقرآن  از آيات

است و شش عالم ديگر وجود دارد كه از دسترس ديد ما و ابزارهای علمى امروز ما بيرون است  اّول
قـرآن  كـه دهنـد. شـاهد ايـن سـخن اين ل مىهفت آسمان تشكي منزلهٴ و در مجموع هفت عالم را به 

ْن يَو زَ ((((فرمايد:  مى ماَء الد ا السمينت داديستارگان ز یها ن را با چراغييما آسمان پا« ٢؛))))َح يا ِبَمصابين «.
                   جهـان سـتارگان را بينـيم و  آنچـه مـا مـى شـود همـهٴ  خـوبى اسـتفاده مى از اين آيه و مانند آن بـه

                  شـش آسـمان ديگـر وجـود دارد كـه مـا  ،اسـت و در مـاورای آن اّول آسمان دهد جزو تشكيل مى
پـرده ها  آن علوم از روی ،در حال حاضر اطالع دقيقى از جزئيات آن نداريم و ممكن است در آينده

                 چيزهـای های آفـرينش  رود از شـگفتى ص بشـر هرچـه پـيش مـىعلوم نـاق گونه كه همان ؛بردارد
   ٣.آورد دست مى ی بها  تازه

گانه عبارت است از فضايى كه اين ستارگان باالی  های هفت بنابراين، آسمان دنيا از ميان آسمان
  سر ما در آن قرار دارند. 

                                                             

  ، به قلم احمد عابدينى مراجعه كنيد.ژرفايى قرآنباره به كتاب  . برای آگاهى بيشتر در اين١
 . 12. فصلت، ٢
 . 168و 167، ص 1 ، ج تفسير نمونه. ر. ك: مكارم شيرازى و ديگران، ٣
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انـد، نـه مـاورای  ل طبيعـت و مادهگانه جزو خلقت جسمانى هستند و همه داخ های هفت آسمان
تر  ديگری قرار گرفته است و از همه نزديك طبيعت هفت طبقه است كه هر يك رویلكن عالم  ؛ماده
                  شـش آسـمان ديگـر سـخنى هٴ دربـارقـرآن  جا قرار دارنـد. ما، آسمانى است كه ستارگان در آنبه 

شـود كـه  ر دارند. با توجه به آنچه گفته شد معلـوم مىروی هم قرا است كه نگفته است و تنها فرموده
ها، مانند خورشيد و مـاه و  خصوص بعضى از آنيا  های آسمانى گانه، ستاره های هفت مراد از آسمان

  غير آن دو نيست. 
د چگونه خداوند هفـت آسـمان را يدان ىا نميآ«فرمايد:  نوح كه مىسورهٴ  16و  15آيات   هٴ دربار

قـرار داده  ىد را چـراغ فروزانـيو خورش يىروشنا هٴ يماها  آن د؟ و ماه را دريآفر یگريد یباال ىكي
دهد، بلكه معنايش اين است كه مـاه  هفت آسمان نور مى هٴ معنای آيه اين نيست كه ماه در هم، »است

 كـه درحالى ؛ها يك چاه آب هسـت گوييم در اين خانه مىكه  اينمانند  ؛ها قرار دارد آسمان هٴ در ناحي
كـه  درحالى ؛گوييم من به ميان مردم فالن قبيله رفتم مىكه  اينست. نيز مانند ها آن چاه آب در يكى از

  ام.  بعضى از آنان رفته هٴ به خان
سـتارگان  یهـا ن را بـا چراغييما آسمان پا«فرمايد:  ای كه مى نوح با آيه هٴ سور 16آيهٴ  بنابراين،

كه تمامى ستارگان در آن قـرار دارد مـادی  اّول آسمان ،قویمنافات ندارد. به احتمال  ،»مينت داديز
هاهوت است برسد. ناسوت، عـالم  د تام كه ذات د دارد تا به تجرّ ای تجرّ  ها نحوه آسمان سايراست و 

چـون از  ،عـالم احـديت و نفوس، عالم ملكوت، عالم جبروت، عالم اسماء و صفات، عالم واحـديت
  شده است.تعبير  ،يعنى منطبق بر هم» طباقاً «به  ،ه هستندلحاظ ارزشى باالتر از عالم ماد

  
               زيتون، قسم به زيتـون و انجيـر خـورده اسـت و چـرا قسـم بـه        ة سور اول چرا خداوند در.7

               رابطـة علمـي بـين ايـن دو را      ؟اي هسـت  حتماً بين اين دو ميوه رابطـه  ؛خرما و انگور نخورده

   سيد.براي من بنوي
  كنيم: پرسش شما را در دو بخش بررسى مى

  .های سوگند در قرآن ها و فلسفه : حكمتاّول
  .به انجير و زيتون و حكمت آنقرآن  دوم: سوگند

ای ايـن اسـت كنيم معموالً بر ها سوگند ياد مى چرا خداوند سوگند ياد كرده است؟ وقتى ما انسان
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خـواهيم مطلبـى را  مى مثالً  ؛كنيم ری را نيز دنبال مىديگ های گاهى هدف .يمگوي كه بگوييم راست مى
  خورد؟ چرا قسم مى اما خداوند تأكيد كنيم؛

اند كـه بـا  برشـمردهقـرآن  های نظران علوم قرآنى دالئل متعددی را برای قسم ان و صاحبمفّسر 
  شود: مى چند مطلب روشنها  آن بررسى
عظمت و تأكيد بر مطلبى اسـت كـه بعـد از نشان دادن خاطر  بهقرآن  . برخى قائلند سوگندهای1

  ١.مطلب مهمى است ،كند آيات معموالً بيان مى هٴ يعنى اين مطلبى كه دنبال ؛آيد قسم مى
                آن مطلبـى كـه بـه آن سـوگند يـاد كـرده عظمـت خواهـد  اند گاهى خداونـد مى . برخى گفته2

  ٢.را نشان بدهد
تمام  ،درواقع و دهد فكر و عقل انسان را توسعه مىقرآن  هایسوگند ،يكى از نويسندگان هٴ به گفت 

وی را در عالم محسوسات و مادی و عالم غيب به پـرواز در  ،داده هستى را جوالنگاه فكر بشر قرار
ها و حتى انجير و زيتون را در برابر فكر او عرضـه  زمين و خورشيد و ستارگان و كهكشان و آورد مى
  ٣.را بررسى كندها  آن قرار دهد و با تحقيق و دقت مّد نظر كند تا همه و همه را مى
مـثًال يعنـى  ؛در تقـدير اسـت» َرب« ،قـرآن . احتمال ديگری هم داده شده كـه در سـوگندهای3
و اصوالً هر جا خداونـد » سوگند به پروردگار سپيده دم« :يعنى ؛بوده »رب الفجر«در اصل  »والفجر«

هـا  . بدين ترتيـب مـثًال معنـای آندر تقدير است» رب«يك  ،وردخ ات و امور مادی قسم مىبه مادي
  . ... و »سوگند به پروردگار ماه«، »سوگند به پروردگار خورشيد« شود: مى
 سوگندهای ،هرحال به .زيرا با هم منافاتى ندارند ؛ممكن است اين سه احتمال را با هم جمع كنيم  
و هم عظمت مطلبى كه برايش  خورده شده استقسم هم اشاره دارد به عظمت مطلبى كه به آن قرآن 

 ها و سوگندهای قسم ،ناظر است. بنابراينها  آن كند و هم بر عظمت خالق قسم خورده را مشخص مى
گونـه  بلكه برای نشان دادن عظمت ايـن ،خداوند تبارك و تعالى نيست گويى راستبرای اثبات قرآن 

  ست.ها آنمطالب و اهميت 
  جير و زيتون قسم خورده است؟چرا خداوند به ان

  اند: م ذكر كردهسَ ين احتماالتى دربارW اين دو قَ مفّسر
                                                             

 . 39، ص 27، ج تفسير نمونهمكارم شيرازى و ديگران، . ١
 . همان. ٢
 . 45، ص سوگندهای قرآن. رزاقى، ابوالقاسم، ٣
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و  اسـت بر بلندی آن واقـع شـده» دمشق«، كوهستانى است كه »نيت«اند مراد از  برخى گفته )الف
هـايش بنـا شـده اسـت.  بر باالی يكـى از كوه» المقدس تيب«كوهستانى است كه » تونيز«منظور از 
بر اين دو كوه، شايد برای اين بوده كه اين دو ميـوه در ايـن دو » تونيز«و » ريانج«دو ميوW  اطالق نام
 انبيـااين بوده كه عدW بسـياری از خاطر  بهرويد و سوگند خوردن به اين دو منطقه هم شايد  منطقه مى

  ١.اند در اين دو منطقه مبعوث شده
دانند؛ زيرا  مى7 ضرت آدم و حضرت نوحرا اشاره به دو دوران ح» تونيز«و » نيت«برخى  )ب

شـاخۀ  نيـز وفـان نـوحانجير بود. در پايان ت لباسى كه آدم و حوا در بهشت پوشيدند از برگ درخت
  ٢.وفان پايان يافته استو نوح فهميد تزيتونى از آب بيرون آمد 

  ٣.المقدس بيت» تونيز«مدينه است و » نيت«در روايتى وارد شده كه  )ج
يعنـى  – حمـل كنـيمها  آن م را بر معنای ابتدايىسَ . اگر اين دو قَ استمعروف  هٴ ميومقصود دو  )د

زيرا انجيـر و  ؛معنايى استباز سوگند پر –معروف باشد  هٴ دو ميوهمين » تونيز« و» ريانج«مقصود از 
هـا  آن فوائـد بسـياری بـرای ،دانشمندان علم تغذيه و پزشـكان و دارندزيتون ارزش غذايى فراوانى 

  كنيم:  مى بيان تفسير نمونه نقل از برخى از اين فوائد را به جا ايناند كه در  شمردهبر
تـون ير و زيـعنـى انجي ،ميحمل كنها  آن ىيتون) را بر معنى ابتداين و زيم (تسَ ن دو قَ يو هر گاه ا«

 اى اسـت ى فراوانـى اسـت و لقمـهير داراى ارزش غذايانج رايز ؛ى استيمعروف، باز سوگند پرمعنا
                  نـد: يگو شناسـان مـىغذا ى براى هر سن و سال و خـالى از پوسـت و هسـته و زوائـد.ى و مقوّ مغذّ 
                   كـه هـا  آن عـى جهـت كودكـان اسـتفاده نمـود، ورزشـكاران ويعنـوان قنـد طب هتوان بـ ر مىياز انج

قـدرى  به افالطون نديگو مى ود استفاده كنند.خ هٴ ير براى تغذيتوانند از انج اند مى رىيگرفتار ضعف و پ
 كننـدهٴ  ر را جـذبيسقراط انج اند و دهيلسوفان ناميداشت كه بعضى آن را دوست ف ر را دوست مىيانج

م كـرده ير براى پهلوانان تنظيم مخصوصى از انجينوس رژيجال دانسته. مضار مى كنندهٴ  مواد نافع و دفع
ر سرشار يند انجيگو دانشمندان غذاشناس مى شد. ر داده مىيز انجيم نيونان قديبه پهلوانان روم و  .بود

                                                             

 . 139، ص 27ج  ،تفسير نمونه. مكارم شيرازى و ديگران، ١
 . 140و  139، ص 27، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازى و ديگران، ٢
يتُوُن بَيُت اْلَمْقِدِس َو ُطوُر ِسينِيَن الْكُوَفةُ َو َهَذا اْلبَلَُد اْألَِميُن َمكة. «٣ يُن اْلَمِدينَةُ َو الز1 ، ج الخصـال[ابن بابويه، محمد بن على، » فَالت ،

 ]. 140، ص27، ج تفسير نمونهيرازى و ديگران، ؛ مكارم ش225ص 
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تـوان  دارو مـى كيـعنـوان  هـا از آن بـه یماريارى از بيهاى مختلف و قند و در بس نيتامياست از و
             مسـاوى مخلـوط كننـد بـراى زخـم معـده  طور بـه ر و عسـل رايهرگاه انج مخصوصاً  ؛استفاده كرد

به علت وجود عناصر معـدنى  ،خالصه .كند ت مىيفكر را تقوك ر خشيخوردن انج .تد اسيار مفيبس
 اند. ر را غذاى هر سن و شرائطى معرفى كردهيانج ،گردد ر كه سبب تعادل قواى بدن و خون مىيدر انج
َو   َو الَْعْظـمَ   مَ ُشـد الَْفـيبِـالْبََخِر َو   ْذَهبُ ي  نُ يالت «:  آمده است7 موسى الرضاثى از امام على بنيدر حد

ْعَر َو ي اِء َو َال ينْبُِت الش 7ْحتَاُج َمَعُه ِإلَى َدَواٍء َو َقـالَ يْذَهُب بِالدةِ  ىُن َأْشـبَُه َشـيالتـ ١؛»ٍء بِنَبَـاِت الَْجنـ       
درد را برطـرف  ،انـديرو كند، مو را مـى ها را محكم مى ها و استخوان برد، لثه ر بوى دهان را مىيانج«
بهشـتى  وهٴ يـاء بـه مين اشـيتـر هير شبيانج« :ز فرموديو ن .»ستياز به دارو نيسازد و با وجود آن ن ىم

            ان دراز از عمـر خـود را يغذاشناسـان و دانشـمندان بزرگـى كـه سـال »تونيز« و اما دربارهٴ  ٢ ».است
             ت يــن آن اهمتــون و روغــيبــراى ز ،انــد هــا صــرف كــرده وهيــخــواص گونــاگون م در راه مطالعــهٴ 

اتى يـر حين اكسـيـد از ايـخواهند همواره سالم باشند با اى قائلند و معتقدند كسانى كه مى العاده فوق
   ند.ناستفاده ك

و  هاى صـفراوى هـا و سـنگ هيـمى كبد آدمى و براى رفع عـوارض كليتون دوست صميروغن ز
 عنـوان تون بـهياز درخت ز ،لين دليبه هم ار مؤثر است.يبوست بسيوى و كبدى و رفع يهاى كل قولنج
هاسـت و  نيتـاميز سرشـار از انـواع ويتون نيروغن ز اد شده است.يد يمجقرآن  در »مباركه شجرهٴ «

ر يتون و سيى را كه از روغن زيها مرهم م و منگنز است.يم و آهن و پتاسيداراى فسفر و گوگرد و كلس
خـوردن  لهٴ يوسـ بهصفرا  سهٴ يهاى ك سنگ .اند د دانستهيسمى مفيشود براى انواع دردهاى رمات ه مىيته

ْأتَـِدُموَن يٌت يـَما َأْقَفَر بَ «م: يخوان مى7 مؤمنان علىريدر خبرى از ام ٣.روند ن مىيتون از بيروغن ز
 َو الز خورش  نانعنوان  تون بهياى كه در آن از سركه و روغن ز خانه« ٤؛»اءياْألَنْبِ   ِإَدامُ   ِت َو َذلِكَ يبِاْلَخل
ثى از امام على يو در حد ٥ .امبران استين غذاى پيشود، و ا هرگز خالى از طعام نمى ،كنند استفاده مى

                                                             

  . 358، ص 6 (ط. اإلسالمية)، ج  الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب، ١
اّولين دانشگاه ) روايات متعددى در زمينۀ خواص انجير آورده است؛ مصطفوی، 184، ص 66(ج  بحار االنوار. عالمه مجلسى در ٢

  به بعد.  90، ص9، ج و آخرين پيامبر
  به بعد.  130، ص  9، ج اّولين دانشگاه و آخرين پيامبرصطفوی، . م٣
  . 482، ص 2 ، ج محاسن. برقى، احمد بن محمد بن خالد،  ٤
  . 6، حديث 180، ص 66، ج بحار االنوار. مجلسى، محمدباقر، ٥
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َعامُ   نِْعمَ «آمده است: 7الرضا بن موسى الط   كَْهَة َو   بُ يطَ ي  ُت يالزيْذَهُب بِالْبَلَْغِم َو يالن ْوَن َو  ىَصف ُشد يالل
و  . دهـان را خوشـبوتون غذاى خـوبى اسـتيروغن ز« ١؛»ْطِفُئ الَْغَضبيالَْوَصِب َو ْذَهُب بِ يالَْعَصَب َو 

مارى و يت كرده، بيبخشد، اعصاب را تقو سازد، رنگ صورت را صفا و طراوت مى بلغم را برطرف مى
غمبـر يثى از پين بحـث را بـا حـديـا ».نشـاند برد و آتش خشم را فرو مى ان مىيدرد و ضعف را از م

ِهنُوا بِهِ   َت يم، فرمود: كُلُوا الز يده ان مىياپ9 اكرم هُ   َو اد تـون را يروغـن ز ٢؛»َشـَجَرٍة ُمباَركَـة  ِمْن   َفِإن
  ٣ ».د كه از درخت مباركى استيد و بدن را با آن چرب كنيبخور
  
كند و در جاي ديگر به تك بودن  چرا خداوند در جايي جفت بودن تمام ممكنات را مطرح مي.8

   اشاره دارد؟زمين 

ا تُْنِبُت اْألَْرُض َو ِمـْن  یُسْبحاَن الذ((((يس باشد:  سورهٴ از  36آيهٴ  اگر مقصود شما  ها ِممَخلََق اْألَْزواَج كُل
ا ال  اما اگر ؛نداردظهور ممكنات  ظاهرًا در زوج بودن همهٴ اين آيه ، بيان شده كه  ))))ْعَلُمونيَأْنُفِسِهْم َو ِمم 

جـا  ر اينان زوج را دمفّسرباشد، باز بسياری از   ٤))))نيٍء َخَلْقنا َزْوجَ  ىَو ِمْن كُل َش ((((آيهٴ  نظر شما مدّ آيهٴ 
داننـد  مى فوق را اشاره به اصناف مختلف موجودات اين جهانآيهٴ  اصناف مختلف دانسته ومعنای  به
مانند شب و روز، نور و ظلمت، دريا و صحرا، خورشيد و مـاه،  زوج درآمده است؛ زوجصورت  بهكه 

داننـد كـه  مى ر و عرض. برخى هم اين تعبير را كنايه از ماده و صورت يا جوهها ايننر و ماده و غير 
  است. شدههر موجودی از آن تشكيل 

تری باشد كه مّد نظر شماسـت؛ زيـرا  دقيقمعنى  بهتواند اشاره  مى آياتگونه  زوجيت در اين البته
اگـر  .خواه در عالم حيوانات باشـد يـا گياهـان ؛گويند مى به دو جنس نر و ماده زوج را معموالً  واژهٴ 
قـرآن كه  اينبا توجه به  .شود مى تمام نيروهای مثبت و منفى را شامل ،يمآن را كمى توسعه ده معنای

تواند اشـاره  مى نه فقط موجودات زنده، ،موجودات) (از همهٴ » ءىو من كل ش«فرمايد:  مى در اين آيه
جهان از ذرات مثبت و منفى ساخته شده و امروزه از نظـر علمـى  یبه اين حقيقت باشد كه تمام اشيا

                                                             

  . 190، صمكارم األخالق. طبرسى، حسن بن فضل، ١
  . 484ص ، 2 ، ج محاسن. برقى، احمد بن محمد بن خالد، ٢
  . 144تا  141، ص 27 ، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازى و ديگران، ٣
 . 49. ذاريات، ٤
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اجزائى كـه دارای بـار الكتريسـته از ازجمله  ؛اند شدهمختلفى تشكيل  یها از اجزا كه اتم م استمسلّ 
شوند و اجزائى كه دارای بار الكتريسته مثبت هستند و پروتـون نـام  مى منفى هستند و الكترون ناميده

معنای  بهزوج را  يا حيوان يا گياه تفسير كنيممعنای  به الزامى نيست كه شىء را حتماً  ،بنابراين ١دارند.
 ،يم منظـور از زوجـين. تفسير ديگر اين است كه بگويگرچه آن تفاسير نيز صحيح است ؛صنف بدانيم

خالف دارای قـرين؛ بـريا  يعنى هر چيزی در اين جهان يا دارای ضد است ؛ضد و قرين داشتن است
  خداوند كه نه ضد دارد و نه قرين.
  :چنين آمده است7 نهای اميرمؤمنادر قسمتى از يكى از خطبه

را با هـم قـرين ها  آن خداوند اشياء جهان را متضاد آفريد تا روشن شود برای او ضدی نيست و«
نور را ضد ظلمت و خشكى را ضـد تـری و خشـونت را  .ساخت تا معلوم شود قرينى برای او نيست
موجودات نزديك  اشياء متضاد را جمع كرده و ،حال درعينضد نرمش و سرما را ضد گرما قرار داد. 

دهنده باشـد و ننده و آن پيوستگى دليل بر پيوندكنموده تا اين جدايى دليل بر جدا به هم را از هم جدا
   ٢،٣».))))ن لعلكم تذكرونيء خلقنا زوجىو من كل ش((((اين است معنای 

 
هـا   آن كند از نباتات نيز ياد كرده و از تفاده مياس» زوج« ةدر آيات ديگري كه خداوند از كلم.9

   ؟36ةآي ،يس ةجز در سور ،كند نميياد ها  آن آورد و از مثالي نمي ،چرا از حيوانات .آورد مثال مي

اصـناف معنای  بـهبلكـه گـاهى  ،نر و ماده نيستمعنای  بههميشه قرآن  گذشت كه زوج در آيات تر پيش 
سـورهٴ از  36آيهٴ  در ،واقعه و... بنابراينسورهٴ از  7طه و سورهٴ از  131ر و حجسورهٴ از  88آيهٴ  مثل ؛است

  اصناف باشد.معنای  بهيس نيز ممكن است ازواج 
 ،شـوریسـورهٴ از  11آيـهٴ  شـايد در .نرفتـه اسـتكار  بهبرای حيوانات نيز زوج  ،از سوی ديگر

َجَعـَل لَكُـْم ِمـْن َأنْفُِسـكُْم َأْزواجـًا َو ِمـَن اْألَنْعـاِم ((((نر و ماده باشد: معنای  بهاصناف و شايد معنای  به» ازواج«
ا تُنِْبُت اْألَْرُض َو ِمْن َأنْفُِسِهْم َو  یُسبْحاَن الذ(((( اما جملهٴ ؛ ))))َأْزواجا ها ِمما ال َخلََق اْألَْزواَج كُل ممكن  ٤،))))ْعلَُمونيِمم

                                                             

  ماند كه در هستۀ اتم، نوترون نيز وجود دارد كه هيچ بار مثبت يا منفى ندارد. . البته باز جای اين بحث باز مى١
  .49. ذاريات، ٢
 . 139، ص 1 (ط. اإلسالمية)، ج  الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب، ٣
 . 36. يس، ٤
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روياند و از جنس خـود  زمين مى آنچهانواع را از جنس  يعنى خداوند همهٴ  ؛اثويه باشد» مما« در» ما«است 
 ؛باشـد» ازواج«بـرای بيـان » ما«دانند، آفريد و ممكن است  ها نمى از جنس چيزهايى كه انسانها و  انسان

 .همـه را زوج آفريـد ،دانند را ها نمى انسان آنچهها را،  گياهان را، انسان ؛ها را آفريد زوج يعنى خداوند همهٴ 
اء كلها ازواجًا مـن يخلق االش« :دش گونه نازل مى خالف ظاهر است و بايد آيه اين ااين معن ،به نظر نگارنده

   .»  علمونيالنبات و االنسان و ما ال
  ايشان فرموده:  ؛كرده است اگونه معن اما عالمه طباطبايى آيه را همين

ا تُنْبِـُت اْألَْرُض «   و جمله« ن يان بـراى ازواج اسـت. آنچـه كـه زمـيـش، با یبعـد بـا جملـهٴ » ِمم                        
نوع از آن آدمى ك يوانات (كه يم شامل حييعبارت است از نباتات و ممكن هم هست بگو انديرو مى

انسـان كـه  شوند. خداى تعالى هم دربارهٴ  نى درست مىيهم از مواد زم ها اينشود؛ چون  ز مىياست) ن
ُ َأْنَبَتكُْم ِمَن ((((وانات است فرموده: يم نوعى از حيگفت ظـاهر  ،ن احتمـاليد ايباز مؤ ١.))))اْألَْرِض َنباتاً َو اّهللاٰ
                 نـام  را در عـداد ازواج  وانيـح  كـه  مينـيب مـى  چـون ؛شود ن مىياق است كه شامل تمامى افراد مبيس

                  د. پـس معلـوم تـر بـو وانات در نظر همـه از زوج بـودن نبـات روشـنيكه زوج بودن ح ني، با ا نبرده
ا تُنْبُِت اْألَْرُض «شود منظور از  مى وانات ياهان و حيگ همهٴ  ،اند)يرو ن از خود مىي(هر چه را كه زم  »ِمم

  ٢»هاست. و انسان
                            مــاده نــه نـر و ،انـواع واصــناف اسـت» ازواج«مـراد از  :انــد هبعضـى در تفسـير ايــن آيـه گفت 

                 موجـودات راانـواع  ى كـه همـهٴ منـزه اسـت آن خـداي«آيـه ايـن اسـت: بودن موجودات و معنـای 
َو ِمْن كُل ((((آيهٴ  مانند ؛ازواج است، سازگار نيست ض خلقتولى اين نظر با آيات ديگری كه متعرّ  ٣؛»آفريد
               ب، ازف و تركّـلّ أدو چيـز بـا هـم و نـوعى تـ زيـرا اصـوالً مقارنـهٴ  ٤؛)))) َلَعلكُْم َتَذكُرونِن يٍء َخَلْقنا َزْوجَ  ىَش 

                     انـد، نـه مقـارنتى در آن اسـت  معنـای اصـناف و انـواعى كـه گفتهكه  درحالى ؛مفهوم زوجيت است لوازم
  ف و تركبى.لّ أو نه ت

گوينـد و در به هر يك از دو قرين يعنى هم نر و هم ماده، در حيوانات زوج مى«گويد:  راغب مى
                                                             

  ). 17(نوح، » خدا شما را از زمين رويانيد، و چه روياندنى.. «١
  . 129، ص 17 ، ج ترجمۀ تفسير الميزان. موسوی همدانى، سيدمحمدباقر، ٢
 . 15، ص 14، ج تفسير كشاف. زمخشری،  ٣
  . 49. ذاريات، ٤
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ى و يپـايند يك جفت چكمه، يك جفـت دمگومى مثالً  ؛شود غير حيوانات هم به قرين، زوج گفته مى
گوينـد سـپس  با ضد خودش جمع شده باشـد، زوج مىيا  . نيز به هر چيزی كه با مماثلها اينامثال 
اين معنا را بيان كرده كه تمامى آنچه در عالم است » خلقنا زوجين«تعالى كه فرموده:  گويد: خدای مى

مثلى دارد كه آن نيـز  يا گويند زوج است؛ چون يا ضدی دارد كه گفتيم ضد هر چيزی را هم زوج مى
با چيزی تركيب يافته كه تركيب هم خود نوعى زوجيت است، بلكه اصًال در عالم چيزی يا  زوج است

كـه در  زوج عبـارت اسـت از اينزوجيـت  ،او بنا به گفتهٴ .» وجه تركيب در آن نباشد هيچ ست كه بهني
 ك از دو قرين البته از آن جهت كهبه هر ي ،ب باشد؛ به همين جهتف و تركّ لّ أيافتن محتاج به توجود

بـرای  بعضى بـا بعضـى ديگـر گويند. پس زوج بودن اشياء عبارت شد از مقارنهٴ  قرين است زوج مى
  .است درست شدهز كه از تركيب دو چي برای اينيا  سوم ءنتيجه دادن يك شى
امـا  ؛و مثالى نياورده است كلى بيان نمودهصورت  به زوجيت را شريفهآيهٴ  فرماييد كه مالحظه مى

ى ظهورش در انواع و اصناف بيشتر است اّول باشد؛ تفاوت داشته» نيزوج«با » ازواج«رسد  به نظر مى
ّ  و مى در نر و ماده، ضد، مقارنو دو اين است كه خود اصـناف و ازواج بـا نيز ب. دليلش ف و تركّ تأل

  ١.نوعى تقابل دارند ،يكديگر
  
آيـا   ؛»ستنديآگاه نها  آن گر مخلوقات كه ازيو د«فرمايد:  خداوند مييس  ةسور 36 ةآي ةدر ادام. 10

    چرا؟ ،تواند اين مخلوقات، مخلوقات روي زمين دوم باشند نمي

داننـد و آن عبـارت  نمـى؛ يعنى از آنچه مردم »مما ال يعلمون«؛ يعنى از خود مردم و »َو ِمن انفسهم« 
از كيفيـت يا  ها آن از كيفيت پيدايش و خبردار نشده ها آن است از مخلوقاتى كه هنوز انسان از وجود

م شد كـه در آيـه دو احتمـال معلو نيز ىقبل پاسخ پرسش. در ستا اطالع پيدا نكردهها  آن زياد شدن
طباطبايى دومى  جفت، مقارن و ضد كه عالمهمعنای  بهانواع باشد يا معنای  به» ازواج«وجود دارد كه 
. كنـد بيـان مىعام را معنای  بهآيه زوجيت  ،ان)مفّسر حال تاكنون، طبق نظر عالمه، (نه همهٴ  .را برگزيده بود

با سخن شما منطبـق ها  آن احتماالت گوناگونى دارد كه يكى از ،خود ،چيست» علمونيما ال«مراد از  كه اين
  نسبت داد.قرآن  توان به ای را تنها با احتمالى بر مبنای يك احتمال ديگر مى چنين نكته ،بنابراين است.

                                                             

 . 130، ص 17 ، ج ترجمۀ تفسير الميزان. موسوی همدانى، سيدمحمدباقر، ١
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 . آن توضيح دهيد ةبارانعام چيست؟ در ةسور 59 ةدر آي ) اِبسيَو الَرْطٍب َو ال((((مفهوم . 11
و كنايه از تمام موجودات است. منظـور  تر و خشكمعنای  بهترتيب در زبان عربى  رطب و يابس به 
كتاب مبين امری است كه نسبتش بـه  .ستها آن واقعى اشياء و تحقق خارجى مرتبهٴ  ،»كتاب مبين«از 

. دارد یاندازه و تقـدير ،موجودی در اين كتاب عمل است به خود عمل. هر موجودات، نسبت برنامهٴ 
                   موجـودی اسـت كـه قبـل از هـر موجـودی و در حـين وجـود يـافتن و بعـد  ،كتاب خود اين البته

موجودی است كه مشتمل است بر علـم خـدای  . اين كتاب،وجود داشته و خواهد داشت ،از فنای آن
  ١در آن راه ندارد. ،همان علمى كه فراموشى و گم كردن حساب ؛متعال به اشياء

  
     چگونـه  ؛ ايـن امـر   گيـرد  مـي  ياها آتـش گويد روز قيامت در مي كههست اي   هآيقرآن  در. 12

    ممكن است؟

َرت(((( هنگام كه درياها بر افروخته شوند. و در آن« ٢؛))))َو ِإَذا اْلِبحاُر ُسج«  
                   بعيـد نيسـت و سـتزا اشتعال ،تركيب يافته كه هر دو سـخت هيدروژن و اكسيژن آب از دو مادهٴ 

        آتـش تجزيـه شـود و تبـديل بـه  قيامت آب درياها چنان تحت فشار قـرار گيـرد كـه كه در آستانهٴ 
   ٣.يكپارچه گردد

 ژرفايى ابآيه به كت های تفسيری ذيل اين توانيد افزون بر كتاب باره مى برای آگاهى بيشتر در اين
  ، نوشتهٴ احمد عابدينى مراجعه نماييد.های برداشت از آن و شيوهقرآن 

                                                             

به بعد) مراجعه فرماييد. برای يافتن نمونهٴ عينى از  177، ص7(ج ترجمه تفسير الميزانتوانيد به  تر آيه مى. برای فهم بهتر و عميق١
 ، نوشتهٴ احمد عابدينى، بخش بازديد ازاز منارجنبان تا برج ايفلفروگذار نكردن هيچ چيز در كتاب مبين به سفرنامهٴ علمى فرهنگِى 

  مراجعه نماييد. 168باغ وحش، صفحه 
 . 6. تكوير، ٢
 . 175، ص 26 ، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازى و ديگران، ٣
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  فصل سيزدهم
 

 پرسش) 72( تفسير برخي آيات قرآن
  

 ؟»هذا الكتاب«فرموده نو » ذلك الكتاب«ه بقره فرمود ةچرا در سور.1
  دو احتمال وجود دارد: باره  در اين

بعيد برای بيان عظمت چيز يا شخصى  از اسم اشارهٴ آن است كه گاهى خاطر  بهكه اين  اين نخست
قـرار  هـا دوردست در اوج آسمان ای ى در نقطهست كه گويقدر مقام آن باال يعنى آن ؛شود مى استفاده

يم: گـوي مـى المثل در حضور افراد بزرگ فى وجود دارد؛در تعبيرات فارسى نيز نظير آن  .گرفته است
بنـابراين،  .گفتـه شـود »اين سرور«بايد كه  درحالى ؛»ميكن مى یرن كاياگر آن سرور اجازه دهند چن«

 عظمت و بلندی مقام است. تنها برای بيانموضوع، اين 
الـر ِتْلـَك ((((ماننـد: ؛بعيد است شده كه آن هم اشارهٴ  »تلك«تعبير به قرآن  در بعضى ديگر از آيات

  ١.))))مياُت اْلِكتاِب اْلَحكيآ
ِتْلـَك ((((:ممكن است اشاره به اصل و حقيقت كتاب داشته باشد كه در لوح محفوظ است كه دوم اين

الفاظ عربى بر مـا نـازل شـده صورت  بهاصل كتاب صورتى دارد و  كه چنان ٢؛))))مياُت اْلِكتاِب اْلَحكيآ
سورW يوسف تلويحًا بـه چنـين معنـايى  اّول هٴ ذيل تفسير آي ،الميزانير . عالمه طباطبايى در تفساست

كتاب مشتمل است بر آيات الهـى و معـارف  چون گردد؛ به كتاب برمى» انزلناه«ضمير «اشاره دارند: 
انزال به لبـاس عربـى  بدين معناست كه آن را در مرحلهٴ  و عربىقرآن صورت  بهحقيقى و انزال كتاب 

                  كـه چنان هم ؛الفاظى خواندنى مطـابق بـا الفـاظ معمـول نـزد عـرب قـرار داديـم رادرآورديم و آن 
                                                             

 . 1. يونس ، ١
 . 2. لقمان، ٢
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ُه فـيـِإنا َجَعْلناُه قُْرآنًا َعَربِ ((((فرموده: باره  اين در ديگریآيهٴ  در كُـْم َتْعِقلُـوَن َو ِإنـاْلِكتـاِب َلـَد   ىا َلَعل نا يُأم           
  ١».))))مٌ يَحك ىَلَعلِ 

  
                صحبتي از توفيق الهي شـده اسـت يـا نـه؟ در كـدام آيـات؟ ايـن توفيـق شـامل          قرآن  آيا در. 2

                           كـه توفيــق   شـود يـا ايــن  وفيـق مــي شـود؟ آيــا لياقـت انســان باعـث ت    حـال چـه كســاني مـي   

   آورد؟ لياقت مي

  ىقيَو ما َتـْوف(((( شريفهٴ آيهٴ  دربار7Wبايد توفيق تعريف شود. امام صادق نخستشما  سؤال پاسخدر 
ُ َفـال يِإْن (((( شـريفهٴ آيهٴ  و نيز» ىتعال خداوندك ست مگر به كميم نيبرا ىقيتوف« ٢؛))))ِإال ِبـاّهللاٰ  نُْصـْركُُم اّهللاٰ
       :انـد ، چنـين فرموده»سـتيبـر شـما غالـب ن ىشما باشد كسـناصر  ىتعال یاگر خدا« ٣؛))))غاِلَب َلكُمْ 

             خواهـد كارش بـر وفـق امـر الهـى  ،دهد جامگاه بنده آن طاعتى را كه خدای تعالى امر فرموده انهر«
            گـاه بنـده بخواهـد . و هرشـود موفـق ناميـده مـى ،موافق امر الهى ِل خاطر همين عم و بنده هم به بود

              خداونـد تبـارك تعـالى بـين بنـده و آن  ]از آن[پـس  ،های الهـى داخـل شـود صـيتدر يكى از مع
           ه خـود ايـن تـرك بـ .سپس آن بنده هم معصيت را ترك كنـد ]،مانع ايجاد كند و[معصيت حائل شود 

               و هـر زمـان خداونـد بنـده را بـا آن معصـيت رهـا سـازد و  .سـتسبب توفيق خداوند و نصرت او
و ش ننمـوده ا او را خـوار گردانيـده و يـاری ،معصيت را انجام دهـدكه  اينحائل و مانعش نگردد تا 

  ٤».توفيقش نداده است
دارند كه داللت توفيق يعنى موافقت اعمال با اوامر الهى. آيات ديگری نيز بر توفيق الهى  ،بنابراين

َو (((( و ٥))))كُال نُِمد هُؤالِء َو َهُؤالِء ِمْن َعطاِء َربَك َو ما كاَن َعطاُء َربَك َمْحُظوراً ((((عبارتند از: ها  آن از دو آيه
  آيات ديگری نيز در اين زمينه وجود دارد. ٦.))))نُهْم ُسبَُلناينا َلنَْهدِ يَن جاَهُدوا فيالذ

                                                             

 . 4و 3. زخرف، ١
 . 88. هود، ٢
 . 160عمران، . آل٣
 . 242(للصدوق)، ص  التوحيد. ابن بابويه، محمد بن على، ٤
 . 20. اسراء، ٥
 . 69، . عنكبوت٦
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شـود و  مـى تر استعمال طور عام توفيق در بين عرف ب وری است كه گاهى واژهٴ البته الزم به يادآ
شـود بايـد  توفيق الهى شامل چـه كسـانى مـىكه  اين. شودحقق معمل بر وفق هدف كه  اينآن يعنى 

  دارند. ه راست گام بر مىشود كه در را الهى نصيب كسانى مى سنّتيم اين يبگو
لياقت بدين قرار است كه كسى كه با  يم نسبت بين توفيق ويوشما بايد بگ سؤالبخش آخر  بارهٴ در

 او دردهـد و حركـت  درحقيقت از خود لياقت نشان مى ،دارد اختيار خود در مسير صحيح گام بر مى
اين جلب توفيق زمينه را برای كسب لياقت بيشتر  سويى،از  .شود مى باعث توفيق ، خودمسير صحيح

  ند. ك برای مراتب باالتر فراهم مى
  
   منظور چيست؟ ،»دم و تو را براي خودميجهان را براي تو آفر«خداوند در قرآنش فرموده . 3
قصـود از آن، منظـور و م ، بلكه يك حديث قدسى است. ثانيـًا،نيامده استقرآن  اين سخن در الً،اوّ 

فات جمـال و مظهر تام صـ كه خداگونه  ای است  به اين معنا كه انسان آفريده همان راز آفرينش است؛

سـپرده  به انسـانالهى  ودايع  ١.))))َفةياْألَْرِض َخل ىجاِعٌل فِ  ىَو ِإْذ قاَل َربَك ِلْلَمالِئَكِة ِإن (((( :جالل الهى است

ماواِت َو اْألَْرِض َو اْلِجباِل ((((شده است:  ا َعَرْضنَا اْألَماَنَة َعَلى السْحِمْلنَها َو َأْشَفْقَن ِمنْها َو َحَملََها يَن َأْن يَفَأَب ِإن
ْنسانُ  (پى بردن بـه » اسماء« لذا تعليم ؛را بدو بسپاريم م تا ودايع خودانسان را شايسته يافتي تنها ٢.))))اْإلِ

َو َلَقْد (((( :گرامى داشت خداوند او را ٣.))))َو َعلَم آَدَم اْألَْسماَء كُلها(((( :هستى) بدو اختصاص يافت حقايق
ْمنا َبن (((( :ك قـرار داداو را مسجود مالئ ،او را منتسب به خود دانست  چون ٤.))))آَدمَ   ىكَر تُُه َو يَفـِإذا َسـو
هان هستى، چه در باال و چـه تمامى نيروهای ج ،بدين سبب  ٥.))))نيَفَقُعوا َلُه ساِجد  ىِه ِمْن ُروحيَنَفْخُت ف

َر َلكُْم ما فِ (((( :قرار گرفت در پايين، در اختيار كامل او  ماواِت َو ما فِ  ىَو َسخ از ٦.))))عـاً ياْألَْرِض َجم ىالس 
تمامى نيروها را  شده تا نهادهنيرويى  ؛ يعنى در انسان  تمامى اشيا برای انسان آفريده شده است رو، اين

                                                             

 . 30. بقره، ١
 . 72. احزاب، ٢
 . 31. بقره، ٣
 . 70. اسراء، ٤
 . 29. حجر، ٥
  . 13. جاثيه، ٦
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صـفات جمـال و جـالل  و تمـامى گرداندحضرت حق   گاه وجود خويش را تجلى ودر اختيار گيرد 
چيـز را  همـه« ١؛»الجلـى خلقت االشياء الجلك و خلقتك«گر شود.  كبريايى حق در وجود او جلوه

جز انسـان شايسـتگى ای  ؛ زيرا آفريده»تو را برای خودآفريديم و  -خطاب به انسان كامل -برای تو
در آفـرينش او بـه خـود خداوند لذاست كه  ؛حضرت حق قرار گيردكامل گاه  كه بتواند جلوهنداشت 

ُ َأْحَسُن اْلخاِلق((((تبريك گفت:    ٢.))))نيَفَتباَرَك اّهللاٰ
ه در عالم وجـود چآن يعنى همهٴ  سر انسان كامل است؛ جهان، صدقهٴ  همهٴ  اصًال مقصود از آفرينش

ايـن  ،موجودات جهان دارای حيات و زندگى هستند  وجود انسان كامل است. اگر همهٴ خاطر  به ،دارد
 ،كمـال برسـد كه انسان به مقام و درجـهٴ  . خداوند برای اينهستندبودنشان را مديون انسان كامل  زنده

 چـون همـهٴ  ؛محبـوب خداونـد اسـت ،كامل همين انسانِ ، اء را خلق كرد. از طرف ديگراين همه اشي
 استعدادهای درونى خـودش را بـه مرحلـهٴ  های خدايى را در خود پيدا كرده و تمام صفات و ويژگى

اسـتاد  انسـان كامـلكتاب  باره ، برای آگاهى بيشتر در اينشكوفايى رسانده است. در صورت تمايل
  را حتمًا مطالعه فرماييد.;طهری شهيد مرتضى م

  

   خواند؟ فتنه مي را  آندر آية ديگري و اي مال دنيا را زينت زندگي  كريم در آيهقرآن  چرا.4

هـا  آن زينت زندگى دنيـايى هسـتند؛ يعنـى بـدون ،د؛ مال و فرزندانناين دو با يكديگر منافاتى ندار
آورد و آن را گـرم  زندگى را به گردش در مى ست كه چرخهٴ ها آن ای ندارد و وجود زندگى دنيا جلوه

ابتال و آزمايش و بروز شخصيت  زمينهٴ  ،قات ديگرهمين زن و فرزند و تعلّ  . در عين حال،دارد نگه مى
مرتكـب هـا  آنخاطر  بـهآيا  شود يا نه و ثانياً  رعايت مىها  آن حقوقآيا  اّوالً  رو كه از آن؛ استافراد 

سو زينت دنيا و نعمت پروردگار هسـتند و از  اموال و فرزندان از يك ،براينشود يا نه و... بنا گناه مى
  سوی ديگر، ابزاری برای ابتال و امتحان.

 –كه همان تقّرب به خداوند در پرتـو عبوديـت اوسـت  –فراموش نكردن هدف اصلى از زندگى 
  و فرزند است. مال  محور اصلى برای مصون ماندن از خطر فتنهٴ 

  آزمايش است.معنى  بهت توجه داشته باشيد كه فتنه در اين آيه، البته الزم اس
                                                             

،  . هاشمى خويى، ميرزا حبيب١   . 127، ص 11 ، ج منهاج البراعة فى شرح نهج البالغةاّهللاٰ
 . 14. مؤمنون، ٢
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نظير مولوي و حافظ و... و  ،جايي كه شاعران اسالم از عارفان و خداشناسان ما هستند از آن.5

ـَعراُء (((( :فرموده استقرآن  چرا اند، سرايي كرده نيز مديحه: اطهار ةدر مدح ائم ِبُعُهُم يَو الش تـ
   ؟»كنند و شاعران را گمراهان پيروي مي«يعني  1؛))))اْلغاُوون

در صورتى ارزشمند است  ،انسان های وجودی سرمايه بدون شك ذوق شعر و هنر شاعری مانند همهٴ 
ك عنـوان يـ ؛ امـا اگـر بـهو سازنده شود گيری مثبت افتد و از آن بهرهكار  بهكه در يك مسير صحيح 

بندوباری استفاده  اخالق جامعه و تشويق به فساد و بى ب برای ويران كردن بنيان اعتقاد ومخرّ  وسيلهٴ 
تلقى  امحتو پروری سوق دهد يا تنها يك سرگرمى بى را به پوچى و بيهودگى و خيال ها انسانيا  شود
 .خواهد بودارزش و حتى زيانبار  بى گردد،

هـا و  گيـری هـا، جهـت ايـن زمينـه روی هـدف اسالم در آن است كه ارزيابى پرسشپاسخ اين 
هـای مـاه  كه گروهى از يارانشان در يكى از شـبهنگامى7 مؤمنان علىامير هاست. به گفتهٴ  نتيجه

فرمودند:  ،را مخاطب ساختهها  آن و شاعران كشيدند، به شعررا افطار، سخن  مبارك رمضان به هنگام
 ٢؛»نـتكم االدب، و حصـون اعراضـكم الحلـميز تكم التقوى، ون، و عصميالد امركم اعلموا ان مالك«
زينت شما ادب و دژهای محكم آبروی  و شما تقواست حفظ بدانيد مالك كار شما دين است و مايهٴ «

   .» شما، حلم و بردباری است
 .شود مى گرفتهكار  بهشعر وسيله است و معيار ارزيابى آن هدفى است كه شعر در راه آن 

شده اسـت و ايـن  هاستفاديات اقوام و ملل جهان، از شعر فراوان سوءطول تاريخ ادب سفانه درأمت
كشيده شده است كه گـاه از مـؤثرترين عوامـل  چنان به ننگ های آلوده آن ذوق لطيف الهى در محيط
جاهليت كه دوران انحطاط فكری و اخالقى قوم عرب  مخصوصًا در عصر ؛فساد و تخريب بوده است

  كنار هم قرار داشتند. راب و غارت همواره دربود، شعر و ش
سـازنده و هدفـدار در طـول  تواند اين حقيقت را انكار كند كه اشـعار مى چه كسى با وجود اين،

در برابـر دشـمنان خونخـوار و سـتمگر  های فراوان آفريده است و گاه قوم و ملتى را حماسه ،تاريخ
  .اند هدشمن زده و قلب او را شكافت صفچيز بر  پروا از همه چنان بسيج كرده كه بى آن

                                                             

 . 224. شعراء، ١
،  الحميد بن هبة  الحديد، عبد . ابن أبى٢  . 153، ص 20 ج  ج البالغة،شرح نهاّهللاٰ
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د ديـديم كـه اشـعار اسالمى بوديم بـا چشـم خـو در دورانى كه شاهد و ناظر بارور شدن انقالب
آفريد و چگونـه  مى چه شور و هيجان و جنبشى ،شد مى ى كه در قالب شعر ريختهموزون و شعارهاي

داشـت و چگونـه ايـن  مى ه خروش واها را ب صفوف انسان آورد و مى ها به جوش ها را در رگ خون
های كاخشان را  پايه انداخت و مى لرزه بر اندام دشمن ،انگيز و هيجان اشعار كوتاه و ساده، اما حماسى

 چنان در اعماق جـان تواند انكار كند كه گاه يك شعر اخالقى آن مى نيز چه كسى ساخت. مى متزلزل
 .دهد نمىانجام  راكار   آن ،محتواكند كه يك كتاب بزرگ و پر مى انسان نفوذ
ْعِر لَِحْكَمًة   ِمنَ   ِإنَ « نقل شده:9 گونه كه در حديث معروف از پيامبر گرامى اسالم همان ،آری الش
  »از سخنان، ِسحر!ای   هبعضى از اشعار، حكمت است و پار« ١؛»اِن لَِسْحراً يَو ِإن ِمَن الْبَ 

قلـب  ندگى شمشير و نفوذ تير را درموزون شاعرانه، برّ گاه كلمات  كند. مى پا غوغا به ،گاه اشعار
و «دربارW چنين اشعاری فرمودند: كه خوانيم  مى9 در حديثى از پيامبر اسالم كه چنان  ؛دشمن دارد

در دسـت قـدرت 9 به آن كسى كه جان محمـد« ٢؛»ليده فكانما تنضهونهم بالنيالذى نفس محمد ب
فرمـود كـه جـا  آن اين سـخن را.» ديپرتاب مى كنها  آن سوى ى بهرهاييى تياشعار گو نياوست، با ا

دستور داد كـه 9 پيامبر كرد و مى مسلمانان تالش دشمن با اشعار هجوآميزش برای تضعيف روحيهٴ 
يكـى از شـعرای   هٴ دربـار چنين هم9پيامبر بسرايند. شعر ،منينمؤ ت آنان و تقويت روحيهٴ در مذمّ 

 »ل با توست.يرا هجو كن كه جبرئ ها آن«؛ ٣»ل معكيرئاهجهم فان جب«مدافع اسالم فرمود: 
ــك ــن مال ــب ب ــه كع ــت اســالم شــعرشــاعر باا ،هنگــامى ك ــه در تقوي ــانى ك ــى يم ــرود م                               ،س

        ايشـان آميـز نـازل شـده، چـه كـنم؟  تاين آيات مذمّ  ،شعر هٴ دربار ،اّهللاٰ  يا رسول :پرسيد9 از پيامبر
 مؤمن با جان و شمشـير و زبـانش در راه خـدا« ٤؛»فه و لسانهيجاهد بنفسه و سيمؤمن ال ان«فرمود: 
 »كند. مى جهاد

اعطـای شعرای با هدف، دعـا در حـق آنـان و  فراوانى دربارW اشعار و تمجيدنيز : بيتاهل از ائمهٴ 
 كشد. مى درازا بپردازيم سخن بهها  آن بيانبخواهيم به  است كه اگر نقل شده ها آنفراوان به  جايزهٴ 

                                                             

  . 379، ص 4 ، ج من ال يحضره الفقيهابن بابويه، محمد بن على،  ١
  . 383، ص 15، ج تفسيرنمونه، به نقل از: مكارم شيرازی و ديگران، 460، ص  3. احمد بن حنبل، مسند، ج ٢
  . 383، ص 15، ج نمونهتفسير، به نقل از مكارم شيرازی و ديگران، 299، ص 4. احمد بن حنبل، مسند، ج ٣
  . 153، ص 14، ج  الجامع ألحكام القرآن،  . قرطبى، محمد بن احمد (قرن هفتم)٤
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زيباترين مظاهر  گروهى اين هنر بزرگ و ذوق لطيف ملكوتى را كه از ،افسوس كه در طول تاريخ
قـدر دروغ  آن و ندا هداد گری سقوطش و از اوج آسمان به حضيض مادیاند  هآفرينش است آلوده كرد

 .ه اسـتبه وجود آمـداست)  آنترين  المثل معروف احسنه اكذبه (بهترين شعر دروغ ند كه ضربا هگفت
ق و چاپلوسـى چنان تملّ  ناچيز آن ای صلهخاطر  بهگاه آن را در خدمت ظالمان و جباران درآوردند و 

 ُ و گـاه در  تا بوسه بر ركاب قزل ارسالن زند! آنان به زير پای نهاد ه كرسى فلك را انديشهٴ كردند كه ن
گـاه آتـش  از ذكـر آن شـرم دارد. پيش رفتند كه قلم قدر ى و ننگ آنيوصف عيش و شراب و رسوا

ها را برای غارت و كشتار بـه جـان هـم انداختنـد و  و انسان ى را با اشعار خود برافروختنديها جنگ
  گناهان رنگين ساختند. زمين را از خون بى صفحهٴ 

ملكـوتى را در  دادند و اين قريحـهٴ  نمىفلك  ، شعرای باايمان و پرهمتى بودند كه باج بهسو از آن
گرفتند و بـه اوج كار  بهمبارزه با دزدان و غارتگران و جباران  ها و پاكى و تقوا، آزادگى انسان طريق
و  خود خريدند ت برایگاه در دفاع از حق، اشعاری گفتند كه با هر بيتى، بيتى در جنّ . رسيدند افتخار

ها  ها را در سينه نفس عباس، اميه و بنى چون بنى بيدادگر هم ىباری كه حكام های خفقان گاه در دوران
ای هـ را جال دادند و پردهها  آيات، قلب مدارس چون قصيدهٴ  همای   هبا گفتن قصيد ،حبس كرده بودند

و گـاه سـاخت  مـى جاریها  آن اشعار را بر زبان القدس اين ى روحگوي ؛زدند دروغ و تزوير را كنار
سـرودند و شـور و  مـى شعر ،ردندك مى رنجديده كه احساس حقارت های برای ايجاد حركت در توده

َن آَمنُوا يِإال الذ((((گويد:  مى دسته از شاعران و سخنوران ايندربارW قرآن  آفريدند. مى حماسه و هيجان
َ َكث اِلحاِت َو َذكَُروا اّهللاٰ ١.))))رًا َو اْنتََصُروا ِمْن َبْعِد ما ُظِلُموايَو َعِملُوا الص  

از خـود بـه يادگـار گذاشـتند كـه  ای هگاه چنان آثار جاودانـ كه اين گروه از شاعران، جالب اين
 ؛ودنـدفرمتوصـيه مـىهـا  آن بعضى از روايات، مردم را به حفـظ اشـعار پيشوايان بزرگ اسالم طبق

  علموا أوالدكم ،عةيا معشر الشي«نقل شده كه فرمودند: 7 عبدی از امام صادق دربارW اشعار كه چنان
                   د كـه اويـاموزيبه فرزنـدان خـود، اشـعار عبـدى را بای شيعيان، « ٢؛» ن اّهللاٰ يه على دفانّ   شعر العبدى

  ٣».ن خداستيد بر
                                                             

 . 227. شعراء، ١
  . 274، ص 12 (األصول و الروضة)، ج  شرح الكافى. مازندرانى، محمد صالح بن احمد، ٢
 . 385، ص 15 ، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازى و ديگران، ٣
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ان را پرورش دهد و انسان را از راه عقل بـاز گيـرد مـذموم شعری كه خياالت انس كه آن خالصه
هنگام تعـّدی  چنين هممنظوم بيان نمايد خوب است. صورت  بهولى شعری كه مطالب عقلى را  ؛است

 :فرمايـد مىقرآن  زيرا ؛دشمنان با شعر و هجو كردن مسلمانان، پاسخ دادن به آنان با شعر، جايز است
  ١.))))كُميَعلَ   ِه ِبِمثِْل َما اْعَتدىيَفاْعَتُدوا َعَل  كُمْ يَعلَ   َفَمِن اْعَتدى((((

  
ـ . 6 ـ   عمـران را بـا هـم مقايسـه كنـيم مـي       آل ةسـور  158و 157 ةاگر آي                    157 ةبينـيم در آي

ـ كـه   درحـالي  ؛گويد دن در راه خدا و سپس از مردن سخن ميخداوند ابتدا از كشته ش  ،158 ةدر آي

ايـن دو آيـه پشـت    كه  اينبا توجه به  .گويد از كشته شدن سخن مي سپساز مردن و  اول خداوند

    جا شدن چيست؟ به ، علت اين جاسر هم است

  گويند: ين مىچن )156 در ذيل اين آيات (آيهٴ  الميزاندر جلد چهار تفسير  طباطبايىعالمه 
ِإذا « در جملـهّ  موت مقدم بر قتل آمده تا نشر هم بـه ترتيـب لـّف  ،»ما ماتُوا َو ما قُتِلُوا« در جملهٴ 
ى ىَضَربُوا فِ  ِإذا َضـَربُوا « اسـت: مسافرت آمده اّول باشد، چون در اين جمله نيز»  اْألَْرِض َأْو كانُوا غُز

مرگ در آن بـه كشـته  جنگ آمده كه معموالً  ،ى است و بعدمرگ در آن طبيع كه معموالً »  اْألَْرض ىفِ 
 شدن است. ممكن هم هست كه به اين خاطر اين موت را مقدم بر قتل ذكر كرده كه مردن امری طبيعى

و اگـر در ايـن  .كه طبيعى بود، جلوتر آمده طبيعى است و لذا آنو عادی است و كشته شدن امری غير
ِ َأْو ُمتمْ يَسب  ىَو لَِئْن ُقِتْلتُْم ف(((( :جمله برای اين بود كه كشـته  ،قتل را جلوتر از موت ذكر كرده ٢،))))...ِل اّهللاٰ

ِ َو َرْحَمٌة خَ ((((تر به مغفرت است تا مردن:  شدن در راه خدا نزديك ا يَلَمْغِفَرٌة ِمَن اّهللاٰ پـس ))))ْجَمُعـونيٌر ِمم .
بعـدی آيـهٴ  قتل را جلوتر از موت بياورد و لذا در ،مورد بحثآيهٴ  اين نكته باعث شد كه در خصوص

و ولئن مـتم ا«فرمايد:  مى بينيم كه به همان ترتيب طبيعى برگشته و موت را قبل از قتل آورده وباز مى
  نبود. جا اينكه گفتيم (نزديكى به مغفرت و رحمت) در ای   هچون نكت ؛»قتلتم
 156آيـهٴ  كـه در اين اّول مطلـبه را در نظر گرفت و چهار مطلـب را: بايد سه آيديگر،  عبارت به
دنـد و دربـارW برادرانشـان يد كـه كفـر ورزينباش ىمانند كسان ،ديا مان آوردهيكه ا ىكسان یا«فرمود: 

                                                             

 . 194. بقره، ١
 . 157. آل عمران، ٢
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مردنـد و كشـته  ىا رفتند] گفتند اگر نزد ما بودند نميا رزمنده شدند [و از دنيكه به سفر رفتند  ىهنگام
                     مـرگ شـدن بـود  امور به ترتيب است؛ زيرا در سفرها معموالً مرگ، يا بيابـان جا ايندر .» شدند ىنم

                    . تـازه مـرگ، امـری طبيعـى اسـتمرتب اسـت و نشرِ  پس لّف  ؛ها معموالً با كشته شدن و در جنگ
پس بعـدًا  ،و كشته شدن امری عارضى و گهگاهى است ،ذكر شده اّول پس ،آيد كه برای همه پيش مى

  ذكر شده است.
اين نظم طبيعى رعايـت  157آيهٴ  اما ؛طبيعى است طور است و طبق ترتيِب  نيز همين 158آيهٴ  در

پـس كشـته  ؛ه مغفرت الهى با كشته شدن در راه او بيشتر تناسب داردنشده است و علتش اين است ك
 قطعـاً  ،ديـريا [در راه خـدا] بميد ياگر در راه خدا كشته شو«م ذكر كرد و گفته: شدن در راه او را مقدّ 

   ١».آورند بهتر است ىآنان گرد م آنچهكه از طرف خداست از  ىآمرزش
توان به آن افزود و آن  مى ديگری نيز صحيح است و نكتهٴ  كامالً عالمه فرمود در نظر نگارنده  آنچه

 ؛درصدد تشويق به جنگ در راه خداست و در آن احتمال كشته شدن بيشتر اسـت 157آيهٴ  كه در اين
  احتمالش بيشتر است.» مرگ«های عادی  در حالتكه  درحالى
  
كـه   ايـن با توجه به  ؛م بردهنا »أنما«و  »أَنما« ةعمران خداوند از دو كلم آل ةسور178 ةدر آي.7

 اول ةچرا در جمل ،آيد آيد و أنما در ابتداي جمله مي أَنما تأكيد بيشتري دارد و در وسط جمله مي

   كيد بيشتر بوده است؟تأ

كيد وجود دارد و در ميزان أت »انّ «و در معنای  است »ما«و  »ان«دانيد ِانما مركب از  كه مىطور  همان
 شـود همـزهٴ به فتح يا به كسر خوانده شود. آنچه باعث مـى »انّ « همزهٴ كه  اينين ب تفاوتى نيست تأكيد
با فتحه آمده  »ماانّ « اّول شريفه،آيهٴ  در جمله است. در آنيا كسره خوانده شود جايگاه  هبه فتح »انّ «

ت ى اسـشود، جايبه فتحه خوانده مى »انّ «است و يكى از مواردی كه  »اليحسبن« چون مفعولِ  ؛است
يكـى از سـت و چـون مبتدا ؛با كسـره آمـده اسـت »مانّ ا«در قسمت بعدی آيه، . شودكه مفعول واقع 
» حسبنيال«ديگر،  عبارت بهى است كه مبتدا واقع شود. يشود جا به كسره خوانده مى »انّ «مواردی كه 

لهـم  ىنمل«ست و فاعل آن ا» ن كفروايالذ« .به است  كه هر دو بايد اسم باشند نيازمند فاعل و مفعولٌ 
                                                             

 . 55، ص 4 ، ج الميزان فى تفسير القرآن. طباطبايى، محمدحسين، ١
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نه يـك   ،به يك جمله است مفعولٌ  اين است كه ولى مشكلى كه وجود دارد ؛مفعول آن» ر النفسهميخ
در  ويك مصدر بـا متعلقـاتش درآورد صورت  بهكنند تا جمله را  استفاده مى» َانّ «از  جا ايندر  .اسم

اما فـراز دوم، مفعـول فعلـى  ؛»ر لهمياالمالء خ«مساوی است با » لهم ىنمل امنا«حكم يك اسم باشد 
  شود. تبديل نيست و الزم نيست كه جمله به يك اسم 

  

   چيست؟ »آفرينش انسان از عجله«منظور از  ،انبياء ةسور 37 ةدر آي.8
ْنساُن ِمْن َعَجـل((((تعبير ،حقيقتدر نسان عجول است كه چنان ا يعنى آن ؛يك نوع تأكيد است ١))))ُخِلَق اْإلِ
راسـتى بسـياری از  و بـه است تشكيل يافته وپود وجودش از آنآفريده شده و تار »عجله« ى ازگوي

كفر  شود اگر آلودهٴ  گفته مىها  آن حتى وقتى به هم در خير عجولند و هم در شر. ؛اندمردم عادی چنين
در پايـان  .آيد نمىين عذاب زودتر گويند پس چرا ا مى گيرد، مى و گناه شويد، عذاب الهى دامنتان را

َفال   ىاتيكُْم آيَسُأر((((»: دهم زودى به شما نشان مى ات خود را بهيمن آ ؛ديعجله نكن«كند:  مى آيه اضافه
ذاب و بالهـا و های عـ نشـانه ممكن است اشاره بـه آيـات و جا ايندر  »آياتى«تعبير  ٢.)))) َتْسَتْعِجلُون
گفتنـد:  مـى مغزان كراراً  كرد و اين سبك مى مخالفان را با آن تهديد9 ى باشد كه پيامبريها مجازات

 گذرد كـه نمىعجله نكنيد، چيزی  :گويد مى قرآن؟ ترسانى مى ى كه ما را با آنيبالها پس چه شد اين
  ٣.دامانتان را خواهد گرفت

  

    چيست؟» ديده آفرخداوند موجودات را پراكن«منظور از .9

های  و از نشانه« ٤؛)))) اِتِه َأْن َخلََقكُْم ِمْن تُراٍب ثُم ِإذا َأنْتُْم بََشٌر تَنْتَِشُرونيَو ِمْن آ((((منظور شما اين آيه است:  ظاهراً 
  »شويد. ه شما را از خاكى بيافريد، سپس ناگاه شما بشری هستيد كه منتشر مىاو اين است ك

بينيم  مـىكـه  چنان ؛منظور از منتشر شدن همين پراكنده شدن بشر در روی زمين استدر اين آيه، 
  امروزه در تمام زمين پراكنده هستند.ها  انسان

                                                             

 . 37. انبياء، ١
 . 37. انبياء، ٢
 انبياء.  37، ذيل آيۀ 408، ص 13 ، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازى و ديگران،  ٣
 . 20. روم، ٤
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    چيست؟ »دميدن«منظور از  1)ِه ِمن ُروِحىيو َنَفخُت فِ (در آية . 10

ديگر. اين معنای لغوی نفخ  ای هدهان يا وسيل هٴ وسيل بهدميدن هوا در داخل جسمى است معنای  بهنفخ 
نيـز القاء امر غيرمحسوسـى در آن چيـز يا  گذاشتن در چيزی تأثيركنايه در  طور به ولى آن را ؛است

  كنند. استعمال مى
گوييم در آدمـى، معنـايش  كه مى البته اين .ايجاد روح در آدمى است ،مقصود از آن ،شريفهآيهٴ  در

داخل است در بدن آدمى داخل باشد، بلكه معنايش  باد كرده اين نيست كه روح مانند باد كه در جسمِ 
زيرا روح يك امر وجودی است كه فى حد  ؛كردن رابطه ميان بدن و روح است ارتباط دادن و برقرار 

استقالل هم از بدن  ،حال درعين .ق به بدن استاين است كه متعلّ  . معنای اتحاددارداتحاد ه با بدن نفس
 شود. جدا مى آناز  ،شد تمامبدن  بهقش ی كه هر وقت تعلّ طور به ؛دارد

 ،بحث اگر خداونـد روح را بـه خـود نسـبت داده و اضـافه كـرده محلآيهٴ  كه در ديگر اين نكتهٴ 
 وسيله روح انسان مورد احترام قرار بگيـرد و از بـاب اضـافهٴ  احترام بوده تا بدين منظور تشريف و به

 ٢.رساند المى است كه اختصاص و ملكيت را مى
. از الزم به يادآوری است كه فهم امور مجرد و خالى از ماده برای ما افـراد مـادی سـخت اسـت

، كمى ناشدنى ا شايد با آن حقيقت ادراكبرده است تكار  بهترين الفاظ به مجردات را  نزديك رو، همين
ايجـاد  ،مردم، جسم نيسـت مادی نيست و هوا از نظر تودهٴ  ،چون باد در نزد مردم مثالً  ؛مأنوس شويم

 البتـهروح در بدن به دميدن روح تعبير شده است تا غيرمادی بودنش تا حدودی مطرح شـده باشـد. 
همان چيز از خـدا كـم  ،شود چيزی در ما دميده مىاين عبارت هيچ در مقام بيان اين نيست كه وقتى 

 شويم و... زيرا اصًال درصدد بيان آن امور نيست. سنخ مى شود يا ما با خدا هم مى
گونـه كـه آب در  همان ،يابد ها جريان مى گوييم برق در سيمبكه به بچه  اين تشبيه مانند آن است

برای نزديك ساختن يك امر  است يك مثال است كه اين تنها آشكارولى  ؛آيد جوی به حركت در مى
                       و هـدف آن اسـت كـهروشن است كه برای او  امری وسيلهٴ  برای كودك به ناشدنى مادی ادراك جزئى

  او آن را ادراك كند.
                                                             

 . 72و ص،  29. حجر، 1
 . 227، ص 12 ، ج ترجمۀ تفسير الميزان . ر. ك: موسوی همدانى، سيدمحمدباقر،٢
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 ،خدايا« :گويد آل عمران زكريا مي ةسور 40 ةچرا در آي ؟غالم و ولد چه فرقي با هم دارند. 11

 :گويد حضرت مريم مي ،همان سوره 47 ةدر صورتي كه در آي ؛»؟براي من غالمي باشدچگونه 

   مگر اين دو فرق دارند؟ ؛»؟چگونه براي من ولد باشد ،خدايا«

كار رفته است و به حسب ظـاهر  هبسورهٴ مريم  19در آيهٴ تعبير غالم دربارW فرزند حضرت مريم نيز  
  فرقى بين اين دو تعبير نيست.

آل عمـران معلـوم  38تـا  35از آيـات  .آيد دست مى های جالبى به دقت شود نكتهآيات  اگر در
نام مريم شد و او به معبد سپرده شد و زكريا كفيـل او شـد و  شود كه زن عمران صاحب فرزندی به مى

در ايـن  .گفت آن از جانـب خداسـت مىمريم  و ديد ای مى رزق آماده ،رفت هر وقت زكريا نزد او مى
) و نامى از پسر يا دختر به ميـان 38 زكريا كه فرزندی نداشت از خداوند فرزند خواست (آيهٴ  ،مهنگا

از  زكريـا .)39 دادند (آيـهٴ » يىحي«فرندی به اسم  نياورد. مالئكه در هنگام عبادت زكريا به او وعدهٴ 
مـن پسـری چگونـه بـرای «لذا گفت: رزند اعطايى پسر خواهد بود؛ تشخيص داد كه فآن فرزند اسم 

پس زكريـا، پسـر بـودن را از محتـوای  .)40 (آيهٴ  »كه خودم پيرم و همسرم نازاست؟ باشد و حال آن
بلكه كرامـت الهـى  ،تهمت ناروايى به همراه نداشت شفرزنددارشدن او براي باألخرهاما  ؛وحى فهميد
خداوند اسـمش را  آيد و كه صحبت از فرزنددارشدن مريم به ميان مى 45آيهٴ  در ولى شد؛ شمرده مى

دار شود  شوهر چگونه بچه ديگری است كه يك زن بى مريم ذهنش درگير مسئلهٴ  ،كند نيز مشخص مى
چطور زنى كه با مردی تماس نداشـته اسـت «پرسد:  مى دليل،به همين  .های مردم چه كند و با تهمت

محتـوای  دراهـد خو پس مريم ذهنش درگير چگونگى بچه آوردن است و اصـًال نمى »دار شود؟ بچه
  كه پسر است يا دختر.وارد شود پيام 

) و مريم از او ترسيد و به خدا پناه برد 17 ل شد (آيهٴ مردی متمثّ صورت  بهمريم، جبرئيل سورهٴ در 
كه پسری [غالم] پاك بـه تـو  پروردگار توأم برای اين [نترس] من فرستادهٴ «جبرئيل گفت:  .)18 (آيهٴ 

شود و نيـز  دار مى زن مجرد چگونه بچه ستدان و نمى بودشدت ترسيده  به . مريم كه)19 (آيهٴ  »ببخشم
 ؛چگونه برای مـن پسـری باشـد«د: يرسپو  كردرا تكرار » غالم« همان كلمهٴ  بود،نگران آبروی خود 

  »ام؟ بوده است و نه زناكار نه بشری با من برخورد حالل داشته كه  درحالى
كار  بهاين بود كه در كالم جبرئيل لفظ غالم خاطر  بهرت مريم، در عبا» غالم« واژهٴ  آمدن ،بنابراين

 :گويـد آل عمـران مىسـورهٴ لـذا در  ؛از او بود فرزندتولد  گىچگون نيز رفته بود. مسئله اصلى مريم
سر چگونـه  وی مريم نيز مشكلسورهٴ در ؛ يعنى چگونه از من متولد شود. داشته باشم» دول«چگونه 
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» ولـد«بـرده اسـت. كار  بهرا  همانمريم نيز  ،بردهكار  بهون جبرئيل غالم را ولى چ ؛متولد شدن است
  چه دختر.  ،چه پسر باشد ؛شود متولد مى آنچهيعنى 
  

خوانيم (مفهـوم ايـن    توحيد خدا را به چه نامي مي ةيعني چه و ما هر روز در سور »صمد«. 12

    آيه چيست)؟

َمد((((اصل آيه چنين است:  الص ُ معانى  ،ان و ارباب لغتمفّسردر روايات و كلمات » صمد«برای  ١.))))اّهللاٰ
زرگى است كه برای آقا و بمعنى  بهصمد «گويد:  مى مفرداتراغب اصفهانى در  .زيادی ذكر شده است

ر بلكه پ ،توخالى نيست چيزی است كهمعنى  به: صمد اند هروند و بعضى گفت مى سوی او انجام كارها به
اسـت و  »قصـد«معنى  بـهاصلى دارد: يكـى  دو ريشهٴ » صمد«آمده است كه مقاييس اللغة در » است.
اين اسـت خاطر  بهشود  مى كه به خداوند متعال صمد گفته و اين »صالبت و استحكام«معنى  بهديگری 

  كنند.كه بندگانش قصد درگاه او مى
ر كتب لغت برای صـمد ذكـر شـده اسـت: شايد به همين مناسبت است كه معانى متعدد زير نيز د

 ؛رونـد مـى سـوی او شخص بزرگى كه در منتهای عظمت است و كسى كه مردم در حوائج خويش به
  .م و باقى بعد از فنای خلق استئكسى كه دا ؛كسى كه برتر از او چيزی نيست

صمد كسـى اسـت كـه در : «است پنج معنى بيان فرموده »صمد«در حديثى برای 7امام حسين
نتهای سيادت و آقايى است. صمد ذاتى است دائم، ازلى و جاودانى. صمد وجودی است كـه جـوف م

در عبـارات  »خوابـد. نمـىآشامد. صمد كسى اسـت كـه  نمىخورد و  نمىندارد. صمد كسى است كه 
صمد كسـى اسـت كـه  ٢ز غير.نياز ا صمد كسى است كه قائم به نفس است و بى« :ديگری آمده است
  ٣».ن و فساد نداردتغييرات و كو

كسى است كه شريك ندارد و حفـظ  صمد« :نقل شده است كه فرمود7 از امام على بن الحسين
صمد كسى است كه « :اند هبعضى نيز گفت ٤.»ماند نمىچيزی برای او مشكل نيست و چيزی از او مخفى 

  ٥».شود مى موجود یگويد موجود باش، آن هم فور مى ،هر وقت چيزی را اراده كند
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 »صمد«نوشتند و از معنى 7به محضر امام حسينای   هدر حديثى آمده است كه اهل (بصره) نام
مجادلـه و قـرآن  در ،امـا بعـد .الرحمن الرحيم اّهللاٰ  بسم« :فرمودها  آن در پاسخ7 امام .سؤال كردند

سـخن هر كس بدون علم  :فرمود مى اّهللاٰ شنيدم م رسولمن از جدّ چراكه  ؛بدون آگاهى نكنيد وگو گفت
صـمد را تفسـير  خداونـد خـودش .بايد در محلى از آتش كه برای او تعيين شده جای گيـرد ،بگويد

 .ستيمانند او ن یو نه زاده شد و احد ،؛ نه زاد))))كُْن َلُه كُُفوًا َأَحٌد يوَلْد َو لَْم يِلْد َو لَْم يلَْم ((((فرموده است: 
صمد كسى است كه از چيزی به وجود نيامده و در چيزی وجود ندارد و بر چيزی قرار  خداوندِ  ،آری
آنچـه را بـرای فنـا  ،وجـود آورده چيز را با قدرتش به همه ،ستها آن اشياء و خالق آفرينندهٴ  ،نگرفته
اين  .ماند مى به علمش باقى ،لق كردهشود و آنچه را برای بقا خ مى اش از هم متالشى به اراده ،آفريده

   ١»...است خداوند صمد
سـؤال  »صـمد« هٴ دربـار7 خوانيم كه محمد بن حنفيه از اميرمؤمنان على مى در حديث ديگری

و نه مانند و نه شـبيه  ،ويل صمد آن است كه او نه اسم است و نه جسمتأ«فرمودند: 7 حضرت .كرد
و نـه  جـا ايننـه  ،ينو نه اَ  كَيفنه  ،نه محل و نه مكان ،حدود نه حد و ،و نه صورت و نه تمثال ،دارد
نـه ظلمـانى  ،جا، نه پر است و نه خالى، نه ايستاده است و نه نشسته، نه سكون دارد و نـه حركـت آن
هيچ محلى از او خـالى نيسـت و هـيچ  ،حال درعيننه روحانى است و نه نفسانى و  ،نه نورانى ،است

رد. نه رنگ دارد و نه بر قلب انسانى خطور كرده و نه بـو بـرای او موجـود مكانى گنجايش او را ندا
  ٢».از ذات پاكش منتفى است ها اين همهٴ  .است

صفات گونه  بسيار جامع و وسيع دارد كه هر ىمفهوم »صمد«دهد كه  خوبى نشان مى اين حديث به
 چنـين هممحـدود و  هـای مشـخص و اسمچراكه كند؛  مى نفى خداوند مخلوقات را از ساحت مقدس

از  ،، همـههـا اينجسميت و رنگ و بو و مكان و سكون و حركت و كيفيت و حـد و حـدود و ماننـد 
 دانـيم خداونـد از همـهٴ  مـى اوصاف جهان ماده است و صفات ممكنات و مخلوقات است، بلكه غالباً 

از ذرات بسـيار  ،ادهجهـان مـ یبرتر و باالتر است. در اكتشافات اخير آمده است كه تمام اشيا ها اين
مركـزی و  هسـتهٴ  :خود نيز مركب از دو قسمت عمده است »اتم« تشكيل يافته و »اتم« نام هكوچكى ب
 فاصـلهٴ هـا  كه در ميـان آن هسـته و الكترون ب اينيهای كه به دور آن در گردش است و عج الكترون
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، داشـته شـودله برگـر ايـن فاصـی كه اطور به ؛زيادی وجود دارد (البته زياد در مقايسه با حجم اتم)
های اتمى ذرات وجـود  اگر فاصله مثالً  ؛آور است شوند كه برای ما حيرت مى قدری كوچك اجسام به

در آيد كـه ديـدنش بـا ای  هذرصورت  بهممكن است  ،فشرده كنند كامالً و او را  دنداريك انسان را بر
همـين  مثالً  ؛بدن يك انسان را داراستتمام وزن  ،حال اينبا  آن ذرهٴ كوچك ولى ؛چشم مشكل باشد

كـه يكـى از  كيلو وزن دارد. بعضى با استفاده از اين اكتشافات علمى و با توجه بـه اين 60 ناچيز  ذرهٴ 
                     قـرآن كـهانـد  هخـالى و اجـوف نيسـت، چنـين نتيجـه گرفتوجـودی اسـت كـه تو» صـمد«معانى 
تمـام اجسـام از اتـم تشـكيل چراكـه  ؛انيتى را از خدا نفى كنـدهرگونه جسم ،ا اين تعبيربخواهد  مى
نبايد  البتهباشد. قرآن  تواند يكى از معجزات علمى مى آيه ،خالى است. به اين ترتيبو اتم تواند  هيافت

 سـوی او نيازمنـدان بـه شخص بزرگى است كـه همـهٴ معنى  به ،لغت در اصِل  »صمد«فراموش كرد كه 
معانى و تفسيرهای ديگری كه برای آن ذكر شده، به  بقيهٴ  ظاهراً  ر و كامل است.وند و از هر نظر پر مى

   ١.گردد مى همين ريشه باز
را  تفسـير نمونـهاز  ىهاي قسمت ،خوانيم كه بدانيد در سورW توحيد خدا را با چه نامى مى برای اين

  كنيم: برايتان نقل مىباره  در اين
اين است كه در همين يك كلمـه بـه 7 هوم سخن اماماسم خاص برای خداوند است و مف »اّهللاٰ «

اسم اعظم الهى ناميده شـده. ايـن  ،تمام صفات جالل و جمال او اشاره شده است و به همين جهت آن
خداوند معموالً اشـاره بـه يكـى از صـفات  های ديگرِ  نامكه  درحالى ؛شود نمىنام جز بر خدا اطالق 
شود (مانند رحـيم و  مى به غير او نيز اطالق و رازق و غالباً مانند عالم و خالق  ؛جمال و جالل اوست
معنى  بـه »ولـه«آن معنى وصفى دارد و در اصل مشتق از  ريشهٴ  ،حال اينبا  ...).كريم و عالم و قادر و

در حـديثى از اميرمؤمنـان  كـه چنان  ؛در ذات پـاك او حيـران اسـتهـا  عقلچراكـه  ؛است »رتحيّ «
ُ «آمده است: 7 على ذِ   اّهللاٰ ُ يـْؤلَُه ِإلَ يِه اْلَخْلُق َو يْألَُه فِ ي یَمْعنَاُه اْلَمْعبُوُد ال   َدْركِ   ُهـَو اْلَمْسـتُوُر َعـْن   ِه َو اّهللاٰ

اّهللاٰ مفهومش، معبودی است كه خلق در او حيراننـد و « ٢؛»َو اْلَخَطَراتِ   اْألَْوَهامِ   َعنِ   اْألَبَْصاِر اْلَمْحُجوبُ 
ها مستور است و از افكار و عقول خلـق   همان كسى است كه از درك چشماّهللاٰ  .ورزند مى به او عشق
 »االلـه« و در اصـلاند  هعبـادت) دانسـتمعنى  به(بر وزن و  »االهة« گاه نيز آن را از ريشهٴ  »محجوب.
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اسم « صورت به بعداً  ،آن هر چه باشد گونه كه گفتيم ريشهٴ  ولى همان ؛»حق تنها معبود به«معنى  بهاست 
 درآمده و به آن ذات جامع جميع اوصاف كماليه و خالى از هـر گونـه عيـب و نقـص اشـاره »خاص
مجيد تكرار شده و هيچ اسمى از اسماء مقـدس او قرآن  در »هزار بار« قريب ،كند. اين نام مقدس مى

 بـه انسـان نيـرو و آرامـش ،كنـد مـى نامى است كه قلب را روشـن .نيامده استقرآن  اين اندازه در
 »وحـدت« از همان مـادهٴ  »احد« ما واژهٴ ؛ اسازد مى شد و او را در جهانى از نور و صفا مستغرقبخ مى

و معتقدند هر دو اشاره به آن ذاتـى اند  هرا به يك معنى تفسير كرد »واحد« و »احد« است و لذا بعضى
در  ،تمثـال اسـ در قـدرت بـى ،در علـم يگانـه اسـت .باشـد مى نظير و منفرد است كه از هر نظر بى

؛ ولى بعضى عقيده دارنـد كـه ميـان نظير است رحمانيت و رحيميت يكتاست و خالصه از هر نظر بى
كند، نه در خارج و نه در  نمىشود كه قبول كثرت  مى به ذاتى گفته »احد« ؛فرق است »واحد«و » احد«

و دوم و سـوم كه بـرای ا »واحد« به خالف ؛شود نمىذهن و لذا قابل شماره نيست و هرگز داخل عدد 
يعنـى  ؛از آن جمعيـت نيامـد »احـدی«م يگـوي مـى شود يا در خارج يا در ذهن و لذا گـاه مى تصور
 ؛ممكن است دو يا چند نفـر آمـده باشـند ،نيامد »واحدی«م يگوي مى ولى هنگامى كه ؛كس نيامد هيچ

بعضـى نيـز  .مجيد و احاديث چنـدان سـازگار نيسـتقرآن  ولى اين تفاوت با موارد استعمال آن در
خارجيه يا عقليه (جنس و فصـل  تركيبيهٴ  یمعتقدند احد اشاره به بساطت ذات خداوند در مقابل اجزا

 .باشد مى واحد اشاره به يگانگى ذات او در برابر كثرات خارجيهكه  درحالى ؛و ماهيت و وجود) است
يك مفهـوم » واحد«و  »احد«فردی است يگانه و  »احد« :خوانيم مى7 در حديثى از امام محمدباقر

اقرار به يگانگى و وحدت و  »توحيد« او نيست و و آن ذات منفردی است كه نظير و شبيهى برای دارد
عـدد  .اعداد است بلكه واحد پايهٴ  ،واحد از عدد نيست :خوانيم مى در ذيل همين حديث .انفراد اوست
از ادراك ذات او عاجزنـد و ها  انسان يعنى معبودی كه »اّهللاٰ احد«معنى  ،بنابراين .شود مى از دو شروع

مجيـد نيـز قـرآن  در .او در الهيت فرد است و از صفات مخلوقات برتـر .از احاطه به كيفيتش ناتوان
  هر دو به ذات پاك خداوند اطالق شده است. »احد«و » واحد«

است. برخى » هو«توحيد آمده و آن سورهٴ نام ديگری نيز از خداوند در  ،»صمد«و » اّهللاٰ «عالوه بر 
ضـميری  جا ايندر » او«گويند  است  و مى» او«معنای  بهدانند كه  را ضميری مى» هو«اهل ادبيات، از 

اسم اخص خداسـت » هو«گويند  اما اهل عرفان مى ؛مرجع آن پس از آن آمده است اً است كه استثناء
ای  گونه به ؛است» اّهللاٰ «تر از ای باال جا هيچ اسمى نيست و مرحله و اشاره به هويت ذاتيه دارد كه در آن
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كه افراد كمى  كند و سپس برای اين اشاره مى» هو«كه در همين آيه خداوند به آن هويت مطلقه با لفظ 
 . 1گويند ما چند عـالَم داريـم:  مىدرواقع دارد. ، پرده از آن هويت برمى»اّهللاٰ احد«با آن آشنا شوند با 

عـالم  . 4 ؛عالم جبـروت (عـالم عقـول) . 3 ؛(عالم نفوس) عالم ملكوت . 2 ؛عالم ماده (عالم ناسوت)
» هـو«هاهوت كه همان عالم هويت مطلق است و   عالم . 5 باألخرهو  ؛الهوت (عالم اسماء و صفات)

  .هاهوت دارد  اشاره به عالم
در شـب جنـگ بـدر « :فرمـود7 حديث نيز مناسب است. اميرمؤمنان علىذكر اين  جا ايندر 

از او خواستم چيزی به من ياد دهد كه به كمـك آن بـر دشـمنان پيـروز  .ب ديدمرا در خوا »خضر«
جريــان را خــدمت  ،هنگـامى كــه صــبح شـد . هــويـا هــو، يــا مـن ال هــو اّال  :بگــو :گفــت .شـوم
 اسم اعظم به تو تعليم شده ،علمت االسم االعظم (ای على ،يا على :فرمود ،عرض كردم9اّهللاٰ  رسول
عمار ياسر هنگامى كـه شـنيد حضـرت  ». ان من در جنگ بدر بود...سپس اين جمله ورد زب است).

ايـن كنايـات چيسـت؟  :عرض كرد ،خواند مى اين ذكر را روز صفين به هنگام پيكار7 اميرمؤمنان
 ١».اسم اعظم خدا و ستون توحيد است« :فرمود

 ،باشـد» هـو«يا لفظ » اّهللاٰ «يادآوری اين نكته ضروری است كه اسم اعظم خدا، لفظ نيست تا لفظ 
بلكه حقيقت است و برای رسيدن به اسم اعظم بايد حقيقتًا علم و ايمانمان باال رود تـا آن حقيقـت را 

  ٢.ادراك كنيم
  

  هاي فضايي وجود دارد؟  آيا آدم ؛»موجودات زمين و آسمان«آمده: قرآن  در. 13

هـر چـه در «ت: است. خداونـد فرمـوده اسـقرآن  حضور موجوداتى قدرتمند در آسمان مورد تأييد
م و خاضـع در برابـر يتسـل یچ تكبّـرياسـت از جنبنـدگان و مالئكـه، بـدون هـ نيها و زمـ آسمان

 ؛اسـتقـرآن  ها (كرات ديگر) مورد تأييـد اصل وجود موجوداتى در آسمان ،بنابراين ٣».پروردگارند
  گرچه جزئيات آن برای ما مكشوف نيست.

ها و چـه بسـا در  كرد كه موجودات ديگر در آسمانتوان استنباط  مىقرآن  از متون دينى و آيات
موجودات دارای شعور باشند، ها  آن همهٴ يا  ها باشند همانند انسانكه  ايناما  ؛كرات ديگر وجود دارند

                                                             

 . 89، ص توحيدمد بن على، . ابن بابويه، مح١
 . 433، ص 27 ، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازى و ديگران، ٢
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               شـود كـه  نـام بـرده مى »جـن«نـام  از موجـوداتى بـهقـرآن  در آيات البته .شود ثابت نمى تبه قطعي
ايـن موجـودات  توانـد آن را نفـى كنـد. دينى قطعى است و نظريـات علمـى نمى از نظرها  آن وجود
در زمـين باشـند و حـال  درعينها و در برخى از كرات آسمانى زنـدگى كننـد و  توانند در آسمان مى
، قابليت دارند كـه در كـرات مختلـف (اگـر شـرايط (آتش) اند كه از آن آفريده شده ای ماده واسطهٴ  به

فراهم باشد) زندگى كنند. ايـن موجـودات دارای شـعور و ادراك بـوده و هماننـد ها  آن زندگى برای
  اند.  ها دارای تكليف انسان
  
ولوال دفع اّهللاٰ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيهـا اسـم (((( ةاز آي. 14

ليزم دينـي  راآيا پلو .شود نيز برداشت مي نوعي رسميت ساير معابد غير از مساجد به ،))))اّهللاٰ كثيرا

  رسد؟ نميبه اثبات 
توانيم آيات  بين اسالم و مسيحيت، مى سخنى بين اديان و خصوصاً    در هم ،ای كه ذكر شد بر آيه افزون
عمـل قـرار  كار و برنامـهٴ  ) را سرلوحهٴ 64و آيات مربوط به مباهله (آل عمران، بقره  62مائده و  48

، ىدعوت حـداقل البته همين .دعوت نماييمبه مشتركات  كم دسترا  پيروان ساير ادياندرواقع دهيم و 
  .خواهد بود یحداكثرى آنان و برای آنان دعوت گاهاز ديد
تواننـد يكـديگر را در  اديان قدر مشتركى دارنـد و مى همهٴ كه  اينمعنای  بهاگر پلوراليزم را  ،حال

ا يـُقـْل (((( :كريم نيز مؤيد آن استقرآن  اين معنا صحيح است و ،كنار هم تحمل نمايند در نظر بگيريم
َ َو ال نُْشِرَك يَننا َو َب يَكِلَمٍة َسواٍء َب   َأْهَل اْلِكتاِب َتعاَلْوا ِإلى تِخـَذ َبْعُضـنا َبْعضـًا ي َو ال ئاً يِبِه َشـَنكُْم َأال َنْعبَُد ِإال اّهللاٰ

حق مطلقى كه  ايننمايند و آن  خى اراده مىكه امروزه بربگيريم اما اگر به معنايى  ١؛)))) َأْربابًا ِمْن ُدوِن اّهللاٰ 
اين معنا با آيـات الهـى و  يقيناً ، وجود ندارد و هر كدام از اديان تنها قسمتى از حق را در اختيار دارند

  .سازگار استناها و تكامل اديان  نبوت تجديد فلسفهٴ 
بين اديان و تأييد آن  تواند اشاره به همين قدر مشترك ذكر ساير معابد مى ،با توجه به اين مطالب

ديگر،  عبارت بـه .محلى است برای عبادت و دوام ديـن الهـى هرحال به ؛ زيرا معابدباشدقرآن  توسط
  دينى و شرك است. بهتر از بى ،دينداری توحيدی

                                                             

 . 64. آل عمران، ١
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كه بـا پيـروان اديـان  و به اين معناست گرايى دينى استيكى از اقسام كثرت ،پلوراليزم در رفتار
مـورد نيز اين مطلب  .بات مذهبى بپرهيزيممت رفتار كنيم و از برافروختن آتش تعصّ گوناگون به مسال

نيز بر اين مطلب  یاست و عالوه بر آيات ذكرشده، آيات و روايات ديگرقرآن و حتى تأكيد  پذيرش
  ١.داللت دارد

  
 بعـد از  ،اسـرائيل فرسـتاد  خداوند غذاهاي بهشتي (من وسلوي) براي بنـي كه  اينچرا با . 15

 كـه طبـق آيـات    در صورتي ؛از خوردن آن غذاها دچار مالل و دلزدگي شدند اسرائيل بنيمدتي 

  آورد؟ نميغذاي بهشتي دلزدگي  ،قرآن
بلكـه  ،مالل و دلزدگى آنان از غذاهای بهشتى نبود ،برای غذاهای ديگر اسرائيل بنىعلت درخواست 

ى اسـرائيل بنىهای  يشـان بـود كـه بهانـههمين صـفت اخاطر  بهو  بود آنان گيری علت آن صفت بهانه
گير بوده و به آنچه  طلب بودند كه بسيار بهانه قومى خودخواه و زياده اسرائيل، بنىمعروف گشته است. 

 كه داشتند راضى نبودند
                ؛ اسـت نيامـدهقـرآن  در» مـن و سـلوی« دليلى بـر بهشـتى بـودن اّوالً  بايد روشن شود كه البته
ساخت و پس از آن هـيچ كمبـود  كامل بود كه نياز آنان را برآورده مى ىغذاي »من و سلوی« هرچند
 ومنـد هسـتند  بسيار مهم اين است كه مردم دنيا پيوسته از وضع خود گله ثانيًا نكتهٴ  نداشتند. ای تغذيه

را  اسـرائيل بنىخداوند  جاست كه اين .نان بايد رنج فراوانى تحمل كنند ای برای به دست آوردن لقمه
خودشـان نـوكر  كـه و درحالى كشـيدند مردم برای يك تكه نان زحمت مى كه بيش از همهٴ ه مثال زد
رسـيدند كـه  جـايىكشتند و... اما همين مردم وقتى به  هايشان را مى ها بچه ها بودند و مصری مصری

                   دند تحمـل نكردنـد و خواسـتار بازگشـت بـه وضـع سـابق شـ ،آمـد بدون زحمت برايشان غذا مى
      . خداوند خواست با اين نمونـه بـه مـا نشـان دهـد كـه نظـام ورندآ دست كه با دردسر و رنج، نان به

 ،خـوری نانى تهيه كردن و خوردن، لذتى دارد كه آماده احسن است و با جان كندن لقمهٴ  خلقتش نظام
  آن لذت را ندارد.
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خداوند متعال  ؛كند خداوند خود را بهترين خالق ذكر مي ،))))نيفتبارك اّهللاٰ احسن الخالق(((( ةدر آي. 16

   ند؟ك  مي هسيخودش را با چه كسي يا چه چيزي مقا

  رود: مىكار  بهدر سه معنى » خلق« پاسخ: از نظر لغت عرب، مادهٴ  
ديگـر، ماننـد صـورت  بهيـزی تفسير و تبديل صورت چ . 2گيری كردن چيزی؛  تقدير و اندازه . 1

ابداع و ايجاد چيزی از عدم، يعنى هستى بخشيدن  . 3ارهای مختلف از آهن يا مواد ديگر؛ ساختن ابز
  وجود نداشته است. سابقهٴ  به چيزی كه اصالً 

                  بـه ايـن معنـى جـز دربـارW خـدا» دگاريـآفر«يـا » خـالق«معنى سوم مخصـوص خداسـت و 
قـرآن  تواند مصداق داشته باشـد. در آيـات و دوم دربارW انسان نيز مى اّول ؛ ولى معنىرود نمىكار  به

ــهگــاه » خلــق« مجيــد مــادهٴ  ــن  مــثالً  ؛يــا دوم اســتعمال شــده اســت اّولمعنى  ب دربــارW عيســى ب
و از گـل « ١؛))))ىرًا ِبـِإْذنيَط  ها َفَتكُونُ يَفَتْنُفُخ ف  ىِر ِبِإْذنيَئِة الط يِن كَهَ يِإْذ َتْخلُُق ِمَن الط (((( فرمايد: مى7مريم
سـاختن صـورت و تبـديل صـورتى معنى  به» خلق« ،در اين آيه» .ساختى پرنده مىصورت  بهزى يچ
  ديگر است.صورت  به

كه خالق بـه ايـن دو جا  آن و از اّولمعنى  بهدوم است يا معنى  بهيا » خلق« سؤال نيز محلآيهٴ  در
سـوم معنای  به» خلق«اگر  ،هاست. حال معنى متعدد است، صحيح است كه گفته شود او بهترين خالق

  باز جايز است كه خداوند بهترين باشد. ،نيز باشد چون ديگران توانش را ندارند
  

ـ  بقـره كـه   ةسور 36ةآي .17                          دشـمني   ةدربـار آيـا   ،»برخـي را دشـمنيد بـا هـم    «گويـد:   يم

  . توضيح دهيد ؟يا حوا با آدم يا ديگران ستآدم با حوا

يعنى يك طرف عداوت شـيطان  ؛منظور دشمنى بين شيطان و انسان و نسل اوست ،انمفّسربنابر نظر 
  و طرف ديگر انسان و نسل او هستند. 

بـه شـيطان بـر  ،به آدم و حوا و ضـمير مفـرد مـذكر ،ری است كه ضميرهای تشبيهالزم به يادآو
                   بـه  وضـميرها جمـع اسـت  ،امـا در آخـر آيـه ؛گـردد به آن باغ برمى ،گردد و ضمير مفرد مؤنث مى

  گردد. هر سه برمى
                                                             

 . 110. مائده، ١
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 :معنى روشـن شـود گذاريم تا جای هر ضمير اسم ظاهرش را مى كنيم و به بار آيه را مرور مى يك
در آن بودند بيرونشان كـرد و مـا  آنچه[باغ] لغزانيد و از جا  آن پس شيطان آن دو [آدم و حوا] را از«

بعضى از شما [سه نفر] دشمن بعضى ديگريد و برای شـما [سـه كه  درحالى ؛گفتيم [هر سه] فرود آييد
  »مندی خواهد بود. نفر] در زمين تا چندی قرارگاه و بهره

  

    راضيه و مرضيه چيست؟. 18

مرضيه (مـورد  ،اگر منظور شما معنى اين كلمات است، راضيه (خشنود از خدا) .سؤال شما كلى است
فجر آمـده و سورهٴ از  28آيهٴ  رضايت خدا) است و اگر مرادتان استعمال قرآنى اين دو كلمه است، در

ًة يًة َمْرِضـيَربِك راِضـ  ِإلى  ىْفُس اْلُمْطَمِئنُة اْرِجعتَُها الن يا أَ ي(((( :های نفس مطمئنه را بيان نموده است ويژگى
ت [خدا] يمئن، خشنود [از خدا] و مورد رضاآرام و مط نفِس  یا« ١؛))))ىَجنت  ىَو اْدُخل یِعباد  ىف  ىَفاْدُخل
  .»و در بهشت من داخل شو یان بندگان من درآيپروردگارت بازگرد و در م یسو به

رسـيدن آن دو  ،مـراد واست 3معصومه و فاطمهٴ 3زهرا اين كلمات از القاب حضرت فاطمهٴ 
  مقام رضاست.به بزرگوار 
  توجه كنيد: به نكات زير ،اگر منظور شما مقام رضاستحال،  بهر

بـان درگـاه مقام رضا و خشنودی از خدا باالترين مقامـات معنـوی و روحـانى و از صـفات مقرّ 
در روز قيامت گروهى از امـت مـن از «فرمايد:  مى در روايتى9 پيامبر بزرگ اسالم خداوند است.

كـه ای   هگونـ بهجـا  آن كننـد و در مـى سوی بهشت پرواز مستقيمًا به ،كرامت قبرهای خود با بال و پرِ 
پرسند: آيا شما موقف حساب  مى ها آن برند. فرشتگان از مى دوست دارند در راحتى و خوشى به سر

گويند: آيا از پـل صـراط گذشـتيد و  مى از ما بازخواست نكردند. باز فرشتگان :گويند مى را ديديد؟
گويند: مـا از  مى هستيد؟ای   هپرسند: شما چه طايف مى گويند: ما هيچ چيز نديديم. مى جهنم را ديديد؟
گوينـد: در مـا دو  مـى پرسند: عمل شما در دنيا چه بوده اسـت؟ مى هستيم. فرشتگان9امت محمد

در كه  آن خصلت و صفت وجود داشت كه خدا به فضل و رحمت خود ما را به اين مرتبه رسانيد: يكى
قسمت كرده بود راضى بوديم.  به هر چه خدا برای ماكه  آن ديگر ،خلوت از معصيت خدا شرم داشتيم

  »گويند: پس سزاوار اين مرتبه هستيد. مى فرشتگان
                                                             

 . 30تا  27. فجر، ١
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                       مـرا بـه امـری راهنمـايى كـن كـه  ،بـار خـدايا«به خداونـد عـرض كـرد: 7 حضرت موسى
                         رضــای مــن در آن اســت كــه تــو بــه قضــای مــن «خداونــد فرمــود:  .»در آن رضــای تــو باشــد

  »باشى.راضى 
كه چه كار كنيم تـا  از خدا بپرس«گفتند: 7به حضرت موسى اسرائيل بنىدر روايت آمده است 

بگو: از من راضى شويد تا مـن نيـز از شـما ها  آن به ،موسىای   « :خطاب رسيد »از ما راضى شوی
  »راضى شوم.

ر كه صبر كند و طاعات است. ه صبر و رضا، رأس همهٴ «روايت شده است: 7از حضرت سجاد
  »كند. نمى مقّدرساخته، خداوند جز خير برايش  مقّدرراضى شود از خدا در آنچه برای او 

 مقّدردر شگفتم از كار فرد مسلمان؛ خداوند هيچ چيزی برای او «فرمايد:  مى7حضرت صادق
سلطنت شرق و پاره كند، خير اوست و اگر  ست. اگر بدن او را با قيچى پارهخير اوكه  آن كند مگر نمى

  »غرب را به او عطا فرمايند باز خير اوست.
هـيچ  ،ای موسـى«وحـى نمـود ايـن اسـت: 7 جمله چيزهايى كه خداوند به حضرت موسىاز

 چـون خيـر او در ،سـازم مى من او را به بالها گرفتار نيست.ام  هتر از بند مخلوقى در نزد من محبوب
دانم و من از كاری كه صالح او در آن  مى خير او را در آن ،گيرم مى ست و اگر نعمت دنيا را از اوها آن
های مرا شكر نمايد و به قضای من راضى  . پس بايد او بر بالی من صبر كند و نعمتآگاه هستم است

  ١».شود تا نام او را در ميان صديقان بنويسم
ايـن و راضـى شـود  اش خداونـد از بنـدهشـود  مىرضای از خداوند آن است كـه موجـب  ثمرهٴ 
 :سعادت در دنيا و آخرت است و هيچ نعمتى در بهشت از رضای خداونـد بـاالتر نيسـتترين  بزرگ

ِ َأْكبَر((((    .» بهشت باالتر است یها از نعمت ،خدا یرضا و خشنود« ٢؛))))َو ِرْضواٌن ِمَن اّهللاٰ
چون اگـر انسـان بـه كسـى  ؛داشتن به اوست محبت ،بهترين راه كسب رضا و خشنودی خداوند

و عمل محبوبش راضى و خشنود است. اگر كسى واقعًا كار  به ،داشته باشدمحبت عشق بورزد و به او 
رات او را خير و نيك كارهای او و مقدّ  همهٴ  ،خداوند را دوست داشته باشد و خداوند محبوب او باشد

                                                             

  . 768، ص معراج السعادة. نراقى، احمد بن محمد مهدى، ١
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از آن راضـى و خشـنود يـا  بيند تا بخواهد بر آن صبر كند نمىبيند و اصًال بدی و ناگواری  مى و زيبا
 بينـد. مـى كارهای او را زيبـا كه به فرزندش دارد همهٴ ای  هشدت عالقخاطر  بهمانند مادری كه  ؛باشد
است كه بعد از ديـدن آن همـه رنـج و بـال و مصـيبت و داغ 3زينب كبری ،بارز اين محبت نمونهٴ 
 چنـين رتبـهٴ رود در  نمـىانتظار  از ما البته .»دميند یزيچ يىبايجز ز« ١؛»الً يمِ ِإال جَ   ُت يَما َرأَ «فرمود: 

ظرفيت خود و با آگاهى از حكمت و عدالت  اندازهٴ  كنيم بهولى بايد سعى  قرار بگيريم؛االيى از رضا و
 ،زنـد نمىاز خداوند جز زيبايى و خير و لطف چيزی سر كه  اينو علم خداوند و مهربانى و لطف او و 

رضايت از خداوند را در خود ايجاد نماييم و با تكرار و تمرين و انجام  زمينهٴ  ،علمى و نظری از جنبهٴ 
هر چه آن خسـرو كنـد «سعى نماييم در راه رضای او گام برداريم و باور كنيم كه  اعمال صالح، عمالً 

   .»ن بوديريش
                    تفكـر در عجايـب آفـرينش او  شـمار او و هـای بـى مى خداوند و يـادآوری نعمتبايد با ياد دائ

                 محبـت الهـى را تحصـيل  ،هايى كـه در مخلوقـات قـرار داده اسـت ها و مصلحت در حكمت تدبّرو 
                         ،ها های دنيـوی و دلبسـتگى نماييم و با پايبنـدی بـه عبـادات و وظـايف الهـى و كـم كـردن عالقـه

               محبـت خداونـد را در دل محكـم كنـيم و چنـان بـذر  حبت دنيـا را سسـت نمـوده و رشـتهٴ م رشتهٴ 
بلكـه آن را  يم،ها را احسـاس نكنـ ها و سـختى كه بالهـا و مصـيبت بكاريممحبت خداوند را در دل 

  :يمشيرين و گوارا بياب
  

ـــــاه ـــــوی آن م ـــــارد از ك ـــــغ ب ـــــر تي   گ
  

ـــــــــم ّهللاٰ  ـــــــــاديم الحك ـــــــــردن نه   گ
  

ـــى ـــرِ  دارم برنم ـــن در س ـــان از اي ـــود ای درب   خ
  

ــ ــو گَ ــای ت ــنگ جف ــد ره از س ــكندرَ ص ــر ش   م س
  

 و صبر و اسـتقامتى كـهاند  هبودآراسته حكايات دوستان خدا و بندگانى كه به صفت رضا  مطالعهٴ 
 -7مثل جريان عاشورا و بروز صفت رضا از امام حسـين – اند هدر برابر بالها و شدائد داشتها  آن
  داشته باشد. بسزا ىنقش ،به اين صفت ممتازما ف تواند در اتصا مى

انتشـارات  ،مال احمـد نراقـىاثر ، معراج السعاده توانيد به كتاب باره مى در اين برای آگاهى بيشتر
  مراجعه نماييد. 627، ص الغطاء كشف

                                                             

، ترجمۀ فهرى، ص  اللهوف على قتلى الطفوف؛ ابن طاووس، على بن موسى، 90، ص مثير األحزان. ابن نما حلى، جعفر بن محمد، ١
160  .  
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و ما از رگ گـردنش بـه او   « 1؛))))ديه من حبل الوريو نحن اقرب ال((((لطفاً تفسير اين آيه را بنويسيد: . 19

   ».ميتر كينزد
اسـت ، تشبيه معقول بـه محسـوس »تر است كيخدا از رگ گردن به انسان نزد«شود  وقتى گفته مى

                 نزديك بودن خدا به انسان؛ زيرا حيات جسـمانى مـا وابسـته بـه رگـى اسـت كـه خـون بيان برای
 و بـه تمـام اعضـا سـازد مىخـارج  ی ديگـرو از سـوكنـد  مىسو وارد قلب  كمرتب از ي طور به را
خداونـد  آيد. مى مرگ به سراغ انسان یعمل توقفى ايجاد شود، فوراين رساند. اگر يك لحظه در  مى

تر است. اين فقط يك تشبيه است. قرب خداوند از اين هم برتر و  از چنين رگ قلبى نيز به ما نزديك
              ليت سـنگين او در دادگـاه ئوكنـد و بـه مسـ مـى انسـان را بيـدار ،ه به اين واقعيـتباالتر است. توج
  سازد. مى عدل الهى آشنا

 نزديكى خداوند به ما (كه قرب معنوی است، نه حّسى) از شدت وابسـتگى مـا بـه او سرچشـمه
چيزش از نـور  ، همهپرتوپرتو هستيم و خداوند مانند خورشيد. ما مانند گيرد. در يك مثال ديگر،  مى

  :خورشيد است
  

ـــرينش را ـــده دارد آف ـــاتى زن ـــدك التف ـــه ان   ب
  

ــد قالب ــرو ريزن ــم ف ــد در ه ــازی كن ــر ن ــا اگ   ه
  

هستى تمام موجودات عالم بدون وابستگى و پيوند با ذات او اصًال مفهوم و وجود و بقايى ندارد و ايـن 
  :دهد مى شاننهايت قرب خداوند را به بندگان و قرب اينان را به او ن

  

  تـــر از مـــن بـــه مـــن اســـت  دوســـت نزديـــك
  

ــــب ــــن عج ــــن از وی دورم وي ــــه م ــــر ك   ت
  

  چــه كــنم بــا كــه تــوان گفــت كــه دوســـت
  

ــــــورم ــــــن مهج ــــــن و م ــــــار م   در كن
  

توان نزديكى خود انسان را با اعضا و  برای فهميدن و فهماندن مطلب مى ،ديگر در يك مثال سادهٴ 
زبان و دهانم گفتـه و كه  درحالى ؛م خودم گفتم، خودم زدمگويي جوارح خودش مثال زد كه معموالً مى

را بـه هـا  آن قدر بر اعضا و جوارح حكومت دارد كه كـار من آن ولى ارادهٴ  ؛دست و پاهايم زده است
  ٢.دهم خود نسبت مى

                                                             

 . 16. ق، ١
 . 252، ص 22 ، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازى و ديگران، ٢
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ــور. 20 ــمب ةدر س ــراهيم ةارك ــ ،اب ــتم  ةآي ــت:هف ــده اس ــكرتم الز(((( آم ــإلن ش ــرا  .))))دنكمي                      چ

                ولـي   ؛شـود  معمـوالً نعمـت بـا شـكر زيـاد مـي       ؟»كـنم شـما را   اد مـي يز« :فرمايد مي جا اين

ـ الز« :فرمايـد  آيه مـي  جا اين ـ ز«علـت آوردن   .»دنكمي ـ ز«نـه   ،»اد نمـودن شـما  ي                 اد نمـودن ي

   چيست؟» نعمت
 .گـردد ای كه در كالم وجود دارد، حـذف مى قرينهخاطر  بهز كلمات زبان عربى، گاه بعضى ادر  ،اّوالً  

 كلمهٴ  ،طور سياق آيههای خداوند بوده است و همين قبل كه سخن از نعمتآيهٴ  در اين آيه نيز به قرينۀ
لَِئْن ((((است: گونه  اين آيه .نعمت را در تقدير گرفت حذف گرديده است و در ترجمه بايد كلمهٴ » نعمت«

  »كنم. های شما را زياد مى اگر شكر كنيد، نعمت« ١؛))))َدنكُميْم َألَزَشكَْرتُ 
نه به جسم او و شكرگزاری نعمـت، باعـث  ،اگر دقت شود كه انسانيت انسان به روح اوست ،ثانياً 

در  گـاه آنشـود،  مى گردد و هرچه بيشتر شـكرگزاری نمايـد بيشـتر متكامـل تكامل روح انسان مى
شـود كـه در اثـر  در تقدير گرفته شـود، بلكـه مـراد ايـن مى» نعمت« نيازی نيست كه كلمهٴ حال  اين

نظر و... بودی  شما قبًال وجودی ضعيف، بخيل، تنگ .كنيم شما را از نظر وجودی زياد مى ،شكرگزاری
  ل را طى كردی.ای از كما اما با هر مرحله از شكر، درجه ؛ديدی كه فقط خود را مى

همـۀ  شكر قلبى كه انسان )الف :كه عبارتند از شكر نعمت مراحلى دارد الزم به يادآوری است كه
شـكر عملـى كـه بـا انجـام  )ج؛ »الحمـدّهللاٰ «نظير گفتن  ،شكر زبانى )بها را از خداوند بداند؛  نعمت

امـام  آيـد. مـى عبادات و صرف كردن عمر و اموال در مسير رضای خدا و خدمت به مردم به دسـت
ز فرمـود: يـن »دوری از گناه اسـت. ،شكر نعمت« ٢ ؛»اْلَمَحاِرم  ُشْكُر النْعَمِة اْجتِنَابُ «فرمود: 7صادق

و  ]گرانيا ديو علم و عقل و تالش خود  ىركينه از ز[شكر آن است كه انسان نعمت را از خدا بداند «
آن اسـت  ىلۀ گناه قرار ندهد. شكر واقعيا وسر ىاله یها باشد و نعمت ىبه آنچه خدا به او داده راض
 ٣».ر خدا قرار دهديكه انسان نعمت خدا را در مس

  سعدی: گفتهٴ به  .استناشدنى های الهى بسيار ناچيز و ذكر های ما در برابر نعمت شكرگزاری ،اً لثثا
  بنده همان به كه ز تقصير خويش

                                                             

 . 7. ابراهيم، ١
  . 95 ، ص2 (ط. اإلسالمية)، ج  الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب، ٢
  . 389، ص 4 چاپ جديد)، ج ( تفسير نور. قرائتى، محسن، ٣
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  عذر به درگاه خدا آورد
  و رنه سزاوار خداونديش

  جا آورد.  هاند كه بكس نتو
اين «موسى گفت:  »جا آور. حق شكر مرا به«خوانيم كه خداوند به موسى وحى كرد:  مى در حديث
دانى  مىكه  اينهمين اقرار تو و «وحى آمد:  »زيرا هر كلمۀ شكر نيز شكر ديگری الزم دارد. ؛كار امكان ندارد

   ١.»هر چه هست از من است بهترين شكر من است
از خـدا نيـز تشـكر نكـرده اسـت و هنـوز در خـودبينى و  ،سى كه از مردم تشكر نكنـدك رابعًا،

  خودخواهى غرق است.
  
در آتش دوزخ تـا آسـمان و زمـين    ها  آن« فرمايند: هود مي ةسور 107 ةچرا خداوند در آي. 21

ت هنگامي كه قيام :خوانيم كه در جاهاي ديگر مي در صورتي ؟»كه... مگر آن ؛دندباقي است مخّل

پيوندد و روزي كه  هاي شديد در زمين به وقوع مي شود و زلزله آسمان شكافته مي ،شود برپا مي

   .شود و.. زمين به غيرزمين تبديل مي

  چند قول است: باره در اين است كه گفته مجمع البيانطبرسى در 
دنيـا بـه آسمان و زمين آخرت است كه اين آسمان و زمـين ،اند: منظور ضحاك و جبائى گفته . 1

  شوند وآسمان و زمين آخرت فنا و زوال ندارد و هميشگى است. صورت ديگری در قيامت تبديل مى
آسـمان  را  آنآسمان و زمين بهشت و جهنم است؛ زيرا هر چه باالی سر انسان اسـت  ،منظور . 2

يـا  اّول د وجهچه پای انسان روی آن قرار گيرد زمين گويند و اين وجه نيز ماننبه هر كه نگويند. چنا
  نزديك به آن است.

 مـا«وجهى است كه حسن گفته و آن اين است كه اين جمله برای تشبيه ذكـر شـده و معنـای  . 3
ه دوام آسـمان و كـ چنان ؛يعنى تا قيامت برپاست و آن هميشگى اسـت» دامت السموات و االرض....

  مقدار مدت دوام دنياست. زمين دنيا به
از ابديت و هميشگى بودن است و منظور خصوص آسمان و زمين نيسـت و مزبور كنايه  جملهٴ  . 4

كاری را كه  مثالً  ؛گويند گونه سخن مى اين رسم عرب است كه برای دور كردن مطلب و ابديت آن اين
                                                             

 . 98، ص 2 (ط. اإلسالمية) ج  الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب،  ١
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ذلك ما اختلف الليل والنهار و ما دامت السماوات  –ال افعل « :گويند خواهند انجام دهند مى نمىهرگز 
تـا شـب و « ؛»نبت النبت، و ما اطنت االبل و ما اختلف الجره و الدره، و ما ذر شـارق و االرض، و ما

دهـانش كـف يـا  كنـد رويد و شتر ناله مى روز در گردش است و آسمان و زمين بر پاست و گياه مى
است امثال اين كنايات كه منظور انجام ندادن كار يا  »كنم. من اين كار را نمى ،تابد آفتاب مىيا  كند مى

بـا  ،نيست و هميشگى است پذير چون به خيال خودشان اين چيزها تغيير و تبديل ابرای هميشه؛ منته
هـا  آن و محـاورات كـالمهـا  آن خدای سبحان نيز در اين آيه روی خرد و فهـم .گويند اين الفاظ مى

  باره گويد: كرب در همين گونه فرموده است. عمرو بن معدی اين
  

ــــــــ  ــــــــُه اخ ــــــــل اخ مفارقُ   وهوك
  

  لعمـــــــــر ابيـــــــــك اال الفرقـــــــــدان 
  

  و زهير نيز گفته:
  

  اال ال اری علـــــــى الحـــــــوادث باقيـــــــا 
  

ـــــــال الرواســـــــيا ـــــــدا اال الجب   و ال خال
  

ـــــــا ـــــــوم وربن ـــــــماء والنج   وِاّال الس
  

ــــــــا ــــــــدوده والليالي ــــــــا مع   و ايامن
  

  

 ١؛انـد هخيـال كرد ناپـذير زوالو های پا برجا، آسمان، ستارگان و پروردگار را هميشـگى  كه كوه 
  تنها پروردگار خالد است.كه  درحالى

                   ها  اشكال را از بين ببـرد ايـن اسـت كـه خـدای تعـالى در كـالم خـود آسـمان پاسخى كه مادهٴ 
لُ يـ((((فرمايـد:  و زمـين دنياسـت و مىها  كند كه غيـر آسـمان و زمينى برای قيامت معرفى مى ْوَم تَُبـد              

ماواُت َر اْألَ ياْألَْرُض غَ  ـار ْرِض َو الس اْلواِحـِد اْلَقه ِ كنـد كـه  مى و از اهـل بهشـت حكايـت ٢))))َو َبـَرُزوا ِهللاّٰ
ِ الذ((((گويند:  مى ِة حَ  یَو قالُوا اْلَحْمُد ِهللاّٰ ُأ ِمـَن اْلَجنـ ُث َنشـاُء َفـِنْعَم َأْجـُر يـَصَدَقنا َوْعَدُه َو َأْوَرَثنَا اْألَْرَض َنَتَبو
ار((((فرمايد:  و در مقام وعده به مؤمنين و توصيف ايشان مى ٣))))نياْلعاِمل پـس معلـوم  ٤.))))لَُهْم ُعْقَبى الـد
ى و برای هر يـك آن بهشت و دوزخ دركه  چنان هم ؛ها و زمينى است شود برای آخرت نيز آسمان مى

مـا (((( :را به اين وصف توصيف كرده كـه نـزد اوينـد و فرمـودهها  آن سكنه و اهلى است كه خدا همهٴ 
                                                             

 . 297، ص 5 ، ج مجمع البيان فى تفسير القرآن. طبرسى، فضل بن حسن، ١
 . 48. إبراهيم ، ٢
 . 74. زمر ، ٣
 . 22. رعد٤
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ِ باقٍ يِعْنَدكُْم              اگـر رود و  نمـىآسـمان و زمـين آخـرت از بـين  ،به حكم ايـن آيـه ١.))))ْنَفُد َو ما ِعْنَد اّهللاٰ
بقای بهشت و دوزخ و اهل آن دو را به مدت بقای آسمان و زمين محدود كـرده از  ،بحث محلآيهٴ  در

                ؛رود نمـىاز بـين  گـاه سـمان و زمـين بـودن هيچآاين جهت است كه معنای ايـن دو اسـم از حيـث 
زمين دنيـايى اسـت كـه ايـن نظـام رود يك نوع آسمان و زمين است و آن آسمان و  از بين مى چهآن

                 سـت و بـه نـور پروردگـار روشـن ها آن بهشـت در مـثالً و زمينى كـه ها  اما آسمان ؛مشهود را دارد
و زمينى دارد. چيزی كه هسـت ها  جهان همواره آسمان ،رود. خالصه نمىوجه از بين  هيچ به ،شود مى

                مانـد.  نمـىد و با اين وضع ديگـر هـيچ اشـكالى بـاقى ده ش را از دست مىا يىدر آخرت نظام دنيا
                      كـه قيامـت، دليـل بـر اين«گويـد:  طور اجمال به اين وجه اشاره كـرده و چنـين مىبه كشافتفسير 

ُل اْألَْرُض غَ يـ((((فرمايـد:  قول خدای سـبحان اسـت كـه مى ،آسمان و زمينى دارد ْرِض َو َر اْألَ يـْوَم تَُبـد
ـماواُت  ِة حَ ((((فرمايد:  و نيز گفتار اوست كه مى ٢))))الس ُأ ِمـَن اْلَجنـ ُث َنشـاُء َفـِنْعَم يـَو َأْوَرَثَنـا اْألَْرَض َنَتَبـو                  
  3،4.))))نيَأْجُر اْلعاِمل

  .مراجعه نماييدسورW هود  10، ذيل آيۀ الميزانبه تفسير باره  در اينبرای اطالع بيشتر
  

ــور از . 22 ــي«منظ ــرّ  مخف ــر از س ــى ي(در  »ت ــرَّ و أَخْف الس ــم ــريح   ) عَل ــاً تش ــت؟ لطف                               چيس

  .  ييدكامل بفرما

ُه ((((شريفه چنين است:  هٴ آي  ر َو َأْخفىيَو ِإْن تَْجَهْر بِالَْقْوِل َفِإن بلنـد معنای  بـه» جهر به قول«  5.))))ْعلَُم الس
كه در جای ديگـر فرمـوده:  چنان هم ؛آهسته صحبت كردن استمعنای  به» اسرار به آن«حرف زدن و 

)))) ُه َعلَو َأِسر ُدوريوا َقْولَكُْم َأِو اْجَهُروا بِِه ِإن 6.))))ٌم بِذاِت الص  
مطلب مكتوم و پوشـيده معنای  به است؛ چون سرّ » ستر«، غير از »سرّ «البته بايد در نظر داشت كه 

از سياق آيـه  زيراتر است؛ پنهانمعنای  بهافعل تفضيل از خفاء و  صيغهٴ » اخفى« لمهٴ در نفس است و ك
                                                             

  ). 96(نحل، » ماند رود و آنچه نزد خداست باقى مى آنچه نزد شماست از بين مى. «١
 . 48. إبراهيم ، ٢
 . 74. زمر ، ٣
 . 31، ص 11 ، ج الميزان فى تفسير القرآن. طباطبايى، محمدحسين، 4
 . 7طه،  .5
 13. ملك، 6
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كـه  دانـد، بلكـه بـاالتر از آن اين را مى يعنى نه تنها سرّ  ؛آيد كه در مقام ترقى دادن مطلب است بر مى
فعل » اخفى« ست:ا ديگر نبايد اعتنا نمود به قول كسى كه گفته . بنابراين،داند را هم مى تر از سرّ  مخفى

دانـد  را مى خـدا سـرّ «گردد و معنايش اين است كه ماضى و فاعلش ضمير آن است كه به خدا بر مى
  ».است ولى پنهان كرده
 .كـرده باشـد تأكيـدخفاء را  كه است ، آن»واالخفى« :را نكره آورد و نفرمود »اخفى« كه دليل اين

سـپس  ،قول اثبات نمود تر از آن يعنى سرّ  م را به دقيقبعد عل ،جهر به قول را آورد اّول ،در آيه كه اين
كـه  كه داللت كند بـر اين استبرای اين  ،اثبات فرمود تر از سرّ  علم را به مخفى و مطلب را ترقى داد

                      ى ويمعنـا ايـن اسـت كـه تـو اگـر سـخنت را بلنـد بگـو اثبات علم خـدا بـه جميـع اسـت و ،مراد
اظهـار  »قول«همان نيات درونى است، چون غالبًا با  »قول«مراد از  گويا كه –خواهى  آنچه را كه مى

تر بـداری بـه  از اين هم مخفىيا  و در دلت پنهان كنىبگويى يا آن را آهسته علنى بداری  –شود  مى
 ميـان كـالم جهـری و ،داند. پس نخسـت تعالى همه را مى خدای ،كه بر خودت هم پوشيده باشد اين
ى يفرموده اگر با صدای بلند سخن بگو سم نموده ورا دو قِ ها  آن كرده و ترديد ،تر از آن ه ومخفىآهست

علنـى  بلند و عبارتى، به .داند خدا مى ، بازيا اصًال مخفى داشته باشى ىهسته بگويآاگر  و داند خدا مى
مختصر و كوتـاه  طور به سپس سم دوم قرار داده وآن دو صورت ديگر را قِ  و اّول سمسخن گفتن را قِ 

هـم بـر  ،و اختصارش كوتاهى اين اسلوب كالم با همهٴ  .داند آن را مى ه است كهرا داده و فرمود پاسخ
گويا فرموده اگر از علـم خـدا بـه سـخنان علنـى و  ؛رساند هم اولويت را مى كند و جواب داللت مى
                كـه او بـه  نآ حـال نباشـد وآگـاه خدا از آن آگـاه اسـت و چطـور  كه گويم مى پاسخ بلندت بپرسى،

  بنابراين، اين اسلوب كه گفتيم از لطائف صنعت سخنوری است. .هم عالم است تر از سرّ  پنهان و سرّ 
 ی به ديگران القاء كنـى وآن سخنان و اسراری است كه سرّ  : مراد از سرّ اند هين گفتمفّسربعضى از 
 اين تفسير نسبت بـه اصًال به زبان نياوری. خود پنهان كنى ون مطالبى است كه در دل مراد از اخفى آ

معنـای  ،بنـابراين .مگر از جهت كتمان آن در نفس ،نامند نمى ولى سخن را سرّ  ؛صحيح است »اسرار«
  اشكال همان است كه ما بيان كرديم. بى

در ذكر  اين آيه .چه به ظاهر و چه به پنهان ؛كند علم به هر چيز را برای خدا اثبات مى ،شريفهآيهٴ 
علـى  یثـم اسـتو«آيـهٴ  نظيـر –كه در آيات پيشين آمده است  – بر عرش خدا استواء در دنبالهٴ علم 
 ىمعلوم است كه علم خدای تعالى به حوادث .است..» .يعلم ما يلج فى االرض و ما يخرج منها العرش

مستلزم اذن و رضای  ،آيد طان و قلمرو ملك او پيش مىدر مسند سل يابد و كه در ملك او جريان مى
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ايـن همـان  يابد و ت او به اين نظامى است كه جريان مىمستلزم مشيّ  ،نظری ديگرماز  .او به آن است
قبلى در مقـام اثبـات آيهٴ  طور كه همان ؛كند عموم تدبير خدا را اثبات مى ،شريفهآيهٴ  پس .تدبير است

كه اين همان معنـای ربوبيـت  ملك و تدبير خداست ،ع مدلول اين دو آيهمجمو .عموم ملكيت او بود
  ١.شود خدا اثبات مى ربوبيت مطلقهٴ  ،با آن دو و پس اين دو آيه در مقام تعليل است. اوست مطلقهٴ 

ــاب  ــاردر كت ــانى االخب ــت  مع ــلم، رواي ــن مس ــد ب ــند خــود از محم ــه س ــت:  شــدهب ــه گف                           ك
                       ، فرمـود: »و اخفـى يعلـم السـرّ «فرمايـد:  معنای كالم خـدای را پرسـيدم كـه مى7ادقاز امام ص

، مطالبى است كه به خاطرت آمده ولى تر از سرّ ، آن مطالبى است كه در دل پنهان بداريد و مخفىسرّ «
                  آن  سـرّ «نـد: كـه فرمود شـدهروايـت 7صـادقامـام  از امام باقر و مجمعدر  ٢».ایفراموش كرده

خـاطرت گذشـته ولـى  آن چيزی است كه به تر از سرّ ای و مخفىمطالبى است كه در دل پنهان داشته
  ٣».ایفراموش كرده

  
    چيست؟ 4)َن َتْسَرُحونيُحوَن َو حيَن تُريها َجماٌل حيَو َلكُْم ف(((( ةمنظور از آي. 23

و  نزيبـايى رفـتدر اين آيه،  .نيستشدنى  الزم به يادآوری است كه هر چيزی برای هر كسى ادراك
 انولـى شهرنشـين ؛بسيار مطرح و چشمگير اسـت ،حيوانات برای روستاييان و صاحبان دام بازآمدن

  د.ننداشته باش از اين موضوعشايد چنين ادراكى 
اقتصادی  گاهتوان به حيوانات از ديد كنيم تا معلوم شود مى تفسير برايتان نقل مى توضيح آيه را از

استفاده روانى از  جمعى و... نگاه كرد. جنبهٴ  حركت دسته نگرشمين نيازهای زندگى و از أت منظرو از 
هى شما زينت و شكو در اين حيوانات برای«گويد:  مى كهجا  آن است؛ حيوانات در اين آيه بيان شده

صـحرا  گاهان به هنگامى كه صبح گردانيد وگاهشان باز مىرا به استراحتها  آن است به هنگامى كه
بـاز معنـى  به، »اراحه« مادهٴ  تريحون از ٥.))))َن َتْسَرُحونيُحوَن َو حيَن تُريها َجماٌل حيَو َلكُْم ف(((( :فرستيدمى

لـذا محلـى را كـه در آن  ؛گاهشـان اسـتو اسـتراحتها  هنگام غروب به آغل گرداندن حيوانات به
                                                             

 . 169، ص 14 ، ج ترجمة تفسير الميزان. موسوي همداني، سيدمحمدباقر، 1
 . 143، ص معاني األخبار .ابن بابويه، محمد بن على،2
  .6، ص 7 ، ج مجمع البيان في تفسير القرآن. طبرسى، فضل بن حسن، 3
 . 6. نحل، 4
 . 6. نحل، 5
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ان به يرون كردن چهارپايبه معنى ب »سروح« از مادهٴ  »تسرحون«ند. يگو مى» مراح« كنند استراحت مى
 است. سوى چراگاه به هنگام صبح
سـپس  سـوی بيابـان و چراگـاه، ان بـهجمعـى گوسـفندان و چهارپايـهجالب حركت دست منظرهٴ 
 لهٴ ئتنهـا يـك مسـ ،كـردهتعبيـر  »جمـال« از آن بهقرآن  گاه كهسوی آغل و استراحت شان بهبازگشت

نيست، بلكه بيانگر واقعيتى است در اعماق جامعه و گويای اين حقيقت است كه  ظاهری و تشريفاتى
كنـد و  مـى خـودش توليـدنيست؛ ين و آن فقير و مستمند و وابسته به ا و ای خودكفاستجامعه چنين

جمـال توليـد و  وجامعه  ىجمال استغناء و خودكفاي ،درواقعاين  نمايد. آنچه را خود دارد مصرف مى
جمـال اسـتقالل اقتصـادی و تـرك  ،گويـاتر به تعبيـر .های مورد نياز يك ملت است تأمين فرآورده

  وابستگى است.گونه  هر
چهارپايـان  وآمد رفت كنند كه مشاهدهٴ  ر از مردم شهرنشين درك مىيان و روستازادگان بهتيروستا

آرامشى كه  ؛خيزدنيازی برمى آرامشى كه از احساس بى شود؛ مىآرامش خيال  باعثسودمند چگونه 
 ،در بازگشـتمشـاهدهٴ چهارپايـانى كـه شـود.  مـى اجتمـاعى حاصـل از انجام مـؤثر يـك وظيفـهٴ 

، شـود مـى ديـده مندی های رضايت هايشان نشانه ير و در چهرههايشان س هايشان پرشير، شكم پستان
دارند  ای كه صبح به هنگام حركت به صحرااز آن حرص و ولع و عجله ،به همين دليل. بخش است مسرت
 منظـرهٴ  شوند و از مشاهدهٴ  مى دارند و به استراحتگاه نزديك آرام و مطمئن گام بر مى ؛خبری نيستها  آن در

    ١.كند نيازی مى رشان هر كس احساس بىهای پرشي پستان
  
و ضـمير مـتكلم    )...اهدنا الصـراط((((يا  )...اياك نعبد و((((بايد بگوييم  ارادچرا در نمازهاي ُف. 24

   ببريم؟كار  بهالغير  مع
                   ،اشـتغال بـه نفـس ؛ زيـراشود كه انسان بـه خـودش مشـغول نباشـد عبادت وقتى تمام و كامل مى

گويـا علـت آمـدن پرسـتش و . عبوديت كجا و منم زدن و استكبار كجـا ؛مقام عبوديت است منافِى 
                 همـين دوری  ،جـوييم) پرسـتيم و از تـو يـاری مى الغيـر (مـا تـو را مىاستعانت به صيغۀ متكلم مـع

مقام عبوديت بـا  ؛ زيراهد به همين نكته اشاره كند كه گفتيمخوا از منم زدن و استكبار بوده باشد و مى
 ،بينـدگان ديگـر را در نظـر گرفتـه خدا عبادت خود و همهٴ  بندهٴ  رو، از همينخود ديدن منافات دارد. 

                                                             

 . 160، ص11 ، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازى و ديگران، ١
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نـات و چون به همـين مقـدار هـم در ضـم نفـس و دور افكنـدن تعيّ  ؛»پرستيم ما تو را مى«گويد:  مى
يـت و خـودبينى و اسـتكبار وقتـى كـه مـن خـود را تنهـا ببيـنم، بـه انّ  صات اثر دارد؛ چون درتشخّ 

نى مردم بدانم كه اثر تعيّ  كه خودم را مخلوط با ساير بندگان و آميخته با تودهٴ  به خالف اين ؛ترم نزديك
  ١.ام ص را از بين بردهو تشخّ 

 – جمـع اسـت صـورت بهكه همه  – آيات بعد چنين همو » نستعين«و » نعبد«جمع در  هٴ ذكر صيغ
حتى هنگامى كه بنـده  .جمع و جماعت است هٴ بر پاي ،مخصوصًا نماز ،دهد كه اساس عبادت نشان مى

چـه رسـد بـه سـاير  ،خيزد بايد خود را ميان جمع و جماعـت ببينـد برمى در برابر خدا به راز و نياز
از نظر قـرآن  ها اينندانزواطلبى و مان ،روی تك ،گرايى، هرگونه فردبه اين ترتيب .شا كارهای زندگى

  .شود مفاهيمى مردود شناخته مىو اسالم، 
دليل بر اين اسـت كـه  ،همه ،حمد كه آغازگر نماز است تا السالم عليكم كه پايان آن استسورهٴ 

درسـت اسـت كـه  .جماعت انجام شودصورت  بهيعنى بايد  ؛اجتماعى دارد هٴ اين عبادت در اصل جنب
  ٢.دوم دارد هٴ فرعى و درج هٴ عبادت فردی جنب اما ؛يح استنيز در اسالم صح ارادنماز فُ 
  
طبـق   يـا  دهد مياش  ها را خداوند به بنده ها و بدي خوبي ةنساء، هم ةسور 78 ةآيا طبق آي. 25

    ها از جانب انسان است؟ ها از جانب خداست و بدي ، فقط خوبي)نساء ةسور 79 ة(آيبعدي  ةآي

ُ خاِلُق كُل َش (((( :داند مى را مخلوق خداوندها  اشياء و پديده قرآن كريم همهٴ   خداونـد چنين هم ٣.))))ءٍ  ىاّهللاٰ
قـرآن  ،بنابراين ٤.))))ٍء َخَلَقـه ىَأْحَسَن كُل َش  یالذ((((ن خلق شده است: سَ فرمايد: هر چيزی، نيكو و حَ  مى
اعـم از اشـياء و  ،مـراد از مخلوقـات نـد.خداوند داند؛ زيرا مخلـوقِ  مى نيكمخلوقات را  ريم همهٴ ك

در  ،خص عاقـلويژه مخلوقات جاندار و باأل به ،در ميان مخلوقات ،هاست. از طرفى رفتارها و پديده
ئم نيست وقى برای مخلوق ديگر مناسب و مالپديده يا مخل ،وجود دارد. گاهتعارض  ،غايات و منافع

قُْل كُل ِمـْن ((((نساء، با عبارت سورهٴ در  رو، اينناپسند است. از  وبد، زشت  ،جهت آن مخلوق و از اين
                                                             

 . 42، ص 1 ، ج ترجمۀ تفسير الميزانر. ك: موسوی همدانى، سيدمحمدباقر، .١
 . 44، ص 1 ، ج تفسير نمونهن،  مكارم شيرازى و ديگرا .2
 62. زمر، 3
 . 7. سجده، 4
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 ،دانيـد مـى حتى آنچه را شـما ناپسـند ،مخلوقات درصدد بيان اين امر است كه همهٴ قرآن   1،))))ِعْنِد اّهللاٰ 
و اگر در مجموع هستى در نظر گرفته شـود و از آن جهـت كـه موجـود اسـت مخلوق خداوند است 

  نيكوست.  ،لحاظ شود
درصدد بيان اين امر است كه فعل خداوند يكسره نيكوست و آنچه بدی يا نيز نساء سورهٴ  79آيهٴ 

د. كني مى رسد به دليل تعارضى است كه ميان منافع و اميال شما و آن چيز احساس مى ناپسندی به نظر
فعـل  .جـا خداسـت العلـل در همـهاگرچـه علـة ؛مستقيم به افراد منسوب است ،بدیديگر،  عبارت به

  خدا خارج نيست.  ادهٴ اراز تحت  ،گرچه به خودشان منسوب استنيز اشخاص 
پاسـخ  توانـد مـى كنيم كه هر كـدام مى به چند نكته برخورد ،با مطالعه و دقت در مضمون دو آيه

  :سؤال باشدای به اين جداگانه
مثبت، ديگـری  يكى جنبهٴ  :دارای دو جنبه هستند ،كنيم را تجزيه و تحليلها  اگر سيئات و بدی . 1
 بـه شـكل زيـان نسـبى درآن را دهـد و  مـىئه سيّ  قيافهٴ به آن همين جنبه منفى است كه  .منفى جنبهٴ 
 ماً مسـلّ  ،رسـاند مى را به قتل گناهبيفردی  ،سالح گرم يا سرد وسيلهٴ انسانى كه به ،برای مثال .آورد مى

 ،در ميان اين عوامـل :كنيم مى عوامل وجود اين كار بد را بررسى ،اكنون .شده استای   هئمرتكب سيّ 
گيـری صـحيح، اسـتفاده از فرصـت سرد يا گرم، نشـانه قدرت انسان، فكر انسان، قدرت يك اسلحهٴ 

 های مثبت قضيه است؛ زيـرا همـهٴ  جنبه ها نايشود كه تمام  مى ديده و... و قدرت گلوله تأثيرمناسب، 
مشكالت بزرگى را  ،گرفته شوندكار  بهخود  جای توانند مفيد و سودمند واقع شوند و اگر در مى ها آن
كـار  هخـود بـ جـایو نيروها در غير ها  اين قدرتمنفى قضيه آن است كه تمام  كنند. تنها جنبهٴ  مى حل

شـده دفع يك قاتل جانى و خطرناك يا  خطر حيوان درندهها  آن هٴ وسيل به كه اين جای به مثالً  ند؛ا گرفته شده
 ئه درسـيّ صـورت  بهمنفـى اخيـر اسـت كـه آن را  رفته است. همين جنبهٴ كار  بهبيگناه  ىدربارW انسان ،باشد
 هـا اين همـهٴ  .نفوذ گلولـه گيری انسان چيز بدی است و نه نيروی باروت وقدرت نشانه نه آورد و گرنه مى

  .فراوان خود قابل استفادهٴ  جای منابع قدرتند و در
آن خاطر  بـه ،ئات به خداوند نسبت داده شده استتمام حسنات و سيّ  ،اّولآيهٴ  در كه اين ،بنابراين

خداسـت و  شـود، از ناحيـهٴ  مـى ى كـه از آن سوءاسـتفادههاي حتى قدرت ،است كه تمام منابع قدرت
                                                             

 . 78. نساء، 1
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ئات به مـردم نسـبت داده سيّ  ،دومآيهٴ  اگر در چنين هموست. ا ،های سازنده و مثبت قسمت سرچشمهٴ 
هـای خـدادادی  های منفى قضيه و سوءاسـتفاده از مواهـب و قـدرت اشاره به همان جنبه ،شده است
ای  سـرمايهبـه فرزنـد خـود ای خوب،  برای ساختن خانهماند كه پدری  مى درست به آن ،است. اين
كار  بـهدائر كـردن خانـه و مركـز فسـاد يا  و تبهكاری ر و فسادولى او آن را در راه مواد مخد ؛بدهد
از نظر سوءاستفاده، مسـتند كار ولى  ؛مديون پدر است ،شكى نيست كه او از نظر اصل سرمايه .اندازد

  .به خود اوست
باشد كه در بحث جبـر و تفـويض » االمر بين االمرين«اشاره به اصل  ،شريفهآيهٴ  ممكن است . 2
خواه حسنه باشد  ،حتى اعمال و افعال ما ،حوادث جهان اين است كه همهٴ  آن . خالصهٴ شده است بيان
زيرا اوست كه به ما قدرت داده و اختيار و  ؛از يك نظر مربوط به خداست ،ئه، خوب باشد يا بديا سيّ 

ييم، بـر نمـا مـى كنيم و با آزادی اراده انتخاب مى آنچه ما اختيار ،بنابراين .آزادی اراده بخشيده است
 و از وجـود مـا سرچشـمه منسوب استاعمال ما به ما  ،حال درعينولى  ؛خالف خواست خدا نيست

مـا در برابـر اعمالمـان  ،عمل، اراده و اختيار ماست و به همين دليـل كنندهٴ  گيرد؛ زيرا عامل تعيين مى
 .جبر نيسـت عقيدهٴ  پذيرش مستلزمكند و مسئوليم و استناد اعمال ما به خدا از ما سلب مسئوليت نمى

، به فاعليـت خداونـد نسـبت بـه »حسنات و سيئات از خداست«فرمايد:  مى كهجا  آناساس،  اين بر
اراده و  ، بـه فاعليـت مـا و مسـئلهٴ »سيئات از شماست«فرمايد:  مى كهجا  آن و كند اشاره مى چيز مهه

 .كند مى را ثابت» مرينامر بين اال«مجموع دو آيه، اصل  ،درواقع نمايد. مىاشاره  اختيار ما
نيز بـه آن اشـاره شـده :تفسير ديگری كه برای اين دو آيه وجود دارد و در اخبار اهلبيت . 3

است اين است كه منظور از سيئات، كيفرهای اعمال و مجازات و عقوبات معاصى است. شكى نيست 
گـاه  ،از اين جهت است، دگاناعمال و افعال بن ولى چون نتيجهٴ  ؛خداوند است كه اين كيفرها از ناحيهٴ 
صحيح اسـت گفتـه شـود  مثالً  ؛شود و گاه به خداوند كه هر دو صحيح استبه بندگان نسبت داده مى

صحيح است كه گفته شود ايـن خـود دزد اسـت كـه  حال، در عينكند و  قاضى دست دزد را قطع مى
  ١.نمايد مى دست خود را قطع

 آشكار است را مثال بزنيم.» حسادت« ،»یدزد«جای  به در اين موضوع آن است كهگوياتر نمونهٴ 
اگرچـه شـخص  ؛خود اوست و به خدا اصًال منتسـب نيسـت كشد از ناحيهٴ  زجری كه حسود مى همهٴ 

                                                             

 . 23، ص 4 ، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازى و ديگران،  ١
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 وبينـد  های خـودش را مى حسود كيفر حسادت ،بنابراين حسود را نيز خداوند به وجود آورده است.
و آن ايـن  اوسـت وش كردن عذاب نيز به دست خودِ راه خام .حسود است خودِ  ،كننده عذاب و عذاب

هـای خداسـت كـه  شخص حسود يكى از مخلوق باألخره ؛ هرچندكه از حسادت دست بردارد است
  حسادت را برگزيده است. يشولى با اختيار خو ؛توانسته شخص خوب و خيرخواهى باشد مى

  
ــ. 26 ــد(((( ةآي ــا اعب ــدون م ــتم عاب ــور ))))وال ان ــت    ةدرس ــده اس ــرار ش ــار تك ــافرون دوب                                ؛ك

    ي متفاوت است؟اول با تفسير دوم ةراز اين تكرارچيست ؟آيا تفسير مرتب

مشركان،  هٴ يو نفى عبادت خدا از ناح9غمبريپ هٴ ياز ناحها  تكرار نفى عبادت بت بارهٴ چيستىدر
وس كردن كامل مشركان و جـدا يأد و ميكأن تكرار براى تيند كه اجمعى معتقد ار است.يبس وگو گفت

 چـون ،گرير ديبه تعب است.ك د و شريتوح ناپذيری ر اسالم و اثبات سازشياز مسها  آن رينمودن مس
 ز رديـنقـرآن  ،كردنـد دند و تكرار مىيورز اصرار مىك به سوى شر9غمبر اكرميدر دعوت پها  آن
  .كرده استرا تكرار ها  آن
                       كـى از ياز 7عصـر امـام صـادق كـى از زنادقـهٴ يصانى (يابو شاكر د ثى آمده است كهير حدد
                    از  ،ابو جعفر احول (محمد بن على نعمـانى كـوفى معـروف بـه مـؤمن طـاق) نام هاران امام صادق بي
              ن تكـرارى دريچنـ نيـم ايخص حكـشـممكن اسـت ا يآ پرسيد:ات سؤال كرد و ين آيل تكرار ايدل

                          خـدمت و نـه شـديوارد مد ،پاسـخى نداشـت جـا اينابـو جعفـر احـول چـون در  كالمش باشـد؟
ات و تكـرار آن ين آيسبب نزول ا«فرمودند: 7 امام .سؤال كردباره  اين د و دريرس7 امام صادق

                       ان مـا را بپرسـت، سـال يسـال تـو خـداك يـهاد كردنـد كـه شـنيش به رسول خدا پين بود كه قريا
گـر (سـال يان مـا را بپرسـت و سـال ديسال بعد تو خدا چنين همم و يپرست گر ما خداى تو را مىيد

هنگامى كه » شنهادها را نفى كرد.ين پيات فوق نازل شد و تمام ايآ .ميپرست چهارم) ما خداى تو را مى
 ؛»هذا ما حملـه اإلبـل مـن الحجـاز!«او گفت:  ،ان كرديابو شاكر ب ن پاسخ را براىياحول ا ابو جعفر

سـت و گفتـار امـام يكـه سـخن تـو ن نيـ(اشاره به ا ١»اند بارى است كه شتران از حجاز آورده ،نيا«
  است).7صادق
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اظر بـه گـرى نـيو د استكى ناظر به حال ين است كه ياخاطر  بهن تكرار ياند ا گر گفتهيبعضى د
شـاهدى  ظـاهراً  هرچنـد ؛كنم هرگز معبود شما را پرستش نمى ،ندهيعنى نه در حال و نه در آينده؛ يآ

  ر وجود ندارد.ين تفسيبراى ا
كنـد و دومـى  ان مـىياختالف در معبودها را ب »ىاّول«اند كه ن تكرار گفتهيز براى اير سومى نيتفس

چـون  پرستم و نه چگونگى عبادت من هم هرگز مىعنى نه معبودهاى شما را ياختالف در عبادت را؛ 
از هـا  عالوه عبادت شـما از بت هب است.ك شرگونه  را عبادت من خالصانه و خالى از هريشماست؛ ز
ن است كه يظاهر ا البته ١. ق و شكر استياكان است و عبادت من از روى تحقين د كوركورانهٴ يروى تقل

ز بـه ين7 ث امام صادقيم و در حديا ح دادهيتوض شتر پىكه گونه  همان ؛د استيكن تكرار براى تأيا
  شده بود.اشاره آن 

                     آنچـه را كـه «د: يـفرما دوم مـىآيـهٴ  كـه در نيـز وجـود دارد و آن اير چهارمى نيتفس جا ايندر 
ز معبودهاى يمن در گذشته ن«د: يفرما چهارم مىآيهٴ  و در» كنم من پرستش نمى ،ديپرست شما اكنون مى
» تعبـدون«دوم آيـهٴ  كـه در نيـبـا توجـه بـه ا ،ن تفاوتيا.» چه رسد به امروز ،دميپرست شما را نمى

 ٢؛رسـد د به نظر نمـىيبع ،فعل ماضى استصورت  به »عبدتم«در آيهٴ چهارم  و  فعل مضارعصورت  به
                    سـوم و پـنجم آيـهٴ  تكـرار وكنـد  دوم و چهـارم را حـل مـىآيـهٴ  ر فقـط تكـرارين تفسـيـچند اهر
              بـراى  هرچنـد غالبـاً  »ما موصـوله« د توجه داشت كهيضمن بادر چنان به قوت خود باقى است.  هم
 یز شاهدينقرآن  اتيآ و رود ز به كار مىيالعقول ن ده شده كه در ذوىيار ديبس ،ديآ العقول مى ر ذوىيغ
  ٣.ن مدعاستيبر ا

پس از آوردن روايت ابى جعفر احول،  اين سورهى در ذيل بحث رواي;بايىطباطمرحوم عالمه 
مفاد تكرار در كالم قريش اين است كه بيا تا آخر عمر يك سال تو خدايان مـا را «فرمايند:  چنين مى

   ٤».و يك سال ما خدای تو را بپرستيم
                                                             

الفتوح رازى،  (اين وجه را ابواست » مصدريه«است و در آيۀ چهارم و پنجم » موصوله«در آيۀ دوم و سوم » ما«. بنا بر اين تفسير، ١
   دانسته و مرحوم طبرسى نيز ذيل آيات محل بحث به آن اشاره كرده است). 192، ص 12يكى از تفسيرهاى آيه در ج 

  كه اسم فاعل است نيز در اين آيه بايد معنى ماضى بدهد. » عابد«. بنابراين، ٢
  . 390تا  388، ص 27 ، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازى و ديگران،  ٣
 . 375، ص 20 ، ج الميزان فى تفسير القرآن. طباطبايى، محمدحسين، ٤
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  ؟ وخت چه بوداسمائي كه خداوند به آدم آم. 27

آن  دربـارهٴ زياد بحـث كـرده و نظـرات متفـاوتى را  1))))َو َعلَم آَدَم اْألَْسماَء كُلها(((( آيهٴ  ان اسالمى حولمفّسر
  كنيم: اكتفا مىها  آن مختصر از ای اند كه در اين جا به اشاره هنمودمطرح 
رف تعليم جا صِ  اء در ايناز اسم الف) نظر عالمه طباطبايى: حاصل سخن ايشان اين است كه مراد 

بـه  ؛توانـد باشـد تنها يادگيری لفظ موجب برتری بر مالئـك نمىچراكه  ؛اسم و نام موجودات نيست
از  .كننـد مقاصـد را درك مى ،عظمت مقامشان بدون وسـاطت الفـاظ بهمالئكه با توجه كه  اينلحاظ 
 و وجود موجودات است كه در پشت پردهٴ  علمى توأم با كشف حقيقت اء،منظور از علم به اسم ،رو اين

عنوان خزائن قرار دارند. خداوند هر اسمى را در ايـن  مستور و در نزد خداوند تعالى به غيب از نظرها
لُـُه ِإال  ىَو ِإْن ِمْن َش (((( :كند ن ايجاد مىهای معيّ  در اندازهها  آن جهان به بركت ِعْنَدنا َخزاِئنُُه َو مـا نُنَز ٍء ِإال

عاقل و غائب است كه از طـرف خداونـد بـه آدم  اين موجوداتِ  علم به همهٴ  ،بنابراين ٢.))))َقَدٍر َمْعلُومٍ بِ 
   ٣.تعليم گرديد و باعث برتری و خليفه گشتن وی بر روی زمين شد

گويد: روشن است كه فضيلت در معرفت بـه حقـايق  امام فخر رازی نيز با ترجيح اين نظر مى ب)
فرمايـد:  طبرسى هم با پذيرش ايـن نظريـه مى ٤.نه با آگاهى به ِصرف اسم ،كند ت پيدا مىصحّ  ءاشيا

   5.ای ندارد زيرا اسم بدون معنا فايده ؛نه خود اسامى ،است اءمراد از آن، معانِى اسم
  
  حقايق اسماء كه در نظر فرشتگان پديد آمد چه بود؟ . 28

موجـوداتى  ،هـا آن اهایمسـمّ يـا  بردهدربارهٴ حقايق اسماء در پاسخ پرسش پيش سخن گفتيم. اسماء نام
 غير آن نحـوهٴ ها  آن علم به ،و به همين جهتاند  هغيب قرار داشت كه در پس پردهٴ اند  هزنده و دارای عقل بود
از آن كـه آدم  اسماء موجودات داريم؛  چون اگر از سنخ علم مـا بـود بايـد بعـد از آن علمى است كه ما به

شده باشند و در داشتن آن علم با او مسـاوی دانا مالئكه هم مثل آدم به آن اسماء  ،به مالئكه خبر داداسماء 
  يد. ذيل آيات مربوطه مراجعه كن ،الميزانتوانيد به تفسير  برای توضيحات بيشتر مى .باشند

                                                             

 . 31. بقره، 1
 . 21. حجر، ٢
 . 116، ص 1 ج  الميزان فى تفسير القرآن،. طباطبايى، محمدحسين، ٣
 ، ذيل آيه. مفاتيح الغيب. فخر رازی، ٤
 ، ذيل آيه. مجمع البيان. طبرسى، 5
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ابراهيم چيست؟ در اين آيه ظاهراً مستضـعفين اهـل آتـش معرفـي      ةسور 21 ةتفسير آي. 29

اين دو گروه  .شدن را داده است »اهللا ةفيخل« ةوعدها  آن ولي در آيات ديگر خداوند به ؛اند شده

   چه فرقي با هم دارند؟ ،از مستضعفين

ِ َجم(((( يادشده:آيهٴ   َعفاُء ِللذعًا َفقاَل يَو بََرُزوا ِهللاّٰ ا ِمـْن يالض ا َلكُْم َتَبعًا َفَهْل َأْنـتُْم ُمْغنُـوَن َعنـا كُنَن اْسَتْكبَُروا ِإن
ِ ِمْن َش  ُ لََهَد  ىَعذاِب اّهللاٰ لـت دال ١،))))صيِمـْن َمحـ نا َأ َجِزْعنا َأْم َصبَْرنا ما َلنـايناكُْم َسواٌء َعَل يٍء قالُوا َلْو َهدانَا اّهللاٰ

شـوند و  عظيم قيامت ظـاهر مى در صحنهٴ  ،با تمام وجود و تمام هستى خويشها  دارد كه تمام انسان
مجيد هـر نـوع قرآن  آمده كه در لسان درآمدی بر تاريخ در قرآن ماند. در رسالهٴ  نمىچيز مكتوم  هيچ

اريم كه هـر حمايت و دلسوزی نيست؛ زيرا در بين كفار هم مستضعف و مستكبر د درخوراستضعافى 
روند. شايد به تعبير ديگر بشود گفت مستضـعفين مقصـر داريـم و مستضـعفين بـدون  دو به جهنم مى

نيز منظـور، مستضـعفين در اين آيه  ٢.دفاع و پشتيبانى است درخورتقصير و فقط اين دومى است كه 
خاطر  بـه حضـرت يوسـف وخاطر  بـهكـه  اسرائيل بنىن بدون تقصير مانند ياما مستضعفمقصر است؛ 

كـم بـه استضـعاف كشـيده  خشكسالى و قحطى به مصر رفتند ولى پس از وفات حضرت يوسـف، كم
چـون بـه آنـان  ؛ای نداشـتند فرزندانشان را كشتند و... هيچ چاره و شدند و آنان را به نوكری گرفتن

  دادند و توان مقابل با فرعونيان را نيز نداشتند.  خارج شدن از مصر را نمى اجازهٴ 
  
ِن َو ِإذا َمِرْضـُت فَُهـَو يْسـقيَو   ىْطِعُمنـيُهـَو  یِن َو الذيْهديفَُهَو   ىَخلَقَن یالذ(((( ةنكات فصاحتي و بالغتي سه آي. 30
  چيست؟   3))))ِن يْشفي

الذی خلقنى فهـو « جملهٴ  :بايد گفت ها آنطور كلى تفسير و بهآيات نكات فصاحتى و بالغتى هٴ دربار
؛ چون مطلـوب، بيـان اسـتناد تـدبير امـر است خلقت ذكر كرده مسئلهٴ  را آغاز هر نعمت، سر»هديني

ان برهـ زيرااز باب حكم كردن به تعبيری است كه دليلش نيز همراهش باشد؛  ،اين .اوست به خود او
 – تدبير عالم قائم به خود خدای تعالى است، همين است كه خلقت عالم و ايجاد آن قائم بـه اوكه  اين
هدايت را با فاء تفريع بر خلقت عطف كرد و فهمانيد كه خـدای تعـالى  رو، . از هميناست – ىيتنها به

                                                             

 . 21. ابراهيم، ١
 ، كوثر. كريم هايى از قرآن برداشتى، عبدالرحيم، . گوا ه٢
 . 80تا  78. شعراء، ٣
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 –اسـت يدی نزده كه به هدايت ق -» فهو يهدين« ظاهر جملهٴ  .هادی است كه خالق است  بدين جهت
                منـافع منـافع دنيـوی و چـه  سـوی چـه هـدايت به ؛مطلـق هـدايت اسـت ،نآاين است كه مـراد از 

              و « اسـتمرار اسـت. جملـهٴ  منظـور افـادهٴ  بـه ،كنـد) خروی. تعبير هدايت به لفظ مضارع (هدايت مىاُ 
                 چـون  ؛كـر خـاص بعـد از عـام اسـتاز بـاب ذ ،حقيقـتدر و جمـالت بعـدی »الذی هو يطعمنـى

مربـوط بـه هـدايت هـا  آن كند كه بعضـى از ى از هدايت عام را بيان مىيها اين جمالت مصداق همهٴ 
         سوی منافعى اسـت كـه بـه زنـدگى آخـرت مـر بـوط  بعضى ديگر هدايت به سوی منافع دنيوی و به
ى در اثبـات تنهاي يك اين صـفات بـه كه داللت كند كه يكبرای اين است  »الذی«تكرار  شود. سرّ  مى

                     كننـدهٴ  خداونـد قـائم بـر نفـس آدمـى و اجابـتكـه  اينربوبيت خدای متعال و تدبير امـر آدمـى و 
ايـن ذيل  ،الميزانتوانيد به تفسير  بيشتر با مباحث اين آيه مى آشنايىكافى است. برای  ،دعای اوست
  نماييد.  آيات مراجعه

  
  برده چيست؟  كار  بهص را ص و مخَلمخل ةكه دو كلم از اينقرآن  منظور خدا در. 31

رفتـه كـه كار  بهبيشتر در مواردی  ،(به كسر الم) »صمخلِ «شود كه  استفاده مىقرآن  با دقت در آيات
 ،ح الم)(بـه فـت »صمخلَ «ولى  است؛ انسان در مراحل خودسازی است و هنوز به تكامل الزم نرسيده

به مقامى  ،از مدتى جهاد با نفس و طى مراحل معرفت و ايمان پساالتر است كه انسان و ای در مرتبه
از قـول ابلـيس نقـل قـرآن  كـه چنان ؛كنـد های شياطين مصونيت پيدا مى رسد كه از نفوذ وسوسه مى
ِتَك َألُْغوِ ( كند: مى ُهْم َأْجَمعيقاَل َفِبِعزِعباَدَك ِمنُْهُم اْلُمْخلَص َن ين را ها  آن به عزتت سوگند كه همهٴ « ١؛))))َن يِإال

  »جز بندگان مخلصت گمراه خواهم كرد.
 ٢؛))))َن يِإنُه ِمْن ِعباِدنَا اْلُمْخلَصـ((((كند:  عنوان يكى از بندگان مخلص خود ياد مى هخداوند از يوسف ب

آشـكار قـرآن مشـابه در  تعـابيررو، ايـن تعبيـر و  هميناز  .» وسف) از بندگان مخلص ما بودياو («
 ٣؛))))ِذكـَری الـّدارِ  ِإنا َأْخلَْصناهُْم ِبخاِلَصـةٍ ((((: است دهيانكه مخلصين را خود خداوند خالص گرد سازد مى
   .» ادآوری سرای آخرت بوديم و آن يخالص كرد ای هژيرا با خلوص وها  آن ما«

                                                             

 . 83و  82. ص، ١
 . 24. يوسف، ٢
 . 46. ص، ٣
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ا َمْن َخفْت َمواز((((.32 ُه هاوِ يَو َأم پناهگـاهش   ،ش سبك اسـت يو اما كسي كه ترازوها« ؛))))ةينُُه َفُأم

هاويه را آتش سوزان معرفي كرده است، مگـر كسـي    با توجه به همان سوره كه  ؛»دوزخ است

ـ  حتي انسان گناهكار پناهگاهش و آرامگاهش دوزخ و   ةآتش سوزان است؟ (با توجه بـه ترجم

    .مكارم شيرازي) اهللاةآي

دانيم مـادر  مى است و »مادر«معنى  به »ام« اين است كهخاطر  به »هاوية  هفامّ « در جملهٴ  »ام« تعبير به
 جا ايناين تعبير در مانند.  مى برند و نزد او مى برای فرزندان كه در مشكالت به او پناه پناهگاهى است

 ؛ پـسيابنـد نمىمحلى برای پناه گرفتن جز دوزخ  ،الميزان اشاره به اين است كه اين گنهكاران خفيف
   ١.وای به حال كسى كه پناهگاهش جهنم باشد

توان گفت اين تعبير كنايه است كه در آن روز سخت و هولناك كه هر كسى به دنبـال  مى ،بنابراين
ان برای اين افراد پناهگاهى جز همان آتـش سـوز ،پناهگاهى برای پناه گرفتن و در امان بودن است

  دوزخ نخواهد بود.
برای ملموس شدن بحث، به اين مثال دقت كنيد: حسود پيوسته از درون خود، در آتش حسـادت 

توانـد بـه  همان حسادت او نيز پناهگاه خـودش اسـت؛ يعنـى او نمى ،حال درعين .سوزد خودش مى
با همـه دشـمن  ؛گذارد با ديگری حرف بزند زيرا حسادت او نمى ؛ديگری و به صفات خوب پناه ببرد

خـودش نيـز يعنـى  كـه ؛ درحالىخواهد خـودش باشـد فقط مى شوند و نابود دارد همه است و آرزو
  سوزاند. حسادتش و يعنى آتشى كه از حسادتش بلند است و او را مى

  
  يست؟ چ 2))))ٍك ُمقَتِدريفى َمقَعِد ِصدق ِعند َملِ (((( ةتفسير آي. 33

 واژهٴ  .مبالغه از ملـك اسـت صيغهٴ  ،اند هی كه گفتطور به »مليك« .مجلس استمعنای  به »مقعد« كلمهٴ 
، »صـدق« مـراد از كلمـهٴ  .القدره است كه همان خدای سـبحان اسـت قادری عظيممعنای  به »مقتدر«

 بر ای ايمان است.متقين در عمل و در ادع گويى راست ،عبارتى ديگر عمل و ايمان متقين يا به راستِى 
از اين بابت است كه ميـان مجلـس آنـان و صـدق عمـل و  »صدق« به »مقعد«اضافه شدن  پايه، اين

                                                             

 . 264، ص 27 ، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازى و ديگران،  ١
 . 55. قمر، ٢
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اين باشد كه مقام متقين و هـر چـه در آن  »صدق«هست. ممكن هم هست مراد از ای  هايمانشان رابط
ربى است كـه قُ  و حضوری است نياميخته با غيبت ؛مقام دارند صدقى است خالص و نياميخته با كذب

 ُ و  همـراهش نيسـتنعمتى است كه نقمت با آن نيست و سروری است كـه غمـى  ؛عدی با آن نيستب
  بقايى است كه فنايى با آن نيست.

، صدق همين خبر باشد؛ چـون جملـه در مقـام بشـارت دادن و »صدق«ممكن هم هست مراداز 
ناپـذير.  تخلّـفمجلسى است صدق و  ،يمها كه داد فرمايد: اين وعده مى و جميل به متقين است وعدهٴ 
نوعى مقابله ميان مشخصات عاقبت متقين و مجرمين است؛ زيرا مجرمين ، بيانگر شريفهآيهٴ  ،بنابراين

                      ايـن عـذاب  كـه چنـين تقريـرش نمـود گـاه آنكـرد و  را به عذاب آخـرت و ضـاللت دنيـا تهديـد 
متقـين را بـه ثـواب و  ،از سوی ديگـر .پذيرد نمى تخلّفجهت  يكى از مصاديق قدر است و به همين

كرد كه اين وعده  اين طور تقريرش  گاه آنداد و  وعده  ،خدای مليك مقتدر ،حضور نزد پروردگارشان
آيـهٴ  همراه بابايد تر، اين آيه  به بيان ساده ١.و اين مجلس، مجلس صدقى است كه دروغ در آن نيست

هـا و  ان در باغيباتقوا« ٢؛))))ٍك ُمْقَتِدرٍ يَمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمل  ىَجناٍت َو نََهٍر ف  ىَن فياْلُمتق ِإن ((((شود:  اقبلى معن
                مربـوط بـه جسـم باتقوايـان اسـت اّوليهٴ آ .» ، نزد پادشاه قدرتمندىگاه راستيهستند، در جا نهرها

                 كنـد كـه در جايگـاه راسـتى و  دوم جايگاه روح آنـان را مطـرح مىآيهٴ  ها و نهرهاست و كه در باغ
  نزد خداوند قدرتمند است.

ادی جايگاهش نيـز مـ . بنابراين،توجه به اين نكته الزم است كه روح مجرد است و مادی نيست
نزد خداوند توانا، معنای جمعيت و ماديـت  بر همين اساس، و امری روحانى است نيزصداقت  .نيست
  كنند. بلكه مراد اين است كه از خداوند فيض دريافت مى ،دهد نمى
  
ُ ي.. َفَسـ.ْرُزُقكُمْ يقُْل َمْن ((((يونس  ةسور 31 ةبا توجه به آي. 34 مشـركان حجـاز نـه در     ،))))ُقولُوَن اّهللاٰ

ها  مشكل آنان چه بود و براي بت ،با اين وصف .اند كرده خالقيت و نه در تدبير، خدا را انكار نمي

   چه نقشي قائل بودند؟

بـه توحيـد در  ،بودنـدقائـل ن بود كه اگرچه به توحيد در خالقيت خدای متعال آمشكل اهل حجاز  
                                                             

 . 146، ص 19 ، ج ترجمۀ تفسير الميزان. موسوی همدانى، سيدمحمدباقر، ١
 . 55و  54. قمر، ٢
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بـر در قرآن . خدای متعال دانستند شريك مىها را در ربوبيت خدای متعال  نبودند و بتئل قاربوبيت 
بـرای  .بر توحيد بر ربوبيت احتجاج نموده است ،بر خالقيت خدا شاندر توحيد ،ها آن اساس اعتراف

  مراجعه نماييد. الميزانتوانيد به تفسير  بيشتر مى آشنايى
  
  دوم و اسرافيل بيشتر بدانم؟ و اول خواستم دربارة صور مي. 35

شـود كـه دو نفـخ  ) استفاده مى68آيهٴ  و زمر، 87آيهٴ  مباركه نمل،سورهٴ كريم (همانند  از آيات نورانى قرآن
  دوم برای زنده ساختن. برای ميراندن و نفخ اّول نفخ :وجود دارد

 اند. بار برده مىكار  بهر برای كارزا ها جنگحكايت همان شيپوری است كه در  آن حكايت صور و دو نفخ
و سپس برای بـار دوم در صـور شوند ساكت و برای حركت آماده لشكريان شد كه  در صور دميده مى اّول

  د.ند و حركت كننشد كه برخيز دميده مى
                      ميراننـده و  صـيحهٴ  :حقيقتـى اسـت موجـود كـه دارای دو گونـه صـيحه اسـت ،صـور ،بنابراين

                  جملـه مالئكـه و ارواح موجـودات آسـمان و زمـين از حكـم نفـخ صـور، همـهٴ  .كننـده ندهز صيحهٴ 
                   در نفـخ صـور اسـتثنا  ،مخلصـين و اوليـاءاّهللاٰ هسـتند كـه از جـزع و فـزع ،تنهـا شـود. را شامل مى

به حيات خود  مخلصينولى  ؛ذرندگ در مى اّول همهٴ ساكنان زمين و آسمان با نفخ عبارتى، به .اند شده
  دهند. ادامه مى
با اين  و ميرند مى اّول در نفخ صور ،جمله مالئكه و ارواحاساس، ساكنان زمين و آسمان ازاين  بر

ين عالم از عوالم حشر اّول به نظام باالتر و از نظام برزخى رها و –كه مرگ برزخى است   - نفخ صور
  .شوند مىوارد 

  های زير مراجعه نماييد: توانيد به كتاب مىباره  در اين برای آگاهى بيشتر
  .، عالمه طباطبايى، ترجمه و تعليقات: صادق الريجانىانسان از آغاز تا انجام . 1
  .، محمد شجاعىمعاد يا بازگشت به سوی خدا . 2
  .6، ناصر مكارم شيرازی، ج پيام قرآن . 3
  .239، ص 4، جعفر سبحانى، ج االلهيات . 4
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ـ م خورده است؟ لطفـاً دربـارة َق  سكريم به بعضي چيزها َققرآن  چرا خداوند در. 36 هـاي   مس

   قرآني توضيح دهيد.

با  ،عبارتى بهيا  چيستقرآن  برگشت اين سؤال به اين است كه فلسفه و حكمت سوگندهایدرواقع، 
اين از پاسخ به  يشپ .م خورده شده استسَ همه قَ  اينقرآن  چرا در ،نيازی خداوند از سوگندوجود بى
 نماييم:  مطرح مىرا ى يها زمينه پيش ،سؤال

سـوگند از 95است. سوگند آمده 118آيه، 104قرآن، ضمن سورهٴ  44در  الف) سوگندهای قرآن:
با سوگند سوره 23سوگندهای آفريدگار جهان است.  قرآن آمده است،سورهٴ 33در اين سوگندها كه 

اثبات وقـوع  بارهٴ در9 است كه از زبان رسول خداآمده ى ياسوگنده سوره،دو در  .استآغاز شده 
ــبهٴ  ــت و محاس ــزاء در آن روز  روز قيام ــال و ج ــت.اعم ــرت  اس ــرادران حض ــوگند از ب ــار س چه

اند كه بر  گندی است كه ساحران برای فرعون ياد كردهسوسوگند نيز است. يك  نقل شده8888يوسف
سـت كـه شـيطان در اغـوای بنـدگان انيـز سـوگندی سوگند ديگـر موسى غالب خواهند شد. يك 

   ١.نيز مربوط به مشركين و منافقين و منكرين روز قيامت است سوگند15 است.مخلص ياد كرده غير
سـوگندهای  )دوم ؛سـوگندهای الهـى )يكـم سوگندهای قرآنى چند دسته هسـتند:بدين ترتيب،  
يعنـى  نخسـت دسـتهٴ ن سؤال اسـت، همـا از اين سوگندها محلآنچه  .سوگند ابليس )سوم ٢؛مردمى

  شود. را شامل مىقرآن سوگندهای  سوگندهای الهى است كه عمدهٴ 
دهـد كـه سـوگند  جای مانده از فرهنگ و تمدن بشـری نشـان مى : آثار بهتاريخى سوگند هٴ ب) پيشين

در ميان اقـوام  سنّتمثابه يك  نداشته و در تمام اعصار گذشته بهخوردن اختصاص به ملت و زبان خاصى 
گـردد.  به تاريخ و زبان بشـر برمى سوگند توان گفت تاريخچهٴ  قطع مى به .ل مختلف جريان داشته استو مل

را در ها  كريم است كه سـوگند خـوردن انسـانقرآن  معتبرترين منبع تاريخ انسان يعنى ،گواه بر اين مطلب
فرزنـدان حضـرت )، 57، (انبياء7سوگند خوردن حضرت ابراهيم نقل كرده است؛ هماننداعصار مختلف 

خوردن شـيطان در  سوگند ،تر از همه ) و مقدم44، )، ساحران دربار فرعون (شعراء91، (يوسف7 يعقوب
  .)21، مقابل آدم و حوا (اعراف
گـوگرد و سـوگند خـوردن معنى  بـه) Saokenta» (سـوكنته«سوگند در اصل : ج) تعريف سوگند

                                                             

 . تفسير كبير بصائر؛ 24و  23، ص های قرآن شناخت سورهزاده هريسى، هاشم،  هاشم . ١
. 1شود. سوگندهای مردمـان شـامل:  سوگندهای مردمى، خود، به دو دستهٴ سوگندهای پيامبران و سوگندهای مردمان تقسيم مى.٢

  ردد.گ . منكرين مى5. منافقين؛ 4. مشركين؛ 3. ساحران؛  2برادران يوسف؛ 
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. در قديم است گناه بوده ص گناهكار از بىخوردن گوگرد است كه نوعى آزمايش برای تشخيمعنى  به
گناهكار بودن يا بى ،خورانيدند و از تأثير آن در وجود وی مقداری آب آميخته به گوگرد به متهم مى

اقـرار و اعترافـى  سوگند، ١.كار رفته است هب سوگندمعنى  بهبعدها  كه كردند گناه بودن او را تعيين مى
ماننـد  ؛دگير مىشاهد بر آن كند و خدا يا بزرگى را  خود مىاست كه شخص بر روی شرف و ناموس 

   2.خدا، رسول، امامان و بزرگانه ب سوگند
در زبـان فارسـى اسـت. » سوگند« واژهٴ مترادف  ،در زبان عربى و تمام اشتقاقات آن» مسَ قَ « واژهٴ 

صحيح را از ِقْسِم خطا و  ِقْسِم صواب و كند و مىاند كه كالم را دو ِقْسم  قسم را از اين جهت َقَسم گفته
  شود.  آن جمله ديگری تأكيد مى واسطهٴ ای است كه به َقَسم جمله ،. در اصطالحسازد جدا مىاشتباه 

م يعنـى . ُمقسِ 1دارای اركانى است  كه عبارتند از:  ،سوگند از هر نوعى كه باشد :د) اركان سوگند
سوگند ياد ها  آنخاطر  بهفرد يا افرادی كه  ؛گندله يا مخاطب سو. ُمقَسم2كند؛  فردی كه سوگند ياد مى

ها  برای عمـوم انسـانها  آن لكن غالب ؛سوگندها مخاطب خاص دارد مجيد برخىقرآن  در .شود مى
مثل خدا، پيـامبر  ،شود يعنى آنچه بدان سوگند ياد مى ؛به . ُمْقَسم3است؛   اعم از مؤمن و كافر ياد شده

قسـم  جمالت ساده به جملـهٴ ها  آن با هايى كه واژه ؛م يا الفاظ سوگندسَ دات قَ . اَ 4 ٣؛و ساير مقدسات
  شود. كار يا مطلبى كه برای آن سوگند ياد مى ؛عليه مٌ قسَ م يا مُ سَ . جواب قَ 5 ٤؛شود تبديل مى
كلـى تقسـيم نمـوديم،  دسـتهٴ را به سه قرآن  طور كه سوگندهایهمان: های سوگندهای قرآنى ه) انگيزه

دربارW سـوگندهای  »انگيزه«نمود. البته تعبير به كلى تقسيم  دستهٴ توان به سه  های آن را نيز مى طبع انگيزهالب
معنـا و مفهـوم  ،نيازبى خداوندِ  دربارهٴ ای است؛ چون انگيزه از لوازم نياز است و چنين تعبيری  الهى مسامحه

  اين سه دسته عبارتند از: است. رفتهكار  بهقابل است كه سوگند برای او  نيازِ  لكن به اعتبارِ  ؛ندارد
                                                             

 . 1485، ص 2، ج فرهنگ عميد. ١
 . 1956، ص 2، ج فرهنگ فارسى معينمعين، محمد،  .2
ها را در شش گروه طبقه بندی كرد. اين شش گروه عبارتنـد  توان همهٴ آن . در قرآن به حدود چهل موضوع سوگند ياد شده كه مى3

؛ ج) انسان، نفس 7 ، ابراهيم و اسماعيل9 محمد ر چوناز: الف) اسماء ذات و صفات مقدس خداوند متعال؛ ب) انبيای بزرگوا
و وجدان و اعمال نيك و ابعاد معنوی او؛ د) مجردات، مقدسات، فرشتگان، كتب آسمانى، معانى و مفاهيم عاليه و ماورای طبيعت؛ ه) 

  ها. آسمان، كرات و ديگر موجودات آسمانى؛ و) زمين، دريا و موجودات آن
كار  بـه» َعْمـر«و » واو«، »تـاء«، »ياء«رود؛ لكن در قرآن كريم تنها چهار لفظ  كار مىيادی برای سوگند به. در زبان عربى الفاظ ز4

  رفته است.
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اعم از حيات پـاك  – های نظام آفرينش به پديدهيا  سوگندهای خدا كه به ذات ربوبى خويش. 1
ْسـَتْنِبئُوَنَك َأ يَو (((( :نظير ؛است يا برای تأكيد استياد شده  – ديگر موجودات آفرينشيا  پيامبر اسالم
مجازات الهى) حـّق  پرسند آيا آن (وعدهٴ  از تو مى« ١؛))))َن يَو ما َأْنتُْم ِبُمْعِجز ِإنُه َلَحق  ىَو َرب  یَحق ُهَو قُْل إ

يـا  »وگيری كنـدتوانيـد از آن جلـ حق است و شما نمى قطعاً بگو: آری، به پروردگارم سوگند،  .است
 ؛بـرای اتمـام حجـت اسـتيا   ٢))))ْسُطُرونين َو اْلَقلَِم َو ما (((( :مانند ؛به است قسمٌ برای تعظيم و تفخيم مُ 

مـؤمن ها  آن به پروردگارت سوگند كه« ٣؛))))نَُهميما َشَجَر َب يَحكُموَك فيْؤِمنُوَن َحتى يَفال َو َربَك ال (((( :نظير
آيـهٴ  و »َحكَـم سـازند... ،ديـآ ىد ميـانشان پديكه م يىها كه تو را در كشمكش نيمگر ا ،نخواهند بود

سـؤال هـا  آن امـت) از همـهٴ يبه پروردگارت سـوگند، (در ق« 4،5؛))))نيَفَو َربَك َلَنْسَئَلنُهْم َأْجَمعـ(((( شريفهٴ 
 اسـت؛ ترديد مردم واقع گرديده محلكه است عليه و بيان واقعيتى  قسمٌ يا برای اثبات مُ  »م كرديخواه
اِجراِت َزْجرًا َفالتالِ (((( :نظير ا َفالزاِت َصفاف ِإلهَ يَو الص ـماواِت َو اْألَْرِض َو مـا اِت ِذْكـرًا ِإن الس كُـْم َلواِحـٌد َرب
ده (و منظم)، و بـه نهـى كننـدگان (و بـاز يسوگند به (فرشتگان) صفت كش« 6؛))))نَُهما َو َرب اْلَمشاِرِق يَب 

يـا بـرای تـوبيخ كفـار و » گانه استيات الهى، كه معبود شما ياپى آيدارندگان)، و تالوت كنندگان پ
ِ َلتُْسَئلُن يْعَلُموَن نَصيْجَعلُوَن ِلما ال يَو (((( :نظيراست؛ مشركين  ا َرَزْقناهُْم تَاّهللاٰ ا كُْنتُْم َتْفتَُرونبًا ِمم آنان « ٧؛))))َعم
م يـا سراغ ندارند، سهمى از آنچه به آنان روزى دادهها  آن انى ازيسود و زگونه  چيى كه هيها براى بت
  .» د شديد، بازپرسى خواهيبند ن افتراها كه مىيامت) از ايبه خدا سوگند، (در دادگاه ق .دهند ىقرار م
               گان اسـت كـه خداونـد بـه نقـل  سوگندهای مردمى كه اين سـوگندها بيـان زبـان حـال بنـد. 2

ِ (((( :سوگند برادران يوسف مانند ؛و ذكر سوگندهای آنان اقدام نموده است  َلَقْد َعِلْمـتُْم مـا ِجْئنـا قالُوا تَاّهللاٰ
                                                             

 . 53. يونس، ١
 . 1. قلم، ٢
 . 65. نساء، ٣
 . 92حجر،  .4
ا عالوه بـر اتمـام حجـت، بـرای بعضى آن دو آيه ر - گردد  ضمير خطاب كه به شخص پيامبر بازمى - به كاف » رب«خاطر اضافهٴ  . البته به5

  شود. اند كه مربوط به مورد پيشين مى تكريم و تشريف شخصيت پيامبر نيز شاهد آورده
 . 5تا  1صافات،  .6
 . 56نحل،  .7

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 های قرآنى ها و پاسخ پرسش    442442442442

                      ن ين سـرزميـم كه در ايا امدهيد ما نيدان شما مى ،به خدا سوگند« ١؛))))نياْألَْرِض َو ما كُنا ساِرق ىِلنُْفِسَد فِ 
ِ َلِو اْسَتَطْعنا يَو َس ((((فراريان از جهاد:  گونهٴ  سوگند نفاقيا » م!يا م و ما هرگز دزد نبودهيفساد كن ْحِلُفوَن ِباّهللاٰ

           م همانـا بـراى يى داشـتياگـر توانـاكننـد كـه  اد مـىيـبه خدا سـوگند  ،زودى و به« ٢ ؛))))َلَخَرْجنا َمَعكُم
     اثبـات مطلـب  گونـه سـوگندها بـه انگيـزهٴ  اين و آيات بسياری ديگر كه عمدهٴ  »ميشد سفر آماده مى
  خود بوده است.

ابليس صـورت  عنادورزِی يا  فريب و تهديد سوگندهای ابليس كه اين نوع سوگندها به انگيزهٴ . 3
اد كـرد كـه مـن يسوگند ها  آن س) براىيابل«( ٣؛))))نيَلكُما َلِمَن الناِصح ىما ِإن َو قاَسَمهُ ((((: است پذيرفته

ِتَك َألُْغوِ (((( :چنين هم ».رخواهانميبراى شما از خ ُهْم َأْجَمعيقاَل َفِبِعزگفت: به عزتت سوگند، همهٴ « ٤؛))))َن ين 
   .»آنان را گمراه خواهم كرد

سوگندهای الهى يـا سـوگندهای متعـارف  :و) تفاوت سوگندهای الهى با سوگندهای غير خداوند
كننـد كـه در  معموالً به چيزهـايى سـوگند يـاد مى توجهى دارد. مردم  درخورهای  ميان مردم تفاوت
صـدمه يا  نگران مؤاخذهگويى،  در صورت دروغها  آن ار عزيز است و در تمامبسييا  نظرشان مقدس

نگران است كـه آنـان  ،خورد سوگند مىقرآن  به خدا، پيامبر، امام ودروغ،  بهوقتى كسى  مثالً  ؛هستند
                 كننـد و هرگـاه بـه جـان خـود، فرزنـد، آشـنا،  اش آسيبى به وی رسـانده يـا روز قيامـت مؤاخـذه

 ،ای متوجه آنان گردد. عالوه بر ايـن خوف آن دارد كه صدمه ،كند دوست و رفيق خود سوگند ياد مى
دهد كه شنوندگان سـخن  ای احتمال مى وقتى گوينده .اثبات مطلب است ،مردم هدف اصلى از سوگندِ 
                   شــك و  ،نمــوده پــذيرشآنــان را وادار بــه  ،بــا ســوگند خــوردنكنــد  ســعى مىاو را بــاور نكننــد 

نيست؛ زيرا قرآن  يك از اين مطالب در سوگندهایترديد را برطرف سازد. اين در حالى است كه هيچ
دربارW  ،ديگر رساند. از طرف ضرر مى به اوخداوند نه از كسى يا چيزی ترس دارد و نه فقدان چيزی 

 كه در سوم اين نكتهٴ  سودی ندارد.، سوگند مؤمن نياز به سوگند ندارد و برای كافر و معاند ،سخن خدا
خـاص  ىس و عّزتـدر نظـر مـردم از تقـدّ هـا  آن به موجوداتى سوگند ياد شده كـه برخـى ازقرآن 

                                                             

 . 73. يوسف، ١
 . 42. توبه، ٢
 . 21. اعراف، ٣
 . 82. ص، ٤
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ين در ابتدا اعتقاد دارند آن است كه سوگند در كالم الهـى غيـر مفّسرآنچه  ،برخوردار نيستند. بنابراين
              ،شـود. از ديـدگاه فقهـا ز آن يـاد مىهـای لغـت اكتـابيـا  از سوگندی است كه در مباحـث فقهـى

در يـا  ل شـوندسـم متوّسـعلت فقدان شهود بـه قَ ى بهسوگند موقعى است كه در محاكم قضايكاربرد 
                در  ،. در هـر حـالاسـتفاده نماينـد از آن بـرای اثبـات يـا اسـقاط حقـى ،نذرها يا عهدهای مردمى

               بـر آن  جـت و دليـل شـرعى كـه آثـار حقـوقى و تكليفـى و وضـعىيـك ح منزلـهٴ  جا َقسـم به اين
                 دارای چنــين قــرآن  ين، ســوگندهایمفّســرلكــن در نظــر  ؛اســت شــود، قلمــداد شــده مترتــب مى
                        ســوگندهای الهــى شــود كــه حكمــت و فلســفهٴ  ای نيســت. پــس ايــن ســؤال مطــرح مى مشخصــه
  .چيستقرآن 
ــفهٴ ز)  ــت و فلس ــرآن:  حكم ــوگندهای ق ــاً س ــوگندها قطع ــد از س ــه دريخداون ــرآن  ى ك                       ق

ــت و  ــته اس ــودی داش ــوده، مقص ــاد نم ــوگندها ي ــن س ــى اي ــه برخ ــه ب ــت ك ــى اس                           دارای حكمت
  :پردازيم مىها  آن از

های قسم) تـا  كرده (جواب سوگند يادها  آن برای. برای تأكيد و بيان اهميت اموری كه خداوند 1
  ويژه قائل شوند. ىاهميتها  آن نديشند و براینيك بيها  آن مردم در
سوگند ياد شـده اسـت؛ ها  آن . برای متوجه كردن انسان به منافع و فوائد فراوان چيزهايى كه به2

رحمـت و  وسيلهٴ  همگى ون كهمانند خورشيد و ماه و ستارگان و شب و روز و حتى مثل انجير و زيت
 در خداوند آثار قدرت نامتناهى هايى كه ؛ نشانهبر يگانگى و وحدانيت خداوند اند ىهاي نعمتند و نشانه

  نمودار است.ها  آن
قيامـت و  انكار يا ترديد مردم است؛ مانند سوگند به محل. برای بيان واقعيت داشتن اموری كه 3 

  . ها آن فرشتگان و وجدان انسان و امثال
تشويق و ترغيب شوند؛ مانند ها  آن . برای تعظيم و تكريم اعمال خير و شايسته تا مردم به انجام4

  حج و امثال آن. سوگند به اسبان مجاهدان و اوقات فريضهٴ 
شـود،  پژوهشگران اسالمى استفاده مىنظرات و :و بيانات ائمهقرآن  طور كه از آيات پس آن 

گرايش افكار انسان به تحقيق در ژرفای مسائل و موجودات  براین وسيله تري عالىقرآن  سوگندهای
انسـانى  سوی جامعـهٴ  هرا بها  درهای علوم و دانش ،ها و دقتها  جهان است تا از رهگذر اين كوشش

   ١».ستها د دانشيكل ،قرآن سوگندهاى« ،قول طنطاوی هب .بگشايند
                                                             

 . دهای قرآنسوگن، به نقل از: رزاقى، ابوالقاسم، 258، ص 25، ج الجواهر. طنطاوی، ١
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الرحمن الرحيم  اهللا بسمو  19رابطة بين عدد  رفته است وكار  بهقرآن  چند بار در 19عدد . 37

   چيست؟
 نـوزده نفـر [از فرشـتگان« ؛)َة َعَشـرَ ها ِتْسعَ يَعَل ((((فرمايد:  مدثر مىسورهٴ  30آيهٴ  تنها يك بار در

بلكه  مهربانى نيستند، م و شفقت ومأمور به ترحّ  قطعاً فرشتگانى كه ؛ »اند عذاب] بر دوزخ گمارده شده
مـأمور عـذاب  عدد نوزده ذكر شده و به مالئكـهٴ  تنها ،هآياين  در .كيفر و عذاب و خشونتند مأمور به
شود كه اين عدد اشاره به عدد فرشتگان مأمور استفاده مى خوبى بعد بهآيهٴ  ولى از؛ نشده استتصريح 

  عذاب است.
               ،4جلـد  ،مسـتدرك الوسـائلكتـاب روايتـى در  ،الرحمن الرحيم اّهللاٰ  بسمو  19دربارW رابطه عدد

خواهـد خداونـد او را از  هـركس مـى«فرمايند:  نقل شده كه حضرت مى9از پيامبر اكرم 387ص 
حرف است كه خداوند 19؛ زيرا دارای الرحمن الرحيم بگويد اّهللاٰ  بسمبايد  ،گانه نجات دهد جهنم نوزده

  ١».آتش قرار داده است گانهٴ  ات نوزدهكرَ هر حرف از آن را سپری در برابر يكى از دَ 
و  ندمعمــوالً از نظــر ســندی ضــعيف مسـتدرك الوســائلالزم بـه يــادآوری اســت كــه احاديــث 

  ٢.اما همين اخبار از شعيری در قرن ششم نقل شده است نيستند؛اعتنا  محل
  
    ؟ه استالكرسي به چه دليل به اين نام ناميده شد ةآي. 38

ــل نام ــذاری آية دلي ــ گ ــارتى الكرس ــت:عب ــده اس ــه آم ــن آي ــه در اي ــت ك ــ(((( ى اس ــَع كُْرِس                               ُه يَوِس
ماواِت َو اْألَْرض كـه  خـاطر اينبه نيز .»و زمين گسترده است ها  تخت پادشاهى او در آسمان« ٣ ؛))))الس

                     توحيـد دربـارهٴ رفتـه و آن هـم در ايـن آيـه كـه تمـامى آن كار  هبـقـرآن  كرسى همين يك بار در
                     نيـز7اطهـار ثـواب فـراوان دارد. پيـامبر يـا ائمـهٴ  آن خوانـدن اسـت كـه است. به همين جهـت

                    ا انـد تـ در آن مـّد نظـر قـرار دادهرا وجـود كرسـى  ،اند بـه ايـن آيـه اشـاره كننـد خواسـته هرگاه
  مردم آن را بشناسند.

                                                             

 . 387، ص 4 ، ج مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. نورى، حسين بن محمدتقى، ١
 . 42، ص جامع األخبار. شعيری، محمد بن محمد، ٢
 . 255. بقره، ٣
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  .  فجر را بيان كنيدة در سور ))))اٍل عشريو ل(((( ةتفسير آي. 39

  ، چند نظر مطرح است:»های دهگانه قسم به شب« ١؛)ْشراٍل عَ يَو َل ((((آيهٴ  بارهٴ در
ترين  دهنـده و تكـانتـرين  شـاهد بزرگ الحجـه اسـت كـهذی های دهگانهٴ  مشهور همان شب .1

عبـداّهللاٰ انصـاری از در حديثى از جـابر بـن ن است. اين معنا،سياسى مسلمين جها اجتماعات عبادی
 ٢.نقل شده است9 پيغمبر اكرم

 .اند های قدر در آن است تفسير كرده بعضى آن را به ده شب آخر ماه مبارك رمضان كه شب .2
 .اند تعبير كرده از ماه محرمهای آغ بعضى آن را به شب .3

 .گانه نيز ممكن است اين تفسيرهای سه جمع ميان
                و 7بـه وجـود حضـرت مهـدی »فجـر«كنـد،  مىاشاره قرآن  در بعضى از رواياتى كه به بطون

 آيـد بـه حضـرت علـى و فاطمـهٴ  مـى بعـدآيـهٴ  كـه در »شـفع«از او و  پيشبه ده امام  »ليال عشر«
   شده است. تفسير3زهرا
 العـادهٴ  دليـل بـر اهميـت فـوق ،های دهگانه به هر تفسيری كه باشد سوگند به اين شب ،هرحال به
  ٣.كنند مى يادسوگند هميشه به امور مهم چراكه  ؛ستها آن

  
    گفته شده است چيست؟قرآن  لوح محفوظ كه مكرراً در. 40

لـوح « رسد، به نظر مى .نويسند آن مى صفحۀ عريضى است كه چيزی برمعنای  به(به فتح الم)  »لَوح«
گرفته و از هرگونه دگرگـونى و  فرا، همان علم خداوند متعال باشد كه شرق و غرب عالم را »محفوظ

 »كتاب مبـين« كريم از آن بهقرآن  تحريف، مصون و محفوظ است و احتماالً همان چيزی است كه در
  ياد شده است.  »الكتاب اُم« يا

كريم و نزول معجزات يا كتـب قرآن  بارهٴ در »لوح محو و اثبات« و »ح محفوظلو« ،قرآندر آيات 
واقع، بيانگر يك قانون كلى و شامل اسـت كـه در منـابع ؛ ولى درآسمانى به پيامبران وارد شده است

  دو مرحله دارد:  ،اسالمى نيز به آن اشاره شده و آن اين كه تحقق موجودات و حوادث مختلف عالم
                                                             

 . 2. فجر، ١
 . 419، ص 2 ، ج تفسير القمى. قمى، على بن ابراهيم، ٢
 . 443، ص 26 ، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازى و ديگران، ٣
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لـوح « از آن بـه قـرآندگرگـونى در آن راه نـدارد و در آيـات گونـه  كه هيچ »عىمرحلۀ قط«. 1
  تعبير شده است.  »الكتاب اُم« و »محفوظ
كه در آن دگرگونى و محو و اثبات راه دارد؛ يعنـى هـر لحظـه،  »مرحلۀ غيرقطعى (مشروط)«. 2

 آنچـه و در ين دو لـوحخداوند متعال مشغول محو آيتى و اثبات آيتى ديگر است؛ گويى در يكى از ا
ديگـری ممكـن اسـت در  امامحفوظ است؛  كامالً وجه دگرگونى راه ندارد و  هيچ نوشته شده است، به

  جای آن چيز ديگری نوشته شود.  چيزی نوشته شود و سپس محو گردد و به
  ّمس مثالً  ؛گيريم حقيقت امر اين است كه گاهى يك حادثه را با اسباب و علل ناقصۀ آن در نظر مى

ميـرد؛  هر كـس آن را بخـورد، مى كه شود شد و گفته مىكُ  كشنده، بنابر مقتضای طبيعتش انسان را مى
هم دارد كه اگر پشت سر آن خورده شود، اثر آن را از بـين  »ضد سمى« ، يككه اين سمّ  خبر از آن بى
به حوادث ديگـر) در است كه تغيير و دگرگونى (با توجه  »لوح محو و اثبات« ، شبيهاين مثال .برد مى

اش، يعنى وجود مقتضى در نظر بگيريم ـ كـه در آن  اگر اين حادثه را با علّت تامه . حال،آن راه دارد
منزلـهٴ آن خواهـد  خواهد بـود و بهـ وقوع اين حادثه قطعى  باشدشرايط جمع و موانع نيز مفقود  همهٴ 

اصطالح، جـايش  ت. در چنين حالتى، بهبود كه تغييری در آن رخ نخواهد داد و به وقوع خواهد پيوس
   ١.نخواهد داشتدگرگونى در آن راه گونه  هيچ خواهد بود كهالكتاب  در لوح محفوظ و ام

  

    ؟است بقره تعليم بر تزكيه مقدم شده129 ةچرا فقط در آي. 41

 جـا،در سـه  هكـ با هم ذكر شده است ،انبياعنوان هدف  تعليم و تربيت به مجيد مسئلهٴ قرآن  از جادر چهار 
تعليم بر  جا،يك  ) و تنها در2  ،و جمعه 164آل عمران،  ؛151، بقرهسورهٴ تربيت بر تعليم مقدم شمرده شده (

 تربيتـى ،تـا تعليمـى نباشـد دانيم معموالً  مى كه . اين در حالى است بحث) محل تربيت مقدم شده است (آيهٴ 
 .گيرد نمىصورت 

 ،كه تربيت مقـدم شـده جاهايىاست. در  اشاره به وضع طبيعى آن ،مقدم شدهآنجا كه تعليم بر تربيت  ،بنابراين
  ٢.آن است مقدمهٴ  ،همه ساير چيزهاتربيت است و  ،هدف اصلىچراكه است؛  هدف بودن آن گويا اشاره به مسئلهٴ 

                                                             

و  241، ص 10، ج تفسير نمونه؛ مكارم شيرازی و ديگران، 375، ص 11 ، ج الميزان فى تفسير القرآن. طباطبايى، محمدحسين، ١
 . 353، ص 26ج 
 . 458، ص 1و ج  241، ص 10، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازی و ديگران، ٢
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   بشارت كه براي خبر خوش است؟ ؛))))نيرالمنافقبّش (((( آمده است:قرآن  چرا در. 42
ِر اْلُمناِفق(((( لَُهْم َعذابًا َأليَبش بـرایكه سخن از عذاب اليم اسـت يـا جايى تعبير بشارت در  ١.))))مايَن ِبَأن 

بشارت كـه در اصـل از بشـر  آن است كه كلمهٴ خاطر  بهيا  ستها آن اساس افكار پوچ و بى یاستهزا
پوست گرفته شده، معنى وسيعى دارد و هرگونه خبری كه در صـورت و پوسـت انسـان اثـر معنى  هب

   ٢.شود آلود كند، شامل مى بگذارد و آن را مسرور يا غم
  
ـ  ةسـور  25 ةآي ةدربار. 43                      ايـن جملـه كيسـت و بـه چـه       ةكـه گوينـد   دهيـد س توضـيح  ي

   معنايي است؟

)))) كُْم َفاْسَمُعونآَمْنُت ِبرَ  ىِإنبه سخنان من گوش فرا دهيد. ؛من به پروردگارتان ايمان آوردم« ٣ ؛))))ب«  
از  سـخن گفتـه شـده اسـت. اش دربـاره 20در آيهٴ پيش از آن فردی است كه  ،اين جمله گويندهٴ 

قوم من، از اين رسوالن پيروی كنيد... [و باز گفت]  مردی شتابان آمد و گفت: ای ،شهر دورترين نقطهٴ 
                     . ویانـد هرا حبيـب نجـار ذكـر كردايـن مـرد ان نـام مفّسـرمن به پروردگارتان ايمان آوردم. غالب 

و عمـق هـا  آن از كسانى بود كه در برخوردهای نخستين با رسوالن پروردگار بـه حقانيـت دعـوت
                هنگامى كـه بـه او خبـر رسـيد كـه در .كار در آمد م ازقدم و مصمّ  مؤمنى ثابت تعليماتشان پى برد و

 زئجـارا دارند، سـكوت را  شاناند و شايد قصد شهيد كردنشوريده مردم بر پيامبران الهى ،شهر مركز
حـق شتاب خود را به مركز شهر رسانيد و آنچه در تـوان داشـت در دفـاع از  ندانست و با سرعت و

  نكرد. فروگذار
                  ،حـال درعين .تنهـا بـود شوكتى نداشت و در مسير خـود تـك و او يك فرد عادی بود، قدرت و

                     اعتنـا بـه پيامـدهای ايـن چنـان او را روشـن و گـرم سـاخته بـود كـه بـى نور و حرارت ايمـان آن
قليـل بـيش  ای در آغاز اسالم كه عـده9 عصر پيامبروارد معركه شد تا مؤمنان  سرسختانه ، ،دفاع
مسـئوليت اسـت و  تنهـا نيـز دارای بگيرند و بدانند حتى يك نفـر مـؤمنِ  سرمشق از عمل او ،نبودند

 .سكوت برای او جائز نيست
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با صـدای رسـا در  ،و گيرا مؤثرپس از بيان چند استدالل و تبليغات  ،اين مؤمن تالشگر و مبارز
و دعـوت ايـن رسـوالن را ام  ههمه بدانيد من به پروردگار شما ايمـان آورد«كرد: حضور جمع اعالم 

  .»(فاسمعون) :سخنان مرا بشنويد ،بنابراين ؛بربكم) (انى آمنت :ام پذيرا شده
ظـاهر آيـات قبـل ، كيسـت» انى آمنت بربكم« جملهٴ  چنين همكه مخاطب در اين جمله و  در اين
 »ربكـم«تعبيـر بـه  .پرستانى هستند كه در آن ديار بودنـد و بت دهد كه همان گروه مشركان نشان مى

مجيد در برابر قرآن  اين تعبير در آيات زيادی ازچراكه ندارد؛  ا(پروردگار شما) نيز منافاتى با اين معن
   ١.است كار رفته بههنگام بيان استدالالت توحيدی  كفار و به
  
  خداوند در كوه طور چيست؟ي ، منظور از تجّل143آية  ،اعراف ةدر سور. 44
رسد ايـن اسـت كـه  . آنچه از مجموع آيات به نظر مىاند هكرد یی بسياروگو گفت جا اينان در مفّسر

آشكار شـدن آثـار  . روشن است كهخداوند پرتوی از يكى از مخلوقات خود را بر كوه ظاهر ساخت
                 ايـن مخلـوق يكـى از آيـات  معلوم نيسـت كـه .آشكار شدن خود اوست منزلهٴ  به جا خداوند در اين

                             امــواج يــا  ای از نيــروی عظــيم اتــمنمونــهيــا  عظــيم الهــى بــوده كــه بــرای مــا ناشــناخته مانــده
كننـده و  افتـاده و برقـى خيـرهكه بـر كـوه  بوده ای عظيم و وحشتناكدهنده يا صاعقه مرموز و تكان

 ٢.ه اسـتكلـى از هـم پاشـيد كـوه بـهكه  چنان ، آنه استعظيم از آن برخاست صدايى مهيب و نيرويى
                  تمـام معنـای  بـه – مطلـقالوجود، آن ذات  مقصود اين است كه نشان دهـد خـدای واجـبهرحال،  به

                  نيست و اساسًا ايـن جهـان مـادی، تحمـل هـيچ مقـدارقابل ديدن كس با چشم حسى  برای هيچ - اطالق
ل بـرق فشـار قـوی را نـدارد و بـه مجـرد توان تحمّ  ،كه المپ چراغ قوه نظير اين ؛از جهان مجرد را ندارد

  شود. المپ منفجر مى ،اتصال
  
   منظور چيست؟ ؛ايم هآمده است ما شما را از آبي پاك و روان آفريدقرآن  در. 45

 ،خـود آب ،آن خلق شده وجود نـدارد. بلـه برای آبى كه انسان از» و روانك پا«ای قيد  در هيچ آيه
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مگـر  ؛ولى انسان از آب آسمان آفريده نشده است ؛پاكيزه است ،رساند و آب آسمان روان بودن را مى
  ل درست شد.و گِ  گرديدآبى است كه در ابتدا با خاك مخلوط  ،كه گفته شود مراد اين
پـاكيزه  ؛ آبى كـهشود گفته مى» آب«ن نيز آييم كه به آ ها از نطفه به وجود مى طور كلى ما انسان به
 54آيهٴ  خدای متعال در ،ل بوده استخلقت آدم است كه او از آب و خاك يعنى از گِ  ،اگر مراد .نيست
ذ((((گويد:  مى ،سخن از آفرينش انسان از آب به ميان آورده ،»فرقان«سورهٴ  َخَلـَق ِمـَن اْلمـاِء  یَو ُهَو الـ
كـدام آب  جـا ايندر اين كه منظـور از آب، در  » او كسى است كه از آب، انسانى را آفريد.«؛ ))))َبَشـراً 

آبى است كه با خاك آدم مخلوط گشت؛  ،جمعى معتقدند منظور. ستوگو گفتان مفّسراست، در ميان 
يعنى » نيط«است و آفرينش او از 7آدم شده، نخستين انسان، يعنى ذكرآيهٴ  در» بشر«زيرا مراد از 

طبق بعضى از روايات اسـالمى، نخسـتين موجـودی كـه خـدا  ،عالوه همعجونى از آب و خاك بود. ب
گواه اين معناست. جمعـى  ،(انسانى را)» بشراً «آفريد، آب بود و انسان را از آن آب آفريد. نكره بودن 

ها بـه قـدرت پروردگـار، توسـط آن بـه  انسان مهٴ آب نطفه است كه ه ،»ماء«ديگر معتقدند منظور از 
، نخسـتين (اوول) زن با نطفـهٴ  – كه در آب شناور است –) اسپرم(مرد  با آميزش نطفهٴ  ؛آيند مى وجود
  آيد.  مى آدمى به وجود ين سلول زندهٴ اّول حيات انسان يعنى جوانهٴ 
كه بيشترين قسـمت وجـود  نديآفر ىخدا از آب بشر ماست  شايد به اين جهت گفته شدهچنين  هم

بـه  .اصلى وجود هر انسـانى آب اسـت توان گفت مادهٴ  مى ی كهطور به ؛دهد مى انسان را آب تشكيل
انسان در برابر كمبود مـواد كه  درحالى ؛همين دليل، مقاومت انسان در برابر كمبود آب، بسيار كم است

  ها مقاومت كند.  تواند روزها و هفته مى ىغذاي
                   يعنـى  ؛ايـن معـانى در مفهـوم آيـه، جمـع باشـد احتمـال نيـز وجـود دارد كـه همـهٴ البته، ايـن 

نخستين از آب آفريده شده و هم پيدايش تمـام افـراد انسـان از آب نطفـه اسـت و هـم آب  هم بشرِ 
                  موجـودات ايـن ترين  آبـى كـه از سـاده .دهـد مـى ساختمان بـدن انسـان را تشـكيل مادهٴ ترين  مهم

دليل روشـن قـدرت  ،شگرفى شده است؟ اينشود، چگونه مبدأ پيدايش چنين خلق جهان محسوب مى
دليـل بـر نهايـت قـدرت  ،راستى، صورتگری كردن در آب و چنين نقش بـديعى را بـر آب زدن به اوست.

١پروردگار يكتا نيست؟
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                مضـمون   يـد و بگوييـد  بدهسـورة مباركـة بقـره توضـيحات مختصـر       65راجع بـه آيـة   . 46

    آيه چيست؟

 به امـور مـادی اشـارهها  آن شديد حاكم بر يهود و عالقهٴ  اين دو آيه به روح عصيانگری و نافرمانى
ْبِت َفُقْلنا لَُهْم كُونُوا ِقَرَدًة خاِسئ ىَن اْعَتَدْوا ِمْنكُْم فِ يَو َلَقْد َعِلْمتُُم الذ(((( :كند مى گويـد:  مـى نخسـت .))))نيالس
دانستيد و نيز دانستيد كـه مـا را ميان شما در روز شنبه نافرمانى و گناه كردند  حال كسانى كه از قطعاً 
َن يَفَجَعْلناها َنكاالً ِلمـا َبـ(((( .چنين شدندها  آن درآييد وای  هشدگان طرد بوزينهصورت  بهگفتيم: ها  آن به
های بعـد  زمان ما اين امر را كيفر و عبرتى برای مردم آن زمان و ١؛))))َن يها َو ما َخْلَفها َو َمْوِعَظًة ِلْلُمتقيَد ي

  پند و اندرزی برای پرهيزكاران. چنين همقرار داديم و 
گروهـى از  .ماجرا چنين بود: خداوند به يهود دستور داده بود روز شـنبه را تعطيـل كننـد خالصهٴ 

ولى از  ؛ماهى نگيرنداز دريا آزمايش دستور يافتند در آن روز  رایب ،زيستند مى آنان كه در كنار دريا
گـری  به فكر حيلـهها  آن .شدند مى آب ظاهر شد، ماهيان فراوانى بر صفحهٴ  كه مى شنبه قضا روزهای
نافرمانى  رم اينخداوند آنان را به جُ  ٢.نوع كاله شرعى روز شنبه از آب ماهى گرفتندبا يك افتادند و

   3.شان را از صورت انسان به بوزينه دگرگون ساخت مجازات كرد و چهره
  

شـاءاهللا توضـيحات    ان .اطالعات مفصلي پيدا كـنم » مؤمن آل فرعون«ارة خواستم درب مي. 47

   مفصلي بدهيد.

 ؛آورده بود شود كه او مردی بود از فرعونيان كه به موسى ايمان مى همين قدر استفادهقرآن  از آيات 
از  ورزيد و خود را موظف به دفـاع مى در دل به موسى عشق . وی،داشت مى اما ايمان خود را مكتوم

شناس و از نظر منطق بسـيار نيرومنـد و قـوی كـه در  و مردی بود هوشيار و دقيق و وقتا ديد. مى او
او را  ،شود مؤمن معلوم مىسورهٴ بعد  به 27از آيات  كه چنان لحظات حساس به ياری موسى شتافت و

 ى بخشيد.يخطرناك قتل رها از يك توطئهٴ 
كـه  ازجملـه اين او آمـده اسـت. هٴ فات بيشتری دربارتوصي ،انمفّسرو سخنان  در روايات اسالمى

 امعنـ فرعـون را نيـز شـاهد بـر ايـن فرعون بود و تعبير به آل عمو يا پسرخالهٴ او پسر اند بعضى گفته
                                                             

 . 66. بقره، ١
لو شدن از ماهى، آن دريچه را جا باز كردند و پس از مم هايى بر كنار دريا داير كردند و روز شنبه راه آب را به آن . آنان حوضچه٢

  شنبه بود.  شنبه ماهى گرفتند؛ يعنى محصور ساختن ماهى در روز شنبه و گرفتنش در روز يك بستند و روز يك
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هرچنـد دربـارW دوسـتان و  ؛رودمـىكار  بهدربارW خويشاوندان  معموالً  »آل«زيرا تعبير به  ؛اند هدانست
 »حزقيـل«يـا  »حزبيـل«نـام  هبعضى ديگر او را يكى از پيـامبران خـدا بـشود. اطرافيان نيز گفته مى

 های) فرعون بوده است. كه او خازن (سرپرست خزائن و گنجينهاند  هبعضى روايت ذكر كرد دانند. مى
عباس نقل شده كه در ميان فرعونيان تنها سه كـس بـه موسـى ايمـان آوردنـد: مـؤمن آل از ابن

 اواز نبوت موسى به او خبر داد كه فرعونيان تصميم دارند  پيشردی كه فرعون، همسر فرعون و آن م
  ١.رودبهر چه زودتر از مصر بيرون بايد اتباعشان به قتل برسانند و  قتل يكى ازخاطر  بهرا 

زيسـته و مـورد  مـى بـوده كـه در ميـان فرعونيـان اسرائيل بنىكه او از اند  هبعضى نيز احتمال داد
آل فرعـون،  بـا تعبيـرچراكـه  ؛رسـد مى اين احتمال بسيار ضعيف به نظر البته .اعتمادشان بوده است

  سازگار نيست.
هرچنـد تمـام  ؛روشـن اسـت كـامالً  اسـرائيل بنىنقش مـؤثر او در تـاريخ موسـى و  ،هرحال به

  خصوصيات زندگى او امروز برای ما روشن نيست.
ان و انگشـتانش بـر اثـر صـليب، دستكه  درحالىدر تفسير قمى روايت شده كه مؤمن آل فرعون 

ذ((((گفت:  كرد و مى شده بود با همان دستان به قومش اشاره مى خشك و فلج ا َقـْوِم يـآَمـَن  یَو قاَل الـ
شادياتِبُعوِن َأْهِدكُْم َسب در »  .طاعت كنيد تا شما را به راه رشد و كمال هدايت كنمای قوم، مرا ا« ٢؛))))َل الر

ُ َس ((((فرمايد:  خداوند متعال مى ،ادامۀ آن پس « ٣ ؛))))ئاِت ما َمكَُروا َو حاَق ِبĤِل ِفْرَعْوَن ُسوُء اْلَعذابيَفَوقاُه اّهللاٰ
   ٤».های سوء آنان نگاه داشت خداوند او را از نقشه

ِ «فرمايد:  مى7 امام صادق ُ   لََقْد َقَطُعوهُ   َو اّهللاٰ به خدا « ٥؛» نِهيدِ   ىفِ   ْفتِنُوهُ ي  َأنْ   ِإْربًا ِإْربًا َو لَِكْن َوَقاُه اّهللاٰ
  » غزد حفظ كرد و نگاه داشت.در دينش بلكه  اينلكن خداوند او را از  ؛تكه كردند سوگند كه او را تكه

صديقان (بسيار تصـديق كننـدگان «وارد شده است كه  سنّىو  بسياری از طريق شيعه احاديث  چنين هم
  ٦» .هاست كه بهترين آن7 طالب ياسين و على بن ابى آل مؤمنآل فرعون،  مؤمنپيامبران) سه كس هستند؛ 
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 . 45. غافر، ٣
 . 257، ص 2  ، جتفسير قمى. قمى، على بن ابراهيم، ٤
  . 258، ص 2 . همان، ج ٥
 . 184، ص 1 ، ج خصال. ابن بابويه، محمد بن على، ٦
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   صاحب ياسين (حبيب نجار) كه بود؟. 48

رود كه برای سعادت  شمار مى دعوت و اصالح به كريم در عرصهٴ قرآن  های برجسته از شخصيت وی
دعـوت فرسـتادگان عيسـى  پـذيرشآنان را بـه  ،قومش از جان مايه گذاشت و با استدالل و اصرار

عيسى بـه انطاكيـه، در ايـن  فرستادهٴ  ترغيب نمود. وی در دوران دعوت عيسوی و در پى ارسال سه 
 ی از دعوت اين رسوالن پشتيبانى نمود.جدّ  طور هب شهر ظهور كرد و

ياد و در طى  ،»مرد شتابان از آن سوی شهر« ؛))))رجٌل من أْقَصى المدينِة َيْسعى((((قرآن از او با تعبير 
ب نجـار ، برخـى او را حبيـدر رواياتكند.  ماجرای دعوتش را بيان مى ،يسسورهٴ  27تا  20آيات 
 بَ يكاَن اسُمه حب: «شده استان نقل مفّسرعباس و گروهى از از ابن البيانمجمعدر كه  چنان ؛اند دانسته

سِل عنَد وُروِدهْم القر محض ورود رسوالن  ب نجار بود و بهينامش حب« ١؛»ةَ يالنّجار و كان قد آمن بالر
حبيـب بـن « اسـت:از قتاده نقـل شـده  نواربحاراألنيز در  .» مان آورده بوديبه آنان ا ،سى به شهريع

 .ثعلبى نيز نام او حبيب نجار ذكر شده است قصص االنبياءدر  ٢.»اسرائيل النجار
زدنى  برهم چشم اندازهٴ  سه كس حتى به«ل شده كه فرمودند: نق9خدا از جابر بن عبداّهللاٰ از رسول

 ٣».سر فرعونه هميطالب و آس ن و على بن ابىياسيدند: صاحب يبه خدا كفر نورز
كه حضرت عيسى رسوالنى را برای هدايت مردم  پس از آن راه رسوالن: تداوم حبيب نجار، اسوهٴ 

هـای آن مـردم  های مختلف تبليغى از سوی آنان در دل انطاكيه بدان شهر گسيل داشت و اتخاذ شيوه
نهاد. طبرسـى گام حبيب به عرصه تبليغ  –بنا به نقل كتب روايى و تفسيری  –جا نگذاشت  هتأثيری ب

او در كنـار  خانـهٴ  .به آنـان ايمـان آورد ،محض ورود رسوالن عيسى او به« نويسد: تفسير خود مى در
پس چون باخبر شد كه قومش رسوالن را تكذيب كرده و بر قتلشان كمـر  .شهر بود دورترين دروازهٴ 

 ي«شتابان و خروشان سررسيد و با قومش چنين گفت:  ،اند بسته  4».نياْلُمرَسلِ  بِعواا َقوِم ات
حبيب در غاری به عبادت خدايش مشـغول بـود. پـس چـون خبـر « است: از قتاده نيز نقل شده

 گاه آننزد ايشان شد و مسلمانى و اعتقاد به توحيد و يكتاپرستى خود را آشكار كرد.  ،رسوالن بشنيد
 5».مردم كافر بر سر او ريختند و او را كشتند

                                                             

 . 655، ص 8 ، ج مجمع البيان فى تفسير القرآن. طبرسى، فضل بن حسن، ١
 . 244، ص 14 (ط. بيروت)، ج  بحار األنوار. مجلسى، محمدباقر، ٢
 . 136، ص 1 گيالنى، ج  ، ترجمۀ مدرس الخصال. ابن بابويه، محمد بن على، ٣
 . 655، ص 8 ، ج مجمع البيان فى تفسير القرآنطبرسى، فضل بن حسن،  .4
 . 244، ص 14 (ط. بيروت)، ج  بحار األنوار. مجلسى، محمدباقر، 5
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 عيسى به انطاكيه و سرانجامِ  گانهٴ  سرنوشت فرستادگان سه رهٴ درباكه جود مطابق برخى روايات مو
های دقيق رسـول سـوم كـه او را  سازی و استدالل شده و صحنه حساب ، در اثر نقشهٴ است دعوتشان

اگر ماجرا بدين شكل بوده و ظهور حبيب نجـار  .اند، پادشاه آن قوم ايمان آورده است شمعون دانسته
كه  آن مگر ؛رسد ورت گرفته باشد، ترتيب وقايع چندان هماهنگ و منطقى به نظر نمىص دوراندر اين 
 ايمان پادشاه، در صورت صحت، پس از ظهور حبيب اتفاق افتاده باشد كه روايـات در ايـن موضوع

 .ندا زمينه خبری نداده
الن پاسخ مثبت های موجود، پادشاه و مردم انطاكيه به دعوت پيگير رسو دوم روايت دستهٴ  بر پايهٴ 

در اين شرايط، مؤمن  .راه عناد و مخالفت پيمودند و حتى به حبس و تعذيب آنان اقدام نمودند ،نداده
های دعـوت،  ترين شيوه گری دلسوز و مبلّغى انقالبى ظهور كرد تا با متنوعاصالح در قامتآل ياسين 

                           عالمــه طبرســى و عالمــه د.خوانَــ پــذيرش پيــام رســوالن فــرا كــافران را بــه راســتى و ايمــان و
شاه كفر ورزيـد و حتـى بـه همـراه پاد: «اند مجلسى در تأييد اين نظر، از ابن اسحاق چنين نقل كرده

شهر بود رسيد،  قومش درصدد كشتن رسوالن برآمد. چون خبر به حبيب كه در كنار دورترين دروازهٴ 
ادآوری و تذكر داد و بـه اطاعـت از فرمـان فرسـتادگان عيسـى سوی مردم آمد و آنان را ي شتابان به
 ١».دعوت كرد
اما روايات حاكى از آن است كـه  ؛دربارW سرنوشت مؤمن آل ياسين سخن صريحى نفرمودهقرآن 

انـد وی در  گفته« اند. اندهفجيع به شهادت رسـ یو به طرز كردهشدت شكنجه  را كافران قومش بهوی 
ل بود و چون خبر رسوالن را شنيد، آمد و دينش را اظهار كرد و با كافران غاری به عبادت خدا مشغو

انـد: بـا  گفتند: آيا با دين ما مخالفى؟ پس با او بياويختند و او را كشتند. برخـى گفته .بگومگو داشت
 ؛اند: او را سنگسار نمودنـد پاهايشان او را له كردند تا اعضای بدنش متالشى شد و برخى ديگر گفته

  ٢».كرد او برای هدايت قومش دعا مىكه  الىدرح
  
   اهللا معرفي كرده؟چرا خداوند حضرت عيسي را كلمة. 49

كند كه به  اّهللاٰ است، اقوال و نظراتى است. راغب اصفهانى اقوالى ذكر مىكه چرا عيسى كلمة دربارW اين
  شرح زير است: 

                                                             

 . 655، ص 8  ، جمجمع البيان فى تفسير القرآن؛ طبرسى، فضل بن حسن، 244، ص 14 (ط. بيروت)، ج  بحار األنوار. مجلسى، محمدباقر، ١
 . 10، ص 4 ، ج الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون األقاويل فى وجوة التأويل. زمخشرى، ٢
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ِ   سىيِإن َمثََل ع(((( شريفهٴ آيهٴ  ه درك »كُن« كه با كلمهٴ اند  ه. عيسى را از اين جهت كلمه ناميد1 ِعْنَد اّهللاٰ
  آمده، آفريده شد. ١)))) كُونيَكَمثَِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تُراٍب ثُم قاَل َلُه كُْن فَ 

دهند،  شوند و راه را از بيراهه تشخيص مى كه مردم با كالم نورانى خداوند هدايت مىطور  . همان2
شوند. بنابراين، عيسى با كالم خدا در هـدايت و روشـنگری راه  با وجود مقدس عيسى نيز هدايت مى

  مشترك است. ،تكامل بشر
خـودش  كـه چنان ؛شرافت بخشـيد ،. عيسى هنوز در گهواره بود كه خداوند او را به نور وحى3 

ِ آتانِ  ىقاَل ِإن ((((فرمود:  خداوند كه به من كتـاب داده و مـرا  منم بندهٴ « ٢؛))))ايَنبِ   ىاْلِكتاَب َو َجَعَلن ىَعْبُد اّهللاٰ
وحـى الهـى را پيـدا  اين ويژگى عيسى كه دراوايل تولد، شايستگى دريافـتِ » پيامبر گردانيده است.

   كند، موجب شده كه او را كلمه بنامند. مى
 كه چنان هم ؛كه حضرت عيسى كلمه ناميده شده اين است كه او به مقام پيامبری رسيد . علت اين4

ُ ِإَل ((((: اند هناميده شد» ذكر« ،همين مقامخاطر  بهپيامبر گرامى اسالم نيز  ْتلُـوا يكُْم ِذكْرًا َرُسوالً يَقْد َأنَْزَل اّهللاٰ
ِ ُمَب يكُْم آيَعَل  لُماِت ِإَلى النوريلذْخِرَج ايناٍت لِ ياِت اّهللاٰ اِلحاِت ِمَن الظ خداوند به سوی « ٣؛))))َن آَمنُوا َو َعِملُوا الص
آيـهٴ  در ايـن» .كنـد شـما تـالوت مى يعنى رسولى) را فرستاد كه آيات روشنگر خدا را بر( ذكر ،شما

، پيـامبر »يتلـوا علـيكم آيـات اّهللاٰ « ، رسول است و منظور از رسول، به قرينهٴ »ذكر«كريمه، منظور از 
  گرامى اسالم است. 

نبـرده، بلكـه كار  بـهد، ذكر و كلمه را دربارW الفاظ . خداوناند ههر دو از يك مقول »كلمه«و  »ذكر«
شـود كـه  برده است. معلـوم مىكار  بهيكى را دربارW پيامبر اسالم و ديگری را دربارW حضرت مسيح 

  ذكر و ديگری كلمه ناميده شود. ها  آن رسالت آسمانى است كه موجب شده، يكى از
هـا  آن اقوالى نقل كرده و خـود بـه نقـد7نيز دربارW كلمه بودن عيسى طباطبايىمرحوم عالمه 

  . اين اقوال به شرح زير است: است پرداخته
پيشين يـا پيـامبران اسـرائيلى، او را  یاين است كه انبياخاطر  بهكه به عيسى كلمه گفته شده،  اين

برای قوم مطرح كردند و چندان در سـخنان خـود دربـارW او سـخن  اسرائيل بنىعنوان رهبر نجات  به
                                                             

 . 59. آل عمران، ١
 . 30. مريم، ٢
 . 11و  10. طالق، ٣
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همواره چشم بـه  ،گرفتار ظلم و اسير بردگى و بدبختى د و به بعثت و قيامش مژده دادند كه مردمِ گفتن
كه من توسط ای  هگويد: اين است كلم كند، خداوند مى راه او بودند. بنابراين، وقتى كه عيسى ظهور مى

  م.ا پيامبرانم به شما ابالغ كرده
ْت ((((فرمايد:  مىكه  چناناست؛  آمدهقرآن  هم در7نظير مطلب فوق دربارW حضرت موسى  َو َتم

    ١.))))ليِإْسرائ  ىَبن  َعلى  َكِلَمُت َربَك اْلُحْسنى
                 هـای يهوديـان كنـد و تحريـف كه مقاصـد تـورات را تبيـين مى خاطر اينبه ؛.عيسى كلمه است2

ــرمال مى ــع مى را ب ــردم را رف ــى م ــات دين ــد ســازد و اختالف ــه چنان ؛كن ــرآن  ك ــان عيســى ق                   از زب
ا جاَء ع(فرمايد:  مى ذينـاِت قـاَل َقـْد ِجْئـتُكُْم ِباْلِحْكَمـِة َو ِألَُبـيِباْلَب   سىيَو َلم َتْخَتِلُفـونَ  یَن َلكُـْم َبْعـَض الـ                  
َ َو َأطِه َفـايف                  كنيـد،  اخـتالف مىهـا  آن كـه برخـى از چيزهـايى را كـه در بـرای اين« ٢ ؛))))ُعـونيتُقوا اّهللاٰ

  .» برای شما بيان كنم
هـا  آن و از ايـن لحـاظ، اختالفـى ميـاناند  هآفريده شد» كن«ايجادی  مخلوقات به كلمهٴ  . همهٴ 3
ها، عيسى خصوصيتى دارد كـه  اما در ميان مخلوقات عالم طبيعت و مخصوصًا در ميان انسان ؛نيست
ندارند. آفرينش ساير موجودات عالم طبيعـت و ائمه نيز آن خصوصيت را  انبيايك ندارند. حتى هيچ

كنـد. روييـدن گيـاه و پديـد آمـدن حيـوان و  (اعم از انسان و غيرانسان) از مجاری عمومى بروز مى
گيرد كه مخصوصًا برای دانشمندان طبيعـى و زيسـت آفرينش انسان، هر كدام از مجرايى صورت مى

قيقاتى عميق است. در اين ميان، خدواند متعـال، مطالعاتى گسترده و تح شده و زمينهٴ   شناسى شناخته
نمايى كرد و فصلى جديد و استثنايى در نظام خلقت گشود و انسانى آفريد كه از آميـزش زن و  قدرت

آفرينش عيسـى حـذف شـدند. از ايـن  مرد پديد نيامد، بلكه اكثر اسباب عادی و تدريجى از صحنهٴ 
 ٣.است كلمه ناميده شده ،جهت است كه عيسى خود

اصـرار » كلمـه«معنای  به» logos« كه چون غربيان بر كلمهٴ  رسد و آن اين مى نگارندهای هم به نظر  نكته
بلكه همـان لفـظ را  ،آنان را حساس كند ،نخواست بر سر لفظقرآن  دانستند، وجود مى داشتند و آن را كلمهٴ 

  سازی كرده باشد.  زمينهبرای تفاهم برد تا كار  به
                                                             

 . 137. اعراف، ١
 . 63. زخرف، ٢
 . 302، ص 3 ، ج ترجمۀ تفسير الميزان. موسوی همدانى، سيدمحمدباقر، ٣
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ابـن جهـم آيـاتي را آورد و بـه نظـر خـودش خطاهـاي         ،9999وميت پيامبران. دربارة معص50

تو  واي بر« :فرمودند7777 بيان و عصمت پيامبران را رد كرد و امام رضاقرآن  پيامبران را از نظر

و جواب  »كه گناهان زشتي را به پيامبران نسبت دادي و كتاب خدا را بر رأي خود تفسير كردي

حضـرت    ةامـا مـن توضـيح دربـار     ؛بيان كردندقرآن  ود با تفسيرآياتي را كه ابن جهم گفته ب

واضح بيان كنيـد. منـاظره چنـين اسـت:      طور را به آنخواهم  شوم. مي نميرا متوجه 7777 يونس

اين نيست كه او گمان كرد خداوند قادر بـر مجـازات او    »لن نقدر عليه«دربارة يونس منظور از 

 »وترك اولي نكـرده «گيرد  رد خداوند بر او تنگ نمياين است كه گمان كمعناي  بهنيست، بلكه 

ا ِإذا َما اْبَتالُه َفَقَدَر َعَل ((((  آمده استقرآن  ديگر ةگونه كه در آي و همان اما هنگامي « 1؛)))) ِه ِرْزَقـهيَو َأم

اگر او گمان كرده بود خدا قادر بر  ؛»زي را بر او تنگ بگيردسازد و رو كه خداوند انسان را مبتال

   شد. كافر مي ،مجازات او نيست

كند. معنای كنـايى آن  اندازه و مقدار استفاده مىمعنای  بهكند  را استعمال مى» قدر« عرب هرگاه كلمهٴ 
                    خداونـد  حضـرت يـونس گمـان نمـود كـه اينلذا  ؛تنگ گرفتن است ،رفته استكار  به جا اينكه در 

 ىعملـ ،گمان كرد كه عمل او و برخوردش نسبت بـه قـومش كه به اين معناست گيرد نمىبر او تنگ 
                    َفَظـن َأنْ ((((فرمايـد:  مىقـرآن  ؛ بـر همـين اسـاس،و در پيشـگاه الهـى عقـوبتى نـدارد نيست جا نابه

ای نـدارد پـس] گمـان  اش را خوب انجام داده و ديگر وظيفه تبليغى هٴ او [فكر كرد وظيف« ٢؛))))هيَلْن َنْقِدَر َعَل 
                 پـس از ايـن گمـان، داسـتان او ادامـه يافـت تـا بـه درون  به همين خاطر »گيريم. نمىنمود كه بر او تنگ 

را هـا  آن دعـوت ،آيدها  آن كه قومش از او خواستند كه نزد گاه آنفهميد كه بهتر بود  جا آن در نهنگ افتاد و
  نمود. مىاجابت 
  
چه بوده است كه تا اين حد منزلـت آن پيـامبر را بـاال    7777 هاي اخالقي حضرت يوسف ويژگي. 51

ـ به نام ايشان قرقرآن  اي در برده است و سوره  ةه در سـور ار داده شده است؟ شكي نيست كه آنچ

    رود. مي شمار به اي از اخالقيات حضرت يوسف گوشهيوسف آمده است 

برخوردهـای او بـه كه  دست يابيم مناسب است7ای از اخالق حضرت يوسف به شمهكه  اينبرای 
افرادی برخورد با آن را و  كنيمدقت  ،بودنشان ثابت بود در هنگام توانمندی وی با برادرانش كه مجرم

                                                             

 . 16. فجر، ١
 . 87. انبياء، ٢
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تا معلوم شود كه چگونه اينان انتقام  نماييماست دارند مقايسه ای از جامعه بر چند نفر ري گوشه دركه 
  عذرخواهى كنند.  وی برادرانش ازگذاشتند  كردند و حتى نمى عفو مى آن حضرتكشند و  مى

اين است كه هنگام گرو گرفتن برادرش به اتهام دزدی، وقتى 7 يكى از كرامات اخالقى يوسف
نيز سارق بود و اين برادر همانند اوست، يوسـف ايـن اتهـام برادرها گفتند: وی برادری داشت كه او 
ها يقالُوا ِإْن (ناروا را شنيد، ولى آن را افشا نكرد:  َنْفِسـِه َو   ىوُسُف فيْسِرْق َفَقْد َسَرَق َأٌخ َلُه ِمْن َقبُْل َفَأَسر

او اتهام ناروا به خود را افشا نكرد و ايـن كرامـت اخالقـى را داشـت كـه راز نهـانى  ١.)))) ْبِدها لَُهميلَْم 
برادرها به حضور وی آمدند و  كه پدر و مادرش با همهٴ  گاه آنرا رسوا نكند. ها  آن برادرها را فاش و

ن كـه يـامروز بـا ا« ٢ ؛))))ْوميكُُم اْل يَب َعَل يقاَل ال َتثْر(گفت:  شند نيز به برادراندر پيشگاه او خضوع كرد
زيـرا زكـات قـدرت، گذشـت  ؛»ستين ىخيبر شما سرزنش و توب ،ار من استيدر اختها  قدرت همهٴ 

سلوك مسـتمر بـه يا  ت كه با كشف و شهودكسانى اس ملكات برجستهٴ  رفتارها نشانهٴ گونه  است. اين
كه كارهـای يوسـف صـديق را بـه خـود نسـبت طور  همان. خدای سبحان اند هاين مقام منيع راه يافت

             بتوانـد بـا قـوانين مصـر 7 يوسـفكـه  اينما بـرای  ٣؛))))وُسَف يَكذِلَك ِكْدنا لِ (فرمايد:  مى دهد و مى
ل شوند، اين نقشه را كشـيديم و بـه او يـاد ود حاضر كرده، به وصال يكديگر نائرادر خود را نزد خب

  ٤.))))ُر ِإنكُـْم َلسـاِرُقونيـتَُها اْلعيأَ (كننده بگويد: اعالم گاه آنداديم تا آن پيمانه را در بار برادرها بگذارد، 
          خـدای سـبحان  دهد كه خـود را مظهـر بعضـى از اسـمای تاّمـهٴ  مى ه يوسف صديق اجازهب چنين هم

خيرالمنزلين، از اسـمای حسـنای خـدای سـبحان اسـت كـه حضـرت  ٥.))))َن يُر اْلُمنِْزليَأنَا خَ  و(بداند: 
           وسـيع را زيـر پوشـش گرفـت،  ای وفـان منطقـهدهـد. وقتـى ت مـى نيز آن را به خدا نسبت7 نوح

ذيَفِإَذا اْسـَتَو (فرمود: 7 خدای سبحان به نوح الـ ِ           یَت َأْنـَت َو َمـْن َمَعـَك َعَلـى اْلُفْلـِك َفُقـِل اْلَحْمـُد ِهللاّٰ
اِلم انا ِمَن اْلَقْوِم الظ َأنِْزْلنيَنج در          بگو: پروردگارا،« ٦؛))))َن يُر اْلُمنِْزليُمنَْزالً ُمباَركًا َو َأْنَت خَ   ىَن َو قُْل َرب 
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               و بـه منـزل خـوب ای  هكننـد ن نـازليچـون تـو بهتـر ؛فـرود آور ىامنـ یهنگام نزول، مـرا در جـا
       د: يـفرما مـى  كـرده،بيـان خـود  هٴ ق به اذن خدا دربـاريوسف صدير را ين تعبيمشابه ا ».ىده ىمأوا م

            كننـدگان افـراد  يىراين پـذيبهتـر رو، ايـننم و از ير المنـزليـمن مظهـر خ ىعني ؛))))نيُر اْلُمْنـِزليَوَانا خَ (
  .هستم نازل

پدر و مادر  همراهبرادران  كه وقتى همهٴ  كرد ىكرامت اخالقى يوسف بار ديگر به اين صورت تجلّ 
َو َرَفَع (: گفت گزاری خداونددر مراسم ستايش و شكر ،تكريم كرد راها  آن وی به حضور او آمدند و

دايَأَبَو  وا َلُه ُسج رون آورد.يـخداوند بـه مـن احسـان كـرد و مـرا از زنـدان ب« ١؛))))ِه َعَلى اْلَعْرِش َو َخر«      
يان بـه چـاه انـداختنش نيـز بـه : مرا از چاه بيرون آورد تا مبادا برادرها شرمنده شوند. از جرنفرمود
ِمـْن َبْعـِد َأْن (: شيطان بين من و برادرانم رخنه و تباهى ايجاد كـرد: فرمود و كرد تعبير يادترين  لطيف
 به  ،نمونه كرامتى است كه انسانِ ترين  جميل، لطيفصدر و عفو  سعهٴ  ٢ .))))ىَن ِإْخَوتيَو بَ   ىنيطاُن َب ينََزَغ الش

  ٣آن متصف است.
  
چيست؟ در صورت امكان اند  هالگوي تربيتي مطرح شددر قرآن نام چهار تن از زناني كه . 52

  . معرفي كنيدها  آن چند كتاب دربارة اين زنان و الگوي تربيت بودن

  بايد به آنان اقتدا كنند عبارتند از: و زناناند  هالگوی مثبت معرفى شددر قرآن زنانى كه  
َ اْصـَطفاِك َو يا َمرْ يَو ِإْذ قاَلِت اْلَمالِئَكُة (فرمايد:  او مى در بارهٴ قرآن  كه 3حضرت مريم . 1 ُم ِإن اّهللاٰ

َرِك َو اْصَطفاِك َعلى م، يمـر یم] گفتنـد: ايرا كه فرشتگان [به مر ىاد كن] وقتيو [« ٤؛)نيِنساِء اْلعاَلم  َطه
  » داده است. یان برتريزه ساخته و بر زنان جهانيده و پاكيخدا تو را برگز

ُ َمَثًال ِللذ(زن فرعون  . 2 اْلَجنِة َو  ىتًا فِ يِعْنَدَك َب   ىَأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ قاَلْت َرب اْبِن لَن آَمنُوا اْمرَ يَو َضَرَب اّهللاٰ
ن ن  ىَنج اِلم  ىِمْن ِفْرَعْوَن َو َعَمِلِه َو َنج اند زن فرعون  مان آوردهيآنان كه ا یو خدا برا« ٥؛))))نيِمَن اْلَقْوِم الظ

                                                             

 . 100. يوسف، ١
 . 100. يوسف، ٢
  آبادی مراجعه نماييد. اّهللاٰ صالحى نجف ، نوشتهٴ آيةجمال انسانيتباره، به كتاب  . برای اطالعات بيشتر در اين٣
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بنا كن و مرا از  یا من نزد خودت در بهشت خانه یكه گفت: پروردگارا، برا گاه آن ؛را مثل آورده است
  » بخش. يىن قوم ستمكار رهايو كردارش نجات ده و مرا از افرعون 

  عبارتند از: اند  هبه عنوان زنان بد معرفى شدقرآن  نام دو زنى كه در
  فرمايد:  چنين مىها  آن دربارهٴ قرآن  زن لوط و زن نوح كه . 2و1
ُ َمَثًال ِللذ(((( ِن َفخاَنتاُهما يِن ِمْن ِعباِدنا صاِلحَ يٍط كاَنتا َتْحَت َعْبَد َن َكَفُروا اْمَرَأَت نُوٍح َو اْمَرَأَت لُويَضَرَب اّهللاٰ
ِ َش يْغنِ يَفلَْم  اِخليئًا َو قيا َعنُْهما ِمَن اّهللاٰ اَر َمَع الداند، زن نوح  دهيآنان كه كفر ورز یخدا برا« ١؛))))َن يَل اْدُخَال الن

ه آن دو بـ ىولـ ؛سته از بندگان ما بودنديشا دو بندهٴ  ىو زن لوط را مثل آورده است كه تحت سرپرست
ساخته نبود و [بـه آن دو ها  ی آنامبر] براياز آن دو [پ یچ كاريفر] خدا هيانت كردند و در برابر [كيخ

  .»ديداخل آتش شو ،شوندگان گفته شد با داخلزن] 
و... در ذيل اين آيات و  الميزانو  نمونهتوانيد به تفاسيری نظير  مى اين زنانبا بيشتر  آشنايىبرای 
  كنيد.  هجعارماّهللاٰ جوادی آملى ةليف آيأت، ينه جالل و جمالزن در آئكتاب 
  
  چه كساني هستند ؟ كه در قرآن آمده است، قوم يأجوج و مأجوج . 53

و  94يكى سورW كهف، آيۀ  است: مجيد در دو سوره از يأجوج و مأجوج سخن به ميان آمدهقرآن  در
وحشـِى  كه اين دو نام متعلق بـه دو قبيلـهٴ دهد  مى خوبى گواهى . آيات به96سورW انبيا، آيۀ  یديگر

. داليـل اند هخونخوار بوده است كه مزاحمت شديدی برای ساكنان اطراف مركز سكونت خـود داشـت
هـای  فراوانى از تاريخ در دست است كه در منطقۀ شمال شرقى زمين در نـواحى مغولسـتان در زمان

 زاد و ولـدسـرعت  بهمـردم ايـن منطقـه  است. گذشته، گويى چشمۀ جوشانى از انسان وجود داشته
روان ايـن  ىچـون سـيل شـدند و هـم مـى كردند و پس از فزونى به سمت شرق يا جنوب سرازير مى

  شدند.  مى جا ساكن دادند و تدريجًا در آن مى سرزمين را زير پوشش خود قرار
 ،هـا آن كى ازاست كه ي ذكر شدههای مختلفى  دوران ،آسای اين اقوام برای حركت سيلدر تاريخ 

كـه تمـدن  اسـت »آتـيال« دوران هجوم اين قبايل وحشى در قرن چهارم ميالدی تحـت زمامـداری
  امپراتوری روم را از ميان بردند.

                                                             

 . 10. تحريم، ١
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شود، در قرن دوازدهم مـيالدی بـه محسوب مىها  آن دوران ديگر كه ضمنًا آخرين دوران هجوم 
جوم آوردند و بسياری از شهرها ربى هسرپرستى چنگيزخان صورت گرفت كه بر ممالك اسالمى و ع

  جمله بغداد را ويران كردند.از
اتفاق افتاد كه در حدود سال پانصـد قبـل از مـيالد ها  آن در عصر ذوالقرنين نيز هجومى از ناحيهٴ 

حكومت متحد ماد و فارس به وجود آمد و اوضاع تغيير كرد و آسيای غربى  ،ولى در اين تاريخ ١؛بود
رسد كه يأجوج و مأجوج از همـين قبايـل  مى به نظر ،ايل آسوده شد. به اين ترتيباز حمالت اين قب
 ازنمودنـد تقاضـا  از وی كه مردم قفقاز به هنگام سفر ذوالقرنين به آن منطقـهاند  هوحشى (مغول) بود

های  و او نيز اقدام به كشيدن سّد معروف ذوالقرنين نمود. از مجمـوع گفتـه جلوگيری كندها  آنهجوم 
 ىبـاالي هـای بخشاند كـه در  های بزرگى بوده يأجوج و مأجوج امت يا امت كه آيد تورات نيز بر مى

  اند.  كردند و مردمى جنگجو و معروف به جنگ و غارت بوده شمال آسيا زندگى مى
 . آنانكنند ا زندگى مىيامتى كه در شمال شرقى آس ؛اجوج و ماجوج مغول هستندي بر اين اساس،
ال يـق داريشدند و مدتى از طر ور مى ن حملهيبزرگ بودند كه مدتى به طرف چ ىامت ،ميدر اعصار قد
عنـى بعـد از يگر يشدند و مدتى د ر مىيگر نواحى سرازيران و ديا ن ارمنستان و شماليقفقاز به سرزم

ن ياگفتند. از  مى »تيس«راها  آن انييبردند و اروپا كه سد ساخته شد به سمت شمال اروپا حمله مى آن
م كه از كتب يدولت روم سقوط كرد. در سابق گفت ،ن حملهيور شدند كه در ا گروهى به روم حمله ،نژاد

  ٢اقصاى شمال بودند. از سكنهٴ  ،فسدمُ  ن امتِ يشود كه ا هم استفاده مى قيعهد عت
  
54 .است؟ و سرنوشت آنان چه بودهاند  هچگونه مردمي بود اصحاب رس    

های فراوانى ارائه شده اسـت  آمده چه كسانى هستند، ديدگاهقرآن  كه در ّس اصحاب ركه  اين بارهٴ در 
  آوريم: مىها را  آن كه برای آگاهى شما

ای در يمامه بودند و پيامبری به نام حنظله داشتند. آنان پيامبرشـان را در  ، طايفهاصحاب رّس  . 1
  چاه افكندند و او را به اين طريق كشتند.

  عذاب شدند. حضرت شعيب كه گرفتاراز مردم زمان  عبارتند اصحاب رّس  . 2
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  زيستند. مى ، بقايای قوم ثمود بودند كه در يمامهاصحاب رّس  . 3
  قديمى ساكن بين شام و حجاز بودند. های ، عرباصحاب رّس  . 4
  شام بودند و پيامبرشان حبيب نجار بود. ، مردم انطاكيهٴ اصحاب رّس  . 5
كردنـد و گرفتـار عـذاب الهـى  مى در اطراف رود ارس زندگى ، مردمى بودند كهاصحاب رّس  . 6

   ١.سختى شدند
امـا  ؛های بيشتری دارد و با اسم رّس هم تناسـب دارد ديـدگاه ششـم اسـت ديدگاهى كه روايت 

طلبد. اجماالً روايات را مرحوم  صحت و ُسقم روايات و سخنان مطرح شده در آن فرصت ديگری مى
  شود. مى ارائهقل كرده كه با توضيحى خدمتتان ن عيون اخبارالرضاصدوق در 
را بـه  سـكونت اصـحاب رّس  ى سفر كنيد و به جلفا برويد، محلاگر به آذربايجان شرق توضيح:
  شهر كوچكى در كنار رود ارس است. ،بينيد. جلفای ايران مى چشم خود

ارديبهشت، خـرداد، های فروردين،  دوازده شهر داشتند به نام ،های اين رود در كناره اصحاب رّس 
تير، مرداد، شهريور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند. همين االن در كنـار ايـن رودخانـه، شـهركى 

 نام دسته كه يادگار شهر دی است شهركى است به ،نام اردوباد كه يادگار شهر ارديبهشت است است به
هر، آبـاد و حاصـلخيز بودنـد. شـهر نام آزا كه يادگار شهر آذر است. اين دوازده ش شهركى است به و

كـرد. مـردم ايـن  مى در اين شهر زندگى تر و پايتخت بود و پادشاه اصحاب رّس  اسفند از همه بزرگ
 »درخـت شـاه«پرسـتيدند و آن را  مـى شـدند، درخـت صـنوبر را مـى ناميـده شهر كه اصحاب رّس 

د بود. در هر كدام از يازده شـهر آب قرار داشت و در شهر اسفن درخت در كنار چشمهٴ  ناميدند. شاه مى
ای كـه شـمردند. از آب چشـمه مـى را محتـرمها  ديگر از تخم اين صنوبر كاشته بودند و اين درخت

كردند. در هر كدام از اين شـهرهای دوزاده  مى درخت در كنار آن بود، صنوبرهای ديگر را آبياری شاه
كردند و برای درخت  مى شهر در آن روز شادی داشتند و مردم آن مىگانه، در هر ماه يك روز را عيد 

 رسـيد، مـردم يـازده شـهر بـه اسـفند مـى كردند. وقتى كه نوبت عيد اسفند مى مقدس صنوبر عبادت
گرفتنـد. دوازده روز در ايـن شـهر جشـن و  مـى كردند و جشن مى درخت را عبادت آمدند و شاه مى

رقصـيدند و  مـى شـدند، مى خوردند، مست ىم شراب :كردند مى توانستند شادی مىشادی بود و آنچه 
  رفتند. مى های خود پس از پايان جشن به شهرها و خانه

                                                             

 . 160تا  148، ص 14 (ط. بيروت)، ج  بحار األنوار. مجلسى، محمد باقر،  ١
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سـوی خـدا  های طوالنى آنـان را بـه خدا سالخداوند برای هدايت آنان پيامبری فرستاد. پيامبر 
 ،خـدايا«پيامبر خدا به خدا عرضه داشـت: كه  ايننكردند تا گوش ولى به سخنان پيامبر  ؛دعوت كرد

  »درختان صنوبر را خشك بكن و قدرت خودت را به آنان نشان بده. همهٴ 
. آنان فهميدند كه علـت خشـكى اند هصنوبرها خشك شد فردای آن روز ديدند همهٴ  اصحاب رّس 
آن پيامبر را گرفتند و در  ،همين پيامبر است. تصميم گرفتند او را بكشند. برای همين ،درختان مقدس
پيامبر خدا زنده بود، چاه را با خاك پر كردند. خداوند بر آنان خشم گرفت كه  لىدرحاچاه انداختند و 

در روز دوازدهـم كـه  ،بردند مى و در آن روز كه همه در شهر اسفند بودند و در جشن و شادی به سر
چون آهـن گداختـه شـد. حـرارت  باد بسيار شديدی آمد و زمين زير پای آنان هم ،پايان جشن بود

مردمى كه در كنـار رود ارس بـا  ،اد شد كه بدن آنان مانند سرب، آب شد و به اين ترتيبچنان زي آن
   ١.به كام مرگ رفتند گىهم ،كردند مى ناز و نعمت زندگى

است و چون آنان پيامبرشـان را در چـاه دفـن كردنـد، آنـان را  »دفن كردن« یمعنا به رّس  كلمهٴ 
ناميدند و اكنـون آن رود، رود ارس  آنان، رود رّس كار  بهگفتند و آن رود را هم با توجه  اصحاب رّس 

  شود. مى ناميده
  ٢.مراجعه كنيد نواربحاراأل كتاب 14توانيد به جلد  مى برای آگاهى كامل

  
  ابولهب چيست؟   ةشأن نزول سور. 55

موريت أمنازل شد و پيغمبر   ٣))))نيَرَتَك اْألَْقَربيَو َأْنِذْر َعش((((آيهٴ  هنگامى كه است از ابن عباس نقل شده
پيغمبـر  ،دعـوت خـود را علنـى سـازندكننـد و را انذار و به اسالم دعوت  يشنزديك خو بستگانيافتند 
 تحـتگفت كـه  مى اين جمله را عرب زمانى .»!ا صباحاهي«صفا آمدند و فرياد زدند:  بر فراز كوه9 اكرم

  .همه را با خبر سازد و به مقابله برخيزندكه  اينبرای  ؛گرفت مى دشمن قرار هجوم غافلگيرانهٴ 
» محمـد«فتـه شـد: گ كشـد؟ مى گفتند: كيست كه فرياد ،هنگامى كه مردم مكه اين صدا را شنيدند

به من بگوييد، اگر به شـما خبـر دهـم كـه «فرمودند: ايشان  به سراغ حضرتش رفتند. جمعيت .است
                                                             

 . 205، ص 1 ج  ،7يون أخبار الرضاع. ابن بابويه، محمد بن على، ١
 . 148، ص 14 (ط. بيروت)، ج  بحار األنوار. مجلسى، محمدباقر، ٢
 . 214. شعراء، ٣
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در پاسـخ  »شوند، آيا مرا تصـديق خواهيـد كـرد؟ مى ور سواران دشمن از كنار اين كوه به شما حمله
د؛ من شما را در يدى عذاب شدين ير لكم بيانى نذ«فرمودند:  ايم. گفتند: ما هرگز از تو دروغى نشنيده

هنگـامى كـه  نمايم). مى دعوتها  (شما را به توحيد و ترك بت »د الهى انذار مى كنميرابر عذاب شدب
ن سـخن مـا را جمـع يا تو فقط براى هميان و مرگ بر تو باد! آيز«گفت:  ،ابولهب اين سخن را شنيد

 1.در اين هنگام بود كه اين سوره نازل شد» كردى؟
                    شـد كـه ايـن سـوره بـاخبر )كه همسـر ابولهـب (ام جميـلاند: هنگامى افزوده جا اينبعضى در 
سـنگى  ،ديد نمىآن حضرت را كه  درحالى و آمد9 اكرم و همسرش نازل شده، به سراغ پيغمبردربارW او 

                     اگـر او را بيـابم بـا  ،بـه خـدا سـوگند اسـت. محمد مرا هجـو كـردهام  هدر دست داشت و گفت: من شنيد
                  اصـطالح اشـعاری در مـذمت پيغمبـر و  . سـپس بـهمن خودم نيز شـاعرم .زنم مى همين سنگ بر دهانش

   ٢.اسالم بيان كرد
او را  ،از يـك فـرد تخلّفمرتبه  تر از آن است كه با يك الزم به يادآوری است كه خداوند مهربان

جمله ابولهـب را تر چندين بار خويشان، از پيشه پيامبر مسلّم است ك ،بنابراين  نمايد.چنين هجو  اين
پـس از  ست.ا  هروشن ساخت آنانجمع و آنان را موعظه كرده و با داليل عقلى و منطقى، حق را برای 

  كرد.را هجو  ویخداوند نيز  ،ها، وقتى ابولهب در جمع مردم به پيامبر توهين نمود آن اتمام حّجت
  
؟ مگـر  گـردد احسـن القصـص   7777 كه ماجراي حضرت يوسف شدهايي باعث  چه ويژگي. 56

عجيـب و   ،ج و شورانگيز نيست؟ مگر ماجراي اصـحاب كهـف  داستان موسي و عبد صالح مهي

   نخبگي يافته است؟7777شگفت نيست؟ و... چه شده است كه داستان حضرت يوسف
مصدر و  ،لمهك اند اين ث است. بعضى گفتهين قصه و حديهتر، بمعناى قصه و احسن القصص به قصص

                                                             

. همين روايت را قبل از عالمۀ مجلسـى، ابـن شـهر آشـوب در 164، ص 18 (ط. بيروت)، ج  ، بحار األنوار. مجلسى، محمدباقر1
مناقـب آل أبـى ابن شهر آشـوب مازنـدرانى، محمـد بـن علـى، »: يقال«سيد رضى با  نقل نموده و قبل از ايشان» روی«با  مناقب
 . 179ص  مجازات نبوية،؛ سيد رضى، محمد بن حسين، 46، ص 1 ج  ،7طالب
( با كمـى تلخـيص). همـين  7324، ص 10، ج تفسير قرطبى،  نقل از 414، ص 27 ج  تفسير نمونه،. مكارم شيرازى و ديگران،  ٢

فى الفتوح رازى و فخر رازى و  و ابودرالمنثور ) و 60، ص 2(ج  الكاملو ابن اثير در  مجمع البيانتفاوتى، طبرسى در مضمون را با 
 اند.  ، در تفسير اين سوره نقل كردهظالل القرآن
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اسم مصدر (خـود معنای  بهكدام باشد صحيح است؛ چه اگر  ى) است. هريسرا اقتصاص (قصهمعنای  به
واليت  ،بهترين داستان است؛ زيرا اخالص و توحيد او را حكايت نموده داستان) باشد، داستان يوسف

                  و سـلوك  سـازد كـه چگونـه او را در راه محبـتاش مجسـم مـىنسـبت بـه بنـده خدای سبحان را
ّ  و تربيت نمود از ته چاه اسـارت و طنـاب  ،ت كشانيد و دست او را گرفتهت به اوج عزّ از حضيض ذل
مصـدر معنای  بـهورد. اگـر آبـه بـاالی تخـت سـلطنت  ،يت و زندان عـذاب و شـكنجهو رّق  بردگى
اسـت؛  يشرابهترين سُ  ،ودهسرقرآن  يوسف به آن طريق كه باز هم سراييدن قصهٴ  ،ى) باشدسراي (قصه

تر را عفيف كه ممكن نيست كسى چنين داستانى شدهطوری بيان  ،ای عاشقانه استكه قصه زيرا با اين
  .تر از آن بسرايد و پوشيده

 ها را برايـت بهتـرين قصـه ،قـرآن ايـن اين است: ما با وحـِى  –و خدا داناتر است  –معنای آيه 
 ١.نسبت به آن از غافلين بودی يم و تو قبل از سراييدن ماسراي مى

تـرين عـالى ترسـيمى از ،انگيزش كه فرازهای هيجان چرا اين داستان بهترين داستان نباشد با اين
 كنـيم. مـى وبى مشاهدهخ در اين داستان بهرا چيز  خدا بر همه های زندگى است. حاكميت ارادهٴ  درس

                     را هـا  آن نقـش بـر آب شـدهٴ  های بينـيم و نقشـه مـى سرنوشت شـوم حسـودان را بـا چشـم خـود
 مالی سـطورش مجّسـ هرا در البـ اتقـو ى وو عظمت و شكوه پارساي عفتى كنيم. ننگ بى مشاهده مى

و روزهـای يـك زنـدانى ها  در قعر چـاه، شـب ى يك كودك كم سن و سال راتنهاي منظرهٴ  .بينيم مى
 بـاألخرهس و نوميـدی و های تاريـك يـأ د از پس پردهامي ى نورچال زندان، تجلّ گناه را در سياه بى

در ايـن داسـتان از مقابـل  ،آگاهى و امانت است، همـه نتيجهٴ  عظمت و شكوه يك حكومت وسيع كه
 .رود مى چشم انسان رژه

قـوم و جمعيـت در  زنـدگى يـك شـود و مى دگرگون الحظاتى كه سر نوشت يك ملت با يك خواب پرمعن
ـنعكس  ،درس بزرگ ديگرها  يابد و ده مى بيدار الهى از نابودی نجاتپرتو آگاهى يك زمامدار  ـتان م در اين داس

  چرا احسن القصص نباشد؟ ؛شده است
مهـم ايـن اسـت كـه در مـا  ؛ى كافى نيسـتيتنها گذشِت يوسف، بهسر احسن القصص بودنِ  منتها

  ٢.دهيم همه درس بزرگ را در روح خود جای باشد كه بتوانيم اين ای شايستگى چنان آن
                                                             

 . 3. يوسف، ١
 . 302، ص 9 ، ج تفسير نمونه. مكارم شيرازى و ديگران،  ٢

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 465 تفسير برخى آيات قرآن 

   فرق اساسي كافر و مؤمن چيست؟. 57
كافر كسى است  ،بنابراين .آيد پوشيدن مىمعنای  به» كفر«تسليم بودن و كافر از معنای  بهاسالم از ِسلم 

ترين و برترين حق، خداوند متعال است كه داليل و براهين  ها، روشن در ميان حق .كه حق را بپوشاند
پس كسى كه اين حق را انكار كند، بدترين و شديدترين نوع  ؛است قدرتش برای همه ظاهر و آشكار

  كفر را دارد.
» مسـلمان«مراد از  و آمد» مانيا«، »اسالم«مثًال در كنار  ؛های ديگری پيدا شد اصطالح رفته، رفته

شد كه  اگر معلوم مى گاه آن .بدهدشهادت كسى شد كه در ظاهر حال، به يگانگى خدا و رسالت محمد 
» مـؤمن«بـه او  ،هادت واقعى است و از عمق وجود فـرد نشـأت گرفتـه و بـه آن اعتقـاد دارداين ش
گفتند و اگر معلوم بود كه شهادتش فقط زبانى است و در قلبش هيچ نفـوذی نـدارد بلكـه قلـبش  مى
 ؛نام داشت »مسلمان« ،گرفت و اگر هيچ كدام معلوم نبود مىنام » منافق« ،برعكس زبانش است كامالً 
  تر از مؤمن و منافق شد. ى مسلمان عاميعن

ن بـه عمـوم پيـروان ااصطالح ديگری نيز در كتب شيعه رايـج شـد كـه مسـلم ،های بعد در زمان
  شيعه باشند. گانهٴ  دوازده كه پيرو ائمهٴ اطالق شد به كسانى مؤمن ولى  ؛گفته شد9 حضرت محمد

كـم بـه  كم .شـد كند گفتـه مى و انكار كسى كه حقيقت رسالت پيامبر را بفهمد كافر نيز ابتدا به هر
جهـت منكـر آن هسـتند.  مشركان نيز كافر گفته شد با اين استدالل كه حق برای آنان ثابت شده و بى

با اين استدالل كه پس از دعوت به مباهله، حقانيت اسـالم  ندشد خواندهنيز كافر اهل كتاب رفته رفته
  است. شده برايشان روشن

های موجود در كالم، مراد از آن روشـن  رود بايد از قرينه مىكار  بهن كلمات بنابراين، هرجا كه اي
برنـد و بـا هـم ازدواج  مسـلمانان از هـم ارث مى  شود. اسالم پيش از ايمان است و بر اساس اسالم،

اما ثواب و اجر الهى بر اثـر ايمـان و عقـد  ؛شود يعنى ظواهر جامعه بر اساس اسالم اداره مى ؛كنند مى
شهادت دادن به توحيد و يگانگى خـدا و تصـديق بـه رسـالت رسـول  ،رسد. اسالم به افراد مى قلبى
عقد قلبى و درونى و گردن نهادن به امـر  ،است و شهادتين مرز بين اسالم و كفر است. ايمان9 اكرم

زد و سـا كند و شهادتين را بر زبان جاری را قبول هر كسى كه در ظاهر اسالم  ،خداوند است. بنابراين
است كه حقانيت اسالم را در قلـب   مؤمن كسى جا آورد، مسلمان است؛ اما هاعمال ظاهری اسالم را ب
  كار بندد. تعاليم دين را به ،پذيرفته باشد و با اعتقادات
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     تـوان بـه ويژگـى كـافران در سـاحت عمـل فـردی و  های منافقان و مؤمنـان، مى با نفى ويژگى
               . كـافران اشـاره كـرده اسـت یهـا بـه بعضـى از ويژگىقـرآن  آيات ،لحا درعيناجتماعى پى برد؛ 

  اند: بخشى از اين آيات چنين
  )؛36، . انفاق مال برای جلوگيری از دين (انفال1 
  )؛81، های الهى (غافر . استهزای نشانه2 
  )؛56، . مجادله به باطل (كهف3 
  . پايمال ساختن حق (همان)؛4 
  )؛31، (سبأقرآن  به شتنندا . ايمان5 
  ).3، های الهى (احقاف . رويگردانى از فرمان6 
  
تـوان   كار دشمنان اسالم بوده يا مـي  . اين،سپتامبر ربط دادند11توبه را به حوادث  ةسور. 58

  دانست؟قرآن  آن را از معجزات
دينه در مقابل ای از منافقين م سورW توبه دربارW جريان مسجد ضرار است كه عده 108و  107آيات 

با  آنان اند كه برخى هم احتمال داده .مسجدی بنا كردند كه پايگاه منافقين باشد9 مسجد پيامبر اكرم
اين مسجد پايگاهى شـد در  ،هرحال به .های روم در ارتباط بودند دشمنان بيرونى اسالم مثل مسيحى

  بود.9 مقابل پايگاه اصلى اسالم كه مسجد پيامبر اكرم
سؤال  محلكه  109كند و آيۀ  های اين دو مسجد و افرادش را بيان مى ويژگى ،108و  107 اتآي

نهد و كارش را  مى اكسى كه بنيانش را بر تقو « فرمايد: كند و مى اين دو مسجد را مقايسه مى ،شماست
دهد و دنبال رضوان و رضايت و خشنودی خداوند اسـت بهتـر اسـت [يعنـى  انجام مى ااساس تقو بر

كـه  درحالىهای پرتگاه جهنم اسـت،  ه مسجد پيامبر را ساختند] يا كسانى كه بنيانشان بر لبهكسانى ك
  ١».كند و خداوند ستمكاران را هدايت نمى ؟كنند در آن سقوط مى
َس بُنْياَنُه َعلى(((( :در اين آيه َس بُنْياَنهُ   َتْقوى  َأ َفَمْن َأس َو ِرْضواٍن َخيٌر َأْم َمْن َأس ِ َشفا ُجُرٍف هاٍر   َعلى ِمَن اّهللاٰ
اِلمين  َفانْهاَر ِبِه فى ال يْهِدی اْلَقْوَم الظ ُ چند كلمه وجود دارد كه موجب اين پرسش شده ، )))) ناِر َجَهنَم َو اّهللاٰ

                                                             

 . 109. توبه، ١
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كنار نهـر آب يـا  »ُجُرف« چيزی؛ هٴ لبمعنای  به »َشفا«ساختمان؛ معنای  به »بنيان«است كه عبارتند از: 
شخص يا ساختمان سستى است كه  معنای به »هار« گويند كه زير آن را خالى كرده باشند و چاه را مى

  در حال سقوط است.
سست و در حال ها  آن و بنيان ااما محتو ؛نفاق و منافقان، ظاهری زيبا دارند اين بدان معناست كه

مثـل كسـى  ،ثبـات منـافقين كار بىكه  است به اينتشبيه روشنى شده  جا اين ،درحقيقت .سقوط است
كند كه اشاره به جريان  زودی سقوط مى ايش خالى شده و بهاست كه در لب پرتگاهى ايستاده و زير پ

جـای پـای  ،درحقيقـت ،افرادی كه بنيان كارشـان براسـاس تقواسـت سو، . از آنمسجد ضرار است
دهند. آن يكى در جهـنم سـقوط  و تقوا كارشان را انجام مى »رضايت الهى« محكمى دارند و براساس

بـين مؤمنـان و معلوم است ايـن آيـه  كه شود. چنان مند مىو سعادت يابد مىكند و اين يكى نجات  مى
  كرده است.  تشبيه و مقايسهمنافقان، 

كـه  . اينسپتامبر ارتبـاطى نـدارد 11تفسيری به جريانى مثل  منظربنابر آنچه گذشت، اين آيه از 
 كـه يـا اين ١»رٍ هـا ُجُرفٍ « اند خيابانى كه اين اتفاق در آن افتاده از لحاظ اسم شبيه بوده به برخى گفته
هـای  شـبيه برج ) كـه»9« و »1«( كشـيده دارد كـه دو عـددِ  »109« هٴ انـد آيـ گفته تأييدبرخى برای 

تشـبيهاتى اسـت كـه دليلـى بـرايش  است؛نوعى برداشت شخصى  ها اينرسد  به نظر مىست، دوقلو
ير بكنـيم و توانيم براساس نظر شخصى و برداشت شخصى خودمان تفس را نمىقرآن  نداريم. ما آيات

 سـنّتی حرام است و در روايات متعددی از شيعه و اهل أشود و تفسير به ر مى »تفسير به رأی« گرنه
  آتش بر آن داده شده است. هٴ وعد

را تفسير كنيم. و حق نـداريم بـه علـت قرآن  آيات ،توانيم بدون دليل عقلى يا نقلى نمى ،بنابراين
ديگری آن را  هٴ باشد يا آي جا اينروايتى در يا  ا را ياری كندم »لغت« كه معنای بدون اين ،تشابه لفظى

گونـه  نسبت بـدهيم. اينقرآن  تفسير كند يا دليل علمى يا عقلى قطعى آن را حمايت كند، چيزی را به
  ذوقى دارد.  هٴ نيست و جنبمطابق قرآن  با اصول و قواعد تفسير ،توجيهات

ای را بـا ذوقيـات  اگر هر واقعـه .و شيرين هستيمدر تاريخ، هر روز شاهد حوادث گوناگون تلخ 
خالف قواعد و اصول تفسير اسـت، سـبب سسـتى و كه  اينتطبيق دهيم، عالوه بر قرآن  خود با آيات
كريم، به كليات، معيارها، افكار، اعمـال، قرآن  اعتقاد به اين كتاب آسمانى خواهد شد. هٴ سبكى دربار

ره كرده است و كمتر به جزئيات و وقايع پرداخته است. بنابراين، نتايج اعمال، دشمنى دشمنان و... اشا
  صحيح نيست. ،قرآن تطبيق وقايع و حوادث بر آيات

                                                             

 است. » هاردن جردن «. نام خيابان ١
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ها روي زمين به فساد مشغول بودند. مگر چه كسـاني روي   در كتابي خواندم ابليس و جن. 59

بـود ابلـيس    مطلب نوشته ◌ٔ هكردند؟ ادام ين خون و خونريزي ميها روي زم زمين بودند كه جن

پس چه طور است كه وقتي خداوند بـه فرشـتگان و    ،كساني بود كه به اسارت گرفته شد وجز

دانستند  فرشتگان نمي ،كند دهد در برابر آدم سجده كنند و ابليس سجده نمي ابليس دستور مي

پـس چـرا از    ،نيست؟ مگر خودشان ابليس را به اسارت نبرده بودنـد ها  آن كه ابليس از جنس

   ت او باخبر نبودند؟هوي

توان اعتنا  نمىبه هر منبعى  .كنيد دربارW موضوعات دينى بايد دقت كنيد كه از چه منبعى اطالعات كسب مى
  :شود مى ارائهخدمتتان  زيرنكات  ،كرد. برای واضح شدن اصل مطلب

پـس «؛ ))))ِمـَن اْلِجـن َس كـانَ يَفَسَجُدوا ِإال ِإْبلـ(((( :نه فرشته ،بوده است» جن« شيطان يا ابليس اّوالً 
شيطان به تصريح خودش از جنس آتش بوده  ،عالوه بر اين ١»س كه از جن بود.يسجده كردند جز ابل

 چنين همنيامده است كه مالئكه و فرشتگان از آتش خلق شده باشند. قرآن  ولى در هيچ جای ٢؛است
فرشـتگان بـه دليـل ماهيـت خلقتشـان كـه  آن ح شده كه ابليس عصيان كـرد و حـالتصريقرآن  در
  كنند. وجه عصيان نمى هيچ به

جـن ماننـد  ،كه طرح تفصيلى و تفسير آن در اين مجال ممكـن نيسـتقرآن  ثانيًا براساس آيات 
را يكـى  ،بر سـر دو راهـى قـرار گيـرد گر و صاحب اراده است و هنگامى كهانسان موجودی انتخاب

موجودی انتخابگر و صاحب اراده بـوده و  ،جا كه جن بوده است شيطان از آن ،بنابراين ٣.گزيند برمى
  .سرپيچى كنداز فرمان خداوند  ستهتوان مى
شود كـه ايـن نشـان  ) اين است كه ابليس از فرشتگان استثنا مى31و  30،(حجر ظاهر كالم الهى 
و مـاهيتى  اسـتوع محققين معتقدند كه ابليس از جن دهد ابليس از فرشتگان بوده است. در مجم مى

 – با هـم – گروهى معتقدند كه فرشتگان و ابليس ،لذا در بررسى اين آيات ؛متفاوت با فرشتگان دارد
در آيات الهـى چنـين  ،ها آن فرشتگان و اكثريت اما از باب غلبهٴ  ؛اند شدهمأمور به سجده  ،يك امر با

يكـى بـه  اسـت: گروهى ديگر معتقدند كه اساسًا دو امر شـده ٤كرديم. تعبير شده كه به فرشتگان امر
  ذكر شده است. اّول تنها امر ،اما در آيه ؛فرشتگان و ديگری به ابليس

                                                             

 . 50. كهف، ١
 . 12. اعراف، ٢
 . 38؛ اعراف، 6؛ تحريم، 24؛ بقره، 11و 15و 14؛ جن، 130؛ انعام، 56. ذاريات، ٣
 . 29و  28. حجر، ٤
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ابلـيس [بـه جهـت كثـرت « :فرماينـد نظر ديگری دارند. ايشـان مى;مرحوم عالمه طباطبايى 
 در خطبـهٴ 7(اميرالمـؤمنين .ار داشـتندای بود كه فرشتگان در آن مقـام قـر عبادت] در مقام و رتبه

های دنيا بوده  فرمايد: ابليس شش هزار سال خداوند را عبادت كرد كه معلوم نيست از سال قاصعه مى
اما ابليس به دليـل  ؛يا آخرت) و لذا متمايز از آنان نبود و امر به سجده متوجه همين مقام و مرتبه بود

تعبيـر حضـرت  ،اينو از فرشـتگان متمـايز شـد. بنـابر دل كـرمخالفت و عصيانش از اين مقام تنـزّ 
فرمايند: ابليسـى كـه  حضرت مى ،درواقعتواند باشد.  قاصعه نيز به همين مالك مى در خطبهٴ 7على

   ١».ل نموداز آن مرتبه تنزّ  ،استكبار واسطهٴ  به ،مالئكه بود در رتبهٴ  ،در مقام و مرتبه
                  متـون دينـى ميسـر  در همـهٴ  طريـق دقـت دينـى ازتوجه اين است كه فهم معارف  درخور نكتهٴ  

 كه گذشـت بـه صـراحتطور  همانشود مالك است و  است و آنچه از مجموع متون دينى فهميده مى
لذا مرحوم عالمه با توجه به مجموع آيات در اين باب ايـن نظـر را ارائـه  ؛ابليس از جن است ،قرآن
پـردازی دارد، چنـدان  داسـتان نويسـند و بيشـتر جنبـهٴ  فراد غيرمحقق مىهايى كه ا اما كتاب ؛اند كرده
  اعتنا نيست. درخور
  
 با توجـه بـه   )،يافتن همت در راه كسب علم ،چگونگي كسب علم ،ارزش علم(دربارة علم . 60

  و روايات توضيح دهيد.قرآن 
ن بـه مقاصـد مـاّدی د: يكى علوم دنيايى كه هدف اين علوم رسـيدنشو علوم به دو قسمت تقسيم مى

نيل به مقامات معنوی و وصول بـه مـدارج عـالى ها  آن علوم اخروی كه هدف یدنيوی است و ديگر
هاست. خود علوم اخروی  ها و مقاصد آن اخروی است. البته امتياز هر يك از اين علوم به امتياز نيّت

د است يا از قبيل علم تهذيب يا از قبيل علوم و معارف الهى، نظير توحي :نيز از سه حال خارج نيست
اّهللاٰ است يا از قبيل علم آداب و سنن عبوديت است. آباد نمودن جهان  اخالق و سلوك الى نفس، تزكيهٴ 
  بسته به اين سه امر است.  ،آخرت

هر درجه كـه  درشريف است، علوم قرآن  و مستفاد از انبيامه كه برگرفته از تعاليم مطابق اين مقد
به  البته ؛های بهشت است رهرو راهى از راه ،رهرو هر علمى ،درواقعول به بهشتند. های وص راه باشند،

زمانى نافع است كه انسان را از گناهان  ،حتّى علم توحيد ؛سوی عمل باشد اين شرط كه علم، راهى به
  بازدارد و به انجام اعمال شايسته سوق دهد.

                                                             

 . 20، ص 8 ، ج الميزان فى تفسير القرآن. طباطبايى، محمدحسين، ١
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ولى اگـر بـه  ؛فت باقى بماند، شريعت استاگر علوم مختلف در حّد شناخت و معر ،به تعبير عرفا
سـوی  پيمايى يا رهرويى بـه يا ره» قتيطر« ،قول شهيد مطهری به ايمان تبديل شود نجامد و بهعمل بي

ولى اگر به باور قلبـى و ايمـان  ؛فقط روشنگر راه است ،علم و شناخت ،يقين طور به حق خواهد بود.
مايد و تـا حركـت نباشـد وصـولى نيـز نخواهـد بـود:                                                             ن انگيزه و حركت ايجاد مى ،دوباطن تبديل ش
  شناخت ����ايمان  ����عمل صالح 

  :عبارتند ازآثار علم نافع  
  بخشد. علم به ما روشنايى و توانايى مى .1 
  سازد. علم ابزار ترقى مى .2 
  بخشد. سرعت مى ،انسان علم به رهروِی  .3 
  سازد. ها آشنا مى هاست و ما را با واقعيت هست علم نمايانندهٴ  .4 
  علم انقالب بيرونى است. .5 
  علم زيبايى عقل است. .6 
  دهد. مى ىها ايمن وفانها و ت ها، زلزله ها، سيل بيماری علم در مقابل هجوم .7 
  كند. علم جهان را با انسان سازگار مى .8 
  ١.بر علم مترتّب است ست كهاآثاری  ها ... اينو 
ها و خصوصيات بهره نبرد، به ايمان كه شـرط اّول آن علـم و شـناخت  اگر انسان از اين ويژگى 

  ای نيز برای او حاصل نخواهد شد. عمل شايسته ،درنتيجه و رسد است نمى
ضـرت حآن بـريم:  سخن را با گفتار رسول گرامى اسالم كه درود عالميان بر او باد بـه پايـان مى

ِب   َطاعُ ي  .. بِهِ .َضٌة َعلَى كُل ُمْسلٍِم،يَطلَُب الِْعلِْم َفرِ «فرمايند:  ارزش علم و فرمانبرداری خدا مى بارهٴ در الر  
لهـم بِـِه يُه، ْعِرُف الَْحَالَل ِمَن الَْحَراِم، الِْعلِْم ِإَمـاٍم الَْعَمـِل َو الَْعَمـِل تَابََعـيْعبُُد، َو بِِه تُوَصُل اْألَْرَحاِم، َو يَو 

َعَداَء َو  ْمُه اْألَْشقِ يالس هياِء، َفُطوبَى لَِمْن لَْم يَحر ِمْنُه َحظ ِ ْمُه اّهللاٰ ل دانـش بـر هـر مسـلمانى يتحصـ« ٢؛ »َحر
وندهاى يشود و با دانش است كه پ واجب است... با دانش است كه پروردگار فرمانبرى و پرستش مى
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رو يشواى عمل است و عمل پيشود. دانش پ از ناروا بازشناخته مى ماند و روا شاوندى برقرار مىيخو
  .» شوند شود و شوربختان از آن محروم مى بختان دانش الهام مى كيبه ن است.آن 
بايد از آن به خـدا پنـاه بـرد. 9 رسول مكّرم اسالم به فرمودهٴ  ،ها را نداشت اگر دانش اين بهره 
كـه [امبر خـدا يپ« ١؛...» ْخَشع يَو َقلٍْب َال   نَْفعُ يَال   ِعلْمٍ   ِمْن   َأُعوذُ بِكَ   ىِإن   اللُهمَ قول: يكان 9اّهللاٰ  رسول«

بـرم از دانشـى كـه سـودى  به تو پناه مـى ا،يفرمود: بارخدا مى ]ت قلبى نثار او باديدرود زبانى و تهن
  .» نبخشد و از دلى كه خاشع نباشد

رساند  ای كه انسان را به كمال مى دف؛ آن هم وسيلهنه ه ،و روايات، علم وسيله استقرآن  از نظر
  كند. و دنيا و آخرت او را آباد مى

 –علوم الهى و دينى  ،اين جهت از .گفتنى است كه ارزش هر علم به ارزش موضوع آن علم است
معنا نيست كه علوم ديگـر   اين بدين البته .اشرف و برتر است ،از ساير علوم –با توجه به موضوع آن 

در نگاه كلى قرآن، هر علمى كه انسان را بـه دنياپرسـتى  اهميت و بدون ارزش است و علم نيست. ىب
 و نوش بكشـاندو  سوق دهد و به چنگال ماديات بسپرد و فهم و شعور او را به طرف خواب و عيش

يم كرقرآن  هدف نهايى او را تنها وصول به ماديات قرار دهد، چيزی جز ضاللت و گمراهى نيست. در
ن يـا« ٢؛))))ِلِه َو ُهَو َأْعلَُم ِبَمِن اْهَتـدىيذِلَك َمْبَلغُُهْم ِمَن اْلِعلِْم ِإن َربَك ُهَو َأْعلَُم ِبَمْن َضل َعْن َسب((((آمده است: 

  .»آگاه است ،ست و خداوند به حال آن كه از راه حق گمراه شدهها آن ن حد آگاهىيآخر
و موجبات سعادت آدمى را فراهم كند. اين در  باشدآفرين  تواند نقش پس علوم غيردينى نيز مى  

        ،ديگـرپيشرفت و رسيدن بـه كمـال باشـد. از طـرف  صورتى است كه هدف تلقى نشود، بلكه وسيلهٴ 
شـود. آمـوختن  رسيدن به دنيا باشد، موجب بدبختى انسان مى شقصد ،علوم دينى نيز اگر طالب آن

                  اش  علم نبايد برای رسيدن به دنيا باشد و كسى كه منظـورش از طلـب علـم، مـال دنيـا باشـد، بهـره
ای دسـت يافـت و ايـن فـن  و حرفه ای ندارد. اگر كسى از علمى به فن همان است و در آخرت بهره

          هٴ وسـيل بهرزق و ارتزاق او شد، اين نه تنها مذموم نيست، بلكه خوب و مطلـوب اسـت؛ زيـرا  وسيلهٴ 
رش را مقـدّ  روزِی  ،رساند و در كنار آن با تالش خود كند و به مردم نفع مى ش به جامعه خدمت مىفن
  آورد. دست مى به
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ما در هر لحظه با عمل سر و كار داريم. عمـل نيـز  باألخرهن است كه سخن ديگر در اين زمينه اي
فاقد ارزش  ،اگر عملى از پشتوانۀ نظری و عملى برخوردار نباشد .بايد به يك اساس و اصل تكيه كند
دانـش زى كه دربارW آن ياز چ« ١؛))))َس َلَك ِبِه ِعلْمٌ يَو ال َتْقُف ما َل ((((است. دستورالعمل قرآنى اين است: 

 گاه آناز عمل و رفتار، بايد دانش و معرفت الزم را كسب كرد و  پيش ،بنابراين» .روى مكنيپ ،ندارى
در تمام شئون  و رفتار فردی و اجتماعى و ورزيد. در تحصيل، تدريس، كار و حرفهمبادرت به عمل 
ارزش عمـل  گرنـهو  دسـت آورد بهالزم را » معرفـت«و » شـناخت«بايد  نخست در مرحلهٴ  ،زندگى

  نامعلوم است.
و تا موقعى كه به آن نرسيده اسـت، از تعقيـب  باشداراده كسى است كه دارای هدفى معقول فرِد با

مـادی، بـه اراده و عـزم او لطمـه نزنـد و از پيشـرفتش  آن باز نايستد. مشكالت و موانع روانـى يـا
  كند.جلوگيری ن
خواهد  اهداف دقيق و مشخص خود را از زندگى يا كاری كه مىيا  ين گام، بايد هدفاّول درانسان 

انجام دهد، برای خويش ترسيم نمايد. طبيعى است اين هدف، بايد معقول، قابل دستيابى، بدون افراط 
خـارج از كـه آرمـانى و بلندپروازانـه و  بينانه باشد؛ نه آن و تفريط، مطابق توان و استعداد فرد و واقع

فرسـا و  های طاقت عمل وقتى با مشكالت و سختى در صحنهٴ  ،های وی باشد. در اين صورت توانايى
نااميد  ،های احتمالى به هدف مورد نظر خود دست نيافت شد و با شكسترو  به رو خارج از توان خود

و  كشـد دسـت مى نيـز از انجام كارهای ديگـر چنين همگردد.  كار منصرف مى از ادامهٴ  ،و دلسرد شده
  كند. اراده تلقى مى خود را ناتوان و بى

مـا در وجـود  ها و استعدادهای نهفته در وجود خويش اسـت. همـهٴ  شناخت توانايى ،دومين گام 
هـا  آن خود، از استعدادهايى برخورداريم؛ كافى است اين نيروها را بشناسيم و برای رسيدن به هدف،

  گيريم.كار  بهرا 
ن و ای مدوّ روزی، برنامه های شبانه ريزی است. بايد برای تمام كارها و فعاليت امهسومين گام، برن 

روز و در  كه در ستون افقى آن، ساعات شـبانهمنظم داشته باشيد. بدين منظور از جدولى استفاده كنيد 
و ستون عمودی، ايام هفته را يادداشت كرده و تمام كارهای روزانـه را در آن درج كنيـد (از خـواب 
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منـد هسـتيد و...). كتبى كه عالقه ويژه بهكتب گوناگون،  استراحت تا عبادت، ورزش و تفريح، مطالعهٴ 
خالى نگذاريد. هر  و هر فعاليتى را در زمان خاص خود در جدول بنويسيد و هيچ زمانى را بدون كار

واب، آن را محاسبه و ها قبل از خ روز صبح با نگاهى به آن برنامه، به اجرای دقيق آن بپردازيد و شب
هـای روزانـه و ميـزان  ی و قـاطع، فعاليتگر جـدّ  چون يك محاسـبه ارزيابى كنيد. شايسته است هم

موفقيت خود در انجام دادن كارها را بررسى كنيد. در صورت موفقيـت، خـود را تشـويق كنيـد و در 
  انگاری در اجرا، خود را تنبيه نماييد. از برنامه و سهل تخلّفصورت 
 ،ای دارد. بنـابرايناست. تلقين به خود در تقويت اراده، اثر قابل مالحظه» نيتلق«ارمين گام، چه 

ز يچ چيه«، »م را دارميالزم براى انجام كارها من ارادهٴ «هر روز جمالتى را به خود تلقين كنيد؛ مانند: 
چ قـدرتى يدهـم و هـ مـى دادنى اسـت، انجـام به نظرم انجامآنچه «، »ام را متزلزل كندتواند اراده نمى
بر من الزم است كه موفق شوم؛ «، »شود تر مى من هر روز محكم ارادهٴ «، »تواند مرا از آن باز دارد نمى
  . و...» رومندان استين ت از آنِ يرا موفقيز

ای قـوی و  بودن تقويت اراده است. بـرای بـه دسـت آوردن اراده پنجمين گام، توجه به تدريجى 
امـری الزم و ضـروری اسـت. گمـان نكنيـد  ،آن و نياز به تمرين و ممارسـت بودن محكم، تدريجى

به راهكارهـای عملـى زيـر  ،، به آن دست يابيد. بنابراينكوششىدفعى و بدون هيچ  طور به توانيد مى
  عمل كنيد:ها  آن توجه نموده، به

  های تقويت اراده: راه
  ن ورزش كنيد.عتى معيّ مرتب و در سا طور به بيست دقيقه كم دست. هر روز صبح 1
درنگ برخيزيـد و از رختخـواب بيـرون بى ،ديدگاهان، هرگاه كه بيدار شُ . سحرگاهان يا صبح2

آلودگى مزاحمتـان اسـت، از اتـاق بيـرون رويـد و قـدری نـرمش كنيـد تـا  رويد. حتى اگر خواب
  آلودگى از بين برود. خواب
واب بيدار شده، نماز شب بخوانيد و اگـر از اذان صبح از خ پيش. در صورت امكان، چند دقيقه 3

  جا آوريد. شديد، قضای آن را بهدر آن وقت بيدار ن
 50تـا  30)؛ مـثًال تـدبّرل و (همراه با تعّق  نى را قرائت كنيدد باشيد هر روز تعداد آيات معيّ . مقيّ 4
  های بعد به ميزان آن بيفزاييد. در هفته ،در صورت تمايل .آيه
اميد نشويد و با حالت تهاجمى برای پيگيری و به انجـام رسـاندن كارهـای . هرگز در كارها نا5

  يت به خرج دهيد.ناقص و ناموفق، جدّ 
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را به نحو احسن و تـا رسـيدن بـه ها  آن گيريد، ناتمام رها نكنيد و . كارهايى را كه به عهده مى6
  مطلوب ادامه دهيد. نتيجهٴ 
  .توّسل جوييد:. به ائمهٴ 7
  
    كند؟ اي جوان را چگونه تبيين ميقرآن كريم سيم. 61

مشـتقات آن  و» فتـى« كلمـهٴ هـا  آن اشاره شده كه در همـهٴ » جوان«بار به  10مجيد، قرآن  در آيات
كه  ؛ اينمهم برای ماست یدرس و تذكر ،خود رفته است. اين تعبير به نوبهٴ كار  به) »جوانمرد«معنى  به(
پاكى، گذشـت، شـهامت و  اصول جوانمردی يعنى است و بايد» جوانمرد« ،قرآن در فرهنگ» جوان«

  رشادت را رعايت كند.
                 از ايـن رفتـه كـه كار  بـهدربارW اشخاص و افـراد گونـاگونى قرآن  و مشتقات آن در» فتى« واژهٴ 
  :قرار است
  ؛)60،ابراهيم (انبياء حضرت .3
  ؛)62 و 60،. دوست و رفيق حضرت موسى (كهف3و 2
  ؛)3، وسفيوسف (ي حضرت .4
  ؛)36. همراهان حضرت يوسف در زندان (يوسف:5
  ؛)13و 10ف،. اصحاب كهف (كه7و 6
  ؛)62، خدمتگزاران حضرت يوسف در زمان پادشاهى (يوسف.8
  ).33، و نور 25. كنيزان مؤمن (نساء، 10و 9

به اين ت شايستۀ جوانان است كه فتوّ  به اعتبار اين آورده،ت سخن به ميان هنگامى كه از فتوّ قرآن 
؛ زنـد را مىهـا  برای جوانان بهترين و زيبـاترين مثال قرآن در اين خصوص، .موضوع پرداخته است

را بـرای رسـالت و وحـى خـود هـا  آن كسانى كه خداوند و انبياتعدادی از  بارهٴ هايى در مثال نخست
  را در عبادت خويش آزمود.ها  آن خداوند كه یهايى دربارW اوليا مثالدوم برگزيد و 
را درك هـا  آن رسيد،دست هايى دور افق بهرا مثال زد كه 7توان ابراهيم مى نخست نمونهٴ  برای
كـه خـدای تعـالى  تا اين نمودو زمين تاّمل و تفكر ها  و در ملكوت آسمان كردحقايق را كشف  ،نمود

ری و تمـام مشـركان دوهـا  ايمـان آورد و از بت خـدابه درنتيجه حقيقت را بر وی آشكار ساخت و 
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ـماواِت َو اْألَْرِض َو يِإْبـراه یَو َكذِلَك نُـر((((فرمايد:  كريم مى خدای تعالى در قرآن جست. َم َمَلكُـوَت الس
و زمين را به ابراهيم نشان داديـم تـا اهـل يقـين ها  انچنين ملكوت آسم اين« ١؛))))نيكُوَن ِمَن اْلُموِقنيلِ 

كـه از اسـت د و شـجاع و جوانـانى جوانان موحّ  اسوه و الگو برای همهٴ 7گونه ابراهيم اين .»گردد
  جويند. مشركين و از گمراهى دوری مى

                     وی كسـى اسـت كـه هنگـامى .اسـت7حضـرت يوسـف ،كريم برای جوانـان قرآن مثال دوم
در برابـر 7يوسـف .خداونـد متعـال بـه او علـم و حكمـت داد ،ت رسـيدبلوغ و قوّ  كه به مرحلهٴ 

                  هـا و  اذيت در برابـر و بـودصـابر و مقـاوم  ،جـوانى قـویهای شهوانى و فريب مال و جـاه،  كشش
                  رهٴ اودربـا . خـدای تعـالىكـردمقاومـت  ،طرد و رانـده شـدن و تهديـد بـه زنـدانى شـدن و تبعيـد

ُه آَت ((((فرمايد:  مى ا َبلََغ َأُشد تياْلُمْحِسن یناُه ُحْكمًا َو ِعْلمًا َو َكذِلَك َنْجزِ يَو َلمِتهـا َعـْن يبَ   ىُهَو ف  ىَن َو راَوَدْتُه ال
ِ ِإنُه َرب يَنْفِسِه َو َغلَقِت اْألَْبواَب َو قاَلْت هَ  ُه  یَمْثـوا َأْحَسـَن  ىَت َلَك قاَل َمعاَذ اّهللاٰ ـاِلُمونيال ِإنـ و « ٢ ؛))))ْفِلـُح الظ

چنـين نيكوكـاران را  به او داديـم و ايـن »علم«و »حكم«ما ،ت رسيدبلوغ و قوّ  مرحلهٴ  هنگامى كه به
 :او بود از او تمنای كامجويى كرد و درها را بست و گفت دهيم و آن زن كه يوسف در خانهٴ  پاداش مى
                خـدا، او (عزيـز مصـر) ه بـرم بـ پنـاه مى :سوی آنچه برای تـو مهياسـت! (يوسـف) گفـت هبشتاب ب

 ماً مسـلّ  ]آيا ممكن است به او ظلـم و خيانـت كـنم؟[صاحب نعمت من است، مقام مرا گرامى داشته 
  »شوند. ظالمان رستگار نمى

سرشـار از طـاغوتى و  ىاست كـه در خانـۀ فرعـون زيسـت و در محيطـ7موسى ،مثال سوم
و بـر  نشـدخويش كه متصل به ريشۀ الهى بود جدا  از ريشهٴ  وجود اين، با ؛خوشگذرانى تربيت يافت

 شـتافت و از جست و به ياری مستضعفين و مظلومان مى وی از ياری ظالمان دوری مى .آن باقى ماند
ها و هجـرت و دوری را  كرد و دردها و سـختى كرد و ضعيفان و محتاجان را ياری مى دفاع مىها  آن
ُه َو اْسـَتوى((((فرمايد:  مى دربارهٴ او خداوند .كرد ويش تحمل مىهدف واالی خخاطر  به ا َبَلـَغ َأُشـد َو َلم  
   ٣ .))))نياْلُمْحِسن یناُه ُحْكمًا َو ِعْلمًا َو َكذِلَك َنْجزِ يآَت 

                                                             

 . 75. انعام، ١
 . 23و  22. يوسف، ٢
 . 14. قصص، ٣
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َك َنَبـَأهُْم يَنْحُن َنُقص َعَل ((((: است اصحاب كهف هستند كه خداوند دربارW ايشان فرموده ،مثال چهارم
ماواِت َو اْألَْر   ٌة آَمنُوا ِبَربِهْم َو ِزْدناهُْم ُهدًى َو َرَبْطنا َعلىيِباْلَحق ِإنُهْم ِفْت  الس نا َربِض ُقلُوِبِهْم ِإْذ قاُموا َفقالُوا َرب

هـا  آن م.يكنـ حق براى تو بازگو مـى را بهها  آن ما داستان« ١؛))))َلْن َنْدُعَوا ِمْن ُدوِنِه ِإلهًا َلَقْد ُقْلنا ِإذًا َشَططاً 
را محكـم ها  آن هاى م و دليتشان افزوديمان آوردند و ما بر هدايجوانانى بودند كه به پروردگارشان ا

ن است، هرگـز يو زمها  پروردگار آسمان ،ند و گفتند: پروردگار ماام كرديدر آن هنگام كه ق ،ميساخت
  .»  ميا سخنى به گزاف گفته ،ميين گويم كه اگر چنيپرست ر او معبودى را نمىيغ

ت مفهوم صحيح فتوّ  دربارهٴ مختلف  یاز ابعاد ،انگيزهای واقعى و زيبا و عبرت ها و مثال اين نمونه
                  وهمـان توحيـد در پرسـتش خـدای يكتـا  درست جوانمردی،وم ه. مفگويند و جوانمردی سخن مى

  هـای  و خـواهشهـا  و ميلها  ط بـر شـهوتتسـلّ  چنـين هم ؛استكنار گذاشتن عبادت خدايان ديگر
گيری از ضـعيفان و نيازمنـدان و كنـار زدن  دستنيز ست و ها آن نفسانى و ياری مظلومان و دفاع از

  است. انظالمشجاعانهٴ 
نيـز وارد شـده :معصـومين ) در كالم ائمـهٴ ها آن ت و جوان و مضامين حقيقىفتوّ (ين مفاهيم ا

ِة اْحتَِمـالُ   نَِظـامُ «اسـت: 7است كه برای نمونه يكى از آن سخنان، فرمودهٴ امام على َعثَـَراتِ   الْفُتُـو  
ْخَوانِ  َداِت الِْج   اْإلِ های بـرادران را تحمـل كـردن و بـه  زشجوانمردی، لغ شيرازهٴ « ٢؛»َرانيَو ُحْسُن تََعه

 ،ن شـدن بـه فتـّوتمتّصـف شـدن و مـزيّ  ،همين خـاطربه »همسايگان خوب رسيدگى كردن است.
انسان به « است: فرموده7حضرت على كه چنان هم  ؛زيباترين و نيكوترين زينت برای انسان است

  .» شود نمىن ت مزيّ چيزی زيباتر از فتوّ 
جوانـان  آورد كـه مربـوط بـه مـىهای ديگـری  كريم مثال در قرآنداوند خ ها، نمونهاين  برابردر 
فرمايد:  مىاش  دربارهجمله پسر نوح كه خداوند متعال ، مغرور، گمراه، نادان و جاهل است؛ ازمنحرف

َمَعنـا َو ال َتكُـْن َمـَع  اْرَكـْب  ىا بَُنـيـَمْعِزٍل   ىنُوٌح اْبَنُه َو كاَن ف  َمْوٍج كَاْلِجباِل َو نادى  ىِبِهْم ف یَتْجر ىَو هِ ((((
ِ ِإال َمـْن َرِحـَم َو يِمَن اْلماِء قاَل ال عاِصَم اْل   ىْعِصُمنيَجبٍَل   ِإلى یَن قاَل َسĤوياْلكاِفر نَُهَمـا يحـاَل َب  ْوَم ِمْن َأْمِر اّهللاٰ

در [ .داد ها حركت مـى چون كوه الى امواجى هم هرا از البها  ى آنو كشت« ٣؛)))) نيَرقاْلَمْوُج َفكاَن ِمَن اْلُمْغـ
                                                             

 .14و  13. كهف، ١
  . 723، ص غرر الحكم و درر الكلمالواحد بن محمد،   . تميمى آمدى، عبد٢
 . 43و  42. هود، ٣
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پسرم! همـراه مـا سـوار شـو و بـا  :اد زدياى قرار داشت فر ن هنگام] نوح فرزندش را كه در گوشهيا
چ حـافظى در يبرم تا مرا از آب حفظ كند، نوح گفت: امروز هـ كافران مباش! گفت: به كوهى پناه مى

ان آن دو حائـل يـموجى در م ،ن هنگاميست، مگر آن كس را كه او رحم كند. در ايبر فرمان خدا نبرا
  .» شدگان قرار گرفت غرق شد و او در زمرهٴ 

عـاق والـدين و سـرپيچى از  ،گويـد برای جوانان منحرف از آن سـخن مىقرآن  مثال ديگری كه
َأْن   ىِه ُأف َلكُمـا َأ َتِعـداِننيـقاَل ِلواِلَد  یالذَو (((( :فرامين خداوند و گرفتار شدن در جهل و گمراهى است

َ َو يْسَتغيَو ُهما   ىُأْخَرَج َو َقْد َخَلِت اْلقُُروُن ِمْن َقْبل ِ َحق فَ يثاِن اّهللاٰ ُر يُقـوُل مـا هـذا ِإال َأسـاطيَلَك آِمْن ِإن َوْعَد اّهللاٰ
ل د كـه مـن روز يـهد ا به من وعده مـىيد: اف بر شما! آيگو كسى كه به پدر و مادرش مى« ١؛))))نياْألَو
هـا  آن و [و هرگز مبعوث نشـدند]ادى بودند ياز من اقوام ز پيششوم؟ در حالى كه  امت مبعوث مىيق
 خدا حق است؛ اور كه وعدهٴ يمان بيطلبند كه واى بر تو! ا ارى مىيكشند و خدا را به  اد مىيوسته فريپ

  ».ستيان نينيشيهاى پ زى جز افسانهيچ ها ايند: يگو وسته مىياما او پ
 ،فاسـد فرزنـدِ  ،نور چشم پدر و مادر است و در مقابل ،جوان به همين دليل است كه فرزند صالِح 

  .استدشمن و مايۀ ضرر برای والدين 
معلوم نيسـت  ،است كمتراز پدر و مادر پسر عمر ميزان  كه هميشه با اينالزم به يادآوری است كه 

دانستن پسر نـوح » جوان« ،بنابراين .ر نيز مسن باشدشايد پدر پير باشد و پس ؛جوان باشد حتمًا پسر،
  نيست. روشن ،كرد ين خود توهين مىيا آن فردی كه به والد

  
   واقعه يعني چه؟ ةسور. 62

است كه به بيان حوادث قيامت پرداخته اسـت. ايـن قرآن سورهٴ نام پنجاه و ششمين  ،»واقعه«پاسخ: 
های جهـنم را  های بهشت و عـذاب و نعمت كند ان مىرا بيهای متعدد  سوره اوصاف و احواالت گروه

حوادث روز  ،كه مراد از آن »شونده واقع«يعنى  »واقعه« دهد. خود كلمهٴ  يك آنان توضيح مى برای يك
واقعـه آيـهٴ سـورهٴ  يناّولـ اين نام از .مؤنث آن است» واقعه«اسم فاعل است و  ،»واقع«قيامت است. 

   .» شونده واقع كه واقع شود آن حادثهٴ  ىوقت« ؛))))اْلواِقَعةِإذا َوَقَعِت ((((گرفته شده است: 
عمـوم در روح و روان و هـدايت و  طور بـهقـرآن  های بر آثاری كه تالوت آيات و سـوره افزون

                                                             

 . 17. احقاف، ١
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ه واقعـسـورهٴ  دارد.نيز اثری ويژه و مخصوص خود  ،قرآن های سعادت انسان دارد، هر كدام از سوره
  شود: مى اشارهها  آن نيز دارای آثار و بركات فراوانى است كه به برخى از

ــالم1 ــامبر اس ــديثى از پي ــين9. در ح ــى چن ــوانيم:  م ــور«خ ــرأ س ــن ق ــ ةم ــب ةالواقع                                كت
                  زن فـرد ايـشـود كـه ا مـى او نوشـته  هٴ دربـار ،واقعه را بخوانـدسورهٴ هر كس « ١؛»نيس من الغافليل

  .» ستيغافالن ن
                              واقعـه را در هــر شــب ســورهٴ هــر كـس «آمــده اسـت: 7. در حـديثى از حضــرت صـادق2

     ا يـكنـد و هرگـز در دن مـى مـردم محبـوب خداوند او را دوست دارد و او را نزد همـهٴ  ،جمعه بخواند
ــاراحت ــى ىن ــيب نم ــر و آفت ــد و فق ــا تاز آف ىن ــدن یه ــا دامنگي ــىرش ي ــود و نم ــتان  ش از دوس

   ٢».خواهد بود7رمؤمنانيام
 ٣؛»لة لم تصبه فاقة ابـدايكل ل ة الواقعةمن قرأ سور«آمده است: 9 . در حديثى از پيامبر اسالم3
  .»ر نخواهد شديهرگز فق ،واقعه را هر شب بخواندسورهٴ هر كس «

 ونمايد جز كوششكند و  تدبّره در معانى آن سوره ها برای كسى است ك البته روشن است كه اين ثواب
  نظير اصحاب يمين، اصحاب ميمنه و... باشد. ،های خوب گروه

  مراجعه نماييد.  194، ص 23ج  ،نمونهبه تفسير باره  در اينبيشتر  آگاهىبرای 
  
ـ  ةال حـول و ال قـو  «و » استغفراهللا ربي و اتوب اليـه «. 63                    ام در كـد » ا بـاهللا العلـي العظـيم   اّل

  ؟  سوره است

 ؛ يعنى:»ِاْستَْغِفرُوا« :گويد خداوند به ما مى .نيستقرآن آيهٴ  استغفار است و هٴ صيغ ،عبارتى كه ذكر شده
...« :گوييم دهيم و با عمل و زبان مى فرمان خدا را گوش مى نيز ما .»استغفار كنيد«  ؛ يعنـى:»َاْستَْغِفُراّهللاٰ
اما عبارت  ؛نداريم» استغفراّهللاٰ ربى و اتوب اليه« عبارتِ  ،قرآن در »نماييم. ن مىاز خداوند طلب غفرا«
  يوسف آمده است.سورهٴ 97توبه و سورهٴ 80داريم كه در آيات » استغفر«

                                                             

 . 203، ص 5 ، ج تفسير نور الثقلين. حويزى، عبد على بن جمعة، ١
 . همان. ٢
 . همان. ٣
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مـا « اما عبارتِ  ؛وجود نداردقرآن  نيز در» اال باّهللاٰ العلى العظيم ةالحول و ال قو«عبارت  چنين هم
  دارد. آمدهكهف  هٴ سور 39 درآيهٴ » باّهللاٰ اال  ةشاء اّهللاٰ و ال قو

  
   در چيست؟» تذّل«با » ظلم«فرق . 64

ئى يگذاشتن شـيا  ناقص كردن حقمعنى  به ،اصل آن و ستم كردن و بيداد كردنمعنای  بهظلم در لغت 
  :كار رفته است هب اكريم در هر سه معنقرآن  در . اين واژهدر غير موضع خويش است

مـانَُهْم ِبُظْلـٍم ُأولِئـَك لَُهـُم يْلِبُسوا إيَن آَمنُوا َو لَْم يالذ(((( :در غير جای خودش الف) قرار دادن چيزی 
اعتقاد به مبـدأ را [يمانشان را به ستمى نياميختند كسانى كه ايمان آوردند و ا« ١؛))))اْألَْمُن َو هُْم ُمْهَتـُدون

 ]انـد جـا نكرده عقايد قلبى را با فسـق عملـى، مخلـوط و جابـهيا  د ارباببا ثنويّت يا تثليت يا تعدّ 
  »يافتگانند. هدايتها  آن يند كه برايشان ايمنى است وها آن
ْرنا ِخاللَُهما نََهـريلَْم َتْظِلْم ِمْنُه َش ِن آَتْت ُأكُلَها َو يِكْلتَا اْلَجنَت (((( :ب) كم و ناقص كردن  هـر « ٢؛))))ائًا َو َفج

روان نهرآبـى  ]،بـاغ[نـد، و ميـان آن دو هكا آورنـد و از آن چيـزی نمى های خـود را مى دو باغ ميوه
 رساند. ديگر كه همين معنا را مى و آياتى »ساختيم

ــميال (((( :ج) ســتم، جــور، بيــداد ُ َس ــَم َو كــاَن اّهللاٰ ــْن ُظِل ــْوِل ِإال َم ــَن اْلَق ــوِء ِم ــَر ِبالس ُ اْلَجْه                     عًا يِحــب اّهللاٰ
و  ؛رفته باشـدجز برای كسى كه بر او ستم  ؛بلند و آشكار را دوست ندارد خداوند، بدگويِى « ٣؛))))مايَعل

  »خدا شنوا و داناست.
عـدالت و عـدول از  عبارت است از انحراف از جـادهٴ ظلم در اصطالح،  :ظلم تعريف اصطالحى 

شود شخص به منظور خويش نائـل نگـردد و  سزاوار كه موجب مىنات به كاری كاری كه سزاوار اس
جا كردن  معنى كار بى ظلم به« است: نوميد و زيانكار شود. مرحوم مالاحمد نراقى نيز فرموده باألخره
ح ئاز قبـاك يـل و ارتكاب هر ئرذا جامع همهٴ  ،ن معنىيظلم به ا .ى نمودن از حد وسط [است]و تعدّ 
گر است كه عبارت از ضرر يو از براى ظلم معنى د .معنى اعم است ن ظلم بهيه است و ايله و عقيشرع
ا مـال او را يبت او كردن يا غيدشنام و فحش دادن يا  زدنيا  ر است، از كشتنيغه دن بيت رسانيو اذ

                                                             

 . 82. انعام، ١
 . 33. كهف، ٢
 . 148. نساء، ٣
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ظلم  ،نيا .ر باشديت غيا گفتارى كه باعث اذياز كردار  ها اينر يا غيحق تصرف كردن و گرفتن ريغه ب
  .»به معنى اخص است

 –ذال  كسـربـه  -لّ ذِ  .دهد زبونى و خوارى كه در اثر فشار و ناچارى رخ مى –به ضم ذال  –ذُلّ 
ى چموشـى و انمع بـه چنـين هم لّ ذِ . مقابل صعوبت است حالتى است بعد از دشوارى و سختى و نقطهٴ 

ْحَمـةِ َو اْخِفْض لَهُ ((((د: يخداى تعالى گو. توسنى است بدون فشار و زجر ِمـَن الر ل عنـى ي ١؛))))ما َجناَح الذ
ل «ست باش كه ها آن چون كسى كه مقهور هم بـا پـدر و مـادر نـرم :عنىي ؛هم خوانده شده »َجنَاَح الذ
راغب ذكـر شـده و بيـان  فرداتمتعريفى است كه در كتاب  ،اين متن ٢.ى كن و فرمانبرشان باشيخو
ای كـه در اثـر قهـر و شـدت و  ذل است عبارت است از خواری و پسـتى ت كه از مادهٴ دارد كه ذلّ  مى

  شود.  سختى برای فردی ايجاد مى
                  عـدالت و عـدول از كـاری  جـادهٴ از (كـه عبـارت اسـت از خـروج  اّولمعنای  بهظلم  ،بنابراين

ولى اگر معنای ديگر ظلـم  ؛ت نداردای با معنای ذلّ رابطه ،كاری كه سزاوار نيست) كه سزاوار است به
                   تـوانيم بگـوييم كـه در  مى ،غيـر) را در نظـر بگيـريم (كه عبارت است از ضرر و اذيت رسانيدن بـه

    دارای  ،د، زيـر بـار ايـن ظلـم بـروشدهشخصى به شخص ديگر، اگر طرفى كه اذيت و آزار  اثر ظلمِ 
 ّ   شود. ت مىصفت ذل

باشد كه ظلم به اشخاص گاهى انظالم يعنى پذيرفتن ظلـم را بـه  گونه اينت ظلم و ذلّ  شايد رابطهٴ 
 ؛ت نيسـتظلم كردن عـزّ  ،بنابراين .خواهند بود »ذليل«پذيرندگان  ظلم ،چنين بود كه اگر همراه دارد

 ّ   ت است.   ولى پذيرفتن ظلم ذل
  
   چيست؟» عذاب عظيم«با » معذاب الي«فرق . 65

                مـذكور در پرسـش  عبـاراتكنـيم و در ادامـه بـه  مـى پاسخى مناسب، دو مقدمه را بيان برای ارائهٴ 
  پردازيم. مى شما

همواره برای بشر در هالـه ،ها و كيفرها ازجمله پاداش ،: مرگ و امور مربوط به آننخست مقدمهٴ 
هـای تجربـى وی  زيرا اين مقوله خارج از تيررس عقل بشـری و تالش ؛ای از ابهام قرار داشته است

                                                             

 . 24. اسراء، ١
 . 330، ص مفردات ألفاظ قرآن. راغب اصفهانى، حسين بن محمد، ٢
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اديان آسمانى و شرع مقدس است. پس اطالعات و دانش مـا باره  اين قرار دارد. يگانه منبع موثق در
آيات قرآنى و روايـات پيـامبر  های تنها در چارچوب بيانات و گزارش ،پر رمز و راز از اين محدودهٴ 
  شود. مى خالصه: معصومين هٴ و ائم9 گرامى اسالم
از تعيين مصداق  كرده، كيفر گناهان بيان برایهايى را  كه عذابقرآن  : بسياری از آياتدوم مقدمهٴ 
با بيان صفاتى مختلف از اين كيفرها، بـه حال  درعيناما  ؛ذكری به ميان نياورده استها  آن و جزئيات

ها در چارچوب تناسب نوع گناه و كيفـر  تفاوتاشاره كرده است كه اين ها  آن تفاوت نوعى و سنخى
هـای اخـروی بـا امـور مـادی  آن قرار دارد. البته بايد توجه داشت كه كيفيت و كميت كيفر و پاداش

هـا و  چـون خوردنى هـايى هـم نعمتقـرآن  محسوس بشری بسيار متفاوت است. پس اگر در آيات
را از حيث كيفيت و كميت ها  آن توان نمى ،هچون سوختن با آتش بيان شد ها و كيفرهايى هم آشاميدنى

  با امور دنيوی مقايسه كرد.
  پردازيم. مى اينك به اصل پرسش ،با توجه به مقدمات پيشين
ماننـد  ؛گوينـد مـى» ميعذاب ال«گاهى دردناك است كه آن را  ،مجازات عذاب اليم، عذاب عظيم:

ماننـد مجـازات  ؛شود مى ناميده» ميظعذاب ع«گاهى پر سر و صداست كه  و شالق زدن و آزار بدنى
 . در حضور جمعيت و...

لذا در بسياری از آيات  ؛داردتناسب با نوع گناه  ،روشن است كه توصيف عذاب با يكى از صفات
 آمده است؛ زيرا با دردناك بودن ظلم بـه بنـدگان خـدا »عذاب اليم«عنوان  باقرآن، مجازات ظالمان 

كه دست به گناهان شديد و پر سر ها  آن چنين همآميز است و  توهين كه گناهشانها  آن .متناسب است
منظـور از ذكـر  ».عـذاب عظـيم«يعنى  ؛زنندگان، كيفری همانند آن دارند مانند تهمت ،زنند مى و صدا
های اين  های آن جهان با مجازات نزديك ساختن مطلب به ذهن است وگرنه مجازات ،های فوق مثال
   ١.ستنيپذير  مقايسه ،جهان
  

   چيست؟» ريكب«و » أعلي«با » ميعظ«فرق صفت . 66

خالف ِصَغر. راغب گويد: اصـل آن  ،وزن ِعنَب) بزرگى ِعَظم: (بر«آمده است:  قرآن قاموسدر كتاب 
طور استعاره به هر بزرگ گفته شد؛ محسـوس سپس به .(استخوانش بزرگ شد) است» كَبَُر عظمه«از 

   ٢».نىباشد يا معقول، عين باشد يا مع
                                                             

 . 190، ص4 جلد، ج  27، تفسير نمونهن، . مكارم شيرازى و ديگرا١
  ». عظم«، مادW 17، ص  5، ج قاموس قرآن. قرشى، ٢
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نيسـت؛ امـا كتـاب  بين ايـن دو كند و ظاهرًا فرقى اين نظر، اصل عظيم به كبير بازگشت مى بنابر
 را آنخداوند اشاره كرده است كه  – جليلنيز و  –كبير  با به فرقى بين دو صفت عظيم مجمع البحرين

الكبير راجع إلى كمال  و الجليل من أسمائه تعالى و هو راجع إلى كمال الصفات، كما أنّ «كنيم:  ذكر مى
خدای تعالى است و اين اسم به  و جليل از اسمای«؛ »الذات و العظيم راجع إلى كمال الذات و الصفات

گردد و عظـيم بـه كمـال در ذات و  كبير به كمال در ذات بر مى كه چنان كمال در صفات برمى گردد؛ 
   ١».صفات برگشت دارد
                   إن االعلـى نظيـر  قـال الشـيخ ابـوعلى:«... گويـد:  مى مجمع البحـريننيز » أعلى«دربارW صفت 

             اعلـى «؛ »االكبر و معناه العالى بسلطانه و قدرته و كٌل دونه فى سلطانه و ال يقتضى ذلـك المكـان... 
                 سـت تر از او چيـز پـايين سلطان و قدرت اسـت و همـه واسطهٴ  مثل اكبر است و معنايش بلندمرتبۀ به
                فـرق بـين أعلـى بـا دو صـفت ،از اين ترجمـه 2». مكان ندارد... در سلطنتش و اين صفت اقتضای

                دارد و عظـيم و كبيـر بـه بزرگـى و عظمـت اشـاره مرتبه و مقام  أعلى به علوّ  :شود گذشته معلوم مى
  دارد.اشاره ذات و صفات 

  
    كدام است؟نور  ةآي. 67

ماواِت َو اْألَْرض((((ای است كه با  نور: آيه آيهٴ  نُوُر الس ُ شروع  ،»و زمين استها  خدا نور آسمان« ٣؛))))اّهللاٰ
  شده است.
  
    لهوالحديث كدام است؟ ةآي. 68

اِس َمـْن ((((لهوالحديث:  آيهٴ  َعـْن َسـبيِث لِ يْلَحـدلَْهـَو ا یْشـتَريَو ِمـَن النـ ِبغَ يِضـل ِ                           تِخـَذها يِر ِعْلـٍم َو يـِل اّهللاٰ
                     انـد،  هـوده و سـرگرم كننـدهيدار سـخنان بيـو برخـى از مـردم، خر« ٤؛))))نيهُُزوًا ُأولِئَك لَُهْم َعذاٌب ُمه

                 شـان يرنـد؛ آنـان براياز راه خـدا گمـراه كننـد و آن را بـه مسـخره گ ]گـران رايد[چ علمى يه تا بى
  »عذابى خواركننده است.

                                                             

  ، »ج ل ل«، مادW 389، ص 1، ج مجمع البحرين. طريحى، ١
  ». ع ل و ی«، مادW مجمع البحرين. طريحى، 2
  . 35. نور، ٣
 . 6. لقمان، ٤
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    استرجاع كدام است؟ ةآي. 69

ِ َو ِإنا ِإَل ((((استرجاع:  آيهٴ  آيـهٴ كامـل آن،  .»گرديم سوی او باز مى ما از خداييم و به«؛ )))) ِه راِجُعونيِإنا ِهللاّٰ
ِ َو ِإنا ِإَل يَن ِإذا َأصاَبتُْهْم ُمصيالذ((((اين است:     1.))))ونِه راِجعُ يَبٌة قالُوا ِإنا ِهللاّٰ
  
    سؤال كدام است؟ ةآي. 70

كِْر ِإْن كُْنتُْم ال َتْعَلُمون((((سؤال:  هٴ آي سؤال كنيد. از اهل ذكر دانيد اگر نمى« 2؛))))َفْسَئلُوا َأْهَل الذ«  
  
    كتمان كدام است؟ ةآي. 71

اِس ِفـيِمْن َبْعِد ما َب   ناِت َو الُْهدىيْكتُُموَن ما َأنَْزْلنا ِمَن اْلَب يَن يِإن الذ((((كتمان:  آيهٴ  اُه ِللنـ اْلِكتـاِب ُأولِئـَك  ىنـ
ُ َو ي   » . م...يرا كه ما فرستاد ىاتيند آينما آن گروه اهل كتاب، كتمان مى« ٣؛))))ْلَعنُُهُم الالِعنُونيْلَعنُُهُم اّهللاٰ
 
    مران كدام است؟ع ةآي. 72

َ اْصَطفى((((عمران:  هٴ آي خداوند آدم  ،يقين به« ٤؛)))) نيَم َو آَل ِعْمراَن َعَلى اْلعاَلميآَدَم َو نُوحًا َو آَل ِإبْراه  ِإن اّهللاٰ
  »برتری داد. ]زمان خودشان[مران را بر جهانيان خاندان ابراهيم و خاندان عِ و نوح و 

                                                             

 . 156. بقره، 1
  . 43. نحل، 2
 . 159. بقره، ٣
  . 33، . آل عمران٤
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 سيري در آيات حجاب

  
 مقدمه

گشا  تواند ره پژوهان مى نگرانه برای اهل نظر و فقهوس جا و همه كندوكاو در آيات حجاب، آن هم يك
              م اجتمـاعى رهنمـون سـازد. مهـ و پرفايده باشد و آنان را در دستيابى به زوايای گوناگون اين گزارهٴ 

                    های  و توجـه بـه آغـاز و پايـان نشـانههـا  آن كنار هم گـذاردن آيـات حجـاب و درنـگ بـر روی
هـا  آن گشا خواهد بود كه در ضمن بحث، بـه هر يك از آيات، بسيار روشنگر و ره پيوسته و ناپيوستهٴ 
 اشاره خواهد شد.

ه اين است كه در كنار هم قرار دادن و به ترتيـب نـزول آوردن آيـات و دقـت و شايان توج نكتهٴ 
بلكه كم كم و بـا گذشـت  ،باره اعالم نشده ، نشان خواهد داد كه حكم حجاب، يكها آن درنگ روی

 نازل شده است.9 بر قلب مبارك پيامبر ،زمان و آماده شدن زمينه
ازدواج  در جريـان وليمـهٴ  هجـری قمـری، در روزهـای پايـانى سـال پـنجم در مرحلهٴ نخست 
حجـاب همسـران آيـهٴ  ،زيـد بـن حارثـه) نب بنت جحش (همسر طـالق داده شـدهٴ يبا ز9 پيامبر
بايست از پس پـرده بـا  مى شريفهآيهٴ  مردان برابر دستور اين بر آن حضرت نازل شد. همهٴ 9پيامبر

  سخن بگويند.9 همسران پيامبر
اين حكم بيرون شـدند و اجـازه يافتنـد بـا همسـران  ى از دايرهٴ دوم، خويشاوندان نََسب در مرحلهٴ 

 ای در بين باشد، سخن بگويند. پردهكه  آن بى9 پيامبر
 و زنان مؤمن قرار داده شد.9 حقى برای همسران و دختران پيامبر ،سوم، جلباب (چادر) در مرحلهٴ 
 روشن ساخت. ،تكليف منزلهٴ  احكام حجاب بانوان را به ،نورسورهٴ چهارم، آيات در مرحله ٴ
 حرم، مطرح شد.پنجم، اجازه گرفتن برای ورود به محل استراحت بانوان مَ  در مرحلهٴ 

است تالش شده تا نشان داده شـود : در بحث روايات كه همان شرح آيات از زبان معصومان

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

 احمد عابديني 

http://www.e-pdfconverter.com


 های قرآنى ها و پاسخ پرسش    486486486486

سـبى هـای سـببى و ن ها در يك سطح نيستند و بين رعايت پوشش در مواجهه با َمحرم َمحرم كه همهٴ 
 آيد: چند نكته به دست مىها  آن تفاوت وجود دارد كه از بررسى

پوشش آنان در برابر َمحرمان، بين خويشاوندان نََسبى و سببى  در نگاه به بانوان َمحرم و اندازهٴ  . 1 
 گاه پوشش مادر نزد فرزند، همانند پوشش مادرزن در نزد داماد نيست. است؛ يعنى هيچ تفاوت
جای بـدن يكـديگر  توانند به همـه مى –چه سببى و چه نََسبى  –حرمان شود مَ  مى هگفتكه  اين . 2 
دليل. اين بخش از بحث مقداری به درازا كشـيد  ز عورت و شرمگاه، نظر بيفكنند، سخنى است بىج به

آيـد، همـه،  بـر مى عروةالـوثقىهای  گونه كـه از حاشـيه ای نبود؛ زيرا فقيهان روزگار ما، آن كه چاره
 كامل بررسى شود. طور به ضروری بود كه داليل اين مسئله ،رو نظر دارند؛ ازاين ،ف اينبرخال
های حجـاب  از آيـه آنچـهدر اين موضوع، سـخنى غيـر از :روايات رسيده از معصومان . 3 
 .اند هشود، بيان نكرد مى فهميده
های جديد  ، در گزارهآمده از بحث و كندوكاو در آيات شريف دست ها و معيارهای به از مالك . 4 

بـين  تفـاوت ،عنـوان مثـال استداللى، شرح داديم. به ای گونه را بهها  آن و مسائل نوپيدا بهره برديم و
  عكس و صاحب عكس و فيلم شخص و خود شخص بيان شده است.

 
 ترتيب نزول آيات حجاب

 نخست ةمرحل
كه حجاب داشته باشند.آنان با  ، بر زنان مسلمان واجب نشده بودهجری قمریتا پيش از سال پنجم  

گفتند و حتى بـا  شدند، با مردان سخن مى همان لباس معمول و مرسوم آن زمان، در جامعه حاضر مى
هجـری در سـال پـنجم كـه  اينخوردند؛ تـا  نشستند و از يك ظرف غذا مى آنان بر سر يك سفره مى

را بر زنان حضرت قرار داد  خداوند، حجاب» زينب بنت جحش«با 9 ، پس از ازدواج پيامبرقمری
َو ((((چيزی خواستيد، از پشت پرده بخواهيـد: 9 و به مؤمنان دستور داد كه هرگاه از همسران پيامبر

ذِلكُـْم ((((، سپس دليل اين دستور را چنين بيـان فرمـود: )))) ُموُهن َمتاعًا َفْسَئلُوُهن ِمْن َوراِء ِحجابِإذا َسَأْلتُ 
 ١ .))))َأْطَهُر ِلُقلُوِبكُْم َو ُقلُوِبِهن

، ها آن شريف، آيات ديگری نازل شده كه درسورهٴ حجاب، در همين آيهٴ  نكته: پيش از نازل شدن
                                                             

  . 53احزاب، .١
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داشت تقوای الهى، از شأن ديگر زنان برتر دانسته شده اسـت  در صورت نگه9 ن پيامبرشأن همسرا
خـارج  –مگر بـرای كارهـای ضـروری  –ها  دستور داده شده كه از حجره9 و به همسران پيامبر

ا ي(((( نشوند و با مردان، با ناز و كرشمه سخن نگويند و بسان دوران جاهليت نخستين، خود را نيارايند:
َقْلِبـِه َمـَرٌض َو ُقْلـَن َقـْوالً   ىفـ یْطَمَع الذي فَ تُن َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْولِ يَلْستُن َكَأَحٍد ِمَن النساِء ِإِن اتقَ  ىالنبِ ِنساَء 
َج اْلجاِهلِ يبُ   ىوفًا َو َقْرَن فَمْعرُ  ْجَن َتبَر َو ال َتبَر ـالَة َو آتـ  ِة اْألُولىيوِتكُن َو يَو َأِقْمـَن الص َ كـاَة َو َأِطْعـَن اّهللاٰ َن الز

ُ لِ يريَرُسوَلُه ِإنما  ْجَس َأْهَل اْلَب يُد اّهللاٰ َركُْم َتْطهيَو ِت يْذِهَب َعْنكُُم الر امبر، شما مانند ياى همسران پ« ١؛))))راً يَطه
كـه در دلـش  د تـا آنييـپس به ناز سـخن مگو ،دياگر َسِر پروا دار .ديستيگر] نياز زنان [دك ي چيه
د و ماننـد روزگـار يـريتـان قـرار گيها د و در خانهييسته گويمارى است طمع ورزد؛ و گفتارى شايب

  .» ديهاى خود را آشكار مكن نتيز ،ميت قديجاهل
 
 دوم ةمرحل

و باز داشته شـدن مـردان از مسـتقيم 9 در پى نازل شدن حكم حجاب دربارهٴ همسران رسول خدا
كه ظاهرًا گويا اين حكم، همـه حتـى پـدران،  – سخن گفتن با آنان و دستور به نگاه نكردن به ايشان

ها مطـرح شـد: آيـا پـدران  اين پرسش – گرفت يشان همسران رسول خدا را در بر مىبرادران و خو
اند؟ آيـا بـرادران همسـران رسـول  از ديدن دختران خود بـاز داشـته شـده9 همسران رسول خدا

كـه از شـوی پيشـين 9حق ديدن خواهران خود را ندارند؟ آيا پسران همسـران پيـامبر ،9 خدا
زه ندارند مادران خود را ببينند؟ آيا زنان مؤمن، بسان مـردان مـؤمن همسران ايشان هستند، ديگر اجا
 ،»يا ايها الـذين آمنـوا«گونه كه  سخن بگويند؟ يعنى آيا همان9 بايد از پس پرده با همسران پيامبر
اذا «آمـده اسـت، در  ضـميرها، مـذكر »تغليب«گيرد و تنها از باِب  زنان و مردان با ايمان را در بر مى

زنان را هم شامل درواقع مذكر آمده است؛ ولى صورت  به »تغليب«ضمير مخاطب از باب  »سألتموهن
سخن بگويند يا 9 شود و برابر اين حكم، زنان مؤمن نيز بايد از پَس پرده با همسران رسول خدا مى
 مردان است؟ اين حكم ويژهٴ كه  اين
فـرود 9شريفه بر قلب مبارك رسـول خـداآيهٴ  ها، اين ها و شبهه گونه پرسش وز ايندر پى بر 
آباِئِهن َو ال َأْبناِئِهن َو ال ِإْخـواِنِهن َو ال َأْبنـاِء ِإْخـواِنِهن َو ال َأْبنـاِء َأَخـواِتِهن َو ال   ىِهن فيال ُجناَح َعَل ((((آمد: 
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َ كاَن َعلىيُهن َو اتقمانُ يِنساِئِهن َو ال ما َمَلَكْت أَ  َ ِإن اّهللاٰ بر زنان دربـارهٴ پـدران و « ١؛))))اً ديٍء َشه ىكُل َش   َن اّهللاٰ
ست [كه يش] و بردگانشان گناهى نيك پسران و برادران و پسراِن برادران و پسراِن خواهران و زنان [هم

  »گواه است. زىيد كه خدا همواره بر هر چيد از خدا پروا بداريده شوند]؛ و بايد
 

 چند نكته

انـد.  حرمـان نََسـبى معروفبرده شده، همانانى هستند كه به مَ  های نام نخست از گروه الف) پنج گروهِ 
بدين منظور نبوده كـه آنـان خـود را از تيـررس چشـم 9 بنابراين، حكم حجاب برای زنان پيامبر

حرمان نسـبى فه ندارند كه با مَ همسران رسول خدا وظي به ديگر سخن، .دارند حرمان نسبى دور نگهمَ 
اند و بر آنان روا بوده كـه  گونه كه پيش از اين اجازه داشته خود از پس پرده سخن بگويند. آنان همان

در 9 حرمان نسبى خود سخن بگويند، اكنون نيز كـه بـه همسـری پيـامبربدون حجاب و پرده با مَ 
 پرده سخن بگويند. حرمان نسبى، بىنند با مَ توا حجاب برای آنان نازل شده، باز مىآيهٴ  اند و آمده

نه مردان. به عبارت ديگر،  ،ب) تكليف در پَِس پرده قرار گرفتن، متوجه همسران رسول خداست
مردان وظيفه داشته باشـند نگـاه كه  ايننه  ،همسران آن حضرت بايد خود را در پَِس پرده نگه بدارند

الجناح عليهّن فى «تر بود، عبارِت  تر و آسان كه كوتاه »ئهنالجناح على آبا«جای  از اين رو، به .نكنند
 كه گناهى هست، آن گناه بر زنان پيامبر است. گاه آنآمد تا نشان دهد  »آبائهنّ 

شـما زنـان بايـد يعنـى  ؛»واتقـين اّهللاٰ «آخر، خداوند خطاب به زنان آن حضرت فرمود:  در جملهٴ 
شما مردان يـا  ؛ يعنى»واتقوا اّهللاٰ «ده قرار دهيد و نفرمود: تقوای الهى را پيشه كنيد و خود را در پس پر

 شما مردان و زنان بايد تقوای الهى را پيشه كنيد و چشم ندوزيد.
به همسران خود فرمود: از ابن مكتـوم نابينـا 9 رسول خداها  آن هايى كه برابر بنابراين، روايت

از آن احاديـث كـه  اينهمين باب است، نه  دارند، از حجاب نگه روی بگيرند و خود را در پَِس پردهٴ 
بتوان تنقيح مناط كرد و دستور كلى واجب يا مستحب برای تمامى زنان استفاده كرد؛ زيرا تنقيح مناط 

احتمـال ويـژه بـودن كـه  درحالى ؛وجود نداشته باشد مصداقدر جايى است كه احتمال ويژگى برای 
 جا بسيار قوی است. ، در اينمصداق
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كنيم:  بازگو مـى9 ديدار ابن مكتوم را از پيامبر تر شدن بحث، روايات واقعهٴ  ی روشناكنون برا 
و عنده عائشة و حفصة. فقال لهما: قوما فادخال البيت. فقالتـا: أنّـه 9 استأذن ابن مكتوم على النبى«

فت. ايـن در ورود گر اجازهٴ 9 ابن مكتوم از محضر پيامبر ١؛»اعمى. فقال: ان لم يََركما فانّكما تَريانه
به آن دو فرمودند: برخيزيد و داخـل اتـاق 9 حالى بود كه عايشه و حفصه نزد پيامبر بودند. پيامبر

 بينيد. مى بيند، شما او را نمىشويد. آن دو گفتند: او نابيناست. حضرت فرمودند: اگر او شما را 
يمونـة. فاقبـل ابـن ام و عنـده م9  كنُت عند رسول اّهللاٰ «از ام سلمه روايت شده كه گفته است:  

مكتوم. و ذلك بعد ان امر بالحجاب. فقال: احتجبا. فقلنا: يارسول اّهللاٰ الـيس اعمـى اليبصـرنا؟ قـال: 
بوديم كه ابن مكتوم وارد شد. اين 9 من و ميمونه نزد رسول خدا ٢؛»افعميا وان انتما الستما تبصرانه؟

حجاب رويد. گفتـيم: ای رسـول  ِس پردهٴ فرمود: در پَ 9حادثه پس از دستور به حجاب بود. پيامبر
 بينيد؟ نمىآيا او نابينايى كه ما را نبيند، نيست؟ فرمود: آيا شما نيز نابيناييد؟ آيا شما او را  ،خدا
فقهـى  كه در صدد بيان مسـئلهٴ  گونه كه پيش از اين يادآور شديم، اين روايات به فرض اين همان 

روی ديگر زنـان مسـلمان را در  هيچ است و به9پيامبرهمسران  باشد و بر فرض صحت سند، ويژهٴ 
 خواهد. مى گيرد و تنقيح مناط و سريان دادن حكم به تمامى زنان مسلمان، دليل بر نمى
 دو قول نقل شده است: مجمع البياناختالف است. در  »نسائهن«ج) در مراد از  
؛ زيـرا آنـان زنـان اصـارنـه زنـان يهـودی و ن ،كيش يعنى زنـان مـؤمن اسـت مراد زنان هم . 1 
 قول از ابن عباس است. ،اين .كنند مى بينند و برای شوهران خود وصفرا مى9 پيامبر
 زنان است. مراد، همهٴ  . 2 
 آيد: مى نيز دو قول به دست روح المعانىاز  
 كيش. قول ابن عباس؛ يعنى زنان هم . 1 
االمهات و  »نسائهنّ «فى البحر: دخل فى های به آنان: و زنان خويشاوند و وابستگان و پيوسته . 2 

مـادران،  ٣؛االخوات و ساير القربات و من يتصل بهـن مـن المتصـرفات لهـن و القائمـات بخـدمتهنّ 
كنند و به خدمت آنان و خدمتگزار آنـان  مى خواهران و ديگر خويشاوندان و زنانى كه برای آنان كار

 ند.داخل »نسائهن«هستند، در 
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زنان بود، نيـازی بـه  با لفظ آيه سازگارتر است؛ زيرا اگر مراد همهٴ  المعانى روحررسى: قول دوم ب
زنان وابسته؛ ولى با توجه به كثرت يا  كيش است وجود نداشت؛ بنابراين يا مراد، زنان هم» هن«ضمير 

  تر است. استعمال اين لفظ در احاديث، قول دوم به ذهن نزديك
 
  سوم ةمرحل

َن َو يْؤذَ يـْعَرْفَن َفال يَأْن   بِِهن ذِلَك َأْدنىيَالبِ جَ ِهن ِمْن يَن َعَل يْدنيَن يِألَْزواِجَك َو بَناِتَك َو ِنساِء الُْمْؤِمنقُْل  ىَها النبِ يا أَ ي((((
ُ َغفُورًا َرح شـان را بـر يبه همسرانت و دختران خود و زنان مؤمنـان بگـو چادرها ،امبرياى پ« ١؛))))مايكاَن اّهللاٰ

رنـد و خـدا يت قـرار نگيـن كه شناخته شوند و مورد آزار و اذيتر است براى ا كين نزديند، اريخود فرو گ
 »مهربان است. آمرزندهٴ 

بايد خـود را در پَـِس پـرده نگـه دارنـد و تنهـا بـا  مى9 تاكنون روشن شد كه همسران پيامبر
 رو شوند. توانند بدون پرده روبه مى خويشان نسبى و زنان مؤمن و بردگان

گونه كه پيش از اين نيـز  شده بود؛ همان9 ای بود كه شامل زنان پيامبر وظيفه، شرافت ويژهاين 
  َأْولـى ىالنِبـ((((: ، ام المـؤمنين بـودنهـا شـرافت ها و وظايف ديگری پيدا كرده بودند؛ ازجملهٴ  شرافت
هاتُُهمْ يِباْلُمْؤِمن مسلمان در كيفر و پاداش، البته  مساوی نبودن با ديگر زنان ٢،))))َن ِمْن َأْنُفِسِهْم َو َأْزواُجُه ُأم

از سـوی   ٣.))))تُن َفـال َتْخَضـْعَن ِبـاْلَقْوليَلْستُن َكَأَحٍد ِمَن النساِء ِإِن اتقَ  ىا ِنساَء النبِ ي((((به شرط داشتن تقوا: 
                هايى كه بر همسـران پيـامبر مقـرر شـده، بـه نـاز و كرشـمه سـخن نگفـتن بـا  ازجمله وظيفهديگر، 

قـرن ((((خارج نشدن از خانه:  ،))))وال معروفاً فالتخضعن بالقول... وقلن ق((((مردان و پسنديده سخن گفتن: 
، هرحال به. ))))التبّرجن تبّرج الجاهلية االولى((((دوران جاهلى، خود را نياراستن:  گونهٴ  بهو ؛ ))))فى بيوتكن

 نبوده است. ،ويژه ون قرار دادن وظيفه و تكليفِ بخشيدن شرافت بد
بـوده و هـم تكليـف و  به حجاب كه هـم شـرافت و امتيـاز »امهات المؤمنين«خواندن حال پس از فرا

منـد گردنـد و  است تا آنـان از شـرافت بهره را به ديگر زنان مؤمن نيز بخشيده، همين وظيفه و امتياز وظيفه
دور از ادب و آزاردهنـده نداشـته  یجوانان و ولگردان، با آنان برخـوردقدر و منزلت آنان شناخته شود و 

                                                             

  . 59اب، . احز١
 . 6. احزاب، ٢
 . 32. احزاب، ٣

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 491 سيری در آيات حجاب 

 روی، آزرده و اذيت شوند. هيچ ت و شريف و پاك هستند و نبايد بهباشند و دريابند كه اينان، زنان باشخصي
آيد. چنين بـود كـه  مى شمار به دارد و برای زنان مؤمن شرافته ويژ ىحجاب جايگاه رو، ايناز 

ها و چادرهای سـياه تهيـه نمـوده،  مقنعهسرعت  بهاز اين دستور خداوند استقبال كردند و  زنان مدينه
 پوشاندند.ها  آن خود را با
خرج نسـاء االنصـار كـأّن  ،))))يدنين عليهن من جالبيبهّن ((((: ةلما نزلت هذه اآلي«گويد:  مى ام سلمه

 »خود را با چادرها فـرو پوشـانيد« هٴ شريفآيهٴ وقتى « ١؛»ود يلبسنهاعلى رؤسهن الغربان من اكسية س
های سـياه بـر روی سـر آنـان  كه گويا كالغای  هگون شدند، به ها خارج شد، زنان انصار از خانه نازل
مانند همين سخن از عايشه نيز روايت شـده  »های سياهى كه پوشيده بودند. لباسخاطر  به؛ اند هنشست
در  رو، ايـنتكليفى آن بيشتر بوده است؛ از  شرافتى و حق بودن حجاب از جنبهٴ  جنبهٴ  گمان بى ٢.است

عذاب برای مخالفـان  كنندگان از اين دستور و وعدهٴ  بهشت برای پيروی پى اعالم حكم حجاب، وعدهٴ 
؛ بـرای ))))ذلك ادنى ان يعرفن فاليؤذين((((: مطرح شدپسند  پسند و عرف آن، مطرح نشد؛ بلكه دليل عقل

 شناخته شدن و اذيت نشدن، اين بهتر است.
، زنـان مدينـه بـرای اسـت نظر بـوده مدّ ، بيشتر حجابشرافتى و حق بودن  كه جنبهٴ  اينبه دليل  
نفرموده بود چادر 9 پيامبركه  اينگر شدن ابهت و حشمت خود، چادر سياه بر سر افكندند؛ با  جلوه

پوشش سياه به سبب جذب حرارت خورشيد، برای سرزمينى چـون كه  اينويژه  بهافكنند؛ سياه بر سر 
لبـاس وجـود دارد، پيـدا گونه  تنها توجيهى كه برای اين ،عربستان مناسب نيست. بنابراين جزيرهٴ  شبه

كامل از اين حق است. البته اين احتمـال نيـز وجـود دارد كـه چـون  كردن ابهت و حشمت و استفادهٴ 
 بيشتری داشته است. ، سياهى در آن جلوهٴ هها معموالً از موی بز و نظاير آن بود هپارچ

قدری بر تكليف بودن آن برتری داشته كه حتى عمـر بـن  حق و شرافت بودن حجاب و چادر، به
 به كنيزكـان اجـازهٴ  رو، اينكرد چادر حق است، نه تكليف؛ از  دوم مسلمانان، گمان مى خطاب، خليفهٴ 
كان عمر بن الخطاب، اليََدع فى خالفته َأمة تقنع و يقول انما القنـاع للحرائـر «داد:  نمىدر پوشيدن چا
داد كه كنيـزان مقنعـه  نمىروی اجازه  هيچ اش به عمر بن خطاب، در زمان زمامداری« ٣؛»لكيال يؤذين

                                                             

 . 221، ص 5، ج الدر المنثور. سيوطى، ١
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رأی «گويـد:  ىم انس ».نشوندزنان آزاد است تا شناخته شوند و آزار  گفت: مقنعه، ويژهٴ  بپوشند و مى
كنيزی را ديد كـه مقنعـه  عمر« ١؛»عمر جارية مقنّعة فضربها بدرته وقال القى القناع التشبهين بالحرائر

 »اش او را زد و گفت: مقنعه را بردار و خود را به زنان آزاد همانند نساز. بر سر كرده بود، با تازيانه
اند.  ين برداشتى از حكـم حجـاب داشـتهدر اين اين نوع تفكر، عمر تنها نيست و ديگران نيز چن 
آيهٴ  وی در پاسخ، ؟پوشاند مى كند و سرخود را مى د: آيا كنيز ازدواجننمونه از ابن شهاب پرسيد برای
 ٢؛»فنهى اّهللاٰ االماء ان يتشـبّهن بـالحرائر«را تالوت كرد و گفت: )...يا ايها النبى قل الزواجك((((شريفهٴ 
 »خود را همانند زنان آزاد درآورند، بازداشته است.كه  اينخداوند كنيزان را از «

كنيز تـا شـوهر نكـرده،  دانسته است شود كه پرسش كننده مى مى نكته: از پرسش و پاسخ روشن
دواج كـردن بـه پرسد كه آيا كنيز با از مى حكم كنيز شوهركرده را رو، اينحق ندارد چادر سر كند؛ از 

دهد: كنيزكان، چه ازدواج كنند و چـه ازدواج  مى ابن شهاب پاسخ .شود مى لوشيدن چادر نائشرف پ
 ای نخواهند داشت. از اين حق، بهره ،نكنند

نقـد بگـذاريم.  دوم را موّجه جلوه بدهيم يا به بوتهٴ  مهم: ما اكنون بر آن نيستيم كه كار خليفهٴ  نكتهٴ 
وجـود دارد، سـخن داری و شبهاتى كه در ايـن بـاب  ى بردهبر آن نيستيم از روايى و نارواي چنين هم

و دختـران آن 9  بلكه اكنون سخن در اين است كه آيا حجابى كه بر همسران رسـول اكـرم بگوييم؛
بزرگوار و زنان مؤمن قرار داده شده، تنها يك تكليف و اجبار تعبّدی و شرعى بوده يـا تنهـا حـق و 

 .حق و تكليف، همراه هم بوده استكه  اينيا  شته استالزامى راه ندادر آن شرافت بوده و 
روشن شد كه بنا بر نگرش عمر بن خطاب و ابن شهاب، چادر و حجاب، حق و شـرافت اسـت و 

ندارند. به ديگر سخن، عمر بن خطاب و ديگـر همفكـران وی، ای  هزنان آزاد و كنيزان از آن بهر ويژهٴ 
گونه كه كنيز از آزادی  همان اند هپنداشت مى واند  هدانست مى نآ و الزمهٴ  »آزادی«پوشيدن چادر را مانند 

گونه كه كنيز از داشتن مـال و مالـك  محروم است، از پوشيدن چادر و مقنعه نيز محروم است يا همان
 شدن محروم است، از داشتن حجاب و پوشيدن چادر نيز محروم است.

حـق  ،بسـا حجـاب وجود دارد؛ مـثًال چـه های ديگری نيز در برابر اين قول، احتماالت و ديدگاه
خواهـد  مـى جا كه شـخص گونه كه آزادی حق همراه با تكليف است. آن همراه با تكليف باشد؛ همان
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 ديگران قرار دهد و با دست خود، ريسـمان بردگـى را برگـردن خـود بينـدازد، خطـاِب  خود را بندهٴ 
وی را ده است)، خداوند تو را آزاد قرار دا ؛غير نباش بردهٴ ( ١»والتكن عبد غيرك قد جعلك اّهللاٰ حّرا«

از  شمارد. مى كند و آزاد بودن را بر او تكليف مىمكلّف  به برخورداری از آزادی و زدودن بند بردگى
به هـر قيمتـى از آن  ،دانند مى جا كه جايگاه آزادی شناخته شده است و افراد ارزش آن را آن سو، آن

حتى به اين پنـدار و گمـان كـه  .گذرند مى چيز خود در ستن، از همهكنند و برای آزاد زي پاسداری مى
فرزندانشان هم پس از چند نسل آزاد زندگى كنند و آزادانه سرنوشت خود را رقـم بزننـد، حاضـرند 

ترين حق كه حق حيات است، خود را محـروم سـازند تـا شـايد  خود را به كشتن بدهند و از اساسى
جـای تكليـف نيسـت و كسـى بـه  جـا، . اينشان بوزد های بعدی نسل نسيمى از آزادی به فرزندان و

 كند. نمىآزادزيستن تكليف 
تواند هم حق بشری باشد و هم حق الهى؛ يعنى اگر كسـى خواسـت از  مى نتيجه: حجاب و چادر

پوشش را مصـونيت دانسـت نـه محـدوديت،  ه اين پايه از رشد و عقل رسيد كهآن حق بهره ببرد و ب
برد و نيازی  مى خوبى بهره نه پستى و... از حق خود كه همان استفاده از چادر است، به شرافت دانست
ولى اگر كسى به  ؛كند مى داند و از آن دفاع مى خود حجاب را سرمايهٴ  . چنين كسىندارد به امر و نهى

 ارد.د مى دوستدار و خيرخواه او، او را به داشتن حجاب وا در قامتاين پايه نرسيده است، شرع 
 ،بـه بـاور مشـهور .حق الحضـانة اسـت همگان، مسئلهٴ  شده از سوی فتهمثال روشن و فقهى پذير

داری دختـر تـا هفـت  مادر است و پس از دو سال، حق نگه داری كودكان تا دو سالگى بر عهدهٴ  نگه
اگر  حال، ٢داری پسر، پس از دو سال، مطلقًا با پدر است. با پدر است و حق نگه گاه آنسال با مادر و 

گردد كه بيشتر اوقات مـادر،  های اختالفى دادگستری در اين باب نگريسته شود، روشن مى به پرونده
داری است و حاضر است برای رسيدن به اين خواست خود، بهای سنگينى  خواهان افزايش زمان نگه

مصالحه  هٴ ها دربار ثبح آيد و همهٴ  نمىهيچ سخنى از تكليف به ميان  ،را بر عهده گيرد. در اين صورت
و راضى كردن پدر برای واگذاری اين حق به مادر است و سخن از جايز بودن و نبودن دريافت وجه 

كـدام  پيدا شد كه نه پدر و نـه مـادر، هيچ مصداقىاگر  ،حال در ايندر برابر اين واگذاری، حق است. 
                                                             

  ، آخر نامه. 31، نامۀ نهج البالغه؛ صبحى صالح، 77، ص تحف العقول. ابن شعبه حرانى، حسن بن على، ١
بـاره  است و دالئل آن مخدوش دانسته شده اسـت. بـرای آگـاهى بيشـتر در اين. البته اين ديدگاه از نظر نگارنده محل نقد جّدی ٢

  .134و  131، 130های  ، شمارهپيام زنمراجعه كنيد به: مجلهٴ 

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 های قرآنى ها و پاسخ پرسش    494494494494

شود و شرع و قانون، پدر  مى طرحتكليف م ند، مسئلهٴ نداری ك كودك را سرپرستى و نگه نباشندحاضر 
 دارد كه مصالح كودك را رعايت كنند. مى هر دو را وايا  يا مادر
اگرچه باز  ؛تواند هم حق باشد و هم تكليف داری كودك مى حجاب، بسان حق نگه ،اساس اين بر

را در  آزاد است و كنيزكـان زنانِ  ها باقى است كه آيا اين حق و تكليف، در محدودهٴ  جای اين پرسش
آيا اين حق، مانند حق نفس كشيدن و حـق  .شود گيرد يا گسترده است و آنان را هم شامل مى بر نمى

                داری كـودك اسـت كـه شخصـى و تنهـا بـرای  بقای حيات است كه همگانى است يا مانند حق نگه
 پدر و مادر است؟ 

 كنيم: آن را بررسى مى  لشأن نزو ،شريفهآيهٴ  برای بهتر روشن شدن معنایاكنون 
   فانه كان سبب نزولها أّن النساءكن يخـرجن الـى المسـجد ويصـلّين «: تفسير على بن ابراهيم . 1 

اذا كان بالليل خرجن الى صالة المغرب والعشاء اآلخرة والغداة يقعد الشباب لهن 9 خلف رسول اّهللاٰ 
: يـا ايهـ                سـبب  ١؛»ا النبـى... وكـان اّهللاٰ غفـورًا رحيمـافى طريقهن فيؤذونهن ويتعّرضون لهن فأنزل اّهللاٰ

               شـدند مـى از منـزل خـارج9نزول آيه اين بود كه زنان برای گزاردن نماز، پشت سر رسول خـدا
                 شـدند، جوانـان مـى هنگام كه برای گزاردن نماز مغرب و عشا و صبح به سـوی مسـجد روان و شب
                 آيـهٴ  خداونـد ايـن ،پرداختنـد. در ايـن هنگـام مـى نشستند و بـه آزار و اذيّتشـان مى ه آنانبر سر را

 شريفه را نازل فرمود.
روی عن غير واحد انّه كانت الحّرة واألمة تخرجان ليًال لقضـاء الحاجـة «: روح المعانىتفسير  . 2

واالماء وكان فى المدينه، فّساق يتعرضون لالمـاء و  فى الغيطان وبين النخل من غير امتياز بين الحرائر
ربما تعرضوا للحرائر. فاذا قيل لهم، يقولون حسبنا هن امـاًء فـأُمَرْت الحرائـُر يخـالفن االمـاء بـالّزی 

هنگام  از كسان بسيار نقل شده كه زنان آزاد و كنيز، شب ٢؛»والتستر، ليحتشمن و يبهتن فال يطمع فيهن
رفتند و فرقى بين زنان آزاد و كنيز نبود. در مدينه  مى ها و بين درختان خرما ودالبرای دستشويى به گ

دادند. هنگامى كه به  مى پرداختند و چه بسا زنان آزاد را نيز آزار مى فاسقانى بودند كه به آزار و اذيت كنيزكان
گفتند: گمان كرديم  مى پاسخدر  ،ايد شد: اين زن آزاد بوده و چرا با او به ناشايست برخورد كرده آنان گفته مى

به زنان آزاد دستور داده شد پوشش و شكل لباس خود را تغيير دهند تا از كنيزكان  رو، اينكه كنيز است. از 
 باز شناخته شوند و با حشمت و ابهت جلوه كنند تا كسى بر آنان طمع نورزد.

                                                             

 . 196، ص 2، ج تفسير قمى. قمى، على بن ابراهيم، ١
  . 264، 11، جروح المعانى. آلوسى، ٢
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نيازهای خود [دستشـويى رفـتن]  شباهنگام برای برآوردن9: زنان پيامبرالدر المنثورتفسير  . 3
پرداختند. به منافقان اعتراض شد،  مى گروهى از منافقان به آزار و اذيت آنان .شدند مى از منزل خارج

   ١.اين آيه نازل شد گاه آنشويم.  مى دادند: ما تنها متعّرض كنيزكان پاسخآنان 
 

 چند نكته
 برای گزاردن نمـاز در مسـجد از منـزل بيـرونزنان، هم  ند؛ها، با يكديگر سازگار اين شأن نزول .1
 و هم برای كارها و برآوردن نيازهای ديگر.اند  هرفت مى
كلى از بيرون رفتن از منـزل بـاز  طور به شريفه، زنان راآيهٴ  آيد كه مى ها به دست از شأن نزول . 2

، بـرای نيازهايشـان از اند هرا داشـت »قرن فى بيوتكن«كه فرمان 9 حتى زنان پيامبر و نداشته است
 داشـته از نماز جماعت و ماننـد آن بـاز ،و ديگر زنان مؤمن9 اند. زنان پيامبر رفته منزل بيرون مى

بندوباران و آزار و  رفتار ناشايست بىخاطر  به؛ بلكه نبوده استبا افراد الابالى نيز سر جنگ  اند، نشده
 .كه همانا بيرون رفتن با چادر است شدهه اذيت نمازگزاران، راه سومى ارائ

كنيزان از پوشيدن چادر و پوشاندن سر با مقنعه، حتى در حال گزاردن نماز كه عبـادت فـردی  . 3
 اند. معاف شده ،است

، به دست اند هچون در شأن نزول دوم آمده بود كه زنان آزاد و كنيزكان يك گونه لباس بر تن داشت
بـا سـرهای برهنـه و بـاز و بـا همـان پوشـش مرسـوم زمـان خـود، نمـاز آيد زنان تا آن زمان  مى
 .اند هرفت مى اند و از منزل بيرون خوانده مى
بلكه برای شناخته شدن شخصيت زن بـوده و نمايـانگر  ،پوشيدن چادر تكليف و تحميل نبوده . 4

  آزادی، پاكدامنى و نشان امتياز و آزادگى وی بوده است.
 

 ها بررسي واژه
 ناسب است واژگان اصلى آيه شرح داده شود:م ،حال

 :ذكر شده است ىهای گوناگون معانى و نمونه ،های لغت و تفسير جلباب: برای جلباب در كتاب
 ؛بپوشـاندرا آنچه از باال تا پـايين  . 1«چند معنى برای جلباب آورده شده است:  روح المعانىدر  
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هايش بپوشد؛ ماننـد روپـوش  سى كه زن، آن را روی لباسهر لبا . 4 ؛ملحفه . 3 ؛مقنعه . 2 ؛مانند چادر
لباسى گشادتر از سرپوش  . 6 ؛چه با آن پوشش انجام بگيرد، چه عبا باشد و چه غير آنهر آن . 5 ؛و...

 ١».تر از رداء و كوچك
 ٢؛»خمار المرأة الذی يغّطى رأسـها و وجههـا اذا خرجـت لحاجـة«: الجلباب: مجمع البيانتفسير 

 »شود. مى پوشاند، وقتى كه برای كاری از منزل خارج مى وششى كه سر و روی زن راجلباب، پ«
ــه «: الميــزان  ــدنها، او الخمــار الــذی تغّطــى ب ــه المــرأة فيغّطــى جميــع ب                        هــو ثــوب تشــتمل ب

            ا آن، پوشـاند يـا سرپوشـى كـه بـ مى گيرد و لباسى كه تمامى بدن زن را در برمى« ٣؛»رأسها و وجهها
 »پوشاند. مى سر و روی را

فى معناه اقوال: منها انّه رداء يغّطى المرأة من رأسها الـى قـدميها ومنهـا انّـه  و«: التفسير الكاشف 
ى كه از سر تـا رداي . 1جمله: در معنای جلباب اقوالى است از« 4؛»الخمار الذی يغّطى رأسها و وجهها

 »شى كه سر و روی زن را بپوشاند.سرپو . 2 پای زن را بپوشاند؛
                     جمـع جلبـاب و در معنـای آن اخـتالف اسـت: راغـب، آن را پيـراهن و  ،جالبيـب«: قاموس قـرآن 

                در لغت فرموده: روسری زن كه وقت خـارج شـدن از منـزل،  مجمع البيانروسری گفته (قميص و خمار). 
                     ، آن را ملحفه (چـادر ماننـد) گفتـه. ابـن اثيـر در نهايـه، آن را صحاحپوشاند.  مى سر و صورتش را با آن
                  آمـده:  قـاموسگويد: گفته شـده ماننـد چارقـد و ماننـد ملحـف اسـت. در  مى چادر و رداء معنى كرده و

                                 كــه زن لبــاس خــود راتــر از ملحفــه يــا چيــزی اســت مثــل ملحفــه  پيــراهن و لبــاس گشــاد، كوچــك
 »پوشاند. مى با آن

لباس دين، مـرا از « ٥؛»سترنى َعْنكُم ِجلباُب الدين«فرمايد:  مى7على ، حضرتنهج البالغهدر 
نا اهل البيت فليستعد للفقر جلباباً «فرمايد:  مى و »شما پوشيده داشت. بيـت  هر كه ما اهـل« ٦؛»َمْن َأحب

                                                             

 . 264، ص 11ج  لمعانى،روح ا. آلوسى، ١
 .578، ص 8ج  مجمع البيان،. طبرسى، ٢
  . 339، ص 16، ج الميزان فى تفسير القرآن. طباطبايى، محمدحسين، ٣
 . 239، ص 6، ج الكاشف. مغنيه، محمد جواد، 4
 . 51(صبحى صالح)، ص  نهج البالغة. سيدرضى، محمد بن حسين، ٥
  . 488. همان، ص ٦
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فالبس «نويسد:  مى نيز به بعضى از كارگزارانش »ا دوست دارد، برای فقر جلبابى (لباسى) آماده كند.ر
 .»برای مردم لباسى از نرمى بپوش (با مردم مهربان باش)« ١؛»لهم جلبابًا من اللين

توان گفـت: جلبـاب  نقل كرده، مى قاموسو  صحاح  ،نهايهاز  قرآن قاموسبا اين قرائن و آنچه  
  2.نه فقط روسری و خمار ،حفه و لباس بااليى و چادرمانند استمل

بـرای  .شود: برای ِجلباب، دو معنى يـاد شـده اسـت مى استفادهقرآن  ها و تفسيرهای نامه از لغت
 :افكنيم آمده است، نگاهى مىها  آن جلباب در به رواياتى كه واژهٴ  ،روشن شدن زوايای بحث

بـار جلبـاب و 23رفتـه اسـت كـه كار  بهجلباباً، جلبابها، جلبابك و... بار جلباب، 60، بحاراألنواردر 
قـال سـلمان فكأنهـا «پرده:  . 1. در مجموع، از اين واژه دو معنى اراده شده است: آمده است بار جلباباً 30

مـن القـى جلبـاب الحيـاء عـن « ٥،»جلباب الليل« 4،»سترنى عنكم جلباب الدين« 3،»البسنا جلباب المذله
   ٧».البخل جلباب المسكنة«و  ٦»فالغيبة لهوجهه 

للفاقـة «يـا  ٨،»فليتخذ للفقر جلبابـاً «: اند هگون آمده، بيشتر اينها  آن در »جلباباً « رواياتى كه واژهٴ 
ّ  فقر، پردهٴ  پرده گرفت: پردهٴ  معنای بهتوان جلباب را  مى ها آنكه در تمامى   ٩»جلباباً   و شب ت، پردهٴ ذل
روايات جايگاه خـود را از  ،»جلباب«پوشاند. با اين معنى برای  مى تمامى بدن را حيا. پرده هم پردهٴ 

 كنند. مى خوبى پيدا لحاظ معنى، به
لبـاس سرتاسـری نيسـت؛ مـثًال معنای  بـهها  آن گمان در بى »جلباب«رواياتى نيز وجود دارد كه 

و لـيس عليـه « :آمد وارد شدم و از نزد همسران خود پيش ما7  حضرت صادق برگويد:  مى راوی
عبا يـا  ،بلكه شايد مراد نيست،لباس سرتاسری و چادر  ،جا، مراد روشن است كه در اين ١٠.»جلباب

 دشداشه (پيراهن عربى) باشد.
                                                             

 . 376. همان، ص ١
  ، مادW جلباب. قاموس قرآنرشى، سيدعلى اكبر، . ق2
 . 2، ح 55، ص 10، ج بحار األنوار. مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، 3
  . 237، ص 32 همان، ج  .4
 . 37، ح 227، ص 41. همان، ج ٥
  . 1، ح 233، ص 75. همان، ج ٦
  . 70، ح 78، ص 11. همان، ج ٧
  . 25، ص 2 ، ج ينمجمع البحرالدين بن محمد،  . طريحى، فخر٨
 . 410، ص األمالى. طوسى، محمد بن الحسن، ٩
 . 169، ص 1 ، ج المحاسن. برقى، احمد بن محمد بن خالد، ١٠
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ليقطـع لهـّن «در وصف عـذاب گروهـى فرمـود: 7  در روايت ديگری آمده كه حضرت صادق
 تواند لباس سرتاسری باشد و گرنه واژهٴ  نمى »جلباب«درع،  به قرينهٴ  ١».جلباب من نار و درع من نار

 شود. فايده مى بى» درع«
پـرده و لبـاس سرتاسـری معنای  به »جلباب«ها  آن شايان توجه اين است كه رواياتى كه در نكتهٴ 
 »جلبـاب«هـا  آن روايت شده؛ ولى رواياتى كه در7  و على9 معمول از رسول خدا طور به است،
 روايت شده است.7  ن است، از امام صادقدشداشه و نظاير آمعنای  به

و لباس سرتاسری اسـت؛ ولـى در  شريفه، چادرآيهٴ  در »جلباب«توان گفت: مراد از  مى ،بنابراين
اند  هگفت مى پوشاند، جلباب مى گيرد و بدن را در خود مىبعدی به لباس گشادی نيز كه بيشترهای  زمان

 و كم كم به هر دو معنى گسترش يافته است.
روسری و پوشيه. در معنای  بهچادر و همانند آن است، نه معنای  به ،قرآن جلباب در الصه: واژهٴ خ
معمول، جلو بسته نيسـت. بنـابراين، چـادر سـر  طور به جا بايد به اين نكته توجه داشت كه چادر اين

 ها، منافاتى نداشته است. كردن، با بازبودن و آشكار بودن جلوی سر و صورت و گوش
شود كـه ايـن آيـه درصـدد  نور نازل شده، معلوم مىسورهٴ احزاب، پيش از سورهٴ كه  اين رينهٴ به ق

ای بـرای زنـان  تحديد حجاب و نماياندن حد و مرز برای آن نبوده است؛ بلكه بر آن بوده كـه نشـانه
بـانوان بـا خواسته با اين امتياز و امتياز قلمداد كردن آن، كاری كنـد كـه  مى آزاده و پاكدامن برنهد و

 دامنان گذاری و جداسازی صف پاكدامنان از ناپاك نشانهگونه  شوق، پذيرای حجاب شوند و شايد اين
 خواست خود زنان صورت گرفته باشد. آزادگان از كنيزكان، بايا 
                       گرفتنــد، گــاه و مــى هــا مــورد اذيــت و آزار اراذل و اوبــاش قــرار چــون خانم ،بــه ايــن بيــان 
                    خداونـد ايـن راه چـاره  وبودنـد ای  هكردنـد و خواسـتار راه چـار مـى كوهِشـ9گاه به پيـامبر بى

                       شـديد منافقـان و  ىبعـدی اسـت كـه بـا لحنـآيـهٴ  را برای آنان مطرح كرد. شـاهد بـر ايـن گفتـه،
ذيَلـِئْن َلـْم (((( فرمايـد: مـى كند و مى آزاردهندگان به زنان پاكدامن را تهديد ىَن فـيْنَتـِه اْلُمنـاِفُقوَن َو الـ                    

                   ن] يـپـس از ا«[ ٢؛))))اليهـا ِإال َقلـيجاِوُروَنـَك فينَك ِبِهْم ثُـم ال يَنِة َلنُْغرِ ياْلَمد ىُقلُوِبِهْم َمَرٌض َو اْلُمْرِجُفوَن فِ 
                 افكننـد  عه مـىيشـان، مـرض و ناپـاكى اسـت و هـم آنـان كـه شـايها اگر منافقان و آنان كه در دل

                                                             

 . 5، ح 79، ص 76ج  بحار األنوار،. مجلسى، محمد باقر، ١
  . 60. احزاب، ٢
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نه در جوار يزمانى در مد كم تا پس از انديزيه آنان برانگيتو را عل ،ن زشتكارى برندارند]يا[دست از 
 »ست نتوانند كرد.يتو، ز

كردند؛ گـاهى بـه آزار و اذيـت  های گوناگون مى روشن است كه منافقان و بيماردالن، كارشكنى
پراكندند و... هـر زمـان  ، مىشكست مسلمانان هٴ پرداختند، گاهى شايعاتى در بين مردم دربار زنان مى

گفتنـد:  مـى يازيدند، مى آوردند؛ مثًال هنگامى كه به آزار زنان دست نيز برای كار خود بهانه و عذر مى
ای بـرای بازشناسـى كنيـز از آزاد نهـاد و  نخست، نشانه فكر كرديم كنيز است و... خداوند در مرحلهٴ 

نشانه، ديگر هـيچ تـوجيهى بـرای آزار دادن زنـان پس از قرار دادن  كه سپس به منافقان هشدار داد
 مسلمان ندارند.
آويختن معنای  بهشريفه، آيهٴ  نزديك كردن گرفته شده است؛ ولى در اينمعنای  به »ادناء«يدنين: از 

معنای  بـه، آن را الميـزانو  ١»كننـد مى يسدلن = آويزان«معنای  بهرا  »يدنين«، الكاشف التفسيراست. 
االدنـاء التقريـب يقـال «آمـده اسـت:  روح المعانىدر تفسير  ٢.، گرفته است»پوشانند مى يتسترن =«

نزديـك كـردن معنای  بـهادنـاء « ٣؛»ادنانى ای قّربنى وضمن معنى االرخاء، او السدل ولذا عّدی بعلى
شود: ادنانى يعنى مرا نزديك كرد و معنای آويـزان و رهـا كـردن را هـم در بـر دارد؛  مى است. گفته

 »آمده است. »على«با  ،رو ينازا
 باشد. »جلباب«ناشى از اختالف در معنای  ،»يدنين«رسد اختالف در معنای  مى به نظر
   آويخـتن و رهـا كـردن اسـت. معنای  بـه »يـدنين«چادر باشد، معنای  به »جلباب«، اگر هرحال به
يـادآور شـده بـاره  اين ، دو احتمـال دركشافتبعيض است و زمخشری در  »من جالبيبهن«در  »ِمن«

روند، بعضى از چادرهای خود را بـر سـر بيندازنـد؛ يعنـى در هـر  مى هرگاه از منزل بيرون . 1است: 
روند،  مى هرگاه از منزل بيرون . 2 ا برسر كنند و از منزل خارج شوند؛نوبت، يكى از چادرهای خود ر

 4.بخشى از چادرشان را بر سر بيندازند
م درست باشد؛ يعنى هر زن، قسمتى از چادر خود را بر سـر بينـدازد و رسد احتمال دو مى به نظر

                                                             

 . 239، ص 6، ج الكاشف. مغنيه، محمد جواد، ١
  . 339، ص 16، ج تفسير القرآنالميزان فى . طباطبايى، محمدحسين، ٢
 . 127، ص 12، جروح المعانى. آلوسى، ٣
 . 560، ص 3، ج الكشاف. زمخشری، 4
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             هـركس اسـلحهٴ « ؛))))وليأخـذوا اسـلحتهم((((نيـز سـازگار اسـت: قرآن  اين معنى با همانندهای آن در
تاريخى آن نيز با واقعيت  »ا بشويد.هركس صورت خود ر« ؛))))فاغسلوا وجوهكم(((( يا» خود را برگيرد

             نمايـد كـه  بردنـد، بيشـتر سـازگار اسـت؛ زيـرا دور مى سـر مى تنگدستى به زمان كه مردم در فقر و
ــر شــديدی در آن زمان ــه اصــحاب صــفه در فق ــى هــا ك ــتند،  م ــاس و مســكن نداش                        زيســتند و لب

                    شـريفه ضـمن تأييـد بفرمايـد: يكـى از آيـهٴ  داشـته باشـند ومسـلمان چادرهـای گونـاگون  زنان
 چادرها را بر سر كنيد.

نور نـازل شـده سورهٴ احزاب پيش از سورهٴ آيد كه  مى دست ها، به ها و شأن نزول از ترتيب نزول 
وشـيدن ای است برای بخش دوم؛ يعنـى پ شود كه بخش نخست آيه، مقدمه روشن مى چنين هماست. 

تكليفـى كه  ايناست برای شناخته شدن تا آزار نبينند و ولگردان گِرد آنان نگردند؛ نه ای  هچادر، مقدم
سـورهٴ ای ديگر، هنگام نازل شدن  الزامى و شرعى برای زنان باشد؛ زيرا آن تكليف، بعدها و در برهه

ه، حقى است كه خداوند برای شده در اين آي مطرح جلباِب  توان گفت مىدرنتيجه بيان شده است.  ١نور
اجبـاری در كـه  ايننه  ،خواهند مورد آزار و اذيت ولگردان قرار بگيرند، قرار داده است نمىزنانى كه 
  كار باشد.

در منـزل خـود  ،زنيم: هرگاه شخصى، چه زن و چه مرد مى مثالى ،برای روشن شدن بيشتر مسئله
درازی به حقوق او و تجـاوز بـه  دستگونه  هيچباشد، منزل، مكان امن و پناهگاه اوست و كسى حق 

يا  ای و... به داخل منزل كسى بنگرد پناهگاه وی را ندارد. اگر كسى از پشت بام، باالی درخت، روزنه
شنود و دوربين مخفى بگذارد، به حريم خانه تجاوز كرده و صاحب خانه حق دارد با او برخورد كنـد 

َمـا يأَ «و را به قتل برساند. در احاديث گوناگون وارد شده اسـت: ايا  و حتى چشمان او را نابينا سازد
لَعَ   َرُجٍل  هـر « ٢ ؛»َة لَـهيـِه َأْو َجَرُحوُه َفَال دِ ينَ يَفَرَمْوُه َفَفَقئُوا عَ   َعْوَراتِِهمْ   ْنُظَر ِإلَىيلِ   َداِرِهمْ   ىفِ   َقْومٍ   َعلَى  اط

و نابينـا  كنندسوی وی تيراندازی  آگاه شود و آنان بهگروهى بنگرد و از اسرار آنان  فردی كه بر خانهٴ 
شخصـى از «ديگـر آمـده اسـت:  ىدر حديث »ای برايش نيست. ، ديهكنندبر وی زخمى وارد يا  دوش

با تيری كه در دست 9  نگريست. پيامبر اكرم به درون آن مى9 های رسول خدا های حجره سوراخ
 ،فرمودنـد: ای خبيـث9 مرد فـرار كـرد. پيـامبر .نندسوی او آمدند تا چشمانش را كور ك داشتند به

                                                             

 . 30. نور، ١
  . 291، ص 7 (ط. اإلسالمية)، ج  الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، ٢
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گشوده بود و زنى ای  هاگر دِر خان البته ١».كردم را كور مى اگر ايستاده بودی، چشمانت ،سوگند به خدا
شـود و بيننـده را  هايشـان نابينـا نمى برهنه در برابِر در نشسته بود و ديگران به او نگاه كردنـد، چشم

است؛ زيـرا آن زن، بـا  دادهكننده، كار حرامى انجام گرچه تماشا ؛دانند نمى تجاوزگر به حريم ديگران
 خود را شكسته است. روی آن، حريم خود و خانهٴ  گشودِن در و نشستن روبه

شود كه خداوند به زنان صالح و مؤمن ارفاق كرده و به آنان امتياز داده  از اين آيه روشن مى ،حال
و  »جلبـاب«يعنـى اگـر  ؛ه است كه حريم خود را به همراه خود ببرنـدكه اجازه دادگونه  به اين ؛است
آورند، اين پرده، حريم آنان خواهد بود و كسى حق نـدارد بـه  بين خود و محيط خارج پديدای  هپرد

ولى اگر كسى  ؛توان برخورد كرد اين حريم دست يازد و با كسى كه اين حركت زشت را انجام داد، مى
ــرای  ــى را ب ــين حريم ــت و چن ــرار گرف ــران ق ــت و آزار ديگ ــورد اذي ــداد و م ــرار ن ــود ق                        خ

درازی  توان ادعای تجاوز و دست نمىاو زده شد،  هٴ ها به او دوخته شد و سخنان ناشايستى دربار نگاه
 خود قرار نداده است. ؛ زيرا خود، حريمى برایكردبه حريم خود را مطرح 

هـا  آن شود كـه بلكه روشن مى ،شود كه آزار كنيزان جايز است تفاده نمىاز احاديث اس ،بنابراين 
  اند. بهره حريمى همراه خود ندارند و از چنين شرافتى بى

 
 چهارم ةمرحل 
ْضـِرْبَن يَنتَُهن ِإال ما َظَهَر ِمنْهـا َو ْل يَن زيْبديَو ال  ْحَفْظَن فُُروَجُهن يْغُضْضَن ِمْن َأبْصاِرِهن َو يَو قُْل ِلْلُمْؤِمناِت ((((

 َأْو آباِئِهن َأْو آباِء بُُعوَلِتِهن َأْو َأْبناِئِهن َأْو َأْبناِء بُُعوَلِتِهن َنتَُهن ِإال ِلبُُعوَلِتِهن يَن زيْبديوِبِهن َو ال يجُ   ِبُخُمِرِهن َعلى
ْرَبـِة  ىِر ُأوِلـيَن غَ يمانُُهن َأِو التاِبعين َأْو ما َمَلَكْت أَ َأَخواِتِهن َأْو ِنساِئهِ   ىِإْخواِنِهن َأْو َبن  ىَأْو ِإْخواِنِهن َأْو َبن اْإلِ

ْفِل الذ جاِل َأِو الط ساِء َو ال   ْظَهُروا َعلىيَن لَْم يِمَن الرلِ يَعْوراِت الن يَن ِمْن زيْخفيْعلََم ما يْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهن َو َنِتِهن 
ِ َجم وسشـان ديده فرو بندند و نام :به زنان باايمان بگو« ٢؛))))َها اْلُمْؤِمنُوَن َلَعلكُْم تُْفِلُحونيعًا أَ يتُوبُوا ِإَلى اّهللاٰ

آشـكار نگرداننـد و [اطـراف]  –مگر آنچه از آن نمايـان اسـت  –را مصون دارند و زيروهايشان را 
هايشان را بر گريبانشان بيندازند و زينتشان را مگر بـر شوهرشـان يـا پدرشـان يـا پـدران  روسری

رشان يـا شوهرشان يا پسرانشان يا پدران شوهرشان يا برادرشان يا پسران برادرشان يا پسران خواه
                                                             

  . 5، ح 291. همان، ص ١
  . 31. نور، ٢
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های  بر نهانىكه نيازند يا بر كودكانى  كيششان يا كنيزانشان يا خدمتكاران مردی كه [از زن] بى زنان هم
اند،  بند كه زينتى كه نهان داشتهوچنان بر زمين نك پاهايشان را آن .آشكار نگردانند ،زنان وقوف ندارند
 »كه رستگاری يابيد.باشد  ؛سوی خدا باز آييد همه به ،ای مؤمنان عيان گردد؛ و

هـای نـاروا  دهد چشمان خود را از نگاه مى خداوند در اين مرحله، به زنان پارسا و مؤمن فرمان
شـود، بـر  مى جا كه ناگزير آشكار جز آن فرو گيرند، اندام خود را بپوشانند، زينت و آرايش خود را به
های  زينت و جمال را جز برای َمحرم و بيگانه آشكار نسازند، سينه و دوش خود را به مقنعه بپوشانند

چنان پا به زمين نكوبند كه  و زنان و كنيزكان و كودكان ناآگاه بر عورت زنان، ننماينديا  سببى و نسبى
 خلخال و زيورشان بيرون آيد و آشكار شود.

 ست:احزاب نازل شده اسورهٴ گمان پس از آيات  چند دليل بىاين زمان نزول: اين مرحله از پوشش، به 
 نودمين سورهٴ يا  احزاب هشتاد و هشتمين يا هشتاد و نهمينسورهٴ ها،  برابر ترتيب نزول سوره . 1 
شده بر  نازلسورهٴ نود و ششمين تا يكصد و دومين  ،نورسورهٴ ست؛ ولى ا9شده بر رسول خدا نازل

 ١.ستا9رسول خدا
از آيات بيـان شـده نيـز بيـانگر ای  هها يا پار هايى كه برای سوره النزول ها يا اسباب شأن نزول . 2

احزاب، پيش از نازل شدن آيات حجـاب، سـخن از جنـگ احـزاب و سورهٴ در  ؛ مثالً اند ههمين نكت
و آغاز سال ششـم  هجری قمریبنى قريظه بود كه همگى در سال پنجم  داستان زيد و زينب و غزوهٴ 
بنى المصطلق  ان آمده كه مربوط به غزوهٴ فك به مينور، سخن از داستان اِ سورهٴ رخ داده است؛ ولى در 
   ٢.حجاب بوده استآيهٴ  و پس از نازل شدن

نام من در آمد و مرا دنبال خـود  گويد: رسول خدا بين زنان خود قرعه كشيد و قرعه به مى عايشه
 ٣.برد و اين رخداد پس از نزول حجاب بود

و چون ايـن مرحلـه از حجـاب،  استحجاب  نور، بيان چهارمين مرحلهٴ سورهٴ  31آيهٴ  ،بنابراين
مرحله است و افزون بر حجاب زنان، امور گوناگون ديگری را نيـز بيـان كـرده، مـا بيشـتر ترين  مهم
 خوبى روشن شود. كنيم تا زوايای مسئله به مى اين آيه بحث هٴ دربار

                                                             

  . 674، ص تاريخ قرآن. راميار، محمد، ١
 . 675مان، ص . ه٢
  . 130، ص 8و  7، ج مجمع البيان. طبرسى، ٣
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رواياتى كه  زمان نزول و ه واژگان، شأن نزول و لباس معمولبا توجه ب را شريفهآيهٴ  بررسى: اين 
 كنيم. مىبررسى  های گوناگون آيه به ما رسيده است، دربارW بخش

دقت قرار گيرد و از روايات و شأن  محل آيه، در اين بررسى، بيشتر سعى بر اين است كه واژگان 
 دهنده استفاده شود. ياری منزلهٴ  ها تنها به نزول
 :از اين قرار است فهميد شود از آن مى پيشآيهٴ  شريفه وآيهٴ  نكاتى كه از اين 
وا يَن يقُْل ِلْلُمْؤِمن(((( ».و اغضض من صوتك« ؛ مانند:كاستن استمعنای  به، »غّض « واژهٴ  . 1 ِمـْن غُض

َ َخب  ْحَفُظوا فُُروَجُهْم ذِلَك َأْزكىيَأبْصاِرِهْم َو  ده فـرو يـبه مردان باايمان بگو د« ١ ؛))))ْصَنُعونيٌر ِبما يلَُهْم ِإن اّهللاٰ
 »ت.كنند آگاه اس را خدا به آنچه مىيز ؛تر است زهين براى آنان پاكينهند و پاكدامنى ورزند كه ا
وَن َأْصواتَُهْم ِعْنَد َرُسوِل اّهللاٰ يَن يِإن الذ((((صدای خود را فرو بكاه:  آنان كه نزد رسـول خـدا « ٢؛)))) غُض

  »اورند.ين بييصداى خود را پا
 كاهند. مى ی خودها يعنى از نگاه ؛»يغّضون من ابصارهم« ،بنابراين 
 فعل ،))))قل للمؤمنين يغّضوا من ابصارهم((((فرمايد:  مى نور) كه خداوندسورهٴ  30 شريفه (آيهٴ آيهٴ  در 
ابصارهم فانك ان  قل للمؤمنين: غضوا من« شرطى در تقدير است: مجزوم است؛ زيرا جملهٴ »  يغضوا«

مؤمنان بگو: ديدگان خود را فرو نهند كه اگر تو به آنان بگويى، ديدگان خود را به « ؛»تقل لهم، يغضوا
 »فرو خواهند كاست.

و در آن نيز، » يغضوا« نور نيز مجزوم است؛ زيرا عطف شده برسورهٴ  31 شريفهٴ آيهٴ  در» يغضضن«
 فعل امر در تقدير است.

مـردان مـؤمن و زنـان مـؤمن،  كند كـه مى داللت» يغضضن« و» يغضوا« شرط در حذف جملهٴ  . 2
پوشـانند و در برابـر  عمـل مى جامهٴ ها  آن درنگ به ، بىبيابندهمين كه از دستورهای خداوند آگاهى 

 كه كالم نيازی بـه آوردن جملـهٴ ای  هگون نهند؛ به مى چون و چرا گردن ، بى9دستورهای رسول خدا
 شرط ندارد.

» يغضـوا« در» نـون« تا توجيه نحوی برای حذف شرطى را در تقدير گرفت بنابراين، بايد جملهٴ  
                                                             

  . 30. نور، ١
  . 3. حجرات، ٢
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گمان دليلى داشته كه به احتمال قوی مراد، همان سـر بـه فرمـان  شرط نيز بى باشد. ذكر نشدن جملهٴ 
 .بودن مردم در برابر امر خدا و رسول خداست

 ،نمحذوف است و در آيه از آن نشانه و اثری نيست. بنابراي» يغضضن« و» يغضوا« ق فعلمتعلّ  . 3 
روشـنى  دليـلق به شود كه ديدگان را از چه چيز بايد فرو كاست. شايد حذف متعلّ  نمىاز آيه روشن 

 چه چيزهايى نگاه كردن به اما ؛يعنى چشم را از آنچه نظر كردن به آن حرام است، فرو بنديد ؛آن باشد
 حرام است و ناروا، روشن نيست و آيه در اين باب، بيانى ندارد.ها  آن
 ،»ابصارهن« و» يغضضن« ،»مؤمنات« چنين همو » ابصارهم« ،»يغضوا« ،»مؤمنين« ع آمدنجم . 4 

هـر كـس « ؛»خـذوا اسـلحتكم« مانند: ؛بيانگر اين نكته است كه هركس بايد چشم خود را فرو كاهد
 »هر كسى صورت خود را بشويد.« ؛»فاغسلوا وجوهكم« و »خود را بردارد اسلحهٴ 
تك اشخاص و افراد جامعه است و تنها درصدد بيـاِن  شريفه در مقام بيان حكم تكآيهٴ  نابراين،ب 
 اگـر كسـى وظيفـهٴ  ،ن و سرپرستان جامعه و امر به معروف كنندگان جامعه نيست. حالمسئوالحكم 

 از اين آيه، حكمش روشن نيست. .شخصى خود را انجام نداد، چه بايد كرد
ِاْستَْقبََل َشاٌب ِمَن االَنَْصـاِر ِاْمـَرَأًة «آمده است: 7 از قول امام باقر ١نخست آيهٴ  در شأن نزول . 5 

ْعَن َخْلَف آذانهّن فنظر اليها وهى مقبلة فلما جازت نظر اليها ودخل فى زقاق  بِاْلَمدينَِة َو كَاَن النَساُء يَتََقن
او زجاجة فشق وجهـه فلّمـا مضـت قد سّماه ببنى فالن فجعل ينظر خلفها واعترض عظم فى الحائط 

ماء تسيل على صدره وثوبه فقال واّهللاٰ آلتين رسول اّهللاٰ  وألخبرنّـه قـال: فأتـاه. 9 المرأة نظر فاذا الد
قل للمؤمنين يغّضوا من ((((بهذه اآلية:  7 قال له: ما هذا؟ فاخبره فهبط جبرئيل9  فلّما رآه رسول اّهللاٰ 

در مدينه، جوانى از انصـار بـا « ٢؛»))))و يحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم اّن اّهللاٰ خبيٌر بما يصنعون ابصارهم
انداختند. جـوان، نگـاه را بـه آن  ها مى ها را پشت گوش رو شد. زنان در آن زمان، مقنعه خانمى روبه

ابر وی رد شـد، بـاز بـه زن داد. هنگامى كه زن از بر مى چنان به راه خود ادامه خانم دوخت و زن هم
و  –كه حضرت نام كوچه را ذكر كـرد  –شد ای  هداد تا داخل كوچ مى ه خود را ادامهكرد و را مى نگاه
كه در ديـوار بـود، صـورت وی را دريـد. ای  هكرد، استخوان يا شيش مى به پشت سر نگاهكه  چنان هم

اش، جريـان  ون بـر لبـاس و سـينههنگامى كه زن از جلوی چشمش ناپديد شد، به خود آمد، ديد خ
                                                             

 . 30. نور، ١
 . 521، ص 5(ط. اإلسالمية)، ج  الكافى. كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، ٢
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آگاهـانم.  مـى روم و او را از واقعـهمـى9 نزد رسـول خـدا ارد. پيش خود گفت: به خدا سوگند،د
آمد و حضرت او را به آن حالت ديدند، فرمودند: اين چـه حـالتى اسـت؟ 9 هنگامى كه نزد پيامبر

آيـهٴ  نازل شد با ايـن9 ر پيامبرالسالم ب عليه جبرئيل گاه آنجوان داستان را برای حضرت باز گفت: 
های خود را حفظ كنند. آن،  های خود را فرو نهند و عورت به مؤمنان بگو چشم شريفه: ای رسول ما،

 »دهند، آگاه است. مى برای ايشان بهتر است. همانا خداوند به آنچه انجام
 نه سر و بدن خـويش راآيد كه زنان مدي برمى» قل للمؤمنات« آيهٴ  از چنين هماز شأن نزول و  . 6 
اند. بنـابراين، آيـه، دربـارW آن  پوشـانده نمـىخـود را  هـايى از سـر و سـينهٴ  اند و بخش پوشانده مى

 شده، دستورهايى داده است.هايى كه پوشيده نمى قسمت
نشانگر اين است كه اين » الذين آمنوا« جای به» المؤمنات« و» المؤمنين« آمدن واژگانى چون: . 7 

ای كسانى است كـه بـه حمـل شـايع، مصـداق مـؤمن هسـتند. بنـابراين، روی سـخن بـا احكام بر
كند؛ زيرا جوان انصاری  مى پايبند نيست. شأن نزول نيز اين نكته را تأييدمسلمانان و مسلمانان ناغير

همين كه نگاهش به زن افتاد و دل در گرو وی گذاشت و در اثر آن صورتش مجروح شد، بـا همـان 
 یرساند و آن حضرت را از واقعه باخبر ساخت. اگر او فـرد9 ين، خود را به پيامبرسرو روی خون

داد تـا ديگـران،  مـى بود، بايد كار ناروای خود را ادامه مى چشم منحرف و ناپايبند و هوسباز و آلوده
 را باخبر سازند.9 پيامبر
اپايبند كه در روايات، نگاه و نای  هشناسنام شايد بتوان نتيجه گرفت كه غيرمسلمانان و مسلمانانِ  

از دستورها نيسـتند و ای  هاشكال دانسته شده است، از همان ابتدا مكلّف به پار بىها  آن به سر و روی
 صفتى است. اين دستورها برای رسيدن انسان خواستار كمال، به كماِل انسانيّت و دور شدن از حيوان

 بـا دو صـيغهٴ » المؤمنـات« و» المؤمنين« اژگانِ و جداسازی بين دو آيه، آوردن و» قل« تكرار . 8 
دهد كه زن و مرد، هر يك احكام  و... نشان مى» يغضضن« ،»يغضوا« واژگانِ  چنين هممذكر و مؤنث و 

 توان حكم ديگری را فهميد. نمىخود را دارند و از حكم يكى،  ويژهٴ 
تغليـب كـه هميشـه در زبـان  در ابتدا اعالم كردِن حكم نگاه و پوشش مردان، شايد افزون بر . 9 

باشد كه حكم مردان كوتـاه اسـت و در يكـى دو  دليلدارند، به اين  مى عرب، مذكر را بر مؤنث پيش
داشـته اسـت؛ نيـاز جمله درخور بيان است؛ ولى حكم پوشش و حجـاب زنـان، بـه شـرح فـراوان 

 وشش مردان است.پآيهٴ  حجاب زنان، كم و بيش پنج برابر حجمآيهٴ  كه حجم ظاهرای  گونه به
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و » يغضضـن مـن ابصـارهن« و» يغضوا من ابصـارهم« تبعيضيه در جملهٴ » ِمنِ « آمدن حرف . 10 
مجـازی  هيچ محـدودهٴ » فرج« شايد بيانگر اين نكته باشد كه »يحفظوا فروجهم« نيامدن آن در جملهٴ 

 جود دارد.مجاز نيز و ندارد كه در آن، حفظ واجب نباشد؛ ولى برای ديدن و نگاه، محدودهٴ 
كند  مى نقل7  على بن ابراهيم در تفسير خود، روايتى از محمد بن مسلم از حضرت صادق . 11 

كل آية فى القرآن فى ذكر الفروج فهى من الزنا االّ هذه اآليه فانّها من النظر فال يحل لرجل «كه فرمود: 
بحـث فـرج قـرآن  هر جا در« ١؛»مؤمن ان ينظر الى فرج اخيه واليحل للمرأة ان تنظر الى فرج اختها

حفظ از نگاه است. پس بر مـرد مـؤمن  ،مطرح شده است، مراد حفظ از زناست؛ مگر اين آيه كه مراد
 »حالل نيست نگاه به فرج برادر خود و بر زن حالل نيست كه نگاه كند به فرج خواهر خود.

ده شده است؛ ولـى صـاحب ، همين مطلب به ابن زيد و ابى العاليه نسبت داروح المعانىدر تفسير 
 داند و يادآور پذيرد و حفظ فرج را در تمامى آيات به يك معنى مى ، اين برداشت را نمىروح المعانى

های پيشـين  به جمله المعانى روحولى اگر صاحب تفسير  ؛ »تفصيل، دليلى نداردگونه  اين« شود كه مى
شد كه آن تفصيل، تفصيل مناسبى اسـت.  مى كرد، برايش روشن مى و پسين آيه و به شأن نزول توجه
سـويى، دربارW نمايان نساختن زينت و از پوشى از نگاه باشد و ذيل آيه، وقتى صدر آيه، دربارW چشم

 حفظ از نگاه دانست. توان حفظ فرج را در آيه، ويژهٴ  شأن نزول دربارW نگاه باشد، مى
، نبايد تنها به اشـتراكات واژگـانى تكيـه ها آن در تفسير آيات و روايات و بيان واژگان ،بنابراين 
 بلكه سياق آيه نيز بسيار اهميت دارد. ،كرد
معنـى  رای هـمتالش بـ و مانند آن و معجم المفهرسهمانند از  روشن است كه پيدا كردن واژگانِ  

 محققانه.است غير شرايط گوناگون و... كاریشده در  نازل جلوه دادن آياتِ 
زيبا، رفتاری است كه نفس مرد، بـدان سـوی گـرايش دارد و آن را بـه نگاه كردن به زنان  . 12 

 قـرآن رو، ايـنمصـلحت بيشـتری دارد؛ از  ،چشـمى دانـد؛ ولـى پاكـدامنى و پـاك مصلحت خود مى
 »ذلك ازكى لهم.« فرمايد: مى
 هايى، گناه را برای خود روا بهانهيا  شوند و با توجيهات مى ها دچار خودفريبى گاهى انسان . 13 

 به همگان هشدار» ان اّهللاٰ خبير بما يصنعون« با جملهٴ قرآن  خداوند در رو، اينشمارند. از  مى يا واجب
 آگاهى دارد.ها  آن بيند و به مى گونه كه هست دهد كه خداوند، رفتارها و كردارها را همان مى
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نـتهن االّ مـاظهر اليبـدين زي« كنـد مى ها بيان را برای زنای  هكه حكم ويژای  هنخستين جمل . 14
 است كه برای روشن شدن آن، بايد به چند نكته توجه كرد:» منها

وقتى كه از بدن ها  آن تواند دستبند، گردنبند، النگو و... باشد؛ زيرا نماياندن الف) مراد از زينت نمى
بگـذارد مثًال اگر زن در هنگام وضو، دستبند خود را در آورد و جايى  ؛جدا باشند، هيچ اشكالى ندارد

كه مردان آن را ببينند يا طالی خود را برای تعمير به طالساز بدهد و... هيچ گناهى انجام نداده است. 
شريفه، جای زينت است؛ يعنى گـردن، دسـت، آيهٴ  در» زينت« به احتمال قوی، مراد از واژهٴ  ،بنابراين

  ١.ها اينگوش و مانند 
حـال و محـّل چنـين  ز اسـت و بـه عالقـهٴ و اراده كـردن مكـان زينـت مجـا» زينت« ب) گفتن

جای حقيقت، افزون بر تخفيف لفظ، مبالغه  آوردن مجاز به َمجازگويى، ُمجاز شمرده شده است. فلسفهٴ 
 و تأكيد است.
اسـت و » سـازد مى كند، نمايان = ظاهر مى يبدی« ششم از فعل مضارع صيغهٴ » اليبدين« ج) فعل

 توانـد نهـى، نفـى يـا عطـف بـه مـى ،كند. بنـابراين نمى ریتغيي ،در حال رفع، نصب و جزم در ظاهر
 و در پاسخ شرط مقدر باشد.» يغضضن«

دارد يا روش زنان مؤمن را در ننماياندن زينـت  شريفه يا از نماياندن زينت باز مىآيهٴ  ،هرحال به 
 شود. مى بودن را يادآور9 چون و چرای پيامبر كند يا تسليم بى بيان مى
و روشن نكردن حد و مرز آن، برای واگذار كردن اين امور به » االّ ما ظهر« گفتنِ ايد سربسته د) ش

برای خانمى كه لـب يا  آورد مى كند و از صحرا مى برای خانمى كه هيزم جمع» ماظهر« لثَ عرف باشد. در مَ 
ى خانمى كه پشت ميز اداره به رتق و فتق امـور و پاسـخ گـوي برای يا جوی به شستن لباس مشغول است

دارد. دو گـروه  تفـاوتپـردازد،  مـى خانمى كه در آزمايشگاه به ساماندهى وسـايل برای يا مشغول است
ولى دو گـروه آخـر، بـه بـيش از انگشـتان دسـت نيـاز ندارنـد.  ؛نخست بايد مقداری آستين را باال بزنند

 ضـرورت اقتضـا كند يـا حكم نمىها  آن هايى از دست، پا و صورت كه عرف، به پوشيدن بخش ،هرحال به
بـه 9روند. برابر حديثى كه از عايشه نقل شده، پيامبر مى شمار به كند كه پوشيده نشود، از موارد استثنا مى
 ٢.باالتر از كف دست را استثنا كرده است )متر سانتى8(در حدود  يك قبضه اندازهٴ 
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اين حـّد، بـر فـرض  .تواند برای همگان باشد اين حّد معين كردن نمى ،گونه كه گذشت همان البته
 ها متداول بوده است. شوی و مانند اوست كه در آن زمان صحيح بودن سند حديث، برای زن رخت

مستثنى منـه از اگر دربارW قسمتى از بدن يا زينت شك شد كه آيا از استثناست يا  ،در هر صورت
يا در درستى خبری ضرورت شغلى و عرف با هم نساختند يا  دو عرف با هم ناسازگاری كردند (مثالً 

 از ذيـِل  ،بنابراين ؛ثابت نيست ،، استثنا بودن آن قسمت از بدن)استثنا است شك شد كه دال بر گسترهٴ 
 گيرد. آن را دربرمى» اليبدين« شود و مى خارج» االّ ما ظهر«

يـا از  –تا پوشش آن الزم نباشـد  –خالصه اگر در جايى شك ايجاد شد كه آيا از استثناهاست 
پوشش آن الزم است. ايـن اصـل در  ،ها نيست، اصل اين است كه از استثناها نيست و بنابرايناستثنا

 كند، كاربرد بسيار دارد. جاهايى كه زن شك مى
برای بيان اين نكته نيست كه اگر خانمى زينت نـدارد تـا آن را نمايـان سـازد، » زينتهن« ه) واژهٴ  

حجاب  بلكه بيانگر محدودهٴ  ؛نمايان سازد نامحرمان مجاز است سر و گردن و دست و پا و... را برای
كـه  طور همان .شناساند كه در خود دارای انعطاف باشد باز مىای  گونه بهحد و مرز آن را  يعنىاست؛ 
ها و احكام چنين است كه بازشناسى موضـوع را  دين در روشن كردن حّد و مرز گزاره وقرآن  روش
مـثًال  ؛بنـدد ها مى گيری راه را بـر سـخت نيـز مواردگونه  در اين ،دگذار خوِد مكلّف وا مىيا  به عرف
 ساكت است. ،بيمار كيست كه در اين اماخود را بگشايد؛  گويد بيمار روزهٴ  مى
 )صورت و دو دست تا مـچ(»وجه و كفين« ای هگوناگونند: دست» ماظهر« و) روايات در بيان مراد 
  ١.افزايند را نيز مى )ا تا مچدو كف پ( »قدمين« ای هگويند و دست مى را

نـاتوان » وجـه و كفـين« از بيانقرآن آيهٴ  ، قدر متيقن باشد؛ زيرااند هشايد آنچه روايات بيان كرد 
تر و مفيدتر بوده است. از  صورتى كلى برای بيان مطلبى عام نبوده است. بيان مستثنى و مستثنى منه به

تواند  شده از عايشه نيز مى نيز افزوده شده است. روايِت نقل ای از روايات، جای النگو در پاره رو، اين
(حـدود  كه به مقـدار يـك قبضـه بيان شد تر پيشروايت عايشه در  ٢.مؤيد استثنای جای النگو باشد

شايد روا بودن نگاه به سِر زنان اهل تهامـه، اهـل  است. شدهباالتر از كف دست استفاده  )متر سانتى8
 و... در همين راستا باشد. سواد، علوج، زن ديوانه
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» اال ما ظهـر منهـا« اند زينت بر دو گونه است: ظاهری و باطنى. جملهٴ  ان گفتهمفّسرز) شماری از 
. اند ههای آن اختالف كرد ها و نمونه های ظاهری است. اينان، سپس در مصداق درصدد استثنای زينت

ه، النگو و خلخـال دانسـته اسـت. ابـن ابن مسعود، زينت ظاهری را لباس و زينت باطنى را گوشوار
النگو  ،ُسرمهتنها  ،ها و حنای دست است. قتاده ، انگشتر، گونهُسرمهعباس گفته است: زينت ظاهری، 

دانسـته و شـماری صـورت و  و انگشتر را گفته و شماری ديگـر، زينـت ظـاهری را وجـه و كفـين
  ١.اند سرانگشتان را گفته سرانگشتان و گروهى ديگر كف دست و

های گوناگون و پراكنده بيانگر اين نكته است كه شارع، مرز روشنى را بيان نكـرده و  اين ديدگاه 
گمـان حـداقل اسـتثنا  توان گفت كه بى آورد و نمى ها برای انسان لزوم پيروی نمى هيچ يك از ديدگاه

مسعود ، همان قول ابنمك دستشود؛ زيرا  تمّسك مى» نتهىين زيبديال« به عمومِ  ،در ساير موارد .شده است
گمان، زنان پيش از نازل شدن اين آيـه پوشـيه  بىكه  درحالى ؛است كه زينت ظاهری را لباس دانسته است

گمـان  اند و پس از نازل شدن آيه هـم، چنـين بـوده اسـت. پـس بى كرده زده و دستكش به دست نمى نمى
 كف پاها تا مچ نيز رسم نبوده است.اشكالى نداشته و پوشيدن  ،ها تا مچ و چهره آشكار بودن دست

را به عرف واگذاريم و سخن اينان را بر فهم » اال ماظهرمنها« ها نيز بايد بنابراين، برابر اين ديدگاه
 آنان از عرف زمان خودشان حمل كنيم.

وليضـربَن بخمـرهّن علـى ((((كنـد،  را بـرای بـانوان بيـان مىای  های كه حكم ويژ دومين جمله . 15
 است. ))))هّن جيوب
شـود كـه پـيش از  مى ، ظاهر»های خود را برگريبان خود بيندازيد روسری«فرمايد:  مىكه  ايناز  

 های آنان پيدا بوده است. اند و گريبان و سينه زده ها را زيرگلو گره نمى شريفه، روسریآيهٴ  نازل شدن
همين نكته است. بنابراين، وقتى كه  يه بيان شد، تأييدكنندهٴ روايتى كه پيش از اين در شأن نزول آ 

ها، پاهـا و  گمان دست ها و مقداری از سينه پيدا بوده است، بى پيش از نازل شدن آيه، زيرگلو، گوش
ها و  و در سرزمينى، زنـان دسـتای  هظاهر نيز ظاهر بوده؛ زيرا هيچ مرسوم نيست كه در جامع چهرهٴ 

  ٢.لى سينه و گردن را باز بگذارندپاها را بپوشانند؛ و
                                                             

  ، و ديگر تفسيرها، ذيل آيه. مجمع البيان. طبرسى، ١
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كه  پيش استفاده كرديم و آن اين است كه از جملهٴ ای  هنكت شريفه، تأييدكنندهٴ آيهٴ  . اين جمله از16
دانـد،  نمىشارع هر جا را درست  گاه آن .بايد لباس عرِف آن زمان را وا رسيد و آن را معيار قرار داد

يان فرمايد. اگر نادرستى موردی را اعالم نكرد، بايد از عرف اعالم كند و حكم و نظر جديد خود را ب
 پيروی كرد.

شريفه، واجب بودن پوشاندن زير چانه، درخور استفاده نيست؛ زيرا نـه آيهٴ  . از اين بخش از17 
آيد و نه انداختن روسـری بـر روی سـينه و گـره زدن در زيـر گلـو، تمـامى  مى از آيه اين مطلب بر
 گيرد. ىم زيرچانه را فرا

بنـابراين،  ؛است، نه تمام آن »ماظهر«پيش از اين بيان شد كه استثنای كف و وجهين، مصداقى از  
زير چانـه را در » وجه« نبايد بحث كرد كه آيا زيرچانه از صورت است يا نيست و نبايد بحث كرد كه

د كند و بر نپوشـاندن عرف را راست كه خواسته   بلكه بايد بررسى كرد آيا شارع ،گيرد يا خير مى بر
 رده گيرد يا خواسته به پوشاندن گريبان و سينه امر كند، آيا امرش شامل زيرچانـهخُ  بر زنان ،گريبان
واجـب اسـت و اگـر در بـر نگرفـت،  رع، زيرچانه را در برگرفت، پيرویاگر امر شا .شود يا خير مى

يـل ديگـری دلكه  اينماند؛ مگر  مى باقى ،اند هاّولى كه عرف مردم مدينه داشت زيرچانه، به همان اباحهٴ 
 كنيم. مى بحث وجود داشته باشد كه بعد

ْضـِرْبَن يَنـتَُهن ِإال مـا َظَهـَر ِمنْهـا َو ْل يَن زيْبـديَو ال ((((فرمايد:  مى شريفه كهآيهٴ  . در بخش ديگر18 
 خورد، وجـه تكـرار كه به چشم مىای  هنكت ١،))))... ِهنَنتَُهن ِإال ِلبُُعوَلتِ يَن زيْبديوِبِهن َو ال يجُ   ِبُخُمِرِهن َعلى

به اعتبـار ها  ار نخست، برای بيان رخصتب : آوردن آن دراند هاست كه يادآور شد» واليبدين زينتهن«
بار نخست بر آن است اين نكته را بيان  يعنى در ؛بار دوم، برای بيان ناظر بوده است منظور بوده و در

 زن، وظيفه دارد زينت خود را بپوشاند، مگر آنچه از بـاب ضـرورت كـه عـرف آن را بايسـته كه كند
درصدد بيان اين است كـه » اليبدين زينتهن« ،بار دوم . درماند؛ مانند دست و چهره مى داند، بيرون مى

های خـود را از آنـان  زينت ،های زن بنگرند و الزم نيست كه زن توانند به زينت مى شماری از مردان
تا نصف ها  بپوشاند. پيش از اين يادآور شديم كه مراد از زينت، جاهای زينت است كه حّداكثر، دست

گمان، كمر،  بى اما ؛ها، گريبان و شايد موهای سر را دربر بگيرد و گلو، گوشآرنج، پاها تا مچ، گردن 
                                                             

 . 31. نور، ١
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 روند. اين اعضـا بـر همـان حـال نخسـتين خـود نمى شمار به ها، از جاهای زينت شكم، سينه و ران
را بپوشـاند و هـا  آن . بنـابراين، زن بايـداند هپوشـاند مـى را هـا اينمعمول،  طور به مانند كه زنان مى

   ١.د َمْحَرم حق نگاه به آن اعضا را نداردخويشاون
 به غير از عورت به هـر جـای زنمردان َمْحَرم  كه شود مى جا شنيده جا و آن آنچه از اين ،بنابراين

بحث. البته اين پندار  محل شريفهٴ آيهٴ  بنياد و ناسازگار با سخنى است نادرست و بى ،توانند بنگرند مى
 تفصيل سخن خواهيم گفت. در بخش ديگر بهباره  اين كه در از فتوای فقيهان سرچشمه گرفته

 هٴ حقـى را دربـار چنـين همجای زن خويش بنگـرد و زن  بر شوهر رواست كه به همهكه  اين. 19 
 ِنسـاُؤكُْم َحـْرٌث َلكُـمْ ((((شود، ماننـد:  مى ... مطلبى است كه از آيات ديگری استفاده شوهر خود دارد و

د بـر كشـتزار خـود يهر جا كه خواسـت ؛نديهمسران شما، كشتزارهاى شما«  ٢؛))))َفْأتُوا َحْرَثكُْم َأنى ِشْئتُم
ْم مانُُهْم َفِإنهُ يَأْزواِجِهْم َأْو ما َمَلَكْت أَ   َن هُْم ِلفُُروِجِهْم حاِفُظوَن ِإال َعلىيَقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمنُوَن َو الذ((((يا  .» دييدرآ
نـد، هاى خود را نگاهبـانى مـى كن ... و آنان كه فرج مؤمنان، رستگار شدند آنان كه« ٣؛))))َن يُر َملُوميغَ 

 »ست.ينكوهشى ن چين افرادى هيبر چن .زانيا كنيمگر بر همسران 
تواند بـه  مى و شوهر» االّ لبعولتهن« :شريفه از شوهر نام برده شدهآيهٴ  چون دراند  هشماری پنداشت

 ديگری را بر شوهر عطف كرده، چنين اسـتفاده گانهٴ  های يازده تمامى بدن همسر خود نگاه كند، دسته
َمْحَرم است، نگـاه كننـد، ها  آن جای بدن خانمى كه با توانند به همه مى اين يازده گروه همكه  كنند مى
مانند حرام بودن نگريستن به عورت غير و حرام بـودن نگـاه (دليلى بر خالف اقامه شود كه  اينمگر 

درنگ،  ينكمتردليل كه با  مبنا و بى پنداری بيش نيست و سخنى است بى اين سخن، )شهوت آلود و...
 شود. مى نادرستى آن روشن

آنان جاهای زينـت خـود را  و الزم نيست زنان در برابراند  ه. كسانى كه در اين آيه استثنا شد20 
، پسر برادر، پسر خـواهر، زنـان پسر شوهر، برادر بپوشانند، عبارتند از: شوهر، پدر، پدر شوهر، پسر،

كودكانى كـه بـر  و انى كه نياز جنسى ندارندوپير ،)كنيز زرخريد و به قولى عبد( كيش، ملك يمين هم
 . اند هعورت زنان چيره نشد

                                                             

 . 209، ص 10، ج روح المعانى. آلوسى، ١
  . 223. بقره، ٢
  . 6تا  1. مؤمنون، ٣
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 مجمـع البيـانپيروانى كه نياز جنسى ندارند چه كسانى هستند، اختالف اسـت. در كه  اين. در 21
            آينـد و نيـاز جنسـى  مـى نياز غـذايى همـراه انسـانخاطر  بهآنان كه  )پنج قول نقل شده است: الف

نـان پيری كه گرايشى بـه ز )د )؛بريده آلت( خصى )ج (ناتوان از آميزش)؛ عنين )ب ابله؛ مانند ،ارندند
 ١.صغير بردهٴ  )ه ندارد؛

تر؛ زيرا گروه دوم و سـوم  رسد از اين چند ديدگاه، ديدگاه نخست، بهتر باشد و پذيرفته مى به نظر
شـود و  نمـىغيرنيازمند گفته » غير اولى االربه« به ،برند. بنابراينكار  بهتوانند  نمىولى  ؛شهوت دارند

شـهوانيه آنـان برانگيختـه نشـده و اينـان نيازمنـد  نابالغى، قوهٴ خاطر  بهپنجم،  پيرمرد. دستهٴ  چنين هم
 استثنا شده است.» او الطفل الذی...« كه با فرازاند  هبالقو
آيه ويژه و منحصر بـه آن مصـداق هرچند  ؛است اّول بنابراين، مصداق تام و تمام اين فقره، دستهٴ  

مريضى يا پيری يـا خاطر  بهولى اكنون  اند هتر شهوت جنسى داشت توان كسانى را كه پيش مى نيست و
 آورد. شمار به های آن رياضت، شهوتى ندارند نيز از مصداق

 سـت:، چه كسانى هستند، اختالف ااند هچيره نشدها  مراد از كودكانى كه بر عورتكه  اين. در 22 
رو و قوت خاطر نداشتن شهوت، بر آن ني شناسند و به و اسرار زنان را نمىها  كودكانى كه عورت) الف

كودكانى كه قدرت آميزش با زنان ندارند. بنابراين، اگر بـه حـّد شـهوت رسـيدند،  ب) اند؛ پيدا نكرده
  ٢.حكم مردان را دارند

ت؛ زيرا اگر كودكانى اسرار زنان را بشناسند رسد از دو ديدگاه، ديدگاه نخست بهتر اس مى به نظر 
شود كودكان به انحراف  مى و از امور جنسى آگاه باشند ولى اكنون ناتوان از آميزش، اين آگاهى سبب

 خواسته انجام بگيرد، انجام بگيرد. نمىكشيده شوند و آن كارهايى را كه شارع 
                  ْضـِرْبَن ِبـَأْرُجِلِهن يَو ال ((((يـن فقـره اسـت: حجاب زنان، ا هٴ شريفه، دربارآيهٴ  . آخرين فقره در23 

               ى كـه پنهـان يهـا نـتيتـا ز ن بكوبنـديد پـاى بـر زمـيزنان مؤمن نبا« ٣؛))))َنِتِهنيَن ِمْن زيْخفيْعلََم ما يلِ 
 »معلوم شود.اند  هداشت

                                                             

 . 138، ص 8و  7، ج مجمع البيان. طبرسى، ١
 . همان. ٢
 . 31. نور،  ٣
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 ،نيسـت آيد كه نه تنها نماياندن جای زينت بر زنان مـؤمن روا مى شريفه به دستآيهٴ  از اين فقره 
 كه شنواندن صدای زينت به نامحرم نيز روا نيست.بل

شـود كـه نمايانـدن هرگونـه  مى برداشت» اليبدين زينتهنّ « و از فقرهٴ » اليضربن...« . از فقرهٴ 24 
 رانگيختن شهوت مرد، با استفاده از هر يك از حواس، نارواست.زيبايى برای ب

رو، زن  اينروند. از مى شمار به گوش و چشم، دو شاخص اصلى از حواس انسانى ،كريمقرآن  در 
گونه كه اين مطلب در دستور خداوند به زنـان  همان ؛نبايد نازك و دلپذير با مرد ناَمْحَرم سخن بگويد

  ىف یْطَمَع الذي فَ تُن َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْولِ يَلْستُن َكَأَحٍد ِمَن النساِء ِإِن اتقَ  ىِنساَء النبِ  اي(((( آمده است:9 پيامبر
 ،مـارى اسـتيد، تا آن كه در قلبش بيپس در گفتار نرمى نشان نده« ١))))َمْعُروفا َقْلِبِه َمَرٌض َو ُقْلَن َقْوالً 

 »طمع نورزد.
های نهانى كه زن نبايد با پايكوبى بر زمين آشكار سـازد، خلخـال اسـت. از  جمله زينت. از25 
و آنچه شود كه عرف  مى داند، روشن مى آن را زينت نهانقرآن  واند  هبست مى جا كه خلخال را به پا آن

 پوشانده است. مى كه خلخال را نيز اند هپوشيد مى شناخته شده و رسم بوده، زنان شلوارهای بلند
شـريفه، آيـهٴ  های گذشته، رسم بوده و پس از نازل شدن بنابراين، پوشاندن پا تا پايين، در زمان 

اگـر  ،ندن. حـالنه گسترا واجب بودن آن، روشن شده است؛ زيرا اين آيه درصدد محدود كردن بوده،
تـوان گفـت  مـى روشن شد كه در آن زمان، شلوار و لباس بيرون منزل و داخـل منـزل، يكـى بـوده،

گانه، شناخته شده و مرسوم بـوده و  های دوازده حرمپوشاندن پا تا پايين، در داخل منزل و در پيش مَ 
بريكسـان ای  هشـانمگر نزد شوهر كه با آيات ديگر استثنا شده است. اگـر ن ؛سپس واجب شده است

 پيرو عرف است. بودن لباس زن در خانه و بيرون از خانه پيدا نشد، لباس درون خانه،
                  توانـد  مـى لـوازم راه رفـتن نيسـت؛ يعنـى زن وپای بر زمين كوبيدن، جزكه  اينديگر  . نكتهٴ 26 

        در چنـدكـه  ايننابراين، با توجـه بـه شده و معمول، راه رود. ب شناخته گونهٴ  بدون پايكوبى بر زمين به
                 و در ايـن فقـره از زدن پـا بـه زمـين جلـوگيری» اليبدين زينتهّن اال ما ظهر منها« قبل، فرمود: فقرهٴ 

 ای داشـته باشـند و بـه انـدازهٴ بايد بيشترين رعايت را در هـر زمينـهها  شود كه خانم مى كرد، روشن
 .ضرورت، بسنده كنند

                                                             

  . 32. احزاب، ١
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ِ َجم((((فرمايد:  مى . در آخرين بخش از آيه27   ١؛))))َها اْلُمْؤِمنُـوَن َلَعلكُـْم تُْفِلُحـونيعًا أَ يَو تُوبُوا ِإَلى اّهللاٰ
 »د.يود رستگار شيد، شايسوى خدا برگرد اى مؤمنان، همگى به«

مردان مؤمن است؛ زيرا اين دو آيه، حكم هر يك از مردان و زنـان  ،»ايها المؤمنون« گويا مراد از 
كه نياز بـه اند  هداد مى شود كه مردان گناهانى را انجام مى ، روشنرو مؤمن را جداگانه بيان كرد. ازاين

اند  هبرای بانوان شد مىعل احكاهای شهوت آلود، سبب ج ل، با نگاهثَ است. در مَ  داشتهتوبه و بازگشت 
گيری خداوند در لبـاس و چگـونگى پوشـش  اين مطلب است. پس سخت كه شأن نزول، تأييدكنندهٴ 

مردان  زنان، نقصان وارد كردن و به بند كشيدن آنان نبوده، بلكه راهى بوده كه آنان را از چشمان آلودهٴ 
هـای  دارنـده و بازدارنـده از نگـاه است نگهشهوتران حفظ كند. بنابراين، حجاب، برای آنان سنگری 

 آلوده به شهوت، نه برای محروم كردن آنان از حقوق خود در جامعه.
هـايى بـرای تن به مردان، بـه خطاب فرمان چشم فروكاستنبه زنان و خطاب . فرمان پوشش 28 

تصميم بر توبه و چرانى مردان، كافى نيست؛ بلكه آنان نيرويى درونى، مانند  جلوگيری از گناه و چشم
سوی خدا و گردن نهادن به دستورهای او نياز دارند تا آنان را از آنچه خداوند حرام كرده،  بازگشت به
 بدون آن نيروی درونى، تمهيدات بيرونى، كافى نيست. ؛بازدارد
عنوان روايت ابى الجارود نقـل شـده، بسـيار هماننـد آن  با. آنچه در تفسير على بن ابراهيم، 29 
كنـد:  مـى روايـت7 ابى الجارود از امام باقر .شود مى شريفه، برداشتآيهٴ  زی است كه از ظاهرچي
َو   اْلكَـفِ   َو ِخَضـابُ  -مُ َو اْلَخـاتَ   َو اْلكُْحلُ   ابُ يالث   ىَفهِ  ))))َنتَُهن ِإال ما َظَهَر ِمنْهايَن زِ يْبدِ يَو ال ((((َقْولِِه:  ىفِ «

 َواُر، َو الز اِس َو زِ ينَةُ ثََالٌث: زِ يالسا زِ ينٌَة لِْلَمْحَرِم َو زِ ينٌَة لِلن ْوِج، َفَأم ـا ينٌَة لِلز اِس َفَقـْد َذكَْرنَـاُه، َو َأمنَةُ الن
مْ  -نَةُ اْلَمْحَرِم َفَمْوِضُع الِْقَالَدِة َفَما َفْوَقَهايزِ  ـا زِ  -َو َما ُدونَُه َو اْلَخْلَخالُ َو َما َأْسـَفَل ِمنْـهُ   لُجُ َو الد نَـٌة يَو َأم

ْوِج َفالَْجَسُد كُله فرمودهٴ 7 امام باقر ٢؛» لِلز Wنـت خـود را يو آشكار نسـازند ز« خداوند متعال: دربار
دسـت و  رمه، انگشـتر، حنـاىنت، عبارت است از: لباس، ُسـيآن ز«فرمود: » مگر آنچه آشكاراست

سم است: زينتى برای مردم، زينتى برای َمْحَرم و زينتى برای شوهر. زينـت بـرای زينت، سه قِ .» النگو
تـر از آن و  مردم را يادآور شديم. زينت َمْحَرم، جای گردنبند و باالتر از آن و جای دسـتبند و پـايين

 تر از آن و زينت شوهر تمامى بدن زن است. جای خلخال و پايين
                                                             

 . 31. نور، ١
  . 101، ص 2 ، ج تفسير القمى. قمى، على بن ابراهيم، ٢
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نقـل شـد 7 از آنچه از قول امـام بـاقر ىچه بخشكه  اينروايت مناقشه است و در اين  در سند
 ولى آنچه مهم است ؛هايى وجود دارد از آن، سخنان صاحب تفسير، احتمال ىبخش چهروايت است و 

 كنـد. بنـابراين، روايـت جنبـهٴ  مـى گويد كه ظاهر آيه با توجه به عرف بيان مى روايت همان را كه اين
  رساند. نمىسند نداشتن آن، زيانى به بحث  رو، ی دارد؛ ازاينتأييد
 
 ها  حرمپنجم: پوشش در برابر م ةمرحل
هايى از بـدن  زنان قسمت الزم نيستسخن گفته شد، روشن شد كه ها  آن از آياتى كه پيش از اين از 

 گانـهٴ  دوازده، در برابـر خويشـاوندان اند هپوشـاند نمـىحجـاب آيـهٴ  خود را كه پيش از نازل شـدن
جاهايى كه پيش  از آيات به دست نيامد كه حكم آن هرچند ؛نور بپوشانندسورهٴ  30آيهٴ  شده در مطرح
 آيا مادر مثًال: ؛، اكنون چيست و در برابر اين دوازده گروه چه بايد بكننداند هپوشاند مى حجابآيهٴ  از
تواند تمـامى  مى خود نمايان كند؟ آيا خواهرتواند تمامى بدن غير از عورت را در برابر فرزند بالغ  مى

 بدن، غير از عورت را در برابر برادر بالغ خود نمايان كند؟
و ماننـد آن در هـا  بحث، روا بودن آشكار ساختن سينه، شكم، كمر، ساق پا و ران محلاز آيات  

 دست نيامد. برابر َمْحَرْمها به
آيـد كـه حاضـر شـدن زن بـا لبـاس  مى دست بهمجيد، قرآن  خواهيم بگوييم از ظاهر مى اكنون 

چون و چرا، حرام است. خداوند  بى، بىسَ شكم، سينه، ران و... در برابر خويشان نَ  نامناسب و نماياندنِ 
نور مسئله را مطرح فرموده و حتى ورود بدون اجازه به اتاق پدر و مادر را سورهٴ  59تا  58 آيات در

ْبلُُغوا اْلُحلُـَم ِمـْنكُْم يَن لَْم يمانُكُْم َو الذيَن َمَلَكْت أَ يْسَتْأِذْنكُُم الذيآَمنُوا لِ َن يذَها ال يا أَ ي((((ممنوع فرموده است: 
اٍت ِمْن َقبِْل َصالِة اْلَفْجِر َو ح هيَن تََضُعوَن ثِ يَثالَث َمر ِء َثالُث َعْوراٍت َلكُْم َرِة َو ِمْن َبْعِد َصالِة اْلِعشاياَبكُْم ِمَن الظ

اُفوَن َعَل يكُْم َو ال َعَل يَس َعَل يَل  َطو َلكُُم اْآل يَب يَبْعٍض َكذِلَك   كُْم َبْعُضكُْم َعلىيِهْم ُجناٌح َبْعَدُهن ُ ُ َعليُن اّهللاٰ ٌم ياِت َو اّهللاٰ
بـراى وارد  -ابالغ، د شما و كودكان نيزان زرخريد، غالمان و كنيمان آورده اياى آنان كه ا« ١؛))))مٌ يَحك

هـاى  ش از نماز صبح، هنگامى كـه لبـاسيرند: پيد سه وقت از شما اجازه بگيبا –شدن به اتاق شما 
ن سه وقت، عورت است از براى شما. برشما و يد و پس از نماز عشا. ايآور خود را هنگام ظهر در مى

گـر واردشـونده و يدسـت. شـمارى از شـما بـر شـمارى ين سـه وقـت، گنـاهى نير از ايبر آنان غ
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.» م استيان مى كند و خداوند، داناى حكيات خود را براى شما بين خداوند آيچن نيا .اند هكنند گردش
ُ َلكُْم آيَب يَن ِمْن َقْبِلِهْم َكذِلَك يْسَتْأِذنُوا َكَما اْسَتْأَذَن الذيِإذا َبلََغ اْألَْطفاُل ِمْنكُُم اْلُحلَُم َفْل و(((( چنين: هم اِتـِه َو يُن اّهللاٰ

ُ َعل گونه  همان ؛رنياز شما اجازه بگد يدند، بايهنگامى كه كودكان شما به سن بلوغ رس«١)مٌ يٌم َحكياّهللاٰ
ان مى كنـد. خداونـد يات خود را براى شما بين خداوند آيچن نيان آنان اجازه مى گرفتند. اينيشيكه پ

 »م است.يداناى حك
اجـازه بگيرنـد. حـال،  فرمايد كودكان نابالغ، در سه نوبت برای ورود به اتاق پدر و مادر مى آيه 

هـای  چه در اين سه نوبت و چه در وقـت ؛در هر حال، اجازه بگيرند كودكان بالغ چطور؟ اينان، بايد
 كلى وجود ندارد يا بسيار كم پـيش های ديگر، احتمال برهنگى و... مادر يا به در وقتكه  اينديگر. با 

كـه در  آيد، چرا كودك بالغ برای ورود به اتاق پدر و مادر بايد اجازه بگيرد؟ اين بدان جهت است مى
 شـمار به هـای نهـان نيز احتمال دارد جاهايى از مادر كه عورتين نيست ولـى از زينـتا ه ديگر وقت

 رواست و برای غيرهمسر ناروا.ها  آن رود، پيدا باشد كه تنها برای همسر ديدن مى
 كنند مى كه واجب بودن اجازه را برای فرزند بالغ بيان – 59آيهٴ  و صريح 58آيهٴ  بنابراين، مفهوم 
هـای  های باطنى مادر و حرام بـودن نمايانـدن زينـت عرفى، به حرام بودن نظر به زينت با مالزمهٴ  –

 پنهان بر مادر، داللت دارد.
رو بايد  اگر كسى بگويد احتمال دارد كه عورتين مادر در غير آن سه وقت نيز آشكار باشد؛ ازاين 

شـده، بـا در در غير سه نوبـت يادعورتين ما گوييم: احتمال نمايان بودن مى ،كودكان بالغ وارد نشوند
 جايز بودن ورود كودكان نابالغ، بدون اجازه، سازگار نيست.

اگر كسى بگويد احتمال دارد ممنوع بودن وارد شدن بالغان بر مـادران و پـدران، بـرای جهـات  
ز اگر دليل قوی از روايات بـرای جـاي ،گوييم: بله مى پاسخدر  ،ديگری غير از برهنه بودن آنان باشد

ای  هگـاه، چـار بودن ظاهر شدن مادر با لباس زير در بين فرزندان پيدا كرديم كه بسان نـص بـود، آن
ولى در بحث روايات خواهـد  در نظر بگيريم؛ نيز بايد واجب بودن اجازه را برای امور ديگر و نيست

 آمد كه چنين دليل قوی و روشنى وجود ندارد.
دوازده گروه را استثنا كرد و نتيجه ايـن شـد كـه بـر زن الزم نور، سورهٴ  31آيهٴ  نكته: خداوند در

همان سوره، تنها بر دو دسته واجـب كـرد  58آيهٴ  در امابپوشاند؛ ها  نيست خود را در برابر اين گروه
رو، ايـن  ها همگان بايد اجـازه بگيرنـد. ازايـن كه در سه وقت يادشده اجازه بگيرند و در ديگر وقت

جا چيسـت؟ پاسـخ: در  جا و دوگانه در اين گانه در آن دليل استثناهای دوازده آيد: مى پرسش به ذهن
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 . ملك يمين. اين خود، بحـث دارد كـه آيـا غـالم و كنيـز را در بـر1جا دو گروه را استثنا كرد:  اين
گيـرد؟  مى گيرد يا نابالغان را نيز در بر مى آيا بالغان را در بر .گيرد مى گيرد يا نه، تنها كنيز را در بر مى
 آن خـودداری هٴ كدام از انواع برده در زمان ما وجود خارجى ندارند، از بحـث دربـار جاكه هيچ از آن
تواند به تمامى بدن مـادر،  مى . كودكان غيربالغ خود انسان، نه هر كودك غيربالغ. اين گروه2 كنيم؛ مى

 ،رو ينـان، واجـب نيسـت؛ ازايـنغير از عورت نگاه كند و پوشاندن بدن، به غير از عورت، در برابر ا
همـين گـروه و  البتهتوانند بدون اجازه، مگر در سه نوبت يادشده، به اتاق پدر و مادر وارد شوند.  مى

 وقت همين كودكان نابالغ، وقتى به سن بلوغ رسيدند، بايد برای وارد شدن به اتاق پدر و مادر، در همه
 ی مادر عريان باشد.بسا ران و سينه و پاها چون چه ؛اجازه بگيرند

معمـول آن را معنـى  طور بـه انمفّسـركه در آيه ذكر شده و ای  هجا، معنای يك قيد و كلم در اين 
َو ِإذا َبلََغ اْألَْطفاُل ِمْنكُُم اْلُحلُـَم ((((نور چنين بود: سورهٴ  59آيهٴ  شود. مى ، روشناند هنكرده و از آن گذشت

ُ َلكُْم آيَب يَن ِمْن َقْبِلِهْم َكذِلَك يلذْسَتْأِذنُوا َكَما اْسَتْأَذَن ايَفْل  ُ َعليُن اّهللاٰ آيـهٴ  در» مـن قـبلهم« .))))مٌ يٌم َحكياِتِه َو اّهللاٰ
آيهٴ  ولى با توجه به آيد؛ نمىدست  ان، مطلب روشنى بهمفّسرشريفه به چه كسانى اشاره دارد؟ از كالم 

هـای زنـان  همين سوره كه دوازده گروه استثنا شده و دوازدهمين آنان كودكى بود كه بـر عـورت 31
گرفتن اجازه بخشوده شدند، مگر زمانى كه بـه  ، از58آيهٴ  شود كودكان در مى آگاهى نداشت، روشن

گونـه  همان ؛كه در اين صورت، بايد اجازه بگيرند –و از عورات زنان آگاه شوند  –سن بلوغ برسند 
من « شود كه مراد از مى گرفتند. بنابراين، روشنالذين من قبلهم) يعنى يازده گروه قبلى، اجازه مى« كه

 قبلى است. گانهٴ  های يازده گروه ،»قبلهم
مؤمن و معارج سورهٴ آيات خاطر  بهالبته استثنا بودن زوج و زوجه از اجازه گرفتن و نگاه كردن،  

 سازد. نمىاست و اشكالى به كليت بحث ما وارد 
نـور شـد و زوايـای گونـاگون آن دو روشـن سورهٴ  59و  58های  روايات: حال كه بحث از آيه 

 شويم: مى تأييدكننده يادآور منزلهٴ  آورده شده، بهگرديد، رواياتى كه ذيل اين دو آيه 
لم يبلغـوا الحلـم مـنكم ثـالث  يستأذن الذين ملكت ايمانكم والذين«فرمايد:  مى7  امام صادق

مّرات. كما امركم اّهللاٰ عّزوجّل و من بلغ الحلم فال يلج على اّمه و العلى اخته وال على خالته وال علـى 
 هـای شـما و ملك يمين« ١؛»نوا حتى يسلموا و الّسالم طاعة اّهللاٰ عّزوجلّ ماسوی ذلك االّ باذن فال يأذ
گيرند. هركس به  گونه كه خداوند امر فرموده به شما، در سه نوبت اجازه مى فرزندان نابالغ شما، همان

شـود و آنـان اذن  نمـىروی بر مادر، دختر، خاله و غير اينان، بـدون اذن وارد  هيچ سّن بلوغ رسيد، به
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 »را سالم، پيروی از خداوند است... .ند تا او سالم كند؛ زينده
  ١.رسيده است7 روايتى ديگر، همانند اين روايت، از امام باقر

ــدرالمنثور. در 2 ــي ال ــات بس ــت؛ ازرواي ــده اس ــل ش ــاب نق ــن ب ــه: اری در اي ــردی از «جمل م
مودنـد: بلـه. راوی پرسد: آيا برای وارد شدن بر مادرم بايد اجازه بگيـرم؟ حضـرت فر مى9 پيامبر

كـنم، آيـا بـرای وارد شـدن بـر ايشـان بايـد اجـازه بگيـرم؟  مى گفت: با مادرم در يك اتاق زندگى
 فرمودند: اجازه الزم است. راوی گفت: من خدمتگزار مـادرم هسـتم، آيـا هـر گـاه وارد9 پيامبر
گفت: نه. فرمودند:  شوم، بايد اجازه بگيرم؟ حضرت فرمودند: آيا دوست داری وی را برهنه ببينى؟ مى

  ٢».پس اجازه بگير و وارد شو
ابن جرير و بيهقى « و» ...ابن جرير عن زيد بن اسلم، اّن رجًال سأل النبى« اين روايت، با دو سندِ  

 نقل شده است. ،»...عن عطاء بن يسار: اّن رجال قال يا رسول اّهللاٰ 
، برهنـه ديـده نشـود. عريـان در دهد كه اجازه گرفتن برای اين است كـه مـادر مى روايت نشان 
برهنگى كه سـينه، شـكم، ران  جا، اعم است از برهنگى كامل كه حتى عورتين او ديده شود يا نيمه اين

ان لم تفعل رايـت منهـا مـا « رواياتى كه از ابن مسعود و حذيفه نقل شد: ولى به قرينهٴ  ؛و... ديده شود
شود كه مراد از برهنگـى در حـديث نبـوی،  مى علوم، م»ما على كل احيانها تحب ان تراها« يا» تكره

همان چيزی است كه از آيه برداشت شده اسـت و اساسـًا  كنندهٴ تأييدبرهنگى كامل نيست و روايات، 
متداول است كـه در صـورت  هرچندبرهنه سازد؛  كامالً متداول نيست كه يك زن در تنهايى، خود را 

  .سر ببرد تنهايى كامل، با پيراهن زيرين به
  
 بحث ةخالص
شروع گرديد و سـپس 9  پيامبر اسالم كم و به مرور زمان نازل شد و از خانهٴ  . حكم حجاب، كم1 

 ها سريان يافت. ها و خانواده به ديگر خانه
 .))))ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهّن ((((ها قرار داده شده است:  . حجاب برای سالم ماندن روح انسان2
حـق  های پاكدامن كه در ابتدا، جنبهٴ  افزون بر تكليف، حقى بوده برای خانم» = چادر جلباب«. 3

 بودن آن برتری داشته است.
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ها تـا حـدود  گريبان و دست جز سر و گردن، ن حكم حجاب، زنان تمام بدن را به. پيش از آمد4
هـای  رايـج نبـوده اسـت. بنـابراين، گروههـا و...  اند و ظاهر بودن كمر، سـينه، ران پوشانده آرنج، مى

معمول  طور به های نََسبى و سببى، همان جاهايى را كه حرمنور اعم از مَ سورهٴ از  31آيهٴ  استثناشده در
های پا و... از  سينه، ساقها،  اند، مجاز هستند كه نگاه كنند و جايز بودن نگاه كردن به ران پوشانده نمى
 آيد. نمىدست  آيه به
 ضرورت و... بوده است.خاطر  بهشده، های استثنا فراگير است و گروه ىكم حجاب، حكم. ح5 
كـه هـر ای  هگون به ؛حجاب، جداسازی كامل محيط مرد و زن از يكديگر است . اصل در مسئلهٴ 6 

 بسيار كمى باشد. ها و برخوردها در حد ازند و تماسو تالش بپردكار   بهدو بتوانند در جامعه 
خـود  عهـدهٴ  برها  و ضرورت» ماظهر«ای شخصى است و بازشناسى  پوشش مسئله . حجاب و7 

 ن امر و متوليان امور روشن نشد.مسئوالبرای ای  هحكم و وظيف ،افراد است و از اين آيات
يك از واژگان آيات روشن  مطرح نشد و از هيچ» مادر همسر« هٴ . در اين آيات هيچ بحثى دربار8 

شـود كـه  مـى بقـره روشـنسورهٴ  23آيهٴ  به مادر همسر خود نگاه كند. بله، از تواند مى نشد كه داماد
گونه كه ازدواج با مادر، خواهر، دختـر، عمـه، خالـه، دختـر  همان ؛ازدواج با مادر همسر حرام است
كـار  ،بين حرام بودن ازدواج با حالل بودن نگاه كردن اثبات مالزمهٴ  .برادر و دختر خواهر حرام است

  راحتى نيست.چندان 
  توجه به چند نكته در ابتدا بسيار حائز اهميت است: حجاب، هٴ دربار
          گيـری بـرای واكسيناسـيون  تصـميميـا  در تصويب هر قـانون اجتمـاعى :كاهش خطا و خطر.1
             ها  هزينـه گـردد و تحمـل همـهٴ  مـى حدود چهار در ده هزار باشد، اقـدام ،اگر احتمال خطر ،عمومى

  توجيه منطقى دارد.
  رسد. نمىاگرچه به حد صفر  ؛يابد مى احتمال خطر و خطا در جامعه كاهش ،بديهى است با رعايت حجاب

ناخواسته و خارج از  طور به كند كه مى مردان كمك سو به رعايت حجاب، از يك: . حفظ احترام2
 طور بـه كنـد كـه مـى مـكهـا ك بيش از آن بـه خانم هرچندهزينه نشود،  شاناحساساتها  چارچوب

  دار نگردد. انگاری قرار نگيرند و احترام آنان خدشه لذت وسيلهٴ ها  ناخواسته و خارج از چارچوب
بـه  ،بينجامـدها  كه بـه محـدوديت لـذت بايد دانست احكام الهى بيش از آن :. تشنگى و رغبت3

هـا  سو برای خانم ب از يكحجا رو، ايناز .انجامد مى ها و پايداری نشاط و خوشىها  ماندگاری لذت
دارد  مى اوج احساسات را سالم نگه ،اما از سوی ديگر ؛محدوديت است و موجب خستگى و زحمت

تفـاوتى بـه  سـازد و زن و مـرد را از بـى مى ها را در كانون گرم خانواده متمركز ها و محبت و عاطفه
  دهد. نجات مى ،همديگر در نظام خانواده

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 های قرآنى ها و پاسخ پرسش    520520520520

  د لباسفوائ

از مكاتب فكری كـه بـر لـزوم  حيات انسان دارد و جز پيروان يكى اندازهٴ  به ای پيشينهلباس پوشيدن 
رغم ارتباطش بـا  كنند. اين پديده، به را تجربه مىنوعى آن  افراد به همهٴ  ١،فشارند زيستى پای مى برهنه

حفاظـت در «دهـد:  پاسـخ مى ویكم به سه نياز  خصوصيات مختلف فردی و اجتماعى انسان، دست
  ».زيبايى و وقار« و» حفظ عفت و شرم آراستگى« ،»رما و گرما و برف و بارانس
  

  حجاب و پوشش اسالمي ةرابط

معنای  بهتنها  ،پرده، حاجب، پوشيدن و پنهان كردن و منع از وصول است. اين واژهمعنای  به» حجاب«
مـرد بيگانـه  نگـاهدر اصل به مفهوم پنهان كـردن زن از  ، بلكهظاهری يا پوشاندن زن نيست پوشش

پوششى است كه از طريق پشت پرده واقع شدن  ،سبب، هر پوششى حجاب نيست. حجاب است. بدين
َو ِإذا ...(((( در قـرآن ٢حجـابآيـهٴ  تحقق يابد؛ ولى برخالف تصور عموم و نيز آنچـه مشـهور اسـت،

د، از يخواست ى] متاع9غمبريچون از آنان به [زنان پ« ٣؛))))...جاٍب ُموُهن َمتاعًا َفْسَئلُوُهن ِمْن َوراِء ِح َسَأْلتُ 
منظور مسائل سياسـى و اجتمـاعى فـرود  دربارW زنان آن حضرت و بيشتر به ،»دياز پس پرده بخواه

 ،در خصـوص پوشـش زن ٥»حجاب« كارگيری كلمهٴ  هنه پوشش زن در مقابل نامحرم. ب ٤،آمده است
سبب گرديده بسـياری گمـان كننـد اسـالم خواسـته اسـت زن  ،اصطالحى نسبتًا جديد است و همين

ن امر خود يا«ل دورانت بگويند: ييا مثل و ٦هميشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بيرون نرود
ايرانيـان بـه  هٴ وسـيل بهعى شوند حجـاب مديا  ٧»درو ىم شمار به ان مسلمانانيدر م ىپوش پرده یمبنا

پوشش اسالمى زنـان در ( آيات مربوط به حجابكه  درحالىسرايت كرده است؛  ها عربمسلمانان و 
كـه طور  همان –قبل از مسلمان شدن ايرانيان نازل شده است. در عهد جاهليت نيز  )،مقابل نامحرمان

                                                             

 129، ص انسانيت از ديدگاه اسالمى. مصطفوی، ١
آمده است مقصود اين است، نه آيات سورW نور كـه در خصـوص » آيهٴ حجاب«. در اصطالح تاريخ و حديث اسالمى، هر جا نام ٢

 پوشش اسالمى است. 
 . 53. احزاب، ٣
 . 74، ص مسئله حجابى، . مطهری، مرتض٤
 كار رفته است؛ ولى هرگز به معنای حجاِب اسالمى مصطلح نيست.  . واژW حجاب هفت بار در قرآن كريم به5
 . 73، ص مسئله حجاب. مطهری، مرتضى، 6
 . 434و  433، ص 1. ويل دورانت، تاريخ تمدن، ترجمۀ احمد آرام و ديگران، ج 7
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چنين پوششى نداشـتند و  ها عرب –د نكن تأييد مى ٢سنّى و كتب تفسير شيعه و ١گويد ويل دورانت مى
ُموُهن َمتاعًا َفْسـَئلُوُهن ِمـْن َو ِإذا َسَأْلتُ ((((عادتشان تبّرج و خودنمايى بود كه اسالم آن را ممنوع ساخت: 

  ٣.))))َوراِء ِحجاٍب ذِلكُْم َأْطَهُر ِلُقلُوِبكُْم َو ُقلُوِبِهن
رواج داشـته،  )كتاب النكاح( و ازدواج )كتاب الصلوة( نزد فقها در بحث نمازويژه  بهآنچه از قديم 

پوشش زن در مقابل نامحرمان بوده است. بنـابراين،  پوشش و وسيلهٴ معنای  به» ساتر«و » ستر« واژهٴ 
 ،درنتيجـهحبس و زندانى كردن و قرار دادن آنان پشت پرده و  معنای بهپوشش اسالمى بانوان  وظيفهٴ 

های اجتماعى نيست. اين وظيفه بـدان معناسـت كـه زن در  اين گروه عظيم در فعاليت ندادن مشاركت
ها بر  گری و خودنمايى نپردازد و مشاركتش در فعاليت معاشرت با مردان بدنش را بپوشاند و به جلوه

  ٤.توار باشداصول انسانى و اسالمى اس
  

  ضرورت پوشش اسالمي در قرآن

 در آن ترديد كند؛ زيرا هـم تواند و هيچ مسلمانى نمى ٥پوشش اسالمى از احكام ضروری اسالم است
دهنـد. بـه همـين  بسيار بر وجوب آن گـواهى مى ىمجيد به آن تصريح كرده است و هم رواياتقرآن 

كه نمـاز و روزه بـه دورانـى خـاص طور  هماناند.  ادهاتّفاق به آن فتوا د به سنّىجهت، فقيهان شيعه و 
دليـل و  و ادعای عصری بـودن آن بى ويژهٴ دورانى خاص نيستاختصاص ندارد، دستور پوشش نيز 

  نمايد.  غيركارشناسانه مى
بعد به زنان مسلمان آيهٴ  نخست به مردان مسلمان و سپس در ،نورسورهٴ  30آيهٴ  خداوند متعال در

ُقـْل ((((چرانى اجتناب كنند و در رعايت پوشش بدن از نامحرمان كوشا باشـند:  از چشمدهد  فرمان مى
وا يَن يِلْلُمْؤِمن َخب  ْحَفُظوا فُُروَجُهْم ذِلَك َأْزكىيِمْن َأبْصاِرِهْم َو غُض َ ] به ،[ای پيامبر«؛  ))))ْصَنُعونيٌر ِبما يلَُهْم ِإن اّهللاٰ

فرو كاهند و عفت پيشه ساخته، دامن خود را [از نگـاه نامحرمـان] را مردان مؤمن بگو ديدگان خود 
  .» كنند، آگاه است تر است و خداوند بدانچه مى بپوشانند. اين برای آنان پاكيزه

                                                             

 . 22 ، صمسئله حجاب. مطهری، مرتضى،  ١
 نور.  60احزاب و  33؛ ذيل آيات كّشافو ز مخشری،  مجمع البيان. ر. ك: طبرسى، ٢
 . 33. احزاب، ٣
 . 403تا  401ص  ،17، ج تفسير نمونه؛ نيز ر. ك: مكارم شيرازی و ديگران، 73، ص مسئله حجاب. مطهری، مرتضى، ٤
كه نّص صريح قرآن بـر  از ضروريات دين مبين است؛ چه، اين. اصل قانون حجاب اسالمى، صرفاً از ضروريات فقه نيست، بلكه ٥

 دهد و تنها ظهور آيات قرآن دليل بر آن نيست تا جای اختالف برداشت و محل ترديد باشد.  آن گواهى مى
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 ٢مفـرداتو راغب اصفهانى در  ١مجمع البيانمرحوم طبرسى در كه  چنان –در لغت عرب » غّض «
ق ه متعلّـ، نه بستن چشم. البتيعنى كاهش دادن نگاه» غّض بصر«است و » كاستن«معنای  به –اند  گفته

به سياق آيـات،  توجهبا  امافرو كاهند، ذكر نشده است؛  كه از چه چيز چشمان خود را اين فعل و اين
خيره زنان نامحرم را تماشا نكنند و از چشم خيرهگردد مقصود آن است كه  بعد، روشن مى آيهٴ ويژه  به

پاكدامنى و حفظ آن  ،در اين آيه» حفظ فرج«بپرهيزند. از سوی ديگر، ممكن است مقصود از  ٣چرانى
اسالم و نيز مفاد روايات ازجملـه سـخن  نخستين انمفّسر باشد؛ ولى عقيدهٴ  از آلودگى به زنا و فحشا

پاكدامنى و حفـظ آن از  ،كريمقرآن  آيات در همهٴ » حفظ فرج«اين است كه مراد از  7٤امام صادق
  حفظ از نظر است.معنای  بهآلودگى به فحشاست؛ جز در اين دو آيه كه 

بـرخالف اهـل جاهليـت  داند و موزه را پاكى روح مىاين آ خداوند متعال فلسفهٴ  بر همين اساس،
منطـق و  محروميـت و اخـالق بى ىمانند برتراند راسل كـه ايـن ممنوعيـت را نـوع –قديم و جديد 

گويد: ايـن پوشـش  مى –داند  مى )رايج در ميان ملل وحشى آور های ترس تحريم( »تابو«اصطالح  به
واجـب  ٥،بارW مسائل مربوط به اسافل اعضا بينديشـدكه پيوسته در منظور طهارت روح بشر از اين به

َو ال  ْحَفْظَن ُفـُروَجُهن يْغُضْضَن ِمْن َأبْصاِرِهن َو يَو قُْل ِلْلُمْؤِمناِت ((((فرمايد:  بعد مىآيهٴ  شده است. سپس در
 َأْو آباِئِهن َأْو َنتَُهن ِإال ِلبُُعوَلِتِهن يَن زيْبديوِبِهن َو ال يجُ   ْضِرْبَن ِبُخُمِرِهن َعلىيَنتَُهن ِإال ما َظَهَر ِمنْها َو ْل يَن زيدْب ي

َأَخـواِتِهن َأْو ِنسـاِئِهن َأْو مـا   ىِإْخـواِنِهن َأْو َبنـ  ىآباِء بُُعوَلِتِهن َأْو َأْبناِئِهن َأْو َأْبناِء بُُعوَلِتِهن َأْو ِإْخواِنِهن َأْو َبن
ْفِل الذ ىِر ُأولِ يَن غَ يمانُُهن َأِو التاِبعيَمَلَكْت أَ  جاِل َأِو الط ْرَبِة ِمَن الر َعـْوراِت النسـاِء َو ال   ْظَهُروا َعلىيَن لَْم ياْإلِ

ِ َجم َو َنِتِهن يَن ِمْن زيْخفيْعلََم ما يْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهن لِ ي و بـه « ٦ ؛))))َها اْلُمْؤِمنُوَن َلَعلكُْم تُْفِلُحـونيعًا أَ يتُوبُوا ِإَلى اّهللاٰ
                    كننـــد و  ىپوشــ خـــود [كــه حــرام اســت] چشم یهــا نگاه ىزنــان مــؤمن بگــو: از برخــ

آشكار نكننـد و  –ان است يخود نما آنچهجز  –شان را يها نتيند و زيخود را حفظ نما یها شرمگاه
ا پدرانشان يشوهرانشان  ینت خود را جز برايو ز ش فرو افكننديبان خويخود را بر گر ید روسريبا
ا پسران يشان ا پسران برادرانيا برادرانشان يا پسران شوهرانشان يا پسرانشان يا پدران شوهرانشان ي

                                                             

 . 216، ص 7، ج مجمع البيان فى تفسير القرآن. طبرسى، ١
 . 361، ص المفردات فى غريب القرآن. راغب اصفهانى، ٢
 . 128تا  125، ص مسئله حجابی، مرتضى، . مطهر٣
 . 217و  216، ص 7، ج تفسير مجمع البيان. طبرسى، ٤
 . 129، ص مسئله حجاب. مطهری، مرتضى، ٥
 . 31. نور، ٦
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از يـكـه ن ىان مردانيا مالزمانشان از ميدشان يزر خر یها ا بردهيش خود يزنان همك ايخواهرانشان 
اند، آشـكار نكننـد و  نشده ده و] از شرمگاه زنان آگاهيز نرسيكه [به سن تم ىا كودكانيندارند  ىجنس
 ىمؤمنان، همگ یمعلوم شود. و ا آنان ىمخف یها نتين] نكوبند كه زيبر زمای  گونه بهخود را [ یپاها
  »د.يد، باشد كه ظفرمند شويخدا بازگرد یسو به

  سازد.  ها را مطرح مى در اين آيه خداوند تعالى، پوشيدگى سر و گردن و پوشاندن زينت
  

  پوشاندن سر و گردن

و  قلبمعنای  به» بيج« از واژهٴ » وبيج« ١.روسری و سرپوش استمعنای  بهو » ِخمار«جمع » ُخُمر«
های خود را  اطراف روسری ،زنان مدينه«خوانيم:  مىچنين  مجمع البياندر تفسير  ٢.سينه و گريبان است

شد. بر اساس اين آيه، موظـف شـدند  های آنان آشكار مى انداختند و سينه و گردن و گوش به پشت سر مى
شـود:  رازی يادآور مى فخر ٣».ها بيندازند تا اين مواضع نيز مستور باشد اطراف روسری خود را به گريبان

رساند، در پى بيـان لـزوم  كه مبالغه در القا را مى»  ىَعل«و » َضرب«های  كارگرفتن واژه خداوند متعال با به«
نه و دور يزن مـو و سـ ىعنـي«گويـد:  ابن عبّاس در تفسير اين جمله مى ٤».پوشش كامل اين نواحى است

   ٥».خود را بپوشاند یر گلويگردن و ز
از قـرآن  مقابله با برهنگى را قبول داريم؛ ولى در هيج جایمعنای  بهكنند، حجاب  عا مىى ادبرخ

پوشـى از  بـا چشم نمايـد؛ زيـرا ، آشكار مىنادرستى اين سخن .ميان نيامده است پوشش مو سخن به
 ،از نـزول ايـن آيـه پـيشى ه، اين واقعيت كه زنان مسـلمان حتـاس و نيز شأن نزول آيگفتار ابن عب

 شـمار به پوشاندند و آشكار بودن گردن و گوش و زير گلو و گردنشان تنها مشكل موهای خود را مى
ميان آمده است، بايد پرسيد: آيا روسـری جـز  سری سخن بهآمد، ترديدناپذير است. در آيه از رو مى

 ىپوشـش در روايـاتميـزان  پوشانند، معنايى دارد؟ افزون بر اين، حكمِ  افكنند و موها را مى آنچه بر سر مى
قرآن  فكرمĤب جديد فقط بـه اگر قرار باشد مانند برخى از صحابه يا گروهى روشن ٦.متعدد وارد شده است

   مانيم. ترين احكام مانند ركعات نماز نيز ناكام مى اكتفا كنيم، در كشف جزئيات ضروری
                                                             

 . 217، ص مجمع البيان؛ طبرسى، 159، ص المفردات فى غرائب القرآن. راغب اصفهانى، ١
 . 217، ص 7، ج مجمع البيان. طبرسى، ٢
 . . همان3
 . 179، ص 23، ج التفسير الكبير. فخر رازی، ٤
 » قال ابن عبّاس: تغّطى شعرها و صدرها و ترائبها و سوالفها.: «217، ص 7، ج مجمع البيان. طبرسى، ٥
 . 431و  430، ص 3، ج الصافى. ر. ك: فيض كاشانى، ٦
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  پوشاندن زينت

هـای جـدا از  زينت« ،فارسـى» وريـز« هٴ واژ ،آن آيا مفهومِ  :پرسشى مهم مطرح است» نتيز« بارهٴ در
رمه و خضاب را بدن، مانند سُ  های متصل به گيرد يا تنها آرايش را نيز در بر مى» مانند جواهرات ،بدن

در پاسخ بايد گفت: حكم كلى آن است كه خودآرايى جايز و خودنمـايى در مقابـل  1شود؟ شامل مى
پيـدايش  دوستى سرچشـمهٴ  زيبايى و حس 2ستامری فطری و طبيعى ا ،نامحرم ممنوع است. آرايش

آثار مثبـت روانـى در كه  آن شود. اين گرايش طبيعى، افزون بر انواع هنرها در زندگى بشر شمرده مى
انجامـد. بنـابراين،  آراسـته نيـز مى آورد، به تحقق آثار گرانبهای روانى در شـخصِ  ديگران پديد مى

نچه در شرع مقدس ممنوع شده است، تبّرج و خودنمايى كند؛ آ خداوند زينت و خودآرايى را نهى نمى
َو ((((فرمايـد:  مىكه  چنانآشكار ساختن زينت در محافل اجتماعى است؛  هٴ وسيل بهو تحريك و تهييج 

َج اْلجاِهلِ  وِتكُن َو يبُ   ىَقْرَن ف ْجَن َتبَر إِ يَن زيْبديَو ال ((((فرمايد:  نيز مى ٣.)))) ِة اْألُولىيال َتبَر ما َظَهَر ِمنْها َو َنتَُهن ال
   ٤ .))))َنتَُهن ِإال ِلبُُعوَلِتِهنيَن زيْبديوِبِهن َو ال يجُ   ْضِرْبَن ِبُخُمِرِهن َعلىيْل 

                  ىكـه بفهماننـد خلخـال كردنـد و بـرای اين پـا مى  زنان عرب را كه معمـوالً خلخـال بـه ،اين آيه
          كنـد. فقيـه بزرگـوار  كوفتنـد، از ايـن كـار نهـى مى گرانبها دارند، پای خود را محكـم بـه زمـين مى

مـردان  توجـهكـه موجـب جلـب  یزيـد هر چيوان فهمت ىن دستور مياز ا«گويد:  عالمه مطهری مى
                 جالـب نظـر در چهـره، ممنـوع  یهـا شيـآرا چنـين همتنـد و  یگردد، ماننـد اسـتعمال عطرهـا ىم

            توجـهج و جلـب ييـو تهك يـبكند كـه موجـب تحر ید كاريزن در معاشرت، نبا ىكل طور به است.
    ٥».مردان نامحرم گردد

               معمـول آشـكار اسـت و پوشـانيدن  طور بـه ی زن دو گونه است: يك نـوع زينتـى كـهها زينت
                    طور بـه زينتـى كـه ،نـوع ديگـر ؛مانند صـورت بـدون آرايـش و تـا مـچ دسـت ؛آن واجب نيست
ند. پوشـانيدن و گردنب هعمدًا بخواهد آن را آشكار سازد؛ مانند گوشواركه  آن مگر ،معمول پنهان است

كريم بـا همـين معيـار، در خصـوص پوشـش بـانوان سـالمند و قرآن  .6اين نوع زينت واجب است
                                                             

 . 479، ص 19، ج مجموعه آثار؛ 131، ص مسئله حجاب. مطهری، مرتضى، 1
كند كـه بـرای  هايى را معرفى مى خدای متعال در اين آيه زينت«فرمايد:  سورW اعراف مى 32مه طباطبايى(ره) در تفسير آيۀ . عال2

ها ملهم كرده است؛ و روشن است كه فطـرت جـز بـه  ها و استعمال و استفاده از آن بندگان ايجاد و آنان را فطرتاً به وجود آن زينت
 ].79، ص 8، ج الميزان[ر. ك: » كند ان نيازمند آن است، الهام نمىچيزهايى كه وجود و بقای انس

 . 33. احزاب، ٣
 . 31. نور، ٤
 . 147تا  146، ص مسئله حجاب. مطهری، مرتضى، ٥
 . 121، ص 15، ج الميزان فى تفسير القرآن. ر. ك: طباطبايى، محمدحسين، 6
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هـا را  یسـراجـازه داده اسـت روهـا  آن گيری كـرده، بـه ازكارافتاده كه اميد زناشويى ندارند، سـهل
واِعـُد ِمـَن النسـاِء َو اْلقَ ((((خودنمايى و تهيـيج ندارنـد:  نيز اجازهٴ  ها همينحال  درعين هرچند 1؛برگيرند
جاٍت ِبزيابَُهن غَ يَضْعَن ثِ يِهن ُجناٌح َأْن يَس َعَل يْرُجوَن ِنكاحًا َفَل يال   ىالالت يْسَتْعِفْفَن خَ يَنٍة َو َأْن يَر ُمَتبَر ُ ٌر لَُهن َو اّهللاٰ
   ٢.))))مٌ يٌع َعليَسم

  كنند، چنين است:  آن را بيان مى آيات ديگری كه با صراحت كامل دستور پوشش اسالمى و فلسفهٴ 
ْعَرْفَن َفال يَأْن   ِبِهن ذِلَك َأْدنىيَالبِ جَ ِهن ِمْن يَن َعَل يْدنيَن يقُْل ِألَْزواِجَك َو َبناِتَك َو ِنساِء اْلُمْؤِمن ىَها النبِ يا أَ ي((((

ُ َغُفورًا َرحيْؤذَ ي  یهـا امبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: پوشـشيپ یا« ٣؛))))مايَن َو كاَن اّهللاٰ
ت نشـوند، [بـه يـكه شناخته گردنـد و اذ آن ین برايرند. ايخود را برخود فروتر گ )و چادر یروسر(
   .» تر است؛ و خدا آمرزنده و مهربان است كياط] نزدياحت

ماننـد  ،ان شـيعهمفّسرو گفتار  ٤به كتب لغت توجهاختالف نظر وجود دارد. با  »جلباب«در مفهوم 
رسـد، آن  تر بـه نظـر مى صحيحآنچه  7،نند قرطبىما ،سنّتو اهل  6و فيض كاشانى 5عالمه طباطبايى

مسـعود  اس و ابنعبـ ، نه روسری و خمار. از ابنملحفه و پوششى چادرمانند است» جلباب«است كه 
بـدن را  ای اسـت كـه همـهٴ  گشـاد و پارچـه ىلباسـ ،روايت شده كه منظور عبايه است. پس جلباب

اند، در گذشـته دو  د شيخ طوسى و طبرسى فرمودهمانن ىان بزرگمفّسرطور كه  پوشاند. ضمنًا همان مى
ناميدند و  مى» مقنعه«يا » ِخمار«را ها  آن های كوچك كه نوع روسری برای زنان معمول بود: روسری

شـمار  های بزرگ كـه مخصـوص بيـرون خانـه به كردند و روسری معموالً در خانه از آن استفاده مى
» رداء«تـر و از  بزرگ» مقنعـه«شـد و از  خوانده مى »بجلبا«آمد. زنان با اين روسری بزرگ كه  مى

   ٨.پوشاندند تر است و به چادر امروزين شباهت دارد، مو و تمام بدن خود را مى كوچك
                                                             

 . 140، ص 14، حر عاملى، ج وسايل الشيعه. حرعاملى، 1
 . 60ور، . ن٢
 . 59. احزاب، ٣
ها كلمـات اهـل  . اين كتاب42و  41، ص 2، ج قاموس قرآن؛ قرشى، 159و  158، ص مسئله حجاب. ر. ك: مطهری، مرتضى، ٤

الجلباب ثوب اوسع من الخمـار دون الـرّداء تُغّطـى بـه «يا » الجلباب: القميص أوالثواب الواسع«اند؛ مانند تعبير به  لغت را ذكر كرده
  ». ة رأسها و صدرهاالمرأ

  . (هو ثوب تشتمل به المرأة فيغّطى جميع بدنها). 339، ص 16، ج الميزان فى تفسير القرآن. طباطبايى، محمدحسين، 5
 . 203، ص 4، ج الصافىفيض كاشانى،  .6
  . 156، ص 14، ج الجامع ألحكام القرآن. قرطبى، 7
٨ Wروند، سر و روی خود را  انوان هنگامى كه برای كاری به خارج از منزل مىروسری خاصى كه ب«اند:  چنين گفته» جلباب«. دربار

 ].578، ص  8، ج مجمع البيان[طبرسى، » الجلباب خمار المرأة الذی يغّطى رأسها و وجهها اذا خرجت لحاجة«؛ »پوشند با آن مى
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دن چهره و سر و گردن بـا كنايه از پوشي -»بهنّ يهّن من جالبين عليدني« -نزديك ساختن جلباب 
تشـريفاتى و رسـمى  تنها جنبـهٴ  )،مانتو( های بزرگ يعنى چنان نباشد كه چادر يا روپوش ١؛آن است

شان را بر خـود  بانوان با مراقبت جامه كه دهد فرمان مىقرآن  پيكرشان را نپوشاند. داشته باشدو همهٴ 
آيند. تعليل پايانى آيه نيز بيانگر  مى شمار هب گيرند و آن را رها نكنند تا نشان دهد اهل عفاف و حفظ
كنـد و ناپاكـدالن را  خود دورباش ايجاد مى همين امر است؛ يعنى آن پوششى مطلوب است كه خودبه

   ٢.سازد نوميد مى
َأْن   ِبِهن ذِلـَك َأْدنـىيـَالبِ جَ ِهن ِمـْن يَن َعَل يْدني((((فرمايد:  علت چنين پوششى مى هٴ خداوند متعال دربار

نـه  ،شـوند آزادنـد وسيله شناخته مى بدين«اند:  برخى اين آيه را چنين معنا كرده 3.))))َن يْؤذَ يْعَرْفَن َفال ي
: فرمايـد مىبـاره  اين استاد شـهيد مطهـری در »شوند. نمىرو  به روكنيز؛ پس با آزار و تعقيب جوانان 

سخن گفتن زن معنادار  و وضع لباس، راه رفتن ىدار است. گاه زبان ىگاه ،حركات و سكنات انسان«
 ىب كـن؛ گـاهيـمن بـاش، مـرا تعق ید: دلت را به من بده، در آرزويگو ىم ىزبان ىاست و به زباِن ب
   4».م كوتاه استين حريد: دست تعّرض از ايگو ىم ىزبان ىبرعكس، با زبان ب

  

       

 . 361، ص 16ج ، الميزان فى تفسير القرآن؛ طباطبايى، محمدحسين، 580، ص مجمع البيان. طبرسى، ١
 . 161و  160، ص مسئله حجاب. مطهری، مرتضى، ٢
 . 59. احزاب، 3
  .163، ص مسئله حجاب. مطهری، مرتضى، 4
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، )جـامع الصـحيح ق)، سـنن ترمـذی (ال297 ـ209( عيسى محمد بن عيسى ترمذیترمذی،  ابو .36
  تا.  جا، بى بى
 ق.1410، ىدارالكتاب اإلسالمقم: مى آمدى، عبدالواحد بن محمد، غرر الحكم و درر الكلم، يتم .37
  ق.1410مة)، قم، يالقد –(ط  ،د بن هالل، الغاراتيم بن محمد بن سعيثقفى، ابراه .38
، جوادی آملى،  .39   . ش1388اسراء، قم: تفسير تسنيم، عبداّهللاٰ
، عب جوادی آملى، .40  .ش1388اسراء، قم: در قرآن، قرآن داّهللاٰ
  .، سيدمهدی، دايرة المعارف تشيع (مدخل حديث قدسى)حائری .41
 .ش1377كريم، زمستان  حبيبى، على، راهنمای تدريس روخوانى قرآن .42
 .ش1378كريم، دفتر نشر فرهنگ اسالمى، قرآن  محمدباقر، پژوهشى در تاريخحجتى، سيد .43
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قـم: جلـد، 30عة، يل مسـائل الشـريعة إلى تحصيوسائل الشل يحر عاملى، محمد بن حسن، تفص .44
  ق.1409، :تيالب مؤسسة آل

، شواهد التنزي، عبىحسكان .45   ق. 1411ل، تهران، يل لقواعد التفضيداّهللاٰ بن عبداّهللاٰ
 . ش1376 ،  اميققم:   (فصل الخطاب)،  ف نشدهيهرگز تحرقرآن  ، حسن، زاده آملى حسن .46
   ق.1408ه الخاطر، قم، ينصر، نزهة الناظر و تنبن بن محمد بن حسن بن يحلوانى، حس .47
 ق.1413، :تيالب مؤسسة آلقم: ثة)، يالحد –رى، عبداّهللاٰ بن جعفر، قرب اإلسناد (ط يحم .48
  ق.1415، ةمطبعه الحكم :ن، قمير نور الثقليزى، عبد على بن جمعة، تفسيحو .49
 ق. 1401شر، قم، ع ىالنّص على األئمة اإلثن ىة األثر فيخزاز رازى، على بن محمد، كفا .50
   ، بى تا.ىاء آثار االمام الخوئياح ةسسؤمقم: ، البيان فى تفسيرالقرآن،  دابوالقاسميس ،ىيخو .51
ــد .52 ــاتيرازى، فخرال ــح الغين، مف ــر(  بي ــير كبي ــه تفس ــروف ب ــروت: ، )مع ــدار احبي ــراث ي اء الت

 . ق1420، العربى
  ق.1412روت، ين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، بيراغب اصفهانى، حس .53
 .ش1369اميركبير، تهران: راميار، محمود، تاريخ قرآن،  .54
  رزاقى، ابوالقاسم، سوگندهای قرآن، بى جا، بى تا. .55
 رشيد رضا، تفسير المنار، بى جا، بى تا.  .56
  ، دارالحديث، قم، بى تا.ةميزان الحكممحمد، شهری،  ری .57
  . ق1407،   ىالعربدارالكتاب بيروت: ،  ليمحمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنز ،زمخشرى .58
  ، بى تا.7امام صادققم: سبحانى، جعفر، الهيات،  .59
 .ش1371، 7امام صادققم: سبحانى، جعفر، تفسير صحيح آيات مشكله قرآن،  .60
 ق.1412دارالشروق، بيروت: سيد بن قطب ابن ابراهيم شاذلى، فى ظالل القرآن،  .61
  .ش1380ق / 1422ة، قم، ين، المجازات النبوي، محمد بن حسىرضسيد .62
 .ش1378كريم، دفتر نشر فرهنگ اسالمى،  محمدباقر ، تاريخ قرآنحجتى، سيد .63
  ق. 1414صالح)، هجرت، قم،  ىن، نهج البالغة (للصبحيسيدرضى، محمد بن حس .64
 ش.1378دى، تهران، يشه ترجمهٴ  ،ن، نهج البالغةي، محمد بن حسىسيدرض .65
،  ةاّهللاٰ مرعشـى نجفـىيـآ تابخانـهٴ كقـم: التفسـير بالمـأثور،  الدين، الدرالمنثور فى سيوطى، جالل .66

  . ق1404
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 ش.1380سپهر،  قزوينى، چاپخانهٴ  ئریمهدی حاهٴ سيدن، االتقان، ترجميالد سيوطى، جالل .67
  ق.1411، نيمدرس جامعهٴ قم: ، ةريالذخ ، ىمرتضديس .68
الكتـاب بيـروت: دار)،  علـوم قـرآن (دانشـنامهٴ   علـوم القـرآن ىن، اإلتقان فـيالد وطى، جالليس .69

  .م2001/  ق1421، العربى
  ة، بى تا. يدريمطبعة حنجف: ، محمد بن محمد، جامع األخبار، یريشع .70
ام حق، يپتهران: النى، يعبدالرزاق گ ترجمهٴ  ،عةين بن على، شرح مصباح الشريالد نيد ثانى، زيشه .71

 ش. 1377
  .ش1372،  منشورات الرضىقم: ،  علوم القرآن ى، مباحث ف صبحى صالح .72
  ق.1413، نيمدرس جامعهٴ قم: ، ةيحضره الفقيمن اله، يبابود بن على بن صدوق، محم .73
  .ش1385بوستان كتاب، قم: عدم تحريف قرآن،  حسن، ديآبادى، س طاهرى خرم .74
 ش.1371ان، يلياسماعقم: جلد، 20ر القرآن، يزان فى تفسين، الميى، محمدحسيطباطبا .75
 .ش1356مى المرعشى النجفى، العظ مكتبة آيةاّهللاٰ قم: االسالم، تفسير مجمع البيان،  طبرسى، امين .76
   ش.1370ق / 1412كارم األخالق، قم، طبرسى، حسن بن فضل، م .77
ناصـر تهـران:   ق: محمدجواد بالغى،ي، تحق ر القرآنيان فى تفسيمجمع الب طبرسى، فضل بن حسن،  .78

  . ش1372خسرو، 
بيـروت: ، )تفسير طبـری معروف به(ر، جامع البيان فى تفسيرالقرآن يجعفر محمد بن جر، ابوطبرى .79

  ق.1412،  دار المعرفه
 ، نىيداحمد حسـيق: سـيـ، تحق ثيو حـدقـرآن  ؛ واژه شناسى نيمجمع البحر ن، يحى، فخرالديطر .80

  . ش1375،   كتابفروشى مرتضوىتهران: 
  ق.1407، نيمدرس جامعهٴ قم: جعفر، محمد بن حسن، الخالف، طوسى، ابو .81
  ق.1414دارالثقا فة، قم: ، ىطوسى، محمد بن الحسن، األمال .82
  ش.1378ر القرآن، تهران، يتفس ىان فيب البياط ن، يالحسعبدديب، سيط .83
   ، لبنان.2شمارهٴ د، ياالجتهاد و التجد عربِى  مجلهٴ ، در: »االقتضاء من الوالدين«عابدينى، احمد،  .84
 ، احمد، عروس قرآن، بى جا، بى تا.ىنيعابد .85
  .دارالنخيل للطباع و النشربيروت: ، عباس داوود، زكريا، تأمالت فى الحديث عند السنة و الشيعة .86
  ق.1415ان، يلياسماعقم: جلد، 5ن، ير نور الثقليزى، عبد على بن جمعة، تفسيعروسى حو .87
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  ش.1376الهادى، قم: جلد، 1ة، يفة السجادي، الصح)امام چهارم(7نيعلى بن الحس .88
 . ق1380ة، يالمطبعة العلمتهران: جلد، 2، ىاشير العياشى، محمد بن مسعود، تفسيع .89
  ق. 1409، بيروت: دارالكتب العلمية غزالى، محمد، جواهر القرآن و دوره، .90
 ، بى تا.:ثامن االئمةمهر الحاجات،  غياثى، سيدمحمدرضا، مفاتيح .91
 .ش1376مدرسين،  جامعهٴ قم: كاشانى، محمد بن شاه مرتضى، محجة البيضاء،   فيض .92
 ش.1379جلد، تهران، 2 نهج البالغة، نقى، ترجمه و شرح االسالم اصفهانى، على ضيف .93
  ق.1415صدر، تهران: ر الصافى، يكاشانى، محمد بن شاه مرتضى، تفس  ضيف .94
ن، تهـران، يتعلـق بأصـول الـديما يض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، نوادر األخبار فيف .95

  ش.1371
  تا. مكتبة دارالتراث، بىقاهرة: ،  متشابه القرآن ،الجبار بن احمد الهمذانىقاضى، عبد .96
ى از قـرآن، يهـا مركـز فرهنگـى درستهران: جلد، 10د)، يچاپ جد(ر نوريرائتى، محسن، تفسق .97

  .ش1388
  . ق1412، ةيدارالكتب االسالمتهران:   اكبر، قاموس قرآن، ى، علىيقرشى بنا .98
 . ش1364، ناصر خسروتهران: قرطبى، محمد بن احمد، الجامع الحكام القرآن،  .99
  ق. 1407، الدعوات، قم، د بن هبةاّهللاٰ ين راوندى، سعيالد قطب .100
  .الجنان مفاتيحقمى، شيخ عباس،    .101
، االسـالمية  الكتـاب، قم: دار رىيب موسوى جزايق: طي، تحق ىر القميتفس  م،يقمى، على بن ابراه .102
  . ش1363
وزارت تهـران: جلـد، 14، ر كنز الدقائق و بحر الغرائبيتفس، محمد بن محمدرضا، یمشهد ىقم .103
  ش.1368هنگ و ارشاد اسالمى، فر

دارالكتـب تهـران: اكبـر غفـاری،  علـى :، تصـحيحالروضة من الكافىكلينى، محمد بن يعقوب،  .104
  ش.1348ية، االسالم
   ق.1410قم، ، كنز الفوائدكراجكى، محمد بن على،  .105
 ة)،يـمـان الباقية و جنـة اإلي(جنة األمان الواق ىالمصباح للكفعمم بن على عاملى، يكفعمى، ابراه .106
   ق.1405)، ی(زاهد ىدارالرضقم: جلد، 1

 ش.1375وه، اسقم: جلد، 6اى،  كمره ترجمهٴ  ،ىأصول الكافعقوب، ينى، محمد بن يكل .107
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 هٴ يـكتابفروشـى علمتهـران: جلـد، 4مصطفوى،  ترجمهٴ  ،ىأصول الكافعقوب، ينى، محمد بن يكل .108
  ش.1369ه، ياسالم
 ق.1429   ث،يدارالحدقم: جلد، 15ث)، يدارالحد –(ط  ،ىالكافعقوب، ينى، محمد بن يكل .109
  ق.1407 ،ةيدارالكتب اإلسالمتهران: جلد، 8، ىالكافعقوب، ينى، محمد بن يكل .110
 ش.1381، قم، )روضه كافى ترجمهٴ ( بهشت كافىعقوب، ينى، محمد بن يكل .111
 ش.1388)، قم، أصول كافى (ترجمهٴ  اءيتحفة األولعقوب، ينى، محمد بن يكل .112
 ، بى جا، بى تا.يابه حضور زن در تاريخ انبقرآن  نگرشگرجى، منيره،  .113
  ، كوثر، بى تا.كريم ى از قرآنهاي برداشتگوا هى، عبدالرحيم،  .114
   .ق1382تهران، (األصول و الروضة)، ىشرح الكافمازندرانى، محمد صالح بن احمد،  .115
جلـد، 111، الجامعة لدرر أخبار األئمـة األطهـار بحار األنوارتقى، باقر بن محمدمجلسى، محمد .116

  ق.1403، ىالعرب اء التراثيدارإحبيروت: 
 تا. معصوميه، بى مدرسهٴ  قم:، شناسىقرآن  يزدی، محمدتقى، مصباح .117
  ، صدرا، بى تا.19و  2، ج مجموعه آثارمطهری، مرتضى،  .118
،  مظاهری، آية .119   .ش1379الزهرا،   مؤسسه فرهنگى مطالعاتى :، قمتوضيح المسائلاّهللاٰ
  ق.1415مدرسين،  جامعهٴ قم: ، التمهيدمعرفت، محمدهادی،  .120
  .ق1423التمهيد،  هٴ ، مؤسسشبهات و رد حول القرآن الكريمفت، محمدهادی، معر .121
  .ش1374التمهيد،  هٴ ، مؤسسعلوم قرآنىمعرفت، محمدهادی،  .122
  .فرهنگ فارسى معينمعين، محمد،  .123
  ق. 1413، قم، العبادمعرفة حجج اّهللاٰ على  ىاإلرشاد فد، محمد بن محمد، يمف .124
  دارالكتب االسالمية، بى تا.  :، تهرانخرين پيامبرو آقرآن  و ديگران،ناصر  ،مكارم شيرازی .125
 .ش1362، الكتب االسالميةدار :، تهرانتفسير نمونه و ديگران،ناصر  ،مكارم شيرازی .126
  تا. جا، بى ، بى)احكام الحيض( ةتعليقات على العرومكارم شيرازی، ناصر،  .127
، چاپ پنجم، انتشارات قم: دفترجلد، 20، زانير الميتفس ترجمهٴ همدانى، سيدمحمدباقر،  موسوی .128
 .ش1374
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 دفتر تبليغات اسالمى حـوزهٴ  قم:، نگاهى به قصه و نكات تربيتى آن در قرآنسعيد، مهدوی، سيد .129
 قم، بى تا. علميهٴ 
 –(ط  ،عة الغـراءيكشف الغطاء عـن مبهمـات الشـرالغطاء، جعفر بن خضر مالكى،  نجفى، كاشف .130
  تا. ، بىقم هٴ يعلم غات اسالمى حوزهٴ يدفتر تبلقم: جلد، 4ثة)، يالحد
  .ش1378هجرت، قم: جلد، 1، معراج السعادةمهدى، نراقى، احمد بن محمد .131
مؤسسـة قـم: جلـد، 28، الوسـائل و مسـتنبط المسـائلك مستدرن بن محمدتقى، ينورى، حس .132
 .:تيالب آل
  ، بى جا، بى تا.اسباب النزولنيشابوری، ابوالحسن على بن احمد الواحدی،  .133
  ق.1410، قم، مجموعة وّرامسى، يد بن عفراس، مسعو ىورام بن أب .134
، آبـان 68 شـمارهٴ  ،6، سـال پيـام زن ماهنامـهٴ در: ، »كوثر، محبوبـه اسـت«جواد، ورعى، سيد .135
 ش.1376
  ش.1373صدر،  كتابخانهٴ ، های قرآن شناخت سورههريسى، هاشم،  زادهٴ  هاشم  .136
،  بيرزا حبيى، ميخو هاشمى .137   ق.1400ران، ، تهشرح نهج البالغة ىمنهاج البراعة فاّهللاٰ
ــن،  .138 ــفيان، حس ــديوس ــالم جدي ــرانك ــمت و م :، ته ــهٴ ؤس ــى سس ــام خمين .ش1389، ;ام
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 نمايه آيات
  
)     ــواكُمي نَجــينَ يــدوا بمأَنْ تَُقــد أَ أَْشــفَقْتُم

قاتد154................................................)ص  
نِ اللَّـه يبُغـونَ و َلـه أَسـلَم مـنْ فـي       أَ َفغَيرَ دي(

   ــه ــاً و إِلَي ــاً و كَرْه ــأَرضِ طَوع ــماوات و اْل الس
  288 .....  ......................................... )يرْجعون

  58)ُقلُوبٍ أَقْفالُها  أَ َفال يتَدبرُونَ الْقُرْآنَ أَم على(
مـنَ اللَّـه و     تَْقـوى   أَ َفمنْ أَسـس بنْياَنـه علـى   (

شَفا جـرُف    يرٌ أَم منْ أَسس بنْيانَه علىرِضْوانٍ َخ
نارِ جهـنَّم و اللَّـه ال يهـدي الَْقـوم       هارٍ فَانْهار بِه في

  465 ......  ...............................................)الظَّالمين
بيَنةٍ مـنْ ربـه و يْتُلـوه شـاهد       أَ َفمنْ كانَ على(

نْه278.......................................................)م  
أَ َلــم َتـــرَ كَيــف َفعـــلَ ربــك ِبأَصـــحابِ    (

  378.....................................................)الْفيل
اْتلُ ما أُوحي إِلَيك منَ اْلكتابِ و أَقـمِ الصـالةَ   (

 عنِ الْفَحشاء و اْلمْنكَرِ و لَذكْرُ اللَّه  إِنَّ الصالةَ تَنْهى
  357 .....  ............... )أَكْبرُ و اللَّه يعلَم ما َتصَنعونَ

)       مَقـو ـةٌ قـالَ إِنَُّكـمهآل ـملْ لَنا إِلهاً َكمـا لَهعاج
  270 .....  .......................................... )تَجهلُون

نسـائكُم هـنَّ     أُحلَّ َلكُم لَيَلةَ الصيامِ الرَّفَثُ إِلى(
  152  .....    ..............  )لباس َلكُم و أَنْتُم لباس لَهنَّ

ــةِ   ادع إِلــى( ــةِ و اْلموعَظ ْكمبِالْح ــك بــبيلِ ر س
  116  .....    ....  )هي أَحسن  الْحسَنةِ و جادلْهم بِالَّتي

)    َلـيهِميْتُلـوا ع ـهِمنْ أَنْفُسوالً مسر ثَ فيهِمعإِذْ ب
  61 .......  ................................ )آياته و يزَكِّيِهم

فُخُ فََتـْن   إِذْ تَْخُلقُ منَ الطِّينِ كَهيَئةِ الطَّيـرِ ِبـإِذْني  (
  415 .....  ..................... )فيها فََتكُونُ طَيراً ِبإِذْني

  380  )إِذْ عرِض عَليه بِاْلعشي الصافنات الِْجياد(
علَيهِم آيات الرَّحمنِ َخـرُّوا سـجداً و     إِذا تُْتلى(

  61 .......  ............................................... )بكيا
  486، 485، 331،332 .........)اذا سألتموهن(
  476 .....  .......................... )إِذا وَقعت الْواقعة(
  424، 111....................)علي العرش استوي(
  247  .....    .....................)أَطيعوا اللَّه و الرَّسول(
  288  ...  )اعَلموا أَنَّ اللَّه يحي اْلأَرض بعد موتها(
اقْرَأْ بِاسمِ ربك الَّذي َخَلقَ َخَلقَ اْلإِنْسـانَ مـنْ   (

  217 .....  .............................................. )علَق
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غَسـقِ اللَّيـلِ و     أَقمِ الصالةَ لدلُوك الشَّمسِ إِلى(
  358  ....  )قرآن الْفَجرِ إِنَّ قرآن الْفَجرِ كانَ مْشهوداً

)ط382  .....    ....................................  )أُُكلٍ َخم  
) ذَكَرُوا اللَّه و حاتاللُوا الصمع نُوا وإِالَّ الَّذينَ آم

  402.............)كَثيراً و انَْتصرُوا منْ بعد ما ُظلموا
  298  .....    .....................  )إال الموده في القربي(
  170..................)أَال بِذكْرِ اللَّه َتْطمئنُّ الُْقلُوب(
) و ــات ــونَ للْخَبيث ــينَ و الْخَبيُث ــات للْخَبيث الْخَبيث

 ــك أُولئ لطَّيبــاتــونَ ل الطَّيب لطَّيبــينَ ول الطَّيبــات
  338  )مبرَّؤُنَ مما يقُولُونَ لَهم مْغفرَةٌ و رِزقٌ كَريم

  214،427.........)ء َخلََقه الَّذي أَحسنَ ُكلَّ شَي(
ء َخلََقـه و بـدأَ َخْلـقَ     الَّذي أَحسـنَ ُكـلَّ َشـي   (

  214  .....    ..............................  )اْلإِنْسانِ منْ طين
  319،340.......)الَّذي َخلََقكُم منْ نَْفسٍ واحدة(
و   فَهو يهدينِ و الَّذي هو يْطعمنـي   الَّذي َخلَقَني(

  433  .....    ...........  يسقينِ و إِذا مرِضْت فَهو يشْفينِ
)  إِنَّا إِلَيـه و لَّهةٌ قالُوا إِنَّا لصيبم متْهالَّذينَ إِذا أَصاب

  482  .....    ..........................................)راِجعون
) كأُولئ هتالوقَّ تح يْتلُونَه تاباْلك مالَّذينَ آتَيناه

نُونَ ِبه140  .....    .......................................  )يؤْم  
ـ ( ا و كـانُوا مسـلمينَ ادُخُلـوا    الَّذينَ آمنُوا بĤِياتن

     َلـيهِمع ـرُونَ يطـافبتُح ُكـمواجأَز و نَّةَ أَنْتُمالْج
     فيهـا مـا تَْشـتَهيه أَْكـوابٍ و بٍ ونْ ذَهم حافِبص

  347  ..  )اْلأَنُْفس و َتلَذُّ اْلأَعينُ و أَنْتُم فيها خالدونَ

مانَهم ِبُظْلـمٍ أُولئـك   الَّذينَ آمنُوا و لَم يلْبِسوا إي(
  478  .....    ....................  )لَهم اْلأَمنُ و هم مهتَدون

  357  .....    ......  )صالتهِم خاشعون  الَّذينَ هم في(
  396 .....  ....... )الر تلْك آيات اْلكتابِ الْحكيم(
الر كتاب أُحكمت آياتُه ُثـم ُفصـلَت مـنْ َلـدنْ     (

  128، 125، 36...........................)حكيمٍ خَبير
الر كتـاب أَنْزَلْنـاه إِلَيـك لتُْخـرِج النَّـاس مـنَ       (

صـراط اْلعزيـزِ     الظُُّلمات إَِلى النُّورِ ِبإِذْنِ ربهِم إِلى
  68.....................................................)الْحميد

، 308..................)الرِّجالُ قَوامونَ عَلى النِّساء(
309 ،326 ،343 ،350  
)      ِبمـا َفضَّـلَ اللَّـه َلـى النِّسـاءونَ عامالرِّجالُ قَو

  350  ...  )بعضٍ و ِبما أَنْفَقُوا منْ أَموالِهم  بعضَهم َلى
  111  .....    ...........  )الرَّحمنُ عَلى اْلعرْشِ استَوى(
  307  .....    .................  )الزاني ال ينكح اال زانيه(
اجلدوا ُكلَّ واحد منْهمـا ماَئـةَ   َف  الزَّانيةُ و الزَّاني(

  153.)دينِ اللَّه  جلْدةٍ و ال َتأْخُذْكُم بِِهما رأَْفةٌ في
  210، 207.......)اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِساَلَته(
اللَّه الَّذي َخَلقَ سبع سـماوات و مـنَ اْلـأَرضِ    (

  385  .....    ...................  )بيَنهنمْثلَهنَّ يتََنزَّلُ اْلأَمرُ 
  408  .....    ...................................  )اللَّه الصمد(
  427  .....    .......................  )ء اللَّه خالقُ ُكلِّ شَي(
)  ـي الْقَيـومالْح وإِلَّا ه ال إِله ـي    اللَّهلاْلع ـوه و ...

يمظ173  .....    ............................................  )اْلع  
  376، 254........)اللَّه ُنور السماوات و اْلأَرض(
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  36  ................)الم تلْك آيات اْلكتابِ الْحكيم(
  35  ..  .................................)الم ذلك الكتاب(
صـدرِك    المص كتاب أُنْزِلَ إِلَيك َفال يكُنْ فـي (

  36  .......  )....لْلمؤْمنينَ  حرَج منْه لُتنْذر بِه وذكْرى
ِبـاْلمؤْمنينَ مـنْ أَنْفُسـهِم و أَزواجـه       النَِّبي أَولى(

  489، 332........................................)همأُمهاُت
  الْيوم أَْكملْت َلكُم ديَنكُم و أَْتممت علَيكُم نعمتي(

  194، 42................)و رضيت َلكُم اْلإِسالم دينا
أَم يقُولُونَ افْتَراه ُقلْ َفأْتُوا بِسورةٍ مْثله و ادعـوا  (

  164  )اسَتَطعتُم منْ دونِ اللَّه إِنْ كُنْتُم صادقين منِ
) و وءالس فيكْش و عاهْضطَرَّ إِذا داْلم نْ يجيبأَم

  287  .....    .....................  )يجعُلكُم ُخلَفاء اْلأَرضِ
  305  .....    .............  )إِنَّ أَكْرَمكُم عنْد اللَّه أَتْقاُكم(
)حالي الصباديرُِثها ع ض287  .....    ..  )ونَأَنَّ اْلأَر  
عَلـيهِم    إِنَّ الَّذينَ أُوتُوا اْلعلْم منْ قَبله إِذا يْتلـى (

يخرُّونَ لْلأَذْقانِ سجداً و يقُولُونَ سـبحانَ ربنـا إِنْ   
 كُونَ وْلأَذْقانِ يبرُّونَ ليخ والً وْفعنا َلمبر دعكانَ و

  139  .....    ..............................  )يزيدهم خُشُوعاً
آمنُوا و عملُوا الصالحات سيجعلُ لَهـم   إنَّ الَّذينَ(

  179  .....    ....................................  )الرَّحمنُ ودا
إِنَّ الَّذينَ تَدعونَ منْ دونِ اللَّه لَنْ يْخلُُقـوا ذُبابـاً   (

  377  .....    ...............................  )و لَوِ اجَتمعوا َله
)  كُبِتُوا َكما كُِبـت ولَهسر و ونَ اللَّهادإِنَّ الَّذينَ يح

  256  ......................................)قَبلِهم الَّذينَ منْ
ــولِ    ( سر ــد ــواتَهم عْن ــونَ أَص ــذينَ يُغضُّ إِنَّ الَّ

  502  ..  ....................................................)اللَّه

  إِنَّ الَّذينَ يكُْتمونَ ما أَنْزَلْنا منَ الْبينات و الْهدى(
اه للنَّاسِ في اْلكتابِ أُولئك يْلعـنُهم  منْ بعد ما بينَّ

  482.............................)اللَّه و يْلعنُهم الالَّعنُون
آدم و نُوحاً و آلَ إِبـراهيم و آلَ    إِنَّ اللَّه اصطَفى(

  482  .....    ........................  )عمرانَ عَلى اْلعاَلمين
  166  .....    ................  )إِنَّ اللَّه ال يْخلف اْلميعاد(
ــه اليســتَحيي ( ــرِب مــَثالً مــا     إِنَّ اللَّ أَنْ يْض

  378..................................................)بعوَضة
ــا   ( ــرُوا م ــى يغَي ــومٍ حتَّ ــا بَِق ــرُ م ــه ال يغَي ِنَّ اللَّ

هِم233.................................................)ِبأَنْفُس  
ـ ( ع الَّــذينَ اتََّقــوا و الَّــذينَ هــم    إِنَّ اللَّــه مـ

  376...............................................)محسنُونَ
مْقعـد صـدقٍ     جنَّات و نَهرٍ فـي   إِنَّ اْلمتَّقينَ في(

  436  .....    .............................ٍ)عنْد مليك مْقتَدر
  169  .....    ...............  )مقامٍ أَمين  إِنَّ اْلمتَّقينَ في(
  19  .......    ......................  )هدى اللَّه  إِنَّ اْلهدى(
)   ضاْلـأَر و ـماواتالَّذي َخَلقَ الس اللَّه كُمبإِنَّ ر

  382  .....    ...................................  )ستَّةِ أَيام  في
  382  .....    ...........................  )إِنَّ شَجرَةَ الزَّقُّومِ(
عنْد اللَّه َكمَثـلِ آدم َخلََقـه مـنْ      إِنَّ مَثلَ عيسى(

  453، 214.............)تُرابٍ ثُم قالَ لَه كُنْ فَيكُون
)َلُكم بَفال غال اللَّه رْكُم397  .....    ........  )إِنْ يْنص  
  434  .....    .. ِ )إِنَّا أَْخَلصناهم بِخالصةٍ ذكرَي الدار(
إِنَّا أَرسلْناك بِالْحقِّ بشيراً و نَذيراً و إِنْ منْ أُمةٍ (

  208  .....    ............................ ٌ )إِالَّ َخال فيها نَذير
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)  ـلِّ لثَرَ َفصاْلَكـو طَيناكـرْ إِنَّ   إِنَّا أَعانْح و ـكرَب
  294  .....    .............................  )شانئَك هو اْلأَبَترُ

  348  .....    .........  )إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيك اْلكتاب بِالْحقِّ(
  123  .....    ..................  )انا انزلناه في ليلة القدر(
   190  .....    .  )نإِنَّا أَنْزَلْناه قُرْآناً عرَبِيا َلعلَّكُم َتعقلُو(
  كُم َتعقلُونَ و إِنَّه فـي إِنَّا جعلْناه قُرْآناً عرَبِيا َلعلَّ(

كيمي حلينا َلعتابِ لَداْلك 397  .....    ..............  )أُم  
مـنْ نـارٍ و َخلَقَْتـه مـنْ       أَنَا خَيرٌ مْنـه َخلَقْتَنـي  (

  107....................................................1)طينٍ
ـ  ( أَرضِ و إِنَّا عرَضْنَا اْلأَماَنةَ عَلى السـماوات و اْل

الْجِبالِ َفأَبينَ أَنْ يحملْنَها و أَشْفَقْنَ منْها و حملَهـا  
  398، 222.......................................)اْلإِنْسانُ

)   ضِ واْلـأَر و ـماواتَلى السرَضْنَا اْلأَماَنةَ عإِنَّا ع
منْها و حملَهـا  الْجِبالِ َفأَبينَ أَنْ يحملْنَها و أَشْفَقْنَ 

  222  .....    ...........  )اْلإِنْسانُ إِنَّه كانَ َظلُوماً جهوال
  376،482..............)إِنَّا للَّه و إِنَّا إِلَيه راِجعون(
  166  .....  )إِنَّا َنحنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ و إِنَّا لَه لَحافظُونَ(
  46..........................)إِنَّك ميت و إِنَّهم ميتُون(
إِنَّما ُنْطعمكُم لوجه اللَّه ال نُريد مْنكُم جزاء و ال (

  299، 274.........................................)ُشكُورا
انَّما وليكُم اللَّه و رسولُه و الَّـذينَ آمُنـوا الَّـذينَ    (

  ــم ــاةَ و هـ ــونَ الزَّكـ ــالةَ و يؤُْتـ ــونَ الصـ يقيمـ
  274، 271........................................)راكعون

) يتلَ الْبأَه سالرِّج ْنكُمع بيذْهل اللَّه إِنَّما يريد
  486، 266، 264..................)و يطَهرَكُم َتطْهيرا

انه لقرآن كريم في كتاب مكنـون ال يمسـه اال   (
  75  .......    .......................................  )المطهرون
  295، 31................................)كَريم إِنَّه لَقُرْآنٌ

كتابٍ مكُْنـونٍ ال يمسـه إِالَّ     إنَّه لَقُرْآنٌ كَريم في(
  21...............)اْلمطَهرُونَ تَنْزيلٌ منْ رب اْلعاَلمينَ

ــرَّحمنِ ( ــه ال ــمِ اللَّ بِس ــه ــلَيمانَ و إِنَّ ــنْ س م ــه إِنَّ
  84  .......    ...........................................  )الرَّحيم

  434  .....    ...............  )نَّه منْ عبادنَا اْلمْخَلصينَإِ(
  446  .....    .............  )ِنِّي آمنْت بِرَبكُم فَاسمعون(إ
  398، 349.......)إِنِّي جاعلٌ في اْلأَرضِ َخليَفة(
  386  .....    )أَو َتكُونَ لَك جنَّةٌ منْ َنخيلٍ و عنَب(
  377  .....    .............  )أَو لَحم خنزيرٍ َفإِنَّه رِجس(
  426  .....    ...............................  )اهدنا الصراط(
  426  .....    .................................  )اياك نعبد و(
  456......................)أَيتُها اْلعيرُ إِنَّكُم لَسارِقُون(
  446..........)بشِّرِ اْلمنافقينَ ِبأَنَّ َلهم عذاباً أَليما(
  446.......................................)بشّرالمنافقين(
يدمغُه َفـإِذا هـو   بلْ نَقْذف بِالْحقِّ عَلى الْباطلِ َف(

  256................)زاهقٌ و َلكُم الْويلُ مما َتصفُون
  31..................................)بلْ هو قرآن مجيد(
بلَغَ أَشُده آتَيناه حْكماً و عْلماً و كَذلك نَجـزِي  (

تها عنْ نَفْسه و بي  هو في  اْلمحسنينَ و راودتْه الَّتي
 إِنَّه عاذَ اللَّهقالَ م لَك يته قالَت و واباْلأَب َغلَّقَت

  474..........................................)ربي أَحسنَ
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عبـده ليُكـونَ     تَبارك الَّذي نَزَّلَ الْفُرْقـانَ علـى  (
  187........................................)لْلعاَلمينَ نَذيرا

َتعـــالوا َنـــدع أَبناءنـــا وأبنـــاءكم و نســـاءنا (
  264................................................)ونساءكم

  396...................)تلْك آيات اْلكتابِ الْحكيم(
)     مـا كُْنـت اْلغَيبِ نُوحيهـا إِلَيـك نْ أَنْباءم لْكت

  375.........)ت و ال قَومك منْ قَبلِ هذاَتعَلمها أَْن
) أَْنـــتُم و هـــدعـــنْ بـــلَ مجاْلع اتََّخـــذْتُم ُثـــم

  380.................................................)ظالمون
إَِلى السماء و هي دخانٌ فَقالَ لَهـا و    ثُم استَوى(

ــاً أَ   ــا طَوع ــأَرضِ ائْتي ــا   لْل ــا أَتَين ــاً قالَت و كَرْه
  222..................................................)طائعين

)هوحنْ رم نَفَخَ فيه و اهوس 220................)ثُم  
ثُم مـنْ علََقـةٍ ُثـم مـنْ مْضـَغةٍ مَخلََّقـةٍ و غَيـرِ        (

  218...................................................)مَخلََّقة
َثمانيةَ أَزواجٍ مـنَ الضَّـأْنِ اثَْنـينِ و مـنَ اْلمعـزِ      (

  377.....................................................)اثْنَين
جعلَ لَكُم منْ أَنْفُسـكُم أَزواجـاً و مـنَ اْلأَْنعـامِ     (

  392, 93...........................................)أَزواجا
)  و هِمنْ آبـائم َلحنْ صم ُخلُونَها ونٍ يددع نَّاتج

   َلـيهِمُخلُونَ عَكةُ يـدالئاْلم و هِمياتذُر و واجِهِمأَز
منْ ُكلِّ بابٍ سالم علَيكُم ِبما صبرْتُم فَنعم عقْبـى  

  347.....................................................)الدار
واد النَّملِ قالَت َنمَلةٌ يا أَيهـا    حتَّى إِذا أَتَوا على(

  378...........................)النَّملُ ادُخلُوا مساكَنكُم

حم و اْلكتابِ اْلمبينِ إِنَّـا جعلْنـاه قُرْآنـاً عرَبِيـا     (
أُم اْلكتـابِ َلـدينا َلعلـي      َلعلَّكُم َتعقلُونَ و إِنَّه فـي 

  128...................................................)حكيم
  44، 43...............)حور مْقصورات في الْخيام(
)   مَكـأَنَّه ـداثنَ اْلأَجونَ ميخْرُج مهصارُخشَّعاً أَب

  377...........................................)جراد منْتَشر
  214.........ِ)َخَلقَ اْلإِنْسانَ منْ صْلصالٍ كَاْلفَخَّار(
  405........................)ُخلقَ اْلإِنْسانُ منْ عجل(
دعواهم فيها سـبحانَك اللَّهـم و تَحيـتُهم فيهـا     (

    بر ــه ــد للَّ مأَنِ الْح مــواه عــرُ د آخ و ــالم س
  120.................................................)اْلعاَلمينَ

  490..............)ذلك ادني ان يعرفن فاليؤذين(
  518.................)ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهنّ(
  65  ...  )ذلك اْلكتاب ال ريب فيه هدى لْلمتَّقين(
)لْمِ إِنَّ رنَ اْلعم مَلغُهبم كـنْ   ذلِبم َلـمأَع وه كب

  470  .....  )َضلَّ عنْ سبيله و هو أَعلَم ِبمنِ اهتَدى
  520, 331 .....)ذلكُم أَطْهرُ لُقلُوِبكُم و ُقلُوبِهِن(
  281، 208......)ربنا و ابعثْ فيهِم رسوالً مْنهم(
ـ    ( وا عَلـيهِم  ربنا و ابعثْ فـيهِم رسـوالً مـنْهم يْتُل

   ــةَ و ــاب و الْحْكمـ ــم اْلكتـ ــك و يعلِّمهـ آياتـ
  208..................................................)يزَكِّيهِم

  451..............)رجلٌ من أْقصي المدينةِ يسعي(
  281..........)رسلٌ مْنكُم يُقصونَ علَيكُم آياتي(
غْفـرَةٍ مـنْ ربُكـم و جنَّـةٍ عرُْضـها      م  سابِقُوا إِلى(

  346........................)َكعرْضِ السماء و اْلأَرضِ
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  405...............)َفال تَسَتعِجلُون  سأُريكُم آياتي(
)     ـا تُنِْبـتمُكلَّهـا م واجحانَ الَّذي َخَلقَ اْلـأَزبس

و هِمنْ أَنْفُسم و ضون اْلأَرَلما ال يعم391......)م   
  156..............................)سالم علي آل يس(
  181، 123)شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن(
شَهرُ رمضانَ الَّذي أُنْزِلَ فيه الْقُرْآنُ هدى للنَّاسِ (

  181...................)و الْفُرْقان  و بينات منَ الْهدى
ب اللَّه مَثالً للَّـذينَ كََفـرُوا امـرَأَت ُنـوحٍ و     ضَرَ(

امــرَأَت ُلــوط كانَتــا تَحــت عبــدينِ مــنْ عبادنــا 
صالحينِ فَخانَتاهما َفلَم يغْنيا عنْهما منَ اللَّه َشـيئاً  

  458.................)و قيلَ ادُخالَ النَّار مع الداخلينَ
  36  .....  )يات الْقُرْآنِ و كتابٍ مبينٍطس تلْك آ(
  443، 180........................)عليها تسعة عشر(
  306، 301................)فاتوا حرثكم اني شئتم(
فَإِذَا استَويت أَنْت و منْ معك عَلى الُْفلْك فَُقلِ (

ينَ و ُقـلْ  الْحمد للَّه الَّذي نَجانا منَ الَْقـومِ الظَّـالم  
مْنــــــــزَالً مباركــــــــاً                               رب أَنْزِلْنــــــــي
  456...............................)و أَنْت خَيرُ اْلمنْزِلينَ

)اللَّه رَكُمثُ أَمينْ حنَّ مرْنَ َفأْتُوه302  )َفإِذَا َتطَه  
)نْ رم فيه نَفَخْت و يتُهووحـي َفإِذا س     ـوا َلـهفََقع

  398...............................................)ساجِدين
َفإِذا قَرَأْت الْقُرْآنَ فَاسَتعذْ بِاللَّـه مـنَ الشَّـيطانِ    (

  71.....................................................)الرَّجيم
)   ـرادالْج الطُّوفـانَ و َلـيهِملْنا عسَفأَر   ـلَ والُْقم و

  377................................................)الضَّفادع

)  اللَّـه ِبكُم أَينَ ما َتكُونُوا يأْت تَبِقُوا الْخَيراتفَاس
  288...................................................)جميعا

  245........)فَاسَتقم َكما أُمرْت و منْ تاب معك(
)رِهِبأَم ي اللَّهتَّى يأْتوا حفَحاص فُوا و151  .....  فَاع  
  503، 499، 361.............)فاغسلوا وجوهكم(
  361  ..  فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الي المرافق(
  171....................)فَاقْرَؤُا ما تَيسرَ منَ الْقُرْآن(
َفطَرَ   فطْرَت اللَّه الَّتي َفأَقم وجهك للدينِ حنيفاً(

 ينُ الْقَيمالد كذل َخْلقِ اللَّهديلَ للَيها ال تَبع النَّاس
  367...................)و لكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يعَلمون

  378....................)فَالْتََقمه الْحوت و هو مليم(
  377..................)ةٌ تَسعىَفأَلْقاها َفإِذا هي حي(
  377...........)عصاه َفإِذا هي ُثعبانٌ مبينٌ  َفأَلْقى(
  100، 45، 44 ......)فَِبأَي آالء ربُكما ُتكَذِّبان(
)   كَيـف يرِيـهضِ لي اْلأَرثُ فحغُراباً يب ثَ اللَّهعفَب

  379...................................)يواري سوأَةَ أَخيه
  399.................)فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخالقين(
  65....................)فَتَجلَّى لَهم سبحانَه في كتَابِه(
فََتعاَلى اللَّه اْلملك الْحقُّ و ال َتعجلْ بِالْقُرْآنِ منْ (

  رب زِدنـي  إِلَيـك وحيـه و ُقـلْ     قَبلِ أَنْ يْقضـى 
  128.....................................................)عْلماً
)     مـا َخلْفَهـا و يها وـينَ يـدما بلْناها َنكاالً لعفَج

  449.......................................)موعَظةً لْلمتَّقينَ
و اتَّبعوا  فََخَلف منْ بعدهم َخْلف أَضاعوا الصالةَ(

  363.....................)غَيا الشَّهوات فَسوف يلْقَونَ
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)     ظــامنَا اْلعــوظامــاً َفكَسْضــَغةَ عفََخلَقَْنــا اْلم
  219...................................................ً)لَحما
  378.................................)فَرَّت منْ قَسورةٍ(
  467, 189..)منَ اْلِجن فَسجدوا إِالَّإِبليس كانَ(
  279.....)فَسَئلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم ال َتعَلمونَ(
  455..........................)َفظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدر علَيه(
) ضـــاجِعِ وـــي اْلمنَّ فـــرُوهجاه نَّ وُظـــوهَفع

  353، 343.....................................)اضْرِبوهن
)     نا وسـاءن و كُمنـاءأَب نـا وناءأَب عا َنـدفَُقلْ َتعالَو

  279،296، 271....)نساءكُم و أَنْفُسنا و أَنْفُسُكم
ــرَدةً   ( ــوا قــــ ــم كُوُنــــ ــا لَهــــ فَُقلْنــــ

  377................................................)خاسئينَ
فَُقلْنا يا آدم إِنَّ هذا عدو َلـك و لزَوِجـك َفـال    (

فَاستَجبنا لَه و وهبنا   يخْرِجنَُّكما منَ الْجنَّةِ فَتَشْقى
و أَصلَحنا لَه زوجه إِنَّهم كانُوا يسارِعونَ   لَه يحيى

  345...........................................)في الْخَيرات
ــاً    ( ــأْناه َخلْق ــم أَنَْش ــاً ُث ــام لَحم ــونَا اْلعظ َفكَس

  220......................................................)آخَرَ
  238  .....  )َفال تُزَكُّوا أَنْفُسكُم هو أَعلَم ِبمنِ اتَّقى(
َفال و ربك ال يؤْمنُونَ حتَّـى يحكِّمـوك فيمـا    (

  440.............................................)بينَهم شَجرَ
  333.......)فالتخضعن بالقول وقلن قوالمعروفاً(
) مَفأَغْرَقْنـــاه مـــنْهنـــا مـــفُونا انْتََقمـــا آسَفَلم

  115, 102.......................................)أَجمعين
  وع و جاءتْه الْبْشـرى َفَلما ذَهب عنْ إِبراهيم الرَّ(

  117...............................)قَومِ لُوط  يجادلُنا في

موتـه إِالَّ    َفَلما َقضَينا علَيه اْلموت ما دلَّهم على(
  379........................)دابةُ اْلأَرضِ َتأُْكلُ منْسأَتَه

  99.......................)َطعامه  لىَفلْيْنظُرِ اْلإِنْسانُ إِ(
  378...............................)َفمَثلُه َكمَثلِ اْلَكلْب(
عَلـيكُم فَاعَتـدوا علَيـه ِبمْثـلِ مـا        َفمنِ اعتَدى(

  403........................................)علَيكُم  اعتَدى
)أَنْ يه اللَّه نْ يرِدَفم المِ وْلإِسل هردص يشْرَح يهد

منْ يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره ضَيقاً حرَجاً َكأَنَّما 
يصعد في السماء كَذلك يجعلُ اللَّه الرِّجس عَلـى  

  95.......................................)الَّذينَ ال يؤْمنُونَ
  225..............)خيراً يرهفمن يعمل مثقال ذره (
  440....................)فَو ربك لَنَسَئلَنَّهم أَجمعين(
) نا ونْدنْ عةً ممحر نا آتَيناهبادنْ عداً مبدا عجفَو

  271...............................)علَّمناه منْ لَدنَّا عْلماً
) يئاتس اللَّه قاهنَ فَوورْعلِ فĤِحاقَ ب كَرُوا وما م

  450...........................................)سوء اْلعذاب
)   هِمــالت ــنْ ص ع ــم ــذينَ ه ــلِّينَ الَّ صْلمــلٌ ل فَوي

  362..................................................)ساهونَ
  435..........)في مقعد صدق عند مليك مقتَدر(
  381...................)فيِهما فاكهةٌ و نَْخلٌ و رمان(
قاتلُوا الَّذينَ ال يؤْمنُونَ بِاللَّه و ال ِبـالْيومِ اْلـĤخرِ   (

و ال يحرِّمونَ ما حرَّم اللَّه و رسولُه و ال يـدينُونَ  
 ح تـابنَ الَّذينَ أُوتُوا اْلكقِّ مُطـوا   دينَ الْحتَّـى يع

  152..................)الْجِزْيةَ عنْ يد و هم صاغرُون
يومِ يبعثُونَ قـالَ َفإِنَّـك     إِلى  قالَ رب َفأَْنظرْني(

  286.........)يومِ الْوقْت اْلمعلُومِ  منَ اْلمْنظَرينَ إِلى
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  441، 434....)قالَ فَِبعزَّتك َلأُغْوِينَّهم أَجمعينَ(
) منْهم كبادعينَ إِالَّ عمأَج مَلأُغْوِينَّه كزَّتقالَ فَِبع

  434.............................................)اْلمْخَلصينَ
  456....................)قالَ ال تَثْريب علَيكُم الْيوم(
  282..................)قالَ ال ينالُ عهدي الظَّالمينَ(
أَنْ ُتعلِّمـنِ ممـا     هلْ أَتَِّبعك على  قالَ لَه موسى(

  277..........................................)علِّمت رشْدا
)ميمي ره و ظامي اْلعنْ يح115............)قالَ م  
  302..........)قَالَ هؤُآلء بنَاتي إِن كُنتُم فَاعلينَ(
)     ْنـدـنْ عم ـوه هذا قاَلـت أَنَّى لَك رْيمقالَ يا م

  306.......................................................)اللَّه
قالُوا إِنْ يسـرِقْ فََقـد سـرَقَ أَخٌ َلـه مـنْ قَبـلُ       (

  456  ...  )نَفْسه و لَم يبدها لَهم  َفأَسرَّها يوسف في
) ضِ قالُوا تَاللَّهي اْلأَرف دنُفْسما جِئْنا ل تُمملع لَقَد

  441....................................)و ما كُنَّا سارِقين
)  ــرُوجِهِم ــم لُف ــذينَ ه ــونَ و الَّ ــح اْلمؤْمُن َقــد أَْفَل

أَزواجِهِم أَو ما مَلكَت أَيمـانُهم    حافظُونَ إِالَّ على
  510...................................)ملُومينَ َفإِنَّهم غَيرُ

)    َلـيكُمـوالً يْتُلـوا عسكْراً رذ إِلَيكُم أَنْزَلَ اللَّه قَد
آيات اللَّه مبينات ليخْرِج الَّـذينَ آمُنـوا و عمُلـوا    

  453.............)الصالحات منَ الظُُّلمات إَِلى النُّور
كُم بيَنةٌ منْ ربكُم هذه ناَقـةُ اللَّـه َلُكـم    قَد جاءْت(

  376.......................................................)آية
)   ــاب ــور و كتـ ــه ُنـ ــنَ اللَّـ ــاءكُم مـ ــد جـ َقـ

  21،385...............................................)مبين

  159.....................)قُرْآناً عرَبِيا غَيرَ ذي عوجٍ(
  494، 489، 333................)قرن في بيوتكن(
  247 ،240..)ُقلْ إِنْ كُنْتُم تُحبونَ اللَّه فَاتَِّبعوني(
يحبِبكُم اللَّه و   ُقلْ إِنْ كُنْتُم تُحبونَ اللَّه فَاتَِّبعوني(

  240.........)ور رحيميغْفرْ َلكُم ذُنُوبكُم و اللَّه غَُف
و بيَنكُم و مـنْ عْنـده     بِاللَّه شَهيداً بيني  ُقلْ كَفى(

  279, 272.................................)علْم اْلكتاب
و بيَنكُم و مـنْ عْنـده     بِاللَّه شَهيداً بيني  ُقلْ كَفى(

  272...........................................)علْم اْلكتابِ
  428  .....    .......................)ُقلْ كُلٌّ منْ عنْد اللَّه(
ــي  ( ةَ فدــو ــراً إِالَّ اْلم أَج ــه ــَئُلكُم علَي ــلْ ال أَس ُق

  297، 279.........................................)الْقُرْبى
ُقلْ لْلمؤْمنينَ يُغضُّوا مـنْ أَبصـارِهم و يحَفُظـوا    (

 مهكــى ُفـرُوجأَز ــكخَبيــرٌ ِبمــا    ذل إِنَّ اللَّــه ـملَه
  521, 502.......................................)يصَنعون

أَنْ يـأْتُوا    ُقلْ لَئنِ اجَتمعت اْلإِْنس و الْجِنُّ علـى (
  مُضـهعكانَ ب لَو و هْثلْثلِ هذَا الْقُرْآنِ ال يأْتُونَ ِبمِبم

  164، 35...................................)يراًلبعضٍ ظَه
)يقُوُلونَ اللَّهفَس ...ُقكُمنْ يرْز436  .....    .....  )ُقلْ م  
  376  .....    .............................  )ُقلْ هواللَّه أَحد(
َكلمةٍ سواء بينَنا و   ُقلْ يا أَهلَ اْلكتابِ َتعالَوا إِلى(

ال نُْشـــرِك و إِالَّ اللَّـــه ـــدبأَالَّ َنع يـــَنكُمب  ــه ِبـ
  413، 209............................................)شَيئا
)        إَِلـيكُم ـولُ اللَّـهسإِنِّـي ر ـا النَّـاسُقلْ يـا أَيه

  207، 186..........................................)جميعا
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)ونَقَوَلى اَلنِّس امعَفضَّلَ اَلّل اِبم اءلـى   هع مضَهعب
ضٍ وعو اِبم بنْ أَمأَنْفَقُوا مهِمال فَالصحاتق التاتان 

ـ  تـي و اَلالّ هحفظَ اَلّل الْلغَيبِ ِبم افظاتح  افُونَتَخ
ـ   و  اجِعِنُشُوزهنَّ َفعظُوهنَّ و اُهجرُوهنَّ فـي اَْلمض

نَّ اضْرِبوهنَّ َفإِنْ أََطعَنكُم َفال تَبغُوا علَيهِنَّ سـبِيالً إِ 
  323  .....    ...........................  )عليا كَبِيرا انَك هاَلّل
  340...........)كُتب علَيكُم الْقتالُ و هو كُرْه َلكُم(
  456..............................)ذلك كدنا ليوسفكَ(
  255.....................................)َكعصف مأْكُول(
ء منْ عطـاء ربـك و مـا    ُكال ُنمد هؤُالء و هؤُال(

  397.........................)كانَ عطاء ربك محظُورا
)   َشـيئاً و ْنـهم مَتْظل لَم أُُكلَها و نَّتَينِ آتَتلْتَا الْجك

  478.................................)فَجرْنا خاللَهما نَهرا
  478...................)سفاراًَكمَثلِ الْحمارِ يحملُ أَ(
) رُوفعرُونَ بِاْلملنَّاسِ َتأْمل تةٍ أُخْرِجخَيرَ أُم ُنْتُم

  164...............................)و تَنْهونَ عنِ اْلمْنكَر
  229...............................)ال اكراه في الدين(
)ا ما َفضَّلَ اللَّهنَّولـى   ال تََتمع َضـكُمعب ـضٍ    بِهعب

للرِّجالِ َنصيب مما اكْتَسبوا و للنِّساء َنصـيب ممـا   
اكْتَسبنَ و سَئلُوا اللَّه منْ َفْضله إِنَّ اللَّه كـانَ ِبُكـلِّ   

  340...........................................)ء عليم َشي
) سانَكل بِه رِّكال تُح  ـهعملَينا جإِنَّ ع لَ بِهجَتعل

قُرْآنَه 128...............................................)و  
)    ـوه و صـاراْلأَب رِكيـد وه و صاراْلأَب رِكُهال تُد

  93.........................................)اللَّطيف الْخَبيرُ

آبـائهِنَّ و ال أَبنـائهِنَّ و ال     ال جناح علَيهِنَّ فـي (
 هِنَّ وأَخَوات ناءال أَب هِنَّ وإِخْوان ناءال أَب هِنَّ وإِخْوان
ال نسائهِنَّ و ال ما مَلكَت أَيمانُهنَّ و اتَّقينَ اللَّه إِنَّ 

  332،487..........)اًء شَهيد ُكلِّ َشي  اللَّه كانَ على
ه الْجهرَ بِالسوء مـنَ الَْقـولِ إِالَّ مـنْ    ال يحب اللَّ(

  478  .....    .............  )ُظلم و كانَ اللَّه سميعاً عليما
  231  .....    ...........  )ال يكلف اهللا نفسا اال وسعها(
  295، 71، 70، 21.....)ال يمسه إِالَّ اْلمطَهرُون(
  489, 333....)التبرجن تبرج الجاهلية االولي(
  284  .....    ...........  )لتهلكهالتلقوا بأيديكم إلي ا(
  420  .....    ...................  )إلن شكرتم الزيدنكم(
  231  .....    ............  )اليكلف اهللا نفساٌ اال وسعها(
)لنَّاسِ ما ُنزِّلَ إَِليِهمينَ لُتب96  .......    ...............  )ل  
  246  .....    ......  )لتَحكُم بينَ النَّاسِ ِبما أَراك اللَّه(
َقصصهِم عبرَةٌ لأُولي اْلأَلْبابِ ما كانَ   لَقَد كانَ في(

و لكنْ َتصديقَ الَّـذي بـينَ يديـه و      حديثاً يفْتَرى
ــي  ــلِّ َش ــيلَ ُك ــومٍ   تَْفص ــةً لَق محر و ــدى ه و ء

  40....................................................)يؤْمنُونَ
)دكُفُواً أَح يكُنْ لَه لَم و يولَد لَم و ديل 409.  )لَم  
) و ـــنَ اللَّـــهـــرَةٌ مغْفـــا َلممـــةٌ خَيـــرٌ ممحر

  403................................................)يجمعون
جبـلٍ لَرَأَيَتـه خاشـعاً      لَو أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ على(

مَتصدعاً منْ خَشْيةِ اللَّه و تْلـك اْلأَمثـالُ َنْضـرِبها    
  57  .......    ......................  )للنَّاسِ َلعلَّهم يتََفكَّرُون
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)     ـلَتال ُفص يـا لَقـالُوا َلـومجقُرْآناً أَع لْناهعج لَو
 دىنُوا هلَّذينَ آمل ورَِبي ُقلْ هع ي ومجأَع ء آياتُه

فاءش 198..................................................)و  
لو كان من عند غيـراهللا لوجـدوا فيـه اختالفـاً     (

  149  .....    ..............................................  )كثيرا
مار لَهى الدقْب422  .....    ................................  )ع  

  236, 235......)لَهم ما يشاؤُنَ فيها و لَدينا مزيد
  348, 93..........................)ء لَيس َكمْثله َشي(
  382................)لَيس لَهم َطعام إِالَّ منْ ضَريع(
  226..................)لَئنْ أَشْرَكْت لَيحبطَنَّ عملُك(
  420...........................)لَئنْ َشكَرْتُم َلأَزيدنَّكُم(
ُقلُوبِهِم مرَض   لَئنْ لَم ينْتَه اْلمنافقُونَ و الَّذينَ في(

و اْلمرْجِفُونَ فـي اْلمديَنـةِ لَُنغْرِينَّـك بِِهـم ُثـم ال      
  497  .....    ..................  )يجاوِرونَك فيها إِالَّ َقليال

َفللَّـه و    رسوله منْ أَهلِ الْقُرى  ه علىما أَفاء اللَّ(
  279.............................)للرَّسولِ و لذي الْقُرْبى

  379............................)ما جعلَ اللَّه منْ بحيرَةٍ(
  380.....................)ما جعلَ اللَّه منْ... ال حام(
  379.................)ه منْ... و السائبةٍما جعلَ اللَّ(
  379.................)ما جعلَ اللَّه منْ و ال وصيَلةٍ(
  428...........)ما عنْدكُم يْنفَد و ما عنْد اللَّه باقٍ(
ما كانَ محمد أَبـا أَحـد مـنْ رِجـالكُم و لكـنْ      (

  187......................)لنَّبِيينِ و خاتَم ا رسولَ اللَّه
)    نْهـا أَوبِخَيـرٍ م ها َنـأْتنُنْس نْ آيةٍ أَوخْ مما نَنْس

  151.....................................................)مْثلها

  346 ،235........)وعد اْلمتَُّقون  مَثلُ الْجنَّةِ الَّتي(
قيــانِ بينَهمــا بــرْزخٌ ال   مــرَج الْبحــرَينِ يلَْت (

  299، 243.........................................)يبغيان
ــنْ     ( ع ــم ــونَ اْلَكل ــادوا يحرُِّف ــذينَ ه ــنَ الَّ م

  157.................................................)مواضعه
ــي   ( ــيطانُ بين ــزَغَ الشَّ ــد أَنْ َن عــنْ ب ــينَ   م ب و

  457..................................................)وتيإِْخ
  381.................................)منْ بْقلها و قثَّائها(
و هـو مـؤْمنٌ     منْ عملَ صالحاً منْ ذَكَرٍ أَو أُنْثى(

 ِبأَح مـرَهأَج مزِينَّهلَنَج ةً وياةً طَيبح يينَّهـنِ  َفلَنُحس
  305......................................)ما كانُوا يعملُونَ

  440.......................)ن و الَْقلَمِ و ما يسطُرُون(
نَحنُ نَُقص علَيك نَبأَهم بِالْحقِّ إِنَّهم فتْيةٌ آمُنـوا  (

هِم إِذْ ُقُلـوِب   بِرَبهِم و زِدناهم هدى و ربطْنـا علـى  
قاموا فَقالُوا ربنـا رب السـماوات و اْلـأَرضِ َلـنْ     

  475.......)نَدعوا منْ دونه إِلهاً لَقَد ُقلْنا إِذاً َشَططاً
  306، 301........................)نساؤكم حرث لكم

)ئُْتمأَنَّي ش رَْثكُما حَفأْتو رْثٌ َلكُمح اؤُكُمس301ن  
رْثٌ َلكُمح ساؤُكُم510، 305........................)ن  

و اتَّقُوا يوماً تُرْجعونَ فيه إَِلى اللَّه ثُم تُوفَّى ُكـلُّ  (
  43.................)نَْفسٍ ما كَسبت و هم ال يْظَلمون

  382.................................................)و أَْثل(
  484......)اخْفض لَهما جناح الذُّلِّ منَ الرَّحمةَِ (
إِبراهيم ربه ِبَكلمـات َفـأََتمهنَّ قـالَ      و إِذ ابَتلى(

قـالَ    إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قالَ و منْ ذُريتي
  278...........................)ال ينالُ عهدي الظَّالمين
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ــأْمرُكُم أَنْ   قــالَ موســى و إِذْ( ــه ي ــه إِنَّ اللَّ مقَول
  376...........................................)تَذْبحوا بقَرَةً

) و طَفاكاص إِنَّ اللَّه رْيمَكةُ يا مالئاْلم إِذْ قالَت و
  457......)نساء اْلعاَلمين  طَهرَك و اصطَفاك على

  395............................)ا الْبِحار سجرَتو إِذَ(
  380.............................)و إِذَا اْلعشار عطِّلَت(
  261, 259...............)و اذا الوحوش حشرت(
و إِذا بلَغَ الْأَطْفالُ مْنكُم الْحلُم َفلْيسـَتأْذنُوا َكمـا   (

قَبلهِم َكـذلك يبـينُ اللَّـه َلُكـم     اسَتأْذَنَ الَّذينَ منْ 
كيمح ليمع اللَّه و ه516، 515، 335.......)آيات  

)  راءــنْ و نَّ مــَئلُوه ــاً فَس ــأَلُْتموهنَّ متاع إِذا س و
  520، 485، 331...............................)حجاب

م جنـاح  و إِذا ضَرَبتُم في اْلأَرضِ َفلَيس عَلـيُك (
  353.............................)أَنْ تَْقصرُوا منَ الصالة

)  لَُّكـمتُوا َلعأَْنص و وا لَهعَتمإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاس و
  61..................................................)تُرْحمون

لَهـم دابـةً مـنَ    و إِذا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخْرَجنا (
اْلــأَرضِ تَُكلِّمهــم أَنَّ النَّــاس كــانُوا بĤِياتنـــا     

  94.................................................)اليوقنُونَ
  380....................)و أَرسلَ علَيهِم طَيراً أَبابيلَ(
) إِنَّـه رُوا بِههأَوِ اج َلكُمرُّوا قَوأَس و    ِبـذات لـيمع

  423.................................................)الصدور
ــر   ( ــى االمــ ــول و اولــ ــوا الرســ و اطيعــ

  282، 247...........................................)منكم
و اعَتصــــموا بِحبــــلِ اللَّــــه جميعــــاً و ال (

  297...................................................)تَفَرَّقُوا

)    ـنْ رِبـاطم ةٍ ونْ ُقـوم تُمَتَطعا اسم موا لَهدأَع و
  378....................................................)الْخَيل

ء َفأَنَّ للَّه ُخمسه و  و اعَلموا أَنَّما غَنمتُم منْ َشي(
  279.............................)ىللرَّسولِ و لذي الْقُرْب

  364............................)و أَقمِ الصالةَ لذكْري(
)رِ اللَّهنْ َشعائم لْناها َلكُمعنَ جدالْب 380..........و  
) وهـــا وتَرْكَبميـــرَ لالْح الِْبغـــالَ و الْخَيـــلَ و و

  378....................................................)زيَنةً
أَنْ   و الَّـذي قـالَ لوالديـه أُف َلُكمـا أَ َتعــدانني    (

و همـا    أُْخـرَج و َقـد َخَلـت الُْقـرُونُ مـنْ قَبلـي      
يسَتغيثانِ اللَّه ويلَك آمنْ إِنَّ وعد اللَّه حقٌّ فَيقُولُ 

  476.......................)ما هذا إِالَّ أَساطيرُ اْلأَولين
و الَّذينَ آمنُوا مـنْ بعـد و هـاجرُوا و جاهـدوا     (

  معكُم َفأُولئك مْنكُم و أُولُوا اْلأَرحامِ بعضُهم أَولى
  153...............................)كتابِ اللَّه  بِبعضٍ في

تُهم ِبإيمـانٍ أَلْحقْنـا   و الَّذينَ آمنُوا و اتَّبعتْهم ذُري(
  347............................................)بِهِم ذُريتَهم

سـبيلِ    و الَّذينَ آمنُوا و هاجرُوا و جاهدوا فـي (
اللَّه و الَّذينَ آووا و َنصرُوا أُولئك هـم اْلمؤْمُنـونَ   

  153.....................)يمحقا لَهم مغْفرَةٌ و رِزقٌ كَر
  397.......)و الَّذينَ جاهدوا فينا لََنهدينَّهم سبلَنا(
  357......)صلَواتهِم يحافظُون  و الَّذينَ هم على(
  400......................)و الشُّعراء يتَِّبعهم اْلغاوون(
) ز ا َفـالزَّاجِراتفص افَّاتالص و   يـاتـراً فَالتَّالج

 ضِ واْلأَر و ماواتالس بر دلَواح كُمكْراً إِنَّ إِلهذ
  440........................)ما بينَهما و رب اْلمشارِقِ
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  380...................................)و الْعاديات ضَبحا(
  370.............................)و الْفتَْنةُ أَشَد منَ الْقَْتل

ال يرْجـونَ نكاحـاً     و الْقَواعد منَ النِّساء الالَّتي(
ــرَ   ــاح أَنْ يَضــعنَ ثيــابهنَّ غَي ــيهِنَّ جن َفَلــيس عَل
    اللَّـه ـنَّ وفْنَ خَيـرٌ لَهفَتعأَنْ يس بِزيَنةٍ و رِّجاتتَبم

ليمع ميع524............................................)س  
يأْتينَ الْفاحَشةَ منْ نسائكُم فَاستَشْهِدوا   و الالَّتي(

علَيهِنَّ أَربعةً مْنكُم َفإِنْ َشـهِدوا َفأَمسـكُوهنَّ فـي    
الْبيوت حتَّى يتَوفَّاهنَّ اْلموت أَو يجعلَ اللَّـه لَهـنَّ   

  152....................................................)سبيال
  393................)و اللَّه أَنْبَتكُم منَ اْلأَرضِ نَباتاً(
  382....................)و النَّجم و الشَّجرُ يسجدان(
ــولَينِ   ( ــنَّ حـ ــعنَ أَوالدهـ ــدات يرْضـ و الْوالـ

  340..................................................)كاملَين
  376.............................)ربك منْتَهاها  و إِلى(
  455.........)و أَما إِذا ما ابَتاله فَقَدر علَيه رِزَقه(
  435.......)و أَما منْ خَفَّت موازينُه َفأُمه هاوِية(
  379........)كَبوتو إِنَّ أَوهنَ الْبيوت لَبيت اْلعْن(
فَاْنكحوا مـا    و إِنْ خفْتُم أَالَّ تُقْسطُوا في الْيتامى(

و ُثالثَ و ربـاع َفـإِنْ     طاب َلكُم منَ النِّساء مثْنى
    أَيمـاُنكُم َلَكـتمـا م ةً أَودلُوا فَواحدأَالَّ َتع فْتُمخ

  315، 312.....................)أَالَّ َتعولُوا  ذلك أَدنى
عبدنا َفـأْتُوا    ريبٍ مما نَزَّلْنا على  و إِنْ كُنْتُم في(

بِسورةٍ منْ مْثله و ادعوا شُهداءكُم منْ دونِ اللَّه إِنْ 
  164........................................)كُنْتُم صادقين

ا خَزائنُه و ما نُنَزُِّلـه إِالَّ  ء إِالَّ عنْدن و إِنْ منْ َشي(
  432............................................)بِقَدرٍ معلُومٍ

ء إِالَّ يسـبح بِحمـده و لكــنْ ال    و إِنْ مـنْ َشـي  (
  222....................................)تَفْقَهونَ تَسبيحهم

  376...................)إِلَيه راِجعونَ و إِنَّا للَّه و إِنَّا(
  381...............)و أَنْبتْنا علَيه شَجرَةً منْ يْقطين(
  461، 279، 200...)و أَنْذر عشيرَتَك اْلأَقْرَبين(
ــا     ( ــاسِ م ــينَ للنَّ تُبــذِّكْرَ ل ــك ال ــا إِلَي و أَنْزَلْن

  246، 112، 97، 78...............................)نُزِّل
و أَنْزَلْنـا إِلَيـك الـذِّكْرَ لتُبـينَ للنَّـاسِ مـا ُنـزِّلَ        (

  112، 97، 78.......................................)إِلَيهِم
ــي ( ــه لَتَنْزيــلُ رب اْلعــاَلمينَ... ِبلســانٍ عرَِب و إِنَّ

فََقـرَأَه   بعـضِ اْلـأَعجمينَ    مبينٍ... و لَو نَزَّلْناه على
  195.........................)علَيهِم ما كانُوا بِه مؤْمنينَ

) حاً ثُملَ صالمع نَ وآم و نْ تابمل إِنِّي َلغَفَّار و
  279...................................................)اهتَدى

  377......................)ربك إَِلى النَّحل  و أَوحى(
)     يـثُ نَشـاءنَّـةِ حـنَ الْجأُ مونَتَب ضثَنَا اْلأَررأَو و

  423..................................)فَنعم أَجرُ اْلعاملين
  كتـابِ   فـي   بِبعضٍ  أَولى  بعضُهم  و أُولُوا اْلأَرحامِ(

267.......................................................)اللَّه  
أَمـوالَهم و ال تَتَبـدلُوا الْخَبيــثَ     و آُتـوا الْيتـامى  (

أَموالكُم إِنَّـه كـانَ     بِالطَّيبِ و الَتأُْكلُوا أَموالَهم إِلى
  361.............................................)حوباً كَبيرا

)   ـــدمأَنِ الْح مـــواهعـــرُ دآخ و   بر لَّـــهل
  235، 120........................................)اْلعاَلمين
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ــذينَ  ( ــعفاء للَّ ــالَ الضُّ ــاً فَق ــه جميع ــرَزوا للَّ ب و
اسَتكْبرُوا إِنَّا كُنَّا َلكُم تَبعاً فَهلْ أَنْتُم مغْنُونَ عنَّا منْ 

انَا اللَّـه لَهـديناكُم   ء قالُوا لَو هد عذابِ اللَّه منْ َشي
ــنْ   ــا م ــا لَن ــبرْنا م ص ــا أَم ــا أَ جزِعن ــواء علَين س

  433.................................................)محيص
  381..............................................)و بصلها(
  379..)بو تَرَكْنا يوسف عنْد متاعنا َفأََكلَه الذِّْئ(
و تَفَقَّد الطَّيرَ فَقالَ ما لي ال أَرى الْهدهد أَم كـانَ  (

  378...........................................)منَ اْلغائبين
ــنى ( سالْح ــك بر ــت مَكل ــت َتم ــى  و ــي  عل   بن

  454...............................................)إِسرائيل
)و     لَُّكـمُنـونَ َلعؤْمـا اْلمميعاً أَيهج وا إِلَى اللَّهتُوب

  522، 513، 500، 333......................)تُْفلحون
  116...................)و جادلهم بالتي هي احسن(
  351، 316 .......)و جعلَ بيَنكُم مودةً و رحمةً(
  140.............................)و رتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيالً(
  351، 235، 234......)و رِضْوانٌ منَ اللَّه أَكْبر(
)  زــو ــو الَْف ه ــك ــرُ ذل أَكْب ــه ــنَ اللَّ رِْضــوانٌ م و

ظيم235...................................................)اْلع  
ــرُّ   ( ــرْشِ و َخ ــى اْلع ــه عَل ــع أَبوي ــه و رَف وا َل

  457....................................................)سجدا
  382.................)و زروعٍ و نَْخلٍ َطْلعها هضيم(
)صابيحنْيا ِبمالد ماءينَّا السز 386.................)و  
ـ    و سارِعوا إِلى( ها مغْفرَةٍ منْ ربكُم و جنَّـةٍ عرُْض

  346..........)السماوات و اْلأَرض أُعدت لْلمتَّقين

و سخَّرَ َلكُم ما في السماوات و ما في اْلـأَرضِ  (
  398...................................................)جميعاً

  441و سيحلفُونَ بِاللَّه لَوِ اسَتَطعنا لََخرَجنا معُكم(
َلـى      وكَّـلْ عفَتَو ـتزَمرِ َفـإِذا عي اْلأَمف مهشاوِر

  246.......................................................)اللَّه
  382..................................)ء منْ سدر و َشي(
 و ضَرَب اللَّه مَثالً للَّذينَ آمنُوا امرَأَت فرْعونَ إِذْ(

  عنْدك بيتاً في الْجنَّـةِ و نَجنـي    قالَت رب ابنِ لي
ــي    ــه و نَجن لمع نَ وــو رْعــنْ ف مِ    مــو ــنَ الَْق م

  457................................................)الظَّالمين
)ْنضُودَطْلحٍ م 381.....................................)و  
)دع هاو381............................................)س  
  432، 398...............)و علَّم آدم اْلأَسماء ُكلَّها(
  381..............................................)و فُومها(
  441.......)و قاسمهما إِنِّي َلُكما َلمنَ النَّاصحين(
)قالَ الَّذي آم ـبيلَ    وس كُمـدـونِ أَهمِ اتَِّبعنَ يا قَو

  450...................................................)الرَّشاد
و قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَو ال نُزِّلَ علَيه الْقُرْآنُ جمَلةً (

   ــاه ــؤادك و رتَّلْن ــه ُف ــت ِب نُثَبل كــذل ــدةً َك واح
  129...................................................)تَرْتيالً

و قالَ الرَّسولُ يـا رب إِنَّ َقـومي اتََّخـذُوا هـذَا     (
  62..........................................)الْقُرْآنَ مهجوراً

سـبع بَقـرات سـمانٍ      و قالَ اْلملـك إِنِّـي أَرى  (
و جافع عبنَّ سأُخَرَ  يأُْكلُه ُخضْرٍ و التنْبس عبس

رءيـاي إِنْ كُْنـتُم     في  يابِسات يا أَيها اْلمَلأُ أَفْتُوني
  100........................................)للرُّءيا َتعبرُون
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) يكُمــأْت ــه أَنْ ي ْلكإِنَّ آيــةَ م مــيه ــم نَِب قــالَ لَه و
  271....................)منْ ربكُمالتَّابوت فيه سكيَنةٌ 

و قالُوا الْحمد للَّه الَّذي صدقَنا وعـده و أَورثََنـا   (
اْلأَرض نَتَبوأُ منَ الْجنَّةِ حيـثُ نَشـاء َفـنعم أَجـرُ     

  422.................................................)اْلعاملين
قٌ منْهم يسـمعونَ َكـالم اللَّـه ُثـم     و قَد كانَ فَري(

  160  ...  )يحرِّفُونَه منْ بعد ما عَقلُوه و هم يعَلمون
مْكـث و    و قُرْآناً فَرَقْناه لتَقْرَأَه عَلى النَّاسِ على(

  129...........................................)نَزَّلْناه تَنْزيالً
  119........)ْ يتَّخذْ ولَدا ِ الَّذي لَم حمد للَّهِ اْل و ُقل(
و ُقلْ جاء الْحقُّ و زهقَ الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كـانَ  (

  286...................................................)زهوقا
) نَّ وصــارِهــنْ أَب يْغُضْضــنَ م نــاتؤْمْلمــلْ ل و قُ

  522، 500، 333..................)وجهنَّيحَفظْنَ فُرُ
  و ُقلْ لْلمؤْمنات... و لْيْضـرِبنَ بُِخمـرِهنَّ علـى   (

  328......................)جيوبِهِنَّ و ال يبدينَ زينَتَهنَّ
) ـــكجوز و ـــكُنْ أَْنـــتاس مُقلْنـــا يـــا آد و

  345....................................................)الْجنَّة
قََتلَْنـا اَْلمسـيح عيسـى ابـنَ مـرْيم       او قَولهِم إِّن(

شُبه لَهم  كنْصلَبوه و ل اقََتلُوه و م او م هرسولَ اَلّل
لَهـم ِبـه    او إِنَّ اَلَّذينَ اخَْتلَفُوا فيه لَفي شَك منْه م

لْمٍ إِالَّ انْ عتِّبمم اع يناً ااَلظَّنِّ وقي 291.....)قََتلُوه  
  198.................)و كَذلك أَنْزَلْناه حْكماً عرَبِيا(
)    و ـماواتالس َلُكـوتم ـراهيمنُري إِب ككَذل و

  474..................)اْلأَرضِ و ليكُونَ منَ اْلموقنين

  361.............)أَموالُكم  هم إِلىو ال َتأُْكلُوا أَمواَل(
سبيلِ اللَّـه أَمواتـاً     و ال تَحسبنَّ الَّذينَ قُتلُوا في(

  244.....................)بلْ أَحياء عنْد ربهِم يرْزقُونَ
  371..................)و ال تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرى(
)ما لَيس ال تَْقف و لْمع بِه 471...............)لَك  
  395، 270، 14..........)و ال رطْبٍ و ال ياِبس(
  270  .  كتابٍ مبين  و ال رطْبٍ و ال ياِبسٍ إِالَّ في(
  513.........)و ال يبدينَ زِيَنتَهنَّ إِلَّا ما ظَهرَ مْنها(
)رَ منَّ إِالَّ ما ظَهدينَ زينَتَهال يب نَ   ولْيْضـرِب نْهـا و

جيـوبِهِنَّ و ال يبـدينَ زيَنـتَهنَّ إِالَّ      بُِخمرِهنَّ على
  524، 522، 509، 500، 333............)لبعولَتهِن

و ال يضْرِبنَ ِبـأَرجلهِنَّ لـيعلَم مـا يخْفـينَ مـنْ      (
  511،522، 500، 333.......................)زينَتهِن

)لَقَد ـنا   وصنْ َقصم منْهم كلنْ قَبالً مسلْنا رسأَر
لَيكع صنَْقص نْ لَمم منْهم و لَيك271.........)ع  

بĤِياتنا أَنْ أَْخـرِج قَومـك     و لَقَد أَرسلْنا موسى(
  285  .  )منَ الظُُّلمات إَِلى النُّورِ و ذَكِّرْهم ِبأَيامِ اللَّه

د خَلَقْنَا اْلإِنْسـانَ مـنْ صْلصـالٍ مـنْ حمـإٍ      و لََق(
  214..................................................)مسنُون

هـذَا الُْقـرْآنِ مـنْ ُكـلِّ       و لَقَد صرَّفْنا للنَّاسِ في(
  270......................................................)مَثل
)ملع لَقَد و     تـبـي السف ـْنكُما موَتـدالَّذينَ اع تُم

  449...................)فَُقلْنا لَهم كُونُوا قرَدةً خاسئين
)    ــد ــنْ بعـ ــورِ مـ ــي الزَّبـ ــا فـ ــد كَتَبنـ و لََقـ

  291، 287، 286..................................ِ)الذِّكْر
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بعد الذِّكْرِ أَنَّ اْلـأَرض   و لَقَد كَتَبنا في الزَّبورِ منْ(
  291، 286..................)يرِثُها عبادي الصالحون

  398............................)آدم  و لَقَد كَرَّمنا بني(
و لَقَد َنعلَم أَنَّهم يقُولُونَ إِنَّما يعلِّمـه بَشـرٌ لسـانُ    (

ــه أَ  ــدونَ إِلَي ــذي يلْح ــانٌ  الَّ ــذا لس ــي و ه مجع
   196....................................................)عرَِبي
ــينَ  ( ــونَ و ح مــالٌ حــينَ تُريحفيهــا ج َلُكــم و

  425...............................................)تَسرَحون
  234  ....  )و َللĤْخرَةُ أَكْبرُ درجات و أَكْبرُ تَْفضيالً(
  352، 349، 343......)و للرِّجالِ عَليهِنَّ درجة(
آتَيناه حْكماً و عْلماً و   و َلما بلَغَ أَشُده و استَوى(

  474..........................)كَذلك نَجزِي اْلمحسنين
بِالْبينـات قـالَ َقـد جِْئـُتكُم       و َلما جاء عيسـى (

و لأُبينَ َلكُم بعض الَّـذي تَخَْتلُفـونَ فيـه    بِالْحْكمةِ 
  454...............................)فَاتَّقُوا اللَّه و أَطيعون

ء منَ الْخَوف و الْجوعِ و نَْقـصٍ   و لَنَبلُونَّكُم بَِشي(
ــرِ      ــرات و بشِّ الثَّم ــأَنُْفسِ و ــأَموالِ و اْل ــنَ اْل م

  288...............................................)الصابِرين
)   ـلَتال ُفص يا لَقالُوا َلـومجقُرْآناً أَع لْناهعج لَو و

  202.....................................................)آياتُه
بعضِ اْلأَعجمينَ فَقَرَأَه علَيهِم ما   و لَو نَزَّلْناه على(

  208، 202.............................)انُوا بِه مؤْمنينَك
و لَو يؤاخذُ اللَّه النَّاس ِبُظْلمهِم ما َتـرَك علَيهـا   (

أَجـلٍ مسـمى َفـإِذا      منْ دابةٍ و لكنْ يؤَخِّرُهم إِلى
ــاعةً و ال    ــَتأْخرُونَ سـ ــم ال يسـ ــاء أَجلُهـ جـ

  242...........................................)يستَقْدمونَ

  380................................)و لي َنعجةٌ واحدة(
  444........................................)و ليالٍ عشر(
  403...........)سبيلِ اللَّه أَو متُّم  و لَئنْ قُتلْتُم في(
)نْ رلْنا مسما أَر ـه  ومسانِ قَوولٍ إِالَّ ِبلـينَ   سيبل

  208.......................................................)لَهم
و ما أَرسلْنا منْ رسولٍ إِالَّ ِبلسانِ قَومـه ليبـينَ   (

  205، 201، 191.....................................)لَهم
ــولٍ ( ســنْ ر ــلْنا م ســا أَر ــإِذْنِ  و م ــاع ِب إِالَّ ليط

  246.......................................................)اللَّه
  186..........)و ما أَرسلْناك إِالَّ رحمةً لْلعاَلمين(
)      ْنـهع مـا نَهـاكُم و ـولُ فَُخـذُوهالرَّس ما آتاكُم و

  272...................................................)فَانْتَهوا
  397...........................)إِالَّ بِاللَّه  و ما تَوفيقي(
  160......................)و ما َخَلقَ الذَّكَرَ و اْلأُنْثى(
  224  ..  )و ما َخلَقْت اْلجِنَّ و اْلإِْنس إِالَّ ليعبدون(
)  ــه ــانُوا أَنْفُسـ ــنْ كـ ــا و لكـ ــا َظَلمونـ م و مـ

  115، 102.......................................)يْظلمون
و ما علَّمتُم منَ الْجوارِحِ مَكلِّبينَ ُتعلِّمونَهنَّ ممـا  (

  379............................................)علَّمكُم اللَّه
ــوى ( ــنِ الْه ــقُ ع ــا يْنط ــي   و م حإِالَّ و ــو إِنْ ه

  327...................................................)ىيوح
  102.........................................)و ماظلمونا(
)   َقُكـمزـا رمفَرْشاً ُكلُوا م وَلةً ومنَ اْلأَْنعامِ حم و

  380.......................................................)اللَّه
  379  الْبقَرِ و اْلغَنَمِ حرَّمنا علَيهِم ُشحومهماو منَ (
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و منَ النَّاسِ منْ يشْتَري لَهو الْحديث ليضلَّ عنْ (
   ـملَه ـكزُواً أُولئذَها هيتَّخ لْمٍ وِبغَيرِ ع بيلِ اللَّهس

  481...........................................)عذاب مهين
حـرْف َفـإِنْ     النَّاسِ منْ يعبـد اللَّـه علـى    و منَ(

     تَْنـةٌ انَْقَلـبف تْهإِنْ أَصـاب و أَنَّ ِبـهخَيرٌ اْطم هأَصاب
وجِهـه خَسـرَ الـدنْيا و اْلـĤخرَةَ ذلـك هـو         على

  156......................................)الْخُسرانُ اْلمبين
)هنْ آياتم واجـاً    وأَز ـكُمنْ أَنْفُسم أَنْ َخَلقَ َلكُم

  لتَسكُنُوا إِلَيها و جعلَ بيَنكُم مودةً و رحمةً إِنَّ في
  351، 316..............)ذلك لĤَيات لقَومٍ يتََفكَّرُون

)    إِذا أَْنـتُم نْ ُتـرابٍ ُثـمم أَنْ َخلََقكُم هنْ آياتم و
  405.........................................)نْتَشرُونبشَرٌ َت
)      يــهلولْنــا لعج ْظلُومــاً فََقــدــلَ مــنْ قُتم و

  286..................................................)سْلطانا
  393، 391......)ء َخلَقْنا زوجين و منْ ُكلِّ شَي(
ــين لعل  ( ــا زوج ــيء خلقن ــل ش ــن ك ــم و م ك

  392.................................................)تذكرون
  242........)يومِ يبعثُون  و منْ ورائهِم برْزخٌ إِلى(

                     حاتــالــلَ الص مع ــاً َقــد ــنْ يأْتــه مؤْمن م و
  234....................)َفأُولئك لَهم الدرجات اْلعلى

)ون وتُسيم رٌ فيهشَج نْه382.......................)م  
  419, 15...)و نحن اقرب اليه من حبل الوريد(
و نُريــد أَنْ َنمــنَّ عَلــى الَّــذينَ اسُتْضــعفُوا فــي (

   ــم ــةً و نَجعلَهــ ــم أَئمــ ــأَرضِ و نَجعلَهــ اْلــ
  287، 232.......................................)الْوارِثين

ء و هـدى   و نَزَّلْنا علَيك اْلكتاب تبياناً لُكلِّ َشي(
  187، 78، 24.......)لْلمسلمين  و رحمةً و بشْرى

) و نَّاتج تْنا بِهكاً َفأَنْببارم ماء ماءنَ السنَزَّلْنا م و
صيدالْح ب381..........................................)ح  

  406........................)و نَفَخت فيه من روحي(
  198.............)و هذا كتاب مصدقٌ لساناً عرَبِيا(
و هزِّي إِلَيك بِجِذْعِ النَّْخَلةِ تُساقطْ علَيك رطَباً (

  381.....................................................)جنيا
  382.........)و هو الَّذي أَنَْشأَ جنَّات معرُوشات(
  448............)و هو الَّذي َخَلقَ منَ اْلماء بشَراً(
)    و ُفـرات ـذْبرَينِ هـذا عحالْب رَجالَّذي م وه و

  343.........)هذا مْلح أُجاج و جعلَ بينَهما برْزخاً
) ــاه ــو الْق ه و   ــيم ــو الْحك ه و هــاد ــوقَ عب رُ َف

  93......................................................)الْخَبير
نُوح   موجٍ كَالْجِبالِ و نادى  و هي تَجري بِهِم في(

معزِلٍ يا بَني اركَب معنا و ال َتُكـنْ    ابنَه و كانَ في
مـنَ    جبلٍ يعصـمني   ي إِلىمع اْلكافرينَ قالَ سĤو

 محنْ رإِالَّ م رِ اللَّهنْ أَمم مالْيو مقالَ ال عاص الْماء
  475  ....  )و حالَ بينَهما اْلموج َفكانَ منَ اْلمغْرَقين

و يا قَومِ اسَتغْفرُوا ربكُم ثُم تُوبـوا إِلَيـه يرْسـلِ    (
ُقـوتكُم و    اً و يزِدكُم قُوةً إِلىالسماء علَيكُم مدرار

  360...................................)ال تَتَولَّوا مجرِمينَ
)    مقْنـاهزـا رمونَ َنصـيباً مَلمما ال يعلُونَ لعيج و

  440..................)تَاللَّه لَتُسَئلُنَّ عما كُنْتُم تَفْتَرُون
بِئُونَك أَ حقٌّ هو ُقلْ إي و ربي إِنَّه لَحقٌّ و يستَْن(

  440.................................)و ما أَنْتُم ِبمعجِزينَ
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  165...........)كُنْت تُراباً  و يقُولُ اْلكافرُ يا لَيتَني(
)اللَّه نْدنْ عم وما ه و اللَّه نْدنْ عم ويقُولُونَ ه و 

     ـــمه و باْلَكـــذ َلـــى اللَّـــهيقُوُلـــونَ ع و
  157،160..........................................)يعَلمون

  457.................................)واَنا خَيرُ اْلمنْزِلين(
  443، 172.....)وسع كُرْسيه السماوات و اْلأَرض

 ماواتالس يهكُرْس عسوضاْلأَر 172..............)و  
   حاتـالُلـوا الصمع و ْنكُمنُوا مالَّذينَ آم اللَّه دعو

  296, 291..................)لَيستَْخلفَنَّهم في اْلأَرضِ
وعد اللَّه اْلمؤْمنينَ و اْلمؤْمنات جنَّـات تَجـري   (

  فيها و مساكنَ طَيبةً في منْ تَحتها اْلأَنْهار خالدينَ
     ـوه ـكـرُ ذلأَكْب نَ اللَّـهرِضْوانٌ م نٍ ودع نَّاتج

ظيماْلع ز234...........................................)الْفَو  
  430, 15................)وال انتم عابدون ما اعبد(

  232.)وال تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين
وال دفـع اهللا النـاس بعضـهم بـبعض لهـدمت      ول(

صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم 
  413................................................)اهللا كثيرا

  499...............................)وليأخذوا اسلحتهم(
  508، 337...)وليضربن بخمرهن علي جيوبهن(
  245............................)ذّبِينويلٌ يومئذ لّْلمَك(
  115.....................................)هاتوا برهانكم(
  285........)هدى لْلمتَّقينَ الَّذينَ يؤْمنُونَ بِاْلغَيب(
  198...........................)هذا لسانٌ عرَِبي مبينٌ(
الدهرِ َلـم يُكـنْ    عَلى اْلإِنْسانِ حينٌ منَ  هلْ أَتى(

  216...........................................)شَيئاً مذْكُورا

ــي ( ــم ف هواجأَز و ــم ه   ــك ــى اْلأَرائ ــاللٍ عَل ظ
  347..................................................)متَّكؤُن

حـقِّ  و ديـنِ اْل   هو الَّذي أَرسلَ رسـولَه بِالْهـدى  (
  168.)ليظْهِرَه عَلى الدينِ ُكلِّه و لَو كَرِه اْلمشْرِكُونَ

  281.......)هو الَّذي بعثَ في اْلأُميينَ رسوالً مْنهم
هو الَّذي بعثَ فـي اْلـأُميينَ رسـوالً مـنْهم يْتُلـوا      

كتاب و الْحْكمةَ علَيهِم آياته و يزَكِّيهِم و يعلِّمهم اْل
  207..........)َضاللٍ مبين  و إِنْ كانُوا منْ قَبلُ لَفي

  93، 58...........................)هو السميع الْبصير(
)     ـينُ َلُكـمـولُنا يبسر كُمجـاء تابِ قَدلَ اْلكيا أَه

 يع تـابِ ونَ اْلكتُخْفُونَ م ا كُنْتُممـنْ   كَثيراً مُفـوا ع
كَثيرٍ قَد جاءكُم منَ اللَّه نُور و كتاب مبينٌ يهـدي  
   مهيْخـرِج ـالمِ ولَ السبس رِضْوانَه عنِ اتَّبم اللَّه بِه

صراط   منَ الظُُّلمات إَِلى النُّورِ ِبإِذْنه و يهديهِم إِلى
  21....................................................)مستَقيمٍ

ربـك    إِلـى   يا أَيتُها الـنَّْفس اْلمْطمئنَّـةُ ارِجعـي   (
  عبـادي و ادُخلـي    فـي   راضيةً مرْضيةً َفـادُخلي 

  416.......................................................جنَّتي
 يا ايها الذين امنوا اَطيعوا اهللا و اَطيعوا الرّسول و(

  280.....................................)اُولي االمر منكم
يا أَيها الَّذينَ أُوُتـوا اْلكتـاب آمُنـوا ِبمـا نَزَّلْنـا      (

مصدقاً لما معكُم مـنْ قَبـلِ أَنْ َنْطمـس وجوهـاً     
  288................................)أَدبارِها  فَنَرُدها على

الَّـذينَ آمُنـوا اتَُّقـوا اللَّـه و كُوُنـوا مـع        يا أَيهـا (
  279...............................................)الصادقين

يــا أَيهــا الَّــذينَ آمُنــوا إِذا ُقمــتُم إَِلــى الصــالةِ (
 ــقِ و رافإَِلــى اْلم يكُمأَيــد و كُمــوهجــلُوا وفَاغْس

و كُموا بِرُؤُسحسين امبإَِلى اْلَكع َلكُمج359  ..  )أَر  
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يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِذا ناجيتُم الرَّسـولَ فََقـدموا   (
بينَ يدي نَجواكُم صدَقةً ذلك خَيرٌ َلُكـم و أَطْهـرُ   

  153..........)َفإِنْ لَم تَجِدوا َفإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم
وا إِذا نُودي للصـالةِ مـنْ يـومِ    يا أَيها الَّذينَ آمُن(

  364  ...  )ذكْرِ اللَّه و ذَروا الْبيع  الْجمعةِ فَاسعوا إِلى
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا استَجيبوا للَّـه و للرَّسـولِ إِذا   (

دعاكُم لما يحييكُم و اعَلموا أَنَّ اللَّـه يحـولُ بـينَ    
َقلْبِه و رْءتَْنـةً ال    اْلماتَُّقـوا ف شَرُونَ وتُح إِلَيه أَنَّه و

 وا أَنَّ اللَّهَلماع ةً وخَاص ْنكُموا منَّ الَّذينَ َظَلمُتصيب
  94............................................)شَديد اْلعقابِ

)   ــابِرُوا و ــبِرُوا و ص ــوا اص ــذينَ آمُن ــا الَّ ــا أَيه ي
  288...................................................)راِبطُوا

يا أَيها الَّذينَ آمنُوا أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرَّسولَ (
  279، 272.........................)و أُولي اْلأَمرِ مْنكُم

)     ـلْ َلُكـمعيج نُوا إِنْ تَتَُّقـوا اللَّـها الَّذينَ آميا أَيه
اناً و يكَفِّرْ عْنكُم سيئاتكُم و يغْفرْ َلُكـم و اللَّـه   فُرْق

  241....................................)ذُو الَْفْضلِ اْلعظيم
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا آمنُوا، يا أَيهـا الَّـذينَ أُوُتـوا    (

د كـانَ  اْلكتاب آمنُوا ِبما نَزَّلْنا مصدقاً لما معكُم، لََق
رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسَنةٌ لمنْ كانَ يرْجـوا    َلكُم في

  340............)اللَّه و الْيوم الĤْخرَ و ذَكَرَ اللَّه كَثيرا
) بَكما كُت يامالص لَيكُمع بنُوا كُتا الَّذينَ آميا أَيه

  119...........)تَُّقونعَلى الَّذينَ منْ قَبلكُم َلعلَّكُم َت
)     يـَنكُمب ـواَلكُمُنـوا ال َتـأُْكلُوا أَما الَّذينَ آميا أَيه

ــراضٍ      ــنْ َت ةً عــار ــونَ تج ــلِ إِالَّ أَنْ َتُك بِالْباط
ْنكُم354....................................................)م  
)قاتدلُوا صطنُوا ال تُبا الَّذينَ آميا أَيه نِّ وبِاْلم كُم

  228....................................................)اْلأَذى

)   و ـكبـنْ رم لِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيكولُ با الرَّسيا أَيه
إِنْ لَم تَْفعلْ َفما بلَّغْت رِسالَتَه و اللَّه يعصمك مـنَ  

  165......)َقوم اْلكافرينالنَّاسِ إِنَّ اللَّه ال يهدي اْل
يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي َخلََقكُم منْ نَْفسٍ (

واحدةٍ و َخَلقَ منْها زوجها و بـثَّ منْهمـا رِجـاالً    
     و الَّـذي تَسـاَئلُونَ ِبـه اتَّقُوا اللَّـه و ساءن كَثيراً و

  340..............)علَيكُم رقيبااْلأَرحام إِنَّ اللَّه كانَ 
)     ـوه اللَّـه و إَِلـى اللَّـه الْفُقَراء أَنْتُم ا النَّاسيا أَيه

  376..........................................)اْلغَني الْحميد
  491....................)يا ايها النبي قل الزواجك(
ـ ( ك و بناتـك و نسـاء   يا أَيها النَِّبي ُقلْ لأَزواِج

  اْلمؤْمنينَ يدنينَ علَيهِنَّ منْ جالَبِيبِهِنَّ ذلـك أَدنـى  
ــوراً     ــه غَُف ــانَ اللَّ ــؤْذَينَ و ك ــال ي ــرَفْنَ َف أَنْ يع

  525، 489، 332.................................)رحيما
نِ اتَّقَيـتُنَّ  يا نساء النَِّبي لَستُنَّ َكأَحد منَ النِّساء إِ(

  512، 489، 486، 333......)َفال تَْخَضعنَ بِالْقَول
)رُ َلُكمنَّ أَطْهنَاتي هب ؤُالءمِ هاقَو302...........)ي  
  160..............)يحرِّفُونَ اْلَكلم منْ بعد مواضعه(
  381  .....  )يْخرِج لَنا مما ُتنْبِت اْلأَرض منْ بْقلها(
، 336، 332.........)يدنين عليهنّ من جالبيبهنّ(

489 ،490 ،525 ،526  
  423...............................)يعلَم السرَّ و أَخْفى(
)ماواتالس ضِ وغَيرَ اْلأَر ضلُ اْلأَردُتب م427  يو  

     و ـماواتالس ضِ وغَيـرَ اْلـأَر ضلُ اْلـأَردتُب ميو
اربالْقَه دالْواح لَّهوا ل422............................)رَز  
  379........)يوم يكُونُ النَّاس كَالْفَراشِ اْلمبثُوث(
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