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  سخن ناشر
گيـرد، ترجمـة تفـسير مرحـوم           در اختيار خوانندگان گرانقـدر قـرار مـي         اي كه   مجموعه

تر ترجمة تفسير سـورة حمـد در    باشد، پيش مي) قده(اهللا شهيد سيد مصطفي خميني  آيت
 تا  1 و اينك تفسير سورة بقره از آية         . شمسي در يك مجلّد منتشر شده است       1391سال  

  .شود تشر مي در سه مجلّد من46
 دي  15(ق  1390 ةالقعـد    ذي 7با توجـه بـه پايـان نگـارش تفـسير سـورة حمـد در                 

 ق  1391 يـا اوايـل سـال        همـان سـال   آغاز نگارش تفسير سورة بقره، اواخر       ) ش1349
 و بقية آن تـا سـحر جمعـه           تفسير شده  24 تا آية    1394االول     ربيع 22خواهد بود كه در     

  1. ادامه يافته است]1356شت ارديبه[ق 1397االولي   جمادي]؟[
باشـد كـه در    روش تفسيري مؤلّف، همانند تفسير سورة حمد به صورت جـامع مـي    

علـم حـروف و     «با اين تفـاوت كـه بحـث         مقدمة جلد نخست به آن اشاره شده است،         
در سورة بقره پيگيري نشده است، افزون بر آن مؤلّف محترم در تفـسير حـروف                » اعداد

ل              بديع از خود به يادگـار گذاشـته        مقطعة قرآن، تحقيقي   ه و تأمـ انـد كـه شايـسته توجـ
  . باشد مي

                                                 
  .اتفاق افتاده است)  شمسي1356اول آبان (ق 1397الحرام  ةالقعد رحلت مؤلّف محترم، در نهم ذي. 1



  تفسير سوره بقره ب 

  :كند  بقره در سه جلد انتشار پيدا مي ترجمة تفسير سورة
  ) تفسير قرآن كريم جلد دوم ترجمة (15 ـ 1ـ تفسير آيات 1
  ) تفسير قرآن كريم جلد سوم ترجمة (24 ـ 16ـ تفسير آيات 2
  ) تفسير قرآن كريم لد چهارم ترجمةج (46 ـ 25ـ تفسير آيات 3

توسط آقاي علي اسدي از طالب فاضـل و ترجمـة جلـد سـوم و                ترجمة جلد دوم    
چهارم توسط دكتر مسلم زماني، استاديار دانشگاه خليج فارس انجام گرفته است، تالش             
و كوشش هر دو بزرگوار در خور تحسين و تقدير اسـت و سـپاس خـويش را از آنـان                    

  .ريمدا اعالم مي
االسالم والمسلمين حـسين مـستوفي        دانيم از فاضل ارجمند حجت       پايان الزم مي   در

هاي اين تفسير گرانقدر با نظارت و دقت ايشان به سامان رسيد صميمانه               كه همة ترجمه  
 خانم زهرا مستوفي     را مقابلة ترجمه با متن و ويرايش جلد دوم       ضمناً   .سپاسگزاري كنيم 

هـاي خـواهران      آرايي را مرهـون تـالش        صفحه و الخط  اصالح رسم اند، و     هبه عهده داشت  
باشـيم، تـالش و كوشـش همگـان را ارج نهـاده و                طاهره معلّمي و ميتـرا شـربتدار مـي        

  .سپاسگزاريم
  

  )س(ژوهشي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني معاونت پ
  
  
  
  
  

  



 

  
  
  
  
  
  

  سوره بقره
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  مقام اول

  رهپيرامون مجموع سو
 تـاريخ و    سـوره، نـزول    ،تعـداد آيـات    ، مانند فـضيلت و ارزش سـوره       در اينجا مباحثي  
  .شود ؛ مطرح ميهاي ديگر  ارتباط سوره با پيش از آن و بحث،چگونگي نزول

  

  مبحث اول

   سورهنام
 1انـد   كـرده  گمـان  پس بنـابر آنچـه       ، است هبقرة   سور ، آن ناممشهور است كه    معروف و   

   .اضافه بيانيه است
اليه بر مـضاف      بيانيه مضاف ة  زيرا در اضاف  ،  ولي اين نظر مشهور دور از تحقيق است       

در  ،حـاد بـا مـضاف اسـت       مكان توصيف و اتّ    اليه در   مضافآن،  در  زيرا  ؛  شود حمل مي 
 و  ؛ بقـره  ةالسور:  گفته شود    است تا  صحيح» السوره«بر  » البقره« حملنه   اينجاحالي كه   

 است كه گفته     آن  شبيه  اين  و ؛ البقره ةالسور : گفته شود  تا» البقره «به» السوره «نه توصيف 

                                                 
 .92، ص 1المعاني، ج  روح: رجوع كنيد به .1



  تفسير سوره بقره 4

 پنهـان   همانگونـه كـه    انسان زيد است كه بنابر قواعد زبان عربي صحيح نيـست و           : شود
   .في نيست مجرد امكان تصحيح براي صحت كا،باشد نمي

هـاي در    كه در احاديث موجود در كتاب     اين است   كند   تأييد مي  مطلبي كه بيان ما را    
 در بحـث    ؛ ماننـد آنچـه     اطالق شده اسـت    ، البقره بدون اضافه   ، به اين سوره    ما، دسترس

 و آنچه در تفسير منسوب به امام       .فضيلت سوره هنگام نقل روايات مشاهده خواهي كرد       
 اين تفـسير از  ، محققينتحقيق مطابق  زيرا1،ت نيستاست حجـ  السالم عليه ـ  عسكري

  .هايي دارد افزون بر اينكه نادرستي و سستيبرخي اهل ذوق است 
 نقـل شـده      تفـسير  بنـابر آنچـه از آن     ـ   كند  تأييد مي  و مطلب ديگري كه سخن ما را      

اي كه در آن  سوره؛ ةالتي يذكر فيها البقر ةالسور«: گويد در اول سوره اينچنين مي ـ  است
  ».بقره ذكر شده است

 ةموا سـور تعلّ «:روايت شده كه فرمودند ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  پيامبر اكرماز 
سوره به البقره اضافه شـده اسـت و         » .عمران را ياد بگيريد     آل بقره و ة  سور 2؛عمران و آل ة  البقر

  .ري عادي است امايشان اشتباه  كهها باشد نويس شايد اين از اشتباه نسخه
 آنچه در احاديث عامه از منع تعبير مذكور روايت شده است و             ما را و همچنين بيان    

 هـاي    سورهتمام  درهمينطور» ة التي تذكر فيها البقر  ةالسور «:ن است گفته شود   اينكه متعي
  3.كند ييد ميأقرآن ت

 سـوره   شود كه وجه منـع، كراهـت اطـالق بقـره بـر              و از بعضي از آنها استفاده مي      
آن وجه دوري است بلكه وجه منع آن چيزي است كه اشاره شـد و    كه  در حالي  4،است

  .ها به فيل ناميده شده است بقره بعضي از سورهة وگرنه پيش از سور؛ دانستي
سوره بـه بقـره در اضـافات شـناخته شـده نيـست و از قبيـل                  ة  اضاف: سخنة  گزيد 
چنـد   هر ،هاي آن روشن است    امي كه شب   يعني اي  باشد  مي )روزهاي روشن ( البيض ايام

                                                 
  . رجوع كنيد60، ص )ع(به تفسير منسوب به امام عسكري .1
  .نهما. 2
3 .187، ص 1؛ االتقان في علوم القرآن، ج 18، ص 1المنثور، ج در.   
 .مانه. 4



 5  مباحث كلّ سوره

 منظـور شود و اينجا   گاهي بر مطلق وقت گفته مي     » يوم« چون   ،تفسير نادرستي است  اين  
  .غفلت نكن از آنپس  ،كه تمام ساعات اين وقت روشن استآن است 

 نقل شده است و در حـديثي        ∗»قرآنفسطاط ال «ان نامگذاري آن به     دو از خالد بن مع    
 است براي آنچه از عظمت و بزرگـي در          ]بهشت[ بقره فردوس    ة سور  است كه آن،   آمده

ناميده شده است، و سنام هر چيز،       » سنام قرآن  «آن است و در حديثي از كتاب مستدرك       
  1.اعالي آن است

 2) البقـره  ةسـور ( سـوره بـه بقـره اسـت       ة  از اضـاف  سنت  اهل   ا آنچه در روايات   و ام: 
 براي جمع بين آنهـا، ايـن        دوم آنكه  ست و  با رواياتي كه گذشت معارض ا      نخست آنكه 

  .شود دسته از روايات حمل بر اشتباه راويان مي
  

  مبحث دوم

  فضيلت و برتري سوره بقره
: فرمودنـد  مـي  ـ  الـسالم  عليـه  ـ  شنيدم امام باقر«: كند ، نقل مياسكافعياشي از سعد . 1

هـاي طـوالني در برابـر     به من سوره: ندفرمود ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ   خداپيامبر
  در برابـر   ]سـط متـو [  مثـاني  هاي اي در برابر انجيل و سوره      هاي صد آيه   تورات و سوره  

جـدا و    هـاي جـدا    سـوره ( زبور داده شده است و فضيلت و برتري داده شدم به مفصل           
  3». سوره استهفت شصت وكه ) كوتاه

اسـت بـراي آنكـه بـه        ) هاي باال  سوره(  فاتحه خارج از آنها    ةو پنهان نيست كه سور    
شان نزد آنها صحيح    حسب روايات مشتمل بر كل است و آنچه عامه از رواياتي كه سند            

  :كند به همين مطلب اشاره مياند   نقل كرده از ابي بن كعباست

                                                 
 .و خرگاه آمده است و مي توان آن را بوستان نيز معنا كردفسطاط، نوعي بناست، به معناي خيمه  ∗
 .191، ص 1االتقان في علوم القرآن، ج  .1
  .18، ص 1درالمنثور، ج : رجوع كنيد به. 2
 .25، ص 1تفسير عياشي، ج  .3
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آيا دوست داري كه به تـو   «:به او فرمودند ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ   خداپيامبر
و نه در انجيل و نه در       نازل شده است     نه در تورات     نند آن  ما اي را تعليم بدهم كه     سوره

پـس  ...  ـ  صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم     ـ  اهللا بلي يا رسـول : گفت. زبور و نه در فرقان
بـه   هنگـامي كـه   خواني  ميچه چيزي: فرمودند ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  حضرت

ـ ) مادر قرآن( فاتحهة خيزي؟ پس سور نماز برمي صـلي اهللا   ـ  پيـامبراكرم . ت كـرد را قرائ
 نازل نـشده اسـت   قسم به كسي كه جانم در دست اوست،: فرمودند ـ  عليه و آله و سلم

  1». نه در تورات و نه در انجيل و نه در زبور و نه در فرقانمانند آن
كسي كه بقـره   «:اند روايت كردهـ السالم   عليهـ بابويه از امام صادق   ابن عياشي و. 2 
كـه سـايه بـر      آيند در حـالي  ران را قرائت نمايد در روز قيامت اين دو سوره مي    عم و آل 

  2».قطعه ابر يا دو چيزي كه او را پوشانيده باشند دو مانند، اند سرش انداخته
بلكه حاالت مختلف   ؛  ترديد و شك نيست   به دليل     در روايت آمده است    ي كه تخيير

  .نمايد از سايه انداختن را بيان مي
نقـل   ـ  الـسالم  عليـه  ـ   از امـام علـي  جميع درحديث مرفـوع ي از عمرو بن عياش. 3
كسي كه چهـار آيـه از اول   : فرمودند ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  پيامبر اكرم«: كند مي
 پايـاني ة  و سـه آيـ  ]هم فيها خالـدون [الكرسي و دو آيه پس از آن را تا    ةيبقره و آ  ة  سور
س و اهل و مـالش چيـزي كـه او را ناخـشنود سـازد،                بقره را قرائت نمايد، در نف     ة  سور
  3».كند شود و قرآن را فراموش نمي بيند و شيطان به او نزديك نمي نمي

 و طبرسـي آنهـا   4و در اخبار اهل سنت رواياتي است كه بر فضيلت بقره داللت دارد      
 كنـد و   البيان ذكر كرده و عجيب اينكه طبرسي اول آن روايـات را ذكـر مـي                را در مجمع  

و همين بـراي وهـن و   . آورد را مي ـ  السالم عليه ـ  سپس در دنبال آن حديث امام صادق
  !كافي است آن اخبارسستي 

                                                 
 .4، ص 1درالمنثور، ج  .1
 .25، ص 1 ج تفسير عياشي، .2
 .همان .3
 .22 ـ 18، ص 1درالمنثور، ج : رجوع كنيد به .4
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 بـه يكـي از       اعتقاد احتماالتي است كه   در روايت اول وجوه و    : مطلب آنكه ة  گزيدو  
   .كند اول و آخر روايت از هم انفكاك پيدا مي كه اي گونهكند به  آنها را مشكل مي

.  اسـت  كـرده بيـان   ) ره( است كه مرحوم فيض كاشـاني      وجه، تفسيري ديكترين  و نز 
 كه هر    است انفالة  سور از فاتحه تا     پس قرآن   نخستة  هفت سور ) صردبر وزن   ( لوالطُ

ة سـور  انـد، و از     آنهـا در جنگهـا نـازل شـده         زيـرا تمـام    ؛سوره جداجدا شمارش شـود    
حـدود صـد آيـه       كـدام  زيرا هر  ،اند ناميده شده ] صدها[مئين  اسرائيل تا هفت سوره      بني
 كثـرت  از جهـت تا آخـر قـرآن    ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  محمدة و از سور 1.دارد

   هايي است كـه كوتـاهتر       آن سوره ،  ها  سوره ديگرو   .اند ل ناميده شده  فاصله بين آنها مفص
  2.اند همثاني ناميده شد، از مئين و بلندتر از مفصل هستند

 نزديكتر به واقـع   اعتبار او    ولي   3له است و سعد اسكاف توثيق ندارد      اين روايت مرس  
  .فقط روايت دوم است، است و پنهان نيست كه آنچه در فضل سوره است

  
  مبحث سوم

  تعداد آيات سوره
 بـه آن زيـان      نش بود مكّي وبقره نيست و خروج يك آيه       ة  اي در مدني بودن سور     شبهه
 281 آيـه  ،» ترجعون فيه الـي اهللا      واتقوا يوماً «: ال خداوند متع  اين سخن رساند و آن     نمي
الوداع در   ةحجي است كه در روز عيدقربان در         ا  آخرين آيه  ،و اين آيه بنابر مشهور     .است

  4.مني از آسمان نازل شده است
  5. آخرين آيات نازل شده قرآني استازو گفته شده كه آيات ربا 

ن است كه در شهر مدينـه نـازل شـده و             قرآ  از بقره اولينِ ة  سور:  گفته است  مقريزي
                                                 

 .1772، ص 9ج . تا اينجا در وافي ديده مي شود .1
 .در حاشيه تفسير عياشي كالم فيض را تا اينجا نقل كرده است .2
 .15، ص 2المقال، ج  تنقيح .3
 .370 ـ 369، ص 1؛ درالمنثور، ج 102 ـ 101، ص 1االتقان في علوم القرآن، ج : رجوع كنيد به .4
 .152، ص 1؛ الجامع الحكام القرآن، ج 101، ص 1رآن، ج االتقان في علوم الق .5
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 هاي مختلف نازل شده اسـت و بنـابر قـولي آيـات      كه در زمان   باشد  ميمشتمل بر آياتي    
در ماه دوازدهـم بعـد   ) 182 ـ  188( در ماه هفدهم بعد از هجرت و آيات) 131 ـ  135(

 بنابر قـولي  ه است وشش سال بعد از هجرت نازل شد) 196 ـ  197( از هجرت و آيات
بعد از سه سـال و  ) 204 ـ  208( بعد از هفت سال نازل شد و آيات) 194 ـ  195( ياتآ
   .ماه نازل شده است 17 بعد از 217ة آي

هـاي   از آغاز وحي آن داراي ترتيب واحدي است ولي در زمـان            ه سوره بقر  بنابر اين 
  . آن به وجود آمدكنونيمختلف ترتيب 
آيـه   286بقـره بـه   ة  آيات سـور است كهاين  ـ  بنابر آنچه جستجو كردم ـ  و مشهور

  و ايـن تعـداد آيـه      شـود   مي در تفاسير شيعه و اهل سنت مشاهده         اين مطلب، رسد و    مي
 مطـابق   ، در كتب احاديث وجود نـدارد      ، هرچند البيان آمده است   كه در مجمع  طور    همان

  1.ؤمنين روايت شده استمتعداد آيات كوفي است كه از اميرال
  286.2آيه است و گفته شده  287ت بقره بنابر مشهور آيا: آلوسي گفته است

 284  و در شـامي    285 در حجـازي  و   اسـت    »بصري«و عجيب است چون اين عدد       
فاتحـه  ة   آنچه تفصيل آن در سور     بااست   ثمر  بي ي نزاع كهتوهم  اين   و   3.استگفته شده   

  4.شود رد مي، گذشتـ در بحث اينكه بسم اهللا الرحمن الرحيم آيه است ـ 
هـا و   كـه در مـوزه   ـ  هاي قرآني قديمي  رجوع به نسخه وشود براي من معلوم مي و

كه عدد آيات هر سـوره موافـق بـا عـدد      نمايد تأكيد مي ـ  ما هستند در دسترس غير آن
هاي قبـل از      نسخه ، از موافقت   موافقت ، اين آيات رايج در اين زمان است و به ضرورت        

 و روش   دارد،  پـرده برمـي   ول آيـات قرآنـي      هاي موجود تا عصر وحي و زمان نـز         نسخه
آوري و انتــشار آن بــين مــسلمانان بــر حفــظ قــرآن بــا تمــام  مــسلمانان پــس از جمــع

هـاي امالئـي     مسلمانان حتي غلط   در حالي كه     خصوصيات است و چگونه اينطور نباشد     

                                                 
 .32، ص 1البيان، ج  مجمع .1
 .92، ص 1المعاني، ج  روح .2
 .32، ص 1البيان، ج  مجمع: رجوع كنيد به .3
 .، بحث دوم، مسأله چهارم، حكم سوم1تفسير فاتحه، آيه .4
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تحريـف  ة ، نظريـ بنابر اين . حفظ كردند و تغيير ندادند را بودهنخستينهاي   كه در نسخه  
  . فاسد و از كار افتاده استاي نظريه

پيـدا  ،  هاي مشهور در عدد آيات اختالف دارنـد        هايي كه با نسخه    ، بعضي نسخه  آري
 و اهللا ولي التوفيق و اليـه  .شود  و به آنها توجه نمياند  كم  بسيار ها   ولي اين نسخه   شود مي

  .اُنيب
  

  مبحث چهارم

   بقرهةسبب نزول سور
 شد كه اين سوره بدون سبب براي نزول آن          آشكار براي ما    بعد از جستجو و تدبر كامل     

 گرچـه بـه خـاطر       زياد، سبب متعارفي وجود داشته اسـت،      نازل شده است و به احتمال       
چنـد بـسياري     هـر . عدم توجه گذشتگان به اين امور براي متأخرين پنهان مانـده اسـت            

 و از   .كنـد  غييـر مـي   و سبب نزول آنها ت    مورد   از مالحظه    پس فهم مردم از آيات      اوقات،
و بيشتر آيات    1پراكنده) هاي تفسير آمده است    به حسب آنچه در بعضي كتاب     ( اينكه آن 

اول اين سوره وجود      امكان حدس سبب نزول آيات     است،آن در اول هجرت نازل شده       
  :اند سه گروه اهل مدينه برمردم مردم و  كلي  طور بهدارد، چون 

  . ايمان آوردند ـصلي اهللا عليه و آله و سلم ـ اكرم پيامبرگروهي از آنان به 
گروهي ايمان نياوردند ولي از منافقين بودند و گويا آنها بر اظهار ايمان بنا گذاشـتند                

   پيـامبر نفـوذ   ة  محـدود  و همچنـين     پيشرفت اسالم يا عقبگرد آن معلوم شـود       شان  تا براي 
لعرب بـراي آنهـا آشـكار    ا ة از هجرت در جزيرپس ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلمـ اكرم  
  .گردد

 و در ،اين نيت فاسـد آمـد   به دليل   پس اين سوره براي سرزنش آن جماعت و گروه          
ـ اكرم ضمن آن مسلمانان و پيامبر را بـه وجـود چنـين     ـ   صلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم    

                                                 
 .43، ص 1الميزان، ج : رجوع كنيد به .1
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دور باشند و بر هر كس كه اظهار اسالم         ه  كند تا از آنها ب      متوجه مي   خود  گروهي در بين  
  .نمايد اعتماد نكنند مي

 ا گروه سوم كفاري بودند كه در سالهاي آينده ايمان آوردنـد يـا بـا كفـر از دنيـا         و ام
  .رفتند

تـرين آيـات     قرآن است و در آن طوالني     ة  ترين سور  اين سوره طوالني  : سخنة  گزيد
نهي  هزار امر و هزار      :القرآن ابن عربي است    بنابر آنچه در كتاب احكام      و باشد،  ميقرآني  

ادعاي ابـن عربـي پـس از وي پذيرفتـه     هرچند  1،و هزار حكم و هزار خبر را دارا است 
  .نشد

ـ ه استو گفته شد  آيات ربا در اواخـر هجـرت نـازل شـد     ـ  كه گذشتطور   همان 
   2.كه احكام روزه به صورت مشروح در سال دوم هجري فرود آمده استطور  همان

هـاي اهـل     نفوذ اعجاز و تثبيـت آن در دل :بگويدو چه بسا به ذهن خطور نمايد كه     
 تا آنچـه را گـاهي تـوهم         ؛كند اين سوره در اول هجرت نازل شده باشد         مدينه اقتضا مي  

هـاي   قدرت و توانايي آوردن سوره ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ   كه پيامبر اكرمشد مي
 و خداونـد هـادي و       .رد كند ؛  كرد ميي اكتفا   هاي كوتاه مكّ   طوالني را نداشت و به سوره     

  .راهنمايي به سوي درستي و راستي است
  

  مبحث پنجم

  نزول قرآن به حسب ترتيب كنوني
شـود كـه قـرآن     هاي تفسيري استفاده مي  كتابيآيات و احاديث و بعض   برخي  گاهي از   

 بـوده   نـازل شـده فاتحـه     ة  پس اولين سـور   است،  به صورت مدون كنوني نازل گرديده       
هـاي   ي بودن سورهر و اين مطلب بر خالف حكم قطعي به مكّ         و سپس بقره تا آخ     است،

  .استكوچك در آخر قرآن كنوني 
                                                 

 .252، ص 1؛ الجامع الحكام القرآن، ج 8، ص 1ام القرآن، ج احك: رجوع كنيد به .1
 .252، ص 1الجامع الحكام القرآن، ج : رجوع كنيد به .2
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منحصر به يك نزول نيست بلكه قرآن       ) ورسآيات و   (  نزول  كه  داده شده است   پاسخ
تنزيل نزول اجمالي است و نزول تنزيل تفـصيلي         : اند عزيز بارها نازل شده است و گفته      

آوري برحـسب تنزيـل      شود كه اينگونه جمـع     انسته مي  و د  ؛شود  پس شبهه رد مي    ،است
ولي سياسـت تبليغـي   بوده است ي  نزول بقره پيش از آيات مكّ    اينكهو يا   . است نه نزول  

  .كرده است ميتأخير در اظهار و ابالغ به مردم را اقتضا 
اعظم و  پيـامبر ي و نظر    أآوري بر اساس ر    شود كه اينگونه جمع    و همچنين دانسته مي   

ترتيب تـدوين و  (  و به خاطر اين كليتاست ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  مولي معظّ
، برخي بـراي ايجـاد رابطـه و ارتبـاط بـين              ثابت نيست  كه در نزد من   ) آوري قرآن  جمع
رين شـيعه ماننـد     مفـس برخـي   انـد و ايـن مطلـب از           تـالش كـرده    بعد و   قبلهاي   سوره

  .شود  ميآشكار...البيان و مجمع] صاحب[
فاتحـه  ة  بقره گفتـه شـده اسـت كـه سـور          ة  فاتحه و سور  ة  ر وجه ربط بين سور    و د 

مقاصـد  ة  طلب هـدايت در همـ     سوم بر   بر عبوديت و    دوم  بر ربوبيت و    نخست مشتمل   
مشتمل بر شناخت خداوند    نخست  بقره  ة  و همچنين سور   .باشد ديني و مطالب يقيني مي    

مـشتمل بـر   دوم آن اسـت و     و امثـال     »يؤمنـون بالغيـب   «كـه در    طور     همان متعال است 
عبادات و آنچه به آن تعلق دارد و در آخر و پايان طلب آنچه بـه آن در دنيـا و آخـرت                       

  .باشد ، را دارا مياستنياز 
 آغـاز  و در     اسـت  فاتحه درخواست هـدايت و راهنمـايي      ة  و همچنين در پايان سور    

  .ه شده است، به آن اشار»قين للمتّهدي«: خداوند متعالبا اين سخن بقره ة سور
 در حـالي كـه   و فاتحه را با امري آشـكار آغـاز نمـود     ة   خداوند سبحان سور   چونو  

را آغـاز نمـود   ) بقـره ( اين سوره ـ  جلّ و جالله ـ  او ،پشت هر امر ظاهري، باطني است
 .مگر بر كسي كه خداوند متعال خواسته باشـد        ،   آن پوشيده و پنهان است     امري كه سرّ  با  

  .حيمحمن الرّبسم اهللا الرّ: عال فرمودند خداوند سبحان و متپس
و  . آگـاه هـستي    ايـن ادعـا   هـاي روشـن در        آشـكار و افتـادگي     هـاي   و تو به سستي   

  .اش بازماني گويي كه در قافيه چرا شعري مي: گويد المثل فارسي مي ضرب
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  . نداردنياز يبيشترة  و انديشبه تأمل مسأله  اينخالصه سخن آن است كه
  

  مبحث ششم

  زول سوره بقرهتاريخ ن
 و بعضي كتب قـديمي و جديـد         »نظم الدرر و تناسق اآليات و السور      «بنابر آنچه در كتاب     

 اي اسـت كـه در      بقره اولين سوره  ة  سور،  ديگر و درتاريخ قرآن بعضي از مستشرقين است       
بدسـت  رخي بنابر آنچه از سخن ب ـ ش از آنـانفال و پي مدينه نازل شده است و بعد از آن       

  . است»الطارق« و »هود«ة سور  ـآيد مي
اولين سوره است و دانستي كه  ـ  السالم عليه ـ  بقره بنابر ترتيب قرآن امام علية سور

اند داراي هفـت جـزء    برحسب آنچه ضبط و روايت كرده ـ  السالم عليه ـ  قرآن امام علي
  نمـود و  آوري اش ماند تا قرآن را جمع      اند كه سه روز در خانه       و پيرامون آن گفته    1؛است
آوي شـد و ايـن    اي است كه در آن قرآن جمع اولين خانه ـ  السالم عليه ـ  امام علية خان

 بـه ايـن     )154 صـفحه (دوم تـاريخش    جلد   و يعقوبي در     2.بيت جعفر بود   قرآن نزد اهل  
  .نسخه از كتاب الهي اشاره كرده است
رآن است و   قة  دومين سور )  قمري 20 متوفي سال ( و بنابر ترتيب قرآن ابي بن كعب      

  3.سوم نساء استة  اول فاتحه و سورةسور
: داد شخـصي ثقـه از يـاران مـا خبـر           :نقل شده كه فضل بن شاذان گفت      نديم     ابن از
ها در قرائت ابي بن كعب در روستايي در دو فرسخي بصره بـوده كـه                 آوري سوره  جمع

 بود و به مـا      گفتند، اين قرآن پيش محمد بن عبدالملك انصاري        به آن روستاي انصار مي    
. كنـيم  را از پـدرانمان روايـت مـي         است كه آن   يباين قرآن اُ  : قرآني را نشان داد و گفت     

                                                 
 . 92، ص 2تاريخ يعقوبي، ج : رجوع كنيد به .1
 .30، ص )ابن نديم(الفهرست : رجوع كنيد به .2
 .222، ص 1آن، ج ؛ و االتقان في علوم القر30، ص)ابن نديم(الفهرست : رجوع كنيد به .3



 13  مباحث كلّ سوره

 1.ها و مهر رسوالن و اين اسماء را يادداشت كردم          سپس در آن نظر نمودم و اوائل سوره       
  . نقل شداالصابهپايان آنچه از كتاب 

اول و  ة  بقره سور ة  سور) 33يا   32متوفي سال ( و بنابر ترتيب قرآن عبداهللا بن مسعود      
 139 صـفحه   و اين مطلب هم در مجلد سوم كتاب االصابه         2دوم است ة  نساء سور ة  سور
در قرآن عبداهللا بـن مـسعود ترتيـب    : كه او گفتاست شاذان نقل شده  نديم از ابن    ابن از

  3.هاي قرآن را اينگونه يافتم سوره
  هـشتاد و چهـارم      سوره بقره سوره   )68متوفي  (و بنابر ترتيب قرآن عبداهللا بن عباس      

ة اين قرآن سـور     است و فاتحه در    »انفال«مطففون و بعد از آن      ة  از آن سور  پيش  است و   
و ايـن قـرآن را شهرسـتاني         .مسعود ذكر نشده اسـت     در قرآن ابن  ] فاتحه[ششم است و    

اش نقل كرده است و محمد بن عمـر          تفسير مخطوط و چاپ نشده    ة  عبدالكريم در مقدم  
رين شـاگرد   عباس رئـيس مفـس      در كتاب االربعين آورده است كه ابن       ]فخر رازي  [رازي

 اسـت  سعدالـسعود طاووس ما در كتاب   و از ابن4،بود ـ  السالم عليه ـ  علي بن ابي طالب
پس  5.بود ـ  السالم عليه ـ  عباس شاگرد امام علي بين اهل اسالم مشهور است كه ابن: كه

  .ت مخصوص و بزرگي شأن اوستليل بر مزيدشود  ميياد  از او آنگونه كه
بنـابر آنچـه   ( ـ  السالم عليه ـ  و بنابر ترتيب قرآن ابي عبداهللا جعفر بن محمد الصادق

 قـرآن   هـشتاد و شـشم    ة  بقره سور ة  سور) شهرستاني در مقدمه تفسيرش نقل كرده است      
ر آن فاتحـه د ة انفـال اسـت و سـور   ة  مطففون و بعد از آن سور     ة  است و قبل از آن سور     

  6.وجود ندارد
خبـر واحـد     ها در نزد ما اعتبار ندارد زيرا متواتر نيستند بلكـه بـا             اين قرآن : گويم مي
اند و مـا بـراي اطـالع خواننـدگان بـه آن اشـاره                ت و مورد قبول هم حكايت نشده      حج

                                                 
 .29الفهرست، ص  .1
 .224، ص 1؛ االتقان في علوم القرآن، ج 29الفهرست، ص : رجوع كنيد به .2
 .29الفهرست، ص : رجوع كنيد به .3
 .468اربعين، ص : رجوع كنيد به .4
 .296سعدالسعود، ص  .5
 .ي نقل كرده است، كه از تفسير خطي شهرستان79، ص )زنجاني(تاريخ القرآن : رجوع كنيد به .6
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كرديم و اين قرآني كه امروز در دسترس ما است همان قرآنـي اسـت كـه ترتيـب آن از           
پـي آن را   در گرفته شده و امامان به حق سالهاي طوالني و پـي  ـ  السالم يهعل ـ  معصومين

آوري آن  جمع اشكالي در  و  وارد سازند   ايرادي نسبت به آن     اينكه اند بدون  مشاهده كرده 
  .كنند

هـا در    در نتيجه آنچه را ابوعبداهللا زنجاني بيان كرده اسـت كـه اخـتالف ايـن قـرآن                 
 پـذيرفتني   1اسـت؛ به اجتهاد صـحابه بـوده       قرآن  يات در    اشاره دارد كه ترتيب آ     ،ترتيب
  .نيست

بوده و مورد پذيرش مسلمانان قرار داشته است        آغاز  قرآن به اين كيفيت از       بنابر اين 
در قــرآن هــاي قــديمي  كنــد و نــسخه و رواج و گــسترش آن از ابتــدا آن را تأييــد مــي

  .باشد ميترتيب ها بر همين  كتابخانه
  

                                                 
 .79تاريخ القرآن، ص  .1



 

  
  

  م و       مقام د
  
  

  ت سوره بقرهتفسير آيا
  
  

  تفسير آيه اول 

   »الم«

  

  
  



 

  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

  

  تفسير آية اول

  »الم«
آن جهات و مباحث اختصاص بـه       است كه    يدر جهات مختلف  اول  ة   بحث پيرامون آي   و

شـوند در آن مـشترك       ها با آنها آغاز مي     ندارد بلكه ديگرحروف مقطعه كه سوره     اين آيه   
  .است

  
  جهت اول

  ء قرآن و وحي استالم جز
  حروف مقطعه  : و گفته است   جزء قرآن است  » الم «نقل شده كه انكار كرده     طه حسين  از

شناسي به نام    را از شرق  ظر نادرست    و اين ن   1.ها اضافه شده است    به مرور زمان به سوره    
بـراي   از آنجـا كـه گمـان كـرده ايـن حـروف مختلـف رمـوزي                . رودويل گرفته اسـت   

حـم  « رمز براي قرآن ابن مسعود است و         »كهيعص« ي مثال برا. تاس كنندگان قرآن  جمع
طـور بقيـه     عمـر و همـين      رمز براي قرآن ابن    »طس« و   ، رمز براي قرآن ابن عباس     »عسق

  .سپس مرور زمان حروف مقطعه را ملحق به قرآن كرده است... حروف مقطعه

                                                 
 .32حاشيه قرآن ترجمه شده به انگليسي، ص : رجوع كنيد به .1
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ه غـرب را    جز شيفتگي ب  طه حسين   و از    ،ما از مستشرق غير از اين سخنان نادرست       
 ،بـراي آن نيـست     يمفيدديد اين روش جديد است و معناي         مي واگويا  انتظار نداريم و  

  عاقـل اسـت زيـرا       انسان ازكاري ناپسند    و اين    .باشد  ميد و تحريف    يزامطالب  از  پس  
بـراي  از واقعيات نباشـد و      شود كه     دليل نمي اطالع بر بعضي رموز و حقايق       نبود امكان   

  كـه  هاي قديمي و تفاسير موجود از قرون اول و اواسط قرن سوم            رجوع به نسخه  آن  رد  
ن چيـزي   براي زياد شـد    زمانگذشت   و اگر    .، كافي است  كند  ثابت مي   را خالف نظر او  

ماننـد  آنچـه   به ويـژه     ،ديگريچيزهاي  از گذشت قرون زياد      پس   سزاوار بود ،  كافي بود 
حـروف مقطعـه و مـورد       بـر    هاي قديمي  نسخهاشتمال   پس   .شد  ، اضافه مي  باشد آنها مي 

در كتبـي كـه در دسـترس مـا از اوائـل قـرن سـوم اسـت                   حـروف مقطعـه     بحث بودن   
شدند و از امور ساختگي      ترين شاهد است بر اينكه آنها از ابتدا در قرآن نوشته مي            راست

  .و خيالي نيست
 گردد  برحروف مقطعهچيزي كه به    ة   خالي بودن كتاب الهي از افاد       است و گفته شده  

افزوده شدن به ،  خالي بودن سنت صحيح از چيزي كه معنا و مقصود آن را آشكار كند          و
  . دارداشاره حروف مقطعه 

كـه قـرآن اشـاره      معتقدنـد   رين   مفـس  و به آن، چنين پاسخ داده شده است كه بيـشتر          
خداوند متعال اشـاره  اين سخن  بينيم به آن در غير از اينكه مي، صريح به آن نكرده است 

به تحقيق ما به تو هفـت تـا    و 1؛ من المثاني و القرآن العظيم و لقد اتيناك سبعاً   «: ت اس دهش

اهللا «:  خداونـد متعـال    اين كـالم  و همچنين   » و قرآن بزرگ داديم   ] دوتايي، ستوده شده  [از مثاني   
 2؛ مثاني تقـشعرّ منـه جلـود الـذين يخـشون ربهـم              متشابهاً اًنزّل احسن الحديث كتاب   

هاي آنان كـه از       فرو فرستاد كه پوست   ] دو دو، تكراري  [ مثاني   ، كتابي هماهنگ  ،سخنخداوند نيكوترين   
  ».افتد ترسند از آن به لرزش مي پروردگارشان مي

 :و دليل ما بر آن چنين است

                                                 
 .87/ حجر . 1
 .23/ زمر . 2
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 كه روايت شده است ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ   از نبي اكرمي كهحديث: نخست
فـافرد    من المثاني و القرآن العظيم     و لقد اتيناك سبعاً    دمحميا   :انّ اهللا تعالي قال   «: فرمودند

اي محمد؛ به تحقيق ما به تـو هفـت تـا از              1؛باالمتنان علي بفاتحة الكتاب، و جعلها بازاء القرآن       
الكتاب بر من منـت گذاشـته، و          تحةو قرآن بزرگ داديم، پس تنها با دادن فا        ] دوتايي، ستوده شده  [مثاني  

 ».ن قرار داده استآن را برابر با قرآ
رين  بود وجهي براي اختالف مفـس ةلصحاگر اين حديث داراي سند قطعي و معلوم ا        

 فاتحـه اسـت و ايـن چيـزي          ،بع مثاني س پذيرفتند كه   مي طور قطعي    بهبلكه   ،در آن نبود  
كه تفـصيل آن در اوايـل ايـن كتـاب           طور     همان اند است كه تسالم و تصالح بر آن نكرده       

  .گذشت
داللت دارد و وجه و     دهش  و  گراميداشت  زبان و بيان آيه بر افتخار و        : لبمطة  گزيد

به فاتحه و قراردادن آن در يك كفه و قراردادن قرآن           ) ذاشتنگمنت  ( مجالي براي امتنان  
  .يابيم  نمي آنديگرة در كف

در  ؛آمـده اسـت    زمـر دوم در سـوره       بار كهباشد     مي مثانية  منطوق كلم داللت  : دوم
 حروف مقطعـه  اند و به خصوص حروف مقطعه آغاز شده هايي كه با  سورهبهزمر  ة  سور

حجر به وحـدت حـواميم      ة  سورة  و آي ،  »طس« و   »الر« و   »الم« و   »حم«: تكرار شده مانند  
مثـاني تقـشعر منـه       به اينكـه  شمارد و وصف قرآن      و آنها را هفت عدد مي     دارد،  اشاره  

حواميم بيشترين  زيرا  . شود ا منطبق مي   بر آنه  ي به صورت قو   ،جلود الذين يخشون ربهم   
و عـذاب و آتـش را در بردارنـد و آن بـه             ترسـاندن   و  بشارت  هاي قرآن است كه      سوره

  .دهد الكتاب است كه آياتش به فروتني و هدايت و آرامش خبر ميةتحخالف فا
اي  در دوره ) ي است كّم آنها   گيكه هم ( مجموع آيات حواميم هفتگانه   ،   بر اين  افزون

، باشـد   آن دوره مـي   نازل شـده در     از قرآن    جزء بزرگي     برابر و معادل   هاي وحي  رهاز دو 
  .كند ديگر توجيه مية در كف را  نازل شدهزمانآن  در اي و آنچه قرار دادن آنها در كفه

 كـه بـا   هـايي     سـوره مثاني بر   ة  انطباق كلم اين مطلب آشكار گشت، پس      كه   هنگامي
                                                 

 . رجوع كنيد29، ص )ع(به تفسير منسوب به امام عسكري .1
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ممكـن نيـست و   رد آن دهد كه  وحي قطعي قرار ميآنها را   ،  اند  شده آغازحروف مقطعه   
  .اند نشدهافزوده كند كه آنها به مرور زمان  به صراحت داللت مي

ايـن   و باشـد  اين مقام ممكن مـي  اين باالترين چيزي است كه گفتن آن در      : گويم مي
برداري از   كه ما در مقام پرده    دارد  هاي مختلف    از جهت سخن جاي رد و مناقشه فراوان       

  .ها نيستيمآن
يكـي  اول و دوم    ة   در آيـ   »المثـاني «ة  از كلمـ  روشن نبودن اينكه مـراد      و براي رد آن     

اي  را در كفـه     قرار دادن آن   ،فاتحهة  ورسعظمت  كه     و افزون بر اين    كند كفايت مي باشد،  
و اخـتالف   . كنـد   مـي را اقتـضاء    اسـت،    به عظمت توصيف شده      ي كه قرآنة  كفبرابر  در  
هـر  و . علوم اسالمي زياد اسـت    ة   در هم  چيزي است كه  در امري   رين در حديث يا     مفس

 هرچند  وجود يك حديث،  كند؛ بنابر اين با       استدالل مي  و روايت    يه آ ركس با مخالفش ب   
معنـا  بر  نظران    صاحب اتفاق و اجماع اصحاب و       از جهت علم حديث هم صحيح باشد،      

 اول شـامل آن بـوده اسـت         است كه قرآن از   همان   تنها دليل    و مفاد آن الزم نيست، پس     
مخفـي  دانـاي هوشـمند   كه بر طور   همانيك از اين كلمات  در هروگرنه خدشه و ايراد   

  .باشد ، ممكن مينيست
  

  جهت دوم

  حروف مقطعهو نگارش قرائت چگونگي 
نوشـتن   ةاساس شيو چون حروف مقطعه بر     ،   و قرائت آنهاست   نگارشمتعارف اختالف   

 نوشته  »الم«؛ پس   شوند قرائت مي حروف   ي آن  اسما شوند و بر   حروف بسيطه نوشته مي   
 اسـت كـه رعايـت آن در         يشود و اين خـالف اصـل        مي خواندهشود و الف الم ميم       مي

باشـد،  وجود لفظـي    بايد پيرو    وجود كتبي    رو كه بيان شد    از آن ؛  اسلوب ادبي الزم است   
ي الزم است   پس مطابقت بين دو وجود كتبي و لفظ       ؛  آيد وگرنه اخالل به غرض الزم مي     

بر لفـظ جـايز    نگارش كه زيادتطور   همان مرتكب خطا و غلط نشوند، و      تا خوانندگان 
 »بسمله «هاي  بحث درو مقداري از اين بحث      . جايز نيست نيز  بر لفظ   آن   نقصان   ،نيست
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  . گذشت»الرحمن«ة و كلم
شـود،    جزء به جزءاش با آن چيزي است كه خوانده مـي     انطباق ،در نتيجه كمال خط   

شوند يا بـه صـورت اسـماء         ميخوانده  ،  اند كه نوشته شده  طور     همان  يا حروف  ابر اين بن
  طـور    بـه   روش اول ممكـن نيـست        هنگـامي كـه       و ؛الف الم مـيم   يعني  شوند   نوشته مي 
 بـا   ،ايـن كيفيـت اسـت      راء در قرائت بر   اتفاق قّ زيرا   ،شود ن مي روش دوم متعي  ضروري  

ـ    صاينكه مقتضاي ف    آنهاسـت زيـرا طبـع غيـر آن را     يا اسـما احت ظاهركردن حـروف ب
  .پذيرد نمي

چه بسا تخلف از اصل مذكور براي اين است كه بين حروف مقطعه و بين آنچـه در                  
ا لـم تـر كيـف فعـل ربـك      « : قول خداوند متعـال ، يعني اين فيل آمده است  ة  اول سور 

رو  ناز اي  تفاوت باشد يا     »ا لم نشرح لك صدرك    «انشراح  ة   و در سور   »باصحاب الفيل 
براي مثال  است، طوالني شدن غير الزم موجب آنها يحروف مقطعه به اسماكه نگارش 

شوند نوشـته شـوند تـا        سزاوار بود كه به اسمائي كه قرائت مي       هرچند   و   ،»كهيعص«در  
هـل اتـي علـي      « :ممكن نباشـد  دهر  ة  مانند سور هاي ديگر    ايجاد شبهه در بعضي سوره    

 . از حروف مقطعه اسـت     »هل«است توهم شود كه     ممكن   چون   ،»انسان حين من الدهر   
  .كند تكذيب ميقرائت آنها  ةر و سينايرااين توهم را اتفاق قولي 

 ـ  كه زياد هستند ـ  هاي امالئي در قرآن حروف مقطعه از غلط نگارش و ممكن است
 آيـا . انـد   و متأخرين از جهت حفظ خـصوصيات قـرآن آن را تغييـر نـداده               .شمرده شود 

 ، أيـه   بـر  1،» لكم أيه الثقالن   غسنفر «: در قول خداوند متعال    »هاأي« بر كتابت    كهبيني    نمي
تواني ادعا نمـايي كـه       و مي  2؛موارد زياد ديگر  و همچنين در      اند؛  اتفاق نموده  ،بدون الف 
  .الجمله در بعضي از انواع خط رايج است فيكه ز كتابت است وآن از رم

ير همزه است و به خالف همـزه حركـت را           الف غ : است كه  ها نوشته شده    در كتاب 
 و ايـن نيـز      ؛الـف نـه    »همزه، الم، مـيم   «: بخوانيم اين موارد بايد   در   بنابر اين ،  پذيرد  نمي

                                                 
 .31/ الرحمن  .1
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را كـه در زبـان عربـي و     كنـد آن   و تأييد مي.ها است سورهآغاز  اشتباه ديگري در     نوعي
يـشان حـروف قـرار      ها  در اول اسـم    ،)مگر برخي از آنها   ( هاي شرقي   يا در زبان   ،فارسي

، در اول اسـمش    »ق« و   گيـرد   ، قرار مـي    است »افال«  كه  در اول اسمش   »ف«گيرد پس    مي
اسـت،  اول الف همزه است پس الف براي همزه وضع شـده            و  ؛  قرار دارد » القاف« يعني

 اي بـر كلمـه   تكيـه   ) الفة  ادفا( اي نيست براي رساندن معناي الف       بلكه چاره  . آن نه غير 
بـه   »ال«اند پس گفتنـد      انتخاب كرده به اين منظور     و الم را     گردد  ميتداء   كه به آن اب    شود

  .الف مقلوب الم و الم مقلوب الف استاين دليل كه 
 منعـي به طور عقالنـي      پس   ؛ اين قواعد ادبي قابليت تخصيص دارند      كهو تو آگاهي    

  .براي آنچه متداول است نيست
  

  جهت سوم

  اعراب حروف مقطعه
  .محلي و نه اعراب لفظيف مقطعه معرب نيستند نه حرو:  استگفته شده

ايـن   اعراب محلي ندارنـد،  كه دليل اينمعرب نيستند روشن است ودر لفظ   ا اينكه   ام
 اعداد كه فقط بـراي شـمارش،        ي مانند اسما  ،حروف مقطعه از مفردات هستند    است كه   

 مقطعـه   سـكون بـر حـروف     ولـي    ؛شوند  آورده مي  ،معناي تصديقي ة  بدون توجه به افاد   
 از سـكون  اينگونـه  بـا ،  مبني بـودن يابين سكون مبتني بر وقف      و   ،اي از آن نيست    چاره

دهد و   بودن را نتيجه نمي   ، و به خاطر اين نكته اظهار حركت بر آنها معرب            تفاوت است 
ه ي اين قول منـسوب بـه خليـل و سـيبو           در جمله جايگاهي ندارند چنانكه روشن است؛      

  1.است
از در محل اعراب هستند آنگـاه كـه         حروف مقطعه   : اند  گفته  نحو بيشتر دانشمندان و  

براي لزوم پيروي از    ،   اگرچه به حذف حرف عطف     ،آنها خبر بدهي و آنها را عطف كني       

                                                 
 .156، ص 1الجامع الحكام القرآن، ج  .1
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يا ) ابتدائيت(  و ممكن است كه محل حروف مقطعه بنابر ابتداء         . باشد قرآنية  رقراء و سي  
 1. جر باشـد   ،بنابر حرف قسم  يا   نصب   ،علف مارض يا بنابر ا   ا، رفع باشد   مبتد ∗بنابر اضمار 

 أاقـر «: گـويي  كه مي طور     همان الم در موضع نصب است    :  است  گفته كيسان نحوي  و ابن 
  2.» المعليك الم؛ برتو باد« يا »الم: الم؛ بخوان
  گيـرد،   سرچـشمه مـي    معاني    در نيست كه اختالف احتماالت از اختالف مباني      پنهان  
كـه معتقـد اسـت      دهد ملتزم جر محل آنها شده و كـسي سم قرارقَرا كه آنها   پس كسي 

كـه معـرب     كرده است و همچنين كسي     ها هستند اعراب محلي آنها را تصور        سوره سما
  .مفرد قرار داده استة كند آنها را كلم  آنها را انكار ميبودن

باشد كه   اي مي  اركان جمله  از  يا حروف مقطعه ،  ست كه بنابر جميع تقديرها     ا حق آن 
ها است و براي مفرد بودن حـروف      ديگرش محذوف است يا از متعلقات آن جمله       ركن  

كه در كتـاب الهـي محـال اسـت و           بيهوده باشند   آيد   الزم مي زيرا   ؛مقطعه معنايي نيست  
) پـذيرش اعـراب مختلـف     ( مقتضاي آن بودن حروف مقطعه در محل اعراب و تمكـن          

  .استو مردود  نادرست  به جد،اند است پس آنچه خليل و سيبويه نظر داده
پس شمارنده آخرين و باالترين چيزي را كه        ،  استطور    نيز همين ا شمارش اعداد    ام

 مـتمكن از آن اسـت و آن       كه  طرف مقابل است    كردن به   اعالم   ؛كند از شمارش اراده مي   
  .باشد  پس بنابر مفعوليت در موضع نصب مي،داند را مي

 بلنـد   يكـه بـه صـدا      ست مانند زمـاني    طبيعي ممكن ا   هدف، ايجاد مفرد براي     آري
 پس بنـابر  ؛ اينجا صحيح نيستكه در خواهد سينه خود را باز كند      ميگويد اسحاق و     مي

  .باشند  معرب مييجميع مسالك از اسما
  .اينها حروف هستند و معنا ندارد در محل اعراب باشند: اگر بگويي

 »از حـروف هـستند    ا ب ت ث     «شـود    گفته مـي  وقتي   درحالي كه  ،چگونه: گويم مي
حكايت كننده از اسماء است و آنچـه در          اينكه   با .باشند بنابر ابتدائيت در موضع رفع مي     

                                                 
 .عناي پوشيده و حذف مبتدا يا فعل استبه م ∗
 .35، ص 1البحرالمحيط، ج  .1
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 بـا  ،دهشـون  هـاي حكايـت   نه نوشتهاند  كننده هاي حكايت جمله؛  محل اعراب و بناء است    
 در اين جهت الزم ه با حكايت شدهحاد حكايت كننداتّ، طور كه آشكار است   همان ،آنكه
  .است
  

  نبالهد

آنچـه مقـدر    ة  التي است به مالحظ   احتمادر اعراب اين حروف وجوه و        است   گفته شده 
الت بـه يـازده هـزار       احتمـ او چه بسا وجوه و      ،  است و آنچه بعد از آنها ذكر شده است        

يـست و پـنج هـزار       وچهار هزار هزار هـزار و د      هشتاد و   هزار هزار هزار و چهارصد و       
: سـت  ا و ايـن ارقـام آن     رسـد   بويـست و چهـل وجـه        هزار و هفتصد و هفتاد هزار و د       

آگاه و تو بر تفصيل آنها تا پايان         كنيم آنها اشاره مي  ي   به ابتدا  ؛ كه ما  11484205770240
 از اعراب اسـت  يد يا براي آن محلنحروف اسم اعظم باشآنها   اگر:شوي و آن اينكه   مي

يـا خبـر   ؛ حذوف استاست كه خبرش م   د پس اگر داراي محل اعراب بود يا مبت        ،يا خير 
 يـا   »اذكـر «ماننـد    يا مفعول است براي فعل محـذوف         ؛است كه مبتدايش محذوف است    

بـه فعـل      وبصبه است كه منـ      يا مقسم ،  يا تأليف شده از آنچه مناسب مقام است       ،  »ادع«
يا خبر براي مابعدش است يا منـادي         آنچه بعدش مي آيد،    براي   است يا مبتد  ،قسم است 

وجه است كه خود آنها يا امثال آنهـا در همـه            هشت  پس اين   ،  استبه تقدير حروف ند   
بنابر آنچـه   جاري است   وجه است   سي   كه نزديك به     »الم«وهي كه محتمل است در      جو

وجه بنابر آنچه كه معروف بين ايشان است و         دوازده  نزديك به    و،  آن را حكايت كرديم   
زيـادي از   تعـداد    هوجو ةشود و در هم    وجه حاصل مي  نود و شش    ،  دوازدهاز ضرب در    

  .شود اعراب به حسب تركيب با مابعدش جاري مي
الم از حروف اسم اعظم گرفته شده و مبتداي محـذوف خبـر              هنگامي كه    براي مثال 

بـراي آن  بدل باشد كه ذلك      مي »االسم االعظم « »الم« حروف:  آن چنين است   تقديرباشد  
 »الريـب  «سـت، و  اا بدل از آنصفت براي ذلك است ييا و كتاب ،   يا عطف بيان   ،است

كنـد يـا از       را مـي   سبراي نفي جنس است يا عمل لي      يا  بنابر قرائت فتح و رفع ال در آن         
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  حال يا مستأنفه اسـت پـس آنهـا         ،است و جمله  دوازده عدد   عمل ملغي است پس اينها      
 يـا   »ريـب « صفت براي    »فيه« محذوف است، و     »ال«است و خبر    بيست و چهار صورت     

 »ريب« حال از    »هدي«وجه است و     ن هفتاد و دو    پس آ  »الم«است يا حال از     حال از آن    
 يا خبـر مبتـداي محـذوف يـا مفعـول فعـل              »ريب« يا صفت براي     »الم«است يا حال از     

پـس حاصـل     72شـود در     اند كه ضرب مي    وجها شانزده   پس آنه است  محذوف يا تميز    
  1.قينو همچنين در المتّ) 1152( شود مي

 و نـه    اند    هستند كه نه بر خالف قياس     رايج   ، كه آن وجوه احتمالي    ته اس و گفته شد  
وجوه ضعيف به حسب اختالف مـراد از     است، ولي   نادر و نه سختي و دشواري در آنها         

 پس خلـط نكـن و داراي بـصيرت و بينـايي از اعجـاز              2،رسد  به چند برابر آنها مي     »الم«
  .كتاب الهي باش

  

  جهت چهارم

  عربحروف مقطعه در كالم 
 كتاب الهي كتاب قانون اسـت و         اين دليل كه    به ،شود چه بسيار كه امر بر جوانان مشتبه        

ة كننـد آشكار   اينكه   شناساند به  كه خود را مي   است  كتاب هدايت و ارشاد است و كتابي        
و آشكار اسـت و     روشن  عربي  ) به زبان ( و خودش را به اين شناساند كه      . هر چيز است  

پس چگونه ممكن است ملتزم شـد  ؛ مال نيسته رمزها و ا،مالاج، مشتمل بر غير عربي  
متعـارف و   ة  شـيو بـرخالف   كـه    ه است ابتدا نمود به مانند حروف مقطعه     در آغاز آن    كه  

هاي آسماني از آنهـا خـالي        ديگر كتاب افزون بر اين،     ،متداول در تأليف و تصنيف است     
در  افـزوده شـدن آنهـا        وحروف مقطعه    اين مؤيد خالي بودن كتاب الهي از         پس !؟است

  .ها است مرور زمان و گذشت قرن
 مردم عرب زبان با حروف مقطعـه در نظـم و نثـر بـه جـاي                  نخست آنكه : گويم مي

                                                 
 .39، ص 1، ج ةالسعاد تفسير بيان: رجوع كنيد به .1
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به   ؛قاف: قفي، فقالت: فقلت لها«اند مانند  باشند تكلم نموده  كلماتي كه حروف از آنها مي     
 ايـستادم : و گفـت  كـه ا  اسـت    و اراده كـرده      1.»قـاف : بايست، پـس گفـت    : آن زن گفتم  

  ). وقفت(
  : و زهير گفت

  رّ الّا أن تاـد الشـو ال اري                  بالخير خيرات و ان شرّاً فا     
  .الّا أن تشاء: و ان شرّاً فشرّ، و اراده كرد:  اراده كرد اين معاني راو

   :و از ديگري
  جميعاً كلّهم أال فا: واـقال                     نادو هم ان الجموا أال تا     

  اال فاركبوا: أال تركبون، و گفتند: و اراده نمود
كـسي كـه بـر كـشتن مـسلماني بـا        ، ...مةمن اعان علي قتل مسلم بشطر كل      «: و در حديث  

يعنـي جزئـي از     ( ق اُ »اقتـل «اينكه بگويد در    :  گفته است  قشقي »...بخشي از كلمه كمك كند    
 ؛كفي بالـسيف شـا  «: روايت شده است ـ  السالم ليهعـ  از اوطور   همانو) كلمه را بگويد

  2.»شافياً است: معناي آن
 روشـن و    فـراوان اين مقدار كم از اجمال در كتـاب الهـي بـه آن قـوانين                : دوم آنكه 

ب ا از صـراحت كتـ      پـس   به ويـژه   ،زند زيان نمي مبين  و  آشكار  واضح و آداب و احكام      
به، تشابه به حسب معنا و مقصود باشد نه الهي به داشتن متشابهات بنابر اينكه معناي تشا 

  . پس منتظر باششود، ميبه معناي ديگر كه در محل ديگر بيان 
لغات و مـوارد    داراي   كتب آسماني    ديگربسياري از كتب علمي و فني و        :  آنكه  سوم

 . دارد نياز به توضيح و حاشيه زدن       همين داليل  و به    استهاي غيرروشن    مبهم و تركيب  
الفاظ قـوانين   در  حتي    ند،  شو مواجه مي اش    شديد در آن و در مراد گوينده       با اختالف كه  

 اين مـوارد    د و ناختالف دار با هم   وكال در مفهوم قوانين     كه  ،  اين ابهام وجود دارد   عرفي  
  .نيستكم 

                                                 
  ه در اغـاني،    ، در حاشية آن، به وليد بن عقبه نسبت داده است بنابر آنچـ             34، ص   1البيان، ج     مجمع: نگاه كنيد به   .1
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 در اينكـه حكمـت حـروف        ، امثال فراء و مبرد و قطرب و زمخشري و غير آنها           ولي
بـه درازا    بيـضاوي     را كشاف و   اند و گفتار   ت افراط كرده  مقطعه اشاره به اعجاز قرآن اس     

  .مراجعه كن به آنها 1؛اند كشانده
  

  جهت پنجم

   آيه است»الم« اينكه پيرامون
 كوفيـون  .مختلف اسـت  اي از قرآن است  در اينكه حروف مقطعه آيهها  و انديشه نظرات
 است   از آن سوره   اي آيه بيايداي كه در اول آن        آيه است و در هر سوره      »الم«كه   اند گفته

 مگـر   ، و نظـاير آنهـا     »حم« و   »يس« و   »طه« و نظايرشان و     »طسم« و   »المص«و همچنين   
 و نظـايرش آيـه      »المـر « لـي  و . آيـه اسـت    يك »كهيعص « است و  دو آيه  كه   »حم عسق «

 كـه   و آنها حروفي هستند    باشند  نمي آيه   »ن« و   »ق« و   »ص« و   »طس«نيستند و همچنين    
كـه  طـور      همـان  انـد  اي داللت دارد و آن كلمه را آيه قـرار داده           بر كلمه  حرف از آنها     هر

  .اند  را آيه شمرده»تانمدهام« و »الرحمن«
  2.از حروف مقطعه آيه نيستنديك   هيچاند بصريون و غير آنها گفته

كوفيـون بـدون اخـتالف آيـه     همگي نـزد  ها   فواتح سوره : و از مرشد نقل شده است     
 قابـل اعتنـا     ، آيـه نيـست    »عمـران  آل«بـه ويـژه در     الف الم مـيم      كهاي    عدههستند و نظر  

  3.باشد نمي
مالك آيـه بـودن، همـان معنـاي لغـوي آن يعنـي              كه  آيد   در جاي خود مي    :گويم مي

  .آن شايسته نيستعالمت است و اگر داراي معاني واقعي نباشد، عالمت و آيه شمردن 
 پـس آيـه     ؛رچنـد از رمـوز    و ه باشـد،    اگر حروف مقطعه داراي معـاني واقعـي          ولي

                                                 
؛ انوارالتنزيل و اسرارالتاويل، 155، ص 1؛ الجامع الحكام القرآن، ج 31 ـ  19، ص 1الكشاف، ج : رجوع كنيد به .1

 .15 ـ 12، ص 1ج 
 .35، ص 1البحرالمحيط، ج  .2
 .98، ص 1المعاني، ج  روح .3
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  طـول و انـدازه     و از آنجـا كـه آيـات كتـاب الهـي از جهـت                ايرادي نـدارد    شمردن آن   
 نيدة   مانند آي  ،تر باشد از مجموع چند سوره      شوند و چه بسا يك آيه طوالني       مختلف مي 

   ســخن خداونــد متعــال  ايــنناقــصه اســت ماننــدة و گــاهي آيــه جملــ) 282 / بقــره(
   پـس راهـي بـراي تعيـين         2»تانمـدهام «: سخن خداونـد متعـال    اين   و 1؛»كغلي الحميم «

نـداريم،  هـاي قـديمي كتـاب الهـي          نظر به كيفيت نسخه   جز  اي   چاره واندازه آن نيست    
يد و راه شرعي براي انـدازه آيـات وجـود           آ  از آنها به دست مي     آيات    ديگر كههمانگونه  

  .ندارد
هـاي قـرآن نوشـته شـده در           نسخه ها و به آنچه در     و من پس از رجوع به آن نسخه       

آنها همانند ساير آيات با فاصـله متعـارف بـين آيـات             : موجود، يافتم ة  تفاسير چاپ شد  
شـاءاهللا     ان تـر آن،   نوشته شده و چه بسا برخي از داليل روشنگر ديگر در مقـام مناسـب              

  .بيايد تعالي،
 ولي چون   و ممكن است بگويند كه اين حروف اگرچه براي آنها معاني واقعي است            

  .نيك بينديش، شوند براي عموم پنهان است، آيه و عالمت شمرده نمي
  

  جهت ششم

  هاي مشتمل بر حروف مقطعه و محدوده مركب و بسيط آنها سوره
  .اند بدون شك در بيست و نه سوره تكرار شده) حروف مقطعه(بدان كه اين حروف

:  بعضي با دو حرف    و» ن«،  »ق«،  »ص«: بعضي از سوره با يك حرف آغاز شده است        
از حـروف  » س«حرف ندا و » ياء«محتمل است » يس«و در   » حم«،  »يس«،  »طس«،  »طه«

، و بعضي با سه حرف      »إنّك لمن المرسلين  «مقطعه باشد به دليل قول خداوند متعال كه         
  كـه در دو سـوره آمـده        طـور      همـان  و بعضي با چهار حرف    » طسم«،  »الر«،  »الم«: همانند
: و بعضي به پنج حـرف ماننـد آنچـه در دو سـوره آمـده اسـت              » المر«و  » المص«: است

                                                 
 )46/ دخان . (»مانند جوشيدن آب جوشان« .1
 )64/ الرحمن . (»گونند بستري سياه] آن دو بهشت[« .2
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  .»حم عسق«و » كهيعص«
كه بعضي از آنها فقـط در يكجـا ماننـد     اين حروف از اين جهت هم متفاوت هستند    

» طـس «و  » الر«و  » الم«مثل  ،  ها قرار دارند   برخي در آغاز تعدادي از سوره       اند و     آمده» ن«
  .»حم«و 

ايط و مركبات در كلمات عربي ماننـد بـسايط ايـن حـروف و               و پنهان نيست كه بس    
بنـابر آنچـه    ( مركبات آنها است يعني مركب در اسماي عربي بيشتر از پنج حرف نيست            

  .و شايد حكم اكثري باشد) گفته شده است
هـاي   زيـرا آن دو، در قـرآن  ، يك كلمه مركب باشد اشكال دارد» حم عسق«اما اينكه   

شود و آن اين است كه در  شوند؛ پس اينجا امر ديگري پيدا مي  موجود دو آيه شمرده مي    
اول از  ة  ها دو آي    و در بعضي از سوره     1ها آيه اول از حروف مقطعه است       بعضي از سوره  

 و بعـضي    3.اند  حروف مقطعه آغاز نشده    اها ب   و بعضي از سوره    2.باشد حروف مقطعه مي  
 بـه حـسب     4،شـوند  آيه شمرده نمـي   اند ولي يك     ها به حروف مقطعه آغاز شده      از سوره 

  .آنچه تفصيل آن گذشت
اند به هفتـاد     ها به آنها آغاز شده     همانا مجموع حروفي كه سوره     اينكه   و مطلب ديگر  
  .رسد و هشت حرف مي

  

  جهت هفتم

  مورد حروف مقطعه پيرامون روايات در
ست، پـس   كنيم زيرا آوردن تمـام آنهـا ممكـن نيـ           بخشي از اخبار را ذكر مي      ما در اينجا  
  :كنيم به آنچه مهمتر است اشاره مي

                                                 
اعراف، مريم، طه، شـعراء، قـصص، يـس،           عمران، عنكبوت، روم، لقمان، سجده،        بقره، آل :  سوره است  19و آن    .1

 .غافر، فصلت، زخرف، دخان، احقاف و شوري
 .تنها سورة شوري است .2
 . سوره است85 تعداد آن و .3
 .يونس، هود، يوسف، رعد، ابراهيم، حجر، نمل، ص، ق، ن و قلم: و آن ده سوره است .4
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الـم  «: روايـت شـده اسـت    ـ  الـسالم  عليـه  ـ  از كتاب معاني االخبار از امام صادق. 1
صـلي   ـ  حرفي از حروف اسم اعظم الهي است كه در قرآن پراكنده شده است و پيـامبر 

گاه خداوند را بـه  كند و هر آن را جمع مي ـ  السالم عليه ـ  يا امام ـ  اهللا عليه و آله و سلم
  1».شود آن بخواند پاسخ داده مي

: در تفاسير عامـه و خاصـه روايـت شـده اسـت      ـ  السالم عليه ـ  و از اميرالمؤمنين. 2
  2».حروف تهجي است] قرآن[اي است و برگزيده اين كتاب  براي هر كتاب گزيده«

» الـم  «معنـاي «: اسـت  ـ  السالم عليه ـ  و در تفسير منسوب به امام حسن عسكري. 3
الـف،  : اين است كه اين كتاب كه آن را نازل كردم حروف مقطعه است كه برخـي از آن             

شماست، پس اگـر    ) حروف الفبا (الم، ميم است و آن به زبان شماست و حروف هجاي            
  3».آن را بياوريد از راستگويان هستيد؛ مانند

ـ رـوجعفـ ـاب: ي نقل است كه گفتمو از عياشي از ابي لبيد مخزو. 4  ـ  الـسالم  عليـه   
رسـند كـه     اي ابالبيد بدون ترديد از فرزندان عباس دوازده نفر به پادشاهي مي           «: فرمودند

گيـرد و او      مي] خناق[شود و يكي از آنها گلودرد        بعد از هشتمي آنها چهار نفر كشته مي       
آنها گروهي هستند كه عمرشان كوتاه و مـدت حكومـت آنهـا كـم اسـت و          . كشد را مي 

يكي از آنها فاسقكي است ملقب به هادي و         . گري و پستي است     آنها حيله سيره و روش    
ابالبيد در حروف مقطعه قـرآن علـم بـسيار اسـت، خداونـد              اي     ].گمراه[ناطق و غاوي    
 ي اهللا عليه و آله و سلمصلّ ـ  را نازل كرد پس محمد» الم ذلك الكتاب«تبارك و تعالي 

او مستقر و ثابت شد و متولد شد روزي كـه  ة تا نور او آشكار گشت و كلم  ،  بپاخاستـ  
بيان روشن آن   : پس گفت . سال گذشته بود   103 هفتم   ةاز هزار  در حالي كه     متولد شد و  

در كتاب خداوند متعال در حروف مقطعه است آنگاه كه آنها را بدون تكرار بـشماري و                 
م هنگـام   هاشـ  كه يكي از بني   گذرد مگر اين     نيست كه روزها نمي    از حروف مقطعه حرفي   

 است و صاد    40 است و ميم     30الف يكي است و الم      «: گذشتن آن بپاخيزد سپس گفت    
                                                 

 .23االخبار، ص  معاني .1
 . رجوع كنيد3، ص 2 و از عامه به تفسيرالكبير، ج 32، ص 1البيان، ج  از تفاسير خاصه به مجمع .2
 .جوع كنيد ر62، ص )ع(به تفسير منسوب به امام عسكري .3
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الـم  « ـ  الـسالم  عليهـ  شود، سپس ابتداي خروج حسين بن علي مي 161اين   است و90
» المـص «از فرزندان عبـاس     ) قيام كننده (نگاه كه مدت او سر آمد، قائم        آاست، پس   » اهللا

كند، اين را بفهم و به گوش بـسپار           مي  قيام» الم«ام پايان آن به     خيزد، و قائم ما هنگ      برمي
  1».و آگاه باش و پنهان بدار

ا معنـاي   «: در حديثي آمده است ـ  السالم عليه ـ  و از معاني االخبار، از امام باقر و امـ
    و از امـام بـاقر      2».مـن خـداي مجيـد هـستم       ؛  انا اهللا المجيد   :عمران اين است كه     در آل » الم«
من خداي قدرتمند راستگو و ؛ انا اهللا المقتدر الصادق: المص معناي آن«: است ـ  السالم عليه ـ

  3».باشد ؛ ميراست كردار هستم
نـسبت داده شـده    ـ  علـيهم الـسالم   ـ  و با اين مضمون، روايات بسياري به اهل بيت

   دقو از تفسير قمـي بـا سـندش از امـام صـا        .  روايات مرسل هستند    است ولي بيشتر آن   
هـاي خداونـد بـه     اينهـا نـام  «آمده است كـه  » كهيعص«در كالم خداوند  ـ  السالم عليهـ 

  4».صورت پراكنده است
عجـل اهللا تعـالي فرجـه     ـ  الدين در حديثي آمده اسـت كـه از امـام قـائم     و از كمال

اين حـروف از خبرهـاي   «: ال شد، حضرت فرمودندؤاز تأويل اين حروف س ـ  الشريف
) ص(اش زكريـا را بـر آن آگـاه كـرد، سـپس آن را بـر محمـد                    د بنده غيبي است خداون  

  6. و از مناقب مانند همين روايت نقل شده است5».حكايت كرد
اسـت و  ) ص(هاي پيغمبر نامي از نام» طه«و اما «: است) ع(و در معاني از امام صادق     

  7».حق و هدايت كننده به سوي آنة اي طلب كنند: معناي آن اين است

                                                 
 .3، ص 2تفسير عياشي، ج  .1
 .22االخبار، ص  معاني .2
 .22االخبار، ص  معاني .3
 . 48، ص 2تفسير قمي، ج  .4
) عـج (طور مـستقيم از امـام عـصر         كند كه آن را به        ؛ از سعد بن عبداهللا قمي نقل مي       461، ص   2الدين، ج     كمال .5

 .پرسيده است
 .كند  پرسش كرده است نقل مي )عج(از اسحاق احمر در آنچه از امام عصر  ،84، ص 4طالب، ج  مناقب آل ابي .6
 .22االخبار، ص  معاني .7
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) ص(نازل شد، پيغمبـر   » طسم«وقتي كه   «نقل شده است؛    ) ص(ع از پيغمبر  و از مجم  
: انـد  و همچنـين گفتـه    » .طاء؛ طور سيناء، و سين، اسكندريه و ميم، مكّه اسـت          : فرمودند

  1».است) ص(المنتهي و ميم محمدةو سين؛ سدر  طاء، درخت طوبي،«
ـ «: روايت شـده اسـت كـه فرمودنـد          ) ع(و از خصال از امام باقر      ا بـراي رسـول   همان

هـايي    ن نيست؛ و اما نـام     آن است و پنج نام در قر      آده نام است؛ پنج نام در قر      ) ص(خدا
  2». احمد، عبداهللا، يس و ن است،)ص(محمد: ن استآكه در قر

هـاي خداونـد      از نام  صاد نامي «روايت شده است كه       )ع(و در مجمع از امام صادق       
  3».تعالي است كه به آن سوگند خورده است

ال شـد،   ؤاز امـام سـ    «: در حـديثي آمـده اسـت      ) ع(از امام كاظم  » علل الشرايع «در   و
وقتـي كـه   ) ص(يعني پيغمبـر  [ي كه فرمان داده شد كه از آن غسل كند، چيست؟            »صاد«

هاي عرش    اي از پايه    اي است كه از پايه      چشمه: ، حضرت پاسخ دادند   ]به معراج برده شد   
ند؛ و آن، همان است كـه خداونـد عـزّ و جـلّ              گوي  مي» آب زندگاني «جوشد و به آن       مي
 ز و ا  4».ص، و القرآن ذي الذكر؛ ص، سـوگند بـه قـرآن يـادآور و بيـدارگر                 « :فرمايد  مي

  . نزديك به همين روايت، نقل شده استالبيان مجمع
عسق، اعداد سـن قـائم اسـت، و قـاف     «: آمده است ) ع(و در تفسير قمي از امام باقر      

ه محيط بر دنياست، و سبزي آسمان از اين كوه است و علـم   كوهي است از زمرد سبز ك     
  5».است» عسق«هر چيزي در 

اي در    رودخانه» ن«و اما   «: روايت شده است كه   ) ع(و از معاني االخبار از امام صادق      
  6».بهشت است

ــه آن روايــت ديگــري اســت كــه مــضمون آنهــا مختلــف، و در ايــن      و نزديــك ب
                                                 

 .184، ص 7البيان، ج  مجمع .1
 .495، ص 2خصال، ج  .2
 .465، ص 8البيان، ج  مجمع .3
 .335، ص 2الشرايع، ج  علل .4
 .268، ص 2تفسير قمي، ج  .5
 .23االخبار، ص  معاني .6
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  1معنا متفق هستند؟
حديثي طوالني است كه در پايـان و        ) ع(از امام صادق  )] ره(صدوق  [ابويه  و از ابن ب   
منـه  «آنها نازل شده اسـت      ة  ياد كرد كه اين آيات دربار     ) ع(جعفر  ابو«: گويد  دنباله آن مي  

و فرمودند، و آن در وجه ديگري جز        » آيات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات       
  2».شود اري ميتاويل حيي و ابي ياسر و اصحاب آن دو ج

ة و نزديك به معناي آن برخي روايات ديگر است، كه تعدادي از آنها در ابتداي سور               
فاتحه گذشت، و ما در آنجا بحث را تفصيل داديم، و اخباري كه شامل حروف بسيط، و 
 ادات مفرد و آثار و خواص آنها بود، نقل كرديم، و در آنجا روايت مفـصلي را آورديـم                  

برخي   و 3.هاي اعيان خارجي آخرتي و دنيايي است        نام   د حروف تهجي،  كر  كه داللت مي  
  .آيد مي ـ به خواست خدا ـ روايات ديگر در آينده

ت تنها بـر پايـه مـصطلحات        او پنهان نيست، هر كس در تصحيح سندهاي اين رواي         
چه بسا اعتمـاد      اخير و جديد و آنچه در بررسي و نيكويي اسناد درست است تكيه كند               

گانـه،   هاي مشايخ سه تكيه بر بيشتر اين گروه از روايات مشكل باشد، مگر اينكه كتاب       و  
ايـن تـواتر اجمـالي و        ،)ره(هاي صـدوق    كه تعدادي از آنها را در بر دارد، به ويژه كتاب          
 نتيجه  ـ  و السالمةعليهم الصال ـ  حقة اطمينان و وثوق به صدور برخي از آنها را از ائم

  .دهد مي
از طـرق   ) تفسير مـراد از حـروف مقطعـه       ( مسأله   ست كه روايات در اين    و مخفي ني  

  . با سندهاي مختلف ضبط كرده است4عامه زياد است و طبري آنها را در تفسيركبيرش
آيد يك يا چنـد روايـت اسـت و     بنابر آنچه تفصيلش مي  مسأله   و براي هر نظري در    

آوريـم در جمـع بـين ايـن            مي چه بسا شخص دانا و بينا بعد از نظر و توجه در آنچه ما             
يعني روش پاسخ از پرسش به مقدار فهـم   ـ  كند زيرا اين روش پيدا مي روايات توانايي 

                                                 
 .29 ـ 22االخبار، ص  معاني:  بهرجوع كنيد .1
 .24همان، ص  .2
 . و پس از آن رجوع كنيد34به تفسير سورة فاتحه، مبحث حروف و اعداد، ص  .3
  .88 ـ 87، ص 1تفسير طبري، ج : رجوع كنيد به .4
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هاي گذشـته و ايـن زمـان         در زمان ـ   اي مختلف ـه كننده از يك حقيقت به عبارت      سؤال
  .گردد  به آن برمي متداول بوده است و بسياري از اختالف روايات

 كتاب الهي كه عين تفسير است، يگانگي و هماهنگي آن اخبار به             و با تدبر در تأويل    
شود؛ و به دليل غفلت از اصـلي كـه در جـاي خـود               حسب حقيقت و واقعيت ظاهر مي     

هاي وجودي به نسبت كسي كه آنها  بيان شده، يعني اين اصل كه معاني به حسب هويت        
كنيم مفهـومي اسـت كـه        يشوند، و ما آنچه از معنا تصور م        كند مختلف مي   را تصور مي  

نمايـد عـين     واقعيتش عين ذهنيت و نفسانيت است و آنچه را خداوند متعال تصور مـي             
كننـده   خارجيت و عينيت است، پس همه در اينكه معناست مـشتركند و لفـظ حكايـت               

براي معناي متصور براي ما است و صحيح است كه از آن معناي شامخ و بلند حكايـت                  
در ويـژه    ها زياد است، و بـه      يقت نباشد، زيرا مجاز در تمام زبان      كند اگرچه بر صفت حق    

ـ ن ز يا   اش، و بـه جهـت غفلـت از ايـن مطلـب در سـختي و        بـا نهايـت گـستردگي     ان  ب
  الجمـع   و اهللا ولـي  ـ  پراكندگي اخبار را گمان كردنـد  تنگي افتادند، و اختالف روايات و

  .و االتفاق
  

  جهت هشتم

  ين موضوعشده در ا پيرامون نظرات نقل 
طـور   رسد و براي افـزايش آگـاهي بـه         نظرات در اين موضوع به بيست نظر يا بيشتر مي         

  : كنيم اجمال به آنها اشاره مي
حروف مقطعه اسمي از اسماي قرآن اسـت، و شـايد نظـرش بـه ايـن                 : نظر قتّاده . 1

باشـند و ايـن      شود اين چنين مـي      مطلب است كه همه حروفي كه سوره با آن شروع مي          
  1.جريح نقل شده است ر از مجاهد و شعبي و ابننظ

اند كه خداوند متعـال بـه         هايي آغازكننده) اوائل سور ( حروف مقطعه : نظر مجاهد . 2

                                                 
 .6، ص 2؛ تفسيرالكبير، ج 47، ص 1؛ تفسير تبيان، ج 87، ص 1تفسير طبري، ج : رجوع كنيد به .1
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چيزي است كـه     دهد، عموميت ادعاي او شهادت مي    كند و آنچه بر      آنها قرآن را آغاز مي    
» ص«و » لمـص ا«و » حـم «و » الـم «: از سفيان و او از مجاهد نقل كرده است كـه گفـت            

 و مطلب سهل    1.ها را افتتاح كرده است     اند كه خداوند متعال به آنها سوره        هايي  آغازكننده
  .و آسان است

  2.ها است حروف مقطعه اسماي سوره]: كعب ابن[نظر ابي . 3
آيـد    و از سخن او بدست مـي      . حروف مقطعه، اسم اهللا اعظم است     : عباس نظر ابن . 4

   3.روف مقطعه به اسم اعظم را داردكه ادعاي اختصاص برخي از ح
حروف مقطعه سوگند است كه خداوند متعـال بـه آن           : عباس و نظر ديگري از ابن    . 5

قسم خورده است و آن از اسماي خداوند متعال است و ايـن قـول از عكرمـه حكايـت                
  4.شده است

ن انـد، هـر حرفـي از آ        حروف مقطعه از اسما و افعال     : عباس و نظر ديگري از ابن    . 6
و ايـن قـول از   . »انا اهللا اعلـم   «يعني  » الم«براي معنايي غير معناي حرف ديگر است پس         

  5.سعيد بن جبير حكايت شده است
 ـ  صلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم    ـ  و از ابن مسعود و گروهي از اصحاب پيامبر مكرّم

ونـد  اسـماي خدا  ) الفبـا (حرفي است كه از حروف هجاي       » الم«اما  : نقل است كه گفتند   
» حـم «و » الم«عباس در قول خداوند متعال كه  و همچنين از ابن. متعال گرفته شده است   

  ».تكه شده است  اسم تكه6؛اسم مقطّع«: نقل است كه گفت» ن«و 
ـ ها آغاز سورههمة : مجاهد گفته است. 7 و » الـر «و » طسم«و » حم«و » ص«و » ق « 

  7.وضع شده است) يحروف الفبا(هجاء ـ غير آنها

                                                 
 .47، ص 1؛ تفسير تبيان، ج 87، ص 1تفسير طبري، ج :  كنيد بهرجوع .1
 .5، ص 2؛ تفسير الكبير، ج 47، ص 1؛ تفسير تبيان، ج 87، ص 1تفسير طبري، ج : رجوع كنيد به .2
 .34، ص 1؛ البحرالمحيط، ج 87، ص 1تفسير طبري، ج : رجوع كنيد به .3
 47، ص 1بيان، ج ؛ تفسيرال87، ص 1تفسير طبري، ج : رجوع كنيد به .4
 .6، ص 2؛ تفسيرالكبير، ج 88، ص 1تفسير طبري، ج : رجوع كنيد به .5
 .88، ص 1تفسير طبري، ج : رجوع كنيد به .6
 .48، ص 1همان و تفسير تبيان، ج  .7
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حروف مقطعه حروفي است كه هـر حـرف از آن مـشتمل بـر               : نظر ربيع بن انس   . 8
حرف اسـت   29هايي از  حرف» الم«: معاني مختلف بسياري است، و قول خداوند متعال       

نيست مگر آنكه كليد اسمي از اسماي الهـي         از آنها   گردد و حرفي     ها مي  كه در همه زبان   
ها و بالها است و حرفي از آنها نيـست           تاست و حرفي از آنها نيست مگر آنكه در نعم         

  1.مگر آنكه مدت زندگاني و زمان قومي و پايان آنان است
  2.حروف حساب جمل است) الم: (و همچنين از اوست. 9

هـاي آن     براي هر كتاب سرّي است و سـرّ قـرآن آغـاز كننـده             : اند  و بعضي گفته  . 10
  3.است

ها ذكر    آن حروف كه در اوايل سوره      ذكرهاي الفبايند كه با       آنها حروفي از حرف   . 11
باشد، و آن متعـارف       حرف است نمي   28ة  ماند شده نيازي به ذكر ديگر حروف، كه باقي       

و بـه ايـن     . كه متعارف است كه در وسط بيايد و در اول و ابتـدا نياينـد              طور     همان است
لـف والـالم    اال«: باشـد    زيرا معناي كـالم اينطـور مـي         رفع داده شده است،   » الكتاب«دليل

والميم وهكذا البواقي، ذلك الكتـاب الـذي انـزل اليـك مجموعـا؛ الـف و الم و مـيم و                      
    4.»اين كتابي است كه در مجموع بر تو نازل شده است، همچنين ديگر حروف

هـاي   ها به حروف مقطعه آغاز شده اسـت تـا گـوش    اول سوره: اند گروهي گفته . 12
همديگر را بـه دوري از       هنگامي كه     باز كند، ) آنآيات قر ( براي شنيدن قرآن  را  مشركين  

كردنـد و وقتـي بـه سـوي آن ميـل كردنـد و گـوش دادنـد بـر آنهـا                       قرآن سفارش مـي   
  5.شد كه از آن حروف تأليف يافته است تالوت مي) قرآن(كتابي

اند كه خداوند كالمش را با آن آغاز كرده است تا اعالم نمايـد كـه                 آنها، حروفي . 13
  6.م شد و به پايان رسيد و كالم ديگر شروع شدسخن اول تما

                                                 
 .34، ص 1، البحرالمحيط، ج 88، ص 1تفسير طبري، ج : رجوع كنيد به .1
 .88، ص 1تفسير طبري، ج : رجوع كنيد به .2
 .94، ص 1المعاني، ج   روح ؛34، ص 1همان و البحر المحيط، ج  .3
 .48، ص 1؛ تفسير تبيان، ج 89، ص 1تفسير طبري، ج : رجوع كنيد به .4
 .6، ص 2؛ تفسير الكبير، ج 89، ص 1تفسير طبري، ج : رجوع كنيد به .5
 .7همان و همان ص  .6
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و ديگران نقل است كه مراد از حروف مقطعه اين است كه اين قـرآن                از قطرب . 14
از جنس همين حروفي است كه با آن در كالم خود با            ،  كه از معارضه با آن عاجز شديد      

  1.كنيد يكديگر گفتگو مي
دانـستند   ناي اينكه مردم اگر مي    حروف مقطعه اسماي خداوند متعال است به مع       . 15

كـه   »ن«و » حم«و » الر«كردند مثل   از آنها اسماي خداوند و اسم اعظم الهي را تأليف مي          
  2.جبير حكايت شده است و اين سخن از ابن. شوند مي» الرحمن«

جمع كردن تا آنجا كه : نظري كه از بعضي نقل شده و طبري آن را پذيرفته است .16
  ه رها كردن و دور انداختن اولويت دارد، و هنگامي كه قضايا زياد،            نسبت ب  ممكن است 

اشاره به آنها به لفظ واحد نيـست پـس    اي جز و اشاره به آنها غيرممكن است پس چاره      
  .جميع نظرات و بيانات است الف در حروف مقطعه، 

كند كه حرف مقطعه براي اهدافي است كـه در آخـر بـه               اما سخن كسي كه ادعا مي     
شود بـراي اينكـه بـرخالف سـنت و           نها اشاره كرديم پذيرفته نيست و به ديوار زده مي         آ

  3.اخبار و روايات است
و اين نظر گذشت كه حروف مقطعه از قرآن نيستند و به مرور زمان به قرآن اضـافه                  

  4.اند شده
ست حرف مقطعه از قرآن      ا و چه تفاوت بزرگي است بين آن و بين نظري كه مدعي           

هـا و اوراد و اذكـار برحـسب علـم      ر آن جميع كارهاي نيك و خبرهـا و اسـم  است و د 
  5.حروف و علم آفاق و علم اعداد وجود دارد

گويد حروف مقطعـه از علـوم پنهـان و از متـشابهاتي              مي كسي كه    طور بين   و همين 
 و بـين نظـر      6،است كه خداوند متعال به علم خود برگزيده و از اسـرار در پـرده اسـت                

                                                 
 .34، ص 1 ج  البحرالمحيط،؛ 33، ص 1البيان، ج  تفسير مجمع: رجوع كنيد به .1
 .34، ص 1؛ البحرالمحيط، ج 6، ص 2تفسيرالكبير، ج : رجوع كنيد به .2
 . و پس از آن90، ص 1تفسير طبري، ج : رجوع كنيد به .3
 .گذشت» جهت اول«در بحث » طه حسين«از  .4
 . نگاه كنيد35، ص 1؛ البحرالمحيط، ج 66 ـ 61، ص 1به شمس المعارف الكبري، ج  .5
 .3، ص 2تفسيرالكبير، ج  .6
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حروف مقطعه اينگونه نيـستند بلكـه بـه ناچـار ماننـد             : گويند   متكلّمين كه مي   گروهي از 
ها  ديگر آيات مورد فهم و تفهيم است، و آنها براي سخن خود به آيات و سنت و خطبه                 

زيـرا جميـع    ؛  دربرنـدارد را  اي   هاي آنهـا نتيجـه      و تمامي سخن   1كنند و عقل استدالل مي   
 خـارج   كمـي از آن   كه مقـدار    با آن منافات ندارد     شود   براي قرآن اثبات مي   چيزهايي كه   

...  است به زبان عربي روشن    يا   وباشد  كننده هر چيزي     تبيان و بيان  و با اينكه قرآن      باشد
آثـار و    هنگامي كه    طور ضروري تنافي نيست، به ويژه        ولي بين اين و آن به     . و مانند آن  

  . هستندنمايد كه حروف مقطعه از اسرار الهي سنت صحيح بيان مي
اگرچه مخالف ما بر عقيده خودش به آن استدالل كـرده  ـ  كند و آنچه آن را تأييد مي    

بـر شـما بـاد    «: نقل شـده اسـت   ـ السالم   عليهـ  روايتي است كه از اميرالمؤمنين  ـ است
به كتاب خداوند، در آن خبر پيشينيان شما و خبر آيندگان شما و حكـم مـا بـين       ] عمل[

فايده  است و كالم بي   ] جداكننده، روشنگر حق و باطل    [الخطاب   شما است و قرآن فصل    
كه قابل كشف نيست بـه      را   اين روايت به دربرداشتن قرآن اسراري        2».نتيجه نيست  و بي 

، »بر شما باد به كتاب خداوند     «: السالم  عليه ،دهد و اين بيان امام     حسب ظاهر شهادت مي   
سي غيرقابـل فهـم باشـد بلكـه او در مقـام      منافاتي ندارد كه مقدار كمي از آن براي هرك       

به ارجاع مردم به اهل      ِ وجودي آن است و شايد       تعظيم و بزرگداشت قرآن و اندازه سعه      
  .هستند ـ السالم عليهم ـ بيت قرآن اشاره كند كه اهل

آورد تا حـروف را بـه        خداوند متعال حروف مقطعه را    : نظر عبدالعزيز بن يحيي   . 17
كـه در تعلـيم     طـور      همـان  سپس به صـورت مركـب بياموزنـد،       صورت مفرد آموخته و     

  3.كودكان متداول است
تكلـم بـه ايـن حـروف متعـارف و عـادي اسـت و        : گويد و شخص ديگري مي   . 18

شناسد ولي تكلم به اسماي آنها مگر براي عالم به آنها ممكـن نيـست                هركس آنها را مي   

                                                 
 .4 ـ 3همان،  .1
و في القرآن . (313؛ تفسير قرآن كريم، صدرالمتألهين؛ و همچنين نگاه كن به نهج البالغه، حكمت        4همان، ص    .2

 )نبأ ما قبلكم و خبر ما بعدكم و حكم ما بينكم
 .6، ص 2تفسيرالكبير، ج  .3
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 اسما با آنكـه نوشـتن و چيـزي از    به آن ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  پس خبردادن او
دانست، معجزه است پس اولـين چيـزي كـه از كتـاب الهـي شـنيده                  اين كلمات را نمي   

  1.آيد هاي آشكار بدست مي شود اعجاز است افزون بر آنچه از آيات روشن و سوره مي
بكر تبريزي نقل است كه حروف مقطعه رد قول كسي است كـه پنداشـته                از ابي . 19

آن اعجاز و خبر از غيب اسـت بـه اينكـه گروهـي از                 و همچنين در   2؛استقرآن قديم   
  .پندارند مسلمين قرآن كريم و كتاب الهي را قديم مي

الم بكم ذلـك الكتـاب، يعنـي        «معنايش  » الم ذلك الكتاب  « :نظر قاضي ماوردي  . 20
ند زيرا  نزل عليكم، و المام به معناي زيارت و ديدار است، و خداوند متعال آن را فرمود               

  3».را مانند آمدن زاير آورد) قرآن( آن  ـالسالم عليهـ جبرئيل 
 4.دهنده است ماننـد حـروف نـدا        حروف مقطعه هشداردهنده و آگاهي    : عطيه ابن. 21

ارزش و گرانقـدر اسـت و        اين نظري نيكو است زيـرا قـرآن كـالم بـا           : گويد جزيني مي 
آگاه برسد پس رواست كه ة ه شنوندارزش است و سزاوار است كه ب هاي آن هم با   فايده

در عـالم   ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  خداوند متعال بداند در بعضي اوقات نبي مكرّم
  » حـم «و » الـر «و » الـم «بشري مشغول است پس جبرئيـل را هنگـام نـزولش بـه گفـتن             

   صـداي جبرئيـل   ـ  صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم     ـ  پيـامبر مكـرّم   اينكـه  براي. امر كند
ـ السالم عليهـ   را بشنود و به او توجه كند و گوش بسپارد، پس در آگـاهي دادن بـه آن    

  .تر و رساتر باشد حروف مبتكرانه عمل كرد براي اينكه در برخورد به گوش او بليغ
 سـخنان    شـنيدند در مـورد آن،      مـي  كه قـرآن را    ها هنگامي  عرب: اند  بعضي گفته . 22

متعال اين نظم جديد را نازل كرد تا از آن تعجب كننـد و              گفتند؛ پس خداوند     بيهوده مي 
پـس از حـروف مقطعـه       ] آيات[تعجب آنان از اين نظم جديد سبب گوش دادن آنها به            

  .شود و در نتيجه قلب آنها نرم و اثرپذير گردد

                                                 
 .7همان، ص  .1
 .همان .2
 .همان. 3
 .همان .4
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مقصود از حروف مقطعه، اعالم به حروفي است كـه كـالم از             : گويد  ديگري مي . 23
حرف را آورد كه نصف تمام حروف است و از هر جـنس            14پس،  شود؛   آنها تركيب مي  

ق، ك و از دو حـرف       : ح، ه، ع و از باالي حلـق       : از حروف حلق  . نصف آن را ذكر كرد    
ك  ق، ط، ازحروف شديده، همـزه و    س، ح، ك، ص، ه و     : م و از حروف همس    : شفهي

. ، ق، ي، ن   ء، م، ل، ع، ر، ط     ): جهريه( ط، ص و از حروف مجهوره     : از حروف اطباق   و
حجم تلفظ   نازك و كم  [و از حروف استفال     . ق، ص، ط  ): مستعليه( و از حروف استعالء   

  1.ق، ط: و از حروف قلقله. ء، ل، م، ر، ك، ه، ي، ع، س، ح، ن]: شونده، منخفضه
 از آن پيـروي  النثـر الفنّـي   دكتر مبارك صاحب كتـاب       كهنظر بعضي مستشرقين    . 24

ات و اشـارات موسـيقي اسـت كـه خواننـدگان آن را             حروف مقطعه اطالعـ   : كرده است 
موسيقي قديمي ساده بود و با يك حرف يا دو حرف يا سـه حـرف بـه                   .كنند تبعيت مي 

و راهنمـايي آوازخـوان و سـرودخوان بـه          جيـه   وشد و آن براي ت     هاي آن اشاره مي    لحن
غنـاي  طور دائم بر تقليـد         صداي مخصوص كافي بود و در كليساي مسيحي در اروپا به          

ـ يـوپـد، و در اتيـكردن افظت ميـمح) پورفيريوسي(فريفوري  اصـطالح   ـ  بـراي مثـال    
شود و رهبر گروه سرود آواز را با حروفي كه در قرآن به الم                موسيقي مشابه آن ديده مي    

كند، و دكتر مبارك براي تأييد  ، آغاز مي»روالن«در سرود ) I ـ  O ـ  A(شود يا به  ياد مي
الف الم ميم و آنهـا رمـز نيـستند ولـي           : شود اينچنين خوانده مي  » الم«د كه   كن آن بيان مي  

  .رمز صوتي هستند
در برخي مباحث پيشين گذشت و طـه         شناس ديگري مطلبي است كه     نظر شرق . 25

حسين نيز آن نظر را برگزيده است و آن چنين است كه حروف مقطعه به مرور زمان به                  
مـسعود و    هاي مختلف قديم است مانند نسخه ابـن        قرآن افزوده شده است و رمز نسخه      

  ...عباس و ابن
حروف مقطعه براي امتحان و آزمايش است و آنها خود نه معنـايي دارنـد و نـه                  . 26

فرمـانبردار از بنـده غيـر       ة  آن خواسـته شـده كـه بنـد        ة  مراد و مقصودي، بلكه به وسـيل      

                                                 
 .30 ـ 29، ص 1الكشّاف، ج : رجوع كنيد به .1
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داند عملي كه بـه آن        ينكه مي فرمانبردار شناخته شود مانند بعضي اعمال حج كه بنده با ا          
اي كـه اينطـور      نمايد و اين بنده از بنده      اي ندارد، فرمان حق را اطاعت مي        امر شده فايده  

  .تر است نيست، به خداوند نزديك
  

  .پيرامون اخباري كه در معناي حروف مقطعه وارد شده است  :دنباله
ه آنها از اسماي الهي و      اي كه اين حروف ب      اخبار و روايات و نظرات در رمز و اشاره        

  :كنند اختالف دارند افعال رباني مي
انا اهللا اعلم، يعني من خداي دانـا، يعنـي دانـاتر از هـر چيـز                 : الم به اين معناست   . 1

  1.داند نه غير او هستم يا او مي
اسـت،   ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  الف از اهللا و الم از جبرئيل و ميم از محمد. 2

 ـ  ي اهللا عليـه و آلـه و سـلم   صلّ ـ  از سوي خداوند بر زبان جبرئيل بر محمديعني قرآن 
  2.نازل شد

الملـك العظـيم    «: كند و الم بر قول تو يعني       الف بر سخن تو، يعني اهللا، داللت مي       . 3
المجيـد  «و ميم بـر اينكـه او   » .پادشاه بزرگ و چيره و مسلّط بر همه خلق       ،  القاهر للخلق اجمعين  

  3.كند داللت مي» شده در هر فعلش است شايسته و ستايش؛  فعالهالمحمود في كل
كاف از كافي و هاء از هادي و ياء از حكيم و عين از عليم و صـاد از                   : »كهيعص«. 4

  4.صادق است
  5.كاف، كربال و هاء، هالكت و ياء، يزيد و عين، عطش و صاد، صبر است. 5
  ، آخـر، ازلـي و ابـدي اسـت          يگانـه، اول  ) احـد (الف اشـاره اسـت بـه اينكـه او           . 6

  و ملـك و منّـان      ) بزرگـوار (و الم به اينكه او لطيـف اسـت و مـيم بـه اينكـه او مجيـد                    
                                                 

 .6، ص 2تفسيرالكبير، ج  .1
 .همان .2
 .25االخبار، ص  معاني: رجوع كنيد به .3
 .6، ص 2تفسيرالكبير، ج  ؛ 28 و 22همان، ص  .4
و كرده است، ) عج(هايي كه مستقيم از امام زمان  ، از سعد بن عبداهللا قمي در پرسش461، ص 2الدين، ج  كمال .5

 .اند آورده) عج( از اسحاق احمر در پرسش از امام زمان84، ص 4طالب، ج  در مناقب آل ابي
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  1.است) دهنده نعمت(
بزرگــواري و (خداونــد و الم، لطــف او و مــيم، مجــد ) هــاي نعمــت(الــف، آالء . 7

  2.اوست) عظمت
  3.ستا) از من(و ميم، منّي ) براي من(و الم، لي ) من(الف أنا . 8
اي از آن نيـست كـه عبـارت از اسـتقامت در              الف اشاره است به آنچه كـه چـاره        . 9

و الم اشـاره اسـت بـه        » 4إن الذين قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا      «شريعت در اول امر است      
و الذين جاهدوا فينـا لنهـدينهم       «شود به مجاهده و حفظ و رعايت راه          آنچه حاصل مي  

اي كه پايـانش     شود مانند دايره   به آنچه بنده در مقام محبت مي       و ميم اشاره است      5»سبلنا
قـل اهللا ثـم ذرهـم فـي خوضـهم           «از ابتداء آن است و آن مقام فناء در خداونـد اسـت              

  7 6.»يلعبون
هاي زبـان    و الم از كناره   ) دورترين نسبت به لب   (الف از دورترين قسمت حلق      . 10

بـراي    اول و وسط و آخر ذكر بنده جـز      است يعني ) از چسبيدن دو لب   (ها   و ميم از لب   
  9».سپس به سوي خداوند فرار كنيد 8؛ففرّوا إلي اهللا«خداوند متعال سزاوار نيست 

  10.بينم ، من خدا هستم كه مي»انا اهللا اري«: الر. 11
است كه فرمودنـد از   ـ  السالم عليه ـ  در تفسير ثعلبي روايت مسندي از امام رضا. 12

 پرسـيده شـد در جـواب    »الم«اين كالم خداوند متعال ة دربار ـ  المالس عليه ـ  امام صادق

                                                 
 .6، ص 2تفسيرالكبير، ج  .1
 .همان .2
 .همان .3
 )30/ فصلت . (همانا كساني كه گفتند پروردگار ما خداست و سپس پايداري كردند .4
 ) 69/ عنكبوت . (كنيم هايمان هدايت مي ها را به راهو كساني كه در راه ما جهاد و كوشش كردند، به يقين آن .5
 )91/ انعام . (هايشان بازي كنند سپس آنها را رها كن تا در بيهودگي بگو، خدا،  .6
 .8 ـ 7، ص 2تفسيرالكبير، ج  .7
 . 50/ ذاريات  .8
 .8، ص 2تفسيرالكبير، ج  .9

 .6همان، ص  .10
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خداونـد متعـال    : ابتداء: در الف شش صفت از صفات خداوند عزّوجل است        «: فرمودند
آفرينش همه مخلوقات را آغاز نمود، و الف آغاز حروف است؛ استواء، خداونـد عـادل                

است اسـت؛ انفـراد، خداونـد        ذاتي متوسط و ر     طور  به  و الف . كننده نيست  است و ستم  
متعال تنها و يگانه است و الف تنها و يگانـه اسـت؛ اتـصال و محتـاج بـودن خلـق بـه                        

خلق محتاج بـه خداونـد متعـال        ة  خداوند متعال، و خداوند محتاج به خلق نيست و هم         
چسبد و حروف بـه      همينطور الف به حروف نمي    . نياز از آنها است    هستند و خداوند بي   

و خداوند متعال به جميع صـفات خـويش         .  و الف جداي از غيرش است      چسبند آن مي 
كه خداوند عزيز   طور     همان و معناي الف از الفت است پس      . جداي از مخلوقاتش است   

و جليل سبب الفت مخلوقاتش اسـت همچنـين اسـت الـف كـه حـروف بـر او جمـع                      
  1».شوند و الف سبب الفت حروف است مي

 وجـه   36ها به نظرات گذشته وجوه مختلـف آن          لروشن است كه با افزودن اين قو      
  .شود وجوه افزوده مي] باز هم[گردد و با توضيحي كه خواهد آمد  مي

  
  راهنمايي و روشنگري

بدان كه شمارش تمامي احتماالت و وجوه ممكن نيست، زيرا سخن آنگاه كه بر مبنـاي                
پذيرد، و تو اگر پيرامون      شود و پايان نمي    اي منتهي نمي    عقل و نقل نباشد به حد و اندازه       

اين نظرات و اقوال بينديشي كه نه نوري در آنهاست و نه دليـل و مـدركي دارد، تكثيـر                    
يـابي، زيـرا    كه جز خداوند متعال نتواند آن را شمارش كند ممكـن مـي          وجوه را تا آنجا   

 امكان دارد حروف مزبور رمز و اشاره براي اين مسائل و مسائل ديگر شـبيه بـا آنهـا در                 
رو كه از طريق وحي براي ما وجه معلوم و مشخصي            و از آن  . اسم و لفظ قرار داده شود     

اثبات نشده است، ما توانايي تعيين يكي از اين وجوه را نداريم؛ هرچند در حد خودش                
  .خالي از شبهه و وهم باشد

و من اكنون تفصيل بحث را در اين مقام بنابر بعضي وجوهي كـه در كتـب مفـصل                   
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كنم تـا كتـاب از افـاده و           تعالي بعضي وجوه ديگر را ذكر مي      شاءاهللا     ان ا كرده و  آمده ره 
استفاده خالي نباشد، هرچند اطمينان و وثوق به مقصود اين حروف ممكن نيست، زيـرا               

شده يا كـشف و شـهود        يابي به مقاصد مولي جز از طريق الفاظ وضع         به ضرورت دست  
ي ما نه راهي به طريق اول هست و نـه راهـي             بيني برا  كه مي طور     همان ممكن نيست؛ و  

 باشد كه خداونـد متعـال آن را          بينيم؛ يابيم و مي   به طريق دوم، آنگونه كه در خودمان مي       
  .روزي ما نمايد

كنيم بلكه به     اخبار و روايات مختلف باشد را بيان مي       ة  و بعضي وجوهي كه فراگيرند    
اونـد متعـال هـدايتگر بـه راه         و خد . اقوال و نظـرات ممكـن شـود       ة  آن وجوه جمع هم   
  . راه راست را يافته آن كس كهمستقيم است و هدايتگر است ب  بهروزي و به راه

و شايد بعضي اخبار پيشين كه ظهور دارد در اينكه حروف مقطعه از اسـرار الهـي و                  
شـهرت پيـدا كـرده كـه      و. علوم الهي ناشناخته است؛ به اين گفتار اشـاره داشـته باشـد        

كند؛ ولي دانستي كه در آنها رواياتي اسـت كـه     بيت بر اين مطلب داللت مي      روايات اهل 
  .درپي بيان بعضي حدود حروف مقطعه و توضيح برخي مقاصد آن است

  

  جهت نهم

  صحيح و نزديك به واقع است مسأله پيرامون وجوه مفصل مذكور و آنچه در
  :و آن بسيار است

هـا را    حقيقت مبادي مجهول در سوره   بدان كه : گويد  شيخ در فتوحات مي    :وجه اول 
سـوره قـرار داده كـه آن     29و خداوند متعال آنها را     ... شناسد مگر اهل صور معقول     نمي

و بيست و » .هايي قرار داديـم  و ما براي ماه منزل 1؛و القمر قدرناه منازل «كمال صورت است    
ت كـه   نهمي قطب و مركزي است كه قوام فلك به آن است و علـت وجـود فلـك اسـ                   

ماندند و   باشد كه اگر نبود آن بيست و هشت تا بر جاي نمي             مي» الم اهللا «عمران   آلة  سور

                                                 
 .39/ يس  .1
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] اي خـرده  [1پس هـشت، حقيقـت بـضع   . شود حرف مي 78تمامي آنها با تكرار حروف     
االيمـان بـضع و   «:  ـ فرمودند صلي اهللا عليه و آله و سلماست كه حضرت رسول اكرم ـ  

حرف است و بنـده اسـرار ايمـان را           78، و اين حروف     ».تا است ايمان هفتاد و چند   ؛  سبعون
كه وقتـي   طور     همان ...هايش بداند  كند تا اينكه حقايق اين حروف را در سوره         كامل نمي 

حروف را بدون تكرار بداند، هشدار و آگاهي دادن خداوند را در آنها بر حقيقت ايجـاد                 
اش خواهـد    ذاتـي را بـه صـفات ازلـي        مانند بودن خداوند قديم      و پيدايش و يگانه و بي     

حـرف مفـرد و مـبهم       14دانست، پس خداوند حروف مقطعه را در قرآنش به صـورت            
 قـرار داد و     ]از مـا  [ارسال نمود، پس هشت حرف را براي شناخت ذات و هفت صفت             

، سـودا، صـفرا، بلغـم       )دم(خـون : هـاي مركّـب      و طبـع    چهار حرف براي شناخت مزاج    
حرف موجود پيدا شد و اين انسان در اين فلك است، و از فلك              باشد پس دوازده تا       مي

رسد بـه فلـك دوم و        تركيب شده است تا مي    ] حرف[ 8 و   9 و   10 و   11ديگر انسان از    
رسد چون احديت از چيزهايي است كه خداوند متعال در            به احديت نمي  ] انسان[هرگز  

  .آن يگانه است
ا در نگارش الـف و در لفـظ همـزه    سپس اينكه، خداوند متعال اول حروف مقطعه ر      

ة پس الف رمز براي وجود ذات بـا همـ         . و آخر حروف مقطعه را نون قرار داد       . قرار داد 
عـالم  ،  كمالش است زيرا محتاج به حركت نيست و نون رمز براي وجود بخشي از عالم              

ظاهر براي ما از فلك است و نصف ديگر نون معقـول بـر              ة  تركيب است كه نصف داير    
تمـام  ة ت دارد كه اگر براي حس ظاهر شـود و از عـالم روح منتقـل شـود دايـر             آن دالل 

ولي اين نون روحاني كه كمال وجود به آن است پنهان است و نقطـه نـون                 . خواهد بود 
  .محسوس دالّ بر نون روحاني قرار داده شده است

پس الف از جميع وجوه كامل و نون ناقص است، خورشيد كامل و ماه ناقص است، 
كند و بـه     را ماه تاريك است و صفت نورش عاريتي و امانتي است كه آن را حمل مي               زي  

اش ثبوت دارد و ظهور سه براي سـه اسـت پـس سـه تـا بـراي                     اندازه تاريكي و پنهاني   

                                                 
 )فرهنگ معين. ( است9 تا 3گويند كه مقدار آن  مي» خرده«بضع را به فارسي  .1
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طلـوع مـاه قلبـي الهـي در حـضرت            غروب ماه قلبي الهي در حضرت احديت و سه تا         
 آمد است قدم به قدم، و هرگـز اخـتالل           در رفت و  ] ماه قلب [رباني است و بين آن دو،       

  .يابد نمي
برخـي از مراتـب پيوسـته       : سپس خداوند متعال اين حروف را بر مراتبـي قـرار داد           

و برخي از مراتب مفرد و تنها و برخي         ] مقطوع[است و برخي از مراتب جدا       ] موصول[
 وصل و   سپس آگاهي داده است كه در هر      . و برخي جمع است   ] مثني[از مراتب دوتايي    

پيوستگي، انفصال و جدايي است و در هر انفصال و جدايي وصل و پيوسـتگي نيـست                 
كنـد پـس     پس هر وصلي داللت بر جدايي كند و هر جدايي داللت بـر پيوسـتگي نمـي                

بـه  ) جـدايي (در جمع و غيرجمـع اسـت و فـصل           ) پيوستگي و جدايي  (وصل و فصل    
ده شده از حـروف، اشـاره بـه فنـاي           پس آنچه تنها قرار دا    . تنهايي در عين جدايي است    

رسم عبد در ازل دارد، و آنچه دو تا قرار داده شده به وجود رسم عبوديـت در حـال و                     
تـا آنجـا كـه سـخناني        ... اكنون دارد و آنچه جمع آورده شده است اشـاره بـه ابـد دارد              

 كه  آيد و آميختگي و اجمالي در كالم وجود دارد         اي از آن بدست نمي     گويد كه نتيجه   مي
  1.اينجا جاي طرح و بحث آن نيست

  هـاي اعـداد     كـاري  و در كالمي كه از او نقل شده است بـه احكـام حـروف و ريـزه                 
و اول تفـصيل از تـاريكي تـا         . كند كه سه هـزار و پانـصد و سـي و دو اسـت               اشاره مي 

روشنايي خورشيد است سپس تا آخرين تركيبي كه در آن كلمه و روح نازل شد و بعـد                  
كنــي و آن را وا  كــم مــي كنــي و كــسري را  آن، آن را ضــرب و جمــع مــياز شــمارش

شود حتي تـا شـكافتن و از بـين رفـتن          گذاري؛ آنگاه تمام شريعت براي تو ظاهر مي        مي
  .طبيعت

: كنـد  عزّ بن عبدالسالم است كه نقل مي كند روايت اي آن را تأييد مي و آنچه به گونه   
استخراج كـرد  » حم عسق«جنگ معاويه را از  ـ  دكه برترين درود و سالم بر او با ـ  علي

 از قـول    583المقدس را در سال    و ابوالحكم عبدالسالم بن برجان در تفسيرش، فتح بيت        

                                                 
 .60 ـ 59، ص 1 ج  فتوحات مكيه، .1
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  1.استخراج كرده است»  في ادني األرض، غلبت الروم،الم«خداوند متعال 
 كند و آن اينكه عدد      براي استخراج آن روش ديگري را ذكر مي       ] الدين محيي[و شيخ   

، مقدار بضع در آيه جمع كـن كـه   8شود، و آن را با        مي 8را با جزم صغير بگير كه       » الم«
 بـاقي   15 كـم كـن پـس        1)الـف تأسـيس   (شود و يكي را براي الف به دليل اُس            مي 16
ماند و آن را در نزد خود نگهدار، سپس به حساب آن با جمل كبير، كه جـزم اسـت،                     مي

 ضرب كن و تمام آن را سال قرار بده، حاصل ضرب            71 مقدار بضع را در      8برگرد پس   
گردد و آن زمـان فـتح         مي 583افزايي     را به آن مي    15آيد سپس    بدست مي  568براي تو   

المقدس است بنابر قرائت غَلَبت به فتح غين و الم و سيغْلَبون بـه ضـم يـاء و فـتح                      بيت
  .استهاي كالم و اسرار آياتش دانا   و خداوند به پنهاني2.الم

وجـود از  ة گانـه بـه همـ     با اين حروف سـه    : در تفسيرش گفته است   ] الدين محيي[و  
كند؛ زيرا بنابر آنچه گذشت الف اشاره به ذاتي دارد كـه   جهتي كه كل آن است اشاره مي   

اول وجود است، و الم اشاره است به عقل فعال كه جبرئيل ناميده شده است و او وسط                  
  و مـيم بـه محمـد      . سـازد   گيرد و به انتها جـاري مـي         ميوجودي است كه از مبدأ فيض       

 است كه دايره وجود بـه او        ـ اشاره دارد كه او پايان وجود       صلي اهللا عليه و آله و سلم      ـ  
  3.پيوندد شود و به اول آن مي كامل مي

از دو الف تركيب شده است يعني به ازاي ذات          ) ل(الم  : اند  و بعضي گذشتگان گفته   
گانه الهي است كه به آنها       ه است كه آن دو، دو عالم، از عوالم سه         شد با صفت علم وضع   
اسمي از اسماي خداوند متعال است زيرا هر اسم عبارت از ذات      » الم«اشاره كرديم پس    

ميم اشاره به ذات با جميع صـفات و افعـال اسـت كـه در         ) م(و اما   . با يك صفتي است   
شناسـد آن    طوري كه نمي     است به  صورت محمديه كه اسم اعظم الهي است پنهان شده        

كه صورت ذات است چگونـه در آن         »م«داني   آيا نمي . شناسد را مگر كسي كه آن را مي      

                                                 
 )136، ص 5التمهيد، ج . ( يك حرف متحرك باشد ،]قافيه[الفي كه بين آن و حرف روي  .1
 .60 ـ 59، ص 1فتوحات مكيه، ج  .2
 .13، ص 1الدين، ج  ير القرآن الكريم، منسوب به محييتفس: مراجعه كنيد به .3
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  1.پنهان شده است، زيرا در ميم ياء و در ياء الف است
و سرّ قرار دادن حروف تهجي اين است كه هيچ حرفي نيست مگر اينكه در آن الف                 

م ذلك الكتاب الموعود، يعني صورت كـل، آن چيـزي           ال: باشد پس معناي آيه اين است     
كتاب جفر و جامعه كه مشتمل بر هر چيز است به آن اشـاره شـده اسـت،                  ة  كه به وسيل  

عجـل اهللا تعـالي   ـ وعده داده شده است به اينكه در آخرالزّمان همراه مهدي  ) الموعود(
و . آن است مگر اوكه حقيقت طور   همانكند است، آن را قرائت نميـ ف  ـريـفرجه الشّ

ة است كه عقل كل است و جامعه صفحه و نوشت         ) لوح قضا (حكم  ة  جفر صفحه و نوشت   
و اندازه هر چيز است كه او نفس كل است؛ پس كتاب جفر و جامعـه               ) لوح قدر (مقدار  

ة سـور : گـويي  است كه مـي  باشد مانند اين سخن تو يعني دربردارنده كل آنچه بود و مي  
  .بقره و نمل

 براي انسان، كه گزيده و خالصه همه موجودات است، و مراتبـي ماننـد               2:موجه دو 
هاي ديگر است؛ پس هرچـه بـر    هر مرتبه از آن حقيقت و رقيقه مرتبه     ،  مراتب عالم دارد  

شود رقيقه و پايين آمده و نمودار چيـزي اسـت كـه بـر زبـان                  اش جاري مي    زبان بشري 
اي اسـت     شود رقيقـه   اش جاري مي    ان مثالي و آنچه بر زب   . گردد اش جاري مي    مثالية  مرتب

ايـن مراتـب رقيـق      ة  و همينطور، و همـ    . شود براي آنچه بر زبان دلش جاري مي      ) نازله(
شده آن چيزي است كه در عالم مشيت ثابت است و انسان به مقـدار شـعور و درك آن                

ـ ة  شود و كسي كه از انسان غيـر از جنبـ            مراتب و اتصال به آنها برتري داده مي        شري را  ب
و بدون ترديد بيـشتر مـردم از اكثـر         . ارزش چارپايان است  ،  كند پس ارزش او    درك نمي 

كننـد و    اين مراتب غافلند و از انسان غير از آنچـه در پوسـت انـسان اسـت درك نمـي                   
 هنگـامي كـه   شخصي كه به آن مراتب آگاه است و آن مراتب در او محقق شـده اسـت،    

رد، حقايق آن كلمه و صور حـروف آن را در مراتـب             اي بر زبان آو    خود يا ديگري كلمه   
  .يابد كند يا حقيقت آنها را در خود مي باال درك مي

كه هر حرف از قرآن در الواح عاليه از كوه احد بزرگتر اسـت، در ايـن        : و اين سخن  
                                                 

 .الف اشاره به ذاتي است كه اول وجود است .1
 .38، ص 1، ج ةتفسير بيان السعاد: نگاه كنيد به .2
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  .مرتبه از ادراك و يقين و تحقق صحيح است
يابـد و     يا به آنها آگاهي مي     كند و گاهي انسان نخست به مراتب باالتر تحقق پيدا مي         
شود كه رقيـق شـده و سـهل و           سپس از آن منازل و مراتب بر بشريتش كلماتي نازل مي          

  .ه استشد آن حقايقي است كه در آن مراتب بر او ظاهر ة آسان شد
شـنيد كـه نـشانگر       و از حاالت برخي افراد حكايت شده است كه هرگاه كالمي مـي            

رفت و گـاهي هنگـام غـش بـه      بشري بيرون مية  ز پوست معاني عالي بود غش نموده و ا      
به حـالتي شـبيه    ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  نمود و رسول خدا حقايق الهي تكلم مي

صـلي اهللا عليـه و   پيامبر اكرم  ـ  شد و در اين هنگام بر او آن هنگام نزول وحي دچار مي
ة د، و همچنـين بـر مرتبـ   شـ  حقايق در آن مراتب به نحو تفصيل ظـاهر مـي   ـ  آله و سلم
ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  بشريتش گـشت و نـازل شـده،      به نحو تفصيل نازل مـي  

  .شود كالم الهي و حديث قدسي ناميده مي
صـلي اهللا   ـ  شد و بـر بـشريت او   و گاهي حقايق به نحو اجمال و بساطت ظاهر مي

اجمال و به حروف مقطعـه  ة قاز آن به طريو شد  همانند آن نازل مي ـ  عليه و آله و سلم
  .شود مانند فواتح سور تعبير مي

و تأويل قرآن عبارت از برگرداندن الفاظ قرآن به حقايق ثابـت الفـاظ در آن مراتـب           
  .باشد مي

و بطون قرآن عبارت از آن حقايق در آن مراتب است و آن مراتب به اعتبار كليـاتش            
اخبـار و روايـات     . رسد هزار مرتبه مي  هفت مرتبه است و به اعتبار جزئياتش تا هفتصد          

بطون اختالف دارند و براي اينكه تعبيـر از آن حقـايق بـراي       ة  در حد و اندازه و محدود     
ـ ها ممكن نيست مگر با مثال] طبيعت بشري[هاي طبع  غافلين در خوابگاه كه طور   همان 

 مـراد از  روايـات در  ـ  .شـود  ها خواب به صورت مثال ظـاهر مـي   آن حقايق براي انسان
اي از رمـز و      ها مختلفند، بنابر اين احاطه به آنها ممكن نيـست بلكـه چـاره               فواتح سوره 

  .اشاره و اجمال و تشابه نيست
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 و  كلمـات مركـب هـستند،   ة  اصـل و ريـش    ، بدان كه حروف مفرد لفظي     1:وجه سوم 
 مفهوم از مركب بنابر استقرا در بيشتر يا در كل امور غيربـسيط اسـت، پـس ظـاهر ايـن                    

باشـد كـه در       هـاي عـالم مـي       است كه بودن آن حروف به ازا و در برابر اصول و ريـشه             
، اول حـروف در  ]كـالم [كـه در مراتـب   طور   همان هستند، مقايسه به اجزاي عالم بسيط    

شود، نفس رحماني نيز پديدآورنـده بـسايطي اسـت كـه اصـول و                 نفس انساني پيدا مي   
  از انـسان بـه     ة  و هـر حـرف از حـروف صـادر         انـد،    هاي مقيد و مركـب     هاي عالم   ريشه

باشد تا آيه، يعني انسان، با صـاحب آيـه مطابقـت             ازاي حقيقتي از آن حقايق بسيطه مي      
  شـود تـا شايـستگي آئينـه بـودن را پيـدا              كند، و بين مقام لفـظ و معنـا تطـابق حاصـل              

  .كند
با عقل خود نسبت بـسيط بـه مركبـي كـه وجـودش فـرض شـده را                    هنگامي كه    و
حظه كردي؛ به قوه حدس درياب كه مركب در اعيان خـارجي تحقـق نيافـت مگـر                  مال

،  اينكه بسايطي كه اصول آن مركبات هستند بر مركب در اعيان خـارجي پيـشي گرفـت                
پس گويا كه آفرينش بسايط بر آفرينش مركبات مقدم است بنابر اقتضاي نظام اكمـل تـا          

ه در عالم مركبات تركيـب عـارض آنهـا     هايي ك  هايي باشد براي حصه     در جايگاه گنجينه  
و إن من شيء إلّا عندنا خزائنه و ما         «: شد و شايد به آن نظر دارد سخن خداوند متعال         

هاي آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه           گنجينه اينكه   هيچ چيز نيست مگر    2؛ننزله إلّا بقدر معلوم   
  ».فرستيم نمي معين فرو

 ويژه  به ـ   اصول در عالم وضع و داللت مناسب استو آن چيزي كه با آن بسايط و
اد نقـل شـده اسـت     كه از صيمري و ابـن طور   هماناگر داللت، ذاتي باشد حـرف   ـ  عبـ  

  مفرد است پس همانند اين است كه آن حروف بالذات يا به وضع بر آن حقـايق داللـت     
  .كنند

كان و اصول هر چيـزي      الهي هستند كه ار   ي   و پنهان همان اسما     و اما حقايق پوشيده   
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كنند به اينكـه     اند و آن حروف مفرد بر آن حقايق داللت مي          را با پرتو و آثارشان پر كرده      
خداوند متعـال در ابتـدا      «: هريك در برابر هريك است و روايتي كه در پيش گذشت كه           

 آن) ره(بابويـه  و ابن. كند  به مانند آن اشاره مي    1».را خلق فرمودند  ) تهجي(حروف معجم   
را در كتاب توحيد از امام رضا ـ بر او درود و ثناء باد ـ روايت كـرده اسـت و بـه ايـن       

هـيچ حرفـي نيـست مگـر آن اسـمي از            «: كنـد  اشاره مي ] السالم  عليهعلي  [مطلب كالم   
  2».اسماي خداوند عزّوجل است

پيش از اين شرح و تفصيل معاني حروف را بيـان كـرديم و اگرچـه بعـضي از آنهـا                 
ولي آنگاه كه آنها را بـا         رسند كه آنها اسم براي خداوند متعال نيستند،           به نظر مي  اينگونه  

نسبت به خداوند سبحان مالحظه كني، چه بسا براي تو مـشتقي از آن ظـاهر شـود كـه                    
توصيف خداوند به آن صحيح باشد و الزم نيست كه مـدلول آن اخبـار و روايـات ايـن         

: آيد  كه گاهي اين گمان پيش مي     طور     همان كندباشد كه حروف مفرد داللت بر مركبات        
و بـر خداونـد سـبحان بـه         ) خـارجي (آيا صحيح است هر دو گروه بر آن حقايق عينـي          

  !اعتباراتشان داللت كنند؟
اين كتاب  ة  همانا برگزيد  « :اين سخن كه پيشتر بيان شد      كند و گاهي بر آن داللت مي     

 هـا گذشـت   و توضـيح فـواتح سـوره     و بسياري از آنچه در بيان        3،».حروف تهجي است  
رسـد    تفسير حروف، اسماي خداوند سبحان است يا آنچه از آن اين معنا بـه مـشام مـي                 

 4.باشد نوشته شده اسـت     و آنچه مي   مانند تفسير نون به مدادي از نور كه با آن آنچه بود           
نكـه  كه ظاهر اين است كه نون از بسايط اوليه است و منافاتي ندارد با اي               پس به درستي  

 پس همانا بهشت مخلوق روحاني و جسماني است و آن نهـري             5،نهري در بهشت باشد   
در معاني روحاني و در مقام اسماي الهي است يا اينكه هنگام تنزّل بـه بهـشت مـادي و          

كه نهر و نور و نون در الفاظ متناسب هستند، پـس            طور     همان گردد پس  مقداري نهر مي  
                                                 

 .43االخبار، ص  ؛ معاني233توحيد، ص : رجوع كنيد به .1
 .44االخبار، ص  ؛ معاني235توحيد، ص :  كنيد بهرجوع .2
 . رجوع كنيد3، ص 2سنت به تفسيرالكبير، ج   و از اهل32، ص1البيان، ج  از تفاسير شيعه به مجمع .3
 .23االخبار، ص  معاني: رجوع كنيد به .4
 .همان .5
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  .اند در معاني هم متناسب
كند؛ و چه بسا صـحيح   وصف آن در تورات، به فرشته آن را تأييد مي        :  مطلب گزيده

يا اسم ملك موكِّل بر آن و واقـع در زيـر            . است كه بر آن حقايق لفظ ملك اطالق گردد        
مبـدأ و    كه اطالق لفظ جنّت بـر بهـشت و در         طور     همان فرمان آن، كنايه براي آن باشد؛     

ـ         . شود صحيح اسـت    جنّت ظاهر مي   با تنزل آن  كه  ،   آن اصل ة و چـه بـسا آنچـه در دنبال
  . آن را تأييد كند؛ به آن بنگر1روايت علي بن ابراهيم قمي است

 مانند همـان چيـزي   2وارد شده كه آن چشمه يا آبي كنار عرش است » صاد«آنچه در   
هـا بـه    همچنين آنچه وارد شده از تفسير بعضي فواتح سوره        است كه در نون گذشت، و     

المنتهـي و   ةو درخـت طـوبي و سـدر    ـ  صلي اهللا عليه و آلـه و سـلم   ـ  منبي مكرّم اسال
تفـسير   ـ  الـسالم  عليـه  ـ   و غير آنها يا بعضي آيات كه با حضرت اميرالمؤمنين3طورسينا

شود؛ مانند آياتي كه از ابن شهرآشوب حكايت شـده كـه          بر مانند آن حمل مي     4گردد مي
يل آن است كه آن حقايق، معاني براي آن         پس حقيقت تأو  . رسد  آيه مي  300تعداد آن به    

ها است و الفاظ مظاهر آن حقايق باشد به اين ضرورت كه امور عالم پايين حـاكي                  قالب
 آن است و اين همان اسـت بـه          ]پايين آمده [و آن صورت نازل     . از امور عالم باال هستند    

 حـد تـام     صورت باالتر و واالتر، پس همانا معلول حد ناقص براي علت است و علـت              
   .براي معلول است

پس همانا براي حقيقـت      5است) كوه(و نزديك به آن، سخن در تفسير قاف به جبل           
ناميده ) كوه(نمايد در عالم الفاظ جبل  قاف در عالم بسايط چيزي است كه وقتي تنزّل مي         

  . باشد اي از عوالم مي شود و كوهي محيط بر كل عالم يا مجموعه مي
انـد ظـاهر    ديگري كه در حروف مقطعه مركب يا مفـرد وارد شـده  و از اينجا تفاسير    

                                                 
 .380، ص 2تفسير قمي، ج : رجوع كنيد به .1
 .335، ص 2الشرايع، ج  ؛ علل22ص االخبار،  معاني: رجوع كنيد به .2
 .184، ص 7البيان، ج  مجمع .3
 .  و پس از آن183، ص 35بحاراالنوار، ج  .4
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شود و مركبات از حروف مقطعه، جداجدا هستند به شهادت قرائـت آنهـا كـه مفـرد                   مي
  .است

 ظهور آثار اين حقايق در اين عالم به حسب دهر و زمان مختلـف اسـت پـس                   ،بدان
ست و مقابـل آن پنهـان       شود كه ظهور بين و روشن ا       يكبار ظهور بعضي از آنها قوي مي      

گردد و بار سوم متوسط، پس براي هر دوي آنهـا ظهـور              و بار ديگر عكس مي    . گردد مي
خـاص محـدودي اسـت      ة  است و براي غلبه و چيرگي هريك از آنها زمان معين و دور            

آمـد  ) زمان آن ( و آنگاه كه نوبت آن    . است  مطابق آنچه خداوند سبحان به آن حكم كرده       
سـپري شـد، از آنهـا گرفتـه          هنگامي كـه     باشد، و  ي اهل آن اسم مي    ملك و سلطنت برا   

كه طلوع كرد آثـار طلـوعش از روشـنايي و            و آن مانند خورشيد است هنگامي     . شود مي
شود، و هر چقـدر بـاال بيايـد آثـارش زيـادتر              گرم كردن و ديگر آثار در عالم آشكار مي        

 و رطوبـت اسـت، و هنگـامي    النهار، برعكس آن حالت تاريكي و سرما شود تا نصف  مي
شود كه در ايـن      كه وسط آسمان قرار گرفت نزول و نقصان تا غروب خورشيد آغاز مي            

شب رو به زيادي اسـت، سـپس      شود و رطوبت تا نيمه     هنگام ظلمت و تاريكي چيره مي     
يابد و همچنين در بيشتر وجـودات ايـن عـالم،            بنابر اقتضا، تا طلوع خورشيد كاهش مي      

نماينـد و    ايـستند و توقـف مـي       يابند تا زماني كـه مـي        كنند و كمال مي     مي پس آنها آغاز  
  يابند تا به آنچه كه مانند حـال اول اسـت برسـند، و انـسان در آغـاز، از هـر                        كاهش مي 

كند تا حـد جـواني، قـوه و كمـال             د و شروع به رشد مي     كن ميپيدا  جهت ضعيف وجود    
  .يابد مي

 غروب است بلكه براي هر صنف و نوعي         براي هر موجودي طلوع و    : گزيده سخن 
ظاهر و نمايي و باطن و خفايي است كه پيرو ظاهر و باطن اسم و طلـوع و غـروب آن                     

شود كه براي هر طائفه و گـروه خاصـي زمـاني بـراي طلـوع                 است، و از اينجا ظاهر مي     
  زمان طلوع اسـمي    ،فرمانروايي آنها و ظاهر شدن استيال و شوكت آنها است كه آن زمان            

بنابر ايـن بـه درسـتي مـردم بـر ديـن پادشـاهان و                . اند    است كه به آن انتساب داده شده      
  .حاكمان خود هستند

موافق بودن مدت آن فرمانروايي بـا عـدد حـروف آن            : نمايد  و آنچه اعتبار، حكم مي    
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اسم به طور طبيعي و ذاتي است، پس حرف در اينجا، قالب و كالبد معناسـت و اصـل،                   
  :  صفات معناسـت، و در ايـن هنگـام صـحيح اسـت كـه گفتـه شـود                   موافقت حرف در  

ها بـر پيـروزي مظهـر آن آغازكننـده سـوره داللـت               هر آغازكننده از آغازكنندگان سوره    
 بـه آن    ]آغازكننـده [كند و مدت فرمانروايي او مقداري است كـه حـروف آن فاتحـه                مي

  .كند داللت مي
ا متعلق به اين مطلب مختلف و زيـاد         ه سوره) آغازكنندگان( و پنهان نيست كه فواتح    

اميـه   عباس و به سرآمدن دولـت و حكومـت بنـي           است، بعضي از آنها متعلق به قيام بني       
 بعضي از آنها متعلق به انقراض و نابودي اديان          1،بنابر آنچه گذشت  » المص«است مانند   

ــدگاني آنهاســت و   ــوارد ديگــرو احــزاب و مــدت زن ــين م ــه در همچن ــه ك   ، همانگون
  هـاي قـائم     عدد سـال  » عسق«و اما آنچه وارد شده است كه         2.ي اخبار پيشين ديدي   برخ

» عـسق « موافق آن است كه علم هر چيـزي در  3،استـ اهللا تعالي فرجه الشريف   عجلـ 
  هـا زمـان ظهـور علـم و شـناخت و حقيقـت و نـابودي باطـل و                     باشد، چـون آن سـال     

 وارد شـده    4»، قادر و قوي   )شنونده(يع  عالم، سم «،  »عسق«و اينكه در معناي     . جهل است 
  كـه بـا قـوت و قـدرت         ) شـنيدن (است به اين دليل است كه در آن حكم علـم و سـمع             

شود، زيرا قوت و قدرت به دست مظهر علم و شنوايي             جمع شده و همراهند آشكار مي     
  .است

تـأثير   ـ  يعنـي حـم عـسق    ـ  كند كه در قرائت اين حـروف  و اين مطلب را تأييد مي
 در آشكار شدن علوم و معارف بلكه در ظهور دولت حق در عالم صـغير اسـت        شگرفي

در دعا  » كهيعص«و به تحقيق لفظ     . كنندگان آشكار شده است    تجربهة  بنابر آنچه در تجرب   
و ظـاهر   .  واقع شـده اسـت     5مكرّر وارد شده است كه يا به آن قسم خورده شده يا منادا            

و . اهليـت آن را داشـته باشـد    كسي كه  براياين است كه براي آن دو شأن و مقام است   
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  .باشد  كند كه مدلول آن دو از حقايق اسماي عيني الهي مي اين تأييد مي
الجمله اسـتخراج     في) يعني اجتماع قدرت و علم    (اشاره كرديم   » عسق«و از آنچه در     

شود و آن اينكه هـر       وجه ديگري براي داللت فواتح سور بر زمان فرمانروايي ممكن مي          
جايي كه در آن برخي حروف باشد بر فرمانروايي و قدرت يا قوت يا آنچه مانند آن دو                  

را كند، پس ظهور معاني آن را در مظاهر باقي حروف جمع شـده بـا آن                  است داللت مي  
 ديگـر كنـد، و در       كند بنابر اين، در اينجا بر فرمانروايي عالم شـنوا داللـت مـي              اقتضا مي 

  .حروف بر همين قياس
 يبر حقايق اسما    آنچه ما ذكر كرديم كه حروف تهجي داللت        : است ر اين روشن  بناب
دارد اساس علم حروف و احكام آن و آثار مترتب بر آنها است و آن اسماي الهـي                  الهي  

  :شود به تقسيم مي
  كل در وحدت است؛ة اسم اعظم و آن به منزل. 1
  اسماي جالل و جمال؛. 2
  .اسماي كلي و جزئي. 3

  .دهد آنچه در تفسير آحاد حروف تهجي گذشت گواهي ميمسأله  و بر اين
 حـروف اسـم اعظـم الهـي         ،فواتح سور «شود وجه اين روايت كه       و از آن آشكار مي    

اسم اعظم الهي از اسـماي ذكـر شـده داللـت      آيد كه فواتح بر غير  و از آن برمي  1».است
آن اسـم اعظـم داللـت       همه با هم جمع شوند بـر         هنگامي كه    كند، در نتيجه مفردات    مي
  .ها است و خداوند عالم به اسرار و پنهان. كنند مي

  
  . آنچه به واقعيت نزديك استدرتحقيق مطلب 

مكّـي و   ة  سـور . مانند قرآن جاللين و غير آن     ـ    رآنـهاي ق   در مصحف : وجه چهارم 
هاي مكّي و مدني ذكر شده است و همچنين دانستي كـه             مدني و عدد آيات سوره    ة  سور
هاي بسياري روشـن اسـت، بـه         اند و اين در سوره     ها يكباره نازل نشده    ري از سوره  بسيا

                                                 
 .همان .1
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آيـه   علق، اول پنج آيه نازل شـده اسـت يعنـي تـا            ة  طور مثال معروف است كه در سور      
  . مقريزي مراجعه كناألسماع إمتاعبه كتاب . »ما لَم يعلَم«شريفه 

و ايـن    پراكنده نازل شده است    هكه درگذشته به تفصيل دانستي سوره بقر       طور  همان
دهد كه سوره بقره داراي يك امتـداد واحـد يـا ترتيـب واحـد از زمـان آغـاز                       نشان مي 

ترتيـب  و  آوري شده است تا به اين نظـم          اش نبوده است و در ادوار مختلف جمع         وحي
  .نهايي در آمده است

  ات آنچـه   هـا و تـاريخ آنهـا را بـراي اثبـ            و اگر بخـواهيم نـزول آيـات را در سـوره           
وسيعي است؛ زيرا هـيچ سـوره بزرگـي از آن خـارج             ة  گذشت پيگيري كنيم بسيار حوز    

  .نيست
اي كـه قـرآن بـه        كنيم در دوره    هاي ديگر بررسي مي     دوره مكّي را پيش از   ة  و ما دور  

اي مرتـب     هـا بـا ترتيـب اوليـه         ترتيب اخير منظّم نشده بوده است ولي بسياري از سوره         
  .مدنية  در آغاز دورطور اند، و همين بوده

كند كه    بقره گفته شد، اين روايت از اُبي بن كعب آن را تأييد مي            ة  آنچه پيرامون سور  
النجـود از زر بـن       در حديث اسماعيل بن جعفر از مبارك پسر فضاله از عاصم بـن ابـي              

احـزاب چنـد آيـه شـمرده        ة  سـور : حبيش آمده است كه اُبي بن كعب براي مـن گفـت           
شد و ما آيه رجم را       اگر بود برابر سوره بقره مي     : گفت. آيه 73آيه يا    72 :شود؟ گفتم  مي

  1.»مراجعه كن» اإلتقان«به كتاب «. كرديم  ميدر آن قرائت
شك در ظاهر سخنش طعم لذيـذي اسـت كـه آن را، شـكاركنندگان از دشـمنان                    بي

اينجا جـاي  آيه است و   286زيرا سوره بقره در وضع كنوني شامل        . كنند  اسالم شكار مي  
و در اينجـا سـخن ديگـري         آيه از سوره احزاب كجا رفـت؟       213اين پرسش است كه     

ثابـت  : گويـد  نقل كرده است كه مـي     » اإلتقان«است كه سيوطي آن را از مالك در كتاب          
كـه    پـس هنگـامي    2،انـد   برائت و بقره داراي طول يكسان بـوده       ة  شده است كه دو سور    

                                                 
 .82، ص 3ج  .1
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آيه است، جايي براي پرسش از سـوي         286 و بقره    آيه 130برائت شامل   ة  دانستيم سور 
آيـه   156نگر اسالم و حتي از سوي مسلمين از پايـان ايـن تفـاوت كـه           دشمنان سطحي 
آيد، و اثبات خواهد شد كه اين دو قول صحيح هستند و اشكالي بر آنهـا                  است پيش مي  

  .وارد نيست
  مــدني ة احــزاب چهــارمين ســورة مــدني و ســورة بقــره اولــين ســورة بــدان ســور

ة و دور نيـست كـه آن دو در دور         ـ   مدني است ة  هاي آغازين دور    يعني از سوره  ـ   است
ترديد نظرم را اين نكته جلب نمود كـه آغـاز       اول مدني معادل يكديگر بوده باشند، و بي       

آيـه   73 يـا    72  است و احزاب بنابر قـولي      71 به حساب جمل مساوي   » الم«بقره  ة  سور
بـا نزديكـي    » تعـدل «لت با يكديگر معادل هستند زيرا كلمه        است پس هر دو در اين حا      

 اگـر كند بـه ويـژه       كند و اين ما را داللت و راهنمايي مي          تعداد آيات با هم نيز صدق مي      
احـزاب و بقـره در      ة  نيز مطابقت كند، همانا سور      ديگر يها  اين روش و طريقه بر سوره     

نـي متعـادل بودنـد      ي بودنـد، يع   اي از ادوار وحي از جهت طول به طور تقريبي يك           دوره
جـايي بـراي    ديگـر    بن كعب بر اين اساس صحيح است و پس از آن             ي قول اب  بنابر اين 

آيه از برائـت كجـا رفـت؟ و تـو            156آيه از احزاب يا      213اين پرسش نخواهد بود كه      
دهـد در دور كـردن شـك          مي اينجا انجام » الم«بيني اين خدمت بزرگي است كه رمز         مي

ة هنگـام مطالعـه و تحقيـق در بحـث بـه هـم ريختـ                 گاهي بـراي پژوهـشگر     بزرگي كه 
آيد و همچنين قول صـحابي ماننـد          آوري قرآن در كتاب اإلتقان و غير آن، پيش مي          جمع

  .كند ابي بن كعب و مانند او را تأييد مي
 رسـيد،   73 به آيه  آنكه   گردد كه به سوره احزاب پس از       و از آنچه گذشت معلوم مي     

بقـره كـه بـا پيوسـتن آيـات جديـد            ة  ي افزوده نشده است، بر عكس سـور       آيات جديد 
  .طوالني شد

بود و سوره برائـت     ) برائت(سوره توبه   ة  دومش به طور تقريبي انداز    ة  و بقره در دور   
 خـتم شـد، كـه پايـان آن          286 بقره كه در آيه   ة   زياد نشد به عكس سور     130 بعد از آيه  

شـده تناقـضي     احزاب و بقره وارد   ة  ل بودن سور  متعادة  پس ميان اقوالي كه دربار    . است
. بقره، بلكه همه اقوال صحيح اسـت      ة  تعادل سوره برائت و سور    ة  نيست، همچنين دربار  
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گيري و ادامه بحث را داد و براي من حقـايق زيـر             پي شك اين نتيجه به من جرأت       و بي 
  : آشكار و روشن شد

كنـد   نظر مـي  ، جلب205 ت، عدد آيا161 مجموع اين حروف» المص«: اعرافة  سور
و آن را سخن سـيوطي  . ، ولي بقيه سوره مدني استي است مك161ّ تا آيه  كه اين سوره  

 مـدني  174  الـي 163 كنند به اينكه آيه كند كه بعضي مراجع و مصادر اشاره مي        تأييد مي 
از » ياتنا فانـسلخ منهـا    آتيناه  آبأ الذي   نو اتل عليهم    « و پس از آن      174 ولي آيه  1است

روق نقل است كـه ايـن آيـات          سعيد بن مسيب و زيد بن أسلم و أبي         بداهللا بن عمر و   ع
اگر پيامبر بود   : بر كشتگان بدر گذر نمود و گفت        بن ابي صلت نازل شده كه      ةميدرباره اُ 

شود كـه ايـن آيـات مـدني           كه از اين آشكار مي     2.»تا آخرش «... كشت نزديكانش را نمي  
 و  3عباس روايت شده كه مـدني اسـت        از ابن »  الساعة يسألونك عن  «186 و آيه . است

 پـس، بـراي     4. از زهري و سيوطي روايت شده است كه مـدني اسـت            203 همچنين آيه 
بـه آيـات مكّـي سـوره        » المص«گردد كه    خواننده از آنچه گذشت به روشني آشكار مي       

م در  هـشت  و   سـي ة  سور[ مكّي است  هاي كند و چون اين سوره از اولين سوره        اشاره مي 
ة كند به ضبط و حفظ عـدد آيـات سـوره در دور       اينجا اشاره مي  در  در نتيجه رمز    ] نزول

  .مدني به آنهاة مكّي قبل از افزوده شدن آيات مدني در دور
  :  اسـت، غيـر از آيـات       123 و عدد آيـاتش      231 مجموع حروف آن  » الر«: سوره هود 

  مكّـي در   ة  آيـ  120امل  هـود شـ   ة  ، سـور  بنـابر ايـن    5. كه مدني هـستند    114 و   17 و   12
  كنـد   رسـد كـه حـساب اينجـا تطبيـق نمـي            نظـر مـي    و در نگاه اول به    . دوره مكّي است  

ولي درنگ كن اي خواننده بزرگوار؛ و در مورد ترتيب سوره هود در قرآن بينـديش كـه    
  عبـاس در نـزول پـي در پـي           يوسـف اسـت و آن دو بـه حـساب ابـن            ة  آن قبل از سور   
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آغازشده است، آيا ايـن     » الر«يوسف با   ة  سور: اين متوجه كن كه    و نگاهت را به      1هستند
هود است كـه پـيش از آن   ة كند به اينكه سوره يوسف پيرو وحدت سور   آغاز اشاره نمي  

هود و يوسف مجموع حـروف رمـز        ة  نازل شده است و به اينكه مجموع آيات دو سور         
  مشترك آن دو است؟ 
 120 است و عدد آياتش در دوره مكّي         آيه مكّي  120هود شامل   ة  اشاره شد كه سور   

ها بـه آيـات سـوره     و با اضافه شدن آن آيه   آيه مكّي دارد   111آيه است و سوره يوسف      
شود و اين مجموع آيات وحدت اين دو اسـت و ثابـت               آيه مي  231هود نتيجه به دقت     

 نشده است و آنچـه گذشـتگان در مـدني          ها چيزي اضافه يا كم       كند كه در اين سوره     مي
اند درست است و ايـن بحـث آن را تأييـد              هاي نزول آيات آورده    بودن آيات و مناسبت   

ي از          كند، و موجب اطمينان به كتاب خداوند متعال مي         مي شود و شك را در بخش مهمـ
  آوري و تعداد آيات و كم شدن چيزي از آن يا افزوده شـدن چيـزي بـه آن                    جهت جمع 

   هـا زيـادتي يـا نقـصاني بـود          كه اگـر در ايـن سـوره       شود به اين   برد و ديده مي     از بين مي  
  شـد، پـس ايـن نظـر كـه سـيوطي             حساب آن به اين صورت دقيق ضبط و حفـظ نمـي           

  يوسـف مـدني اسـت      ة  اول سـور  ة  اند كـه سـه آيـ        نقل كرده  البيان مجمعو ديگران مانند    
  2.غنيمت شمار .مردود است

آيه به شمارش شـامي      47 و عدد آياتش     271مجموع اين حروف    » المر«: رعدة  سور
  3.است

هـاي   اي از دوره   هود و يوسف و رعد وحدت پي در پـي در دوره           ة  بينيم كه سور   مي
  هـود و يوسـف آغـاز شـده اسـت و مجمـوع آن               ة  با سور  كه   اند   داشته آوري قرآن  جمع
  بـا  ) 40يعنـي   (جديد مكّـي نـازل شـد كـه بـه عـدد آيـاتش                ة   بود، سپس سور   231دو  

  گـردد، پـس     مـي » المر«آن  ة  شود، پس حروف مقطع     آن اشاره مي   به» المر«در  » م«حرف  
  طـور  يوسف مشاركت و مباشـرت داشـت همـان        ة  در نظم و ترتيب حروف مقطعه سور      
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   گرديـد و بـه      271پـس مجمـوع ايـن وحـدت         . كه زيـد بـن ثابـت آن را مرتـب كـرد            
واقـع  آيـا ايـن مطـابق       . كه آغازگر سوره رعـد اسـت      » المر«شود با    اشاره مي ) 271(آن  

  نيست؟
 13 تـا  8 سوره رعد به حسب شامي همه مكّي است بـه اسـتثناي آيـات             ة   آي 47بله،  

 و همچنين آخـرين آيـه       1كه مدني است  » شديد المحال «تا  » اهللا يعلم ماتحمل كل انثي    «
 بنـابر ايـن بـه طـور دقيـق مجمـوع آيـات               2،مدني اسـت  » و من عنده علم الكتاب    «آن  

رعـد بـه وحـدت      ة  در نتيجه با اضافه نمودن آيات سور      باشد،   مي» 40«و مكّي » 7«:مدني
آيـد و    گانه بدست مي   هاي سه  هود و يوسف وحدت جامع و كامل براي آن سوره         ة  سور

كه روشن  طور     همان ست» المر« مكّي است كه مطابق مجموع حروف        271مجموع آنها   
  .است، پس خوب تدبر كن

ها عدد آيات مكّـي را در        اين رمز و پنهان نيست كه اين برهاني جديد است بر اينكه           
آنچـه در چهـار     ] دهـد   نشان مـي  [كند و    پيوستگي قرآني را با دقت معين مي       سوره و بهم  

  .سوره از آيات مدني و آيات مكي آنها گذشت صحيح بود
 29كـه   ـ  هـاي رمـزي   قرآني اين سـوره ] آيات[گردد تمامي  پس براي ما آشكار مي

حتي يك آيه كم و گم نشده است و مـا بـه سـبب               محفوظ است و از آن      ـ   سوره است 
هـاي   توانيم بسياري از اقوال بهم ريختـه نقـل شـده در كتـاب              اين نكته و اين روش مي     

ها و همچنين اختالف در تعداد آيات        مورد مكّي يا مدني بودن سوره     در  مرجع و مصدر    
  .آنها را تصحيح كنيم

است، » المر«و  » الر«شده با   هاي قرآني آغاز   سپس بدان آنچه گذشت يكي از وحدت      
گيرد   مي  يونس و ابراهيم و حجر را در بر       ة   است كه سور   »الر«و اينجا وحدت ديگري از      

» الـر «آنهـا برابـر بـا مجمـوع           اي از   كه سـوره   شوند در حالي   آغاز مي » الر«آنها با   ة  و هم 
 آنهـا   با يكديگر ضميمه شوند با جدا كردن آيات مـدني از ميـان             هنگامي كه    نيست ولي 
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  .بينيم كه ميطور   همانشود، حساب درست مي
عباس نقل شده است     از ابن  ه، كه اي مكّي است به استثناي سه آي       سوره: يونسة  سور

  1. است كه مدني هستند96 و 95 و 94و آن آيات 
   مكّـي اسـت و ايـن     93 يـونس تـا پايـان آيـه       ة  گردد كـه سـور     و براي ما آشكار مي    

  زيـرا  . باشـد  شـده را مـدني در نظـر بگيـريم، صـحيح نمـي         سخن كه تنها سه آيه گفتـه        
  واسطه به آن پيوسته است، و اگـر مـدني بـودن ايـن آيـات درسـت                   آيات پس از آن بي    

شـود    شـروع مـي    95 باشد بايد پس از آن نيز مدني باشد تا معناي واحـدي كـه از آيـه                
ـ    93تحقيـق، سـوره يـونس داراي        ة  ، بر پاي  بنابر اين صحيح باشد،      اي  ي در دوره  آيـه مكّ

  .هاي وحي بوده است از دوره
كنـد،   نظـر مـي    يـونس جلـب   ة  اختالف رأي و ديدگاه در سور     : تر و به عبارت روشن   

و از  . يـونس مكّـي اسـت     ة  باشد كه سـور     مشهور مي : گويد سيوطي در كتاب اإلتقان مي    
 و نتيجه اخـتالف اينكـه آيـات         2.يونس مدني است  ة  عباس دو روايت است كه سور      ابن
آيه مكّي و  52ابراهيم به آن اضافه شود، كه ة آيه است و آنگاه كه آيات سور 93سجم من

عباس و قتّاده و حسن روايت شـده         كه از جمعي مانند ابن    طور     همان مدني است ة  دو آي 
  بهآيه مكّي است، مجموع      86و سپس آيات سوره حجر را به آنها اضافه كنيم كه              است،  
  .است» الر«مجموع گردد كه   مي231 دقيق طور

هاي وحي  اي از دوره ها در دوره بيشتر اين سوره كند بر اينكه آنچه گذشت داللت مي
كه با آن آغاز شـده اسـت        » الر«به ترتيب نزديك يكديگر بودند يعني پي در پي و اينكه            

  .پيوستگي واحد برخوردار هستند اشاره است به اينكه آنها از وحدت و بهم
حجر به حساب قتاده و مجاهد مكّي اسـت و حـسن گفتـه              ة  ورو پنهان نيست كه س    

و » تيناك سبعاً من المثـاني و القـرآن العظـيم         آو لقد   «: جز قول خداوند متعال     به: است
يعنـي   [3» الذين جعلوا القـرآن عـضين      ،كما انزلنا علي المقتسمين   «: قول خداوند متعال  
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اسـحاق ايـن آيـه اخيـر را قـرار            و ابن .] حجر مدني دانسته است   ة  اين دو آيه را از سور     
 و اين مخالف آن چيزي است       1دهد در ابتداي آنچه از قرآن در مكه نازل شده است،            مي

كند بر اينكه آن آيه مكّـي        كه به حسن نسبت داده شده است و مناسبت نزول داللت مي           
  .است

ره در  تا آخر سـو   ... تيناكآو لقد   : بينيم كه از قول خداوند متعال       ما مي : سخنة  گزيد
 2مدني اسـت   87 يك يا چند فاصله زماني به سوره افزوده شده است، به عنوان مثال آيه             

 و پس از آن     95ة   و آي  3اند  مكّي هستند در سال چهارم بعثت نازل شده        93 تا   90و آيات   
كـه آشـكار    طور     همان اند، مجموع اين آيات     اسراء نازل شده  ِ   مكّي است كه بعد از سوره     

 86ِ   زماني مجموع سوره در مكه كه به آيـه        ة  هايي غير از دور    ني يا فاصله  زما ِ    ةاست دور 
س بگـذر گذشـتي     پ؛  فاصفح الصفح الجميل  «دارد كه به اين پايان زيبا در        را  شود   منتهي مي 

  .كنندگان باش پذيرد، و از دقت   پايان مي»زيبا
  

  حواميم

شـامي و    52ازي،  حجـ  53 بنابر نظر كـوفي،      54عدد آياتش   ]: فصلت[حم سجده   ة  سور
نّك أياته  آو من    «39  اختالف در اسلوب و روش آيات آن از ابتداي آيه          4.بصري است 

ة شود كه آن اسـلوب و روش اوايـل سـور           تا پايان سوره ديده مي    » تري األرض خاشعه  
پيوسـتگي   داراي بهم ) آيه است  38كه فقط   (سجده  ة  شوري است و از اين رو تمام سور       

  .يك زمان نازل شده استباشد كه در  واحدي مي
شود و اگرچه يـك       است كه حم، از آن خارج مي       89عدد آياتش   : زخرف حم ة  سور

جاللين و  ) تفسير(كه در طور     همان  مدني است  45 ةآيه حساب شده است و همچنين آي      
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  .ماند آيه باقي مي 87در نتيجه  1البيان آمده است كتاب اإلتقان و مجمع
شود و اگرچه يك آيه      است كه حم از آن خارج مي       59عدد آياتش   : دخان حم ة  سور

  .ماند آيه باقي مي 58در نتيجه . حساب شده است
 است كه از آن حم      35آياتش به حسب شامي و حجازي و بصري         : جاثيه حم ة  سور

 وحـدت و  9 و 8 و 7 و 6شود و اگرچه يك آيه حساب شده اسـت و آيـات            خارج مي 
زماني سوره  ة  زماني ديگري غير از دور    ة  نها در دور  پيوستگي متفاوتي دارند و شايد آ      بهم

كـه در كتـاب   طور   هماناند، بينيم كه در سال سوم بعثت نازل شده نازل شده باشند و مي    
شود كه به مناسبت جريان نضر بن حارث بـن           است، و از آن دانسته مي      2هشام سيره ابن 

ي كه در سوره يكبـاره نـازل        علقمه نازل شده است، و نظر برتر اين است كه آنها از آيات            
  .اند نيستند شده

شـود در نتيجـه      خارج مي  3...قل للذين آمنوا يغفروا   ) 13(و همچنين از آن آيه مدني     
  .ماند آيه باقي مي 29

 از آن حم با آنكه به طـور قطـع يـك آيـه               4، است 34عدد آياتش   : سوره احقاف حم  
تا قول  » ...ان بوالديه احساناً  وصينا االنس و   «:مدنية  آي 4شود، و  حساب شده، خارج مي   

و همچنين از آن خـارج   5شوند  خارج مي18 تا  15 يعني آيات » خاسرين«خداوند متعال   
 در نتيجه بنابر نظر اكثريـت بـاقي         7، كه مدني است   6»يتم إن كان من عنداهللا    ارا«شود   مي
  .باشد آيه مي 28

  رت جـدول زيـر     هـاي وحـي بـه صـو         اي از دوره    هـا در دوره     تعداد آيات اين سوره   
  :است

                                                 
 .64، ص 1؛ االتقان، ج 38، ص 9البيان، ج  ، مجمع646تفسير الجاللين، ص  .1
 .384، ص 1، ج ية النبوةالسير .2
 .64، ص 1؛ االتقان في علوم القرآن، ج 70، ص 2البيان، ج  مجمع .3
 .81، ص 9 ج البيان، مجمع .4
 .65، ص 1االتقان في علوم القرآن، ج  .5
 .10/ احقاف  .6
 .81، ص 9البيان، ج  مجمع .7
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  اسم رمز  عدد آيه  اسم سوره

  48حم   38  سجده

  48حم   87  زخرف

  48حم   58  دخان

  48حم   29  جاثيه

  48حم   28  احقاف

  240  240  مجموع
  

و از اين مطلب، نيز قوت رمز بودن اين حروف مقطعه براي آيات و تعـداد مكّـي و                   
  .شود مدني روشن مي

رعـد  ة  ري در چگونگي قرارگرفتنش شبيه سـور      شوة  سور: »حم عسق «شوري  ة  سور
اند، و    هود و يوسف كه با الر آغاز شده       ة  پيوستگي سور  است، پس از وحدت و بهم     » لرا«

هـاي   پيوسـتگي  اي براي وحدت به وجود آمده از بهـم      شوري در اينجا كامل كننده    ة  سور
عادل مجموع  شوري است م  ة  حواميم است كه مجموع تمام آنها با آنچه در سور         ة  گان پنج

هـا و   مجمـوع وحـدت   هنگامي كـه  آيه است؛ پس 278باشد كه    مي» حم عسق «حروف  
) 485=240( اي را كه بحث آن گذشت در نظر بگيـريم كـه            گانه هاي پنج  پيوستگي بهم

. آيه باشد  )38+240=278( است در نتيجه ضروري است كه مجموع آيات سوره شوري         
  :كن به اين مطالبآيا اين، مطابق واقع نيست؟ پس توجه 

حـم  «آيه است كه از آن  50شوري در قرآن بنابر نظر اكثريت ة همانا عدد آيات سور 
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ماند و همچنين    آيه باقي مي   48شود كه دو آيه حساب شده است، پس          خارج مي » عسق
 شوند، همچنـين آيـه   هستند، از آن خارج مي 1 كه مدني27 و 26 و 25 و  24 و   23 آيات

شـوند در نتيجـه مجمـوع آيـاتي كـه            مي 4 خارج 41 و آيه  403 و   39 و   38 و آيات  282
آيـه   38پس به دقت،  شود فعلي كم مي ة  آيه مجموع  50آيه است كه از      12خارج شدند   

، وحـدت   هاي وحـي   اي از دوره   ماند و آن مجموع عدد آياتي است كه در دوره          باقي مي 
گذشت افزوده شود مجموع آنها     گانه   اين سوره به آنچه از حواميم پنج      آيات  دارند و اگر    

  .است» حم عسق«شود كه مجموع   مي278به طور دقيق 
بصري  82حجازي، و    84كوفي و شامي، و      85عدد آياتش   : حم» غافر«مؤمن  ة  سور
 55 پيوستگي است، وحـدت اول در آيـه        و آن در نظر ما شامل دو وحدت و بهم          5است،

شود تا پايان سوره، و ظاهر اين است         مي آغاز   56 رسد و وحدت دوم از آيه      به پايان مي  
كه در سوره طه    طور     همان آيه از اول سوره، چشم دارد      48به  » حم«كه اينجا رمز، يعني     

  .خواهد آمد
  مـريم بـا    ة  سـور : »طـه «و  » كهـيعص «مـريم و طـه      ة  پيوسـتگي سـور    وحدت و بهم  

ينكـه  طه با حروف طه آغاز شده است و با توجـه بـه ا             ة  حروف مقطعه كهيعص و سور    
 آيه 209مجموعشان با هم    براي طه است،   14 براي كهيعص و     195مجموع اين حروف    

  .باشد مي
آيه بـه حـسب شـامي اسـت و           140 و طه    99سپس بدان كه عدد آيات سوره مريم        

عباس  ابن و 6نديم  آيه است و اين دو سوره در نزول بنابر نظر ابن           239مجموع دو سوره    
انـد    پي در پي هستند و آن دو در قرآن نيز پي در پي آمده              7القرآن زنجاني  از كتاب تاريخ  

                                                 
 .20، ص 9البيان، ج مجمع .1
 .64، ص 1االتقان في علوم القرآن، ج  .2
 .20، ص 9البيان، ج  مجمع .3
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 .512، ص 8البيان، ج  مجمع .5
 .28رست، ص الفه .6
 .77القرآن، ص  تاريخ .7
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توانـد    كنـيم كـه مـي      اي اعتبار مي    پيوستگي يگانه  رو، آن دو را در وحدت و بهم        و از اين  
  .پيش از جدايي آنها در دو سوره به صورت مستقل بوده باشد

  شناسي بـه نـام رودويـل آمـده اسـت            قرآن توسط شرق  ة  همچنين بدان كه در ترجم    
  آيه اول سوره طه عمر را بـر اسـالم شـيفته كـرد و ايـن مطلـب را سـيره حلبـي                        14كه  

  ايــن قــول را مقايــسه كنــيم بــه مجمــوع دو حــرف   هنگــامي كــه و 1.كنــد تأييــد مــي
  آيـا آيـات نوشـته شـده بـر كاغـذ، كـه              .  منطبق هستند  يابيم كه كامالً   مي) 14(مقطعه طه 

آيـه   14ا نزد خواهرش پيـدا كـرد، فقـط         عمر بن خطّاب در جريان اسالم آوردنش آن ر        
، بر تعداد آنها در آن لوح داللت دارد، اين ظنّ و احتمال برجـستگي و                »طه«بود؟ و رمز    

جايگاه خاصي دارد، به ويژه با نگاه به اينكه قرآن در آغاز نـزولش در شـمار كـم نـازل                     
ردن آسـانتر  شدند كه براي حفظ ك شد و در تعداد كمي از آيات حفظ و نگهداري مي           مي
  .بود

  قـل مـن     «75 مريم اختالف اسلوب آن از ابتـداي آيـه        ة  و همچنين بدان كه در سور     
  كنـد كـه داراي      نظـر مـي    تا پايان سوره جلـب    » الله فليمدد له الرحمن مداً    ضكان في ال  

نـزول  ة  اي زماني غير از دور      پيوستگي واحد و يگانه است و در دوره        يك وحدت و بهم   
.  آيه همراهي ندارد   25مريم، اين   ة   سور پيوستگي با وحدت و بهم   . سوره نازل شده است   

هـاي وحـي     اي از دوره   مريم در دوره  ة  سور: شود   محاسبه آيات سوره چنين مي     بنابر اين 
آيه  72شوند پس     كه مدني هستند خارج مي     71 و   58 آيه بود و از سوره مريم آيات       74

كه بـه طـور قطـع       » طه«شود و آنها،      ج مي و از سوره طه سه آيه خار      . ماند از آن باقي مي   
 131 و   130 و دو آيـه   ) كنـيم  و ما آن را آيـه حـساب نمـي         ( يك آيه حساب شده است    

آيـه بـاقي     137طه  ة  باشد پس از سور     مي» والتمدنَّ عينيك «و  » فاصبر علي مايقولون  «
  .ماند مي

  : به طور دقيق اينچنين است در نتيجه حساب
  

                                                 
 .اند آن را ذكر كرده» تاريخ«و » سيره«نويسندگان  .1
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  195ص كهيع  آيه 72  مريمة سور

  14طه   آيه 137  طهة سور

  209  209  مجموع

  
  شــود و خداونــد عــالم  و از آن اطمينــان قــوي بــه اســتخراج ذكــر شــده پيــدا مــي 

  .است
ايـن سـوره    ة   است، و براي بيننـد     109 مجموع اين حروف برابر   : شعراء طسم ة  سور

ة از آيـ  پايان وحدت و پيوستگي اولي آن است، و پس 110 گردد كه پايان آيه  آشكار مي 
هـاي وحـي، بـه آن        اي از دوره   زماني ديگري نازل گشته و سپس در دوره       ة   در دور  110

  .پيوند داده شده است
و نزد ما دليلي براي آن نيست ولي گماني است كه سياق بحث مـا را بـه سـوي آن                      

شود زيرا يك آيه اعتبار شـده         و در اين حالت طسم كنار نهاده مي       . راهنمايي كرده است  
رمز و اشـاره بـه      » طسم«ماند و نظر غالب آن است كه         آيه باقي مي   109 ابر اين بناست،  

  . پيوسته اولي اين سوره بوده است تعداد آيات بهم
مجموع آن برابر   : سوره قصص طسم  . آيه است  69مجموع آن برابر    : سوره نمل طس  

  .باشد  آيه مي178)=109+69( در نتيجه مجموع. آيه است 109
 حجازي كه مجموع آن   ة  آي 88آيه حجازي است و قصص       95مل  نة  عدد آيات سور  

  .شود  مي183
  نمـل و قـصص در نـزول        ة  كه اين مطلب را مالحظه كردي بـدان دو سـور           هنگامي
  عباس پي در پـي هـستند و همچنـين در قـرآن كـريم ترتيـب آن                  و ابن  1نديم به نظر ابن  

                                                 
 .28فهرست، ابن نديم، ص  .1
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  1.)تاريخ قرآن زنجاني( پي در پي است
 را استثناء كـرده     55 و   54 و   53 و   52قصص چهار آيه مدني   ة   سور  از اإلتقانو كتاب   

باشـد،   كنيم پس مجموع آيات استثنا شده پنج آيه مـي           و ما طسم را هم استثنا مي       2.است
مانـد كـه مـساوي         آيه باقي مـي    178 كم كنيم به دقت      183كه اگر آن را از عدد كنوني،        

  .پس نيك بينديش. طس و طسم است
بقـره و   ة  شوند و آنها سـور     آغاز مي » الم«يابيم كه با      ادي سوره مي  در قرآن كريم تعد   

  . عمران و عنكبوت و روم و لقمان و سجده هستند آل
كـه متعلـق    » الم«آيد بحث در      سوره بقره گذشت، و در آنچه مي      » الم«رأي و نظر در     

  .هاي ديگر است، روشن خواهد شد به سوره
ه اسـت كـه خداونـد در گفتارهـاي گـروه            اسحاق روايت شد   از ابن : عمران آلة  سور

 3.عمران را تا هشتاد و چند آيه نازل كـرد          آلة  نجران و كفار و اختالف امر آنها اول سور        
و ما اقـوال ديگـر را       .  است 71كند به عدد حروف كه       و اين قول ما را بسيار نزديك مي       

ر ايـن مـدت و      كنيم شايد در بين اين آيات اول سوره، آياتي يافت شود كه د              بررسي مي 
  .اند زماني نازل نشدهة دور

اسحاق در اين سخنش يعني هشتاد و چند آيه اشتباه كرده باشد، و              تواند كه ابن    و مي 
   بـه   71ة  اين عدد اجتهاد او باشد؛ زيرا آيات متعلـق بـه گـروه نجـران بـه دقـت در آيـ                     

  ت و   نـزول آن معـروف و شـناخته شـده اسـ             سـبب . 74 تـا    72ة  رسد و از آيـ     پايان مي 
صلي اهللا عليه   ـ   مناسبت ديدار گروه نجران و رفت و آمد آنها نزد پيغمبر          ة  خارج از داير  
  پيوسـتگي    بعـد از پايـان وحـدت و بهـم          71ة   بنابر اين پس از آيـ      4.استـ   و آله و سلم   

اش  شود و عدد آن بـه دقـت مطـابق مجمـوع حـروف مقطعـه                 اولي به سوره افزوده مي    
  .گردد مي

                                                 
 .77القرآن، ص  تاريخ .1
 .62، ص 1االتقان؛ ج  .2
 .225، ص 2، ابن هشام، ج ية النبوةالسير .3
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گردد كـه بيـشتر ايـن     براي ما آشكار مي: وم و لقمان و سجده المعنكبوت و ر  ة  سور
هاي وحـي در وضـعيتي بـود كـه           اي از دوره   اند و در دوره    پي در پي نازل شده    ها    سوره

  .ترتيب آن تام و تمام نبود
تشكيل شـده از ده     ـ   عنكبوتة  كند اينكه صدر و اول سور      و اين مطلب را تأييد مي     

هـاي وحـي    اي از دوره ن مكّي است، پس ايـن سـوره در دوره  آة مدني است و بقي ـ  آيه
  شده است؟ چگونه قرائت مي

و لـيعلمنّ اهللا الـذين آمنـوا و لـيعلمن           «: شـود  قسم مكي اينچنين آغـاز مـي      : پاسخ
المنافقين؛ و قال الذين كفروا للذين آمنوا اتّبعوا سبيلنا و لنحمل خطايـاكم و مـا هـم                  

كـه  طور     همان و اين آغاز سوره نيست     1».هم لكاذبون ين من خطاياهم من شيء إنّ     لبحام
مكّي به غير اين سوره مربوط      ة  آشكار است بلكه سياق آيات داللت دارد كه آنها در دور          

) آيـات (اي خاص جاي داده شد، پـس از آنكـه بـه آن، اول                بوده است، سپس در سوره    
عيين زمـان آن ممكـن      هاي وحي بوده كه ت     اي از دوره   اش اضافه شد و آن در دوره       مدني
  .نيست

هاي لقمان و روم و سـجده و عنكبـوت كـه        اينكه سوره  كند بر  و همچنين داللت مي   
 آيه  3×71=213پيوستگي از الم بودند و مجموع آيات آنها          غالباً شامل سه وحدت و بهم     

  هـاي   پيوسـتگي   و بهـم    كند بـر پيـروي آن از وحـدت          عنكبوت داللت مي  » الم«است، و   
  .باشد مجاور و كنار آن ميي كه »الم«

هاي هود و يوسف و رعد گذشـت و          كند آنچه در سوره     و اين احتمال را تقويت مي     
نمايد  كامل مي  ظاهر اينكه اينجا نيز وحدت قرآني است كه مجموع آيات اين وحدت را            

هـاي    مستقلي از ابتدا بوده و سـپس سـوره        ة  نمايد و آن سور    يا يكي از آنها را تكميل مي      
در نظر ما سوره طور است با آنكه مرموز با حروف مقطعه نيست، به              . اند  ازل شده ديگر ن 

اعتقاد مـا كـه     ة  افزاييم، فقط بر پاي     ها مي  پيوستگي  و بهم   اين دليل ما آن را به اين وحدت       
اند، و آنچـه در زيـر         و در قرآن پشت سر هم قرار گرفته       . آنها در نزول پي در پي هستند      

                                                 
 .12 ـ 11/ عنكبوت  .1
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  :كند ميآيد آن را تأييد  مي
  

بعضي  عباس ابن نديم ابن  سوره
 )مستشرق(رودويل  ديگر

  82  56  54  54  لقمان

  81  84  82  83 عنكبوت

  74  83  81  82  روم

  70  74  101  73  سجده

  44  75  73  74  طور

  
عباس و   شود كه دو سوره عنكبوت و روم بنابر نظر ابن          و از آنچه گذشت دانسته مي     

و  2نـديم  سجده و طور به نظر ابنة اند و سور  ي در پي  و برخي ديگر در نزول پ      1نديم ابن
عنكبـوت  ة  آيات سور ة  شود كه شمار   بعضي ديگر پي در پي هستند، و همچنين ديده مي         

 83و آيـات روم بـه حـساب بعـضي ديگـر             .  82 است و لقمان   81 3به حساب رودويل  
 بـه نظـر   82 عباس، و لقمان  به نظر ابن  81 شود عكس آن يعني روم     و مالحظه مي  . است

باشد و ايـن دو نظـر پـي در پـي بـودن ايـن          نديم مي    به نظر ابن   83 رودويل و عنكبوت  
  .دهند ها را رجحان مي سوره

كننـدگان   دهد كـه مرتـب   هر گونه باشد در پيش ما اطالعاتي است كه به ما نشان مي          

                                                 
 .77القرآن، ابو عبداهللا زنجاني، ص  تاريخ: يد بهرجوع كن .1
 .؛ و به مدرك پيشين نگاه كنيد28فهرست، ابن نديم، ص  .2
 .261حاشية قرآن ترجمة انگليسي، ص : رجوع كنيد به .3
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  .نزول سوره در بسياري از موارد درست رفتند و در برخي موارد اشتباه كردند
موارد درست آنها بيشتر زماني است كـه بـا هـم اتّحـاد و سـازگاري دارنـد، و                    ولي  

سـازد و     سازگاري روشن آنها در برابر ما، به جد ما را بـه مطلـب صـحيح نزديـك مـي                   
ها پي در پي بـوده       كند كه ما اعتبار كنيم نزول تمام اين سوره          اطمينان و وثوقي ايجاد مي    

داد، ايـن كـار را بيهـوده          سر هم قـرار مـي      را پشت آنها   هنگامي كه    است و زيد بن ثابت    
ها به دنبال ترتيـب نـزول        و اينكه تالش انجام شده براي ترتيب سوره       . انجام نداده است  

  بـه ها در نزول     آنها بوده در حواميم و طواسين و غير آنها روشن است و تمام اين سوره              
  . تقريبي پي در پي هستندطور

شـويم زيـرا همچنـين ديـده          سجده و طور منتقل مـي      روم و ة  از اين مطالب به سور    
سجده ة سور: شود كه اين سه سوره پي در پي هستند، چون ترتيب آنها اينگونه است             مي

ة دهـد كـه سـور       در نزول پي در پي هستند و اين به ما نشان مي            1نديم و طور از نظر ابن    
ان ثبت قـرآن در  سجده، در زمة پيوستگي سور طور در بيشتر موارد مكمل وحدت و بهم      

روم و سجده و طور از ة كنيم كه سور و همچنين مالحظه مي. مكّي بوده استة آغاز دور
) 75 و   74 و   73( نـديم تعـداد آيـات      و نـزد ابـن    اند    شناس پي درپي   شرق 2نظر رودويل 

هـا در    گوييم كه ارجح اسـت كـه ايـن سـوره           گرديم و مي   و به اين دليل برمي     3باشند  مي
اي در   هاي وحي در نزول و ترتيب پي در پي بودند و آنها در مجموعـه               هاي از دور   دوره

  .بودند» الم«پيوستگي از  سه وحدت و بهم
  هـاي لقمـان و عنكبـوت و روم در دو وحـدت               و نظر برتـر ايـن اسـت كـه سـوره           

  پيوسـتگي؛ و    هاي سجده و طـور در يـك وحـدت و بهـم              پيوستگي بودند و سوره    و بهم 
  آيـه اسـت؛    ) 71×3=213(گانـه     سـه  يهـا  پيوستگي ن وحدت و بهم   بنابر اين، مجموع اي   

  .پس آيا آن واقعيت دارد؟ بله
  

                                                 
 .28فهرست، ابن نديم، ص  .1
 .اين ترتيب را پيدا نكرديم» رودويل«در قرآن ترجمه  .2
 .28فهرست، ابن نديم، ص  .3
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  منبع باقي  شده  استثنا  عدد آيات  سوره
  116، ص1اتقان، ج  58  11 الي 1آيه  69 عنكبوت
  170النقول، ص لباب  57  51آيه  69 عنكبوت
  16، ص1اتقان، ج  56  60آيه  69 عنكبوت

  2)تفسير( رآن جاللينق  58  17آيه  مكّي59  روم

  57   ـ الم1آيه  مكّي59  روم 
ــه   ــم آي ــستي كــه ال دان

شود زيرا كه    اعتبار نمي 
  .رمز و اشاره است

  3)تفسير( قرآن جاللين  30 29و28و27آيه حجازي33  لقمان

   29و28و27آيه  33  لقمان
  29   الم1و آيه

شــود  آيــه اعتبــار نمــي
ــه آن اشــاره و  ــرا ك زي

  .رمزي عددي است

برابـر دو وحـدت و      به دقـت    آيه است و اين      )142( گانه هاي سه   سوره مجموع اين 
  ).71×2=142 (:پيوستگي از الم است بهم

  
  عنبم  باقي شده  استثنا  عددآيات  سوره

  4)تفسير( قرآن جاللين  25  20 تا 16 آيه بصري29  سجده

   20 تا 16 آيه  29  سجده
    24   الم1و آيه

    47    47  طور
  

  .معادل است» الم«پيوستگي از  د كه با وحدت و بهمشو  مي71مجموع به دقت
                                                 

  . 62ص  ،1 االتقان، ج .1
   .534تفسير الجاللين، ص . 2
   .542همان، ص . 3
   .548همان، ص . 4
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اگرچه مناقشه در برخي از اين نتايج ممكن اسـت ولـي از ايـن امـارات و قـراين و                     
و . شود كه راهي بـراي فهـم ايـن حـروف مقطعـه بدسـت آيـد                 ضوابط توانايي پيدا مي   

  .خداوند هدايتگر به راه راست است
ه در ايـن سـوره            اسـت،    70مجمـوع دو حـرف مقطعـه      : يسة  سور و دقّـت و توجـ

 پايان براي وحدتي است كه آشكارا تمام و كامل است و نيـازي بـه                70رساند كه آيه    مي
هاي وحي به سـوره   زماني ديگري از دورهة فزوني ندارد و آنچه پس از آن است در دور  

  .افزوده شده است
 سوره درمورد ابي بن  تا پايان 77شود كه از آيه     يادآور مي  هنبوية  سيراسحاق در    و ابن 

شـاره   ا رمـز و  بنابر اين گويا     2،كند  آن را تأييد مي    البيان مجمع و   1،خلف نازل شده است   
  .كند  سوره اشاره مييدر اينجا به وحدت اول

 است كه مجموع آيات بـر       88  است و عدد آياتش    90عدد حروف مقطعه  : صة  سور
ناقص ة دور نيست كه دو آيمجموع حروف منطبق نيست ولي بسيار به آن نزديك است          

شود كه   باشد، و آنچه براي ما آشكار مي        مي 26 و   24 در سوره موجود باشند، كه دو آيه      
  .تر از تمامي آيات اين سوره است نظم و ترتيب آنها طوالني

 كه مجموع آيات سـوره بـه          است، در حالي   50عدد اين حرف مقعطه     : قلم، ن ة  سور
هـاي زمـاني      گردد كه مجمـوع ايـن سـوره در دوره          مي و مالحظه    3؛آيه است  52اجماع  

هاي قرآن است و اعتقاد بر آن است         اين سوره از اولين سوره    . گوناگون پديد آمده است   
هايي است كه بعضي از آنها از نقـل       باشد، و در اين سوره قول       كه در نزول دومين سوره      

آيه است   16ل سوره تا    پيوستگي او  شود كه وحدت و بهم      فهميده مي  اإلتقانسيوطي در   
ا بنـابر نظـري از آيـه              مـدني اسـت و آن را سـخاوي در           34 تـا    17 كه مكّـي اسـت امـ   

                                                 
 .388 ـ 387، ص 1، ج ةيسيرة نبو .1
 .434ص  ، 8البيان، ج  مجمع: رجوع كنيد به .2
 .330، ص 10البيان، ج  مجمع: رجوع كنيد به .3
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مـدني   1 نيز بنابر همـان منبـع   50ة تا پايان آي   48 و از آيه  .  حكايت كرده است   القراء جمال
دهـد كـه وحـدت و     ايجاد سوره به مـا مـي   اي را پيرامون     اين نظرها انديشه   انا هم ،است
 وحدت بزرگ مدني اسـت      ،آيه مكّي در اول سوره است و در كنار آن          16تگي  پيوس بهم

كه پس از نزول آن در شهر مدينه افزوده شده است، و اگر اين آيـات پيوسـته مـدني را                     
يـابيم كـه انـسجام و همـاهنگي          برداريم و دو دسته آيات مكّي را با هم پيوند دهيم، مي           

را از بين آيات مكّي برداريم، آشكار       ) 51 الي   48(ندارند و همچنين اگر چهار آيه مدني        
دهد كـه ايجـاد سـوره در شـكل            گردد كه معنا به هم پيوسته نيست و به ما نشان مي             مي

هاي ترتيـب   كنوني متولّد در يك دوره نيست بلكه نظر برتر اين است كه در اواخر دوره             
با بيـشتر سـوره     غالب  به نظر   » ن«قرآن ايجاد شده است جز اين مطلب كه حرف مقطع           

ها  مكّي يعني پيش از اينكه سورهة و بدون شك آيات مكّي در آغاز دور. نازل شده است  
موجود باشند در اوراقي كنار يكديگر ثبت شده بودند و هر ورق و صحيفه آيات واحـد         

  .آيه بوده است 50اي داشته كه مجموع تمام آن  و پيوسته
  ابيم كه بر آن نوري بياندازد؟ ي نويسان چيزي را مي آيا در اقوال سيره

شود كه سياق و روش آن بـر   منسجم و هماهنگ يافت مية آي 16بدان در اين سوره     
  .كند پيوستگي آنها با يكديگر داللت مي

در سوره شـعرا از  ) 221 ـ  213( كند كه آيات ياد مي 2ةي النبوةالسيراسحاق در  و ابن
شود كه آنهـا بـه       ه كنوني شان آشكار مي    قرآن است و از جايگا    ة  نخستين آيات نازل شد   

شعرا هماهنگ  ة  ها و اسلوب آنها كه با سور        اند، با توجه به فاصله     شعرا ملحق شده  ة  سور
  .كند قلم نيز پيروي مية  همچنين از اسلوب و روش و فاصله سورواست 

از سوره حجر نيز، از نخستين آيـات  ) 94 ـ  90( آورد كه آيات و در همين كتاب مي
  .قلم استة سورة قرآن است و آن نيز داراي اسلوب و روش و فاصلة  شدنازل

) مكّي اسـت ة هاي ميانه دور و آن از سوره(حجر  ة  سور بيني كه دور نيست    سپس مي 
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ك هـو الخـالق العلـيم        «) 86( هاي وحي در آيـه     اي از دوره   در دوره  بـه پايـان    » ان ربـ
   آن است و بـسيار زيباسـت زيـرا          رسيده است و آن پايان روشني براي آيات پيش از          مي
  1.مدني است» تيناك سبعاً من المثانيآو لقد «) 87( آيه

تا ) 94 ـ  90( آيه پيوستگي آغازشده از آيد كه وحدت و بهم و گمان قوي بدست مي
رسد و آن چيزي است كه        مي 10ست كه شمار آياتش به      ااي   پايان سوره، وحدت يگانه   

و آنگاه كه كوشش كنيم كه آيات        2ستين آيات مكّي است   اسحاق اشاره كرد كه از نخ      ابن
سوره حجر و سوره شعراء را كه به آن اشاره شـد و آنهـا نيـز از نخـستين آيـات مكّـي                        

كند كه آنها آيـات آغـازين يـا پايـاني            هستند و سياق و قرينه و اسلوب آيات داللت مي         
ماندنـد، ولـي     گانه باقي مي  اند و گاهي جدا    ها نيستند، ولي جداگانه نازل شده      براي سوره 

آيـات مـدني    هنگامي كه    بودند، و همچنين    ها كنار يكديگر ثبت شده     بر صفحات و لوح   
 چنـين  خود را برابر  ،   قرآن از جهت نزول است     ةقلم برداريم كه دومين سور    ة  را از سور  

  قلم اسـت و بـه آن      ة  شود كه آن اول سور      آيه مكّي يافت مي   16نزد ما    :يابيم  موقعيتي مي 
 10 است، سپس به آنهـا       221 تا   213شود كه آيات     شعرا افزوده مي  ة  آيه از پايان سور    8

مكّـي از   ة  آيـ 14شود، سپس به آنهـا       حجر اضافه مي  ة  از پايان سور  ) 99 تا   90يعني  (آيه  
 گردد كه آن مكمل بخش مكّي سـوره پـس از فاصـله قـرار گـرفتن           قلم اضافه مي  ة  سور

 سـپس بـه   ،رسد  به پايان مي47شود و در آيه آغاز مي 34ة آنها از آيآيات مدني است، و  
 است پس مجموع به     )52 و   51( آيه 2و آن   شود    افزوده مي ي از سوره قلم     آيه مكّ  2آنها  

  .است» ن«ة شود و آن مجموع، رمز و اشار آيه مي 50طور دقيق 
آيـه اسـت كـه       52قلـم   ة  سور: ما ست كه به تعدادي از آيات توجه كنيم        ة  و بر عهد  

زننده آگاهي پيدا كند بـر       ، است و شايد حدس    50يعني  » ن«بسيار نزديك به عدد حرف      
  .و خداوند عالم است. باشد اينكه اختالف از جهت شمارش آيات مي

 است و اين رمز و اشـاره بـر          45 و عدد آياتش   100مجموع حرف مقطع  : قافة  سور
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  . سوره منطبق نيست
ة  وارد شده است و بـدون شـك بايـد بقيـ            ديگرية  آيات در سور  ة  بينيم كه بقي   و مي 

ة قاف ثبت شده باشند و نظر قوي اين است كـه آنهـا پـس از سـور                 ة  آيات نزديك سور  
پيوستگي دارند اشاره    به مجموع آنها كه وحدت و بهم      ) ق(اند پس حرف     قاف نازل شده  

ن سبأ باشد زيرا آن به صورتي قوي و روشـي روشـ           ة  و شايد كه بقيه آيات سور     . كند  مي
، در حالي شود ميوسوم اعتبار  سية  سور كند و در نزول    قاف پيروي مي  ة   اسلوب سور  از

شود كه آن دو پي در پـي   وچهارم است، يعني گمان قوي پيدا مي    كه به نظر رودويل سي    
ة و آيا هنگامي كه آن دو را به يكديگر ضميمه كنيم از آنها مجموع رمـز و اشـار                  . هستند

ة آيه است و عدد آيـات سـور        45قاف كنوني   ة  د آيات سور  شود؟ بله عد   قاف نتيجه مي  
شود و اين بـه دقـت برابـر            مي 100 آيه است، بنابر اين مجموع     55سبأ به حساب شامي     

  .حرف قاف است، پس نيك بينديش
  سـبأ  ة  اينكـه زيـد بـن ثابـت ترتيـب سـور           : نمايد و آنچه مطالب گذشته را تأييد مي      

اعتبـار   33نـديم سـوره قـاف را         است، با اينكـه ابـن      اعتبار نموده    34 در قرآن عثمان را   
  كند كه اجتهـاد و تحقيـق مـا در جـاي خـود و درسـت بـوده                    و اين تأييد مي    1نمايد مي

  عالم بر رموز كتابش آگاه است و از جهالت به سوي او شـكايت بـرده                 است و خداوند 
  .شود  مي

 برهان و موشـكافي     در كتب كالمي بيان شده است و به حد تحقيق و با           : وجه پنجم 
هاي عرفاني و ديدارهاي ايماني همراه شـده اسـت           رسيده و با كشف و يقين و مشاهده       

اصل توحيـد   : هاي هدايت حقيقي سه اصل است      ها و ستون   كه اصول عقايد حقه و پايه     
  .و اصل رسالت و اصل واليت مطلقه

  قطعـي و  در نـزد اهلـش و بـه سـنت     ) قـرآن (و همچنين بدون ترديد به كتاب الهي   
 عـالم اسـت و      و ادله قطعي آشكار شده است كه خداوند متعـال خـداي            يقيني و تاريخ  

   رسول اعظم است و علي بـن ابيطالـب   ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  محمد بن عبداهللا

                                                 
 .اين ترتيب را در فهرست ابن نديم نيافتيم .1
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هاي او كـه متـصل و آويختـه بـه      ولي معظّم و فرزندان معصومش شاخه ـ  السالم عليهـ 
و همگي  ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  ل و آويخته به پيامبر خدااويند و تمام آنها متص

نيـاز و    ايشان متصل و آويخته از نظر ذاتي و نيازمند از جهـت صـفات بـه خداونـد بـي                   
  .ستوده هستند

و آنچه در جاي خود نوشته شـده و در مقـامش بيـان شـده، ايـن اسـت كـه قـرآن                        
هـاي آن اسـت و قـرآن اجمـال           پراكندگيتمام  ة  و فراگيرند ] جهان[رونوشت تمام عالَم    

باشد و با آن متحد است، و اصـل عـالم و              آن حقيقت مي  ة  براي آن تفصيل است و رقيق     
اصل عترت و اصل كتاب يكي است و همانا اختالف در تجليات و مظاهر و ظهورات و       

 مـن  وها أنتم و اباؤكم مـا انـزل اهللا بهـا   ميتان هي إلّا اسماء سم   «اسما و عناوين است     
ايـد و خداونـد بـراي آنهـا حجتـي             هايي نيست كه شما و پدرانتان، آنها را ناميده           اينها جز نام   1؛سلطان

  .گانه نيز به يك امر است  و همچنين برگشت اصول سه.»نفرستاده است
تقيه الهي، پنهان نمودن امر ولي مطلـق را بـا اسـم بـردن                و چون سياست اسالمي و    
ي اقتضا كرده است تا كتاب تـدويني بـا تطـابق بـه كتـاب                صريح و آشكار در كتاب اله     

تكويني كامل شود و اصل سوم براي همه فرزندان هدايت و افراد بشر دانسته شود؛ پس            
 رعايت تمام جهـات و      ي شده كه در آن    دار بيان و توضيح آن به وجه نيكوتر        گويا عهده 

اري كتاب الهـي از     جوانب و حفظ و نگهداري اصل اسالم از دشمنانش و حفظ و نگهد            
انحراف و تحريف و توهين و تكذيب شده است، و با اين حال ضروري است كه كتاب   

مستقيم و هدايت كامل خالي نباشد بلكـه از         ) راه( الهي از حق روشن و آشكار و صراط       
صورت اخيري كه شيئيت اشياء به آن است به ضـرورت اينكـه شـيئيت هـر شـيء بـه                     

كـه در جـاي     طور     همان آن است، نيز خالي نباشد    ة   شايست و كمال ) پاياني( صورت اخير 
  .خود ثابت گشته است

رمز و اجمال و به وجه      ة  آن صورت استوار و درست را به گون        پس آنگاه كه بنا شد    
اش  كنايه و ابهام روشن سازد تا هدايت شود آن كس كه خداوند هدايت او و فراخ سينه                

                                                 
 23/ نجم  .1



  تفسير سوره بقره 78

إنّك التهـدي مـن احببـت ولكـنّ اهللا          «: ستو قلبش را براي اسالم و ايمان خواسته ا        
تواني كرد، بلكه خدا هر كس  همانا تو، هر كس را دوست داشته باشي هدايت نمي          1؛يهدي من يشاء  

 و   هـاي ملكـوتي و از مائـده        رو كه هدايت از درخـشش      و از آن  » .كند  را بخواهد هدايت مي   
 رمـز و اشـاره بـه آن         غذاهاي معنوي الهي است پس تفاوتي نيست بين آن چيزي كه با           

  .هدايت شده است و آنچه معلوم و مكشوف است
شـوند و   كه بنابر اصل توحيد مردم به دو گـروه تقـسيم مـي     طور     همان :سخنة  گزيد

كننـد،   اند، و بيشتر آنان انديشه نمي       بيشتر گمراه هستند، و بنابر اصل رسالت نيز دو گروه         
اي در بيـان و      نان در گمراهي، پس نتيجه    بنابر اصل واليت هم دو گروه هستند و بيشتر آ         

هاي واضح و روشن نيست، بلكه بـر     آگاهي دادن به اصل مذكور با آيات آشكار و سوره         
كـه در پـي   طور كلي است     گردد و آن نابودي اصل دوم به       آن مفاسد بسياري مترتب مي    

 نـه   زيرا توحيد حقيقي توحيـد اسـالم اسـت        . دهد  رخ مي آن نيستي و نابودي اصل اول       
كه نزد اهلش و نزد اصحاب و بزرگان توحيد         طور     همان توحيد در ديگر اديان و شرايع؛     

  .روشن است
وقتي اين مطلب روشن شد بدان كه در كتاب الهي به اين امر لطيف و نكته الهي بـه                   

كـه در ايـن كتـاب       طـور      همـان  ها و انواع اشارات و رموز بسيار اشاره شده است،          گونه
ـ روشن خواهد شد و اميدواريم كه خداوند متعال ما را به اتمام آن به  ـ  تعاليشاءاهللا  ان  

  .رسد، موفق نمايد تر از آنچه به نظر مي بهترين صورت و دقيق
برابر آنچه كه نظر بزرگان و اصـحاب آن   ـ  به آن اصل و ريشه و واليت: براي نمونه

ك    «:  با و2؛»كل شيء هالك إلّا وجهه« :با كالم ـ  به آن رسيده است و يبقـي وجـه ربـ
، اشـاره   ».و وجه پروردگارت كه با شكوه و ارجمند است باقي خواهد ماند            3؛ذوالجالل و االكرام  

 و  14مطـابق حـروف جمـل     » وجه« و 4.هاي روم و ليل    كرده است، و همچنين در سوره     
                                                 

 .56/ قصص  .1
 .88/ قصص  .2
 .27/ الرحمن  .3
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و در محل خودش معلوم شده است كه آنها بنابر روحانيـت            .  است 14عدد معصومين ما  
هـا و ظهـورات در عـالم          جلـوه  بر اساس يت متحد و يگانه هستند و تفاوت آنها         و معنو 

هـايي   شود و محل   و از جاهايي كه در آنها به آن حقيقت اشاره مي           1ظاهر و مادي است،   
كه كتاب براي اظهار اين امر لطيف و اين حقيقت به آن اقدام كرده است حروف مقطعه                 

  :ها است ابتداي سوره
هايي كه ايـن حـروف تكـراري در آنهـا آمـده اسـت        از حذف سورهاگر آنها را پس  

  : باشند سوره مي 14مالحظه كنيم حروف مقطعه در 
  كهـيعص، مـريم؛   . 5المـر، رعـد؛   . 4الـر، يـونس؛   . 3المص، اعراف؛ . 2الم، بقره؛   . 1

حم، مؤمن؛  . 11ص، ص؛   . 10يس، يس؛   . 9طس، نمل؛   . 8طسم، شعراء؛   . 7طه، طه؛   . 6
  .ن، القلم. 14ق، ق؛ . 13، شوري؛ حم عسق. 12

و آنهـا الـف،     : و همچنين حروف مقطعه ذكر شده نصف اسامي حروف معجم است          
باشـند كـه     الم، ميم، صاد، راء، كاف، هاء، ياء، عين، طـاء، سـين، حـاء، قـاف، نـون مـي                   

  .حرف هستند14
اي كـه بـر      ماند جملـه   و همچنين اگر حروف تكراري حذف گردد، از آنچه باقي مي          

شـود و آن     گانه داللت دارد سـاخته مـي       حقانيت مذهب تشيع و اصل سوم از اصول سه        
  .باشد  مي2»صراطُ عليٍ حقٌّ نُمسكُه«

 است ايـن   و گفتهها چيزي است كه در برخي از تفاسير اهل سنت آمده  و از شگفتي  
را جمالت مـشابه كـه در مقابـل آن اسـت آن             : گويد   مي اند و  را برخي از شيعيان ساخته    

  . را، حتي يكي از آنها را نيز نياورده استها  جمله كند ولي آن نقض و رد مي
نـص  «: گويـد  كثير آمده است كه حروف مـذكور ايـن سـخن را مـي              و در تفسير ابن   
و كسي كه داراي عقل و فكر و روشـنايي اسـت بـه اصـل مقـصود                  » حكيم قاطع له سرّ   

 كه ساختن آن از ايـن كلمـات ممكـن           اي شود و آن اينكه مراد انحصار جمله       هدايت مي 
توان جمالت بسياري از آن  باشد در اين سخن شريف نيست، زيرا ضروري است كه مي         

                                                 
 .500؛ بصائرالدرجات، ص 216، ص 1كافي، ج : رجوع كنيد به .1
 .زنيم راه علي حق است به آن چنگ مي .2



  تفسير سوره بقره 80

تـوان از آن     كند و نمـي    ساخت، بلكه هدف اين است كه حروف به اصل سوم اشاره مي           
  .اي ساخت كه به خالف اين اصل اشاره كند جمله

 بـراي تواني از آن  اي سنّي مي: اند  گفتهكه ـ  هرچند از آنها شگفت نيست ـ  و شگفتا
مانـد كـه    بر آن هستي استفاده كني، چون بعد از حذف، حروفـي بـاقي مـي       كه   اي عقيده
تواند خطاب براي شيعه باشد و تذكّري براي او به آنچه در حقّ اصـحاب وارد شـده     مي

ل آن  و اين مثـ   » طرِّق سمعك النصيحه، نصيحت را به گوش خودت برسان        «است، و آن    
صح طريقك مـع  «: اند و اگر خواستي بگو سخني است كه آنها حرف به حرف ذكر كرده 

پايان نقـل  . تر باشد و شايد آن سزاوارتر و لطيف» ؛ راه خود را با سنت تصحيح كن       السنّة
  1.مطلب

پنهان نيست كه چه اندازه سرد سخن خود را بيان كرده و عقيده خود را اظهار كرده                 
له اول كه خطاب به پيروانشان را خارج از آن دانسته است و گويا    خصوص جم   به ،است

خطاب به پيروان مذهب تشيع باشد كه آنها قائل بـه سـنت هـستند و روش آنهـا روش                    
ترديد پيامبر  است و بي ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  اعظم هاي نبي چنگ زدن به سنت

   خالفـت علـي بـن ابيطالـب     مـسألة  زياد با روايات ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  اكرم
و رهبري و وصايت او را از ابتداي پيدايش و رشد اسالم تا سال آخر در  ـ  السالم عليهـ 

كه همـه آنهـا در       هاي گوناگون رسانده است،    هاي مختلف و عبارت    الوداع با روش   حجة
دان اسـت ايـن     و چه بسيار نا   . هاي آنان پنهان است    هاي آنها نوشته شده و در قلب       كتاب

هاي اين حـروف      مفسر كه پنداشته اصطالح سنّي و شيعه در عصر و زمان اخير از اشاره             
  .مقطعه است

حق است مگـر   ـ  السالم عليه ـ  سنت معتقدند به اينكه راه علي اهل: و اگر گفته شود
اه اينكه آنها اعتقاد دارند به حقانيت راه سه نفر پيشين مانند اعتقاد شـيعه بـه حقانيـت ر                  

  .السالم عليه ،ديگر ائمه
اما اعتراف آنها به حقانيت سه نفر پيشين، بـدون دليـل از كتـاب و سـنت                 : گوييم مي

                                                 
 .106، ص 1المعاني، ج  روح .1
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  انـد بـراي مـا كـافي اسـت و مـا بـه اثبـات                  است و اينكه بـدون دليـل اعتـراف نمـوده          
كه آشـكار   طور     همان ثبوت حق براي آنها كافي است      عدم حقانيت نياز نداريم بلكه عدم     

  .است
   ـ  الـسالم  عليـه  ـ   اما اعتراف و اعتقاد شيعه به سـزاواري و شايـستگي ديگـر ائمـه    و

  هـاي   به دليل اخبار و احاديث نبوي و علـوي اسـت كـه در عـدد و تعـداد ائمـه و نـام                       
سـنت و شـيعه صـراحت     از طريق اهل ـ  صلوات خداوند متعال بر همه آنان باد ـ  ايشان
  .دارد
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  واژگان و صرف
   اولمسأله

  پيرامون معناي ذلك
  گـردد و هـاء تنبيـه بـه آن             ذا اسمي است كه با آن به مفـرد مـذكر نزديـك اشـاره مـي                

  مفـرد  (  كـه بـا آن بـه متوسـط          اسـمي اسـت    »ذاك« و   .هذا: شود اضافه گشته و گفته مي    
  و مـواردي كـه بـه آن هـاء          . شود و كاف بـراي خطـاب اسـت         اشاره مي ) مذكر متوسط 

   اسمي است كه بـه وسـيله آن         »ذلك«و  .  هذاك :تنبيه اضافه شود كم است كه گفته شود       
  شـود، كـه الم بـراي بعـد و دوري و كـاف بـراي خطـاب اسـت، و                      به دور اشـاره مـي     

  باشد كه يا براي تنبيه بر مطلـق خطـاب اسـت            ها، حرف مي   اين اسم كاف اضافه شده به     
كيـف ذاك الرجـل يـا       : شـود  كه در اين صورت هميشه مجرد و مفتوح است و گفته مي           

هـاي مخاطـب از      ؛ آن مرد، يا آن زن چگونه است؟ و يا براي آگاهي دادن بر حالت              ةامرأ
هـاي آنهـا را      ت عالمـت  مفرد و تثنيه و جمع و مذكر و مؤنث است كـه در ايـن صـور                

  .گيرد مي
اي است كه در لفـظ دو حرفـي وضـع شـده و               اسم اشاره » ذا«و گفته شده است كه      

 اين نظـر،  ؛اصل آن سه حرفي است و يك حرفي وضع نشده است تا الف آن زايد باشد        
الفعلـش اسـت    برخالف نظر كوفيين و سهيلي است، بلكه الـف آن منقلـب از يـاء و الم         

انـد الـف آن منقلـب از واو و از بـاب              ي از بصريين كـه گمـان كـرده        برخالف نظر برخ  
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  1.ذا و ذائه: شود باشد و مبني است و در آن گفته مي مي» طويت«
شـود و   مشاراليه به نزديك و دور تقسيم مـي : و از برخي علماي نحو نقل شده است     

براي نزديـك   حد ميانه بين نزديك و دور ندارد پس هر زمان كه بدون الم و كاف باشد                 
  2.است وگرنه براي دور است

نقل شده است كه وضع  ـ  عبيده مانند اخفش و ابي ـ  و از گروهي از اهل ادب عرب
 و فخـر رازي    3.اند هرچند كاربرد آن بيـشتر در دور اسـت          ذلك را براي بعيد انكار كرده     

هـذا دو   شـود زيـرا ذلـك و         دور اشاره نمي   پذيريم كه با لفظ ذلك به غير       نمي: گويد مي
ست، زيرا ذا حرف اشاره است، و معنـاي هـاء بـراي             » ذا«اند و اصل آن دو       حرف اشاره 

شـود و    كه چيزي نزديك بود به سوي آن اشاره مي         است، و هنگامي  ) آگاهي دادن (تنبيه  
هذا يعني آگاه باش اي مخاطب به آنچه به آن اشاره كـردم كـه بـراي تـو                   : شود گفته مي 

و گاهي كاف بـر ذا بـراي خطـاب قـرار دادن و الم               . بيني ميحاضر است چنانكه آن را      
دهد بـر    ذلك، و اين شهادت مي    : شود گردد و گفته مي     براي تأكيد معناي اشاره داخل مي     

  4.رساند اينكه لفظ ذلك در اصل وضع معناي بعد و دور را نمي
مقتضاي آنچه در جاي خود بيان شده است اين اسـت كـه بـراي اسـماي                 : گويم مي

 و 5،معـاني حرفـي هـستند    ـ  به حسب مصداق و خـارج  ـ  اره اصلي نيست بلكه آنهااش
براي مطلق اشاره اعـم از      » ذا«چون بين معاني حرفي جامع ذاتي نيست معقول نباشد كه           

وضع شده باشد، و اگر آن را هم بپذيريم، متبـادر از لغـت و عـرف ايـن                    نزديك و دور  
» هـذا « شخـصي هـستند نـه نـوعي، پـس            است كه هركدام از اين كلمات داراي وضـع        

وضـع سـومي    » ذلـك «داراي وضع ديگري اسـت و       » ذاك«جداگانه وضع شده است و      
هـاي عـرب ايـن        دارد، هرچند به وضع شخصي تعيني باشد نه تعييني، و بـا بكـارگيري             

توان انكار كـرد كـه ذلـك         ها حاصل شده باشد؛ پس نمي      ها براي آن الفاظ و قالب      وضع
                                                 

 .32، ص 1البحرالمحيط، ج : رجوع كنيد به .1
 .32همان، ص  .2
 .52، ص 1تفسير تبيان، ج  .3
 .12، ص 2تفسيرالكبير، ج  .4
 .130، ص 1تحريرات في االصول، ج  .5
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برابر حاضر است، ولي اينكه ذلك براي بعيد در برابر متوسط غايب است، براي دور، در  
  .چيزي است كه ثابت نيست

و در بين   . حروف اشاره يا به حاضر اختصاص دارد يا به غايب         : تر است  آنچه روشن 
كـه  طور     همان باشد؛) حاضر و غايب  (اي نيست كه مشترك بين آن دو       آن، حروف اشاره  

شود و اين از شواهدي است كـه         يافت نمي ] ن حاضر و غايب   بي[در ضماير نيز مشترك     
كنـد كـه واضـع بـراي          كند و يا داللت مي     بر عدم وجود جامع بين اين معاني داللت مي        
  .وضع لفظ براي آن، جامع را لحاظ نكرده است

الم در ذلـك بـراي تأكيـد    : گويـد  و شگفت اينكه فخر رازي ـ نديده و ندانسته ـ مي  
ايـن گمـان و حـدس انگيـزه و          بـراي   لب را از گذشتگان نشنيديم و       ما اين مط    1.است

  .نداردوجود وجهي نيز 
 كـه هـاء بـراي تنبيـه اسـت نيـز              اين مطلب  :پس بنابر آنچه بيان شد، روشن گرديد      

بـراي  » ذي«و  » تي«و  » تا«طور     همان براي اشاره است،  » هذا«و  » ذا«اي ندارد، بلكه     ريشه
  :گويد الك ميم اشاره به مؤنث است كه ابن

        لمفـــرد مذكّر اَشــرْ) ب ذا( بـــذا 
  2.و ذه تي تا علي االنثي اقتصر) ب ذي(بذي                                           

  بـا ذي و ذه و تـي و تـا بـر اشـارة مؤنـث اكتفـا                   . با ذا به مفـرد مـذكر اشـاره كـن          «
  ».كن

هايي است كـه بـه        هاي خطابي، كاف   ز كاف ايم كه ا   آري، در بحث اصولي بيان كرده     
 3؛قالت فذلكنّ الـذي لمتننـي فيـه       «: پيوندند مانند كالم خداوند متعال      حروف اشاره مي  

و اين در كتاب خداوند عزيـز       » .كرديد اين همان است كه مرا درباره او نكوهش مي        : گفت] زليخا[
ملحق شـدن آن دو بـه ذا   ذاك و ذلك از اين گروه نيستند و با   » كاف«ولي  . فراوان است 

  .شود نه كيفيت مشاراليه، بفهم و غنيمت شمار كيفيت اشاره مختلف مي
                                                 

 .130، ص 2تفسيرالكبير، ج  .1
 .1اسم اشاره، بيت ، بحث لفيةاال .2
 .32/ يوسف  .3
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» ك«جمـع   » كـم » «ذلكم الرجل الذي فيه تمترون    «هنگامي كه گفته شود     : اگر بگويي 
  .و آن براي اشاره است» ذا«ماند مگر  است و باقي نمي

  » ذالِ«گويـد كـه      كـس نمـي    يچمانـد و هـ      الم نيز بـاقي مـي      ]ذا[بلكه با آن    : گويم مي
شود كه يكي از دو كـاف حـذف شـده يـا              و از آن فهميده مي    . براي اشاره به دور است    

شود و ممكن نيست از اين راه كشف شـود كـه             ادغام جايز است، پس مشدد قرائت مي      
براي خطاب و براي اعالم به كيفيت مخاطـب از جهـت مفـرد و مـذكر        » ذلك«كاف در   

  .است
  

   دوممسأله

  »الكتاب«در معناي 
 و گفتـه شـده   1شود و مصدر غيرقياسـي اسـت   چيزي است كه در آن نوشته مي  : الكتاب

 اصل آن مصدر است سـپس    : و گفته شده   2 لباس :اسم است مانند  ] گوينده لحياني است  [
 ؛...و حكـم و   ] واجب[ مانند صحيفه و فرض      3،در معاني مختلف به كار برده شده است       

و  .كُتْب و كُتُب، و مصدر قياسي است براي كاتَـب يكاتـب كتابـاً             شود به    جمع بسته مي  
) ثالثـي مجـرد   ( اند كه كتـاب مـصدر كَتَـب         شايد بر اهل لغت امر مشتبه شده و پنداشته        

اند كه مصدر كاتَب است و مكاتَبه، اگرچه بر وزن مفاعله            غفلت كرده  در حالي كه     است
خـدا   4؛قاتَلَهم اهللا اَنّـي يوفكـون     «نند مقاتله است    است ولي مانند مضاربه نيست بلكه ما      

فعل دو طرفه نيست و ايـن در         آنها    كه در  ».شوند  باز گردانده مي    ) از حق (آنها را بكشد، چگونه     
تا جايي كه بعضي از اصحاب و ياران ما دو طرفه بـودن              هيئت باب مفاعله فراوان است    

                                                 
قياس در مقابل سماعي به اين معنا است كه قياسي داراي قاعده در زبان عربي است امـا سـماعي داراي قاعـده         .1

 )م( .نيست
 .444، ص 1العروس، ج  تاج .2
  مفاعلـه  يعني كتاب از مصادر باب مفاعله است مانند ضـارب يـضارب مـضاربه ضـراباً بـر وزن فاعـل يفاعـل                         .3

 )م( .فعاالً
 .30/ ؛ توبه 4/ منافقون  .4
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كَتَـب اسـت و       كتاب مصدر كاتب و به معنـي       بنابر اين ،  اند را در باب مفاعله انكار كرده     
  .باشد قياسي مي

سپس، همانا ظاهر كالم آنها اين است كه كتاب به معناي مكتوب اسـت، ولـي ايـن                  
سخن دور از تحقيق است بلكه كتاب اسم مصدر است و در عرف عرب به كـار بـردن                   

، اسم شـمرده  اي كه بدون مجاز گونه مصدر به جاي اسم مصدر رايج و متعارف است؛ به     
  .شود مي

  يـا مجـاز اسـت يـا        : شـود   اما مراد از كتاب، آن چيزي باشـد كـه در آن نوشـته مـي               
شـود، موجـود     اشتراك لفظي است، زيرا ضروري است آن چيزي كه در آن نوشـته مـي              

  خارجي و از اعيان باشد و كتـاب و كَتْـب رويـدادي اسـت كـه در خـارج واقـع شـده                        
  .است

شود، اشتباه اهـل لغـت باشـد كـه      ه چيزي كه در آن نوشته ميو شايد تفسير كتاب ب    
اين اشتباه تفسير كتـاب بـه مكتـوب و          ة  اند و سرچشم   ارث غلط براي مفسرين گذاشته    
باشد و آن چيزي اسـت كـه          مي) ورق كاغذ و مانند آن    (سپس تفسير مكتوب به صحيفه      

  .بنگر و غنيمت شمار. شود كتابت در آن واقع مي
ـ حقيقت كتابت بـه  ] چـرم [چسباندن پوسـت   ـ  آنگونه كه در مفردات راغب است  

 يعنـي بـين دو   1:شود كتبت السقاء و كتبت البغلـه  پوست ديگر با دوختن است، گفته مي   
اي جمع كردم؛ و در عرف چسبيدن حروف به يكديگر با نوشتن است،         آن را با حلقه   ة  لب

شود، پس اصل    لفظ گفته مي  ة  وسيل بعضي به بعضي ديگر به        و گاهي نيز براي چسباندن    
شـود    است، ولي هريك براي ديگري استعاره گرفته مي        تنخدوة  در كتابت نظم به وسيل    

كتـاب ناميـده    ـ  هر چند نوشـته نـشده باشـد    ـ  و از اين روست كه كالم خداوند متعال
  2.شود مي

بر عالم و   يابد كه اطالق كتاب بر نفس و بر فلك و             و از اينجا عاقل و دانا آگاهي مي       
  :عالم كتاب خداوند استة امثال آن مجاز لغوي نيست بنابر اين هم

                                                 
 .باشد سقّاء به معناي مشك آب و دلو است و بغله به معناي قاطر ماده مي .1
 .423مفردات، ص  .2
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  ق تعالي استـم كتاب حـه عالـهم      ي استـلّـجـانش در تـه جـكـزد آنـه نـب
  ات وقوف استـو آيـراتب همچـم      عرض اعراب و جوهر چون حروف است

  1تحه و آن ديگر اخالص يكي زان فا     اصـاي خ ورهـون سـي چـالمـر عـازو ه
  اقـرا كتابـك كفـي بنفـسك اليـوم          «و به ايـن اشـاره دارد كـالم خداونـد متعـال              

ــسيباً ــك ح ــويش      2؛علي ــس خ ــسابگري نف ــراي ح ــود ب ــو خ ــروز ت ــوان، ام ــود را بخ ــاب خ   كت
ــستي ــافي ه ــوالي    » .ك ــه م ــين آنچــه ب ــرآن اســت و همچن ــه در ق ــسياري ك ــوارد ب   و م

نسبت داده شده    ـ ادـرودهاي درودفرستندگان بر او ب    برترين سالم و د   ـ   ما اميرالمؤمنين 
  :است

  3 بأحـرفه يظهــر المضمــرُ                       و أنت الكتاب المبين الذي   
  ».رددگ  ميو تو كتاب آشكاري هستي كه پنهان با حروف آن آشكار«

رة الـصو «: روايت شده اسـت  ـ  السالم عليه ـ  و همچنين از موالي ما حضرت صادق
صـورت انـسانيت     4؛االنسانية هي اكبر حجة اهللا علي خلقه و هي الكتاب الذي كتبه اهللا بيـده              

بزرگترين حجت خداوند متعال بر آفريدگانش است و آن كتابي است كه خداوند به دست خود نوشـته                  
  ».است

آيـد،     دست مي   مقتضاي آنچه راغب گفته است و از سخن ديگران نيز به          : گفته نشود 
 چسباندن بعضي اجزاي چيزي به بعضي ديگر اسـت، و ايـن بـر مثـل صـورت                   كتابت،

  .كند اي كه بسايط هستند، تطبيق نمي انسانيت و عقل و نفوس كليه
اين امور اجزاي عالم كلي است و عالم كلّي مركـب اسـت و اطـالق                : گوييم زيرا مي 

  .كتاب بر عالم به همين اعتبار است
ر در برابر انسان كل و كبير براي اين است كـه آن در         و اما وجه اطالق آن بر اين امو       

هاي علمي به اجمال و تفـصيل هـست و در آن             وحدتش، تمام قواست و در آن صورت      

                                                 
 .37گلشن راز، ص  .1
 .14/ اسراء  .2
 .103، ص )ع(ديوان منسوب به امام  .3
 .78، ص 1الصافي، ج  ؛ 259، 169، ص )احساني(المجلي  .4
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در ] در هـم داخـل شـدن      [موجودات و اعمال و افعال به نحو اندماج         ة   هم  هاي صورت
ز آنها يك ا عين تفصيل و كشف وجود دارد، پس همه كتاب است و اطالق كتاب بر هر             

يك از آنها جزيي از عالم كبير هستند و اين از خـواص مركبـات                صحيح است، زيرا هر   
  .اعتباري است؛ بينديش

العروس و غيـر آنهـا گمـان         و شگفت اينكه اباحيان و برخي ديگر مانند صاحب تاج         
  :شود اند كه كتاب به اين معاني اطالق مي كرده
ه در اقساط معين در سررسيد پرداخت       عقد معروف بين برده و مالكش بر مالي ك        . 1

و كساني از بردگـان      1؛و الذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم      «: شود براي آزادي برده   
  ».شما كه خواستار بازخريد خويش هستند

همانا نماز بـر     2؛ان الصالة كانت علي المؤمنين كتاباً موقوتاً      «: و بر تكليف واجب   . 2
  ».باشد مشخص مياهل ايمان واجبي با زمان 

القـضين  «آيـد     كه در سخن افـراد مـي      طور     همان :و بر حكم، جوهري گفته است     . 3
كنم كه   بينكما بكتاب اهللا كتاب اهللا احق، بدون ترديد بين شما به كتاب خداوند حكم مي              

  ».كتاب خدا حق است
  .نمايد بر تقديراتي كه خداوند تعيين مي. 4
  3.حساب به معناي محسوبمانند ] نوشته شده[و بر مكتوب . 5

آميـزي و اختالطـي كـه در آن اسـت، آگـاهي داري؛ و تمـام مـوارد،                    و تو به درهـم    
اي هستند كه چنين چيزي اختالف معاني براي يك كلمـه شـمرده              مصاديق معناي يگانه  

  .شود چنانكه روشن است نمي
  

                                                 
 .33/ نور  .1
 .103/ نساء  .2
 .1063، ص 2الموارد، ج  ؛ اقرب444، ص 1العروس، ج  ؛ تاج32، ص 1البحرالمحيط، ج : رجوع كنيد به .3
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   سوممسأله

  »ال«در معناي 

 بـراي چنـد     »ال« دانـستي،    »الـضَّالِّين و ال «پيشتر در بحث از اين سخن خداونـد متعـال           
، پـس بنـابر اراده      رود  بكار مي  در مقام نهي     فراوانآنها نفي است و     ة  معناست كه از جمل   

الرفـث و   ف«: فرمايـد   جدي نهي است، خداونـد متعـال مـي        ة   و بنابر اراد   ،استعمالي نفي 
    جـويي كـردن اسـت      هدر حج نه آميزش و نه نافرماني و نه سـتيز           1؛الفسوق و الجدال في الحج.« 

  .پس نفي است كه براي رساندن نهي يا معنايي كه مستلزم نهي است، آورده شده است
  

   چهارممسأله

  »ريب«در معناي 
تغييـر و   : و شك و تهمت است ماننـد رِيبـه و ريـب المنـون             ) گمان( نياز و ظنّ  : »ريب«

ن رِيـب  تحول روزگار، و ريبه در اصل آشفتگي نفـس و اضـطراب آن اسـت و جمـع آ          
؛ )بـه فـتح و ضـم       (2ك الي ما اليريبك   دع ما يريب  «: است و در حديث آمده است كه      

  ».اندازد اندازد واگذار و بگير آنچه تو را به شك نمي آنچه تو را به شك مي
عليك بالرائب مـن االمـور، و       : ]مثل[شود    و براي روگرداني از اول به دومي گفته مي        

و باد به انجـام امـور روشـن و بپرهيـز از كارهـاي مـشكوك و                  اياك و الرائب منها؛ بر ت     
 و دومي   ،و اولي مثل الرائب من االلبان؛ يعني شير خالص و بسته مانند ماست            « .دار شبهه

  » .چيزي است كه در آن شك و شبهه است
پـس  ) مرا به شك انـداخت    (رابني كذا و أرابني     : شود گفته مي «: و در مفردات راغب   

چيزي گماني بري، سپس پرده از آن برداشته شـود و حقيقـت             ة  ربارريب آن است كه د    
                                                 

 .197/ بقره  .1
، 3؛ و مسند احمـد بـن حنبـل، ج           122، ص   18؛ و رجوع كنيد به وسائل الشيعه، ج         34، ص   3الآللي، ج     عوالي .2
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  1».آن روشن شود
و قرآن اين لفظ را با مشتقاتش در بسياري از آيات به كار گرفته است و نتيجه تـدبر            

  :در آن يكي از دو امر است
التزام به اينكه مشترك لفظي بين شك و ظنّ و تهمت اسـت يـا شـك همـراه بـا                     . 1

  2.اثير به آن تصريح نموده است كه ابنطور   همانباشد تهمت مي
ست، چه شـك باشـد      التزام به اينكه يك معنا دارد و آن ضد يقين و خالف علم ا             . 2

يا ظنّ باشد و چه با تهمت همـراه         ] بنابر اصطالح [بر و يكسان است     كه دو طرف آن برا    
  عناسـت كـه   بـدين م » دع مـا يريبـك   «شـود    كـه گفتـه مـي      پس هنگـامي  . باشد يا نباشد  

كنار بگذار آنچه را كه يقين در آن نيست و تو را در چيـزي كـه بـه آن آگـاهي نـداري                        
  .اندازد مي

  :شود كه از اضداد است به دليل كالم او به فارسي و از سخن تفتازاني معلوم مي
   هر لفظ را دو معني آن ضد يكدگر            ده لفظ از نـوادر الفاظ بـرشمر   

را از آنها شمرده است و آنچه از جهـت لغـت و مـوارد كـاربرد آن                  » يبالر«ة  و كلم 
به معناي نياز حاجـت باشـد       » ريب« اينكه   تر و برتري دارد احتمال دوم است، بلكه         قوي

  3.اند خالف تحقيق است گرچه قاموس و ديگران به آن تصريح نموده
صـلي اهللا   ـ  خـدا و آنچه در حديث آمده است كه گروهي از يهوديان از كنار پيامبر 

: از او بپرسيد و برخي گفتند: گذر نمودند پس برخي از ايشان گفتند ـ  عليه و آله و سلم
چه چيـزي شـما را نـسبت بـه او تحريـك كـرده و            :  معنايش اين است   4.»مارا بكم اليه  «

نسبت به رسالتش در شـك انداختـه اسـت؛ زيـرا در پرسـش از او اشـاره بـه شـك در           
  .رسالتش است
انـد كـه     اينكه اصحاب لغت از معناي حديث غفلت نموده و گمـان كـرده            و شگفت   

                                                 
 .205مفردات، ص  .1
 .286، ص 2، ج يةالنها .2
 .449، ص 1الموارد، ج  ؛ اقرب80، ص 1المحيط، ج  القاموس .3
 .283، ص 1العروس، ج  ؛ تاج386، ص 1العرب، ج  لسان .4
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  1.ريب در اينجا به معناي حاجت است
الريب في كذا، براي نفي شك و ظنّ و اتهام نيازمند بـه             : شود  پس آنگاه كه گفته مي    

كارگيري قاعدة استعمال لفظ واحد در بيشتر از يك معنا نيستيم، و نه نيازمند بـه اينكـه                  
بلكه منفي، هـر    . مراد از آن شك است و غيرشك به اولويت قطعي منتفي است           : بگوييم

  .چيزي است كه برخالف علم و يقين باشد
  

   پنجممسأله

  »هدي« معناي پيرامون
: آنچه مربوط به معناي آن است در بحـث پيرامـون ايـن سـخن خداونـد متعـال                 : الهدي

رد نظر است اينكه هدي بـر وزن        و آنچه در اينجا مو    .  گذشت »المستقيم  اهدنا الصراط «
ل        : علي گفته اسـت    فُعل در مصادر كم به كار رفته است و ابي          جـايز اسـت كـه وزن فُعـ

 ـ  شود بنابر آنچه ديده ميـ   و آن2مصدري باشد كه اختصاص به فعل معتل داشته باشد
  ].گريستن ـ شب رفتن[بعيد نيست مانند السري و البكي 

اند كه از وزن فُعل مصدري غير از اين سـه            ما گمان كرده  و بعضي از بزرگان نحوي      
الـدين شـاطبي     و اين سخن پذيرفتني نيست، و از شيخ لغوي رضـي           3مورد نيامده است  

  :اند لقيته لُقي و بعضي سروده: حكايت شده كه عرب گفته است
  4.الي آخره... و قد زعموا حلماً لُقاك و لم أزد

  5.أتقيه تُقي كهدي: و در قاموس و شرح آن آمده است
... وزن فعل، براي جمع معدول و غيرمعدول، و مفرد و علَم معـدول و غيرمعـدول و     

                                                 
 .443، ص 1العرب، ج   لسان ؛287، ص 2، ج يةالنها .1
 .35، ص 1البيان، ج  مجمع .2
 .100، ص 1المعاني، ج  ؛ روح33، ص 1البحرالمحيط، ج  .3
 .همان .4
 .396، ص 10العروس، ج  ؛ تاج1731المحيط، ص  القاموس .5
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  . جمع و غُرَف و عمر و اُدد و نُفَز و فُسق و حطَم: آيد مانند مي
  و فـراء  ـ  اند و بيشتر شـبيه مـذكر اسـت    و در مذكر و مؤنث بودن آن اختالف كرده

و لحياني  ـ  حسنةًهذه هدي : گويند اند و مي  آن را مؤنث به كار بردهاسد بني: گفته است
  1.آن را برگزيده است

بـه  ،  و در رد بر ايشان كافي است كه قرآن آن را به صورت مذكر، در مـوارد متعـدد                  
ذلك هدي اهللا يهدي به من يشاء من         «2،»نّ هدي اهللا هو الهدي    إقل  «: كار گرفته است  

 كه هدي حال براي مذكر يا خبر براي آن است نيز دليل و شاهد بر                 و در حالتي   3.»عباده
ها  آري، جايز است كه به جهت جمع بين شواهد و مثال          .) رجوع كن (مذكر بودن است،    

  .پس بينديش. دو وجه را اختيار كنيم
هاي روز است، زيرا در آن مردم بـراي كـسب             هدي نامي از نام   : سيده گفته است   ابن

شـوند و از ايـن بـاب اسـت      هايشان هدايت و راهنمايي مي ري خواسته آو روزي و جمع  
  :مقبل كالم ابن
  4.يخشعن في اآللِ غلفاً او يصليناً         حتي استبنت الهدي و البيد هاجمه     

العـرب در    هاي اصلي و مرجع نيست؛ و لـسان        اين بيت در كتاب   : و گفته شده است   
و . حيان در اين مقام آن را آورده است        بحرالمحيط ابي اين زيادتي را دارد و      » هدي«ة  ماد

بر روز، مانند اطالق آن بـر قـرآن يـا تـورات و              » هدي«مطلب روشن است، زيرا اطالق      
و مانند اطالق نور بر آنها است و نظير اطالق آن بر اميرالمؤمنين علي ابـن                . انجيل است 

شـود كـه لفـظ داراي      موجب نميو اين. و بر انسان كامل است ـ  السالم عليه ـ  ابيطالب
باشد اختالف اسـت      و اما در اينكه آن حقيقت و يا نوعي از مجاز مي            .چندين معنا باشد  

  .هاي پيشين گذشت كه تفصيل آن در بحث
  

                                                 
 .100، ص 1المعاني، ج  ؛ روح33، ص 1؛ البحرالمحيط، ج 160، ص 1الجامع االحكام القرآن، ج : نگاه كنيد به .1
 .71/ ؛ انعام 120/ بقره  .2
 .88/ انعام  .3
 .406، ص 10العروس، ج  ؛ تاج355، ص 15العرب، ج  ؛ لسان33، ص 1البحرالمحيط، ج  .4



  تفسير سوره بقره 96

   ششممسأله

  »متّقين«معناي 
او ): الفعل آن ياء اسـت  الم(ناقص يائي است  ـ  وقاه يقيه وقْياً و وقايه و واقيه: »المتقين«
و اسـم فاعـل آن      . ا از اذيت پوشاند و او را حمايت كرد و حفظ نمود و نگهداري كرد              ر
ما لهم مـن    «: به معناي نگهدارنده است، و از اين ريشه است كالم خداوند متعال           » واق«

از او  : و توقّي، توقّياً، و اتّقاه اتّقـاء       ».اي نيست  براي ايشان جز خداوند نگهدارنده     1؛اهللا من واق  
ي و دوري كرد و ترسيد، و اصل اتّقي، اوتَقي بود، واو قلب به تاء شـد و ادغـام       خوددار

شد و چون استعمال آن در لفظ انتقال يافته زياد است گمان نمودند كـه تـاء از حـروف      
، سـپس بـراي آن      )به فتح تـاء در هـر دو       ( اتّقي يتّقي : اصلي است، پس آن را قرار دادند      

تقـي يتْقـي ماننـد قـضي     : كه به آن ملحق كنند، پـس گفتنـد  مثالي در كالم عرب نيافتند  
تَـقِ و بـراي     : گـويي   تُقي و تقيه و تُقاء، و اسم آن تقوي است و در فعل امر مي               ـ يقْضي

  .تَقِ اهللا فينا و الكتاب الذي تتلو: تَقي مانند اين سخن: گويي مؤنث آن مي
 از الـف    ر فعـل مـستقبل    به حركت حرف دوم د    فعل امر بر تخفيف بنا شده است و         

و مـن  : ما أتْقاه هللا يعني از خداوند ترسيد مانند ايـن سـخن        : و گفتند . نياز گشته است    بي
پرهيزكار باشد پس خداوند با اوست، و همانا جزم بـر جـزم              كسي كه    يتْقِ فإن اهللا معه؛   

اللغـه در    براي ضـرورت داخـل شـده اسـت؛ ايـن مطلـب همچنـين از كتـاب صـحاح                   
  2.آمده است» الموارد أقرب« و با زيادتي در كتاب العروس تاج

وصـل را بـر   ة همز: گويد مي ـ  مانند قضي يقضي: در بحث از اين سخن ـ  برّي و ابن
اند با اينكه تاء متحرك است؛ زيرا در اصل ساكن بوده اسـت و مـشهور                  تقي داخل كرده  

  3.تَقي يتقي بدون همزه وصل است چون تاء متحرك است
بـا  (قي يتقي تَقْياً را رد نموده و گفته است در فعل امـر الزم اسـت إتْـقِ        و ابوسعيد، ت  

                                                 
 .34/ رعد  .1
 .2527 ـ 2526، ص 4صحاح، ج  .2
 .396، ص 10العروس، ج  تاج: نگاه كنيد به .3
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كـه  طور   هماناند غافل است از آن چيزي كه به آن ملتزم شده در حالي كه     1.باشد) همزه
  .از صحاح شناختي

  : عبداهللا بن همام سلولي گفت
  2ا و الكتاب الذي تتلو تَقِ اهللا فين              زيـادتنا نَعمــان التنسـينَّها       
  .]بدون زيادي همزه وصل است[

  : و قالي سروده است
  3نَّـك طالــبـطلبـه اليـودتـمـ                تَقِ اهللا فيه اُم عمروٍ و نَولي      

  . زيرا حذف همزه به هنگام ضرورت جايز است.ها، اشكال است و در شاهد مثال
 اصل إوتَقي بود، و تاء، تاء باب افتعال اسـت و واو در              إتّقي در : گويد در تهذيب مي  

اتّقي، سپس الـف وصـل و واوي كـه          : تاء ادغام و تاء مشدد گشته، پس گفته شده است         
تقـي يتْقـي بـه معنـاي آن چيـز را            : منقلب به تاء گرديد را حذف كردند پس گفته شـد          

  4.و از آن ترسيد] يعني روبرو شد و جلو رفت[استقبال كرد 
ـ شود كند آنچه در جنگ متعارف است و گفته مي  اين معنا را تأييد ميو طـور    همان 

  صـلي اهللا عليـه و آلـه و    ــ   كنّا إذا احمرّ الباس اتقينا برسـول اهللا      «: ـ كه در حديث است   
ـ سلم يعني او » .برديم پناه مي ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  شد ما به پيامبر هرگاه جنگ سخت مي ؛  
داديم و به سبب وجود شـريف او         پناه و پناهگاهي براي خود در برابر دشمن قرار مي         را  

  5.ايستاديم رفتيم و براي حفظ خودمان پشت سر او مي به مقابله با دشمن مي
 در  مؤلف تهذيب گمان كرده است كه با تفصيل مذكور لغت را اصالح كـرده اسـت               

در » التقـوي «ة يـشتر پيرامـون كلمـ    جدي غفلت نموده است و تحقيق ب طور  بهحالي كه   
  .آيد   مي ـتعاليشاءاهللا   ان ـجايگاه خود

                                                 
 .همان .1
 .همان .2
 .همان .3
 .همان .4
 .همان. 5
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وزن   بـر   و به هر تقدير، متّقين جمع متّقي و بر وزن مفتعل است و موتقيين با دو ياء                
باشد كه با حذف و ادغام و افتادن يكي از دو يـاء متّقـي و متّقـين گرديـد و        مفتعلين مي 

  .ت بنابر لغت روشن اس آنمعناي
و گاهي گمان شده كه براي آن حقيقت شرعيه است و ظهور دومي دارد در پرهيز از       

رود و ايـن گمـان و پنـداري     آنچه خداوند متعال حـرام كـرده و احتمـال حـرمتش مـي         
  .نادرست است

باشـد و آن     و افتعال اينجا يا به معناي اتّخاذ است يا مجرد فعل، پس مانند إبتسم مي              
 اتخـاذ : اي است كه براي آنها باب افتعال آمـده اسـت و عبارتنـد از               گانه از معاني دوازده  

ربـودن،  ( ، خطفـه )سرگـشتگي (، فعل خـود فاعـل، تحيـر    )سبب شدن ( ، تسبب )گرفتن(
اَفعل و فَعلَ، موافقت تفاعل و تفعل و استفعل، مجـرّد، االغنـاء عنـه               ة  ، مطاوع )اختالس

 ، اضطرب )بست/ توقيف كرد ( ، اعتقل ) شد پخته( أطبخ: ، و مثال آنها   )نياز شدن از او    بي(
، )دزديـد / غارت كرد ( ، استلب )انتخاب نمود / برگزيد( ، انتخب )اندك فراهم شد    اندك(

/ غـم و غـصه خـورد      ( ، و اغـتم   )نـصف كـرد   (  مطاوعـه انـصف    ،)نصف شـد  ( انتصف
قـادر  ( ، اقتدر)لبخند زد( ، ابتسم)همسايگي كرد(  مطاوعه غممته، اجتور ،)اندوهگين شد 

  .، پايان آنچه ابوحيان، بيان كرده است)سنگ را لمس كرد( 1، و استلم الحجر)دش
هايي داريم كه اين مقام گنجايش آن را ندارد و اجمال آن اين               آن ديدگاه ة  و ما دربار  

ها و خصوصيات     گردد و اختالف انگيزه    است كه بسياري از اين معاني به يك معنا برمي         
    له ملحق گشته است؛ پس گمان نموده        موارد به كارگيري به موضوع    لـه   اند كه موضـوع 

  .استبه طور جدي مردود  بسيار است و اين آن
كـه قـول     و شگفت اينكه متعرّض افتعال مبالغه نشده است مانند اكتسب، در حـالي            

  .قوي در اينجا، اين است كه متّقين براي مبالغه است

                                                 
 .34، ص 1البحرالمحيط، ج  .1
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  قرائت 
  1 !كند  را نقل مي» تنزيلُ الكتابِ الريب فيه،لما«: تفسير كشّاف از عبداهللا قرائت. 1

2 .   قرائـت كـرده كـه از قرائـت زيـد بـن             ) به رفع و تنوين   ( سليم ابي شعثاء، الريب  
  ) ال شــبيه بــه لــيس( علــي حكايــت شــده و اســم بــراي ال اســت كــه عمــل لــيس را 

  2.كند مي
  3.فيهي هدي؛ با وصل نمودن هاء به ياء در لفظ: كثير ابن. 3

شود، زيرا بـه كيفيـت اعمـال         و روشن است كه مثل آن، اختالف قرائت شمرده نمي         
گردد و اخـتالف آراي علمـاي تجويـد از قبيـل      تجويد در مقام، نيكونمودن قرائت برمي  

  .قرائت نيست مسألةاختالف در 
بيـان   چنين گمان كرده و مكـرّر در ذكـر آن و            البيان اين  مجمع و شگفت آن است كه    

كه به ديگر اختالفـات حكايـت        نموده است، در حالي    روي  زيادههاي آن    حجت و دليل  
  .كه در اين آيه شريفه است، اشاره نكرده استطور   همانشده،

  و همچنين پنهان نيست كه اختالف اول مـتهم بـه ادعـاي تحريـف در كتـاب الهـي                    
  اســت؛ زيــرا اخــتالف در مــواد و كلمــات ماننــد اخــتالف در قرائــت كــه بــه هيئــات  

  قرائـت   هنگـامي كـه      گـردد، نيـست؛ بـراي مثـال         گردد يا موادي كه به هيئت برمي        برمي
باشـد، يـا    مـي  مـسأله    اختالف در هيئت است و داخل در اين       ) به رفع ( »الريب فيه «شد  

اختالف در  ـ  براي مثال ـ  هنگامي كه يعلمون در موردي به تاء يعني تعلمون قرائت شد
لُ بـراي                 ماده است كه به هيئـت بـاز مـي          فْعـگـردد، و همانـا كـه يـاء و تـاء از هيئـت ي  

ا جـايگزيني             تحريـف در   » تنزيـل «ة  بـا كلمـ   » ذلـك «فعل مضارع و هيئت آن اسـت، امـ  
  كلمه است و تأييد آن ممكن نيست، و همچنين تأييد اختالف قرائتـي كـه بـه تحريـف                   

  بـا حـذف    » هـدي المتّقـين   «گردد ممكن نيـست، ماننـد هنگـامي كـه             در حروف باز مي   
                                                 

 .33، ص 1الكشّاف، ج  .1
 .100، ص 1ني، ج المعا ؛ روح36، ص 1؛ البحرالمحيط، ج 35همان، ص  .2
 .100، ص 1المعاني، ج  ؛ روح33، ص 1؛ البحرالمحيط، ج 34، ص 1البيان، ج  مجمع .3
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الم قرائت شود پس آن نزد ما به طور جدي مردود و نادرسـت اسـت و از اخـتالف در                     
  .شود قرائت شمرده نمي

اما وجه اين اختالفات و تركيب اين آيه، اندكي از بحث پيرامون آن به مقـداري كـه                  
 گردد هنگام بيان اعراب فواتح سور گذشت، احتماالت در اعراب اين آيه قلم دور آن مي   

ها رسانديم و    تا هزاران و ميليون   ) بر اساس احتماالت ذكر شده در معاني آن حروف        (را  
ايـن كتـاب   جايگـاه  در اينجا براي جلوگيري از طوالني شدن و پرهيز از خارج شدن از         

  .كنيم نميدوباره تكرار 
و از نـافع و  .  نفس كتـاب هـدايت اسـت       بنابر اين و   1مشهور است » فيه«وقف بر   . 4

حكايت شـده اسـت، و در ايـن هنگـام شـكي در حـذف خبـر               2وقف بر الريب  عاصم  
 3،قرار داده است  » حقاً«را به معناي    » الريب«نيست، و چنانكه از زجاج حكايت شده كه         

               يعنـي آن كتـاب اسـت، حـق         [پس وقف بر آن تام است؛ يعنـي ذلـك الكتـاب الريـب  
كتاب بيـان بـراي مـشاراليه    و الريب خبر بعد از خبر است يا ال )] مشكوك نيست (است  

خبر مقدم و هدي للمتّقين مبتداي مؤخر » فيه«ة  و كلم . و الريب خبر است   . است] ذلك[
  .است

هـا در فهـم      هـا و كجـي     دانم كه چه چيزي آنها را به سوي اين پيچ و خم             نمي و من 
ديدند كه كتاب، هدايت نيـست       و شايد ايشان مي   . كتاب الهي و قرائت آن كشانده است      

آن است و در آن هـدايت اسـت و خـود كتـاب              ة  كه چيزي است كه هدايت به وسيل      بل
انگيز و دقيق آنها را در       هدايت نيست مگر به صورت مجاز، پس فرار از اين امر شگفت           

  .اين ورطه انداخته است
به ضم  (فيه: محيصِ و مسلم بن جندب و عبيد بن عمير قرائت كردند           زهري و ابن  . 5
و آنچه شبيه آن است جايي كه       » نُولُّه«و  » نُصلُه«و  » به«و  » عليه«و  » اليه«و همچنين   ) هاء

                                                 
 .100، ص 1المعاني، ج  ؛ روح19، ص 2تفسيرالكبير، ج : رجوع كنيد به .1
 .همان .2
 .100، ص 1المعاني، ج  روح: رجوع كنيد به .3
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  1.بر اصل واقع شود
  2.به ضم هاء و وصل آن به واو» فيهو«: ابن ابي اسحاق قرائت كرد. 6
حكايـت شـده اسـت، ولـي روايـت           »فيه« ياف در   »الريب«عمرو ادغام باء     از ابي . 7

  3.است] ابل ادغامدر مق[يزيدي از او اظهار 
  
  

                                                 
 .همان .1
 .37، ص 1البحرالمحيط، ج  .2
 .همان .3
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  معاني و بالغت

  بحث اول

  »ذلك«ة وجه آوردن كلم
ذلك براي اشاره به دور وضع شده اسـت         ة  كه كلم ) طور كه گذشت   همان(مشهور است   

  .باشد پس سؤال متوجه وجه آوردن ذلك است، با آنكه مشاراليه حاضر مي
  : ي نداردهاي بسياري است كه اشاره به آنها مانع و پاسخ از وجوه و راه

خداوند تبارك و تعالي بخشي از قرآن را پس از بخشي ديگر نازل             : گويد  اصم مي . 1
اشـاره  » ذلك«نازل نمود و كالم خداوند       هاي بسياري را   بقره سوره ة  كرد و پيش از سور    

  1.شتر نازل شده و اشكالي ندارد كه بخشي از قرآن را قرآن بناميميبه مقداري است كه پ
امكان تصحيح و درست كردن غير از صـحيح و          : ي اين اشكال است   اين سخن، دارا  

پس پرسش هنوز باقي اسـت،       اسرار و نكات بالغي است،    ة  بليغ بودن كالم در بر گيرند     
شد چون تلك براي مؤنث است،       اشاره مي » تلك«ة  ها بايد با كلم    و همچنين به آن سوره    

  .طي نداردو اطالق قرآن بر بخشي از آن به اين مطلب رب. بينديش
 كتابي بر او نازل كند كه هيچ        :خداوند متعال هنگام بعثت پيامبرش به او وعده داد        . 2

به امـتش از   ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ   و او؛اي آن را محو و نابود نسازد نابودكننده
انـا سـنلقي    «: آن خبر داد و امت هم آن را از او روايت كردند، و قول خداوند متعال كه                

كنـد، و    به آن اشاره مـي ».فرستيم مي  همانا به زودي بر تو سخني سنگين فرو        2؛ك قوالً ثقيالً  علي
  3.مزمل است كه در ابتداي بعثت نازل شده استة اين آيه در سور

ذلـك  «: شد و در آن افزون بر آنچه دانستي اين اشكال است كه بايد اينچنين نازل مي        
  .، چنانكه پنهان نيست»آن نيستالقول الريب فيه؛ سخني كه هيچ شك در 

                                                 
 .12، ص 2تفسيرالكبير، ج : رجوع كنيد به .1
 .98، ص 1المعاني، ج  ؛ روح13 ـ 12، ص 2تفسيرالكبير، ج  .2
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بقـره مـدني    ة  اسرائيل را مورد خطاب قرار داده است زيرا سور         خداوند متعال بني  . 3
اسرائيل خبـر   به بني ـ  السالم علي نبينا و آله و عليهم ـ  است، و حضرت موسي و عيسي

 و بـر او  فرستد را مي ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  داده بودند كه خداوند متعال محمد
  1.كند كتابي نازل مي

  .و در اين قول هم اشكالي است كه به آن اشاره شد
از قرآن خبر داد به اينكه در لوح محفوظ است بـا ايـن    هنگامي كه   خداوند متعال . 4
پس با ذلك در اينجا از      » .و قرآن در اصل كتاب نزد ماست       2؛الكتاب لدينا  و انّه في ام   «: كالم

و در آن اشكالي است كه آن را دانستي، افزون بر اينكه آنچـه را بـه                  3.آن خبر داده است   
معنـا نـدارد زيـرا      » ذلك«ة  آن خبر داده، تمام كتاب است و اشاره به تمام كتاب به وسيل            

  .آيد كه مشير و مشاراليه يكي باشند الزم مي
شـده  كند و به خاطر تمام شدن آن در حكم بعيد و دور               اشاره مي » الم«با ذلك به    . 5
   4.است

در آن، اين اشكال است كه ذلك براي غايب است چه دور و چـه نزديـك، و بـا آن                  
به چيزي كه در آن بنابر فهم عموم مردم شك هست،           » ذلك«دشواري و اشكال اشاره با      

  .شود؛ تدبر كن حل نمي
  هاي زياد و علـوم بـاارزش و بزرگـي اسـت             رو كه مشتمل بر حكمت     قرآن از آن  . 6

  بر تمام آنها سخت و مشكل است، پس اگرچـه بـه صـورت، حاضـر اسـت؛                  كه آگاهي   
بـه آن اشـاره     » ذلـك «حقايقش پنهان است، بنابر اين جايز است كـه بـا             ولي به اسرار و   

  5.شود
آيـد مـشاهده      انسان آنگاه كه از اين ساختمان بدني بيرون مـي         : خواهي بگو  و اگر مي  

                                                 
 .همان .1
 .4/ زخرف  .2
 .13، ص 2تفسيرالكبير، ج . 3
 .همان .4
 .همان .5
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ز جهتي حقـايق قـرآن و از جهتـي مراتـب     يابد به مراتب عالمي كه ا كند يا دست مي  مي
تر از باالتر و به جهت رفـع احتيـاج از            انسان است و از آن حقايق به حكم پيروي پايين         

هـاي مناسـب     تـر، صـورت    موجود عالي به موجود پايين     هاي عالي و فيض رساندن     بهره
 تـو   كه در معاني فواتح سور دانستي؛ پـس بـر         طور     همان شود؛ براي آن حقايق ظاهر مي    

] معاني فـواتح سـور  [به آن » ذلك الكتاب «سخن خداوند متعال     اينكه   شود فهم  آسان مي 
اشــاره دارد و بــه ســبب بزرگداشــت آن حقــايق، و دوري و نهايــت دوري آن از درك 

بعيد آورده است، بلكه اين اسـم از لـوازم آن دوري            ة  هاي سر و قلب، با اسم اشار       چشم
  .معنوي از عالم ظاهر و مادي است

غايـب  ة  و حق آن است كه در اينجا با آوردن الفاظ غايب و دور ادعايي بـراي افـاد                 
بودن و دور بودن است و آن ادعا اين است كه اين كتاب به حقيقتش مورد اشاره اسـت                   

 كارگيري  شك حاضر است ـ و همچنين در تمام موارد به  نه به لفظش، چون لفظ آن بي
باشد  مرد پيش من آمد، لفظ غايب نمي) ذلك(آن : ودگفته ش هنگامي كه آن الفاظ ـ پس 

بنـابر  بلكه معنا غايب و دور است و آن چيزي كه مورد اشاره است معناي مـرد اسـت،                   
، آن چيزي كه مورد اشاره و كنايه است معناي كتاب است و آن غايب است و اشاره              اين

اين ادعايي بيش نيست باشد؛ و  شده براي اشاره به حاضر ممكن نمي به آن با الفاظ وضع
وگرنه از محضر خداوند غايب نيست زيرا حضور عالم به اجزاي ريـز و درشـتش نـزد                  

كه در علوم طور   همانتر از حضورش نزد خودش است ـ  خداوند متعال شديدتر و قوي
ـ   پس تمام الفاظ به كار رفته در غايـب و دور مـشتمل بـر نـوعي      عالي بيان شده است 

باشند زيرا مالك حضور و غيبت حال سخن گفتن است نه مخاطـب و               مجاز ادعايي مي  
  . شنونده

 نيست تصحيح  اي جز سر و سامان دادن به اين ادعا ـ مانند ساير موارد ـ   آري، چاره
آن چيزي نيست مگر بيان اينكه آن حقيقت به دور از ديـدگاه و غايـب از نفـوس             ة  كنند

اتحـاد مـشير و     ة  اليه قـرآن باشـد، شـبه      مـشار  هنگامي كـه     بشري است، و با اين مطلب     
، آمـده  حكايت شـده  ـ  السالم كه در آنچه از امام ـ عليه طور   همانشود، مشاراليه رفع مي

 هو ذلك الكتاب الذي »الم«هو القرآن الذي افتتح بـ «: رمودندف ـ  السالم عليه ـ   كه اواست
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إنّـي  : اسـرائيل  هـم اخبـروا بنـي   و  ـ  الـسالم  عليهم ـ  أخبر به موسي و من بعده من االنبياء
   موسـي  آن قرآن كه به الم آغاز شده اسـت، همـان كتـابي اسـت كـه بـه                   1؛...سأنزله عليك يا محمد   

من نازل خواهم : اسرائيل خبر دادند كه  پس از او خبر داده شده بود و آنها به بنييو انبيا ـ  السالم عليهـ 
  .براي الم است كه ذلك الكتاب خبر كند مياين روايت اشاره  و» . ...نمود بر تو يا محمد

و پنهان نيست كه براي آن حقيقـت، مراتبـي اسـت و يـك مرتبـه از آن، ذات ازلـي                
كـه   ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  سرمدي اوست و مرتبه ديگر آن خاندان پاك پيغمبر

وارد  ـ  مصلي اهللا عليـه و آلـه و سـل    ـ  شوند تا كنار حوض كوثر بر او از قرآن جدا نمي
  .شوند؛ پس بيازماي

  

  بحث دوم

  وجه معرفه بودن كتاب
بنـابر  و . ها دور نيـست  در اين آيه شريفه خبر و مسند بودن كتاب، بنابر برخي از ديدگاه      

شود، بنابر آنچه اربـاب       پرسش از وجه تعريف مسند و ظهورش در حصر مطرح مي           اين
  .باشد ر جمله نيز محتمل ميو هر چند تأكيد آن د 2اند؛ فنّ به آن اعتراف كرده

  : شك اينجا يكي از دو امر است اجمال سخن آنكه بنابر فرض ياد شده بي
هاي ديگر به دليل زايل شدن، و از بين رفتن و نـابود شـدن بـا        ادعاي اينكه كتاب  . 1

 حقيقي كتاب نيستند و آنچه ثابت و ماندگار اسـت همـين              طور  بهگذشت ايام و قرون،     
  .يگريكتاب است نه د

هـاي   هاي الهي بـر لـوح      آن حقايق، حقيقت كتابي است كه خداوند رحمان با قلم         . 2
هـاي   هاي مـدون الهـي و غيرالهـي صـورت           آسماني يا زميني نوشته است و ديگر كتاب       

هـاي   هاي حقّه به انـواع آن، صـورت   آن هستند، ولي كتابة نازلة شئون آن كتاب و مرتب    
هـاي    و كتـاب  . شـوند   هاي صاف و شفاف ديـده مـي        هشئون آن حقايق هستند كه در آين      

                                                 
 .25 ـ 24 ص االخبار، ؛ معاني62، ص )ع(تفسير منسوب به امام عسكري: نگاه كنيد به .1
 .45، ص 1، ج ةالسعاد تفسير بيان: نگاه كنيد به .2
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شوند كـه در       مي  هاي كج و كدري ديده     و شئون آن در آئينه    ها    غيرحقّه به انواع آن و فن     
  1.شوند هستند، ديده مي آنچه ها برخالف آنها تصوير

وجه منحصر بودن كتاب به اين كتـاب در خـود همـين             : و اين ادعا نيز ممكن است     
 اين كتاب به حق و به واقع شك و ترديدي نيست، يـا بـه دليـل بيـان                    باشد و در    كتاب  

شود كه آنچه در شك و اتهام و گمـان            شرافت و بزرگي آن باشد؛ پس گويا مالحظه مي        
شود كـه      انحصار كتاب به اين كتابي مي       ادعاي گيرد كتاب نيست، پس در اينجا،       قرار مي 

ة  جملـ  بنـابر ايـن   . گـردد  اجب بـازمي  نازل شده از آن حقايق است و به حقيقت يگانه و          
  .باشد در جايگاه علت براي جمله نخست مي» الريب فيه«

هاي ديگر بيان نشد و چون به         و ميان احتماالت گذشته، اين احتمال و برخي احتمال        
  .گردد شريفه زيادتر مية آنها افزوده شود، احتماالت در كيفيت اعراب آي

  
  دنباله

) در آيه(يابد كه اختالف مفسرين در مراد از الكتاب  شد، ميكسي كه اهل تدبير و علم با      
باشـد، سرچـشمه گرفتـه      كه براي دور و بعيد مـي      » ذلك«از ناآگاهي آنها به وجه آوردن       

: انـد  پراكنـدگي فـراوان و نهايـت اخـتالف را پيـدا كـرده و گفتـه        مسأله است و در اين  
ـ            ايـن مطلـب را     . ازل شـده اسـت    مشاراليه ذلك، آن مقداري از قرآن است كه در مكه ن

اند، يا تورات و انجيل است كه آن را عكرمه گفتـه اسـت، يـا                 كيسان و گروهي گفته    ابن
حبيب است، يا آن چيزي است كه        باشد كه سخن ابن     آنچه كه در لوح محفوظ است، مي      

وعده داده است، اين وعده كه كتابي        ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم      ـ   خداوند به پيامبرش  
كند و با خواندن و مراجعه بـسيار كهنـه و        بر او نازل كند كه آب آن را محو و نابود نمي           

يا آن كتابي اسـت كـه در روز عهـد و            . عباس آن را گفته است     شود، كه ابن   مندرس نمي 
پيمان به آن وعده داده است، كه سخن عطاء بن سائب اسـت، يـا كتـابي اسـت كـه در                      

يـا آن مقـداري از قـرآن        . رئاب آن را بيـان كـرده اسـت         ن، اب ام تورات و انجيل ياد كرده    
                                                 

 .33، ص 1كشّاف، ج : نگاه كنيد به .1
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  1.باشد كه نازل نشده است يا حروف مقطعه است مي
مـان شـنيدم كـه        از استاد ابـاجعفر بـن ابـراهيم، بـزرگ و شـيخ            : گويد  و ابوحيان مي  

 اهـدنا الـصراط   «در اين كالم خداونـد متعـال        » صراط«اشاره است به    » ذلك«: گفت مي
مستقيم كردنـد بـه ايـشان          هنگامي كه آنها درخواست هدايت به صراط       ، گويا »المستقيم 

] قـرآن [كه هدايت به سـوي آن را خواسـتيد، ايـن كتـاب            ] راهي[آن صراطي   : گفته شد 
  گـردد و ايـن      بقـره و فاتحـه آشـكار مـي        ة  و به اين بيان وجه ارتباط بين دو سور        . است

  و تـو آگـاهي پيـدا        2.ذشـت نظر مقدم و برتر است زيرا اشـاره بـه چيـزي اسـت كـه گ                
  معناسـت و دوري      كردي غايب بودن و دور بودن در ناحيه الهي و حـضرت ربـوبي بـي               

  و نزديكــي و غيبــت و حــضور بنــابر وصــف تقابــل بــين اشــياء، نــسبت بــه آن مقــام  
  كه گذشـت، و اگـر آنچـه        طور     همان واالمرتبه معقول نيست پس اين تنها يك ادعاست،       

  كــه بيــان طــور   همــانباشــد، مــشاراليه، آن حــروف اســت،در آخرگفتــه شــد، صــحيح 
  .شد

پذيريم كه مالك به كارگيري الفاظ قريب و بعيـد از حـروف اشـاره      نمي: اگر بگويي 
اليـه و    ، بلكـه ممكـن اسـت مـالك حـال مرسـلٌ            باشدنسبت به متكلم و صاحب سخن       

شـد، كـه بـا      در استعمال قرآني حقيقت لغوي با     » ذلك«له، باشد پس ممكن است        مرسلٌ
  .رسد  ديگر نوبت به حقيقت ادعايي و مجاز نمي،امكان آن
اي كه براي او اعتبار غيبت و حضور نـسبت بـه              آري، آن نسبت به گوينده    : گويم مي

اشياء به مجرد برگرداندن نگاه و توجه به غير ممكن باشد، صحيح است همانگونـه كـه                 
اندن توجه از مشاراليه و التفات بـه        هنگام برگرد » ذلك«ة  كسي به مخاطبش با كلم    ة  اشار

شـود پـس      مخاطب صحيح است، ولي نسبت به خداوند متعـال چنـين انديـشيده نمـي              
اي جز حمل تمامي الفاظ مانند اين بر وصف ادعايي و حقيقت ثانوي نيست؛ پـس           چاره

  .خوب بنگر تا دريابي

                                                 
 .، نگاه كنيد36، ص 1ها به البحرالمحيط، ج  پيرامون اين اختالف .1
 .همان .2
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  بحث سوم

  »ريب«اطالق 
الي نافيه، آنگـاه كـه بـر        ة  كلم: ه است اين بحث در علم اصول و علم بالغت نوشته شد         

رساند و مراد اين است كه        اند داخل شود، عموم را مي      الفاظي كه براي جنس وضع شده     
منفي، جنس است و به انتفاي آن جميع مصاديق و مراتب متـصور و ممكـن آن منتفـي                   

 عمـوم اصـطالحي   »ذلك الكتـاب الريـب فيـه   «شود وگرنه در كالم خداوند متعال        مي
  .نيست

رساند  مي ـ  هاست بعد از اينكه گوينده در مقام رساندن نفي تمام ريب ـ  آري، اطالق
نشĤت از تمامي مراتب كتاب و معـاني آن منتفـي   ة  در هم ) شك(كه جميع مراحل ريب     

است، و از آنجا كه دانستي كه ريب ضد يقين است، پس هر چيـزي كـه خـالف يقـين                     
شده است چه ظنّ باشد، چه وهم، چه شك و          شود نسبت به كتاب الهي نفي        شمرده مي 

  .هاي خاص هم منتفي است، زيرا برخالف يقين و علم هستند چه تخيل، بلكه ظنّ
شود كه، حذف متعلق اسـت و اينكـه          سپس، عموم آن از جهت ديگري نيز ثابت مي        

باشد، پس شكي نيست كـه قـرآن اعجـاز اسـت و      ريب نفي شده است از هر جهتي كه     
ست كه از سوي خداوند متعال است و شكي در آن نيـست كـه محفـوظ            شكي در آن ني   

است و شكي در آن از جهت صحتش نيست و غير آن از آنچه شـك بـه آن از نـواحي                      
مختلف و جهات گوناگون ممكن است، پس هر كمالي كه اثبات آن براي كتاب ممكـن                

، نفي شك به    باشد و كمال كتاب شمرده شود؛ براي آن ثابت است، زيرا بدون هر شكي             
نحو اطالق از آن كتاب شده است، پس آن بدون شك شفاست، و بدون شـك هـدايت                  

جداكننـده حـق از     [دهنده و انذاركننده و فرقـان        شك قرآن، حجت و بشارت     است و بي  
است؛ و آن ] كالم قاطع و برنده[ها و روح و فصل   و بينايي ] خوانده شده [و قرآن   ] باطل

و بدون هر ظنّ و گماني، نعمـت و برهـان و نـور و ديـن                 بدون هرگونه ترديد و شكي      
صحيح و استوار و حق و عزيز و ارجمنـد و كـريم و عظـيم اسـت؛ و همچنـين ديگـر                       

هايي كه در كتاب الهي براي اين كتاب بـاارزش ماننـد تنزيـل و ذكـر و حكـم و                      وصف
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جـوم و   مستقيم و بيـان و تبيـان و مبـين و ن             حكمت و حكيم و محكَم و حبل و صراط        
  .آمده است... مثاني و هادي و

: گـوييم  شود؛ چـون وقتـي مـي       سپس آنكه عموم ياد شده بنابر قرائت رفع ثابت نمي         
منافات ندارد بـا اينكـه دو مـرد در خانـه            ) يك مرد در خانه نيست    (ليس رجلٌ في الدار   

است كـه بـر وحـدت داللـت         ) نكره بودن (باشد، و بلكه آن براي ظهور تنوين در تنكير        
  .كند مي

و ادعاي اينكه تنوين داراي اقسامي است و چه بسا اقسام آن به ده مورد برسـد اگـر            
امـر زائـد بـر طبيعـت        ة  باشد ولي ظهور تصديقي و تبادر عرفي از آن افاد         هم پذيرفتني   

  .گردد نكره ميهمان دليل  به ، كهاست
ولـي  گردد، هر چند سخن درسـتي اسـت؛          و اين گمان كه الي نفي جنس تكرار مي        

شود كه ال، نفي جنس اسـت،   امري غالبي و اكثري است، و برهاني ندارد؛ پس متعين مي      
آن جمله خبريه است كه در مقام انشا        : شود آري، گاهي گفته مي   . و نه الي شبيه به ليس     

الرفـث و    «:گفتـه شـود    اينكـه    هاي خبري، مثل   صادر شده است مانند بسياري از جمله      
جدي براي نفي   ة  كه در مقام نهي از اين امور است و اراد         » الفسوق و الجدال في الحج    

  1.در آن نيست
هـاي گونـاگون از افـراد و         و در آنچه كه مورد بحث ماسـت، پـس از وجـود شـك              

به حـسب ارادة جـدي      » الريب فيه «ة  هاي بسيار در اصول و فروع اين كتاب، جمل         امت
تـاب شـك شـود يـا در ايـن           جايز نيست در اين ك    : ناهيه است و مفهوم آن چنين است      

و اين ادعا پس از وجود . شود، نه بطور واقعي كتاب به جهت تعبدي و ادعايي شك نمي
هاي بسيار از نواحي گوناگون پذيرفتني نيست، زيرا هر ادعايي بايـد بـا تأييـدهاي                  شك

أسد علي، در موردي است كـه آثـار         : شود گفته مي كه  ه  نگاپس آ  ؛گردد عقاليي تصحيح   
كند، و به كار بردن آن در موضع خالف آن و             هامت و شجاعت از او ظهور و بروز مي        ش

                                                 
؛ 159، ص   1 ؛ الجامع االحكـام القـرآن، ج      53، ص   1؛ تفسيرالبيان، ج    36، ص   1البيان، ج     مجمع: رجوع كنيد به   .1
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ة تواند از جهت استعمال جمل     پس فقط مي  . در مورد نقص و نقصان آثار آن جايز نيست        
  .اخباري باشد و از جهت واقع و جد انشايي باشد، نه به طور حقيقي و نه ادعايي

اند اگـر   آنها گفته. گردد اين برمي ن نقل شده بهاين سخني كه از بعضي كفار و منكري   
كنيم، و اگر  كه گاهي در آن شك ميما   پس مراد اين باشد كه نزد ما شكي در آن نيست،   

  1.اي ندارد مراد اين باشد كه نزد او در آن شكي نيست فايده
انـد و آن ايـن       اينجا مطلب ديگري است كه اصحاب از آن غفلت ورزيـده          : گويم مي
اي از  عالم به نبود هرج و مرج در منطقـه  ـ  االمر و واقع به حسب نفس ـ  كسي كه: است

مناطق جهان باشد و مردم به دليل ناآگاهي از واقعيت و جهل آنان به واقـع بـه صـورت          
جهل مركب معتقد به هرج و مرج در آن منطقه باشند و در آنجا اختالل كامل و هرج و                   

ر دهد كسي كه عالم به نبود هرج و مـرج در آن منطقـه       ببينند، آيا جايز است خب     مرج را   
داند؟ شـبهه    داند يا بر او واجب است كه خبر بدهد به آنچه مي            است به خالف آنچه مي    

و حرفي نيست كه امر دوم به حسب فطرت و عقل متعين است، با اين بيان مشكل حل                  
دانـد   آن نيست، زيرا مي  لزوم خبر دادن به اينكه هيچ شكي در         : شود گردد و نتيجه مي    مي

كوچكترين و كمترين شكي در آن نيست؛ پس ظهوري كه ثابت شد بر حال خود بـاقي                 
  .شود متعين مي] گرفتن[ماند و اخذ به آن  مي

اخباري ممنوع است، به طور جدي فاسـد و نادرسـت       ة  و گمان اينكه ظهور در جمل     
طور    همان ت براي متّقين است،   هداي] كتاب[است، به ويژه پس از خبر دادن به اينكه آن           

باشد  موجبه معدوله مي  ة  خبر است، و قضي   » الريب«ة   و اگر بگوييم كلم     كه پنهان نيست،  
محصله، در نفي شك، به دليل ظهـور آيـه در حمـل اولـي اثرگـذارتر اسـت و                    ة  نه سالب 
  .بفهم و مغتنم بشمار. گردد يكي مي» الريب«و مفهوم » كتاب«مفهوم 
  

                                                 
 .19، ص 2تفسيرالكبير، ج  .1
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  بحث چهارم

  ف كتاب به هدايتاتصا
به اقتضاي آنچه در بحث قرائت بيان شد، آيه ظاهر در اين اسـت كـه كتـاب، خـودش                    
هدايت و در برابر گمراهي است، نه اينكه در آن هدايت است، و از اين حمل مواطـاتي                  

شود كه مقصود، بيان يكي بودن است يا به نحو حقيقـت اوليـه يـا بـه نحـو                     استفاده مي 
رو كه راهي به اولي نيست       شود، و از آن     ادعا تعبير مي    و  آن به مجاز   حقيقت ثانويه كه از   

كه شود،   گردد، و گذشت كه ادعا جز با مصححات عقاليي تصحيح نمي           دومي متعين مي  
مـتكلم در مقـام رسـاندن       كـه   كند    اينجا روشن است؛ و يا براي آن، همين كفايت مي          در

رسـد كـه صـحيح اسـت         اي مي   اب به اندازه  مبالغه است و اينكه هدايت يافتن به اين كت        
رين موارد بالغت در مبالغـه اسـت و         تاين كتاب، هدايت است و اين از نيكو       : گفته شود 

  .مانند آن در كلمات اهل بالغت رايج است
قرائت شـود و خبـر      » فيه هدي «شود كه نزديكتر به واقع آنست كه         و چه بسا گمان     

 ميان حذف در كلمه و مجاز در اسناد دومي دورتر از            محذوف باشد؛ زيرا در دوران    » ال«
  .واقع است

 ماننـد در ويـژه   و تو آگاهي به آنچه در آن، انحراف از راه ميانه و اعتدال است، و بـه        
  . و مجاز استه از استعارمملواين كتاب كه 

آن به طور حقيقي هدايت است نه مجازي؛ و آن به ايـن سـبب               : و اگر خواستي بگو   
و متحقـق شـدن بـه       ] از عيـوب و رذائـل     [دايت انسان پس از تصفيه كامـل        است كه ه  

حقيقت تقوا، به معـارف و علـوم ذخيـره شـده در نفـس انـسان و بـه كلمـات الهـي و                  
هاي آسماني است؛ و از آنجا كه كتاب الهي و كالم خداوندي به حـسب حقيقـت                  كتاب

آينـده بـه آن اشـاره       هـاي     آنگونه كه در بحـث     ـ واحد و به حسب اعتبار مختلف است      
پس آنچه از قرآن در نفس انساني است هدايت اسـت، زيـرا انـسان بـه                 ـ   خواهيم نمود 

  .سبب آن، هدايت شده است
حقيقت هدايت، هدايت بشر به سوي خير است و هدايت او تحقـق             : و به بيان ديگر   
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شده يابد، پس هدايت     يابد مگر به آنچه كه به آن هدايت در نفوس بشري تحقق مي             نمي
انسان است و هدايت، روشنايي و نور حاصل براي اوست، و به سبب ايـن و آن اسـت                   

قرآن نور و روشنايي است؛ زيـرا فـرد نـوراني شـده و روشـن شـده،                  : شود كه گفته مي  
باشـد و هـدايت و    كند مگر به قرآن، پس قرآن نور حقيقي مـي      نورانيتش تحقق پيدا نمي   

هاي تفـسير در اينجـا و در ديگـر مباحـث              كتابروشنايي واقعي است، و همه آنچه در        
خبري بر مراد و مقصود و پايـه و اسـاس مطلـب سرچـشمه                 بيني، از كمي علم و بي      مي
  .گيرد مي

  بحث پنجم

  پيرامون هدايت بودن براي متّقين
رساند، پس    عموم استغراقي را مي    ،اي نيست كه جمع مزين به الف والم        نزد اهلش شبهه  

ماننـد آنچـه در اصـول بيـان          مسأله   و اگر در اين   . قين هدايت است  قرآن براي عموم متّ   
 بـه مقـدمات      استغراقي عمومعمومات براي رساندن    ايم    و آنجا گفته   اشكال كنيم  كرديم

باشـد؛   اينجا به دليل تماميت آن مقدمات ثابـت مـي         در   ولي عموم    1اطالق احتياج دارند،  
  .يرامون اين مطلب سخني نيستپ، ه گروهي از متّقين اختصاص نداردپس هدايت ب

و همچنين از اين مطلب گذشتيم، كه آيا هدايت خود متعدي است يا متعدي بـه الم                 
را بيان كرديم و گفتيم هدايت در تمام اقـسام و انـواعش      مسأله   و غير آن است و حدود     

آن هدايت براي متّقين است پـس مجمـوع         : گفته شود  هنگامي كه    و 2به يك معنا است؛   
اني مورد نظر و اراده است و اختصاص به بعضي معاني ندارد، پس اين كتـاب بـه          آن مع 

كند و همچنين با رساندن حقيقي و        سوي مطلوب با نشان دادن و آگاه كردن هدايت مي         
  .كند واقعي به آن هدايت مي

آري اينجا، پرسشي است از چگونگي هـدايت آن بـراي متّقـين، بـا آنكـه آن بـراي                    
  .كنندگان نيز هدايت است گمراهان و گمراه
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معنايي ندارد، مگر از آن، هدايت پـس از هـدايت           : تر و سخن ديگر    و به بيان روشن   
اينجا هدايت مراتبي دارد و اين كتاب پس از هـدايت و خـروج                در بنابر اين اراده شود،   

  .كند از تاريكي كفر و الحاد و ناداني و نفاق، به مراتب باال هدايت مي
التزام به آن اشكال و ايرادي ندارد، زيرا ضروري اسـت كـه قـرآن          : نخست: گويم مي

هاي مختلف بيـان كـرده       جميع اسباب هدايت را در بر دارد و آشكارا آن را در موقعيت            
يضلّ به كثيراً و يهدي بـه كثيـراً و مايـضلّ بـه إلّـا                «: گويد است، پس در موردي مي    

كند و با آن، جـز تبهكـاران را          ري را به ان هدايت مي     كند و بسيا   بسياري را به آن گمراه مي      1؛الفاسقين
هـا و     و چه بسا، اين نخستين مرتبه هدايت باشد و آن خـروج از تـاريكي              » .كند گمراه نمي 

  .هاي طبيعت تاريك به سوي روشنايي و نور است زندان
قد جاءكم من اهللا نور و كتاب مبين يهدي بـه اهللا مـن              «: گويد و در مورد ديگر مي    

به راستي از سـوي خداونـد        2،ضوانه سبل السالم و يخرجهم من الظلمات الي النور        اتبع ر 
نوري و كتابي روشنگر براي شما آمد، كه خداوند به وسيله آن هر كس را كه پي خشنودي او باشـد بـه                       

و ايـن   » .بـرد   ها به سوي نور بيرون مـي        نمايد و آنها را از تاريكي      هاي آرامش و سالمت هدايت مي      راه
ا در آن سـرگردان  هـ  اي اسـت كـه عقـل    هدايت است و از مراتـب عـالي      ة  ترين مرتب باال
  .اي است و بين اين دو، مراتب ميانه. افتد ها در آن به لرزش مي ها و روح شود و قلب مي

وا و  قـ در سخن خداوند متعال اينجا و در غير اين آيه، تشويق و تحريـك بـر ت                : دوم
اين بدين سـبب     باشد، و   ناك به عنوان مثال مي      بههدعوت به دوري از كارهاي حرام و ش       

كند كه اهل آن اسـت و ميـان           است كه مردم را متوجه كند اين قرآن كسي را هدايت مي           
او و كتاب سـنخيت و هماننـدي وجـود دارد، و هـر كـس هـدايت، بـه هـدايت آن را                        

  دايت از افـزون بـر داللـتش بـر هـ      ـ  بنـابر ايـن  خواهد بايد تقواي خدا پيشه سـازد،   مي
كند بر اينكه تقوا و پرهيزكـاري الزم و مطلـوب    داللت مي ـ  اولين درجات تا آخرين آن

  .است
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كند يعني طبع و نهاد آن       قرآن بر وصف قضيه طبيعي هدايت مي      : و اگر خواستي بگو   
بر هدايت است، و آن كافي نيست بلكه بايد تصميم و اراده و بنـاي عملـي و قلبـي بـر                      

  .ورهاي آن و پرتوهايش باشدهدايت يافتن به ن
 كننده است، در حالي    اين كتاب هدايت  : چگونه صحيح است، گفته شود    : اگر بگويي 

هاي پـي در پـي و        هاي مختلف در دوران    شوند و ملت   كه بيشتر مردم با آن هدايت نمي      
  كنند؟ ها و شهرهاي مختلف با آن دشمني مي در زمان
كننده بـودن كتـاب، بنـابر         است كه هدايت   اين شبهه متوجه وجه اول    : نخست: گويم مي

اي اسـت كـه بالغـت اقتـضاي آن را            وصف ادعا و مجاز باشد، ولي بنابر اين نظر كه مبالغه          
 ـ  كه آن را شرح داديمطور   همانـ دارد، يا واقعيتي است كه كتاب از آن پرده برداشته است

  . و شكي نيست شبهه
بلكـه  . شـود  مردم يـا اكثريـت سـنجيده نمـي        درستي و نيكويي ادعا به اتفاق       : و دوم 

اي خاص صحيح است و همان ادعاها بنابر محـيط          ادعاهاي بسياري بنابر محيط و منطقه     
بين مردم گروهي به آن اعتقاد دارند و   هنگامي كه    هاي ديگري درست نيست، و     و منطقه 

رست نباشد،  براي آن اقتضاي هدايت معتقد هستند، اين ادعا به جد درست است، چرا د             
بـه   ـ  هجـري 1391سـال  سـوم صـفر   ـ   كه امـروز اند با آنكه گروهي به آن هدايت يافته

 تقريبي يـك سـوم       طور  بهرسند كه    عددي بين هفتصد ميليون و هشتصد ميليون نفر مي        
  .هاي كنوني است انسان

آشـكار   ـ  افزون بر اينكه در مطلب پاياني، اشكال و پاسخش روشـن شـد   ـ  و اكنون
آنچه در ذهن مفسرين ريشه دوانده است كه متّقين در اين آيه كساني هـستند               گشت كه   

اي از هدايت به آنها رسـيده باشـد و آمـادگي             شعله كه نفوس آنها آمادگي داشته باشد و      
براي پذيرش نور حق يافته باشند و در آنچه رضايت خداونـد متعـال در آن اسـت، بـه                    

  .ند؛ موافق با تحقيق نيستميزان ادراك و فهم و تالش خود كوشش كن
منافات ندارد؛ زيرا    بلكه هدايت بودن قرآن براي متّقين با داللتش بر هدايت نخستين          

اشعار و اعالم به ترغيب و تحريك در تلبس به آن و تحريص به              ،  تعليق حكم بر وصف   
چنـد   تقواست؛ بنابر اين قرآن نسبت به غيرمتّقين هم هدايت اسـت، هـر            ة  پوشيدن جام 



 115  2تفسير آية 

هاي پيـشين روشـن شـد، حقيقـت شـرعيه            تقوا و پرهيزكاري بنابر آنچه در بحث      براي  
باشـند، در    در وصف و صفت تقوا مشترك مـي       وجود ندارد؛ پس كافر و فاسق و مؤمن         
 متّقـين  از ـ  و اگرچه مـؤمن نباشـد   ـ  ها بپرهيزد نتيجه كسي كه از عبادت و پرستش بت
  .ها است و همچنين در ديگر طبقات و گروه

 ـ  السالم عليه ـ  اياتي كه از طريق ما وارد شده است به اينكه متّقين شيعيان عليو رو
 ـ  الـسالم  عليـه  ـ   امـام صـادق   مـستند از  طور به الدين اكمالهستند مانند آنچه از كتاب 

و از طريـق اهـل سـنت وارد شـده اسـت كـه متّقـين اهـل ايمـان           1.روايت شده اسـت   
كـه تحريـر و بيـان شـد؛ بلكـه روايـات و              طـور     مان ه رساند؛ انحصار را نمي   2.باشند مي

دار بيان حـد و مـرز مـراد كتـاب،            دار بيان مصاديق خاص هستند و عهده        احاديث عهده 
  .قرآن نيستند

گردد كـه، متّقـين در اينجـا برابـر            و از اينجا سستي آنچه گفته شده است، آشكار مي         
حاالت متّقـين  ة آيه دربردارندآيه است، سه  19كفار و منافقين در آيات بعدي است، كه      

بـا ايـن    . آيه به احوال منافقين پرداخته است      13حال كافرين است و      دار  و سه آيه عهده   
گانـه   گانه دربردارنده اين است كه مؤمن و متّقي متـصف بـه صـفات پـنج           ادعا آيات سه  

 خداوند آن را    ، انفاق، ايمان به آنچه    ]برپاداشتن نماز [نماز  ة  ايمان به غيب، اقام   : باشند مي
شده از جانب پروردگارشـان هـستند،    و ايشان هدايت. نازل كرده است و يقين به قيامت      

گانه داللت بر اتصاف آنان بـه ايـن صـفات ارجمنـد و هـدايت از سـوي                    پس آيات سه  
اولئك علي هـدي مـن ربهـم و اولئـك هـم             «: گويد خداوند متعال دارند، آنجا كه مي     

سـپس، بـا ايـن كـالم        » .ت از پروردگارشان هـستند و آنـان رسـتگارانند         آنان بر هداي   3؛المفلحون
را توصـيف  ) قـرآن (، كتـاب  ذلك الكتاب الريب فيـه هـدي للمتّقـين   : خداوند متعـال  

شـود   كننده است به هدايت نمودن متّقين، پس از آن دانسته مي           نمايد به اينكه هدايت    مي
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» هـدي للمتّقـين   «: ن خداوند متعـال   كه متّقين را دو هدايت دربرگرفته است و مراد سخ         
رسـاند كـه كفـار و منـافقين بـين دو             كه آيات بعـدي مـي     طور     همان هدايت دوم است،  

ختم اهللا علي قلوبهم و علي سمعهم و        «: گويد گمراهي و دو تاريكي هستند، آنجا كه مي       
اي  شان پرده هاي ايشان مهر زده است و بر چشمان        ها و گوش   خداوند بر دل   1؛علي أبصارهم غشاوة  

هـاي آنـان بيمـاري       در دل ؛  في قلوبهم مرض فزادهم اهللا مرضاً     «: گويد و آنگاه كه مي   » .است
  3 2».است، پس خداوند بر بيماري ايشان افزود

كه از كالم   طور     همان انصاف اين است كه اين سخن، خالف تحقيق است،        : گويم مي
ي نماز و يقين به قيامـت منافـات بـا            توضيح اوصاف متّقين به برپاي     بنابر اين ما دانستي،   

و . تحريك و تحريص به دوري از كفر و نفاق و قرار گرفتن در راه و گروه متّقين ندارد                 
رسـاند و ايـن نظيـر آن          گيري مذكور زيان نمي     توضيح اوصاف متقين در كتاب به نتيجه      

علـم  است كه گفته شود اين دينارها براي دانشمندان است پس در آن تحريك به كسب                
  .تر و نيكوتر است اي بليغ و قرار گرفتن در زمره آنان به گونه
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  حكمت و فلسفه

  بحث اول

  مراد از كتاب
هيچ شكي نيست، گردآوري الهي و كتاب رباني اسـت نـه مطلـق              در آن   همانا كتابي كه    

پنهاني كـه بـا ذلـك بـه آن          ة  مراحل آن بلكه مرحل   ة  كتاب، بلكه و نه كتاب الهي در هم       
 و چون بحـث بـه       .گيرد  نمي  و مرتبه مادي را كه از عالم خلق است در بر          . شود ياشاره م 

اينجا رسيد كه چگونه اين كتاب بـه خداونـد متعـال انتـساب دارد و چگونـه كتـاب او                     
سزاوارتر است كه بحث    . درسيهاي بين كتاب و كالم       باشد؟ و به بحث از فرق وفرق       مي

 و از خداوند متعال     ، واگذار شود  1،ق عليكم بالحق  هذا كتابنا ينط  : جاثيه در آيه  ة  به سور 
  .تعالي، موفق نمايدشاءاهللا   اناميد داريم كه ما را بر شرح پيرامون آن در آن سوره،

  

  بحث دوم

  پيرامون وحي يا نازل شدن قرآن
 پيامبر بزرگانسان و بر  و آن اينكه كند، اي عقلي را بيان مي   مسأله چه بسا اين آيه شريفه    

 به غيب در سفرهاي معنوي و پس از بازگشت از سفر سوم و انجام               لااز اتص س  پ ،الهي
ــارم  ــفر چه ــر ( س ــهب ــور پاي ــه در س ــد   ة  آنچ ــان ش ــفرها بي ــت آن س ــه كيفي    2)فاتح

  و از آنجا كه او     ،قرآن مطابق حقيقت و رقيقت توسط جبرئيل امين الهي نازل شده است           
 نسبتش به اشياء از جهت حضور و در آن لحظه و حالت ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلمـ 

ذلك الكتاب را به صورت غيبت بگويد، زيرا غيبـت          : غيبت مختلف است، صحيح است    
و حضور نسبت به حضرت ربوبي معقول نيست ولي نسبت به او در آن عالم روحاني و          
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هايي كه كتـاب و قـرآن ناميـده شـده،        آن الفاظ و تركيب    بنابر اين ؛  ملكوتي ممكن است  
هـا بـه توسـط آن     آن حقايق است و محصور و محـدود شـده بـه آن تركيـب          ةنازل شد 

در ] صلي اهللا عليه و آله و سـلم        ،وجود مقدس حضرت ختمي مرتبت    [حقيقت احمدي   
هـا وحـي و      باشد، پس آنچه مشهور است كه اين تركيب        اي از مراتب بشريتش مي     مرتبه

 است و آنچه نازل اين      الهام است در جاي خود نيست، بلكه آنچه وحي است يك امري           
وحي در افق انسان و امكان است امر ديگري است و خداوند واقف بـر اسـرار آيـاتش                   

  .باشد مي
 دشـوار  مسألةاز استعمال امثال اين كلمات، به صورت كلي، كشف اين           : كالمة  گزيد

  .كننده به راه صحيح است و خداوند متعال هدايت. علمي ممكن است
  

  بحث سوم

   بودن كتاب هدايتپيرامون
شود  كننده است فهميده مي چه بسا از حمل هدايت بر كتاب و اين ادعا كه كتاب هدايت      

 و ؛و هدايت كتـاب بـه ذات خـويش اسـت    . كه هدايت هر چيزي به وسيله كتاب است      
شود و خارج محمول براي آن است        شود كه عنوان هدايت از كتاب انتزاع مي         فهميده مي 

كـه  طـور      همـان   است نه ترادف؛ پس    1ن آن دو نسبت تساوق    نه محمول بالضميمه، و بي    
حمل وجود بر وحدت و نور بر كتاب صحيح است حمل هـدايت هـم صـحيح اسـت،               

 حقيقي هدايت است، هرچند از جهت مفهوم و عنوان مختلفند؛ همچنين به              طور  بهزيرا  
پـس  . آيـد  اين دليل كه هر بالعرض بايد به بالذات منتهي گردد وگرنه تسلـسل الزم مـي            

آنچه هدايت اشيا به آن است، كتاب است ولي كتاب به ذات خود هدايت اسـت، بنـابر                  
هـاي عقلـي و       در اينجا درست است، بنابر اصطالحي كـه در كتـاب           »هو هو «اين حمل   

  .اند فلسفي براي آن آورده
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آنچه هدايت بالذات است اگـر خـود ايـن          : رسد كه گفته شود    و از اينجا به ذهن مي     
نقوش نوشته شده بر صفحاتي از كاغذ باشد حمل يـاد شـده در جـاي خـود                  خطوط و   
  .هاي پيشين به آن اشاره كرديم كه در بحثطور   هماننزد گروهي خاص، نيست مگر

پس كتابي كه نفس و خود هدايت است و نفي ريب مطلق از آن صحيح است، بايد                 
وضـوع آشـكار    گونه و صورت ديگري از كتاب باشد، و بسيار است كـه خـصوصيت م              

 مطلق، مورد نفي     طور  بهشود از احكام مخصوصي كه مترتب بر آن است، پس آنچه             مي
  شك است و مورد حمل هدايت بر آن است امر ديگري، وراي اين مكتوبـات و نوشـته                 

  .قلم استبا هاي  شده
كنند، مانند آنچه در تفسير قمي با اسنادش         برخي روايات ما به اين موضوع اشاره مي       

ذلك «: كالم خداوند متعال« :نقل شده است كه گفتم ـ  السالم عليه ـ   جابر از امام باقراز
 السالم عليه ،اميرالمؤمنين علي » الكتاب«: فرمود] مرادش چيست؟ [؟  »الكتاب الريب فيه  

  1».اشد كه شكي در او نيست كه امام استب مي ـ صلوات و سالم خداوند بر او بادـ 
روايت شـده   ـ  السالم عليه ـ  بصير از امام صادق  مسند از ابير طو بهو همچنين از او 

اسـت كـه شـكي در او     ـ  السالم عليه ـ  كتاب علي؛ الكتاب علي الشك فيه هدي للمتقين«: است
  ».نيست كه هدايت براي اهل تقواست

بيـت وارد شـده اسـت در ايـن      شود بين اين و آنچه از اهل بنگر كه چگونه جمع مي    
 و از كتـاب     3.است» إنّ علياً لَلْهدي  « اينكه همان    2»إنّ علَينا للهدي  «:  متعال كالم خداوند 

ا  «: در حـديثي آمـده اسـت    ـ  السالم عليه ـ   مسند از جابر از امام صادق طور بهكنز  و امـ
  4».هدايت است ـ السالم عليه ـ يعني همانا علي» إنّ علَينا للهدي«: سخن خداوند

طـور     همان  علينا للهدي به اضافه نمودن علي به ضمير است،         إنَّ: و اگر خواستي بگو   
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درود ــ    ليـاب بـودن عـ    ـردم، و كتـ   ـذر ك ـمررت باحمدكم؛ بر احمد شما گ     : گويي  ميكه  
بر پيامبر ما و خاندانش و بر  ـ   اهللا بودن حضرت عيسيكلمةمانند  ـ  خداوند متعال بر او باد

  1. استرآن در سوره نساء به آن تصريح نمودهكه قطور   همانباشد، مي ـ او درود باد
  كه اين موضوع براي تو آشكار گرديد و پيش از ايـن نيـز روشـن شـد كـه                     هنگامي

  مراد از متّقين عموم استغراقي افراد است و تقـوا اختـصاص بـه گروهـي غيـر گروهـي                    
 اينكه بـه    اند و ايشان اهل تقوا هستند از       ديگر ندارد، پس مجردات عالم امر هم از متّقين        

پـس آنهـا منـزّه و    . بنگرنـد  ـ  تعالي و تقدس ـ  خود و وجودشان در برابر وجود حقيقي
اي زايـد بـر تجليـات خداونـد متعـال             پاك و به دور هستند از چيزي كه ظهور و تجلّي          

  .باشد
  وجودك ذنب اليقاس به ذنب            ]مجيبةو قلت فما اذنبت قالت [    

وجود تو، خود گناه است، هـيچ گنـاهي بـا آن            :  پاسخ داد  گناه من چيست،  : گفتم و«
  ».كند برابري نمي
كنند و بـه هـدايت خداونـد         كنند و پرهيز مي     از مانند اين گناه بزرگ دوري مي       بنابر اين 
 و انسان كامل است كه باطن       ـ السالم عليه ـ شوند كه آن در قوس صعودي علي       هدايت مي 
  .باشد  مي ـه و سلمصلي اهللا عليه و آل ـ پيامبر خدا

شود كه انـسان كامـل در قـوس صـعودي و حركـت                 از اين آيه استفاده مي     بنابر اين 
وجود كامل گردد و تكرار در تجلـي الزم         ة  معنوي بايد به مبدأ قوس نزول برسد تا داير        

حركت موجودات متحرك بـه حركـت   : آيد بنابر آنچه در جاي خود بيان شده است        نمي
وجوبي كه  ة  رد مگر پس از رسيدن به عزّ قدس و بعد از پوشيدن جام            پذي ذاتي پايان نمي  

  2.باقي به بقاي خداوند متعال است
ـ  گرـر آيات دي  ـبنابـ   چه شريفه، اگر ة  بدست آمد كه چه بسا معناي آي      : گزيده كالم 

ناظر به متّقين در اين عالم است، بنابر نظر دقيق منتهي گردد به آنچـه مـا بيـان كـرديم،                     
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 مفاد آيات ديگر نسبت به دربر گرفتن موجودات عالم امر نارسايي ندارد،              بر اين، افزون  
كند، پس متّقـين همـان مـؤمنين بـه           و هرچند بخشي از قرآن، بخشي ديگر را تفسير مي         

كـه  طـور      همـان  شـود  اول به آن تفسير نمـي     ة  تا آخر آيات، ولي عموم آي     ... غيب هستند 
  .پنهان نيست

ي نيست مگر دوري از آنچه خداوند متعال حرام كرده است يا            تقوا چيز : اگر بگويي 
  .شود و اين همان چيزي است كه در شرايع مراد و مقصود است ناك شمرده مي شبهه

شـود و گفتـه      هرگز، چون گاهي تقوا به خداونـد متعـال نـسبت داده مـي             : گويم مي
ر است از او ترسيده     ؛ و مراد اين است كه سزاوا      »ةهو اهل التقوي و اهل المغفر     «شود   مي

ـ و براي آن تفسيرديگري است كه چه بسا. شود نه از غير او در جاي  ـ  تعاليشاءاهللا   ان 
و گاهي به خلق از خداوند متعال، يـا از ناخـشنودي خداونـد نـسبت بـه                . خودش بيايد 

پس مراد از آن حفظ و خودداري از انجام آن          . شود محرمات و مشتبهات، نسبت داده مي     
ت كه ضرر دارد يا به كسب كماالت يا به كماالت انساني حاصل شـده زيـان                 چيزي اس 

رساند، و براي تقوا با اين اطالق، مراتب متعدد است كه برخي از آنها قبـل از اسـالم        مي
از اسالم و قبـل از ايمـان، و بعـضي از آن پـس از ايمـان بـه                     است و برخي از آنها پس     

  .شود ميمراتب آن كه به فناي تام ذاتي منتهي 
باشـد كـه      هـاي نفـساني مـي      انزجار از گناهـان نفـساني و خـواهش        : آنة  اولين مرتب 

  .عقل است و اين مقام استغفار استة كننده قو نفي
 رهـايي و نجـات از آن بـا           دست كشيدن از گناهان نفس و درخواست      : دومين مرتبه 
  .باشد و اين مقام توبه مي. فرار كردن است
] خليفـه [ هدايت حقيقي و انسان كاملي است كه جانشين          بازگشت به : سومين مرتبه 

  .خداوند متعال است و اين مقام انابه است
گانه مقدم بر اسالم است و شايد كتاب خداوند عزيز با ايـن كـالم،                و اين مراتب سه   

اي قوم من از پروردگار خودتـان        1،يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه      «: كند به آن اشاره مي   
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و أَنيبوا إلـي    «: گويد و در جاي ديگر مي    » .ست آمرزش كنيد، سپس به درگاه او بازگرديد       درخوا
  ».به سوي پروردگارتان بازگرديد و در برابرش گردن نهيد 1،ربكم و أسلموا له
 ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  كه انسان به دست نبي مكرم هنگامي: چهارمين مرتبه

   از اوامــر و نــواهي را پــذيرفت، مرتبــه   از او احكــام قــالبياو اســالم آورد وة يــا خليفــ
كه آن خودداري از مخالفت بـا سـخن پيـامبر           . چهارم از تقوا براي او حاصل شده است       

 به امتثال و انجـام اوامـر   ـ السالم عليه ـ  اش يا خليفه ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  اكرم
  .و نواهي اوست

شنودي است از ايستايي بر ظواهر شـريعت بـا طلـب            دوري و ناخ  : و پنجمين مرتبه  
باطن و روح آن و طلب كسي كه او را به آن باطن راهنمـايي نمايـد و ايـن دو پـس از                        

  .باشد اسالم و قبل از ايمان مي
و اين تقوا تقواي عوام است و به اعتباري به تقواي عوام از حرام و تقـواي خـواص           

  .شود سيم مياز شبهات و تقواي اخصين از مباحات تق
 كسي را بيابد كه او را به روح اعمال راهنمايي كند، و             كه خواهان هدايت،   و هنگامي 

به دست او توبه مخصوص نمايد و به بيعت خاص صاحب واليـت ايمـان آورد، و بـه                   
ها مستبصر شود، براي او مرتبه ديگري از تقوا حاصـل            باطن خويش از رذائل و خصلت     

قلـبش از    هنگـامي كـه      و. هـا اسـت    ها با كامل نمودن نيكـي       يگردد كه پرهيز از زشت     مي
ها پاك شد و به زيور فضايل آراسته گرديد، پس چه بسا شيطان بر او تجلي نمايد                   زشتي

خـودش  منتهي شد، توسـط     ها    و ببيند كه آن كارها و اعمال كه به اين فضايل و خصلت            
كوشش او بدست آمـده   است و آن فضائل با جديت و شده براي خود و نفسش حاصل  

ديگـري از تقـوا و آن دوري از شـرك           ة  اي نيست، جز مرتب    و در اين هنگام چاره    . است
أفعالي و صفاتي است، تا تقوا به مرتبه پاياني خود برسد كه حفظ و نگهداري از شـرك                  

  .پس در كار خويش بصيرت داشته باش ذاتي است،
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  بحث چهارم

  ن پيرامون هدايت بودن كتاب براي متّقي
كننـده و      بـه اعتبـار سـنخيت بـين هـدايت          »هدي للمتّقين «كريمه با عبارت    ة  چه بسا آي  
شونده اشاره دارد، زيرا اگر انسان از متّقين واقعـي باشـد و بـه صـورت نـازل و                      هدايت
شـدگان    طبيعي هدايت است و از هـدايت     طور  بهپايين از تقوا در آمده باشد، اين        ة  درج

اي نيست كه آيه شريفه بر اين حمل شـود كـه آن كتـابي كـه        چارهآيد، پس     به شمار مي  
باشد؛ پس ايشان را از نورانيـت         شدگان مي  شكي در آن نيست، هدايت نسبت به هدايت       

نور در   اين احتمال خالف تحقيق است زيرا بايد      برد،   ضعيف به نورانيت قوي بيرون مي     
 نوعي شبهه اسـت كـه بـه فكـر           افزون بر اينكه در آن    ؛  تمام مراتب خود، گمراهي باشد    

  . كند، چنانكه مخفي نيست هاي ناقص نيز خطور مي انسان
ـ        ـ   مـاشد كه آن ه   ـب ان مي ـراي گمراه ـهدايت ب  اينكه   يا ر ـبه دليـل صـراحت آيـه ب

 مراد نيست، بلكه معقول نيست براي گمراهاني هدايت باشد كه بـه صـورت               ـ خالفش
و لقد ذرأنا لجهنّم كثيـراً مـن    «زنند؛    مي  سر باز اند و از پذيرش هدايت        گمراهي در آمده  
  ».ايم گمان بسياري از جن و انسان را براي دوزخ آفريده و بي 1؛الجن و االنس

ماند گروه سومي كه آمادگي براي هـدايت شـدن و پرهيزكـاري و                باقي مي  بنابر اين 
كه نسبت به   متصور شدن به صورتي از تقوا و هدايت را دارند، پس ايشان به اين سبب                

هـا و   هاي موجود را با تـرك پليـدي   شرايط الزم، جامع و كامل هستند و موانع و سختي        
باشد  هدايت براي ايشان مي   ] قرآن[اند از متّقين به شمار آيند، و كتاب          ها دور كرده   پستي

كند به اعتبار سنخيت ميان آنكه به هدايت كتاب هدايت           و گويا اين آيه كريمه اشاره مي      
 آيد، و عنايت ويژه الهي جز گروه خاصـي را در           د و هدايتي كه از سوي كتاب مي       شو مي
  .گيرد نمي بر

هاي شيطاني و    نيروها و استعداداتي كه در سرشت انسان هست يا به صورت          : گزيده
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آيد، و ممكن نيست اينها به هدايت كتاب، هدايت يابنـد و يـا                مي درندگي و حيواني در   
اند و شايسته آنند كه از متّقـين شـمرده شـود پـس او از                 ت باقي اينكه نيروها و استعدادا   

  .تعاليشاءاهللا   انشوندگان به هدايت كتاب مبين است، هدايت
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  علم اسماء و عرفان
 »المـستقيم   اهـدنا الـصراط  «بدان بخشي از اين بحث، ذيل ايـن كـالم خداونـد متعـال              

باشد يا صـفاتيه يـا        تيه مي ذا صفت هدايت از اوصاف       اين بود كه   درگذشت و آن بحث     
  افعاليه؟ يعني آن از اسماي ذات است يا صفات يا افعال؟

بـه خـودش    ] قـرآن [سخن اين آيه اسـت كـه كتـاب          : و آنچه اينجا مورد نظر است     
و ذاتي باب برهـان   ـ  بنابر اصطالح ـ  هدايت است و هدايت براي كتاب خارج محمول

ه صـحيح اسـت، و آيـا ايـن شـاهد             پس توصيف خداوند متعال به هدايت چگون       ،است
 مجاز و ادعا است يا اينجا مطلب ديگـري           و است بر اينكه آيه در جايگاه و محل مبالغه        

  فهمند؟ است غير از آنچه عموم مي
و نكتة مورد بحث اين است كه هدايت از صفات كمال براي وجود بما هـو وجـود                  

باشد و حق متعـال بـه         يوجود هادي به نفس ذاتش م      است مانند ديگر صفات وجود، و     
   كننـده اسـت، و بـراي آن صـفت          كننده نيست پس او هدايت     ضرورت ذاتيه ازليه، گمراه   

 ذات و آن ظهـور در .  ظهوري اسـت ،در جميع عوالم ـ  بنابر آنچه بيان و ثابت شده استـ 
شود و ظهور هدايت چيـزي       خويش واحد است و بنابر اختالف ظروف و آفاق كثير مي          

باشد، و معقول نيست كه ظاهر از هدايت، امـر ديگـري    بيعت هدايت نمي  غير از نفس ط   
غير از هدايت باشد پس آنچه در مظاهر و تجليات و نماي بيروني براي هـدايت ظـاهر                  
است، نفس هدايت فراگير و دربرگيرنده براي هر چيز است و آن هدايت ذاتـي قبـل از                  

هنگام، كتاب نيست به خـالف      ظهور، نفس وجود مطلق در عين اجمال است و در اين            
آن زماني كه صفت در مظاهر متأخر و پايين تجلي كند، پس همانا در نشئه و جهان دوم                  
ظاهر، عين كتاب تكويني الهي است و آن صفت آنگاه كـه بـه صـورت كتـاب تـدويني                 

 ذاتي  طور بهپس . لرزد اي شمرده شود كه اندام از آن مي ن عظيم و متشابهآتجلي كند، قر 
  آن كتاب هيچ شـكي نيـست و آن خـود هـدايت در همـه مراتـب اسـت، در مرتبـه          در  

ذاتي ازلي و در مرتبه دوم اليزالي و در اين نشئه و عـالم موجـود سـيار ناپايـدار؛ پـس                      



  تفسير سوره بقره 126

خداوند متعال هدايت براي متّقين است و آن كتاب هدايت بـراي متّقـين اسـت و ايـن                   
  . بنابر وصف حمل ذاتي استكتاب هدايت براي متّقين است و تمام موارد، 

و سپاس خداي را بر آنچه از امثال اين حقايق به ما الهام نمود و درود بـر پيـامبرش                    
  .محمد و خاندان او
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  اخالق و موعظه
قرآن، كتابي است كه هيچ شـكي در آن نيـست و           : بدان اي برادر الهي و اي عزيز سالك       

 به شخـصيتي ماننـد آن كوشـش         اگر در يادگيريش و در تعين به حقيقت آن و تشخص          
نمودي و در عالم علمي، مانند آن نور مخصوص الهي و حقيقت ملكوتي گـشتي، پـس                 

  و ! آن را بپوشـي؟   ة  داري جامـ   باشد، بنابر ايـن چـرا دوسـت نمـي          پيش تو نيز شك نمي    
آيـا  ! چرا شـوق پيمـودن راهـش را نـداري تـا ترديـد و شـك از ذات تـو دور گـردد؟                  

و فرزندان معصومش از اين  ـ ر او باد بهترين درود، درود فرستندگانكه ب ـ اميرالمؤمنين
از موجـودات   ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  آيا آنها و نبي گرامي! نشئه و عالم نبودند؟

  پـس اگـر چنـين بودنـد چگونـه بـه آن             ! زماني و همراهان اين مـاده و زمـان نبودنـد؟          
   شتند، تا آنجا كه شـك و ترديـد از آنـان           مقامات راه يافتند و به آن صفات مخصوص گ        

پس با ديد الهي نسبت به امر خود بينا باش تـا بـه صـالحين    ! ؟ر شدود ـ  السالم عليهمـ 
عـالم   بپيوندي؟ و در گروه متّقين محشور گردي و آنگاه كه به حقيقت كتاب در نشئه و               

تـو صـادر   علمي يقين يافتي و به آن صورت درخشان و زيبا متصور گـشتي، چيـزي از                 
اش نيكـو و     شود مگر آنچه كه در وجود با تو سنخيت دارد، پس همانا از آنكه همه               نمي

  .زند زيبايي و نيكويي سرنمية زيبا است جز هم
بـه    حـق،   ] مـسير [از رحمت الهي نااميد مباش چـون سـالك در            اي مسلمان مؤمن،  

اه عـشق و  رسـد يـا در ر     ورزد، پس يا به عشق و آرزوي خـويش مـي           خداوند عشق مي  
 به اعلي عليـين    تر دست يافته و    ميرد و در هر صورت به درجه برتر و عالي          آرزويش مي 

دهنده است بـر آنچـه توصـيف         و خداوند ياري  . در عالم آخرت و واپسين رسيده است      
  .كنند مي

هدايت است، پس بر تـو      ) قرآن(در آن كتاب    :  من بدان  ةسپس اي دوست و نورديد    
ايي در اينكه هدايت شوي و به هادي بودن بسنده نكني و بـه          باد كه تالش و كوشش نم     

هدايت شدن ديگران به هدايت تو قانع نباشي، چه برسد به اينكه انسان قناعت كند كـه                 
كنندگان باشد، پس سعي و تالش و جديت و كوششت           بيرون از گروه گمراهان و گمراه     
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شـود و    واال برسي و اين نمـي     ة  رتبرا در راه كمالت و طريق ثابتت به كار بر، تا به اين م             
هاي نفساني و تدبر و  اند مگر با رياضت رسد و برگزيدگان به آن نرسيده    كسي به آن نمي   

انـد،    روي اولياي مقرّب كه در شهرها و روستاها پراكنده         تفكر و پيروي صالحين و دنباله     
 خداونـد در    پس سفر نماييد در زمين و آثار رحمت الهي را بنگريد، پـس همانـا بـراي                

هاي رحمتي است آگاه باشيد و خـود را در معـرض آن قـرار                روزهاي دوران شما نسيم   
با آن نمونه و مثالي براي         و اين كتاب الهي آمده است تا مردم را به آن چيزي كه             1.دهيد

هـا در تمـام      باشد و هـدايت از گمراهـي       كتاب گردند، تعليم دهد، پس در آن شك نمي        
. ، پس متخلق به اخالق الهي شويد تا از شما بروز كند و سـر زنـد            نشئات و عوالم است   

پس به درستيكه انسان صـورت جـامع        . زند  كند و سر مي     آنچه از مشيت مطلقه بروز مي     
الريـب فيـه    «كه از حديث شريف دانستي، تا آنجا كه دربارة شما           طور     همان الهي است 

هـاي ممكـن، صـحيح        و انواع هـدايت   ها به اقسام     ها و لغزش   از گمراهي  »هدي للمتّقين 
  .باشد

به ما و اهل و خاندان ما رنج رسيد پس پيمانه را برايمان پـر نمـا، و    ! سپس اي عزيز  
 ما را بر آن ياري نما تا در گـروه متّقـين جـا گيـريم و بـه وسـيله                      ،اي حجت باقي قائم   

 فـراوان   هـاي گونـاگون و     نورهاي حق و يقين نوراني گرديم، كتاب الهي بر آن با روش           
نمايد و از بهترين آنها اين آيه كريمـه اسـت كـه بـه اعتبـار سـنخيت ميـان                      تحريك مي 

نمايد،   يافتگان به قرآن عظيم و كتابي كه هيچ شك و ريبي در آن نيست اشاره مي                هدايت
كه هدايت گمراه معقول نيست؛ زيرا بـا فـرض گمـراه بـودن، هـدايتش                 پس به درستي  

گمراهي صورتي است كه از پذيرفتن هدايت سر باز زند          معقول نيست؛ و همانا صورت      
هدايت يافتن بـه مثـل آن       ة  اي نيست كه به آن صورت متصور نباشد تا شايست          پس چاره 

ة اما آنچه بـر عهـد     : خداوند متعال اموري  ة  تو امريست و بر عهد    ة  كتاب باشد، و بر عهد    
، صيانگر و نافرمان  به آن صورت ع   ] شكل گيري [توست، كوشش در راه خروج از تعين        

ها  از تعين به آن صورت به ترك شهوات و بال          هنگامي كه    پايدار و بازدارنده است، پس    

                                                 
 ... . و221، ص 1بحاراالنوار، ج  .1
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 ـ  تعـالي شاءاهللا   انبحمد اهللا و ـ  و هواهاي نفساني و احكام ماده و شيطنت خارج شدي
ها بـه   رسد و تو را از تاريكي مشيت الهي ظاهر و آشكار در عالم غيب و شهود به تو مي           

ـ          ور و روشنايي بيرون مي    ن تاريـك طبيعـت، هـدايت و       ة  برد، زيرا مجـرد خـروج از خان
صورت نوعيه آن نيست و همانا هدايت حركت به سوي وجود مطلـق الهـي اسـت كـه              

كـه توشـه و      همانگونه   شود مگر پس از كسب توشه و مركب سواري، پس          حاصل نمي 
مـادگي اسـت، همچنـين      باشد بلكـه ايجـاد آ      مركب سواري، سفر و حركت معنوي نمي      

سـفر معنـوي شـمرده     حقيقـي   طـور  بـه هاي طبيعت  هاي نفس و پرده  خروج از تاريكي  
  .شود نمي

هـا و نكـات و     و مردم را به سير در مفاهيم و تركيـب          پاخيز و به هرحال اي مفسر به     
خصوصيات تشويق و ترغيب نمـا و آنـان را بـه سـفر در حقيقـت و روح كتـاب و در                       

الهي و شئون آن بشارت ده تا بنده به آنچه كتاب براي آن آمده اسـت                 ةظرايف اين نمون  
  .برسد و خداوند هدايتگر به سرزمين حقيقت و راستي و درستي است



  تفسير سوره بقره 130

  تفسير و تأويل

  ها ها و مسلك مشرببنابر 
  نوروش اخباري

 »الريب فيـه  « كه موسي و پيغمبران پس از او به آن خبر دادند             »آن كتاب ،  ذلك الكتاب «
، للمتّقين« روشنگر از گمراهي است       و هدايت ،»هدي«ن شكي نرود و زيان نرساند،       در آ 

 يعني كساني كه از گناهـان و از چيرگـي سـبكي عقـل بـر خـود دوري                    »براي پرهيزكاران 
ب كنند؛ تا بدانند آنچه را يادگيريش بر آنها واجب است و عمل كنند به آنچـه موجـ                  مي

  1.استخشنودي پروردگارشان براي آنه
 است كه   ـ درود و سالم خداوند بر او باد      ـ   اميرالمؤمنين» آن كتاب ؛  ذلك الكتاب «يا  

پـس  » هدي للمتّقين الـذين يؤمنـون بالغيـب       «. هيچ شكي نيست در اينكه او امام است       
سزاوار نيست تفسير متّقين به غير آنچه در آيـات بعـدي اسـت، زيـرا بعـضي از قـرآن                     

: در اين كالم خداونـد متعـال اسـت   » هدي للمتّقين« يا .كند بخشي ديگر آن را تفسير مي 
تـا آنجـا كـه خداونـد        » ...ولكنّ البرّ من آمن باهللا و اليوم اآلخر و المالئكه و الكتاب           «

و الصابرين في البأساء و الضرّاء و حين البأس اولئـك الـذين صـدقوا و                «: فرمايد  مي
كه به خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتاب و           كسي است   ] از آن [بلكه نيكي    2؛اولئك هم المتّقون  

كارزار صـبر پيـشه سـازند آنهـا راسـتگويانند و            ة  و در سختي و دشواري و هنگام      ... پيامبران ايمان آورد  
ـ «: كه در اين كالم آمـده اسـت       » هدي للمتّقين «يا  » .پرهيزكارانند ذي جـاء بالـصدق و      وال

  ».تي آورد و آن را باور دارد پرهيزكارانندو آن كس كه راس 3؛صدق به اولئك هم المتّقون
گردد كه موضوع، حصر مفهوم در مصداق نيست بلكه نظر            و از اين آيات آشكار مي     

                                                 
 . رجوع كنيد25 معاني االخبار، ص  ؛63 ـ 62، ص )ع(ه تفسير منسوب به امام عسكريب .1
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  .است] تشكيك پذير[اي از آن حقيقت مشكك  به بيان مرتبه
 يعني اين كتاب كه هيچ شـكي        »ذلك الكتاب  «و در روايات اهل سنّت    : در اخبار عامه  

از آنچه خداوند بر ايشان       كساني كه     ز گمراهي براي متّقين است؛    در آن نيست هدايت ا    
  كساني كه    واجب نمود انجام دادند، يا    حرام كرد پرهيز كردند و آنچه را خداوند بر آنها           

ترسند و بـه رحمـت او    شناسند مي از عقوبت خداوند متعال در ترك آنچه از هدايت مي      
 يـا غيـر آن از احاديـث مختلـف كـه در              اميد دارند به سبب تصديق آنچه آورده اسـت،        

  1.هاي گوناگون روايي آنها و تفاسير سطحي آنها آمده است كتاب
اهل تقوا شيعيان و پيروان ما هستند كه به «: و نزديك به آنچه گذشت، اين بيان است

كننـد و از   دارند و از آنچه روزيشان كرديم انفـاق مـي       غيب ايمان دارند و نماز را برپامي      
دهند و آنچه از قرآن تعلـيم داديـم بـه ايـشان تـالوت                ه آنها تعليم داديم خبر مي     آنچه ب 

 و آن اخبار و روايات، از روايات مرسل و ضعيف هستند، بنابر ايـن بـر آنهـا                   2».كنند مي
در اخبـار و   ـ  خداوند متعـال آنهـا را خـوار گردانـد     ـ  شود و به تحقيق آنان اعتماد نمي

و پوسـت و   ـ  لعنت خداوند متعال بر آنها بـاد  ـ  نت كردندروايات ما دست بردند و خيا
صلي اهللا عليـه و آلـه و    ـ  كه اين خلط پس از پيامبرطور   همانمغز را با هم در آميختند

  .رخ داد، خداوند ما را از نابودي و هالكت، حفظ نمايد ـ سلم
  

  رانفسموش ر
وعـده   ـ   عليه و آله و سـلم صلي اهللا ـ   آن كتابي است كه به پيامبر اكرم»ذلك الكتاب«

همانا بـر تـو سـخن        3؛انا سنلقي عليك قوالً ثقيالً    «: داده شده در اين سخن خداوند متعال      

يـا اهـل    «:  يا كتاب مصطلح در بسياري از آيات قرآن اسـت، ماننـد            ».سنگين فرو فرستاديم  
بعـد  جهت بزرگداشـت آن،     است و به     قرآنهمين   ]از ذلك [مراد   و غير آن، يا      »الكتاب

                                                 
 .24، ص 1درالمنثور، ج : رجوع كنيد به .1
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كه در سخن خداوند متعال طور   همان.قرار داده شده استبعد حقيقي، ة به منزلآن رتبي 
 و  ».كرديـد  اين كسي است كه در مورد او مرا نكـوهش مـي            1؛لكنّ الذي لمتنَّني فيه   فذ«است كه   

  .هاي پيشين گذشت غير آن، از آنچه در بحث
 يا در آن شك نكنيد، يا شكي        رود،  و هيچ گماني نمي   » و در آن هيچ شكي    ،  الريب فيه «

 اسـت، يعنـي  » متّقـين «نيست، و شك در آن جايز نيـست، در آن هـدايت و نـور بـراي      
از متّقـين بودنـد       كساني كه     گردند، يا  كسانيكه پرهيزكارند و به آن هدايت اهل تقوا مي        

پس گمراه شدند و گمراه نمودند پس ايشان به سبب آن كتاب دوباره در گروه اهل تقوا                 
هـا بـه سـوي نـور          از تـاريكي   ،شوند، يا كساني كه اكنون متّقي هستند، پس        نجانده مي گ

شـود، يـا    شوند به مانند كتابي كه هيچ شكي در آن نيست، يا شك در آن نمـي     خارج مي 
شك در آن نيست پس در آن شك نكنيد، بنابر اين نفس شك نكـردن در آن، از مظـاهر            

 طبع و سرشت اهل تقواست از شك و         ،ن پس شك نكرد   ؛هدايت حاصل از كتاب است    
  .ترديدي كه خود گمراهي و تاريكي است

آن صراط مستقيمي است كـه خداونـد متعـال بـه آنهـا             » ذلك«و نزديك به آن اينكه      
  ».؛ هيچ شكي در آن نيستال ريب فيه«است كه » الكتاب، كتابي«نعمت داد، آن 

؛ ال ريب فيـه   «كتابي است كه    » مذلك الف و الم و ميم؛ آن الف و الم و مي           «يا اينكه   
يا روا نباشد وهم و شك در آن راه يابد و آن براي صـاحبان تقـوا                 » هيچ شكي در آن نيست    

هدايت است و آنان افراد خاصي هستند نه تمـامي مـردم، پـس مـراد از متّقـين كـساني             
] آغازگرهـاي [باشند كه خداوند متعال بـه آنـان نعمـت معرفـت و شـناخت فـواتح                   مي

به دليـل تمـام بـودن شـرايط تـأثير       ها را داده است، و هدايت آن نسبت به ايشان،         سوره
فاعل و شرايط تأثيرپذيري قابل قطعي است و به اين سبب صحيح است به طور واقعـي                

يا آن به خودي خـودش بـراي        » هيچ شكي در آن نيست    ؛  الريب فيه «: نه ادعايي گفته شود   
  . آنها، و از اين جهت نيز در آن شكي نيستآنان هدايت است و نور است در پيشاني

                                                 
 .32/ يوسف  .1
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هـاي پيرامـون آيـه       هاي ديگري است كه از آنچـه در بحـث           و اينجا وجوه و احتمال    
  .شود، تدبر كن گذشت آشكار مي

  
  مسلك حكيم

 محفوظ در لوح و آن حقايق موجود در كتاب تكويني »آن كتاب ؛  ذلك الكتاب «همانا در   
هـدي  «، و در تمام مراحل وجـود     »هيچ شكي نيست  ؛  هال ريب في  «و نوشته شده در خارج      

وت ميان موجودات عالم امر و عالم خلـق،   اباشد، بدون تف    مي »هدايت براي متّقين  ؛  للمتقين
تمـام كمـاالتي    ة  و آن كتابي كه هيچ نوعي از انـواع شـك در آن نيـست و دربـر دارنـد                   

كـه  د حقيقـي در اعيـان   يافته به وجو  باشد كه سزاوار كتاب است، همان كتاب تحقق       مي
] انـسان كامـل   [ باشـد؛ زيـرا بـه سـبب او           حقيقت انسان كامل در قوس صعود مي       همان

شـود؛ پـس هـدايت از          غيب و شهود حاصل مـي      هاي جهانهدايت متّقين در نشئات و      
 و هدايت   ؛باشد  مي »بقاي ذاتي «توهم   آنها   هاست كه مهمترين   ها و گمراهي   جميع لغزش 

آنچه سزاوار دوري گزيدن است و از مهمترين آنهـا، دوري       ة  د در هم  باش  براي متّقين مي  
  .باشد االطالق مي از ديدن ذات خويش در برابر واجب مطلق كامل علي

پس آنچه شأن او مانند اين هدايت است، و آنچه اثر او رساندن گمراهان به مقـصود            
 نمودن آنان در انوار     هاي كلي و جزيي و داخل       هاي ناداني  با خارج كردن آنان از تاريكي     

باشد كه با ديدار استيالي محبوب بر همـه اجـزا    كلي الهي است كه همراه فناي ذاتي مي 
شود، استيالي محبوب، استياليي خارجي است و سبب          هاي وجودش حاصل مي    و كناره 

معنـايي واقعـي كـه بـه         شود بر وجهـي كـه بـراي صـفت اسـتيال            عليه مي  فناي مستولي 
  .ماند كه آن عين گمراهي و كفر است  باشد باقي نميعليه برپا مستولي

اند؛ زيرا اين     ها، اشاره كرده   و اخبار و احاديث ما به برخي از اين لطايف و موشكافي           
اند، بايد تمامي حقايق را بنابر اختالف مراتب         روايات كه از مبادي علوم كلي صادر شده       

  . كه پيشتر دانستيطور   همانمردم در برداشته باشند،
هـاي   كتـاب ة  پس آنچه چنين جايگاهي دارد، همان كتاب كلّي سعي اسـت كـه همـ              
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گيـرد؛ زيـرا كتابهـاي        كننده و غيـر آن را در برمـي         هاي گمراه  تدويني و تشريعي و كتاب    
كننده هستند، بنابر اين به ضـرورت        كننده و از جهتي هدايت     گمراه كننده از جهتي گمراه    

  .ميع حيثيات نيستذاتي دائمي هيچ شكي در آن از ج
آن چيزي است كه با الف و الم و ميم بـه آن اشـاره               » ذلك«نزديك به همين معنا،      و

شد، و آن چيزي است كه آن حروف با رمز به آن اشـاره كردنـد، و آن حـروف بـسايط                     
اند و آن كتابي است كه هيچ شكي در آن نيست، و دست محو                اوليه براي مركبات ثانويه   

، به خالف كتاب    ]لوح محفوظ [و آن مادر و اصل كتاب است         1رسد، و اثبات به آن نمي    
  .بيني كه ميطور   همانمحو و اثبات كه در آن شك است،

  
  عارفمسلك 

 ـ  صلي اهللا عليه و آلـه و سـلم   ـ   سخن گفته شده نبي مكرّم،»آن كتاب؛ ذلك الكتاب«همانا 
د، يعنـي بـه وجـود       باشـ    و آن سفر از حق به سوي خلق به حق مي           در سفر چهارم است   

جامع كه داراي مقام برزخيت كبري است، پس كثرت او را از وحـدت و وحـدت او را                   
احكام ماده به جهت محيط و احكام قالبي به دليـل           ة  دارد، ولي بنابر غلب    از كثرت بازنمي  

 چيـره گـردد كـه موجـب         اي  ويژهكالبد و بشريت صحيح است كه گاهي بر او بيهوشي           
 كه اشاره به غيب دارد، با آنكه او جامع غيـب و شـهود اسـت و               ذلك شود ة  صدور كلم 

نزديكي و دوري و نهان و آشكار در مورد او متصور نيست تا بتوان آن كلمه را بـه كـار                     
ذلـك صـحيح اسـت، و آنچـه         ة  ولي با تمام اينها، به دليل آن نكته در حـق او كلمـ             . برد

ت، كه او حقيقـت هـر چيـزي         باشد غيب مطلق و وجود خالص اس       حقيقت مشاراليه مي  
 و او هدايت بـراي متّقـين        »الريب فيه «: است و سزاوار است كه در مورد آن گفته شود         

است، زيرا از اسما و صفات و از مظاهر آن در عوالم كليه و جزئيـه و در همـه نـشĤت                      
  . باشد باطني و ظاهري اعم مي

لول بلكه بـا اتّحـاد و       و آن كتاب است نه غير آن؛ زيرا غير آن مكتوب است نه با ح              
                                                 

 ) م. (مراد اين است كه تغيير و تحول و كم و زياد شدن در آن راه ندارد .1
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ها در آن حلول كند      ها و رسم   صدور؛ پس كتاب بودن كتاب پابرجا نيست به اينكه نقش         
پـس نفـس، كتـاب      . ها و رسم هاي صادر از غيب سبب كتاب بودن آن است            بلكه نقش 

 صدوري دارد و بـه اّتحـاد واقعـي           هاي علميه از آن و به آن قيام        است با صدور صورت   
  . صل با آن متحد استبنابر مبدأ و ا
آورد، و آن غيبـي      آن چيزي است كه مؤمن به آن ايمان مي        » ذلك الكتاب  «بنابر اين 

آورند و با سخن خداونـد متعـال بـه آن اشـاره      است كه مؤمنين و متّقين به آن ايمان مي       
و آن كتابي اسـت كـه       . »و باآلخره هم يوقنون   «: تا» ...الذين يؤمنون بالغيب  «: شده است 

باشد، و آن چيزي      شك است با آن آميخته نمي     ة  ر آن نيست، و عدم كه سرچشم      شكي د 
رود، بـه    ماند و به ظهور صفت قاهريت بر آن از بين نمي           است كه به بقاي ذاتي باقي مي      

 شـك و    ،دو عدم  اش با   الكتاب؛ پس همانا به دليل احاطه      هاي ديگر حتي ام    خالف كتاب 
گـردد؛ پـس    به ظهور صفت ياد شده ويـران مـي  شود، و كوه منيتش  ريب عارض آن مي  

بنـابر ايـن آنچـه شـكي در آن نيـست آن كتـاب       ! چگونه نفي شك از آن صحيح است؟ 
  .است، كه خداوند روزي ما و شما نمايد

شكي در آن نيست و در آن به هيچ وجـه شـك               حقيقت هيچ   طور  بهو آن كتاب كه     
ر ذاتش نيست و متّقـين بـه آن         شود، نفس و حقيقت هدايت است، و هدايت زائد ب          نمي

شوند و آن تمامي اشيا است، پس هر موجـود           هدايت متحد با كتاب حقيقي، هدايت مي      
و از   1داراي عقـل و ادراك اسـت      ) بنابر آنچه در جاي خود بيان و استدالل شده اسـت          (

ان مـن شـيء إلّـا يـسبح بحمـده ولكـن             «: فرمايـد   باشد و خداوند متعال مي     متّقين مي 
دارد، ولـي تـسبيح آنـان را در           هيچ چيز نيست مگر با سـپاس او را منـزه مـي             2؛ تسبيحهم التفقهون

و هدايت يافتن به وسيله آن كتاب به گروهي غيرگروه ديگر و به جمعيتي غير               » .يابيد  نمي
حقـايق در حركـت و سـير بـه سـوي مبـدأ              ة  جمعيت ديگر اختصاص ندارد، بلكه همـ      

يابد، و از آن حقايق،  ت براي كتاب حقيقي اعتدال ميسنخ با خود، به هدايت ذاتي ثاب  هم

                                                 
 .158 ـ 148، ص 7اسفار، ج : نگاه كنيد به .1
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                    اني است كه آنها از اوصاف متعادل و غير گـذر كننـده از حـداسماي الهي و صفات رب
برابـر و يكـسان در ذات        د بلكه به دليل آن هدايت تمام آنها       نباش  افراط به حد تفريط مي    

يت شدند، مظاهر اسماي الهي     اسماي الهي به آن هدايت ربوبي هدا       هنگامي كه    هستند و 
باشند به پيروي از ظاهري كه آن در ازل بنابر تحقق و وجود بـه كتـاب،                  شده مي  هدايت

  .هدايت شده است، بنابر اين همه از متّقين هستند
   

   لطيف و روش فرد آگاه و بينامشرب

هـا   ضرورتبر   ها، مختلف و بنا    و جايگاه ها     بر ديدگاه  ها بنا  ها و روش   همانا اين مشرب  
انـد، ولـي     بر ازدواج و آميختن اسما و صفات متفرق و پراكنده          ها و مواد و بنا     و خواسته 

بـه  هـا      هـا و مـذهب     كـه صـاحبان مـسلك     طـور      همان گردند آنها به اصل واحدي بازمي    
  گردنـد و مـا بارهـا بيـان كـرديم كـه بـه حقيقـت كتـاب           پروردگار واحد و يگانه بازمي  

صلي اهللا عليه و آله و  ـ  اش كننده آن بر بنده  مگر پروردگار نازلرسد الهي نازل شده نمي
ـ سلم به نحو اشاره و رمز ـ  در تمام آيات و حروف ـ  حقايقة كنيم كه هم  و انكار نمي 

كـه خداونـد    حالي در! و چرا اينگونه نباشد؟. پيچيده و مجمل هست و به صورت درهم   
و  1؛ةٌشفاء و رحمـ    نزّل من القرآن ما هو    و ن «: متعال در اين كالمش تصريح نموده است      

اي است كـه از        و قرآن گنجينه   ».كنيم  شفا و رحمت است، نازل مي     ] مؤمنين[ما از قرآن آنچه براي      
 و اين آيات آئينـه و كاشـف آن          ،ها نازل شده است     در اوراق و گوش     آن اين آيات نازل   

 ياد شده اختصاص ندارد بلكه      هاي غيبي و نهاني است، بنابر اين به يكي از معاني           مخزن
ها توسـعه   ها و نشاني ها و عالمت براي تمام آن اشاره ـ  حتي از جهت الفاظ ـ  وجودش

و خداوند نگهدارنده است و شكر و سپاس براي اوست و اميد داريم مـا را بـه                  . يابد  مي
  .دهنده و تأييدكننده است موفق كند، و او توفيق اينها بهترين
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  ره بقرهم سوسوآيه 
  

الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصالة و مما رزقناهم 

  ينفقون

دارند و از آنچه   كه به پنهاني ايمان دارند و نماز برپا ميكساني«

  ».كنند آنها را روزي داديم انفاق مي

  
  



 



 

  
  
  
  
  
  
 

  واژگان و صرف

   اولمسأله
ضي مباحث نگارش   الذين از جهت هيئت و بع     ة  هايي پيرامون كلم   فاتحه بحث ة  در سور 
  1.الخط گذشت؛ به آنجا مراجعه نماييد و رسم

  

   دوممسأله

  معناي هيئت فعل مضارع
بـراي   ـ  آيـد  بنابر آنچه از كلمات اهل ادب به ذهـن مـي   ـ  هيئت فعل مضارع و استقبال

ولي حق آن است كه هيئت      . رساندن معناي صدور فعل در زمان آينده ساخته شده است         
ه هيئـت مـضارع بـراي     ولي اينك،رساند معناي مقابل ماضي را ميـ  بنابر تبادر ـ  مضارع

پذيرفته نيست؛ بلكه هيئت مضارع براي استقبال و حـال اسـت و بـه ايـن              استقبال باشد   
بر آن ويژه استقبال ) سوف ـ  س( با داخل شدن حروف تسويف: اند دليل اهل ادب گفته

يابد، پـس فعـل مـضارع بـراي           شود و با داخل شدن الم بر آن اختصاص به حال مي             مي
  .معناي مشترك بين حال و آينده است

                                                 
 .، بحث رسم الخط6تفسير فاتحه، آية  .1
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اند و زمـان بـه هيئـت افـزوده           هاي افعال خالي از زمان     هيئت: شود و گاهي گفته مي   
شود با خصوصياتي كه افزون بر اصل وضع است، و به اين دليل علماي نحو چنـين                   مي

  گانـه   هـاي سـه    يكـي از زمـان  هاي افعال بر همراهـي و پيوسـت      اند كه هيئت   تعبير كرده 
كند و آن اعم از اين است كه به سبب وضع يا به سبب قراين و خـصوصيات                    داللت مي 

  .باشد
و انصاف اين است كه تبادر مخالف آن است، بلكه هيئت در ماضي براي داللت بـر                 

كـه  طـور      همان صدور فعل در زمان گذشته وضع شده است، مگر قرينه برخالف باشد؛           
  واد مانند علم و فهـم اسـت، افـزون بـر اينكـه ممكـن اسـت در اينجـا نيـز                       در بعضي م  

  ادعا شود داللت هيئت بر تلبس به ماده در زمان ماضي است، ولي زوال مـاده يـا بقـاي                    
آن از حدود داللتش خارج است و تفصيل آن در كتاب اصول مـا تحريـر و بيـان شـده                     

  1.است
كنـد،   ه ماده در برابر ماضـي داللـت نمـي         ، هيئت در فعل مضارع جز بر تلبس ب        آري

  .چنانكه دانستي
و پنهان نيست كه به كار بردن افعال ماضي در ماضي اضـافي و افعـال اسـتقبالي در                   

  .له از خصوصيات زمان به دور باشد كند كه موضوع استقبال اضافي داللت نمي
  

   سوممسأله

  معناي ايمان
 و 2.اسـت ] انكـار، پوشـاندن  [ نقـيض كفـر   و ـ  هر باوري ـ  ]باور كردن[ تصديق ،ايمان

رود و بار ديگر براي مدح، و         گاهي ايمان به عنوان اسم براي شريعت اسالمي به كار مي          
و . شـود  از آن پذيرش و اعتراف نفس براي حق از جهت باور و گردن نهادن، اراده مـي                

  : آن به اجتماع سه چيز است
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  باور و حق دانستن به قلب؛. 1
  بان؛اقرار به ز. 2
  .ايمانة عمل اعضا و جوارح بر پاي. 3
  1.شود اعتقاد، سخن صادقانه و عمل صالح، ايمان گفته مي: يك از آنها به هر و

اطمينان داد و اطمينان را  به او: است؛ آمن يؤمن ايماناً   ] اعتماد[به معناي ثقه    : و ايمان 
  او :  و آمـن بـه  2.شـود  رو خداوند متعال به مؤمن توصـيف مـي   براي او قرار داد و از اين     

براي او خاضـع شـد و از او فرمـانبرداري           : را تصديق كرد و بر او اعتماد كرد، و آمن له          
  3.كرد

كـه از   طـور      همـان  شود در باب افعال براي دو مفعول متعدي مي       : و گفته شده است   
) باب افعال (با همزه   : شده است   و گفته  4.كشاف و مصباح و غير آن حكايت شده است        

 نقـل    القاضـي  ةشـي حـا كه عبدالحكيم آن را در      طور     همان شود يك مفعول متعدي مي   به  
  6.آيد آمن متعدي و غيرمتعدي مي: و در حاشيه المطول آمده است 5كرده است

الم به ة  صدق و به وسيل:ايمان متعدي به خودش است مانند     : اند  و بعضي فضال گفته   
ه وسـيله بـاء بـه اعتبـار معنـي اعتـراف متعـدي               شود، و ب   اعتبار معناي اذعان متعدي مي    

  7.گردد، و به اين مطلب اشاره دارد كه تصديق بدون اعتراف معتبر نيست مي
اصل ايمان داخـل شـدن در صـدق و راسـتي امـانتي اسـت كـه                  : و گفته شده است   

 خداوند شخص را بر آن امين دانسته است؛ پس اگـر تـصديق را بـه قلـبش گـره بزنـد                     
و گفته شـده     8.ه زبان تصديق كرد، به تحقيق كه امانت را ادا نموده است           كه ب طور    همان

                                                 
 .26مفردات، ص: رجوع كنيد به .1
 .همان .2
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  1.اصل ايمان آرامش نفس و از بين رفتن ترس است: است
گرفته شده ] سالم بودن[ايمان پا برجا شدن اعتقاد در قلب است و از أمن : اند و گفته

لم بودن از ريـب و      است، گويا به مؤمن براي آنچه ايمان آورده است در امان بودن و سا             
  .شود شك كه آفت اعتقاد است، داده مي

اي جز  دانان و ديگران در اين مقام است، و چاره اي از كلمات لغت   اين پاره : گويم مي
اشاره به اين نكته نيست كه خلط بين معاني اولي لغت و بين خـصوصيات عارضـي بـر               

 انداخته است، تا آنجا كـه گمـان   آنها را در اشتباهات بسياري آنها بر اثر كثرت استعمال، 
 و از 2،از معاني ايمان تصديق به قلب و اقرار به زبان و عمـل بـه اركـان اسـت                : اند كرده
  .اي كه به آن اشاره شد غافلند نكته

   آن و كتـب اهـل   كاربردهـاي و ) قـرآن ( پس از مراجعه بـه كتـاب   ـ  معناي اين ماده
، بدون خصوصيت ]باور قلبي[د قلب و حقيقت لغوي آن عبارت از تصديق و عق ـ  لغت

الذين آمنـوا بـاهللا و   و«: باشد، و اين كالم خداوند متعال     در متعلق آن از حق و باطل مي       
و صـديق مبالغـه از تـصديق، بـه          . دهد  به آن شهادت مي    3؛»رسله اولئك هم الصديقون   

يـت  است پس ايمان نسبت داشـتن بـا اَمـن و امن           ] راستي[معناي نسبت با صدق داشتن      
يؤمن باهللا يا يؤمن بالشيطان يا يؤمن بكذا يعنـي از           : است، بنابر اين هنگامي كه گفته شد      

  .باشد آنچه به آن ايمان آورده است، در امنيت مي
قلبـي و اعتقـاد و      ة  و ممكن است ادعا شود كه ايمان متعدي به حرف، نفـس عالقـ             

ه ديگر حيوانات نيز بـه      باشد ك   اطمينان به آن چيز است، پس در اين صورت صحيح مي          
  .آن توصيف شوند

پس اين سخن مشهور كه ايمان نقيض كفر است موافق با آنچه بـه حـسب لغـت و                   
باشد، بنابر اين مدح ايمان به لحاظ متعلقش است و بنابر مفهـوم               وضع بدست آمده نمي   

  .آيد لغوي از صفات كمال به شمار نمي
                                                 

 .25المفردات، ص  .1
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 آن است، و متفاهم عرفي بلكه متبـادر         پنهان نيست كه علم به چيزي غير از ايمان به         
از ايمان به چيزي، علم به آن با التزام به آثار و لوازم آن است و چه بـسا ممكـن اسـت                       

شـود،   معنا از جهت عدم اعتبار علم به آن توسعه يابد، بلكه با ايمان عقاليـي جمـع مـي        
ه ايمـان از ايـن      بنابر اين قطع برهاني به آن و علم وجداني به صدق آن الزم نيست؛ بلك              

  .جهت، معنايي اعم از آن دارد
  

   چهارممسأله

  »غيب«ة پيرامون كلم
مـده  آ المغـرب  در كتـاب      و .باشـد ؛ هر چيزي است كه از تو پنهان          است  مصدر »غيب«

: شـود  ها وجود داشته باشد و گفته مـي  ها غايب است هرچند در دل آنچه از چشم : است
  1.بينم ني كه آن را نميصدايي از وراي غيب شنيدم يعني از مكا

در هر چيزي كه از حس پنهان اسـت و در آنچـه از علـم        » غيب«: و گفته شده است   
آيـا از   ؛  اَم كـان مـن الغـائبين      «: خداوند متعال فرمـود   . رود  انسان غايب است؛ به كار مي     

  2».شدگان بود پنهان
ل بـه  شود و بديهي عقـ  آن چيزي است كه با حواس ادراك نمي » غيب«: و گفته شده  

دانـسته   ـ  الـسالم  علـيهم  ـ  و تنهـا بـا خبـر انبيـا    ] بديهي عقل نيـست [كند   نمي آن حكم
  3.شود مي

زيـرا  ؛   و در آن اخـتالف اسـت       4،غيـب يعنـي شـك     : و در كتاب قاموس آمده است     
  .شود كه به معناي شك است محتمل است غيب نزد گروهي مشكوك باشد و گفته 

  پيـامبر اكـرم    ان باشد، غيب است؛ پس آنچـه را هر چه از آنها پنه     :و گفته شده است   
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  به آن خبر داد غيب است چه حواس بر آن مطلـع شـود    ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلمـ 
  » غيـاب «و » غيـوب «و جمـع غيـب   . اعرابي حكايـت شـده اسـت      و اين از ابن   . يا نشود 
  1.است

ي كـه بـراي آن       در كتاب و سنت و بين معناي       »غيب«خلط بين مراد از لفظ      : گويم مي
به اين ضرورت كه اين واژه      ،  اند نيست و بسياري آن دو را درهم آميخته        روا،  وضع شده 

ملحدين و منكرين آن را بر وصف حقيقت براي غيرمحـسوسات   ة  كه هم  از لغاتي است  
و غيبت، از نظر وضع و معنا، از        ] در غيبت افتادن  [گيرند، بلكه غيب و اغتياب        به كار مي  

شكي نيست كه متبـادر از غايـب، محـسوس غيرحاضـر در مجلـس                د و يك ماده هستن  
از مـا غايـب اسـت     ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ   نبي مكرّم:شود پس گفته نمي. است

كـه  طـور    همـان غايـب اسـت،   ـ  عجل اهللا تعالي فرجه الشّريف ـ   او:شود ولي گفته مي
د اعـالم و بزرگـان محـل        و به اين دليل است كه حرمت غيبـت امـوات در نـز             . بيني مي

  .مناقشه است
و اگر از آن ابا داري پس ادعاي اعم بودن، مانعي ندارد؛ جز اينكه، مستلزم اين است                 

شود، پس لغت بنابر معناي آن از آنچه         كه غايب از چيزهايي باشد كه به حس درك نمي         
  .اند دور است جمعي از مفسرين پنداشته

اند كه    تفسيري و معناي لغوي را با هم آميخته         يو شگفت اينكه بعضي از لغويين آرا      
كه عكس آن نيز نزد اهل تفـسير و فـضال و دانـشمندان علـم                طور     همان سزاوار نيست، 

  .تأويل پيش آمده است، و تمام اينها در جاي خودش نيست
  

   پنجممسأله

  »يقيمون«ة پيرامون كلم
  .او را مراقبت كرد: م عليهقا. آن را بر عهده گرفت، سرپرستي كرد: قام يقوم باالمر
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نماز را  : ةقام في الصال  . را از او مطالبه كرد    ] طلب. [او را مطالبه كرد   : يمةقام علي غر  
  .آغاز كرد

حـق  : قام الحـق . دوام آورد و ايستادگي نمود؛ در آن كار پايداري كرد: قام علي االمر  
  .آشكار شد برقرار شد

  .پيوسته برپا داشت؛ ادامه داد: لشيءاقام ا. در آنجا باقي ماند: اقام بالمكان
  1.آورد جا فعل آن را ادامه داد؛ نماز را به: ةاقام الصال. شرع را ظاهر كرد: اقام الشرع

نماز بـه معنـاي انجـام دادن        ] اقامه[شود، كه برپاداشتن     از لغت استفاده مي   : گويم مي
و ايـن   ] خوانـد  مينماز  [الرجل يصلي   : نماز نيست و فرق است بين وقتي كه گفته شود         

، ةگفته شد اقام الصال    هنگامي كه    ، و چه بسا   ]دارد نماز بپامي  [ةالرجل يقيم الصال  : سخن
هاي آن را از بين برد و آن را اصالح و استوار             رسد كه اشكاالت و كجي     از آن به نظر مي    

شيء اقام ال :  گفته است  الموارد أقربدر كتاب   . شود كه از لغت استفاده مي    طور     همان كرد
هـا مـستلزم محكـم و        طبيعي از بين بردن كجـي       طور  بهو   2.يعني كجي آن را از بين برد      

  .كامل نمودن و استقامت آن چيزاست
، انجام نمـاز    »ة الصال مةاقا«شود كه مراد از      و از موارد كاربرد آن در قرآن استفاده مي        

يشتر و نزديـك    و به جاي آوردن آن است، و موارد آن نزديك به سي مورد است و در ب                
: متعال و شبيه به آن عطف شده است؛ و اين كالم خداوند          » ةيؤتون الزكا «آنها بر   ة  به هم 

» در مقـام واجـب     » بپـا دار  ) نيمروز(نماز را از بازگشت خورشيد       3؛الة لدلوك الشمس  اقم الص
  .نمودن نماز است نه واجب نمودن اقامه و عنوان آن

كند،   لغت از جهت استعمال، كتاب را تكذيب مي        ، اين اشكال وارد است كه     بنابر اين 
اي جز التزام به مجاز نيست و گويا مـصحح و دليلـي بـراي اسـتعمال وجـود                    پس چاره 

و ديگر مشتقاتش، كنايـه     » ةاقم الصال «سخن خداوند متعال    : مگر اينكه گفته شود   . ندارد
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   لـزوم آوردن  پس از فـرض وجـوب آن و   ـ  از آوردن و ايجاد آن است يا اشاره به لزوم
  .باشد درست و صحيح و خالي از عيب و كجي آن مي ـ آن

نـص در عبـادت     » ةصـال «افعـال مـشتق از      : و چه بسا به ذهن خطور كند كه بگويد        
مخصوصي كه در اسالم تشريع شده و از مخترعات قانون تشريع اسالمي و غيراسـالمي       

  .باشد است نمي
د اين است كه اينگونـه تعبيـر در قـرآن    باش و چيزي كه ظاهر يا مانند نص در آن مي       

افعـال مـشتق شـده از       [براي مثال آياتي وجود دارد كه مشتمل بر آن افعـال            . رايج است 
  :است و در معناي اعم از آن ظهور دارد؛ مانند] ةصال

دعـا مكـن     هرگز بر هيچ يك از آنان چون مردنـد         1؛و التصلّ علي احد منهم مات ابداً      «. 1
  ».)نماز مگذار(

  »و بر آنان درود فرست 2؛وصلّ عليهم «.2
  ».و قرباني كن) نماز بگذار(فرست  پس براي پروردگارت درود 3؛فصلّ لربك وانحر«. 3

  .و آيات ديگر
كار بري، ظاهراً به معنـاي دعاسـت و           به» علي« را متعدي با     ةفعل صال  هنگامي كه    و

لهي كه اول آن تكبيـر و    در عبادت مخصوص و مخترع ا     » صلِّ«ة  آيد كه كلم    كم پيش مي  
و لْتَـاْت   «:  مانند ايـن كـالم خداونـد متعـال         ،آخر آن تسليم است به كار برده شده باشد        

  ».اند و بيايند گروهي ديگر كه نماز را نخوانده 4؛واطائفه اُخري لم يصلّ
 ممكن است انتخاب اين نحو و آن كيفيت براي رساندن معناي مخـصوص              بنابر اين 

نفوس مسلمانان و ارواح اهل شرع با آن طبيعت اختراعي مأنوس شوند و             باشد، و اينكه    
  .خداوند به رموز كتاب و لطايف كار خويش آگاه است
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ـ ةو در اينجا بحث ديگري وجود دارد، و آن اينكه صال كـه تحقيـق آن   طـور    همـان  
شـود   براي معناي اعم از صحيح و فاسد وضع شده است؛ پس وقتي گفتـه مـي   ـ  آيد مي

 ولـي كـالم خداونـد    ،رساند جز آوردن نماز لغوي را نمي ـ  بنابر لغت ـ  »ذين يصلّونال«
آوردن نماز صحيح خالي از عيب و كجـي و انحـراف را             » الذين يقيمون الصالة  «: متعال
پـس  كـه همـراه اسـتقامت اسـت،         ] برپا داشـتن  [ اداي حق مفهوم اقامه      ايرساند؛ بر  مي

  .بينديش
  

   ششممسأله

  »ةالصال«ة كلم

به معناي دعا، تبريك، ستايش و مـدح اسـت و كـاربرد آن در     ـ  بنابر اصل لغت ـ  ةصال
غلبه يافته تا به وضع تعينـي در آن حقيقـت گرديـده، لبـاس آن                ) نماز( صورت معروف 

 »ةصـال «كـه از لفـظ       طـوري   حقيقت را پوشيده و معناي اصليش را ترك كرده است به          
  .شود تبادر نميم ـ مگر با وجود قرينه ـ معناي اصلي

 و راه و روش او روشن نيست و بـه زودي   1.مطلب برعكس است  : گويد ابوحيان مي 
  . خواهد آمدارتباط داردبحث اين  آنچه به )الخط رسم(در بحث شيوة نگارش 

 مفصل ثابت كرديم كه اين نقـل و انتقـال پـيش از اسـالم بـوده                   طور  بهو در اصول    
جزيـره عـرب    آن صورت بين مشركين و در شـبه   در حالي كهاست، و اسالم طلوع كرد   

و بعـضي از     2.و اين اختراع ديني از آغاز اديانِ معروف و مشهور بوده          . شناخته شده بود  
  :كند؛ مانند آيات شريف قرآن آن را بيان مي

  ».مرا برپادارنده نماز قرار بده! پروردگارا 3؛رب اجعلني مقيم الصالة«. 1

                                                 
 .38، ص 1البحرالمحيط، ج  .1
 .186 ـ 183، ص 1تحريرات في االصول، ج : رجوع كنيد به .2
 .40/ ابراهيم  .3
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  ».پا دارند تا نماز را بر! پروردگارا 1؛ربنا ليقيموا الصالة«. 2

و مرا به نماز و زكات تا زنده هستم سفارش   2؛و اوصاني بالصالة و الزكاة مادمت حياً      «. 3
  ».نمود

پا دار و بـه كـار پـسنديده فرمـان      نماز را به  ! پسرم 3؛يا بني اقم الصالة و أمر بالمعروف      «. 4
  ».بده

  ».دهد اي شعيب آيا نمازت تو را فرمان مي: گفتندو  4؛صالتك تأمركأقالوا يا شعيب «. 5

6 .»   كاءو نمازشان نزد خانه جـز سـوت و    5؛ و تصديةو ما كان صالتهم عند البيت الّا م
  ».افشاني نيست دست

  .و آيات ديگر
طـور قطعـي بـر        ملكوتي به ة  رساند كه اين غذاي آسماني و خميرماي       پس اين آيات مي   

شده است و ايـن      بر آن اطالق مي   » ةصال«ش از اسالم نيز لفظ      اسالم پيشي داشته است و پي     
لـه   كه در جميـع الفـاظ موضـوع   طور   همانپس. لفظ از جهت وضع مانند ديگر الفاظ است       

  .طور است نيز همين» ةصال«كه شامل همه افراد است، لفظ  باشد معناي عام مي
رد كامـل بـا تمـام    براي ف» ةصال«آنچه بين گروهي از علماي اصول مشهور است كه  

در  ـ  سـره  قـدس  ـ  كه از مرحوم شيخ انصاريطور   هماناجزا و شرايط وضع شده است
يـا از گروهـي ديگـر كـه      6.باشـد  مـي  ـ  رحمت اهللا عليـه  ـ  تقريرات جدم عالمه كالنتر

آن نماز صحيحي است كه با آن امر به آن ساقط شده و تكليف انجـام  » ةصال«له   موضوع
يـا آنچـه    . رسـاند  الف اجزا پس از اختالف حاالت به آن زيان نمي         و اخت . گرديده است 

 و شـرايط اسـت،       له عبارت از نماز صحيح جامع و داراي اجزا          موضوع :گفته شده است  

                                                 
 .37/ ابراهيم  .1
 .31/ مريم  .2
 .17/ لقمان  .3
 .87/ هود  .4
 .35/ انفال  .5
 .7االنظار، ص  مطارح: رجوع كنيد به .6
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  1.پس همه آنها در غير جاي خودش است، و تفصيل آن در علم اصول است
تي و آنچه سنگ بناي حل اين مشكل است، بـا رجـوع بـه الفـاظ مـصنوعات صـنع                   

هاي تأليفي مانند خانه و بيـت و         امروز، و الفاظ اجناس و مركبات طبيعي و الفاظ مركب         
الفـاظ  ة  شـود كـه همـ      شده براي معاني و حقايق مركب و تركيبي معلوم مـي           الفاظ وضع 

بـراي جـامع    ـ  و اگرچه پيش از اسالم بوده باشد ـ  اختراعي اسالمي و تشريعات شرعي
  .شده است ال و نقص و مختلف از جهت مراتب وضعبين افراد متفاوت از جهت كم

و اما پرسش از آن جامع، بحثي طوالني و دقيق است كه از هدف اين كتـاب بيـرون                   
اختالف ايـن امـور در جوامـع آنهـا          : است و آن را در جاي خودش بحث و بيان كرديم          

اني هايي است كه اجـزا در آن فـ         باشد و آن چيزي كه در جامعيت غالب است هيئت           مي
به حسب اجـزا   ـ  اگرچه به سبب اختالف حاالت مكلفين ـ  پس نماز هر مكلف 2.است

و شرايط مختلف است؛ نماز حقيقي است مگر مانند نماز شخـصي كـه در حـال غـرق                   
  .شدن است، و همچنين نماز ميت؛ بفهم و مغتنم بشمار

  

   هفتممسأله

  »رزق«ة كلم
  .روزي را به او رسانيد: رزقه اهللا رزقاً

شود، و آنچـه اول مـاه بـراي سـربازان پرداخـت       آنچه كه به آن سود برده مي    : زقالر
  ].حقوق ماهانه سربازان[ 3،گردد مي

ما انزل  «: الرزق يعني باران، و در قرآن آمده است       : الموارد نوشته است   و كتاب أقرب  
] رانبـا [آنچـه از آسـمان از روزي         4؛اهللا من السماء من رزق فاحيا بـه االرض بعـد موتهـا            

                                                 
 . و پس از آن195، ص 1تحريرات في االصول، ج : رجوع كنيد به .1
 . و پس از آن224، ص 1همان، ج  .2
 .402، ص 1الموارد، ج  اقرب .3
 .5/ جاثيه  .4
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  1. جمع آن ارزاق است».گرداند فرستد و زمين را به آن پس از مرگش زنده مي خداوند فرو مي
دنيـوي  (الرزق، گاهي بـه بخـشش جـاري و دائمـي    : و در مفردات راغب آمده است 

   شود و گـاهي بـه بهـره و سـود و گـاهي بـه آنچـه بـه معـده                      گفته مي ) باشد يا اخروي  
يعنـي علـم    » رزقـت علمـاً   «: شـود  شود، پس گفته مي    رسد و به آن تغذيه مي      مي) شكم(

  2.روزيم شد
به معناي شكر است و اين كـالم        » أزد«رزق در لغت    : سكيت نقل شده است    و از ابن  

روزيتـان را    3؛و تجعلـون رزقكـم انكـم تكـذّبون        «: خداوند متعال را شاهد آورده اسـت      
  ».دهيد تكذيب كردن قرار مي

 كه همه به يك معنا اسـت و آن معنـاي فراگيـري              گردد و براي پژوهشگر آشكار مي    
وسـيعي  ة  شود بلكه براي آن گـستر      است كه از امور مادي و دنيوي يا اخروي متبادر مي          

گيرد، حتي ممكن است      است پس مقام و مال و فرزند و علم و ديگر چيزها را در بر مي               
و وجـود را عطـا      خداوند متعال رازق و رزاق است و به آن اراده شـود كـه ا              : گفته شود 

اي  كند، و اگر اخص از اين جهت باشد، ولي در اعم بودن آن از جهات ديگـر شـبهه                   مي
نيست مانند اعطاي خداوند متعال مال و مقام و علم و فرزندان و غيـر آنهـا از كمـاالت                    

  .حقيقي و غيرحقيقي
ا و از جهات ديگر اعم بودن آن از رزق حسن و نيكو و پاك يا غيرنيكو اسـت، زيـر                   

 كُلـوا مـن طيبـات مـا    «: شـود  كه از آيه كريمه فهميده مـي طور    همان آن هم رزق است   
  ».هايي كه به شما روزي داديم بخوريد از پاكيزه 4؛رزقناكم

شـود، رزق    شود هر آنچـه از آن بهـره بـرده مـي            پنهان نيست كه از لغت استفاده مي      
ي اسـت كـه بـراي       رزق خـالف آن اسـت، زيـرا رزق چيـز          ة  است؛ ولي متبادر از كلمـ     

شود تا از آن بهره ببرد وگرنه مجرد بهره بردن از آن، رزق بـودن                خورنده آماده مي   روزي

                                                 
 .402، ص 1الموارد، ج  اقرب .1
 .194مفردات، ص  .2
 .82/ عه واق .3
 .57/ بقره  .4
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اند پـس   اشيا براي فرزندان آدم خلق شدهة دهد، پس وقتي ثابت شد كه هم        را نتيجه نمي  
وگرنه، چنـين نيـست؛     ] يعني رزق از ناحيه الهي است     [آنها رزق از آسمان هستند،      ة  هم

  .بينديشپس خوب 
وي  1.و شگفت آنكه اباحيان معاني بسياري را براي هيئت فَعلَ تـوهم نمـوده اسـت               

معاني ماده را با آن هيئت در هم آميخته است، و خلط بين معاني مـاده و هيئـت از ايـن              
  .اند ها گرفتار شده افراد قشري و سطحي عجيب نيست، زيرا بسيار در اين زمينه

  

   هشتممسأله

  »نينفقو«ة كلم
 گـردد و    فقير و نيازمنـد    هنگامي كه    »انفق«: شود  گفته مي  وآيد،    الزم و متعدي مي    »نفق«

ماننـد ايـن كـالم      ] به كار رفتن به صورت الزم     [ و خرج شود     بودمالش از بين برود و نا     
بـاز هـم از تـرس از دسـت دادن دارايـي،              2؛اذاً المسكتم خشية االنفاق   «: خداوند متعال است  

مـالش را   : وانفق ما له  :] و متعدي مانند  . [ترسيدن از تمام و نابود شدن     » .ديدبن  دست فرو مي  
  . پايان سخن اهل لغت3.تمام كرد و آن را نابود نمود

كند، و النافق و النافقاء      اصل اين ماده بر خروج و رفتن داللت مي        : و گفته شده است   
  4.از اين ماده است] و نفق[

  .هيئت است از جهت ماده و» فاقان«سخن اينجا در مفهوم : گويم مي
نابود كردن مال و تمام كردن و مصرف كردن آن اسـت در محلـي كـه                 : اما بنابر ماده  

شود و برابر بـا سـخن    سزاوار و شايسته است و در موردي كه در عرف نيكو شمرده مي   
  .شدبا ضيعه و بذره تبذيرا؛ آن را تباه كرد و به اسراف تباه كرد، نمي: گويد كسي كه مي

                                                 
 .39، ص 1البحرالمحيط، ج : نگاه كنيد به .1
 100/ اسراء  .2
 .1331، ص 2الموارد، ج  ؛ اقرب70، ص 7العروس، ج  ؛ تاج1560، ص 4الصحاح، ج : رجوع كنيد به .3
 .]نفق، به معناي تونل، و نافق، نفقاء، سوراخ موش صحرايي است. [39، ص 1البحرالمحيط، ج  .4
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و به طور جدي آنچه در كتب لغت آمده است برخالف آن چيزي است كه از آن به                  
آن را انفاق كـرد     : شود آيد، پس به كسي كه مالش را در دريا انداخت گفته نمي             ذهن مي 

باشـد؛ و الزم      با اينكه اين سخن كه آن را تمام و نـابود كـرد در مـورد آن، صـحيح مـي                    
شـمرد، بـه شـهادت ايـن كـالم            كه شرع آن را نيكو مي      نيست كه انفاق از مواردي باشد     

كساني كه اموالشان را بـراي خودنمـايي         1؛الذين ينفقون اموالهم رئاء النّاس    و«: خداوند متعال 
  ».كنند به مردم انفاق مي

رسد كه الزم و متعدي آن با همزه است و           از كلمات ايشان به نظر مي     : اما بنابر هيئت  
  ينْفُق من مالـه، پـس بنـابر لغـت          : شود، و صحيح نيست بگوييم     يمتعدي به غيرهمزه نم   

صـحيح نيـست؛ مراجعـه كـن و         » ممـا رزقنـاهم ينْفُقـون     «شود   و آنچه از آن فهميده مي     
  .بينديش

         نفـق البيـع   : باشد، اين سـخن ايـشان   ] خارج شد [و اگر انفاق از نَفَقَ به معناي خَرَج
ري داخل شد، نيز متعدي به همزه اسـت         يعني از دست فروشنده خارج و در دست مشت        

  .متعدي گردد» من«ة و انفاق الزم نيست تا در اينجا به وسيل
براي متعـدي كـردن، نيـست بلكـه بـراي           » من«آري در اينجا سخني است كه كلمه        
انفق من مالـه بـدين معناسـت كـه بعـضي از             : تبعيض است، پس هنگامي كه گفته شود      

نيست كه مفهوم مال داخل در حقيقت لغت نيست تا آنگاه           مالش را انفاق كرد، و مخفي       
» .انفق مما علمناه شيئاً؛ از دانشي كه به او آموختيم چيـزي را انفـاق كـرد                «كه گفته شود    

  .مجاز باشد
ذكر اين امور هنگام تفسير لغت براي ظاهر و         : اند و بعضي از اهل لغت تصريح كرده      

شـود؛   م لغت و معنـايش بـه آن مقيـد نمـي    معلوم شدن معنا و فهماندن آن است و مفهو        
  .غفلت نكن و مباحث را با هم نياميز

                                                 
 .38/ نساء  .1
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  قرائت
 به ترك همـزه  »يومنونَ«: حكايت شده است ـ  بكر در روايت اعشي از ابي ـ  از عاصم. 1

  . و نظاير آناينجاساكن در 
  ســاكن حكايـت شـده اسـت مگـر كـه ســكون آن      ة عمـر تَـرك هـر همـز     و از ابـي 

و همچنين از او همزه در ساكن روايت شده         ]  نُنْسها نُنْسئْها  [د، مانند   عالمت جزم باش  
  .است

الفعل باشـد، روايـت شـده        فاء هنگامي كه    و از نافع ترك هر همزه ساكن و متحرك        
  1.»يومنون«: است، مانند

و جـايز   ـ  به تـرك وقـف بـر المتّقـين     ـ  در قرائت» الذين«ة در جواز حذف همز. 2
تذكري است بـر     مسأله   شود كه اين   دو وجه است، چه بسا خيال مي      نبودن حذف همزه    

سوم يا نعت و صـفت بـراي متّقـين اسـت يـا جملـه ابتـدايي و                   ة  اول از آي  ة  اينكه جمل 
استينافي است؛ بنابر نظر اول، وقف و وصل جايز است و بنـابر نظـر دوم، وصـل جـايز        

  .شود  باطل مي2نيست زيرا سبب نوعي ايهام
دهـد زيـرا     اشكال وجود دارد كه ايهام مذكور منع وصل را نتيجه نمـي           و در آن، اين     

گردند، بنـابر آنچـه در محلـش ثابـت شـده             جواز وصل و عدم وصل بر مدار ايهام نمي        
اي يا وصل است يا قطع، بنابر اول حذف آن جـايز باشـد و ايهـام                  است، بلكه هر همزه   

  .رندآيد مگر براي افراد نادان كه جايگاهي ندا الزم نمي
و منّا رزقنـاهم  «: گذشت كه كسائي اينجا چنين قرائت خاصي را گمان كرده است    . 3

  .تر است و آن به مضحكه شبيه 3».ينفقون
  

                                                 
 . 108، ص 1المعاني، ج  ؛ روح37، ص 1البيان، ج  مجمع: رجوع كنيد به .1
   . به معناي نزديك منتقل گرددهگاهي لفظ داراي دو معناست كه مراد گوينده معناي دور باشد و شنوند: ايهام .2
 .38، ص 1البحرالمحيط، ج : رجوع كنيد به. 3
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  تذكّر

ة شود كه آيـ    شده از قرآن يافت مي     هاي چاپ  گاهي در بعضي تفاسير و در بعضي نسخه       
چهارم از كالم   ة   و آي   پايان يافته است   »يقيمون الصالة «: سوم با اين سخن خداوند متعال     

  . آغاز گشته است»و مما رزقناهم ينفقون«: خداوند متعال
كه اين از  ـ  افزون بر سستي آن و مخالفت با اتفاق ـ  و تو به اشكال آن آگاهي داري
  .اعتدال استة اي و انحراف از جاد كمي شعور و بدذوقي و بدسليقه
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  الخط و نگارش رسم

   اولمسأله

  »الذين«ة كلم
بـا سـپاس و   ـ  مورد بحث است و تفصيل آن در سوره فاتحه  »الذين«گي نگارش چگون

  1.گذشت ـ ستايش خداوند
  

   دوممسأله

  »يؤمنون« ةكلم
نوشتيم، لزوم انطباق وجود لفظـي   ـ  هاي بسمله و نگارش لغات در بحث ـ  مطلبي كه ما

 تا در فهـم     شود گردد، نوشته مي   شود و قرائت مي    بر وجود كتبي است، و آنچه تلفظ مي       
  2.مقاصد اختالل پيش نيايد

يؤمنون بايد بدون واو نوشته شود وگرنه اشتباه در قرائت          ة   اصل اصيل، كلم   بنابر اين 
كند؛ يعني جمع بـين   آيد؛ زيرا واو پس از يا و پيش از همزه اشباع را ايجاب مي  پيش مي 

  .كه به ضرورت الزم نيست حالي آيد در اظهار واو و همزه الزم مي
الخط همزه و نگارش آن، اين است كـه هرگـاه همـزه در               معروف در رسم  : گويم مي

شود، ماننـد بـأس و       وسط كلمه و ساكن باشد به شكل حركت حرف ماقبلش نوشته مي           
وصل قلب شده باشد، پس به اصل خـود در          ة  بؤس و بِئس مگر هنگامي كه پس از همز        

 قلب شده اسـت، ترسـيم و نوشـته          گردد، و به صورت حرفي كه به آن        اثناي كالم بازمي  
» يـا «بـه  » يا رجـل ائـذن  « در مانند بنابر اينشود، زيرا از آن حرف انتقال يافته است؛        مي

  .شود به واو نوشته مي» هذا الذي اؤتمنت عليه«شود و در مانند  نوشته مي
                                                 

 .، بحث رسم الخط6تفسير فاتحه، آية  .1
 .، بحث رسم الخط1همان، آية  .2
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طـور     همـان  نمايد، سپس اينكه اظهار واو چه بسا لزوم اشباع را در مواردش تأييد مي            
  .ها خواهد آمد  در تفصيل بحث قرائتكه

نوشـته  » يؤمنـون «كـه بـر سـر واو        طـور      همان اين سخن باقي مانده است كه همزه،      
و . نوشـته شـود يعنـي يوئمنـون       ) از واو (شود ممكن است كه متصل به حرف متأخر        مي

  .نخست استة معروف، نگارش به شيو
  

   سوممسأله

  »مما« ةكلم
به تشديد است، و من كسي كه غيـر از ادغـام بنويـسد را               مما   »من ما «مشهور در كتابت    

ـ                  نيافتم،   اصـلي اسـت    ة   و اگر قرائت به صورت ادغام واجـب باشـد آن نگـارش بـر پاي
   و از آنجا كه ظاهر عدم تعـين ادغـام اسـت           . كه پيشتر بيان كرديم وگرنه، اينگونه نيست      

و اگـر ادغـام   . نيـست  دورپس جواز نگارش آن بـدون ادغـام    ـ   آيد كه ميطور   همانـ
 و حمل آنچـه     »و منّا رزقناهم ينفقون   «شود   متأخر در متقدم صحيح باشد، پس نوشته مي       

 بر آنچه ما احتمـال داديـم        1»و منّا رزقناهم ينفقون   «: از كسائي در قرائت نقل شده است      
فعل از مني يمنـي بـه   كه جني آن را تأويل كرده است   بهتر و سزاوارتر است از آنچه ابن      

  2.باشد مي) اندازه( عناي قَدرم
  

  چهارم همسأل

  »ةالصال« ةكلم

هـاي گذشـته    در عصر و زمان .  تفاوت كرده است   ي مختلف ها   در زمان  »ةالصال«نگارش  

                                                 
 .38، ص 1البحرالمحيط، ج : رجوع كنيد به .1
 .همان .2
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شده است، سـپس متـأخرين بـه پيـروي از            تا اين اواخر در اين شهرها با واو نوشته مي         
، خالصـه اينكـه   الـف گذاشـتند   با  ةها در شهرهاي دور بنا را بر كتابت صال         بعضي گروه 

  . بوده سپس تغيير كرده استشهرت بر كتابت با واو
 در لغـت باشـد، زيـرا        ةصالة  هاي ريش   از شاخه  مسأله   رسد اين  و چه بسا به نظر مي     

صال يصلو صلواً كه ناقص واوي است گرفتـه شـده باشـد،             ة  از ماد » ةصال«احتمال دارد   
ه باشد كه از نـاقص واوي اسـت، و چـه بـسا              شود تا اشار   با واو نوشته مي   » ةصلو«پس  

و صاحب كشاف آن را تقويت . نوشتند  را با واو ميةپيشينيان به سبب اعتقاد به آن، صلو    
باشد كه دو برآمدگي طرف راست و         از تحريك صلوان مي    ةكرده و معتقد است كه صال     

و چپ دم است و به دليل دربر داشتن آن دو بر طرف راسـت و چـپ در حـال ركـوع                       
  .ناميده شده است» ةصال«سجود 

و پنهان نيست كه صاحب كشاف با نهايت ابتكارش در مسائل ظـاهري و ادبـي بـه                  
 به ابداع جديد نيـست      يشوند نياز  چيزي مبتال شده كه افراد كوچك نيز به آن مبتال نمي          

  .و نظر برگزيده و مختار را شناختي. تا در چيزي بيفتد كه معنا و فايده ندارد
 به معناي دعا و مـشابه آن بـوده و نـاقص واوي          ةاز صال » ةالصال«ال دارد كه    و احتم 

 بـه معنـاي دعـا       ةشود، و از آنجا كه بناي متأخرين بر صـال          نباشد پس با واو نوشته نمي     
  .دانند نويسند و با واو نوشتن را اشتباه مي  را با الف ميةباشد صال مي

  شـود   لغـات آشـكار نمـي     ة  ر در ريـش   متـدب ة  كننـد  از آن رو كه براي تأمـل      : گويم مي
   به معناي دعا ناقص واوي است يا يايي، زيـرا هـر دو احتمـال ممكـن اسـت،                    ةكه صال 

بـاب  ة يعني از فعل متعـدي بـه همـز    ـ  به اين ضرورت كه احتمال آنكه از صلّي يصلّي
باشـد،   باشد، ممكن است و اصل اين فعل متعدي به آن همزه صـال يـصلو مـي    ـ  تفعيل
كنـد و واو بـه يـاء قلـب            بعد از انتقال به باب مذكور معناي ديگـري كـسب مـي             سپس
  .شود مي

احتمال ديگر هم ممكن است و آن اينكه اسم از صلّي يصلّي باشد كه ناقص يايي                 و
شود و برهـاني     به دو وجه جايز مي    آن   نگارش   بنابر اين . است و فعل ثالثي مجرد ندارد     
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ندارد، مگر اصل مذكور و آن تطابق وجود لفظـي و كتبـي      براي تعين يكي از آنها وجود       
   .است، پس خوب تدبر كن

  
  ادامه

 ن را بـه آتـش راسـت كـردي         آ هنگـامي كـه      ،»صلّيت العـصا  « از   ةصال: گفته شده است  
 دكوش ادل نمودن ظاهر و باطن خود ميپس مانند اين است كه نمازگزار در متع  . باشد  مي

 و آن بنابر    1،كند   چوب با نهادن بر آتش تالش مي       كردنو راست   كه در ميزان    طور    همان
انـد،   الفعل را جايز دانـسته      به فتح عين است، و بعضي سكون عين        »فَعله«مشهور بر وزن    
 .الفعل منتقل شده است الفعل از الم پس حركت عين

 و مانند آنهـا     ة و منو  ةو و نج  ةها بر نوشتن واو به جاي الف در كلمات مشكو          و قرآن 
  . اتفاق دارندةالحيو و ة و الزكوةن الصلوهمچو

  .اند هاي ديگر عثماني، تمام آنها را با واو نوشته و در بعضي قرآن
گرداننـد، پـس در      برخي اعراب الـف را بـه واو برمـي         : قتيبه نقل شده است    و از ابن  

  .باشد كتابت به واو نظر خاصي در چگونگي قرائت مي
اي كـه از آن       ريـشه : و داللـت بـر ايـن دارد       وجه كتابت بـه وا    : و حميري گفته است   

  .است] حرف را بي اماله خواندن[ 2منقلب شده واو است و آن تبعيت براي تفخيم
باشد به ويـژه بنـابر ايـن نظـر كـه              صحيح مي » ةصال«و آنچه بيان كرده است در غير      

  . از ناقص يايي است، بينديشة عربي نيست با اينكه زكوةمشكو

                                                 
 .29، ص 2تفسيرالكبير، ج : رجوع كنيد به .1
  .89الكاتب، ص  ادب: رجوع كنيد به .2
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  نحو و تركيب
تر در موضع جرّ است و ظاهرتر ايـن اسـت كـه صـفت بـراي                   بنابر نظر صحيح   »الذين«

 و بـه    ،كننـده  باشد يا نعـت مـدح       باشد ولي دو احتمال دارد نعت مخصص مي        متّقين مي 
  .يا قيد توضيحيباشد د قيد احترازي رعبارت ديگر احتمال دا

بنـابر ابتـداييت    و ممكن است در موضع رفع باشد بنابر ابتداييت يا انقطاع، پس اگر              
اول است و اگر منقطع باشد شارح مطلب پيشين به يكي از            ة  ارتباط با آي    مرفوع باشد بي  

  .اي است كه گذشت دو شيوه
و احتمال دارد در موضع نصب باشد ولي مناسب نيست، و افزون بر آنكه اصل عدم                

  .باشد حذف است؛ و به اين سبب در موضع رفع بنابر ابتداييت هم نمي
تعين مفهوم متّقين در الذين يؤمنون بنابر توصيف باشـد ولـي            : شود بسا گمان   و چه   

كه تفصيل آن گذشت، پس دليلي وجود ندارد كه آيـه           طور     همان اين نظر نادرست است   
  .باشد، عموم را برساند با التزام به اينكه در موضع رفع بنابر استيناف مي

و ادعـاي   . اول اسـت  ة   بر جملـ   سپس اينكه ظاهر، عطف دو جمله با تكرار موصول        
شـود كـه لـزوم     و ثمره اينجا ظـاهر مـي      . حاليه بودن واو به حذف مبتدا نيز ممكن است        

گانه بنابر عطف روشن نيست، و بنـابر حاليـه بـودن، تقييـد حاصـل                 اجتماع اوصاف سه  
شود و اجتماع اوصاف در قيد توضيحي بودن براي متّقين و صفت بودن بر آنها الزم                 مي
  .يدآ مي

كه گذشت براي تبعيض است و متعلق به بعد است، و احتمال            طور     همان »منْ«و اما   
زائد بودن هرچند ممكن است ولي از سياق آيه، و به ويژه بعد از اختالف مفهـوم آنهـا،                   

براي تبعيض است و بر آن احكام و آثـار خاصـي    » من«بعيد است؛ پس آشكار است كه       
  .شود آيد، مترتب مي مي ـ تعاليشاءاهللا   ان ـكه

، احتمال دارد بـراي مالبـست باشـد، پـس غيـب متعلـق               »بالغيب«و اما باء در كلمه      
: باشد و احتمال دارد از قبيل ايـن سـخن خداونـد متعـال باشـد                مي» به مؤمن«و  » ايمان«
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عنـاي آيـه    در نتيجـه م   » .هراسـند   آنان كه از پروردگارشان در نهان مـي        1؛يخْشَونَ ربهم بِالغَيبِ  «
  آورند، و در عصر نـزول آيـه غايـب هـستند و پـس                كه ايمان مي   كساني: باشد  چنين مي 
پيـامبر   در حـالي كـه   آورنـد،  آيند، پس به خدا و رسولش و اوليايش ايمان مـي  از آن مي  
دهنـده بـر خداونـد متعـال اسـت و       كـه شـهادت   ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  گرامي
يا آنها بدون ديـدن او      . اند  اش به سوي خداوند و رسول را نديده        كننده بيت راهنمايي  اهل

مـا بـا    : گوينـد  آورند، برخالف منافقين كه وقتي با شياطينشان خلوت كنند مـي           ايمان مي 
  .شما هستيم

 اينكـه   موصـول اسـت و احتمـال      » و مما «: در سخن خداوند متعال   » ما«سپس اينكه   
ابر آنچـه از كـالم خداونـد متعـال فهميـده            موصوفه يا مصدريه باشد صحيح نيست، بنـ       

  .شود كه آن بهترين كالم است مي

                                                 
 .49/ انبياء  .1
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  بالغت و معاني

  نكته اول

  پيرامون اتصاف متّقين به آنچه در آيه است
 بنـابر ايـن   كه اصل در قيود احترازي اسـت،         در جايگاه خود بيان شده       كهاي است     نكته

  :باشند متّقين دو دسته مي
كساني كه در گـروه مـؤمنين بـه    . 2باشند؛    ين به غيب مي   كساني كه در گروه مؤمن    . 1

  .باشند غيب نيستند هرچند از متّقين مي
  :توصيف بر دو صورت است: گويم مي
مـؤول بـه    ( زيد العالم يـا شـبيه آن      : از اوصاف اشتقاقي باشد مانند    ) صفت( نعت. 1
  ؛)مشتق
: ر بـر دارد، ماننـد     جمله با الفاظي آغازشده باشد كه نوعي اشاره به موصوف را د           . 2

پـس آنچـه از نـوع اول باشـد نعـت احتـرازي و مقـسم بـراي                   . زيد الذي هو عالم كذا    
موصوف است و آنچه از نوع دوم باشد اشاره به ذات موصوف با زيادي بيان و توضـيح      
حال است و در اين حالت معنايي ندارد كه احترازي باشد، پـس متّقـين موضـوع بـراي           

ولي انصاف اين اسـت كـه ايـن بيـان تمـام             . ن شدن آن است   توضيح جمله دوم و روش    
  .بيني نيست چنانكه مي

. شـود  استعمالي معناي اعم است و با توصـيف مقيـد مـي        ة  پس مراد از متّقين به اراد     
پس جمله دوم فقط احترازي است و از بحث ما در جاي خود دانستي كـه متّقـين اعـم                    

  .گيرد، مراجعه كن  بر ميها و اصناف حتي كفار را در است و همه گروه
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  نكته دوم

  »الذين يؤمنون«عموميت 
، ]شود آورند را شامل مي    يعني همه كساني كه ايمان مي     [اي در عموم افرادي نيست       شبهه

مراتـب ايمـان را     ة  يعني اينكه هم  [ولي عموم احوالي نسبت به مراتب و درجات ايمان،          
هـدايت اسـت    ] قرآن[كتاب  : بگويد اهدوخ  صحيح نيست، بنابر اين آيه مي     ] شود شامل  

پس كسي كه   . باشد   مي اند بلكه اعم از آن     عالي از ايمان رسيده   ة  براي مؤمنيني كه به مرتب    
دليلي . كريمه است ة  به صرف وجود ايمان و خود طبيعت ايمان متصف شود مشمول آي           

 ايـن   ندارد در اينجا بحث پيرامون مراتب ايمان و خصوصيات آن را بـه درازا بكـشيم و                
هـاي   و روا نيست در مطـالبي كـه خـارج از مـدلول     دور از روش ما در اين كتاب است     

  .هاي ضعيف داخل شد قرآن است، به دليل مناسبت
شود اين دو    دليل است و چه بسا گفته مي       و اما شبهه و اختالف در عموم افرادي، بي        

، و براي ايـن     هاي مؤمن هستند   آيه به گروهي خاص، اختصاص دارد كه آن گروه عرب         
و الذين يؤمنون بما انزل اليك و مـا انـزل مـن             «اند   بعدي استدالل كرده  ة  سخن به آي  

به آنچه بر تو فروفرستاده شده و آنچه بـر پيـشينيان تـو فروفرسـتاده شـده ايمـان                     كساني كه    و؛  قبلك
  م كتابي پيش از كتابي كه خداوند متعال بر پيـامبر اكـر             مسلم است كه براي عرب    » .دارند

نازل كرد، نبوده است كه به تصديق آن متدين شوند و به  ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلمـ 
كـه غيـر     ]تـورات و انجيـل    [شك كتاب براي اهل دو كتاب         و بي ،  آن اقرار و عمل كنند    

  .باشند بوده است عرب مي
را » الـذين يؤمنـون بالغيـب     «در  » متّقـين «دوم حـصر مفهـوم      ة  و پنهان نيست كه آي    

» الذين يؤمنون بمـا انـزل اليـك   «سوم موجب حصر دوم در ة ساند و همچنين آي   ر  نمي
شـده بـه آن      هـاي هـدايت    شود، به اين دليل كه هدايت كتـاب عـام اسـت و گـروه               نمي

  . ها را در بردارد گوناگونند و آيات شرح آن گروه
باشـد   آيد مـي   و همچنين شبهه و اختالفي در اين دو آيه با دو آيه كه پس از آنها مي                

 است، زيرا در بعـضي آيـات از آنهـا            هر چهار آيه در مورد مؤمنين اهل كتاب نازل شده         
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مؤمنين نازل شده است، كه     ة  آيات در مورد هم   : اند ياد كرده است، و گروه ديگري گفته      
  .اين نظر مورد پذيرش مفسرين عامه و خاصه است

ارِ در مقـام ترغيـب و       و تو آگاهي كه اين آيات تنها آيات خبري نيـست بلكـه اخبـ              
ارشاد به وارد شدن در راه و روش و معتقدات ايشان نيز است، پس مفهوم آيات متوجه                 

) قـرآن (كتـاب  ة كند كه از متّقين باشند تـا بـه وسـيل      بشر است و آنها را دعوت مي      ة  هم
ــا    ــب و از برپ ــه غي ــؤمن ب ــاب م ــدايت كت ــه ه ــوند، و ب ــدايت ش ــاز و  ه ــدگان نم كنن

تـر   به اين طريق و روش، قـوي     شوند و شايد نظر به دعوت     ... ت و كنندگان زكا  پرداخت
  .از جهات ديگر باشد

  

  نكته سوم

  »الغيب«پيرامون عموميت 
بـه نظـر     ر تبيـان  تفـسي  ويژه از بيان صريح و روشـن          گاهي از كلمات برخي مفسرين به     

 بن كه از زرطور   همان ـ  است و اختصاص به قرآن ندارد»عموم«رسد كه براي غيب  مي
 و اختصاص به آنچه از طرف خداوند متعـال نيـز آمـده، نـدارد؛              . حبيش نقل شده است   

و اختصاص ندارد به آنچه اصحاب و ياران ما        . عباس نقل شده است    كه از ابن  طور    همان
حكايـت و   ـ  عجل اهللا تعالي فرجه الـشّريف  ـ  از زمان غيبت و وقت خروج و قيام قائم

 حمل شود بر     آن سزاوار است كه آيه بر عموم     : گويد مي] سيشيخ طو . [اند روايت نموده 
مـش از بنـدگان     ل پـس غيـب چيـزي اسـت كـه ع           ،كه ايمان به غيب دارند     همه كساني 

  .ها، اعمال و غير آنها خداوند پوشيده است، مانند بهشت، دوزخ، روزي
غيب هر چيزي است كه با داليل و آيات فهميـده و درك             : و بلخي ذكر نموده است    

  1.باشد د از چيزهايي كه معرفت و شناخت به آن الزم ميشو
عموم از مفرد معرّف با الف و الم براي مـن آشـكار نگـشت، و                ة  وجه افاد : گويم مي

                                                 
 .56، ص 1؛ تفسير تبيان، ج 38، ص 1البيان، ج  مجمع .1
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  .گويد كسي كه متوجه مراد از عمومات باشد آن را نمي
هـا را     و اما اطالق در مقام، تنها اكتفاي ايمان به صـرف غيـب و بـه غيبـي از غيـب                    

از حـس    ها و به هر چـه كـه غايـب          بدون آنكه الزم باشد ايمان به تمام غيب       رساند،    مي
است، را دربربگيرد؛ پس كسي كه به خداوند متعال ايمان دارد و به چيز ديگـري ايمـان                  
ندارد از مؤمنين به غيب است، زيرا عنوان غيب از عناوين كلي طبيعي اسـت و الـف و                   

شود پس در اينجا جمع بين نظرات جز بـه         الم داخل بر آن، الف و الم جنس شمرده مي         
  :بعضي وجوه خاص ممكن نيست

هاي تمام افراد بشر و  ها از ويژگي ايمان به نوعي غيب و به برخي از غيب        : وجه اول 
 بنابر ايـن  مردم است، زيرا غيب لغوي مورد پذيرش هر داراي شعور ابتدايي است،             ة  هم

متّقين و كساني است كـه از هـدايت بـه           براي حفظ جايگاه آيه، چون آيه در مقام مدح          
اي نيست كه ايمان به غيب آنهـا چيـزي افـزون بـر      شوند، چاره مند مي  كتاب بهره ة  وسيل

اصل جنس و طبيعت باشد و از آن رو كه راهي براي تعيين حد و اندازه آن نيست، پس                   
  .شود عموم متعين مي

ول نيست مگـر بـه اينكـه        باشد و تعريف معق     الف و الم براي تعريف مي     : وجه دوم 
  .بيان شد» الحمدهللا رب العالمين«كه در طور   همانافراد آن را دربرگيرد،ة لفظ غيب هم
رسـاند   منفي مـي ة كه عموم افرادي را در جملطور   همانمقدمات اطالق،: وجه سوم 

عمـوم  » .را نديدمكس     هيچ و ما رأيت احداً؛   «. »التشرب الخمر؛ هيچ شراب نخور    «: مانند
اكرم العالم و رأيت احداً؛ عالم را       «: رساند مانند  رادي را در اثبات و جمله مثبت نيز مي        اف

زيرا موضوعِ حكم، نفس طبيعت است كه بـه دليـل امكـان             » .گرامي بدار، كسي را ديدم    
باشد و از آن رو كه موضوع نفس  هاي خارجي، بر تمام افراد صادق مي  تكثّرش با افزوده  

بنابر ايـن در مـورد      . نيست] افراد[ي از تكثّر حكم به آن كثرت        ا طبيعت است پس چاره   
بهـشت از امـور غيبـي اسـت پـس            هنگامي كه    ،»يؤمنون بالغيب «سخن خداوند متعال    

از امور غيبي است پس به آن نيز مؤمن         ) آتش( شخص به آن مؤمن است و چون دوزخ       
  .است؛ بينديش
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 شـده    اي تـأليف و تـصنيف     هـ  از آن رو كه قـرآن ماننـد ديگـر كتـاب           : وجه چهارم 
يابنـد، و در     اصطالحات خاصي را دربردارد كه اهل فكر و انديشه بـر آنهـا آگـاهي مـي                

غيـب  ة نمايد با ذكر شواهد قطعي بر اينكه كلمـ  برخي موارد آنچه اين كليت را تأييد مي     
در كتاب الهي اصطالحي در مقابل شهادت است و اينكه عالم بين غيب و شهادت است        

  : شود  بيان خواهد شد، و با مراجعه به موارد كاربرد آن ظاهر ميبراي تو
   كه بسيار زياد است؛1»عالم الغيب و الشهاده«. 1
   و اين نيز بسيار آمده است؛2»غيب السماوات و األرض«. 2
 كه بدون شك از آن غيب خاص اراده شده است، نه معناي             3»فقل إنّما الغيب هللا   «. 3
  لغوي؛
اگر معناي لغوي و اخبار گذشته مراد بـود نفـي           » .دانم  غيب نمي  4؛م الغيب و ال اعل  «. 4

  .هاي دور ممكن است هاي گذشته وجهي نداشت، زيرا آگاهي بر داستان
، ...مراد قضاياي آينـده اسـت و      » .آن از خبرهاي پنهاني است     5؛تلك من انباء الغيب   «. 5

  ... به دليل آنچه پيشتر دانستي و
رسـاند كـه،    رود بـه ايـن زيـان نمـي        در معناي لغوي به كار مـي      و اينكه گاهي غيب     

طـور     همـان  تا هنگام شك و شبهه به آن معنا برگردد        . اصطالح براي معناي خاصي باشد    
  :كه در اين آيات است

پس زنان نيكوكار، فرمانبردارند و نگهداران غيـب         6؛فالصالحات قانتات حافظات للغيب   «. 1
  ».و پنهان هستند

                                                 
 .46/ ؛ زمر 73/ انعام  .1
 .26/ ؛ كهف 77/ ؛ نحل 123 / هود .2
 .20/ يونس  .3
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آن براي اين است كه بداند من در پنهاني به او خيانـت              1؛اخنه بالغيب  علم انّي لم  ذلك لي «. 2
  ».ام نكرده
  ».ما نگهبان غيب نيستيم 2؛و ما كنّا للغيب حافظين«. 3

اينجا آيه در مقام بيان اين است كه متّقين بـه هرچـه كـه               : پس بنابر آنچه بدست آمد    
را عالم شهادت مورد ايمان همه اسـت و         غايب و در برابر شهادت است، ايمان دارند زي        

عالم غيب تنها مورد ايمان متّقين است، ولي براي ايمان به مطلق غيب در مقابل شهادت                
  .بايد از يكي از وجوه گذشته استفاده شود

شريفه جز  ة  باشد، آي   و آنچه پس از اين شرح و توضيح، بسيار نزديكتر به تحقيق مي            
ب نيست هرچند پنهان شده باشد و آيه نظر به مـصاديق و   در مقام بيان اصل ايمان به غي      

الغيـوب نـدارد؛ پـس وجهـي بـراي           مراتب غيب از غيب مضاف و غيب مطلق و غيـب          
نظرات در مفهوم آيه نيست، پس اگر به دليل محكم شرعي ثابت شود كه              ة  قراردادن هم 

داب و  مراد از غيب در اينجا مصداق خاصي است، مورد پـذيرش اسـت وگرنـه بنـابر آ                 
  .شئون بالغي مراد از غيب معين نشده است

اين است كه متّقين در     » يؤمنون بالغيب «مراد از   : ابومسلم اصفهاني گفته  : اگر بگويي 
باشند و متعلق ايمان محذوف است زيرا نظر به اثبات اصـل             سر و پنهاني مؤمن مي     پشت

كردند    مؤمنان را ديدار مي    سر و پنهاني است در برابر منافقين كه آنگاه كه          ايمان در پشت  
مـا بـا شـما      : گفتند شدند، مي  با شياطينشان تنها مي    هنگامي كه    ايمان آورديم و  : گفتند مي

  3».اخنه بالغيب ذلك ليعلم انّي لم«: هستيم، و مانند اين، سخن حق تعالي است
سپس براي اثبات ادعايش شاهد آورده است به اينكه ايمان به غيب همراه با علم بـه     

 4؛و عنده مفاتح الغيب اليعلمها إلّا هـو       «: غيب است و علم غيب از آنها نفي شده است         

                                                 
 .52/ يوسف  .1
 .81/ يوسف  .2
 .52/ يوسف  .3
 .59/ انعام  .4
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شـود، كـه    و غيب بر چيزي اطـالق مـي  » .داند هاي غيب پيش اوست و جز او آنها را نمي         و كليد 
شـود    بر خداوند متعال و احكام مبدأ و معاد اطالق نمي       بنابر اين شايستگي حضور دارد؛    

ايمـان بـه    » الذين يؤمنون بما انزل اليك و ما انزل من قبلك         «: لو سخن خداوند متعا   
اند بود؛  اد، مفهوم سومي كه جمهور مفسرين به آن قائل شده   ر اگر م  بنابر اين غيب است،   

  1.آمد تكرار الزم مي
آيد جار و مجرور در مقـام جملـه حاليـه و             بنابر آنچه او گفته است، الزم نمي      : گويم مي

مقتضاي ظاهر ايـن اسـت كـه غيـب     : باشد بلكه متعين است گفته شود  صفت براي مؤمنين    
گردد و از آنچه هنگام نـزول        مورد ايمان باشد و آن از اموري نيست كه به مبدأ و معاد برمي             

 اين بر او نازل شود، و ايـن موجـودي            از باشد و گرچه پس    اين سوره نازل شده است، نمي     
هـاي لغـت و    كـه در بحـث  طور   همانباشد، است كه در حقّ او حضور و غياب صحيح مي    

باشد و حضور او در      صرف به آن اشاره كرديم، و هنگام طلوع اسالم و پس از آن غايب مي              
است و  ـ عجل اهللا تعالي فرجه الشّريفـ  دـم از آل محمـح است و او قائـزمان آينده صحي

از داود بن كثير رقّـي      » ديناكمال ال «در: در برخي احاديث ما، مطالبي در تأييد آن آمده است         
يؤمنـون  «آمده است كه درمورد ايـن سـخن خداونـد متعـال      ـ  السالم عليه ـ  از امام صادق

 نمايد كـه  اعتراف ـ  عجل اهللا تعالي فرجه الشّريف ـ  كسي كه به قيام قائم: فرمودند» بالغيب
  2.او حق است

 ـ  الـسالم  عليه ـ  م صادقطور مسند از يحيي بن ابي القاسم از اما  و در همان كتاب به
و شـاهد ذلـك قـول اهللا        [و الغيـب هـو حجـة الغائـب          «: نقل شده است كه فرمودنـد     

و يقولون لو ال انزل عليه آية من ربه فقل إنّما الغيب هللا فانتظروا انّي معكم                ] عزّوجلّ
و ابـر   گويند چرا     و مي : و غيب، حجت غايب است و شاهد آن سخن خداوند است           3؛من المنتظرين 

غيب تنها براي خداست پس انتظار كشيد كـه مـن           : فرستاده نشد، پس بگو    اي از پروردگارش فرو     نشانه

                                                 
 .107، ص 1المعاني، ج  ؛ روح27 ـ 8، ص 2تفسيرالكبير، ج : رجوع كنيد به .1
 .340، ص 2الدين، ج  كمال .2
 .20/ يونس  .3
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  1».همراه شما از منتظرانم
  

  دهنده آگاهي

كند كه مراد از ايمان به غيب عمل با اعضا و اقـرار بـه يكـي از     و چه بسا اين داللت مي     
فسير براي آيه پيـشين اسـت، و   باشد و اين آيه در حكم ت   اركان دين و اصول مذهب مي     

طـور     همـان  اري در مقام عمل و انجام كار ندارد       كتقوا بنابر فهم عرفي معنايي جز پرهيز      
  .دهد  به آن شهادت مي»...يقيمون الصالة«كه آيه 

  

  نكته چهارم

  مقدم داشتن صفات و تأخير آنها
ق از رزق بـه سـبب    و آن بر انفـا   ،چه بسا مقدم داشتن ايمان به غيب، بر برپاداشتن نماز         

باشد، پس همانا ايمان فعل قلب و عمل مجـرد اسـت كـه بـراي نفـس در        برخي وجوه   
اندامي و بدني و از اعمال  شود، ولي نماز و انفاق از افعال  تر آن حاصل مي    ملكوت پايين 

مين را در بـر     ويژه ايمان به غيب بنابر اينكه غيب آسمان و ز          مادي و جسماني است و به     
گردد كه براي گروهي از مـؤمنين و          ن اضافه، به اعمال خاصي باز مي      ه دليل اي  بگيرد و ب  

  .شود متّقين حاصل مي
كه در بيشتر موارد يا     طور     همان و اما تقديم نماز به سبب اشرفيت آن بر انفاق است،          

هـاي   و از اين روكه آراستگي به صـورت       . شود موارد بر انفاق و زكات مقدم مي      ة  در هم 
باشد و انفاق ممكن نيست مگر پس از اينكه با ترك             دور افعال حسنه مي   كمالي علت ص  

  .دينيروهاي شيطاني و غير آنها، به آن صورت الهي كامل در آ
آن يا امر به آن و هدايت و كشاندن مردم به سوي             2نماز تعديل ة  و اگر منظور از اقام    

                                                 
 .340، ص 2الدين، ج  كمال: ع كنيد بهرجو .1
 .تعديل، يعني به راستي و درستي آوردن چيزي .2
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 بـاب ذكـر عـام بعـد از     اي در اولويت نماز بر انفاق نيست بلكه از       نماز باشد، پس شبهه   
  .خاص است

  

  نكته پنجم

  »ةيقيمون الصال«

   از جهـت    »يؤمنـون بالغيـب   «آنچه مربوط به عموم افرادي در اين سخن خداوند متعـال            
  آيـد    نيـز مـي    »ينفقون« و   »يقيمون الصالة « در كالم خداوند متعال      گفته شد نفي و اثبات    

   عـرب يـا مـؤمنين اهـل كتـاب را            و دانستي كه ادله توان حصر اين گـروه، در مـؤمنين           
  .ندارد

» يقيمـون الـصالة   «بـا عبـارت     ) آوردن نمـاز  (» بيان«و سخن در اين است كه آيا در         
  .اي هست يا خير؟ و بخشي از بحث پيرامون آن در بحث لغت و صرف گذشت نكته

 است بـه  هشود كه اقامه و برپاداشتن نماز اشار و براي پژوهشگر داناي بينا آشكار مي    
دن نماز بر راستاي قوانين شرعي كه در تعيين حدود نماز از جهت چيستي؛ كيفيت،               آور

ترتيب آن و از جهت شروط و خصوصياتش و از جهت موانع و قواطع نماز وارد                 اجزا،
هايي كه به احكـام قلبـي نمـاز افـزون بـر احكـام قـالبي و بـدني              شده است و از جهت    

محـضر   در و توجـه كامـل بـه حـضور        گردد مانند حضور قلب و اخـالص نيـت            بازمي
اي است كه از سوي آن ناحيه مقدسه به آن دعوت شده             پروردگار جهانيان؛ و نماز سفره    

هايي كه منافي    كماالت سزاوار براي حضور را رعايت كرده و نقض        ة  است پس بايد هم   
تشرف به بارگاه خداوند اقدس و رسـيدن بـه پيـشگاه پروردگـاري كـه اميـد و آرزوي                    

  اسـت و   ] اقامـه نمـاز   [اوست را ترك نمـود، پـس آن، برپـايي نمـاز              محضر رد حضور
ـ باشـد و بـراي تـو    در آن حفظ نمـاز از كجـي و انحـراف مـي     در  ـ  تعـالي شـاءاهللا    ان 

ملكوتي بيـان   ة  هاي اين كتاب خصوصيات اين سفره و ميهماني الهي و خميرماي           مناسبت
  .خواهد شد
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 نكته ششم

  »ا رزقناهم ينفقونو مم«برخي مطالب پيرامون 

يا به سبب اهتمـام و      » و مما رزقناهم ينفقون   «: تقديم ظرف در اين سخن خداوند متعال      
توجه به آن است يا به دليل رعايت همساني آخر آيات يا به سبب رساندن حصر است،                 

كننـد، اگـر رزق بـه معنـاي اعـم باشـد؛        يعني از آنچه به ديگران روزي داديم انفاق نمي        
 معناي رزق آن چيزي باشد كه به مرزوق رسيده است، انفـاق از آنچـه روزي      وگرنه اگر 

آيـد، پـس     مجـاز الزم مـي  بنابر اينخود ايشان و روزي ديگران كرديم ممكن نيست، و      
  .التزام به معناي عام منعي نخواهد داشت؛ بينديش

م و  زكات است زيـرا انفـاق غيـر زكـات، الز          ة  ها پندار نسخ اين آيه به آي       از شگفتي 
  .رساند و آشكار خواهد شد كه آيه جز مدح بر انفاق را نمي 1؛واجب نيست

متعدي به من شد، جـز       هنگامي كه    و؛  »من«سپس؛ انفاق يا متعدي بنفسه است يا به         
 آيد، عدم لزوم سخت گرفتن      باشد، پس وقتي با حرف جرّ مي       براي رساندن تبعيض نمي   

و دسـت خـود را       2؛لبسط فتقعد ملومـاً محـسوراً     و التبسطها كلّ ا   «: رساند  بر خود را مي   
محـدود و   ة  بلكه دستت را بـه انـداز      » .حسرت خورده بنشيني  ،  يكسره مگشاي كه سرزنش شنيده    

  .به مقدار خاص بگشاي
اعـم از ارزاق مـادي مربـوط بـه      ـ  بنابر آنچـه شـناختي   ـ سپس؛ همانا حقيقت رزق

زاق معنوي و روحاني را هـم در        خوردني و نوشيدني و ازدواج و پوشاك است، بلكه ار         
ـ         برمي خـود و از معـارف و مكاشـفات قرآنـي و     ة گيرد، پس از علـوم فراگرفتـه و تجرب

كنند و همچنين رزق اعم از اموال و اوالد اسـت، پـس در راه خداونـد                  عرفاني انفاق مي  
فاق ها و افكارشان و غير آن را ان اراده متعال اموال و فرزندان و علوم و معارف و قصد و 

شود زيرا كه وجـود، رزق و از         هايشان نيز صحيح مي    كنند، و بنابر تعبيري، انفاق جان      مي
  .هاي الهي است نعمت
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مـسعود كـه     و از ابـن    1.عباس روايت شده كه مراد زكات واجـب اسـت          آنچه از ابن  
دهد؛ زيرا آيه پيش از وجوب زكات نـازل           اش مي  زندگي است كه مرد بر خانواده     ة  هزين

 مستحب اسـت در آنچـه او را بـه            از ضحاك روايت شده است كه انفاق       و 2.شده است 
بنـابر  در نتيجـه   ،دليل اسـت  تمامي اينها تهي از تحقيق و بي 3خداوند متعال نزديك كند،  

  :عموم آيه از جهات مختلف ثابت گرديدشد بيان آنچه 
 اسـت و    كننـده اعـم    از اين جهت كه مؤمن به غيب و برپاكننـده نمـاز و انفـاق              : اول

  .گيرد را در برمي] نوجوانان[كودكان و كودكان مميز و كودكان تازه به بلوغ رسيده 
  .از اين جهت كه رزق اعم از ارزاق مادي است: دوم
وكالـت و   (واسطه و مستقيم و انفاق به صـورت توكيـل            انفاق اعم از انفاق بي    : سوم
و انفقوا مما رزقناكم من     «: باشد، و شايد اين سخن خداوند متعال       و وصيت مي  ) واسطه

 از آنچه شما را روزي داديم پيش از آنكه يكي از شما را مـرگ فـرا                 4؛قبل ان يأتي احدكم الموت    
  .باشد ناظر به وصيت به انفاق » .رسد انفاق كنيد

شود، اعم از جهات و اشخاص و مؤمنين و كفار است و              آنچه بر او انفاق مي    : چهارم
  .دباش اعم از تمليك و وقف مي

  

  نكته هفتم

  درباره عموميت نماز و انفاق واجب و مستحب

» الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصالة و مما رزقناهم ينفقـون          «شريفه  ة  كريمة  اين آي 
ايمان به غيب و تحريك و تشويق به نماز و انفـاق            ترغيب   جمله اخباري است، ولي در    

  .كند اشاره و داللت مي
                                                 

 .27، ص 1؛ درالمنثور، ج 39، ص 1البيان، ج  مجمع: رجوع كنيد به .1
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ممكن نيـست نمازهـاي واجـب و مـستحب و انفاقـات             شود كه    و چه بسا پنداشته     
هاي واجب، و مستحب را دربرداشته باشد، زيرا بنابر آنچه در اصول             مانند زكات ،  واجب

ثابت شده است، جمع بين واجب و مستحب ممكن نيست مگر بعد از امكان جمع بـين             
  .معاني حرفي

ن واحد بـه واجـب و   برانگيخت چه تحريك و اگر: داراي اين اشكال است   اين پندار 
مستحب معقول نيست ولي معقول است كه مطلوبيت مطلق و محبوبيت ذاتي را با يـك                

ا       «سـخن خداونـد متعـال       : شود  گفته مي  بنابر اين  جمله برساند،  يقيمـون الـصالة و ممـ
نـه در مقـام اسـتحباب        نماز يا انفاق و   ة  نه در مقام واجب نمودن اقام     » رزقناهم ينفقون 
در مقام خبر است كه گاهي با ترغيب و تحريـك بـه سـوي ايـن امـور                   است، بلكه آيه    

باشد و وجوب و اسـتحباب از قـراين وجـودي يـا عـدمي در كـالم اسـتفاده                      همراه مي 
شريفه شامل معناي انشايي باشد و نسبت       ة  شود؛ پس از نظر عقلي مانعي ندارد كه آي         مي

 بـه مـستحبات در مقـام        و نـسبت  ] وجـوبي [ ايجـابي    يبه نمازهاي واجب در مقام انشا     
  .كه پنهان نيستطور   همان استحبابي باشديانشا

اند كـه   روشن شد مطلبي كه بعضي مفسرين از اهل حديث گمان كرده        : سخنة  گزيد
 در جـاي خـودش نيـست و         1،زكات واجب است  ،  مراد از نماز، نماز واجب و از زكات       

است، زيرا برپايي اسـالم     باشد، بلكه منظور معناي اعم از واجب و مستحب            صحيح نمي 
به نماز بدون توجه به وجه نماز از وجوب و استحباب است و پايه اسالم زكات اسـت                  
و آن پل بزرگ اسـالم اسـت و آن سـتون ديـن اسـت، بـدون تفـاوت بـين وجـوب و                         

هستند كه با آنها    ] فرضي و جعلي  [استحباب، زيرا استحباب و وجوب از عناوين وهمي         
صلي و اهداف وااليي كه از امر به آنها مـورد نظـر بـوده اسـت،                 حقايقي كه در تشريع ا    

كند بلكه اينجا نظر و توجه به واجبات عقلي قلبـي و واجبـات عقلـي                 اختالف پيدا نمي  
قالبي بدني و مالي است كه برپايي نظام فردي و اجتمـاعي بـر آنهـا تكيـه دارد و بنـاي                      

  .هاي ملكوتي و ملكي به آنهاست ها و سياست حكومت
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  نكته هشتم
  كـه داللـت بـر تجـدد و اسـتمرار       ـ  مـضارع ة گانه در اين آيه به صيغ آمدن جمالت سه

 كـه برخـي   اختصاص آيه به افراد موجود در زمان نزول آيـه را   و گمانپنداشت ـ  دارد
  .كند ، رد مياند گمان و توهم كرده
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  فقه

   اولمسأله

  شرعي بودن عبادت كودك
مـشروعيت عبـادت   ، درست واند و نظر حق      الف كرده در مشروعيت عبادت كودك اخت    

بـه   بـه امـر      ،امـر «: اصـولي  مسأله   هاي خاص مانند اثبات    كودك است بدون نياز به دليل     
ـ اعظم  و از آن رو كه امر از پيامبر؛»چيزي امر به آن است  ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم  

ة  پـس از ناحيـ     1،نماز امـر كننـد    وارد شده است كه موالي و اوليا فرزندان و اطفال را به             
و همچنين احتيـاج    . مقدس او امري متوجه ايشان است، بنابر اين نماز آنها صحيح است           

هـاي عـام و       به تمسك و چنگ زدن به بعضي داليل و وجوه ديگر نيـست، بلكـه دليـل                
و در جـاي خـود بحـث و         . كنـد  اطالقات آن و عمومات كتاب و سنت ما را كفايت مي          

 مستلزم رفـع تكليـف بـه        2»رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم     «ت كه حديث    ثابت شده اس  
 و .بر وجه صحيح معقول باشد    ستلزم رفع وجوب بنا   ميك باره نيست بلكه ممكن است       

مـراد مـا از رفـع        و   ؛سـت ه بر ترخيص به ترك نسبت بـه آنها        اين حديث در حكم قرين    
  .درترك است ترخيص وجوب

اگرچه اعتبار آن به لحاظ آثار ممكـن        . فع شدت اراده  و اما رفع وجوب اعتباري يا ر      
شـود، پـس سـخن خداونـد متعـال           است، ولي به طور جدي نيازي به آن احساس نمي         

نمـاز هـركس شـهادت      ة  بعد از ثبوت عموم افرادي، بر مطلوبيت اقامـ        » يقيمون الصالة «
 غيب باشد پس  نوجوان مميز بوده و با داليل عقلي مؤمن به         هنگامي كه    ويژه  به. دهد مي

  .تر از بيشتر مكلفين است كه جاهل به آن هستند اينكه آيه آنها را در بربگيرد قوي
هاي گذشته از اعم بودن متّقين فارغ شديم پس برخي توهماتي كه ناشي از               در بحث 
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  .شود اطالعي است متوجه آيه شريفه نمي تواني و بي كم
اطالق آيه شريفه نسبت بـه نمـاز و         آري، چه بسا به فكر خطور كند كه ادعاي عدم           
اجمالي ايمـان بـه غيـب و برپـايي     ة انواع و اقسام آن صحيح باشد؛ زيرا آيه در مقام افاد    

بنـابر  . آيه به آن متوجه نيـست      نماز است، ولي اينكه اين نماز واجب است يا مستحب،         
كريمـه،  ة  يـ  مطلق براي طبيعت نماز بما هي هي از اين آ          مطلوب بودن ذاتيِ  ة  اين استفاد 

و بنابر فرض ثبوت آن، تمسك به مانند اين آيه و شـبيه    . خالي از نوعي پيچيدگي نيست    
دارد تمسك به اطالق ماده كند براي اثبـات          آن صحيح است در هر موردي كه فقيه نياز        

  .نفي چيزي كه دخالت در محبوبيت دارد چيزي و يا
  

   دوممسأله

  پيرامون استحباب مطلق انفاق
هـاي گذشـته بـراي ايـن سـخن           حكم عمومات و اطالقات ياد شده در بحـث         و   مسأله

رساند، نه انفاق بـه        استحباب مطلق انفاق را مي     »و مما رزقناهم ينفقون   «: خداوند متعال 
  .اي كه موجب سختي و به تنگي افتادن نشود اندازه

 »مـن «در آيـه    : آمـده اسـت   ،  كه از ديگري گرفته   ،  و در تفسير فخر رازي اين مطلب      
تبعيضيه را داخل كرده و آورده است تا موجب حفظ آنهـا باشـد و از اسـراف و تبـذير                     

  1.ممنوع، جلوگيري كند
 و اين سخن شگفتي است؛ زيرا از انفاق هرچه كه براي او مقدور و ممكـن اسـت و            

» مـن «كند، و دانستي كـه       اموال و ارزاقش بدون ارتباط با اسراف و تبذير منع مي          ة   هم از
و التبـسطها كـلَّ البـسط فتقعـد ملومـاً           «: اظر به اين سخن خداونـد متعـال       تبعيضيه ن 
و . باشـد  مي» .و دست خود را يكسره مگشاي كه سرزنش شنيده حسرت خورده بنشيني            2؛محسوراً
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تمسك به آن براي اثبات استحباب زكات بر كودكان و اينكه انفاق از هـركس مقبـول و                  
  .رج شده باشد؛ صحيح استمطلوب است مگر مواردي كه با دليل خا

و بر استحباب تعليم و ارشاد، و ديگر انفاقات گوناگون كه از اختالف در انواع رزق                
  .دهد آيد شهادت مي كننده و غير آنها بدست مي و اقسام رازق و انفاق

شود،   كند كه انفاق بر نامسلمان بنابر عمومي كه از حذف استفاده مي             مي و آيه داللت  
داخت زكات به غيرمسلمان و غيرمؤمن صحيح است مگر آنگـاه كـه             جايز است پس پر   

  .دليل برخالف آن برپا گردد
تواند اطالق در آيه را از اين جهت و برخي جهات كـه بـه آن اشـاره                   و شخصي مي  

كريمه در مقام بيان مطلب ديگري است و آن مطلوب          ة  شد منكر شود، با اين ادعا كه آي       
هـا و   حتي بر حيـوان  ـ  ، ولي مطلوب بودن مطلق انفاقالجمله است بودن اصل انفاق في

  .شود ثابت نمي ـ كافران
پيش از آن ممكن است، و      ة  استخراج فروع بسيار از اين آيه كريمه و آي        : كالمة  گزيد

  .راه آن همان چيزي است كه اشاره شد و راه اشكال نيز همان بود كه به آن اشاره كرديم
عبـاس   كه از ابـن   طور     همان زكات به صورت انفاق   ولي داللت آيه بر جواز پرداخت       

پذيرفتني نيست، و از شرع مقدس هم دليلي بر آن وارد نشده است              1روايت شده است،  
جايز بودن بخشش و  ـ  بنابر احتمال ـ  تا بر آن استدالل شود و دانستي كه حكم اين آيه

ة  حرم و حريم خانواد    قرباني نمودن فرزندان براي جهاد در راه خداوند متعال و دفاع از           
است، پس انفـاق فرزنـد كـه بـدون شـك       ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  پيامبر گرامي

روزي خداوند است در اين خير مشروع، از بزرگترين اقسام انفاق است، بلكـه دانـستي                
   پيـامبر ة  ممكن است از آيه قرباني نمودن خود، در راه خداوند متعال و دفـاع از خـانواد                

  2.پس بينديش. استفاده شود ـ هللا عليه و آله و سلمصلي اـ 
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   سوممسأله

  پيرامون داللت آيه بر وجوب تكرار نماز
تنها اقتـضاي يـك مرتبـه       ت شده است كه امر متعلق به طبيعت،         در اصول ثاب   مسأله   اين

 و به همين دليل حـج در طـول عمـر    1.دارد و وجوب تكرار نيازمند دليل استرا امتثال  
كنـد،   باشد، زيرا مفهوم آيه بر بيشتر از يك مرتبه داللـت نمـي             به واجب نمي  جز يك مرت  

شود كه   ، پرسش متوجه فقيه مي    بنابر اين و  . كند چنانكه بعضي از روايات آن را تأييد مي       
در هر روز يك مرتبه داللت دارد يا دليل  ـ  براي مثال ـ  بر وجوب نماز] قرآن[آيا كتاب 

  ت؟آن منحصر به سنت و سيره اس
اقـم الـصالة    «: بنابر آنچه دانستي پاسخ آن مشكل است زيرا سـخن خداونـد متعـال             

» .تا تاريكي شب بپـادار    ) نيمروز(نماز را از بازگشت خورشيد       2؛لدلوك الشمس إلي غسق الليل    
مكلّف برپاخاسـت و طبيعـت را در يـك           هنگامي كه    كند، پس  جز طبيعت را طلب نمي    

 آورد كافي است و شاهد و دليلـي از كتـاب بـر لـزوم                روز بنابر كيفيتي كه رسيده است     
  .تكرار و ادامه نيست

  طـور   بـه و اين گمان و توهم كه آوردن بعضي قيدها در متعلق هيئـت و امـري كـه                   
شود، دليل بر لزوم تكرار است، پذيرفتني نيست، براي مثال وقتي مولي              طبيعي تكرار مي  

پـس تكـرار روز جمعـه    » .وز جمعه اكرام كناكرم زيداً يوم الجمعه؛ زيد را در ر   «: گفت
اقـم الـصالة لـدلوك      «: شود، بنابر ايـن سـخن خداونـد متعـال          موجب لزوم تكرار نمي   

رسـاند،   نماز در هـر دلـوك را نمـي     ة  ، لزوم اقام  »الشمس إلي غسق الليل و قرآن الفجر      
  .تدبر كن

غيـب و يقيمـون     الذين يؤمنون بال  «: شريفهة  توانيم مدعي شويم كه آي     پس، آيا ما مي   
كند و آن دائمي بـودن نمـاز اسـت           بر امري بيش از اصل آوردن نماز داللت مي        » الصالة
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  .هاي لغت دانستي كه يكي از معاني اقامه، ادامه و استمرار است بنابر آنچه در بحث
 واجـب بـود پـس       اسراءة  شريفه در سور  ة  نماز پيش از نزول آي    : و اگر خواستي بگو   
  .رساند لزوم ادامه را هنگام هر دلوك مي» ةاقم الصال«: سخن خداوند متعال

باشد،   و انصاف اين است كه معناي اقامه، بنابر آنچه كه از آن متبادر است، ادامه نمي               
و اگرچه در لغت به معناي آن هست، بلكه اقامه از قيام گرفته شده است و كنايـه بـراي                    

نماز كـه   ] پيش از [ة  زگزار در اقام  باشد چون در آن قيام است، به دليل سخن نما           نماز مي 
ـ ، و مطابق مفهوم آن»ةقد قامت الصال«: گويد مي  ـ  كه تفـصيل آن را دانـستي  طور   همان 

گويا نماز آن صـراط و  . تعديل و آوردن نماز با صفت عدالت و استواء و استقامت است   
در سخن  راهي است كه امر شده به استقامت بر آن و برپاداشتن آن و معتدل بودنش كه                 

  .گذشت» إهدنا الصراط المستقيم«: خداوند متعال
نمـاز آوردن   ة  آور، اين پندار برخي مفسرين است كه مـراد از اقامـ             و از امور شگفتي   

، سپس احكـام اقامـه و نمـاز و          ]يعني اقامه پيش از نماز    [مصطلح براي نماز است     ة  اقام
ـ    1.نتيجه است   را شروع كردند كه بي     آنها   آداب نمـاز و دادن    ة  دون ترديـد اقامـ    با اينكه ب

 اينجـا خـصوصيتي      در آري،. زكات و انفاق از آنچه روزيشان كرديم از يك باب هستند          
  .است كه آن را دانستي» ةيقيمون الصال «ه نماز ب]آوردن[ايقان در تعبير از 

اقامه همان ادامـه    : پوشي نموده و بگوييم    سپس اينكه اگر تسليم شويم و از آن چشم        
نمازي شويم كه به آن مشغول      ة  توانيم مدعي داللت آن بر لزوم يا رجحان ادام         مي. است

  .اي كه مقصود است، يعني تكرار نماز در هر روز شده است، نه آن ادامه
 2؛الذين هم علـي صـالتهم دائمـون       «:  استدالل به اين سخن خداوند متعال      بنابر اين 

 افـزون بـر اينكـه وجـوب ادامـه از آيـه              گردد، ساقط مي » .گيري دارند   آنان كه بر نمازشان پي    
  .شود كريمه استفاده نمي

و اين گمان كه مقصود از نماز، نمازهاي واجب و از انفاق زكـات واجـب، و اينكـه                   
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. شود كه ادامه واجـب اسـت       است، بنابر اين دانسته مي    ] و ضروري [ايمان به غيب الزم     
 و بدين سبب كه اختصاص      در جاي خود نيست، به سبب آنچه از اعم بودن آيه دانستي           

  .شود مذكور موجب لزوم ادامه نمي
كريمه بر بيشتر از مطلوب بودن نماز و مطلوب بـودن اعتـدال آن مطـابق    ة  آي: گزيده

  .كند صورت ظاهر بنابر آداب باطني نماز داللت نمي
  

   چهارممسأله

  داللت آيه بر جايز بودن تمليك بضع
 آنهـا از    ها و كنيزها اسـت زيـرا بـي شـك           ندهق ب ثابت شد كه حكم عموم آيه جواز انفا       

ارزاق هستند، به خالف اموري مانند علوم و معـارف كـه در رزق بـودن آنهـا اخـتالف                    
 آيـه   بنابر ايـن  كه گذشت،   طور     همان پذير است  پذيرد و انفاق پايان    است، زيرا پايان نمي   

 دارد، بـدون   داللت بر جواز تمليك بضع و هديـه و بخـشش آن   ـ بنابر اطالق ـ  شريفه
   . مگر اينكه دليل مقيد بيايدآنكه خصوصيتي در آن معتبر باشد
انفاق، در غيرجاي خويش اسـت و خداونـد          اينگونه   توهم ناتواني آيه از اثبات مانند     

  .عالم به حقايق احكامش است
  

   پنجممسأله

  پيرامون انفاق از مال ديگري
 اگر آيه شامل جـواز آن باشـد، بـه            ضروري، انفاق از مال ديگري جايز نيست و         طور  به

و . حكم عقل تخصيص خورده است و منصرف است به آنچه كه در عرف معلوم اسـت        
شـاءاهللا    انتوضيح بيشتر پيرامون آن از اين جهت در فصل آينده آشكار خواهـد گـشت،              

  .تعالي
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  علم كالم 

  بحث اول

  دارد به حالل اصختصاپيرامون اينكه رزق 
فرسـتد و از     ق آن چيزي است كه خداوند عزّوجل براي حيوان مي         رز: گويند اشاعره مي 
  .برد چه حالل باشد چه حرام آن بهره مي

و مما  «: اند مانند   حرام رزق نيست و به آيات قرآن استدالل كرده        : گويند و معتزله مي  
خداوند آنان را بر انفاق از آنچه خداوند متعـال بـه آنهـا روزي كـرده                 » رزقناهم ينفقون 

 مدح نموده است، پس اگر حرام، رزق بود جايز و واجب بود كـه سـزاوار مـدح                   است،
  1.كنند، كه به اتفاق باطل است از حرام انفاق مي هنگامي كه باشند،
شـود كـه اگـر     نخست سؤالي متوجه به اهل حل و عقد و صاحبنظران مـي        : گويم مي

كند، انفاق آن    مخصوص به شخصي است كه از آن استفاده مي        ة  رزق آن چيز تقسيم شد    
: آيـد معنـاي    باشد، پس الزم مي     معقول نيست؛ و اگر اعم از آن و از مملوكات عرفي مي           

يكي باشد و اين خالف اصـل و خـالف آن چيـزي            » اعطيناهم و بذلنا لهم   «و  » رزقناهم«
آيد پـس بنـابر ظـاهر رزق حـصه و سـهم خاصـي از                  است كه از اين الفاظ به ذهن مي       

  اي اسـت كـه بـه روزي داده          شـود و آن حـصه      ها بهره برده مـي    چيزهايي است كه از آن    
رزق چيـز   : شده اختصاص دارد پس الزم است آيه مجاز باشد؛ مگر اينكـه گفتـه شـود               

باشد پس از اين جهت اعـم        خاصي است كه مورد تمكّن و اختيار و اعطا و بخشش مي           
  .است

اين كالم خداوند كند رزق حصه و سهم مخصوص باشد،      و از چيزهايي كه تأييد مي     
اي در زمين نيست   و هيچ جنبنده2؛و ما من دابه في األرض إلّا علي اهللا رزقُها     «: متعال است 
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شـود از هـر چيـزي        پس گويـا رزق آنچـه بهـره بـرده مـي           » .مگر روزي او بر خداوند است     
و يابد، نـه هـر بهـره         كند و زندگيش ادامه مي     باشد، بهره و نفعي كه به آن زندگي مي          مي

  .ها شمرده شود ها و استفاده نفعي تا انفاق نيز از بهره
  شـود و آن ايـن اسـت كـه گفتـه             و از اينجا مشكل متكلّمين بار ديگـر گـشوده مـي           

  اگر حقيقت رزق، آن چيزي است كه ثابـت كـرديم پـس معنـاي سـخن خداونـد                   : شود
   را كـه از آن  و از آنچـه توانـايي داديـم ايـشان        : شـود  چنين مـي  » و مما رزقناهم  «متعال  

كنند، يعني از آنچه بنابر ظـاهر اختـصاص بـه            بهره ببرند و از آن استفاده كنند، انفاق مي        
كننـد،   ايشان دارد و بنابر خيالشان مخصوص آنها است، در راه خداوند متعال انفاق مـي              

بـراي   ـ  هرچند به آن نياز دارند، بنابر اين هنگامي كه آنچه را به ظاهر رزق آنـان اسـت  
در راه خداوند انفاق كردند، پـس آن چيـز در حقيقـت و واقعيـت رزق ديگـران       ـ  المث

  .است
اگر رزق به معناي اعم باشد آيه بر خاص بـودن معنـاي آن داللتـي                : شود يا گفته مي  

، پس مطالب ]انصراف[گردد  مقام مدح است و به رزق حالل بازمي        كند، زيرا آيه در    نمي
  .را با هم در نياميز

اگر بنابر لغت هم رزق اعم از حالل باشد ولي اينجـا بـه دليـل                : استي بگو و اگر خو  
اضافه شدنش به رازقي كه داراي قانون در تنظيم امور بندگان و اجتماع و شهرها اسـت                 
و صاحب شريعتي است كه حافظ نظام از اختالل و فساد اسـت، رزق بـر پايـه قـوانين                    

. باشـد  كويني كلي الهي متعـين در حـالل مـي     هاي ت  هاي قانوني، نه اراده    تشريعي و اراده  
پس بايد كه از حالل » و مما رزقناهم ينفقون«: خداوند متعال گفت   هنگامي كه    بنابر اين 

باشد، زيرا چيزي است كه خداوند متعال روزي او كرده اسـت، ولـي حـرام در محـيط                   
اگـر چـه از   تشريع و قانون از چيزهايي نيست كه خداوند متعال روزي او كـرده باشـد،    

اش در هر مكان و زمـان و         هاي خداوند متعال بنابر نظام تكوين و بنابر نفوذ اراده           روزي
  .در هر موجود مكاني و زماني خواهد بود

اين مطلب كه در كتب تفسير مشهور شده كه رزق، بهره و            : نتيجه تا اينجا چنين شد    
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و تجعلون رزقكم انّكـم   «:و براي آن به اين كالم خداوند متعال ـ  است] هر چيز[سهم 
بنـابر آنچـه در ابتـدا     ـ  كننـد  استدالل مـي » .دهيـد  روزيتان را تكذيب كردن قرار مي 1؛تكذّبون

آورد  شود دور نيست، مگر اينكه در آنچه محل بحث است مجاز را الزم مـي               فهميده مي 
آيد كه حرام رزق باشد زيرا چـه بـسيار حـرام     كه خالف اصل است و همچنين الزم مي   

  .باشد و آن برخالف ادب و احترام است كه حظّ و بهره مي
  

  آگاهي و بيداري

برگرفته از جدايي و اختالف كلـي حاصـل          مسأله   بدان اختالف اشاعره و معتزله در اين      
 از    و از آنجا كـه اشـاعره جبـر را برگزيدنـد،            ؛جبر و تفويض است    مسألةبين ايشان در    

خداونـد متعـال نيـست و از آن رو كـه معتزلـه              سوي آنها منعي از اسناد رزق حرام بـه          
چگونه در قانون از حرام منع      ] :اند  و گفته [اند،    تفويض را انتخاب نمودند اين را رد كرده       

  !آيد؟ شود در حاليكه حرام رزق بندگان به شمار مي مي
اينجا نظر به رزقي است كـه خداونـد متعـال           : و حق همان است كه به آن اشاره شد        

 طبيعـي    طـور   بـه نين را بر انفاق آن تعريف و سـتايش نمـوده اسـت، و آن                متّقين و مؤم  
محصور در حالل است، به دليل قراين، و از قراين آن، مقدم داشتن ظرف كـه ظـاهر در      

كند مگر از آنچه مختص      باشد كه اشاره به اين است كه مؤمن انفاق نمي           حصر است، مي  
  .باشد وذ او ميبه اوست و مطابق قوانين الهي در اختيار و نف

  

  بحث دوم

  )عجل اهللا تعالي فرجه الشّريف( الزمان داللت آيه بر وجود صاحب
اهللا تعالي فرجه  عجل ـ  مـام دوازدهـام ونــرامـه پيـه و غيرشيعـان شيعـان متكلمـسخن
   الف دارد، گروه حق معتقد هستند به اينكه او پسر امام حسن عـسكري ـاخت ـ  فـالشّري
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  كرده و اكنون در غيبـت كبراسـت و اگـر         و دو غيبت صغرا و كبرا     . استـ   السالم عليهـ  
 گرداند تـا او    از دنيا تنها يك روز باقي نمانده باشد، خداوند متعال آن روز را طوالني مي              

بيايد و زمين را از قسط و عدل پر نمايد پس از آنكه از ستم و بيدادگري  ـ  السالم عليهـ 
  1.پر شده است

متفاوت است، گروهي  ـ  السالم عليه ـ   فرق اسالمي نسبت به حضرتو عقايد ديگر
  .ظهورش كافر هستند اي به وجود او يا به بقا يا به او مؤمن و دسته
ـ و تفصيل مطلب آيد كه به آن آيات  در ذيل بعضي آيات ديگر مي ـ  تعاليشاءاهللا   ان 

ال مـا را از شـهداي در   و ظهورش استدالل شده است؛ خداوند متع ـ  السالم عليه ـ  بر او
  .برابر او قرار دهد

هاي نوشـته   بنابر بعضي وجه ـ  و آنچه مورد نظر است اشاره به داللت اين آيه كريمه
اسـت و تفـصيل آن در    ـ  عجل اهللا تعـالي فرجـه الـشّريف    ـ  بر وجود مقدس او ـ  شده
ة نـد بحث اين است كه خداوند متعـال آفرين       ة  هاي بالغت و معاني گذشت و گزيد       بحث

غيب است و خزائن غيب نزد اوست و عالم به غيـب و شـهادت اسـت و توصـيف بـه       
اي  شود و اگر به او غيب گفته شود براي قرينـه           شود و از او تعبير به غيب نمي        غيب نمي 

  .كند است كه آن را اقتضا مي
سپس اينكه ظاهر اين است كه در نزد فقها غيبت ميت جايز است به ايـن دليـل كـه             

شود و غايب چيزي است كه شأن او، حضور يافتن           عرف متصف به غايب نمي    ميت در   
  طـور مطلـق غايـب از حـواس اسـت            باشد، پس آنچـه بـه      است و حضورش ممكن مي    

 شود، پس نبي گرامي اسالم     نمي] و غيب [االطالق حاضر است توصيف به غايب        يا علي 
خبـار از مبـدأ و معـاد آورده         و آنچه اسالم از احكـام و ا       ـ   صلي اهللا عليه و آله و سلم      ـ  

عجل اهللا تعالي  ـ  ديـباشد و آنچه غايب حقيقي است منحصر به مه است، از غيب نمي
كنـد و از   شود و ظهور مـي  است كه به ياري خداوند متعال آشكار مي ـ  فـفرجه الشّري

يؤمنـون  «پـس سـخن خداونـد متعـال         . سـازد  را برطرف مي  ها    امت دلتنگي و گرفتاري   
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  .وافق با مذهب پيروز استم »بالغيب
فقل إنّما الغيب هللا فانتظروا انّـي       «يونس  ة  و آن را اين سخن خداوند متعال در سور        

براي خداست پس منتظر بمانيد كه من همراه شـما از            پس بگو كه غيب تنها     1؛معكم من المنتظرين  
عـالي اسـت   هاي حق ت و اگر مقصود اين باشد كه غيب از ويژگي     . كند تأييد مي » .منتظرانم

بنـابر  . وجهـي نـدارد   2»هو االول و اآلخر و الظاهر و الباطن«: اين سخن خداوند متعال 
باشد تا به او ايمان      اين خداوند متعال ظاهرتر از هر چيز است، پس چگونه او غايب مي            

  !بياورند؟

                                                 
  .20/ يونس  .1
  .3/ حديد  .2
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  حكمت و فلسفه

  بحث اول

  پيرامون داللت آيه بر وجود امور نامحسوس
انـد، در   كريمه بر وجود امور نامحسوس استدالل كرده ة  ن به اين آي   بدان برخي از مفسري   

كنند؛ زيرا سخن خداوند متعـال   گرايان كه آن را انكار مي     ها و مادي   اي از غربي    برابر عده 
  1. شاهد بر وجود غيب و غايب از حواس ظاهر است»يؤمنون بالغيب«

اسـالمي و گـروه حـق       تواني بگويي آيه برخالف آنچه نظر بعضي محدثين          و تو مي  
هاي مخـصوص خداونـد واال       تجرد از صفت  : گويند  زيرا آنان مي  . دهد است شهادت مي  

مرتبه و عظيم است و مجردي جز خداوند متعال نيست، پس آيه در اين صورت داللت                
  .كند بر عدم اختصاص مي

 ]موجـودات [هـاي     و انصاف اين است كه آيه شريفه بر گفتار الهيين و وجود مدرك            
مگر بنابر برخي تفاسيري كه در ذيل آيه شـريفه بيـان شـده       . كند نامحسوس، داللت نمي  

يؤمنـون  «و اين مطلب به اين جهت است كه چه بسا اين سخن خداونـد متعـال                 . است
آورده  ـ  صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم     ـ  ناظر باشد به آنچه اسالم و پيـامبر آن » بالغيب

آيند كه ايمـان بـه غيـب دارنـد كـه آن       ني بعد از آن مياست، يا ناظر باشد به اينكه كسا  
. باشـد  و آنچه مشابه اوست؛ مي ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  غيب، وجود پيامبر اعظم

هـاي مـادي    كند بر وجود امور نامحسوس كه غايب از ديدگان و گـوش  پس داللت نمي 
  .ها كافي نيستباشد، و اعتقاد ما به اعم بودن غيب براي ابطال عقايد آن مي

 2،پـذيرد  و اين سخن كه ايمان چيزي جز باور نيست و جـز بـه تجـرد تحقـق نمـي                   
كالمي متين و محكم است، ولي از محدوده داللت آيه خارج اسـت و بارهـا در كتـاب                   
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هـاي تفـسيرشان بـه       بيان كردم كه مفسرين خلط نموده و مـسائل بـسياري را در كتـاب              
شـك تفـسير      اند، و بـي    آيه و داللت آن وارد كرده     ة  هاي دور و خارج از محدود      مناسبت

اي كه در ذيل آن همه حقايق و معارف و احكام و              بعضي عقايد عربي و غيرعربي بگونه     
و درجايگاه آن آنچه از آيات شريفه بـر وجـود عـوالم          . ممكن است  غير آن آورده شود،   

اي   انـدازه  بـه    .شد بحث خواهد    كند، تر از عوالم مادي است داللت مي       مجردي كه وسيع  
  .تعاليشاءاهللا   ان؛باشد كه قابل مقايسه و محاسبه نمي

  

  بحث دوم

  پيرامون ايمان ثابت و عموميت حركت
شريفه در جايگاه ستايش متّقين است و ايمـان بـه غيـب سـتايش پـذير                 ة  كريمة  اين آي 
آيـد و    و ايماني كه يك لحظه به وجود مي       . ثابت و باقي باشد    هنگامي كه    باشد مگر  نمي

شود؛ بلكه نكوهش شـده اسـت و         رود، از صفات نيكو شمرده نمي      پس از آن از بين مي     
دهد كه ايمان و اعتقـاد محكـم و           پس آيه آگاهي مي   . باشد ايمان امانتي يا بدتر از آن مي      

پذير است و شايـستگي بـاقي   ن و باور قلبي به آن از امور بقا     تصديق به غيب و علم به آ      
 آن اسـت و مـانع آن   بـرخالف د حكم عموم تبدل و تغير و حركت        بودن را دارد، هرچن   

  1.و دليل بر عموميت حركت و تبدالت به جاي خويش واگذارشده است. شود مي
بسته در مواد پيوسته،    هاي نقش  همانا اشياي مادي و صورت    : و گزيده آن چنين است    

وي فعليـت خـارج     شوند و پيوسته از نقص و قوه به س         درجه درجه به كمال نزديك مي     
ـ شوند، و علم اگر مادي باشد مي پس جزيي از عالم  ـ  گرايان معتقدند كه مادهطور   همان 

شـود و اگـر از مجـردات         خارج است كه پيوسته از هيولي به سوي صورت خـارج مـي            
محض نيست بلكه از مجـردات متعلـق بـه          ) و جداي از ماده   (باشد، از مجردات مفارق     

كند، و مقتضاي برهـان      در آن است و حركت به آن سرايت مي        بسته   ماده و صورت نقش   
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 ذاتي يا تبعي از قوه بـه فعليـت    طور بهحركت جوهري خروج هر چيزي از اين امور يا   
  .باشد مي

هـاي متعلـق بـه     شوند نفـس   درجه به كمال نزديك مي     كم و درجه   و از اشيايي كه كم    
ت آنها طبعي ذاتي اسـت، و سـاير         باشند و آنها پيوسته در حركت هستند و حرك          مي  بدن

هاي علمي و غير آن، از نفوس در حركـت پيـروي             اوصاف و كماالت آنها مانند صورت     
  .كنند مي

  كه همان علـم بـه غيـب بـه صـورت علمـي پابرجـا در قلـب                   ـ   پس ايمان به غيب   
ماند تا مدح بر  پيوسته در حال حركت و دگرگوني است پس چگونه باقي مي ـ  باشد مي

  !ح باشد؟آن صحي
ـ آيد بحث تفصيلي پيرامون اين مسائل در جاي ديگر مي: گويم مي  ـ  تعاليشاءاهللا   ان 

و الزم است به اين اشاره شود كه نفس و اوصاف آن از مجردات هستند و حركت ذاتي                  
طبعي استكمالي سبب قوت و شدت پيداكردن ايمان و علم بدون خدشه وارد شدن بـر                

 كه نفس به ذات خود متحرك و باقي اسـت         طور     همان ووحدت نفس و توابع آن است       
  .توابع آن نيز متحرك و باقي هستند پس ستايش آن صحيح استطور  همان

هاي بسيار و نامتنـاهي   آري، به آن درجات و مراتب ايمان و اينكه ايمان داراي حصه       
ي شود، و درجاي خود شرح مراتب اصل       هاي حركت است، ثابت مي     بالقوه به پيرو حصه   
  .تعاليشاءاهللا   انايمان خواهد آمد؛

  

  بحث سوم

  قابل تغييرداللت آيه بر روزي 

شود كه روزي دو نـوع        استفاده مي  »و مما رزقناهم ينفقون   «از اين سخن خداوند متعال      
رسـد و بـه آن       شده به قسمت قطعي و آن رزقي است كه به بنده مي            روزي تقسيم : است

رد، و اين رزقي است كه انفاق آن معقـول نيـست و آن              ب كند و از آن بهره مي      زندگي مي 
    ل و تغييـر           . الكتاب است  در كتاب اول و امو ديگري رزق تقسيم شده داراي قابليت تبد
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رسـد و از نظـر تـشريعي و تكـويني در اختيـار اوسـت، ولـي                   باشد كه به بنـده مـي        مي
شـده در    تقـسيم صالحيت دارد كه ديگري جانشين آن شود و براي غيـر او باشـد و آن                 

باشد كه كتاب محو و اثبات است، و اين رزقي است كه انفاق آن ممكـن،                  كتاب دوم مي  
 »رزقنـاهم «خداونـد متعـال      پس از اين سـخن    . و مدح بر آن و امر به آن شايسته است         

 »ينفقـون «و از كالم خداونـد متعـال        . مخصوص به ايشان است    شود كه رزق   دانسته مي 
ص به وجهي نيست كه تغيير و تبدل آن ممكن نباشد، پس آيه             شود كه اختصا   دانسته مي 

 و آن اينكـه     ،هاي ديگر ثابـت شـده اسـت        شريفه شاهد و گواه بر چيزيست كه در محل        
مبدأ اعلي غيرقابل تبـديل و تغييـر نيـست و           ة  خصوصيت ثابت از سوي غيب و از ناحي       

  :كند بر اينكه اينجا دو خصوصيت است داللت مي
  .قابل تبدل و تغيير استخصوصيتي كه . 1
  .خصوصيتي كه راهي به تصرف در آن نيست. 2

شده و مخصوص بـه شـيء اسـت چـه            شود كه رزق امر تقسيم     و از اينجا دانسته مي    
هـا و از موجـودات عـالم         ها و زميني   مربوط به حيوان چه انسان چه غير آنها، از آسماني         

ابر آنچـه ذكـر كـرديم، متّقـين بـه           كه بنـ  طور     همان خلق و از موجودات عالم امر باشد،      
تمام موجودات عالم  ـ  بنابر صناعت ـ  گروهي از انسان يا جنّ اختصاص ندارد بلكه آيه

گيرد و ايمان آنان به غيب هم صحيح و نسبي است، زيرا آنجـا غيـب                  امر را نيز در برمي    
توسـط  ] دعا[و برپاداشتن نماز    . است] غيب الغيوب [ها    ديگري است كه آن پنهان پنهان     

صـلي اهللا   ـ  آنها هم صحيح است، زيرا خداوند متعال و فرشتگانش بر نبي مكرم اسـالم 
و انفاق آنان از آنچه خداوند متعال روزيشان كـرده  . فرستند درود مي ـ  عليه و آله و سلم

. است، نيز صحيح است ولي آن به وجه ديگري است زيرا رزق آنان چيز ديگري اسـت                
  .گذشت... موميت انفاق و عموميت كيفيت انفاقو بحث عموميت رزق و ع
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  بحث چهارم

  ]االمرين امر بين[پيرامون آيه و قول به امر بين دو امر 
 نوشته شده است كه حق در ايـن مقـام، امـر              خود در جايگاه خود ثابت شده و در مقام       

اده واسـطه بـه خداونـد متعـال اسـتناد د             افعـال بـي    بنابر اين  1.است) دو امر (االمرين بين
مـستند نيـست بـرخالف نظـر اشـعري و           نيز  به بنده   شود و به تفويض و واگذاري        نمي

  .تعاليشاءاهللا   انآيد،  و تفصيل مطلب در برخي مواضع ديگر مي2،معتزلي
اشعري مدعي است هر چيزي يا هر فعلي مستند بـه خداونـد متعـال               : گزيده مطلب 

و عليتي براي غير خداونـد      ! نيست؟است، و هيچ اختياري براي بنده و ديگر علل مياني           
خداونـد متعـال خلـق را       : گوينـد  كنند و مي    معتزله عكس آن را ادعا مي       اشد،ب متعال نمي 

آفريد و كار آنان را بدون دخالت در امور آنان از جهت نفي يا اثبات به خودشان واگذار             
  .نمود

يل يقيني معتقد بـه امـر       هاي عقلي و دال    و برهان  3بنابر آيات و اخبار   ) شيعه(و اماميه   
 نـه اينكـه در فعلـش دخالـت          لي و ،باشد  االمرين هستند، پس بنده فاعل مستقل نمي       بين

همچنين خداوند متعال نه فاعـل نزديـك         و   ؛نداشته باشد بلكه او فاعل غيرمستقل است      
كننده و نه كنار گذاشته شده؛ بلكه اراده و قـدرت او در هـر چيـز نافـذ                    است و نه آماده   

بـه ايـن مائـده و غـذا و سـفره      » و مما رزقناهم ينفقـون « و سخن خداوند متعال     است،
و خداوند متعال به خودش نسبت داده       . كند ملكوتي روحاني و حقيقت ايماني اشاره مي      

 آورند، در همـان حـال انفـاق را بـه آنـان              است آنچه را كه آنان با دستشان به دست مي         
بعـضي  : كه تفصيل بين افعال نيست و كسي نگويدنسبت داده است و از آن رو     ) متّقين(

افعال تنها به خداوند متعال مستند هستند و برخي افعال تنها مستند به بنـده اسـت پـس                   
االمرين متعين شود، تا استناد حقيقي به خداوند متعـال و            اي نيست از اينكه امر بين      چاره

                                                 
 .395 ـ 369، ص 6اسفار، ج : نگاه كنيد به .1
 .159 ـ 145، ص 8المواقف، ج  ؛ شرح264 ـ 219، ص 4المقاصد، ج  شرح: رجوع كنيد به .2
  ؛ و توحيـد،  122 ـ  119، ص 1كـافي، ج  :  و بـراي بيـان اخبـار بـه    311المـراد، ص   كـشف : براي بيان آيات به .3

  . مراجعه كنيد359 ـ 364ص 
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انـد خداونـد متعـال        كـرده  استناد واقعي به بنده صحيح باشد؛ پس آنچه از امـوال جمـع            
روزيشان كرده است و آنچه از آن انفاق كردند، بدون شـك بـه اراده و قـدرت ازلـي و                     

  .ابدي خداوند متعال است
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   عرفان و اسماءعلم

  پيرامون غيب
كه ايمان به غيب اختصاص به گروهي از مؤمنين يا جماعتي از اعراب يا    طور     همان بدان

  باشـد بلكـه      موجـودات عـالم امـر نيـز نمـي         ة  ندارد، ويـژ  بشر يا جنّ    ة  بخشي از خانواد  
 1،كنـد  حيوانـات و ذرات ثابـت مـي       ة  بحثي است كه عموم شعور و ادراك را براي همـ          

كه كتاب الهي و برهان علمي و شواهد الهامي و مكاشفات عرفاني گوياي آن              طور    همان
 به غيب و كافر به آن      باشند يا در آنان مؤمن      پس تمامي آنها، از مؤمنين به غيب مي        است
  .هست

سپس به اعتباري، تمام عالم ظهور و شهود است و هيچ غيبي در آن نيست تا كـسي                  
آن غيب است و شهودي نيست، زيرا غيـب و          ة  و به اعتبار ديگر هم    . به آن ايمان بياورد   

شهود بنابر عالم حشر و مراتب كشف و ظهور اضافي هـستند، پـس چـه بـسا موجـود                    
شود و چه بسا موجود آسـماني و واالي فـاني            ه از او چيزي غايب نمي     پست و پاييني ك   

  .شده در الهيت و سرگردان در ذات احديت كه براي او هيچگونه بروز و شهودي نيست
و اما تقسيم عالم به غيب و شهود با توجه به حال عابد و معبود است، پس آنگاه كه                   

گردد كه عـالم معبـود اسـت و          حاصل مي عبادت و عابد و معبود را ببينيم غيب براي ما           
و اين نظر زيانكارترين افراد از جهت اعمال است كه گمراه     . شهادت كه عالم عابد است    

  .شدند و گمراه نمودند
و در  2مقـام عمـاء اسـت؛    ـ  بنابر مصطلحات اهل فـن  ـ  و همچنين بدان غيب مطلق

مقامي است كه هيچ كس به  و مقام عمائيت 3»إنّ ربي كان في العماء«: حديث آمده است
  .رسد آن نمي

                                                 
 .273 ـ 243، ص 9؛ ج 169 ـ 148، ص 7؛ ج 285 ـ 267، ص 2اسفار، ج : د بهنگاه كني .1
 .74االنس، ص  ؛ مصباح11الحكم، ص  شرح قيصري بر فصوص: رجوع كنيد به .2
 .12، ص 4؛ مسند احمد، ج 54، ص 1الآللي، ج  عوالي: رجوع كنيد به .3
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  1 كĤنجا هـزار بـاد بدست است دام را        عنقا شكار كس نشود دام بازگير   
و در اين مرتبه است كه براي خداوند متعال نه ظهوري است و نه مظهري كـه او را                   

 ، بلكه او در غيب بود و اكنون نيز در غيـب اسـت و تـا ابـد در                   ]تعين دهد [خاص كند   
باشد و آن غيب مطلق است، پس همانا غيب مختص و متعلق به اوست نه غير                 غيب مي 

كنند و آنكـه      و آشكارند كه خواص و عوام آن را درك مي           او، و اغيار همه معلوم، برهنه     
شود، حق است كـه برتـر از         اهللا اشاره نمي  ة  در افق برتر و باال است و به او حتي با كلم           

كننـد و    است و انبيا و اوليا و فرشتگان مقرب او را درك نمـي            ديده شدن و نمايان شدن      
  .رسند يابند و به او نمي نمي

   آمد ندا از قدسيان آن ياركو؟ آن ياركو؟     رفتم فراز آسمان تا يابم از يارم نشان  
  

  پيرامون ويژگي ايمان: اشراق عرفاني

قام شناخت دسـت يابـد دو     كه ايمان تحقق پيدا كند و به حد يقين برسد و به م             هنگامي
  .نمايد ويژگي او را پيروي مي

قيام فردي و عمل وحداني براي تكميل اين امر قلبي است و همانـا              : ويژگي نخست 
گردد،  اين ويژگي براي هر چيزي بنابر اختالف مراتب آنها و مراتب ايمانشان حاصل مي             

 شعور و تدبر بنابر وجـه       كننده از روي   كامل پس برپاداشتن نماز و انجام عبادات نيكو و       
اش به عالم غيب و وحـي         ثابت و الزم براي كسي ممكن نيست، مگر اينكه روح قدسي          

اي غيـر    و اين از آن اموري است كه هركس بر آن توانايي ندارد پس چاره             . متصل گردد 
مناسب براي طبيعت انسان و     ة  صاحب وحي نيست تا آن خمير ماي       )ص(از وجود پيامبر  

  .باشد را بياورد انس و براي هر طبيعتي كه مبعوث به سوي آن ميمزاج جنّ و 
اما ديگر موجودات عالم باال و پايين نيز در حركـت كمـالي خـود نيازمنـد پيـامبر و               

تا آنها را به چيـزي خبـر دهـد كـه بـا آن طبيعتـشان را معالجـه كننـد، و روح و         اند    نبي
تـرين   ياورد كه نفوس ايشان را از پـايين       قوايشان را متعادل نمايند و براي ايشان نمازي ب        

                                                 
 .حافظ شيرازي .1
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تـرين صـفات از جهـت ذاتـي بـه            درجه از جهت عمل به بـاالترين درجـه و از پـست            
دارد و  و همچنين هر موجودي از اين جهت كـه نمـاز را برپـامي   . ترين آن باال ببرد   كامل
يـا ادراك  ـ   الخلّونعةبه صورت ما ـ  :دهد، نيازمند به يكي از دو امر است ها را مي هزينه

انبيـا و   ة  ذاتي به آنچه سزاوار درگاه مولي است يا شعور و ادراك كمال خواهي به واسط              
  .اوليا

قيام به اعمال اجتماعي با تدبر و انفـاق و ارزيـابي و بخـشش و هزينـه            : ويژگي دوم 
كردن است پس به محافظت ديگران از انحرافات و حفاظت و نگهـداري همـه چيـز از                  

ايد، بنابر اين آنچه در نزد او از رزق مالي و روحي و معنوي و مـادي و                  خرافات قيام نم  
شوند را خرج كند، زيرا      ظاهري و باطني است و هر چيز كه به آن موجودات اصالح مي            

 كامل ديگران را از شـر حفـظ          طور  بهببخشايد، تا    او ناچار است كه خير را در راه خير        
همه است، ايمـان بـه غيـب نيـز          ة  و دربر گيرند  پاياني عام   ة  كه جمل طور     همان پس. كند

گيرد و همچنين برپاداشـتن نمـاز؛ و از آن            داراي معناي شمولي است و همه را در برمي        
شود كه حقيقت ايمان مضاف به غيب بـودن آن اسـت و حقيقـت عبـادت،               استشمام مي 

 بـه هـر     كه حقيقت انفاق قيام به امر ديگري در رساندن خير بـه او            طور     همان نماز است 
  .اي كه ممكن باشد، و خداوند، عالم به حقايق آيات شريفش است شيوه
  

  آگاهي علمي و توضيحي آشكار پيرامون اسم مؤمن و رازق و منفق

ال اله إلّا هو الملك القدوس      «حشر آمده است    ة   است و در سور    مؤمن از اسماي جالل   
 رازق و منفق از اسماي جمال       اند و   از صفات كمال   »مديم« و   »مقيم« و   1»السالم المؤمن 

بلكـه   2؛بل يداه مبـسوطتان ينفـق كيـف يـشاء         «: مائده آمده است  ة  باشند، و در سور     مي
 بدون آنكـه از انفـاق او نقـصاني در سـلطنتش             ».بخشد  دستان او باز است، هرگونه بخواهد مي      

اسـت و   كريمه تصوير مثال اعلـي بـراي پروردگـار متعـال            ة  الزم بيايد، بنابر اين، اين آي     
                                                 

 )22/ حشر . (»وايي قدوس، سالم، مؤمناوست خدايي كه جز او خدايي نيست، فرمانر« .1
 .64/ مائده  .2
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صفات جمال و جالل است، و در       ة  اينكه بنده هدايت شده به هدايت قرآن مظهر در هم         
برپاداشـتن،  [ با پروردگار خـويش در ايمـان و اقامـه    ونمايد،  او اوصاف كمال تجلي مي 

آنها از خصوصيات واجب بالذات     ة  نمايد كه هم   و ادامه و انفاق مشاركت مي     ] نگهداري
پـس بنـده، مـؤمن بـه غيـب          . ها اسـت   ا و برپادارنده هويت   و از توابع وجود صرف برپ     

حقـايق  ة  باشد يعني امن را بدست آورده است به سبب تجلي غيـب در او و مـشاهد                 مي
است، پس همانـا    ) كننده و تصديق ( غيبي يا به سبب آنكه خداوند متعال مؤمن و مصدق         

بـه تحقيـق     1؛بالحقلقد صدق اهللا رسوله الرؤيا      «: از صفات خداوند متعال تصديق است     
 بنابر اين مؤمن از اسماي جمال است       ».خداوند خواب پيامبرش را به راستي تحقق بخشيده است        

تر است، به اين ضرورت كه بنـده ناچـار            قوي يـار عرفان ـر اعتب ـبنابت  ال نخس ـو احتم 
هاي جالل را حاصل نمايد و به مقام تسبيح و تنزيه حق،             است در سير و سلوكش جلوه     

ك نواقص و شرور محقق شود، آنگاه به زينت كماالت و تجليات اسـمائي آراسـته                و تر 
  .گردد

شود سپس به بدن سرايت كرده، و آنگـاه بـه            سپس اينكه حقيقت از قلب حاصل مي      
شود، پس ايمان از اسماي ذاتيه و اقامـه و            اعمال الهي و ربوبي كه انفاق است منتهي مي        

] سـبب [سالك بـه    ة  بنابر اين بند  .  اسماي افعاليه است   ادامه از اسماي صفاتيه و انفاق از      
باشد، سپس در رتبـه دوم     پس در ابتدا مؤمن مي    . رسد حق در حق به مقام مشابه حق مي       

مقيم شده و در رتبه سوم فاعل به انفاق تجليات ذاتي و اسـمايي اسـت كـه آن بهتـرين                     
ايي اسـت كـه بـه آن        هـ   آراستگي بـه زيـور     تجليات از جهت فايده و اثر است و معلولِ        

رونـد، و    گردند، پس ذوات امكاني به كمك افعال و اعمال باال مـي            تجليات، نيرومند مي  
  .كننده و تأييدكننده است خداوند متعال موفق

                                                 
  .27/ فتح  .1
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  هاي اجتماعي اخالق و آداب و بعضي بحث

هاي خير و مسافر به سوي خداونـد بـه عـين             بر سالك راه  : بدان! ام  اي برادر و نور ديده    
تـدبر و   ة  قت براي تعين و تشخّص به اسما و صفات الزم است كه آيات را با ديـد                حقي

تفكر بنگرد و آن را بر قلبش در نهايت دقت و تأمل قرائت كند تـا متوجـه بـه مقاصـد                      
بنـدي مـسائل علمـي و        و بدان چه بسا فـصل     . كتاب شود و به هدايت آن هدايت گردد       

مال شيطاني و از نيروهاي نفساني باشد كـه         هاي فني، از اع    سرگرم شدن به ترتيب بحث    
گـردد، پـس سـالك آن و         هاي آن و بـه طبيعـت و بـاطن آن بـاز مـي               به دنيا و كدورت   

و مـن كـان فـي       «ماند،   گردد و در نابينايي باقي مي      فرورونده در درياهاي آن، هالك مي     
ـ          هر 1؛هذه أعمي فهو في اآلخره اعمي      سين هـم كـور     كس در اين جهان كور باشد، در جهان واپ

هاي علمي و حقايق عرفـاني اسـت         بيني  پس به آنچه در اين اوراق از باريك        ».خواهد بود 
هـاي طبيعـت تاريـك اسـت و          آن از گرفتاران در زنـدان     ة  فريفته مشو، كه همانا نگارند    

هاي پست يوناني و شامي اسـت، بلكـه در كتـاب             آن از فرورفتگان در خواسته    ة  نويسند
ظهر براي قرآن و همراه و يار آن گردي، و صفات و خـصوصيات آن               الهي تدبر كن تا م    

هايي كه بـه زودي انتظـار       آينده و گردنه  ة  هاي هالك كنند    در تو متجلي گردد تا از ميدان      
  .گمان كني كه آنها دور هستند ـ پناه بر خداوندـ كشند نجات يابي؛ گرچه  تو را مي

كنـد و    ر نهايـت لطـف هـدايت مـي        و در آيات او تفكر كن و بنگر چگونه تـو را د            
ادب ة و با شـيو . خيزد چگونه به هدايت تو در نهايت عزت و احترام و بزرگداشت برمي 

   كننـد، بـه لـزوم آن     آنـان آگـاهي پيـدا مـي        هنگامي كه    ؛ يعني »يؤمنون بالغيب «گويد   مي
كه بـا  آورند و ذات و فطرتشان را  شوند و به غيب ايمان مي متوجه مي ـ  نياز به امر بيـ 

كنند، و پيمـان قلبـي بـر ثابـت نمـودن آن در       ايمان غيب آميخته شده تهذيب و پاك مي    
بندند، سپس براي پابرجـايي آن بـه برپاداشـتن نمـاز و اعمـال بـدني و                   هايشان مي  قلب

كننـد، كـه داراي حركـات معتـدل          تهذيب و پاكي بدن و مزاج طبيعي به نمازي قيام مي          

                                                 
 .72/ اسراء  .1
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و صحت آن است، پس همانا نماز نردبان اهل         ) طبيعت( مناسب براي محافظت بر مزاج    
قلوب است و ميدان اهل مبارزه و مسابقه است و آن پايه هر چيز است كه اگر پذيرفتـه                   

  .شود شود و اگر رد شود غير آن نيز رد مي شود غير آن پذيرفته مي
 ـ  تهذيب روحاني قلبـي و تهـذيب مـادي بـدني     ـ  ها سپس بعد از رهايي از تهذيب

كند، پس به درستي كه آسياب اجتمـاع بـه            ذيب ديگران را با انفاق آنچه دارد آغاز مي        ته
بشري متوجه اين سـالكين پـاك اسـت، پـس           ة  چرخد و مسئوليت خانواد    دور ايشان مي  

تنظيم امور به مقدار ميسور و توان بر ايشان واجب است، بنابر اين هرچه را دارند انفاق                 
  .آن انفاق و بخشش زندگي نمايندة كنند تا بتوانند در ساي مي

پس امر به انفاق بدون نظر و توجه به خصوصيتي در كيفيتي از كيفيات نيست، مگـر       
از امـور حيـاتي و از    ـ  از هر چيز بر شخصي در هر حال و زمان ـ  به خاطر اينكه انفاق

مانـد و    هاي اجتماعي است كه با رعايت آن زندگي و حيات فـردي بـاقي مـي                مصلحت
. يابد به برپايي زندگي وحداني و الهي توانايي مي      گردد و انسان      فردي حاصل مي   تهذيب

ا رزقنـاهم     «ـ   بيني كريمه مي ة  پس آنچه از عمومات و اطالقات مختص به اين آي          و ممـ
  .جز به سبب اهميت انفاق در پايه و اساس اجتماع نيست ـ »ينفقون

 ، زكات اختصاص به امـوال نـدارد       :يابيم  به وجدانمان باز گرديم مي     هنگامي كه    و ما 
كند، بلكه براي هر چيز زكات است و بايد          ميشاره  اكه اخبار و روايات به آن       طور    همان

آن را مصرف كرد و آن را به جاي خود، رساند تا اصل حيات و زنـدگي و رشـد بـاقي                      
ف به  كند و به اتصا    بخل دعوت مي  ة   شريفه تو را به ترك رذيل      ةكريمة  بماند، پس اين آي   

پـس چـه بـسا      . خوانـد  صفت سخاوت و به بخشش از هر جهت از جهات ممكـن مـي             
عالمي كه در تعليم مردم و سالكي كه در هدايت متّقين و تاجري كه در دادن حـق فقـرا    

از اين غافل هستند كه آن منع و امتناع به منع نفس خود              در حالي كه     ،...ورزد و  بخل مي 
. گـردد   نمودن خويش از لذايذ مادي و معنوي برمي        هاي معنوي و محروم    از نفع و لذت   

و غافل هستند از اينكه حقيقت سلوك و علم، قيام به تجلي فعلي الهي است كـه در آن                   
  .كه بيان شدطور   همانذات و صفات است،ة ها جلو جلوه
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پس بر تو اي انسان بزرگ، الزم است كه تمام كوششت را به كار ببري تا به مفاهيم                  
حقيقت و شهود گذر ة ده نكني، و كوشش نمايي در اينكه از پل مجاز به خانو فنون بسن 

كريمـه گـردي    ة  آيد مگر اينكه محل جلوه و تجلي براي اين آي          نمايي، و آن بدست نمي    
  .هاي دنيوي و اخروي است تمام سعادتة كه دربردارند

  
  بحث و ارشاد پيرامون ايمان و تصديق

كند، و ايمـان را از        ه سربازان عقل و جهل را بيان مي       بدان در روايات ما رواياتي است ك      
 است كه ضد آن كفر است، و تصديق از جنود عقل است كه ضـد                 سربازان عقل شمرده  

آمد با اينكـه مقتـضاي آنچـه در           و اگر ايمان تصديق بود تكرار الزم مي        1.آن انكار است  
  .گذشته آمد، اين بود كه ايمان تصديق است

تصديق قلبي است و تـصديق، اعتقـاد عقلـي بنـابر ادراك علمـي و                ايمان  : گويم مي
باشد و تفاوت بين آنها روشن است، و همانا قلـب مركـز ظهـور تـصديقات                   برهاني مي 

عقلي برهاني است و فرودگاه و قرارگاه آثار اعتقادات علمي اسـت، پـس چـه بـسيارند                  
كه قلبشان چيزي از آنهـا       حالي عالماني كه به مسائل بسياري در علوم معتقد هستند، در         

باشد، بلكه  را نچشيده است و قلبشان قرارگاه و منزل براي آن كليات معنوي ادراكي نمي    
  .ايماني و شرور است قلب آنها پوشيده از كفر و الحاد و بي

در برابـر انكـار و      اند    بنابر تحقيق، آشكار گشت كه تصديق و اعتقاد از سربازان عقل          
راي توحيد و اسالم و واليت؛ و از سربازان عقل، ايمان با ظهـور     تنگي و گرفتگي سينه ب    

  طـور   بـه امر قلبي باشـد، مـؤمن        هنگامي كه    و باز شدن سينه براي اسالم در آن است و         
؛ و تفـسير ايمـان      كند  قهري از شرور فرار مي      طور  بهباشد و    طبيعي فاعل اعمال خير مي    

ة  اين عمل به ضرورت و وجـدان الزمـ  شود، پس همانا به عمل به اركان بر آن حمل مي       
إنّمـا  : كند انفال اشاره مية  آن ايمان است، و به اين مطلب، سخن خداوند متعال در سور           

المؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم آياتـه زادتهـم ايمانـاً و                  
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ا رزقنـاهم ينفقـون             ،علي ربهم يتوكلون   لئـك هـم     او ، الـذين يقيمـون الـصالة و ممـ
مؤمنان همان كساني هـستند كـه چـون يـاد خـدا شـود،                1؛المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم     

هايشان ترسان شود؛ و چون آيات او بر آنها خوانده شود، ايمانشان افزوده شود و بـر پروردگارشـان                     دل
بخشند، اينان مؤمنان راستين     ايم مي   دارند و از آنچه به آنها روزي داده         مي  آنان كه نماز را بر پا     . توكل كنند 

شود كه   از آن استشمام مي    پس،» .است] عالي[هستند، براي ايشان در پيش پروردگارشان درجات        
باشد و از آثار  ايمان از اعمال قلبي است و از آثار آن زياد شدن ايمان به شنيدن آيات مي    

و همچنـين   . ه است سوم سوره بقر  ة  كه در آي  طور     همان آن برپاداشتن نماز و انفاق است     
شود كه اعمال بدني از ايمان است مگر اينكه پنداشته شود كه اعمـال               از آن استشمام مي   

  2.باشد بدني از آثار ايمان است و از مقومات ماهيت آن نمي
باشـد   شود كه براي ايمان مراتبي است بين آنچه در نظر قرآن حق مي             و استشمام مي  

باشـد كـه هنـوز در        اي مي  ن ابتدايي امانتي و وديعه    و آنچه باطل و مجاز است و آن ايما        
ا ايمـان مقابـل كفـر،     . نشده است و اين ايمان، تصديق مقابل انكار اسـت    قلب راسخ  امـ

هاي شـيطاني دگرگـوني      اي كه به وسيله دست     ايمان قلبي پابرجا در نفس است به گونه       
  .كند ميرود و تغيير ن يابد و به وسيله بادهاي پاييزي از بين نمي نمي

  
   پيرامون شمردن نماز از سربازان عقل:آگاهي

از ] نـابودي [نمـاز از سـربازان عقـل و اضـاعه     ، در همين حديث معروف عقل و جهـل   
  .سربازان وهم و جهل شمرده شده است

زيرا نماز از افعال است و حديث در مقام شمارش          : شود و چه بسا مطلب پيچيده مي     
ل و جالل است و اگر نماز از سـربازان عقـل            خصوصيات ذاتي و صفات جما     صفات و 

نماز و روزه از بهتـرين      : مگر اينكه گفته شود   . باشد هر كار خيري از سربازان عقل است       
و باالترين افعال و اعمال خير است و اگـر نمـاز پذيرفتـه شـود اعمـال ديگـر پذيرفتـه                      

                                                 
 .4 ـ 2/ انفال  .1
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و بـه ايـن     . ستشود و هيچ منعي از اعتبار فعلي از افعال به عنـوان سـرباز عقـل نيـ                  مي
شود نماز اسـت، بلكـه بايـد         ضرورت كه نيكوترين چيزي كه به سبب آن عقل توانا مي          

افعال را از سربازان عقل برشمرد، زيرا زيادي عقل جز بـه تـراكم آثـار فعـل در قلـب،                     
 طبيعي   طور  بهشود و     جدي توانا مي    طور  به عقل   ،معقول نيست پس همانا به سبب فعل      

  .كند  ميهمه خيرات را درك
بعد از شمردن ايمـان از سـربازان    ـ  و پنهان نيست كه شمارش نماز از سربازان عقل

شاهد اين است كه عمل به اركـان داخـل در ماهيـت ايمـان و از مراتـب ايمـان                     ـ   عقل
باشد، بلكه نماز از آثار حاصل به سبب ايمان است، و به اخـتالف مراتـب ايمـان از       نمي

  .شود جهت قوت و كشف مختلف مي
علمـي و آن مفـاهيم فنّـي و           آنگاه كه براي تو اين امور      ،پس اي برادر و اي دوست من      

  :ترين اشعاري است كه مولوي سروده است برهاني آشكار شد، بدان كه اين بيت از صادق
  1تمكين بود  پاي چوبين سخت بي            پاي اسـتدالليان چـوبين بود     

بيند و به چشم حقيقت چيـزي        ان حقايق حكَمي را مي    پس همانا انسان به چشم بره     
و اين علم ناپـسند اسـت و        . كند چشد و قلب او اثري از آنها را حس نمي          از آنها را نمي   

  طـور   بهشود، پس همانا      علمي است كه بر عالمش به صورت خبيث و ناپاك آشكار مي           
 و بـه جهـت رسـوخ        جدي شيطان از دانشمندان است بلكه او داناترين دانشمندان است         

پس بر تو باد به تالش كامـل و كوشـش در            . نكردن علم در قلبش، رسيد به آنچه رسيد       
ات، تا    تحصيل راستي و درستي به توجيه معارف به قلبت و داخل كردن حقايق در سينه              

از كساني نباشي كه خداوند متعال را فراموش كردند، پـس خويشتنـشان را فراموشـشان     
  .ردگان و رهاشدگان گمراه مباشخو ساخت و از شكست

خواهم و از    به تو اميد دارم و به غير تو اميد ندارم و از تو مي             ! خداي من و آقاي من    
ارزش و گرانقدر مـستقيمت      خواهم، بر من منت بگذار به اينكه مرا به راه با           غير تو نمي  
  .هدايت كني
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  تفسير و تأويل

  مسالك و مشارببنابر 
  نوروش اخباري

 و برانگيخته شـدن، زنـده شـدن، عـذاب، حـساب،             »به غيب ايمان دارند   ؛  بالغيبيؤمنون  «
  1.كنند بهشت، جهنّم و يگانگي خداوند متعال را تصديق مي

عجـل اهللا تعـالي    ـ  آورند و قيـام قـائم   و نزديك به آن اينكه آنان به حجت ايمان مي
يقيمـون  « و 2.و حق استا آنكه آورند به كشند، و ايمان مي را انتظار مي ـ  فرجه الشّريف

هاي نماز و حـدود      دارند، و وقت   ، نماز را با ركوع و سجود تمام و كمال برپامي          »الصالة
  3.نمايند كند محافظت مي آن را حفظ كرده و آن را از آنچه فاسد و تباهش مي

هـاي    و در برخي جـا ».ما نماز هستيم  4؛نحن الصالة «: و در حديث كراجكي آمده است     
كـه در  طور   همانآيد،  پيرامون چگونگي نماز و زكات بودن انسان كامل مي     ديگر مطالبي 

و از آنچه ايشان را آگاه و دانا كرديم         » و مما رزقناهم ينفقون    «5:بعضي اخبار ديگر است   
كننـد و از آنچـه ايـشان را          دهند، و از آنچه از قرآن به آنها آموختيم تالوت مـي            خبر مي 

  6.دهند تعليم داديم نشر مي
 از اموال   ».و از آنچه روزي ايشان كرديم     ؛  و مما رزقناهم  «: نزديك به آن اين بيان است      و

  ».كنند انفاق مي 7؛ينفقون «نيروهاي بدني و مقام و توانايي و

                                                 
 .67، ص )ع(تفسير منسوب به امام عسكري: نگاه كنيد به .1
 .53، ص 1تفسير برهان، ج : رجوع كنيد به .2
 .73، ص )ع(تفسير منسوب به امام عسكري: رجوع كنيد به .3
 .302، ص 24بحاراالنوار، ج : نگاه كنيد به .4
 .53، ص 1تفسير برهان، ج : رجوع كنيد به .5
 .23االخبار، ص  ؛ معاني26، ص 1؛ تفسير عياشي، ج 30، ص 1تفسير قمي، ج : هنگاه كنيد ب .6
 .21؛ تفسير صافي، ص 75، ص )ع(تفسير منسوب به امام عسكري : نگاه كنيد به .7



 201  3تفسير آية 

شود، بلكه   داللت آيات نمي  ة  گذشت كه مفهوم اين اخبار سبب محدود شدن حوز         و
بيشتر مفسرين عامه، اختصاص غيـب   كند، پس همانا     چه بسا عموميت آيات را تأييد مي      

و اين روايات بر اعم بودن . را به چيز خاصي يا اختصاص انفاق را به اموال گمان كردند         
  .گشايند كنند و درب توسعه در داللت را مي داللت مي

سپس اينكه در روايات مخالفين رواياتي است كه به اخـتالف مفـسرين آنهـا در آن                 
كه اختصاص به   گذشت  هاي پيشين گذشت، و      ر خالل بحث  كه د طور     همان گردد، برمي

آورده است يا غير آن وجهـي   ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  قرآن يا به آنچه نبي مكرم
  ندارد؟

باشـد بـه      مي» و مما رزقناهم ينفقون   «: و بدتر از آن توهم نسخ سخن خداوند متعال        
 بـديهي اسـت كـه    1. شده اسـت برائت آمده است كه در آن صدقات ذكر   ة  آنچه در سور  

مفهوم اين آيه وجوب نيست تا تخصيص يابد يا منـسوخ گـردد، بلكـه ايـن آيـه اصـل                     
رساند و آن هم باقي است، و پيرامون وجـود نـسخ در كتـاب الهـي              مطلوب بودن را مي   

  .تعاليشاءاهللا   ان.آيد سخني است كه در جاي خود مي
با روايات ما كه از ائمه  ـ  عباس و غير او مانند ابن ـ  پنهان نيست كه سخنان مفسرين

كننـد زيـرا آنـان     اند، مقاومـت و برابـري نمـي    صادر شده ـ  السالم عليهم ـ  معصومين ما
  .بيت هستند و اهل خانه به آنچه در خانه است داناترند اهل

  
  روش فقيه اصولي

و «دهند و  ام مي اجمالي نماز را انج طور بهآورند، و   همانا ايشان به نوعي غيب ايمان مي      
  ».كنند  از آنچه ايشان را روزي كرديم انفاق مي؛مما رزقناهم ينفقون

آورنـد،   اين آيه در برابر كافر و منافق است كه به غيـب ايمـان نمـي               : و به بيان ديگر   
  .پردازند كنند و زكات يا ديگر حقوق فقرا را نمي دارند، انفاق نمي نمي نماز را برپا
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دهنـد؛ بـدون    دارند و زكات مي ان مؤمن به غيبند، نماز را برپاميولي متّقين، پس ايش  
  .اينكه آيه در مقام اطالق و عموم باشد

 نظر كه عمومات به مقدمات حكمت نياز ندارند، عموم افرادي ثابـت             بنابر اين آري،  
شـود و بـه      اما اطالق از ديگر جهات به مانند آن ثابت نمـي          . گردد كه اين دور نيست     مي

پاياني متعين  ة  كالم اين ادعا دور نيست كه جمل      ة  فتن قدر متيقن و اقتضاي شيو     سبب گر 
ثابـت نـشدن اطـالق بـراي آن در           در زكات باشد زيرا مانند اين است كه آيه افزون بـر           

دهنـد   كننـد ولـي زكـات نمـي        موضع اجمال است و در اينكه منافقين و كفار انفاق مـي           
  .و خداوند عالم است. ه مقصود زكات استشود ك پس به آن كشف مي. اي نيست شبهه

بقره در تعدادي آيات احوال مؤمنين و كافرين و منـافقين           ة  سور: و اگر خواستي بگو   
باشـد، پـس    را دربردارد و اين آيات ناظر به احوال مؤمنين در برابر كفار و منـافقين مـي             

مهملـه  همانگونه كه هيچ عمومي در آيات بعدي نيـست و قـضايا طبيعـي، و در حكـم                   
  .باشد، در اين آيات نيز چنين است مي

  
  روش بيشتر مفسرين متأخر

براي آيه عموم است و به چيز خاصـي         : گويند  و غير او مي    1مفسرين متأخر مانند طبري   
عبـاس   ذكر شده است اختصاص ندارد، مانند سخن ابن        آنها   از آنچه در سخنان پيشينيان    

  .و غير او كه در مباحث پيشين گذشت
در حضور و غيابشان،    » آورند ايمان مي  ،يومنون«ايشان  : اين بيان است  ،  ديك به آن  و نز 

گيرنـد؛    آورند و غيب و اعتقاد به آن را براي خود امنيت و پناهگاه امـن مـي                 يا ايمان مي  
هاي آتي و از عقـاب و   ها و گردنه يعني به خاطر غيب در امن و آرامش نسبت به سختي    

» دارنـد   مـي  و نمـاز را برپـا     ،  و يقيمون الصلوة  «گيرند،    قرار مي  هاي در برزخ و قيامت     عذاب
كننـد، يـا آن را بـه         واجب باشد يا مستحب، و آن را ادامـه داده و بـر آن مـداومت مـي                 
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نمايند و اوقـات آن را حفـظ          كنند و بر آن مواظبت مي      تعديالت شرع و عقل تعديل مي     
  .هاي تفسيري آنهاست ايشان در كتابها بنابر اختالف تعبيرهاي  كنند؛ كه اين تفاوت مي

، چه زكات باشد چه    ».كنند  و از آنچه روزي ايشان كرديم انفاق مي        ؛و مما رزقناهم ينفقون   «
خانواده؛ واجب باشد يا مستحب يا غير آن، برخالف برخي از آنان كه در اينجا و                ة  هزين
  .كه گذشتطور   همان.اند نماز اختصاص را گمان كردهة دربار
  
  حكيمروش 

مـؤمنين  ة  فرشتگان و روحانيون و تمام موجودات عالم امر و هم         ة   هم »يؤمنون بالغيب «
آورند پس آنچه غيب مطلـق نـسبت بـه           و متّقين از جن و انس به غيب مطلق ايمان مي          

 به خالف غير خداوند متعـال كـه غيـب اضـافي و         ؛باشد  هركس است، ذات احديت مي    
 پـس در بعـضي از موجـودات         ؛ا خودش اسـت   نسبي است و ايمان هر چيزي، مطابق ب       

ايمان عين حقيقت جوهري نفـسي او يـا     آنها   باشد و در بعضي از     ايمان زايد بر ذات مي    
باشـد و آن   عين حقيقت جوهري عقلي اوست، پس به تمام هويتش مؤمن به غيـب مـي         

 بنابر آنچه در جايگـاه    . كه نور، علم و قدرت است     طور     همان ايمان به حمل شايع است،    
  .خود ثابت شده است

صفت ايمان به غيب، حقيقتي براي اين گروه از موجودات عالم           : و اگر خواستي بگو   
متّقين را به اين مدح كرده است كه مانند آنـان          ] قرآن[امر است، و كتاب شريف و عزيز        

هـاي واال و      باشند، پس ايشان را در اتـصاف بـه صـفت آنـان و شـبيه شـدن بـه اسـوه                     
بنـابر  » .دارنـد  مي نماز را برپا  ؛  يقيمون الصالة «. نمايد  ايشان ترغيب مي  خصوصيات باارزش   

هـاي   امكانات و استعدادشان، پس همانا نماز و بندگي از لوازم عقلي براي جميع گـروه              
به انجام آن يا به امر به انجام        » .دارند و نماز را برپامي   ؛  و يقيمون الصالة  «. داراي درك است  

پس منسوبان به   . ادار كردن ديگران به نماز، از موارد برپايي نماز است         آن، كه همانا الزام و و     
آگاهيشان ة كنند و موجودات عالم خلق به انداز عالم امر و موجودات آن عالم به نماز امر مي
  .نمايند دهند و بر آن مواظبت مي از حدود عقلي و شرعي آن، آن را انجام مي
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باشد و چه كمـال   چه كمال اولي  ـ  ».وزيشان كرديم و از آنچه ر؛و مما رزقناهم ينفقون«
كنند بـر ماهيـات نـازل و پـايين و      ، پس عطاي وجود مي»كننـد  انفاق مي؛ ينفقون« ـ  ثانوي

وجوداتي كه از جهت رتبه، پس از آنها هستند؛ و آنها را از هالكـت و نـابودي بـه امـر                      
 در كامـل شـدن اسـتعدادات        نمايند، و علم و مال و مقام را        او حفظ مي  ة  خداوند و اجاز  

كننـد، و    آنها و در بيرون آوردن ايشان از قوه به فعليت و از نقص بـه كمـال انفـاق مـي                    
ايشان را به حركات طبعي و غريزي و ذاتي و عرضي به جانب آخرت تحريك كرده، و                 

  .دهند اي كه برايشان بنابر تعيين الهي آماده شده است، حركت مي آنها را به آينده
و  ـ  مؤمنين به غيب موجودات عالم امر هستند و همانا بر مـردم : خواستي بگوو اگر 

الزم است شبيه به آنان شوند و  ـ  بر موجودات همراه ماده و همنشين با هيوال و حركت
به هدايت آنان هدايت يابند تا به ايشان پيوسته و نزد آنان ساكن شوند، و يا باالتر رفتـه                   

  .و حضرت حق فرود آيندو سفر نمايند تا در درگاه 
  

  روش عارف و مشرب كاشف

گانه به آن اقرار     هاي پنج   و با زبان   ».آورند كه به غيب ايمان مي     كساني؛  الذين يومنون بالغيب  «
نمايند و سريان و جريان حقيقت غيبي را در تمامي مراحل و مراتب، و جريان وجود      مي

كنند، پس به وجود بودن غيب به نحو          ميغيبي را در اعيان ثابته و ماهيات امكاني انكار ن         
ة آورند بلكه به غيب و بـه وجـود كلـي و سـاري آن در همـ                  اجمال و اهمال ايمان نمي    

حركـات  ة  آورند؛ و به اينكـه همـ       عوالم ملكي و ملكوتي و ناسوتي و جبروتي ايمان مي         
، و باشـد   مـي  ظاهري و سكنات ديده شده مستند به غيبند و آموخته شده از ناحيه غيـب       

اند،  اينكه تمام اشياي كلي و جزيي به تقدير غيبي معين شده و محكوم به حكم غيب               به  
آورنـد،     ايماني ذاتي و جوهري و ايماني قلبي و دروني مي          ،آورند؛ پس به غيب     ايمان مي 

ها اقرار كـرده و بـه چنـين غيبـي ايمـان       آورند به ايمان فعلي، پس تمام زبان     و ايمان مي  
  :رايندس آورند و مي مي
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  1تو وجــود مطلق و فـاني نما                 ها نما هاييم هستي ما عدم         
خـاص، غيـب حقيقـي      ة  و او بنابر مرتب   ،  پس او به اعتباري بنابر تخيالت غيب است       

كـه بيـان شـده و ثابـت         طور     همان رسند ها و ادراك بشري به آن رتبه نمي        است كه قلب  
  .گرديده است

ذرات؛ زيـرا حـق ايـن       ة  همه موجودات و هم   » دارند نماز را برپامي  ؛  صالةو يقيمون ال  «
كند، و او را تـسبيح   ادراك مي ـ  به درك مركب ـ  است كه هر موجودي پروردگارش را

پـس همـه مـؤمن بـه غيـب هـستند و بـه            . گذارد نمايد و براي او نماز مي      و تقديس مي  
  .كنند فاتي و افعالي اقرار مياعتقادات عام و خاص معتقدند و به اقرار ذاتي و ص

  2 هست محسوس حـواس اهل دل            نطق آب و نطق خاك و نطق گل   
دعا ما،  از روايات   اند و به ويژه در گروهي        و آيات و روايات پيرامون آن سخن گفته       

نماز را  ؛  يقيمون الصالة «پس   3. مخصوص براي بعضي پرندگان معين شده است       و تسبيح 
و همانا برپاداشتن نماز روش عمومي در انجام بندگي براي هركسي اسـت             » .ندكن اقامه مي 

و ان من شيء إلّا يسبح بحمده ولكـن         «و اختصاص به انسان و جن يا فرشتگان ندارد؛          
دارد، ولي شما تـسبيح آنـان را در           هيچ چيز نيست مگر با سپاس او را منزه مي          4؛التفقهون تسبيحهم 

إنّ اهللا و «و » .داننـد  همه نيايش و تسبيح خود را مي 5؛صالته و تسبيحهكلّ قدعلم   » «.يابيد  نمي
  ».فرستند خداوند و فرشتگانش برپيامبر درود مي 6؛مالئكته يصلون علي النبي

بخشايند و تربيت     و مي » .كنند و از آنچه روزيشان كرديم انفاق مي      ؛  و مما رزقناهم ينفقون   «
د، پس تمامي اسماي الهي كلي و جزيـي سـزاوار بـه    گيرن تر از خود را به عهده مي     پايين

آن هستند؛ پس آنچه را مظاهر اسما براي رسيدن به ارباب اسـما و اسـماي مخـصوص                  
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هاي ايشان را گرفتـه و ايـشان را بـه حركـت      و دست . كنند نيازمندند، به ايشان انفاق مي    
سـت كـه   دهند، و آن به جهت آن مطلبـي ا         عشقي شوقي به سوي نفس اسما حركت مي       

موجودات عالم امر و عالم خلق مظاهر اسماي الهـي هـستند و             ة  ثابت شده است كه هم    
براي هريك از آن اشيا و اعيان ظاهر، اسمي خاص در مملكت ربوبيت وجود دارد و هر   

كند تا بـه يـاري و        صاحب اسمي را به سوي اسمش در آن مملكت تربيت و اصالح مي            
شـود، پـس انفـاق     ئات مقرّر الهـي بـا او محـشور مـي       قدرتش به او برسد، و بنابر اقتضا      

اختصاص به گروهي غير از گروه ديگر ندارد بلكه انفـاق عـام اسـت و هـر موجـودي                    
  .مشغول به انفاق در راه هدايت ديگري است

و چه بسا انفاق در آن راه به انفاق وجودش براي حفظ وجود ديگري در تكـوين و                  
كنـد و    براي حفظ آبرو و جان مردم انفـاق مـي         تشريع برسد، پس وجودش را در جهاد        
بيني اسـت كـه      كه در موجودات ذره   طور     همان همچنين در بقاي زندگي اجتماع يا فرد؛      
دارند و شـايد ايـن       هاي ديگري را زنده نگه مي      آنها با نابودي خود و بقاي ذاتشان، ذات       

مـومي فراگيـر     به مثل ايـن خـصوصيت ع       1،»خلق الموت و الحياة   «: كالم خداوند متعال  
مانـد و موجـودات ممكـن        پس همانا به موت و انفاق، حيـات بـاقي مـي           : كند اشاره مي 
  .كنند زندگي مي

و براي توضيح و بيان بيشتر پيرامون اين سفره آسماني معنوي جايگاه ديگري اسـت               
  .تعاليشاءاهللا   انآيد؛ هاي ديگر مي كه به مناسبت

  
  تفسير بر روش شخص دانا و بينا

هاي تأويلي و تفسيري نيـست؛ زيـرا آيـات قرآنـي و              تالفي بين اين راه و روش     هيچ اخ 
] نيـاز و همـه بـه او نيازمنـد         بـي [كلمات الهي فرقاني بدين سبب كه به حقيقت صمدي          

اند، كـه آنهـا      رسند سرشار از حقايق غيبي و لطايف عرفاني و نكات حكَمي و ايماني             مي
آنها را با كاربردي يگانه، بدون مجاز و توسعه         ة  كند و هم   را تحت مفهوم واحد جمع مي     
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آن نكـات و    چـون   بلكـه   گيـرد     دربرمـي و بدون اينكه استعمال واحد در كثير الزم آيـد           
حقايق از اصل واحد داراي مراتب كلي و جزيي مندرج در معناي واحد و مفهوم يگانـه                 

  .ددكه به استعمال واحد الهي جاوداني صمدي اراده گراست ممكن  ،باشد مي
هاي امكاني و مسيرهاي تاريـك   قابلة و جز اين نيست كه اختالف و جدايي از ناحي     

رونـد و بـه هـدايت او هـدايت           است پس همه بنابر حال و استعداد خـود راه او را مـي             
  .شوند مي

اين نهايت آن چيزي است كه براي مـن ميـسر و فـراهم شـد، بـراي نويـسنده ايـن                  
ـ  كارهـايش ها و سـطرها كـه        نوشته و از   او نـابود گـشته       تـالش اسـت و    و هـيچ    ست   پ

  .ست؛ نعوذ باهللا العلي العظيمازيانكاران 



 

  
  



 

  
  
  
  
  
  

  م سوره بقرهراچهآيه 
  

و الذين يؤمنون بما أنزل اليك و ما أنزل من قبلك و 

  باالخره هم يوقنون
بر تو و به آنچه بر پيشينيان تو فرو فرستاده  آنچه و كساني كه به«

  ».و به جهان واپسين يقين دارندشد ايمان دارند 
  
  



 

  



 

  
  
  
  
  
  

  واژگان و صرف

   اولمسأله

  »انزال« ةكلم
الموارد آمده    و در كتاب أقرب    1.در كتاب قاموس آمده است نزول به معناي حلول است         

انزل التي » .از باال به پايين نازل شد، يعني پايين آمد      :نزل من علو الي سفل، نزوال      «:است
خداونـد بـاران را فـرو       : انزل اهللا الغيث  : شود گفته مي .يزي را پايين آورد   چ: انزاال و منزال  

مهمـان را فـرود آورد، و       : كتاب را فرو فرسـتاد و انـزل الـضيف         : فرستاد و انزل الكتاب   
  و در كتـاب    2.خداوند بـه او وحـي فرسـتاد       : پذيرايي او را فراهم كرد و انزل اهللا الكالم        

  3.ل فرود آمدن از باال استزول در اصن: ه است آمدالعروس تاج
نـزل عـن    «: شـود  نزول در اصل فرود آمدن از باالست؛ و گفته مـي          : و راغب گفته است   

 در آنجـا    4دابته؛ از مركبش فرود آمد و نزل في مكان كذا؛ بارش را در آنجا پايين گذاشـت،                
 نمـودن   انزال، رساندن و ابـالغ    : هاي تفسيري آمده است    و در بسياري از كتاب    . بار انداخت 

فإذا نزل  «به دليل گواهي اين سخن خداوند متعـال . است و از باال بودن در آن معتبر نيست    
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  2.باشد ، مي، و جا گرفت و اقامت كرد»رسيد« كه در آن نزل به معناي 1؛»بساحتهم
ـ بـراي  فـرار از مجـاز و اسـتعاره و              بارها بيان كرديم كه تصرف در لغت      : گويم مي

باشد و موافق با تحقيق نيست؛ زيرا لغات وضع شده  از ضعف ميكنايه ـ زشت و ناشي  
و به كار رفته در روستاها و صحراها معنايي جز معناي مناسب با ديدگاه فـرا گيرنـدگان      

  .كنندگان لغت، ندارند و وضع
و آنچه بين گروهي از اهل مكاشفه و حكمت مشهور است كه الفـاظ بـراي معـاني                  

 بحـث و در مقـام وضـع و اسـتعمال، دور از تحقيـق                عام وضع شده است، در محدودة     
 و باشـد  نمـي  نزول ـ بنابر لغت ـ جز فرود مادي و جايگيري جـسماني    بنابر ايناست،  

اي كه به آن     معناي علو در آن آميخته شده است؛ يعني حلول از باال به پايين است، و آيه               
، ]آنهـا [ست نزول در سراي     كند؛ زيرا ممكن ا    استدالل شده است بر اين  معنا داللت مي        

  .كه پنهان نيستطور   هماندر موردي باشد كه علو و باال اعتبار شده است،
          را در معنـاي            ) باال(و اين ادعا كه لغت يا از اعتبار علو ساكت است يـا مطلـق علـو

زيرا ميزان، فهم عرفي از لغـت، بـا          3خود دارد، بدون آنكه علو حسي باشد، منعي ندارد؛        
از همة مـوارد معنـوي و خـصوصيات ديگـر            ه زمان وضع و استعمال و به دور       رجوع ب 

جدي، بـر نـوعي توسـعه و         طور  به قرآني جديد  است؛ و تمام كاربردهاي قرآني و غير      
و خلط بين لغت و وضـع بـا          .باشد  هاي ذوقي صحيح و لطيف متكي مي       كنايه و استعاره  

  .امور عقلي و امور روحاني سزاوار نيست
براي علو » نزل«دهد، استعاره گرفتن  اردي كه بر اعتبار علو حسي شهادت ميو از مو  

آن را روح االمـين بـر دلـت     4؛نزل به الروح االمين علي قلبك «:روحاني در اين آيه اسـت    
  ».فرود آورد

                                                 
  ) 177/ صافات . (»ر سراي آنان فرود آيدپس آنگاه د«. 1
  .41، ص 1البحرالمحيط، ج : نگاه كنيد به. 2
 آمده است، ولي احتمال اينكه غير زايد باشد وجـود دارد، و بـا               »غير ممنوعه «در متن مطبوع، چاپ اول و دوم         .3

  .تر است بحث مناسب
  .194 ـ 193/ شعرا . 4
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 آمده است كه انزال به معنـاي وحـي و وحـي كـردن               الموارد أقربو آنچه در كتاب     
قيقت لغوي؛ زيـرا از كاربردهـاي  شـرعي در كتـاب و              كالمي شعري است نه ح     1.است

 است؛ در حالي كه از ممنوعيت خلط بـين شـرع و عـرف،               منتقل شده  سنت به اين معنا   
  .خبر بوده است بي

 و ايـصال  ) رسـيدن ( و آنچه در كتب تفسير آمده اسـت كـه انـزال عبـارت از ابـالغ                
شـود و   بـاء متعـدي مـي    است، كالمي بدون ارزش علمي است، زيرا نزول به          ) رساندن(

انـد در    الفاظ مترادف  هنگامي كه    ابالغ و ايصال به الي، و لزوم اتحاد جهت متعدي شدن          
  .؛ پس مباحث را به هم نياميزمحلش ثابت شده است

  و «: آمــده اســتبــه معنــاي ايــصال انــزال در ســخن خداونــد متعــال : اگــر بگــويي
  ».سـتاديم كـه در آن نيرويـي سـخت اسـت           فر و آهـن را فـرو      2؛أنزلنا الحديد فيه بـأس شـديد      

ــه ازواج  «: و ــام ثماني ــن االنع ــم م ــزل لك ــت    3؛وأن ــت جف ــان هف ــما از چارپاي ــراي ش   و ب
  ».بيافريد
نخست آنكه ممكن است استعاره باشد، زيرا خزانة هر چيز پيش خداونـد             : گويم مي

  .شوند متعال است و تمام ماديات از مقام غيب عالي بالذات نازل مي
  يد در آية اول اشاره باشد به آنچـه در تـاريخ گفتـه شـده اسـت كـه آهـن                      شا:  دوم

  و آن بـاغ     4.از باغي آمده است كه پدر مـا حـضرت آدم در آن بـود و از آن فـرود آمـد                     
رود كـه بـه ايـن معنـا باشـد كـه              و اما آية دوم، پس احتمال مي      . ها بوده است   در بلندي 

گانـه را فـرو فرسـتاد و         هاي هشت  نات زوج خداوند متعال از پدران و مادران و از حيوا        
در اين آيه آنچه در آية اول احتمال داديم نيز ممكـن            . هاي آنها را حفظ كرده است      نسل
  .است
  

                                                 
   .1291، ص 2الموارد، ج  اقرب: رجوع كنيد به. 1
   .25/ حديد . 2
  .6/ زمر . 3
   .241، ص 9البيان، ج  ؛ مجمع141، ص 29تفسيركبير، ج : نگاه كنيد به. 4
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   دوممسأله

  تفاوت بين انزال و تنزيل
 هيئت فعـل ماضـي بـر انجـام كـار در زمـان               :مشهور شده است   آنها   بين نحويين و غير   
انـد و گمـان      انشمندان علم اصول با آنان مخالفت كـرده       كند و بيشتر د    گذشته داللت مي  

هـاي   كند، و انجام فعـل در يكـي از زمـان           بيش از اتّصاف داللت نمي     هيئت بر : اند كرده
 تا آنجـا كـه گفتـه شـده اسـت تعبيـر              1.آيد  هاي كالم به دست مي     قرينهديگر  گانه از    سه

براي رساندن خـروج زمـان، از       گانه   هاي سه  نحويين به همراه بودن فعل با يكي از زمان        
كند  در اينجا بر اين داللت نمي     » نزل اليك أ«باشد، پس هيئت      وضع و داللت وضعي مي    

شـود را    كه آنچه برتو نازل شده، در زمان گذشته بوده است؛ تا آنچه پس از آن نازل مي                
  . دربرنگيرد و مخصوص به آنچه پيش از سورة بقره نازل شده است، باشد

اند، اشكال است؛ زيـرا فهـم عرفـي از افعـال ماضـي و                 آنچه بيان كرده   در: گويم مي
آري، بـر نفـي   . هاي آنها خبر دادن از اتّصاف و صدور فعل در زمان گذشته اسـت   هيئت

م  : پس هرگاه گفته شـود     .كند اتّصاف در زمان خبر دادن و در زمان حال داللت نمي           لـع
كنـد علـم زيـد در        داللت نمي . شسته است زيد دانست كه عمرو ن     زيد انّ عمرواً جالس؛   

كند كه حدوث علم پيش از زمان حـال و           زمان كنوني از بين رفته است، بلكه داللت مي        
.  شهادت و داللت بر ماضي بعيد نـدارد        آري، هيئت فعل ماضي   . باشد زمان خبر دادن مي   

ردن بر داللت نكـ » و ما أنزل من قبلك    «: پس هيچ شاهدي در اين سخن خداوند متعال       
زمـان گذشـته بعيـد را       » مـن قبلـك   «هيئت بر زمان گذشته نيـست و تقيـد در آيـه بـا               

  .خلط نكن بنابر اين. رساند مي
هيئت فعل ماضي ـ بنابر آنچه در بحث اصول بيان كرديم ـ همراه با زمـان گذشـته     پس 

   3.كه در گذشته بحث شدطور   همان2وضع شده است، به خالف هيئت مضارع و حال،

                                                 
  .41 ـ 40االصول، ص يةكفا. 1
  . و پس از آن363، ص 1تحريرات في االصول، ج : رجوع كنيد به. 2
 .م دو ، بحث واژگان، مسألة3تفسير سوره بقره، آية : رجوع كنيد به. 3
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 گروهي گمان اختالف هيئت انزال و تنزيل بنابر معنا در مـادة نـزول               بينه  سپس آنك 
تنزيل تدريجي است و انزال دفعي و يكبـاره، اينچنـين از            : اند شهرت يافته است؛ و گفته    

  1.بيشتر حواشي تفسير كشّاف و بيضاوي نقل شده است
 لغـوي و    اين مطلب و ديگر مطالب مشابه آن از آرايي است كه از خلط بـين معـاني                

اصطالحي سرچشمه گرفته است، و معناي لغوي اينجا يكي است؛ زيـرا وضـع جـز در                 
  .ها نوعي است موارد كم، در هيئت

و اما در معناي اصطالحي اين ادعا دور نيست كه تنزيل در كتاب الهـي در مـوردي                  
اغب و  اينچنين از ر  . كند و انزال اعم است     است كه به نزول پراكنده و تدريجي اشاره مي        

چـرا   3؛لو ال نزّلت سورة   «پس آيات شريفة     .شود   و غير آنها استفاده مي     2صاحب قاموس 

و آنگـاه كـه سـورة محكـم و صـريحي             4؛ محكمـة  ةفاذا أنزلت سـور   «و  » .اي فرستاده نشد   سوره
  كه در آيه اول نزّل و در آيه دوم أنزل آمـده اسـت، بـه جهـت آگـاهي بـر                      » .فرستاده نشد 

  كردند تحريك به جنگ به طور تدريجي نـازل گـردد             ين پيشنهاد مي   كه منافق  مطلباين  
  تا آمادگي داشته باشند و بپذيرند؛ و آنگاه كه يكبـاره بـه آن امـر شـدند، خوشايندشـان                    

  كننـد مگـر     دهنـد و وفـا نمـي        نبود، و انجام ندادند، و آنان سخن و پيشنهاد زيـادي مـي            
  .اندك

 تدبر تام و جستجوي كامل است، تا اصطالح         ولي اعتماد به تفاوت ياد شده، نيازمند      
  .خاص از كتاب الهي آشكار گردد

آيد، كالمي متين است و دليلي بـر     و اما اينكه هيئت باب تفعيل گاهي براي تكثير مي         
باشـد،    پس امكان تفاوت بين انزال و تنزيل از اين جهـت مـي             نادرستي آن وجود ندارد،   

كه هيئت باب   طور     همان فاوت داشتن كافي نيست؛   ولي تنها وجود امكان تفاوت، براي ت      
قطّعـت  : و مثال براي اولي   . آيد، كه آن هم در حد تكثّر است        افعال گاهي براي مبالغه مي    

                                                 
  .آن را نيافتيم. 1
  .1372؛ قاموس، ص 489مفردات، ص . 2
  .20/ محمد . 3
  . همان. 4
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 أشـغلته يعنـي در      :و مثال براي دومي   . هاي بسيار تبديل كردم    الحبل يعني آن را به قطعه     
 .كارش كوشش بسيار كردم

  

  سوم مسألة

  »قبل«ة كلم
 خداونـد متعـال     1صحاح نقل شده است كه كلمة قبل نقيض كلمة بعـد اسـت،            از كتاب   

 محكـم و در   » . از پيش و پس كار به دسـت خـدا اسـت            2؛هللا االمر من قبل و من بعد      «: فرمود
  .؛ در آن تأمل كن». قبل دنبال بعد است3قبل عقيب بعد؛« :آمده است

از تكلم و حال كـالم    شود كه كلمه قبل براي زمان پيش          و از سخن اهلش آشكار مي     
ظهـور  : وضع نشده است، بلكه براي معناي اضافي است، پس صحيح است گفتـه شـود              

حجت ـ عجل اهللا تعالي فرجه ـ قبل از قيامت است و ممكن است ادعا گردد كه اين از   
  .است و اين مطلب سهل و آسان است» قبل«جهت توسعه در كاربرد  

منفـصل بـه     قبل براي تقدم متصل و    :  است سپس آنكه در كتاب مفردات راغب آمده      
 و نظـر  4.و دبر متـضاد آن اسـت     و گفته شده است به متّصل اختصاص دارد         رود    كار مي 

هـاي نزديـك      شود بـه زمـان      آن، وقتي مطلق آورده مي     5آري، واگشت . تر است  اول قوي 
واگـشت بـه زمـان      » كان فالن قبلـك فـي داري      «: پس هنگامي كه گفته شد    . دور نيست 

» و ما أنـزل مـن قبلـك       «: متصل يا منفصل نزديك دارد، پس اين سخن خداوند متعال         
بـراي ظـرف    » قبـل « باشد و   قبل براي آن وضع شده، اعم مي       آنچه   باشد، چون  مجاز نمي 

در همـة ايـن     [رود، ولي معنـا       آيد و در تقدم رتبي و صناعي به كار مي          زمان و مكان مي   

                                                 
  .1795، ص 3، ج اللغةصحاح: رجوع كنيد به. 1
  . 4/ روم . 2
  ».قبل عقيب بعد، يقال افعله قبل و بعد: و في المحكم«: ؛ در اينجا آمده است69، ص 8العروس، ج  تاج. 3
  .391المفردات، ص . 4
  . انصراف. 5
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 پيرامون اختالف در بعضي از آن معاني        العروس  جتاو آنچه در كتاب     . يكي است ] موارد
 به سبب ضـعف سـرمايه علمـي و كمـي اطالعـات              1مانند مكان و غيرمكان آمده است،     

و مفهوم زمان و مكان و غير آنها به طور مسلم و ضرورت از جهت وضع، خارج                 . است
  .از قبل هستند
كـه در برخـي     ظـرف زمـان اسـت       » قبـل « فساد و نادرستي اين مطلب كـه         بنابر اين 

 آنها را   ، و اين تقييد در ديگر موارد استعمال       2شود، هاي لغت آمده است روشن مي      كتاب
  .به اشتباه انداخته است

حـذف گـردد و فقـط معنـايش         اليه   قبل، معرب است و هرگاه مضاف     : گزيدة مطلب 
گردد و هرگاه لفـظ و معنـايش اراده شـود، بـدون              اراده شود نه لفظش، مبني بر ضم مي       

اليه آمده است و هرگاه اضافه نشده باشد، اعـراب بـا             شود؛ گويا مضاف   تنوين آورده مي  
  .و كنت قبالً: شود؛ مانند اينكه كسي بگويد تنوين داده مي

باشـد كـه بـه        در اين مسأله برخي تفاصيل ديگر و اختالفات گوناگون ديگـري مـي            
  .آيد خواست خدا در جاي مناسب خود مي

  

   چهارممسأله

  »اآلخره«ة كلم
: باشد، و خداوند متعال فرموده اسـت        مؤنث آخر است و آخر ضد اول مي       » آخره«كلمه  

پـس آخـر صـفت      . جاء آخراً يعنـي در پايـان آمـد        : شود  گفته مي  3.»هو االول و االخر   «
بسيار به كار گرفتـه شـده       ) قيامت بزرگ (باشد و در مورد عالم ديگر و قيامت كبري            مي

استعمال لفظ در اين معنا حقيقـت ثـانوي   [حقيقت پوشيده است است، تا آنجا كه لباس    
يعنـي آن را از تـو در          في اآلخره بكذا،   نطالبك«: ، پس هرگاه گفته شود    ]پيدا كرده است  

                                                 
  .69، ص 8العروس، ج  تاج: نگاه كنيد به. 1
  .961، ص 2الموارد، ج  اقرب: نگاه كنيد به. 2
  .3/ حديد . 3
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  .گيرد به ذهن پيشي نمي )عالم آخرت(، از آن جز عالم دوم كنيم قيامت مطالبه مي
خانة باقي و ماندگار است      ناينيز به مع  » اخري«: الموارد آمده است   و در كتاب أقرب   

  .است» آخرون«، »آخر« و جمع 1.»آخره«مانند 
 ظاهر اين است كه بودن آخر به معناي متـأخّر اضـافي اسـت نـه واقعـي و حقيقـي                    

گذشت، و احتمال توسع و توسعه اينجا نيز بسته نيـست، و  » قبل«كه در كلمه طور    همان
  .ذكر كرديم آن را در كلمه قبلبرخي خصوصيات ديگري متوجه كلمة آخر است كه 

متضاد كلمة دنيا است، ـ بر اساس حقيقـت ثـانوي كـه     » آخره«و ادعاي  اينكه كلمه 
طور جدي به واقع نزديك است، پس كلمة آخر در معناي اصـلي    كسب كرده است ـ به 

ل و در معناي فرعي و دومي، ضددنيا استضد او .  
اولئـك الـذين اشـتروا الحيـاة الـدنيا          «: اسـت   خداوند بزرگ و بلندمرتبه فرمـوده     

: انـد  و فرمـوده  » .و آنها كساني هستند كه زندگاني دنيا را به بهاي جهان واپسين خريدنـد              2؛باآلخرة
و بـراي آنهـا در دنيـا خـواري و در             3؛ عـذاب عظـيم    ةلهم في الدنيا خزي و لهم في اآلخر       «

  ».واپسين عذابي بزرگ است
انـد تـا    اي قرآنـي در عـصر و زمـان قـرآن حـادث نـشده             و ناگفته نماند كه كاربرده    

شـود كـه ايـن       ناشناخته باشند و انكار شوند؛ بلكه از كتاب ارزشمند قرآن اسـتفاده مـي             
هــا آن را  انــد و عــرب مقابلــه و آن حقيقــت دوم پــيش از قــرآن ســاخته و ايجــاد شــده

  .شناختند مي
  

                                                 
  .6، ص 1الموارد، ج  اقرب. 1
  . 86/ بقره . 2
  .114/ بقره . 3
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   پنجممسأله

  »يوقنون«كلمه 
آن را  :  و يقنَ االمـر    ، ثابت و آشكار شد و آن يقين است        : وزن فَعلَ  يقنَ از باب علم و بر     

  .دانست و تثبيت و قطعي كرد
 بـه  1گاهي از ظنّ به يقين و از يقين بـه ظـنّ تعبيـر شـده اسـت،              : و گفته شده است   

تنهـا پنـداري     2؛ان نظنّ إلّا ظنّاً و ما نحـن بمـستيقنين         «: عكس آنچه در قرآن كريم است     
  ».ز اهل يقين نيستيمداريم و ما ا

داراي (آن را دانست و تثبيت و قطعـي كـرد پـس او مـوقن                : و أيقن االمر و به ايقاناً     
  .است) يقين

به واو تبـديل شـده       )مطابق قواعد اعالل  (در  كلمة موقن، ياء به دليل ضمة ماقبلش          
يقن    و مـي  . گرداني  و هنگامي كه از آن مصغّر بسازي، به اصل برمي          است يـاو   و گـويي م

  3.و يقين، دور كردن و از بين بردن شك است) با قاف سه نقطه(يقين دارد 
 ، راغب يقين را صفت علم و برتر از شناخت و معرفت و ماننـد              مفرداتو در كتاب    

  .دانسته استآنها 
شود؛ و آن آرامش فهم با ثابـت          گفته نمي  معرفت يقيني شود ولي    گفته مي علم يقيني   

  4».اليقين اليقين و عين اليقين و حق علم«: استبودن حكم است و گفته 
و يقين در اصطالح تعريف شده است به اعتقاد داشتن به اينكه چيزي، چنين اسـت،            

حـالي كـه ايـن اعتقـاد،      همراه با اين اعتقاد كه آن چيز  ممكن نيست، جز اين باشد، در          
يرش را شامل پس قيد اول جنس است و نظا. مطابق واقع است و زوال آن ممكن نيست   

كند، و قيد سوم جهل مركب و قيد چهارم اعتقـاد            شود، و قيد دوم نظاير را خارج مي        مي
مقلّدي كه به حقيقت رسيده است و كسي كه علم در نفسش رسوخ نكرده و در ذهن او 

                                                 
  .1500، ص 2الموارد، ج  اقرب. 1
  .32/ جاثيه . 2
  .1500، ص 2الموارد، ج  اقرب. 3
  .552مفردات، ص ال. 4
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  .كند جاي نگرفته را خارج مي
  1.رهانديدن آشكار با نيروي ايمان است نه با دليل و ب: و يقين نزد اهل معرفت

مالحظـة اسـرار    ها است و را در پنهان پنهان آنچه  ديدن دل  ،يقين: و گفته شده است   
 آنچـه فقهـا و صـوفيه و بـسياري از            : و گفته شده است    2.به سبب محافظت افكار است    
اند، يقين آن چيزي است كه در آن به مجاز و شـك نگـاه                دانشمندان به آن تصريح كرده    

فالنـي يقيـنش بـه مـرگ        : شـود   بر قلب است كه گفتـه مـي        شود؛ بلكه با غلبه يقين     نمي
  3.ضعيف است، و يقين او به قرارداده شدن روزي، قوي است

با قطع نظر از لغت، در مراتـب اعتقـاد و بـاور قلبـي و در مراتـب علـم و                 : گويم مي
و اما از نظر لغت، يقين صفت امر روشن،  ثابت و آشكار است،              .  نيست اي شبهه معرفت

و هم باآلخرة هم    «:شود   يقين است، يعني آشكار است و هنگامي كه گفته مي          پس آخرت 
به وجهي معناي آن اين است كه آنان روشـني و ثبـوت را بـه آخـرت نـسبت                    » يوقنون

پـس بينـديش كـه درك    . بينند يقيني و ظاهر ميهند؛ گويا آخرت را روشن، آشكار،       د مي
  .مطلب پس از آن آسان است

  

                                                 
  .371 ـ 370، ص 9العروس، ج  ؛ تاج113التعريفات، ص . 1
  .همان. 2
  .114، ص 1المعاني، ج  روح. 3
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  قرائت
 قرائـت   بـه صـورت مجهـول     » بما أنزل اليك و ما أنزل مـن قبلـك         «يان  بيشتر قار . 1

  .اند  و يزيد بن قطيب اين دو فعل را به صورت معلوم خواندهابوحيات و نخعي، اند كرده
 :و به صورت نادر با تشديد الم قرائت شده است، كه در وجه آن گفتـه شـده اسـت                 

سـاكن   »أنزل«الم  ،داده است ار ساكن قرجاهاآنگونه كه وضّاح آخر ماضي را در بعضي     
در . (شـود  حذف شده و حركت كسرة آن بـه الم منتقـل مـي          » الي«شود، سپس همزة     مي

و هر گاه التقاء مـثالن در دو كلمـه باشـد،            ) گيرند نتيجه دو الم در كنار يكديگر قرار مي       
  1.گردند ادغام مي ادغام جايز است؛ پس

، كه ياء تبديل بـه  اند قرائت كردهن بعد از ياء واو ساكرا به  » يوقنون«بيشتر قاريان   . 2
 و ابوحيه نمري به همـزة سـاكن         2.واو شده است، زيرا يوقنون از باب افعال، أيقن است         

  .بدل از واو قرائت نموده است
اند و    را مجاز دانسته  ] بدل به همزه  [ اصحاب هنگام ضرورت، آن   :  و گفته شده است   

مضموم درآيد و در آن ضمه باشـد، واو مـضمومه را بـه              اند اين واو هرگاه در كنار        گفته
و وقتي  . »اُقّتَت«و  » اُجوه«: گويند مي» وقّتت«و  » وجوه«كنند، پس در كلمة      همزه بدل مي  

  3.كنند  مقدر باشد آن را تبديل به همزه ميضمهكه در آن 
ه  هستند، ولـي ورش ـ كـسي كـ    » ةاآلخر«بيشتر قاريان قائل به سكون الم تعريف . 3

 4.كنـد  هاي نادر است ـ حرف را حذف و حركت را به الم منتقل مي  از نادر افراد قرائت
كرده و مقداري روي الم      پيش از حرف همزة آخرت وقف مي       ، حمزه :و گفته شده است   

  5.كنند كند، و بقيه بر خالف او عمل مي كند، سپس با همزه آغاز مي سكوت مي
                                                 

  .42 ـ 41، ص 1البحرالمحيط، ج . 1
» نُيوق«در ييقنُ به دليل ضمه به واو تبديل شده و  » ياء«گرفته شده است كه     » اَيقَنَ، ييقنُ «يوقنون، از باب افعال     . 2

  .شده است
  .42، ص 1البحرالمحيط، ج . 3
  .41همان، ص . 4
  .39، ص 1البيان، ج  مجمع. 5
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ا و نـواحي و اخـتالف لهجـة آنـان و سـهولت و               ه  ها از اختالف قبيله    و اين اختالف  
  .سختي اداء كلمات سرچشمه گرفته است

بـه اظهـار و ابـراز       » يؤمنون«  مقداري از مطالب پيرامون اختالف قاريان در قرائت         . 4
  1.همزه و عدم آن بيان شد

دهند، و آن  اهل حجاز به غير از ورش و اهل بصره حرفي را براي حرفي، مد نمي  . 5
بمـا أنـزل   «اي و همزه از كلمه ديگـري باشـد ماننـد     از اين است كه مد از كلمه  عبارت  
  2.دهند ولي اهل كوفه و ابن عامر و ورش مد مي» اليك
بِمـا  : كند داند پس قرائت مي     را جايز مي  ) سكته(، سكت   حمزهنقل شده است كه     . 6

 لَيكعاصم و علي و  :الصهبه طور خ 3.و كسائي موافق او و عاصم مخالف اوست   . أَنزِلَ ا
حمزه و خلف و ابن ذكوان با مد قرائت كردند، و بين مـد در يـك كلمـه يـا دو كلمـه                        

گذارند و همانند آن را ورش از نـافع روايـت كـرده اسـت و ديگـران فـرق               تفاوت نمي 
دهنـد، و كـساني كـه مـد را           دهند و در دو كلمه مد نمـي        گذاشته و در يك كلمه مد مي      

كشند، ورش از نافع و حمزه و خلف در آنچه اختيار كرده، و اعشي                ان مي بيشتر از ديگر  
  .باشند، كه مد آنان به مقدار چهار الف است مي

علي و ابن ذكوان و عاصم غير از روايت اعشي از او افرادي هستند كه مد را متوسط 
يت ورش از او ترين مد مربوط به ابن كثير و ابوجعفر و نافع غير از روا       كشند و كوتاه    مي

  .و ابوعمرو و سهل و يعقوب و هشام است
 اساس اختالف قاريان و بزرگان قرائـت  : و چه خوب گفته پدر محقق ما ـ مدظلّه ـ  

گيرد كه اكنون سزاوار نيست به       و اهل حركات و سكنات از برخي اموري سرچشمه مي         
ها و گفتـار نـامعقول    آن اشاره كنيم، در حالي كه براي عرب پيش از قرآن اين فريبكاري           

 سـخن    با اينكه اشعار پيشينيان و متون قبـل از اسـالم، در اسـلوب و روش               . نبوده است 
عربي از قرآن جدا نيستند و گويا اين سفره انداخته شده است تا در گرداگرد آن گروهي        

                                                 
  .3تفسير بقره، آيه : رجوع كنيد به. 1
  .39، ص 1البيان، ج  مجمع. 2
  .همان. 3
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خواران روزي بخورند و در كنار آن سياست تعطيل علوم قرآن و تدبر و تفكـر                 از روزي 
از شـيطان و    . انجام شـود  ها    ارف آن با هزينه كردن عمر و وقت در آداب و قرائت           در مع 
  .بريم متعال پناه مي  هاي ظريف و ريز آن به خداوند حيله
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  تركيبنحو و 
مشهور است كه آيه عطف بر سابق است، پس  بنابر اينكه وصف متّقين يا بدل باشد در                  

، يـا بـه اضـمار       )منصوب باشد (بنا بر قطع    باشد؛ و امكان دارد براي مدح        موضع جر مي  
و يـا بنـابر   » و هـم الـذين  «تواند بنابر قطع مرفوع باشد، يعنـي       فعل منصوب باشد؛ و مي    
  .مبتدا و خبر مرفوع باشد

و ممكن است وصف براي متّقين و قيد يا عطف بيان اعتبار گردد، يا وصـف بـراي                  
  .موصول سابق و قيد يا عطف بيان آن اعتبار شود

، واو اول و دوم حرف عطف است، واو اول عطف مفرد بر مفرد و دوم عطف                 سپس
ولي واو سوم ظاهر ايـن اسـت كـه          . كه پنهان نيست  طور     همان باشد،  جمله بر جمله مي   

و  :، و ممكن اسـت حـرف عطـف باشـد؛ يعنـي            »يوقنون«حرف استيناف است به دليل      
مة يوقنـون بـر آن، حـذف شـده          يؤمنون باآلخره و هم يوقنون بها، كه به دليل داللت كل          

  .است
و الذين يؤمنون بما أنزل اليك و الحال إنّه مـا أنـزل             «: ممكن است آيه اينچنين باشد    

من قبلك؛ و كساني كه ايمان آوردند به آنچه بر تو نازل شده است و حال اينكه قبـل از                    
ه اين نازل شـده     باشد و به اينك     نافيه يا استفهام انكاري مي    » ما« ، پس ».تو نازل نشده بود   

» ةآخـر «هاست و آخرين آنهاست كه بـه آن يقـين آورنـد، پـس                پس از ديگر نازل شده    
 واو دوم، حاليـه اسـت و     بنـابر ايـن   باشد و مقصود از آن، قرآن اسـت و           صفت نازله مي  

باشد؛ و اگر از آن، عـالَم آخـرت اراده شـود،              صفت براي موصوف محذوف مي     »ةآخر«
وضـع   را اين كلمه به وضع تعيني براي عـالم آخـرت          زي پس موصوف محذوف نيست؛   

  . آنچه در بحث لغت و صرف ثابت شده استبر اساسه است، شد
شـك درسـت     آنچه از عموم آنها نقل شده است كه صفت محذوف اسـت، بـي             پس  
  يـك از معـاني شـرعي        اگر باء براي سببيت اسـت، ارادة هـر        : تواني بگويي  و مي . نيست

  د تـابع منظـور جملـة       اشـ باشد و اگر صله براي ايمان ب        حيح مي و غيرشرعي از ايمان ص    
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  .است» ما أنزل اليك«
موصوله و موصـوفه و مـصدريه، و بنـابر احتمـال       : سه احتمال وجود دارد   » ما«و در   

  .كند ميداللت در ايام گذشته » ه و آله و سلمصلي اهللا علي« اصل وحي بر او ، بهسوم
باشد، زيرا تجاوز از آنچه عقـول آن را           مشهور مي تر آني است كه      آشكارتر و صحيح  

كنند، جايز نيست، پـس فريفتـه مـشو بـه آنچـه در                 تصديق مي   ها و مواضع   در اين مقام  
  .معرض از بين رفتن است
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  الخط  رسم
و برخي كلمات ديگر با     » لدي«و  » علي«و  » الي«در آداب خط و كتابت مشهور است كه         

 خالف اصل ثابت شدة لزوم مطابقت وجود كتبي با وجـود  شوند، و اين بر  ياء نوشته مي  
: اي نيست مگر آنكه در صورت اضافه نوشـته شـود            اصل، چاره  بنابر اين لفظي است، و    

  .االك و عالك و لداك
 براي اينكه بين ،گردد الف با ضمير تغيير كرده و به ياء تبديل مي   : شود و گاه گفته مي   

همواره به اضافه    كه   ، آن در آخر اسم غيرمتمكن      و بين  )معرب(الف در آخر اسم متمكن    
 پـس بيني كه الي و علي و لدي جداي از اضـافه نيـستند               آيا نمي . نياز دارد تفاوت باشد   

آيـد   شود؛ چون به تنهايي نمي      گردد شبيه به آنها مي     به ضمير اضافه مي   » كال«هنگامي كه   
  1).دائم االضافه است! (بدون اضافه شدن معنا ندارد و

اي نيست و شهرت قـوي بـر          شبهه ءبا يا » عليك«و  » اليك«در لزوم قرائت    : گويم مي
 نگارش آنها با الف مطابق اصـل مـذكور جـايز نيـست، ولـي             بنابر اين آن داللت دارد و     

د           «: با ياء در صورت غيراضافه مانند      نگارش آنها  د و آل محمـ اللّهـم صـلّ علـي محمـ «
 جـايز  بـراي  در صـورت اضـافه      »ءيـا «اظهار  خالف اصل مذكور است، مگر اينكه لزوم        

طور مطلـق كـافي باشـد، تـا از بعـضي اشـتباهات ناشـي از                    به »ءيا«بودن كتابت آنها با     
گـاهي فعـل    كـه    ،...و» إلّـا «و  » عال«و از آن موارد اشتباهات      . الخط جلوگيري شود   رسم

ت و بـين    كـه فعـل اسـ     » عـال «باشند، و براي تفاوت نهادن بين        ماضي يا اسم معرب مي    
طور مطلق با ياء نوشته شده است پس خالف اصل ثابت شده   كه حرف است، به» علي«

  .آيد، خلط نكن الزم نمي

                                                 
  .40، ص 1البيان، ج  مجمع. 1
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  ادامه 

جـايز  » ةاآلخـر «به اظهار همـزه     ) وقف كوتاه ( با فاصله و سكت   » ةباآلخر«هرگاه قرائت   
 جـز نوشـتن   اي باشد، منعي از كتابت همزه به شكل الف نيست، وگرنه بنابر قاعده چاره         

  .نيست، خوب بينديش» ةبألخر«آن به صورت 
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  بالغت و معاني

  بحث اول

  اوصاف ذكر شده و لزوم تكرار
  آيـد كـه آيـة دوم عـام اسـت و آيـة                بر اساس بررسي كتاب ارزشمند قرآن به دست مي        

هـاي سـوم و    آيد و هيچ يك از آيه چهارم تابع آية دوم هستند، و تكرار الزم نمي      سوم و 
معناي كلي عـام    » هدي للمتّقين «پس سخن خداوند متعال      .اعم از ديگري نيست   چهارم  
  .است
نيز عـام اسـت كـه جميـع معتقـدين بـه غيـب را شـامل         » و الذين يؤمنون بالغيب   «
هم عام است و ضروري است كه بـه دليـل           » و الذين يؤمنون بما أنزل اليك     «. شود مي

 از  تر اسـت   چون ايمان به غيب بزرگ     ؛يستتكرار ن اختالف آنچه كه به آن ايمان دارند،        
 تـا انـسان     ،ايمان به غيـب الزم اسـت       در ابتدا     بلكه ،ايمان به آنچه بر او نازل شده است       

 زيـرا تمـام    بيابد،توانايي ايمان به آنچه بر او را نازل شده و آنچه قبل از او نازل شده را                  
  .غيب است، شاهد بر غيب و گوياي  نازل شده است غيب بر انبياءآنچه

و اختالفات بسياري كه در كتب تفسير پيرامون اين آية كريمـه و آيـات پـيش از آن                   
  بـدين سـبب كـه       آيـد،  بيني، مبني بر اينكه تكرار يا ذكر خاص بعد از عـام الزم مـي                مي

  اين آيه در مورد مؤمنين اهل كتاب وارد و نازل گرديده است، ماننـد عبـداهللا بـن سـالم              
  انـد، يـا     ي كه به هر وحي نازل شـده از سـوي خداونـد ايمـان آورده               و مانند او از كسان    

  آيد، زيرا مراد از غيب، مخصوص به نبـوت اسـالمي يـا              ذكر عام بعد از خاص الزم مي      
  پس همه خالي از تحقيق و فايده است و هماننـد آن اسـت ايـن تـوهم،                   1غير آن است؛  

  نكـه دو ايمـان از جهـت رتبـه و         كه ايمان اول به عقل و ايمان دوم به نقـل اسـت يـا اي               
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   1...مرتبه مختلف هستند
بر ايمان به آنچـه نـازل بـر او          » يؤمنون بالغيب «و از آنچه اشاره كرديم، وجه تقديم        

شود؛ زيرا ايمان به غيب در جايگاه علت و پايه است، و بخشي از            شده است، آشكار مي   
ز نمونـه آنچـه ذكـر       گفتار پيرامون آية پيشين از جهت عمـوم و خـصوص گذشـت و ا              

كرديم، اختصاص آن آيه شريفه به ايمان نسبت به وجود حضرت حجـت بـن الحـسن                 
ـ عجل اهللا تعالي فرجهـ المنتظر   مقـام تـوهم   ايـن  براي پرهيز از تكرار آنچـه در  .  است 

و گزيدة سخن آنكه اشكالي از جهت بالغت و اينكه تكرار خـالف بالغـت               . شده است 
  .تاست بر اين دو آيه نيس

ـ صلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم ـ      و اگر مراد از غيب، قرآن و آنچه نبي معظم اسالم
آورده است، نسبت به غائبين از زمان نزول قرآن بود، نيز تكرار نبود، زيرا آية پيشين در                 

باشـد و اگـر      مقام مدح ايمان به غيب است و اين آيه در مقام تعيين مـراد از غيـب مـي                  
  .كه پنهان نيستطور   همانكرد؛  بالغت نبود، بلكه آنرا تأكيد ميتكرار بود بر خالف

  

  بحث دوم

   به صيغه ماضي»ما أنزل« آوردن 
بـه   .ممكن است در اين جايگاه، توهم شود كه آوردن صيغه ماضي خالف بالغت است             

متّقين هدايت شده، به تمام آنچه  ضرورت اينكه اين آيات در موضع مدح متّقين است و 
نازل شده است مؤمن هـستند، نـه بـه    ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم   ـ  محمدبر حضرت

آنچه بر او مطابق ظاهر نازل شده است، كه همان مقدار موجود نازل شده تا زمان نـزول       
اين مقام نوعي قصور و كوتاهي است كه مناسب كالم آمده از             و در . باشد  سورة بقره مي  

  . باشد سوي خداوند متعال  نمي
يك مرتبه به اينكه تعبير به ماضي به دليل غلبة موجـود بـر              : سخ داده شده است   و پا 
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غيرموجود است و به اين سبب است كه هرگاه بخشي از قرآن نازل شده باشد و بخشي                 
  1.از آن منتظر نزول باشد، مانند اينكه تمام آن نازل شده است، قرار داده شده است

رآن و ادب خداوند خالقي است كه اسم و         و پنهان نيست كه در آن خروج از ادب ق         
  .كالم او ارزشمند است

 و پاسخ ديگر اينكه به دليل اقتضاي سياق و قرينه و سبقت، مراد تمامي قرآن است،                
هايي چون ترتّب هدايت و رستگاري كامل بر آن و بـه قـرار گـرفتن آن در برابـر                     قرينه

دهد، در حالي    خبر از استمرار مي   آنچه پيش از آن نازل شده است و اقتضاي يؤمنون كه            
كه هنگام نزول آيه تمام قرآن نازل نشده بوده است و آوردن فعـل بـه صـورت ماضـي                    

شـكلي صـفت متـأخر از         ين سخن پنهان نيست كه هم     ا و اشكال    2.شكلي است   براي هم 
  .شود، پس غفلت نكن حقيقت است و متقدم بر آن نمي
 از اقرار به اينكه افعال و به ويـژه صـيغه   تر است ـ پس  و آنچه به افق تحقيق نزديك

ماضي همراه با داللت بر زمان ماضي است؛ بر خالف نظر بسياري از فـضال و محققـين                  
اصول ـ اين است كه آية كريمه عالوه بر بودن در مقام مدح، قضية خارجي نيست و بر  

از اتّصاف به آن    كند، بلكه نسبت به اتّصافات در زمان آينده، بعد           امر خارجي داللت نمي   
زمان و پس از رسيدن آن زمان قضية صادقي است، به طـور مثـال هرگـاه پـس از ايـن                      

ـ صلي اهللا عليه و آله و سلمـ اي نيست كه بر نبي مكرّم   اي نازل شد، شبهه سوره، سوره   
آن را دربر   » الذين يؤمنون بما أنزل اليك     «:نازل شده است و اين سخن خداوند متعال       

شود و پس از گذشـت زمـان بـر           ين مطلب نسبت به آنچه پس از آن نازل مي         گيرد، ا   مي
آن، ولي پيش از نزول، چه بسا بر نبي مكرم ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ معلوم نباشد   

شود با جهل بـه آن معنـا          چه رسد به غير او، پس ايمان به آنچه بعد از آن بر او نازل مي               
  .ندارد

صيغة ماضي آورده باشد، زيرا تمام قرآن آن چيزي اسـت           بدون شك بايد به     : گزيده
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و چيزي غير از آنچه نازل شده اسـت، وجـود     (كه نازل شده است و نه چيزي وراي آن          
  .هاي پيشين نازل نشده باشد و چه بسا به طور واقعي پس از نزول سوره) ندارد

گيرد، ولي    برمياي نيست كه اين آيه، ايمان به خود را در هنگام نزول در               آري، شبهه 
  .باشد آن به داللت ديگري غير از داللت صيغة ماضي مي

هاي پيشين منطبق    و تاكنون به دست آمد كه آنچه بر او نازل شده است جز بر سوره              
شود، ولي خود سورة بقره خارج از آن اسـت و بـه داللـت ديگـري ملحـق بـه آن                       نمي
انـد، پـس از نـزول منـدرج در       هاي ديگري كه پس از آن نازل شـده         شود، ولي سوره    مي

شود، به سبب آنچه اشاره شد كه آنها مانند قضاياي حقيقيه هستند و قضية               مفهوم آيه مي  
خارجيه نيستند، ولي ايمان به آنها، پيش از نزولشان، معنا ندارد، پس آنچه مشهور گشته               

  .كه مراد ايمان به تمام قرآن است در غيرجايگاهش است
  

  بحث سوم

  »ا أنزل من قبلكم«پيرامون 
و الـذين  «: طبيعي بـود آيـه اينچنـين نـازل گـردد     : چه بسا به ذهن خطور كند كه بگويد    

و ممـا   «: به سبب اين سخن خداوند متعال     » يؤمنون بما أنزل اليك و ما أنزلناه من قبلك        
  » رزقناهم ينفقون
، التفـات    باست زيرا از متكلم به غائ     » التفات«به نظر من از موارد      : گويد  ابوحيان مي 

  1.و توجه نموده است
كه در آن است پنهان نيست؛ زيرا بحث پيرامون وجـه التفـات اسـت اگـر           اشكاليو  

براي حمل كالم    مانند آن صحيح باشد و مجرد اينكه به نظر او از مصاديق التفات باشد،             
  .كند  الهي بر التفات كفايت نمي

هـاي   خواسـت خـدا، در بحـث      راز اينكه به صيغة مجهول آمده است، بـه          : گويم مي
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  .عقلي آشكار خواهد شد
صدور كثير  «مايگان به اين آيه استدالل كنند بر اينكه مطلب           و ممكن است برخي كم    

شـود    با توجه به آنچه از آيه استفاده مي       . هيچ اصل و مالكي ندارد    » از واحد ممتنع است   
  .هاي بسياري از خداوند متعال صادر شده است كتاب
  

  بحث چهارم

  »ما أنزل من قبلك« بر »ما أنزل اليك«جه تقديم و
و . توان وجوه ديگـري نيـز فـرض كـرد           در برابر اين وجوه ساختگي، مي     : پيشتر دانستي 

صحيح نيست بر اين وجوه تكيه كرد و معتقد شد خداوند متعال ـ به دليل رعايت ايـن    
ير ديگـري  خطورات ذهني و مالحظات اشتباه ـ مبادرت به مقدم داشتن چيـزي و تـأخ   

  .نموده است
اي جز رعايت آن نيـست، اينكـه         وجه يگانه در همه اين موارد است و چاره         آنچه   و

و مالحظه تارها و دقـت در        .هنگام دريافت، نيكو باشد و در شنيدن لطافت داشته باشد         
  .آواز و موسيقي شده باشد

لوب مستقل  چه بسا گفته شود ايمان به آنچه پيش از تو نازل شده مط            : گزيده مطلب 
هاي نازل شده شاخة ايمان به قرآن        اي نيست؛ بلكه ايمان به آن كتاب        و ممدوح جداگانه  

باشد كه پـيش از آن نـازل          و ايمان به اين نازل شده، مالزم ايمان به آن چيزي مي           . است
شده است، به دليل آنچه آن را تصديق و به آن تـصريح نمـوده اسـت، و بـه سـبب آن                       

يؤمنون «: كرده است؛ بلكه با توجه به اين فايدة قطعي فرموده است          حرف جر را تكرار ن    
  .عالم است] به حقيقت[؛ و خداوند »بما أنزل اليك و أنزل من قبلك
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  بحث پنجم

  »ما أنزل من قبلك« و »ما أنزل اليك«مقابله 
الذين يؤمنون بما أنزل «: مقتضاي طبع اين است كه آيه چنين باشد: چه بسا پنداشته شود

تا مقابله بر وجه خودش قرار گيرد، زيـرا ميـان سـخن خداونـد              » يك و ما أنزل لغيرك    ال
افـزون بـر ايـن، در    . تقابل نيـست » من قبلك«و سخن ديگر او ـ تعالي ـ   » اليك«متعال 

كه احتمـال دارد    طور     همان اي اجمال است، زيرا    گونه» من قبلك «سخن خداوند متعال    
ود، محتمل اسـت قبـل از وجـود و حـضور تـو در               پيش از وجود و آفرينش تو اراده ش       

مدينه اراده شود؛ يعني به آنچه در شهر مدينه بر تو نازل شده و آنچه قبل از حضور تـو                    
هـاي    لـزوم ايمـان بـه كتـاب    بنابر ايـن آورند؛  در آن شهر برتو نازل شده است ايمان مي     

  .آيد تعالي ـ ميشاءاهللا   انطور كه در بحث فقهي ـ همان آسماني خارج از آن است،
آنچه در مكّـه و مدينـه       بر  » ما أنزل اليك  «هوم  اي نيست در اينكه مف     شبهه: گويم مي

و مـا أنـزل     «: داونـد نازل شده صادق است، پس قرينه بر اين است كه مراد از سخن خ             
 به طور ضروري مقابله حاصل شده است؛ زيرا         بنابر اين معناي اول است، و     » من قبلك 

 اين عصر و پـس از دوران        در» يؤمنون بما أنزل اليك   «ل است؛ يعني    همراه با زمان حا   
 بنـابر ايـن   آورنـد، و     قطع وحي؛ و به آنچه پيش از آن بر تو نازل شده است ايمـان مـي                

  .رود اجمال نيز از بين مي
  

  بحث ششم

  »ما أنزل من قبلك«پيرامون نياوردن باء در 
ملـة دوم و آوردن آن در جملـة سـوم    تواند بپرسد دليل نياوردن باء جاره در ج       كسي مي 

اء نزد گروهي از نحويـون، بـه        بآوردن   در جمله دوم موصول باشد،    » ما«چيست؟ و اگر    
  .شود دليل لزوم اعاده حرف جر متعين مي

تكرار نشده است، تا بر اين داللـت كنـد      »ما«حرف جر در دومين     : گويد  ابوحيان مي 
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رار شده بود اشاره به ايـن بـود كـه دو ايمـان              كه ايمان، ايماني واحد است؛ زيرا اگر تك       
  1.است

، اشاره است كه ايمان به آنچه پـيش از          »ما انزل اليك  «و دانستي  در تقديم  ايمان به         
. باشد بلكـه عـين آن اسـت         هاي ايمان به آنچه بر او نازل شده مي         او نازل شده از شاخه    

، ممكن نيست و اگـر بـاء تكـرار          باشد  نافيه مي » ما«ولي اگر باء تكرار شود، گمان اينكه        
 مـا «آورنـد و     يعني به آنچه بر تو نازل شده ايمان مـي         . شود  نشود اين احتمال تقويت مي    

  .، يعني قرآن پيش از تو نازل نشده است»انزل
اينگونه سـخن گفـتن، نتيجـه       : كند اينكه  و آنچه دشواري بحث را هموار و آسان مي        

آوردن باء در جملـة سـوم تأكيـدي          ن بر آن،  افزو ضروري و نيكو و اقتضاي طبع است؛      
  .باشد؛ تدبر كن براي ايمان و يقين به آخرت مي

  

  بحث هفتم

  » هم يوقنونةو باالخر«تركيب 

و آوردن ضـمير فـصل و       »  هم يوقنـون   ةو باالخر «مقدم داشتن جار و مجرور در جملة        
رت و اقرار به آن     اشاره دارد كه ايمان به آخ     » هم يوقنون «عماد و در قول خداوند متعال       

پس گويا ايمان به غيب و ايمان به         ،شود حاصل نمي جز براي گروهي خاص از مؤمنين       
آنچه بر او نازل شده است و آنچه پيش از او نازل شده از اموري نيست كه به آن اهتمام               

آورند، بر عكس معـاد و       ، ايمان مي  أشود و گويا مردم بر اساس فطرت به مبد         ميورزيده  
اجساد بعد از فساد و نابودي؛ زيرا هضم آن براي عقول، سـنگين و تحمـل آن                 بازگشت  

ها، هماهنگ با روؤس آيـه       بر افكار، دشوار است؛ افزون بر اين لطافت و زيبايي عبارت          
  .از اموري است كه نبايد پنهان بماند

 و تأخير ايمان به آخرت از ايمان بـه غيـب و ايمـان بـه رسـالت مطلـق و رسـالت                  
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 اساس طبع موجه است و نيازمند توجيه نيست و همچنين است تأخير ايمـان               خاص، بر 
  .به دو رسالت از ايمان به غيب؛ پس غفلت نكن

آخرت صفت براي چيزي نيست، بلكـه اسـم اسـت بـه وضـع               : سپس اينكه دانستي  
  .پذيرد پس نزاع آنان پايان مي تعيني براي جهان ديگر؛

ولي است، كه اعم از برزخ و قيامت است، پس آخرت در برابر ا: سا ادعا شودبو چه 
، يعني به آنچه در برابر دنياست، يقين دارند و اقـرار            » هم يوقنون  ةو باالخر «: آية شريفة 

  .كنند مي
يا مانند آنها است در جاي خـود        » النشأه«يا  » الدار«و اين مطلب مشهور كه محذوف       

و . هاي سخت است   ديگر گذرگاه ها و    نيست، بلكه محذوف، امر جامع ميان آنها و برزخ        
  .خداوند متعال به حقايق آياتش داناست

  
  دنباله

آنچه مورد تمجيد و ستايش است ايمان و يقين به آخرت است، كه اعم اسـت از اينكـه    
شود يا خير، زيرا ممكن اسـت كـسي معتقـد     مؤمن به آن در آن برانگيخته و محشور مي        
كه از برخي پيـشينيان، بـرخالف       طور     همان د،به عدم ثبوت زنده گرديدن همه افراد باش       

  .قطع و يقين و برهان و نظر مورد اطمينان نقل شده است
كند و در آن ظهـور نـدارد؛ بلـه،     داللت نمي] حشر افراد در قيامت  [آيه بر آن    : گزيده

 مؤمني است كه رستگارانند، چنـين نتيجـه         ،ممكن است از اينكه آيه در مقام مدح متّقين        
عنايي براي رستگاري جز به ثبوت بازگشت بـراي آنـان در جهـان جاويـد                شود، چون م  
  .پس نيك بينديش. وجود ندارد
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  فقه 
 ايمان به آنچه بر او نازل شده است واجب است، زيرا در پايانش              :فخر رازي گفته است   

، و هرگاه وجوب آن ثابت شد، »و آنان رسـتگارانند ؛ و اولئك هم المفلحون «:فرموده است 
گردد؛ از آن رو كه قيام بـه آنچـه خداونـد متعـال       علم تفصيلي به آن واجب مي     تحصيل

واجب نموده است ممكن نيست مگر پـس از علـم تفـصيلي بـه آن، ولـي تحـصيل آن                     
واجب كفايي است زيرا تحصيل علم تفصيلي به قوانين نازل شده بر او ـ صلي اهللا عليه  

  . و آله و سلم ـ بر عامه مردم واجب نيست
باشد كه بـر      مراد از آن، چيزي مي    » و ما أنزل من قبلك    «: ما سخن خداوند متعال   و ا 

  1.پيامبران پيشين نازل شده است و ايمان اجمالي به آن بر همه واجب است
اي كـه بـا آن       گونـه    تحصيل تفصيلي ادلة اصول دين، بـه       :و از دواني نقل شده است     

ن دشمنان وجود داشـته باشـد، واجـب         توانايي از بين بردن شبهه و تسليم و ساكت كرد         
  2.كفايي است

به ناچار بايد در هر حد شـرعي مـسافت قـصر، شخـصي كـه ايـن                  : اند  و فقها گفته  
ويژگي را دارا باشد براي دفاع و حفظ كردن منصوب گردد، و بر امام خالي گذاشتن آن                 

از كه حرام اسـت خـالي گذاشـتن آن          طور     همان محدوده از چنين شخصي حرام است،     
   3.شخص عالم به احكامي كه عامه مردم به آن نيازمندند

ضروري است چنين شخصي در هر جامعه و شهري باشد و گفته   : و گفته شده است   
  4.كند هاي آباد اسالمي كفايت مي وجود يك نفر در تمام سرزمين: شده است

لـت  از مباحث گذشته دانستي آنچه در خور نظر دقيق فقهي است عدم دال            : گويم مي
اين آيات بر حكمي از احكام شرعي اسالمي است، اين آيات در مقام مـدح و توصـيف       
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گـر بـراي هـر شـخص       و بيان عظمت كتاب ارزشمند قرآن است، و اينكه قرآن هـدايت           
متّقي، و تشويق كننده به تقوا و هدايت، و راهنماي به ايمان به غيـب و امثـال آن اسـت        

  .   شرعي فرعي باشدبدون آنكه در جايگاه ايجاد وظيفة 
كند اينست كه بنابر فرض لزوم ايمان به قرآن و            و نهايت چيزي كه بر آن داللت مي       

شود، يعني قرآن با الفاظش و ديگر كتب           از آن استفاده مي    ،نازل شده  به آنچه پيش از او    
م ـ  آسماني با الفاظشان از چيزهايي هستند كه بر پيامبر اكرم ـ صلي اهللا عليه و آله و سل 

اعتقاد به صـحت تمـامي آنچـه در         ولي اين آيه بر     و بر پيامبران پيشين نازل شده است،        
هاي آنها ـ هرچند ضروري اسـت ـ داللـت      ها و حكايت آنهاست و درستي همة داستان

  .كند، پس بحث باال به جد صحيح نيست نمي
آنها و نَسخ ايمان به مجموع به سبب وجود منافات بين احكام        : و چه بسا توهم شود    

  .باشد برخي به وسيله برخي ديگر ممكن نمي
  و تـو 1.باشـد  اند كه به دور از تحقيق مـي      در پاسخگويي اين شبهه به مطلبي پرداخته      

توانايي پاسـخ بـه  آن  را         ) پس از آنكه بر حقي آگاه شدي كه هيچ شكي در آن نيست            (
ن اينكـه بـر فـرض كـه كتـب           كنـد؛ و آ    بلكه اين شبهه آنچه را ما گفتيم تأييد مي        . داري

آسماني مشتمل بر ناسخ و منسوخ باشد يا اينكه بعضي كتب به طور قطع ناسـخ برخـي                  
را شرح داديم و آن را تكـرار         ديگر باشد، دليل است بر اينكه آيه در مقامي است كه آن           

  . كنيم نمي
) شـند هر چند منافات با قـرآن داشـته با        (هاي گذشته     افزون بر اينكه ايمان به كتاب     

  هـاي آنهـا ناشـي از اخـتالف       ممكن است، زيرا اختالف احكام آنها و منافـات سياسـت          
ها است، پس هر كدام در مكان و جايگاهش حق           ها يا شهرها و سرزمين     عصرها و زمان  

  .است
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  بيداري و آگاهي

 و اصحاب مذاهب  مذاهبشود ـ و شايد آن گفتار گروهي از پيروان نادر   گاهي گفته مي
ـ نادر ب كننده به حق و ندادهنـده بـه آخـرت، جـز      هاي دعوت  قرآن و ديگر كتاب: اشد 

كسي كه شـأن او اينگونـه اسـت         . تذكر و يادآوري براي صاحبان عقل و معرفت نيستند        
گردد، بلكه نظـر و تفكـر او بـه راهنمـايي و              ها و حكايات نمي    گرد صدق قضايا و قصه    
 پس شـاهد بـر صـدق آنچـه در كتـاب             شكلي كه ممكن باشد،    آگاهي دادن است به هر    

هـاي   باشد، زيرا قرآن كتاب تاريخ و ضبط وقـايع سـال           عزيز و ارزشمند قرآن است نمي     
كند يـا خيـر؟       پيشين نيست؛ آيا اين آيه بر بطالن گفتار آنان و فساد رأي آنان داللت مي              

  . دو وجه است
ـ طور   همانظاهر اين قوم و مفسرين ـ   وجـه اول اسـت   كه در بحث پيشين دانستي 

  .زيرا ايمان به قرآن اعتراف به صدق آن است
و آنچه ارجح است وجه دوم است، به سبب آنچه به آن اشاره شد از اينكه آيات در                  

و از كـالم او     . است و نـه آنچـه نـازل شـده         » بما أنزل و أنزل من قبل     «مقام مدح مؤمن    
شود، و آن ايـن كتـاب        اده نمي جز ايمان به قرآن و امثال آن ار       » يؤمنون بما أنزل اليك   «

مدون، بدون نظر به معناي آن از جهت درسـتي و نادرسـتي اسـت، بلكـه آيـه در برابـر         
ورزنـد و بـه وحـي و فروفرسـتادن           كساني قرار گرفته است كه به قرآن و غيب كفر مي          

دربردارنـدة حـال   كه كه آيات بعدي طور   همانقرآن ايمان ندارند ـ از كفار و منافقين ـ  
  .دهند بر آن شهادت مياست ر و منافقين كفا
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  اصول فقه
كنندة دو راه اجتهاد و تقليد صحيح است يا خير؟ از   در اينكه عمل تركاند اختالف كرده

 دليل مفاسد بسياري كه آن مفاسـد        گروهي بطالن عمل بر پاية احتياط نقل شده است به         
بيان نمودم؛ و آنجا موافق بـا        و در مباحث تقليد فقه       1را به طور تفصيلي در بحث اصول      

اي بـر ايـن بحـث مترتـب نيـست و حاصـلي نـدارد، و               بيشتر محققين آورديم كه فايده    
 پـس  2كلمات محققين و سـخنان اخبـاريين در جـواز تقليـد و عـدم آن اخـتالف دارد،                  

انـد، بلكـه بـر هـركس          ها به بطالن تقليد به جهت عدم دليل بـر آن قائـل شـده                اخباري
بـه  [ الهي و رجوع به كتاب و سنت واجب است، مگر برخي از آنها كـه           يادگيري احكام 

، و افزون   )از تعلم و اجتهاد همه افراد     (به جهت اختالل نظام     ] اند  جواز تقليد معتقد شده   
كند، و اين نظر تمامي اصوليين        آورد كه قرآن مجيد آن را نفي مي         بر اينكه حرج پيش مي    

اند بلكه به ظاهر تقليد حتي براي كساني          روا دانسته  است، كه آنها  تقليد را براي هركس       
كه بعضي از معاصرين بنـابر آنچـه از   طور   همانباط دارند، جايز است،  نكه قدرت بر است   

  .او نقل شده به آن معتقد است
يومنـون بمـا    «آنگاه كه آن اجمال روشن گرديد، پس بنگر به سخن خداوند متعـال              

زم است با ايمان به آنچه پيش از تو نازل شده اسـت،             كه به طور طبيعي مال    » أنزل اليك 
و ايمان به آنچه از احكام بر تو نازل شده است؛ چـه در قـرآن باشـد يـا در غيـر آن از                         
سنت، چون آن هم بر او نازل شده است، از آن رو كه پيامبر اكرم ـ صلي اهللا عليه و آله  

ان هو إلّا وحـي يـوحي    «گويد هاي نفساني سخن نمي و سلم ـ از روي هوا و خواهش  
  شـود، و بـسيار توانمنـد او را آموختـه      اي كـه وحـي مـي    آن نيست مگر وحـي     3؛علّمه شديد القوي  

ايمان به جميع آنچه پيامبر گرامي ـ صلي اهللا عليه و آله و   اي نيست جز پس چاره» .است
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در علوم به ويژه ـ   ـ  اي نيست در اينكه ايمان به خودي خود سلم ـ آورده است و شبهه 
 بلكه به سبب عمل مطلوب است و عمل معقول نيـست            ،و احكام عملي مطلوب نيست    

مگر پس از علم تفصيلي به احكام نازل شده و قوانين آورده شده، پس تقليد و احتيـاط                  
  .باطل است

  .آيد ، براي اينكه به طور قطعي ايمان به شمار نمي]احتياط[اما بطالن 
شـود، پـس       كه تقليد هم مانند احتياط از ايمان شمرده نمي         ، از آن رو   ]تقليد[ اما اول 

آورد مگر پس از آنكه به وجهـي         مقلد، اگرچه عالم به حكم است، ولي به آن ايمان نمي          
كه بـه آن تـصريح      طور     همان كه ثابت شده از آن آگاهي پيدا كند و علم غير ايمان است            

  .اند كرده
  دي گرديـد، گـر چـه معنـايش تـصديق           ايمان هنگامي كه به وسيله بـاء متعـ        : گزيده

  ، ولي به سبب آنچـه ذكـر كـرديم بـه            )طور كه اشاعره و معتزله قائل هستند        همان(است  
  رسد كه ايمان بـه آنچـه بـر او نـازل شـده اسـت عمـل را در پـي دارد و                          اين نتيجه مي  

  اي نيست جز بـاور قلبـي        عمل معقول نيست مگر پس از علم همراه با ايمان، پس چاره           
  به آنچه بر او نازل شـده اسـت كـه بـه طـور ضـروري بـراي مقلـد و محتـاط حاصـل                          

  .شود نمي
 ايمان در اينجا، و اگرچه به اتفاق آراء         :و شگفت اينكه فخر رازي توهم نموده است       

معنايش تصديق است، ضروري است با شناخت همراه باشد؛ چون براي مـدح بـه كـار                 
از كـاذب بـودن در امـان نيـست، پـس بـه ذم               رفته است، در حالي كه مصدق با شـك          

  1.نزديكتر است
شـود، چـون     به فخر اين اشكال وارد است كه تصديق با شك جمـع نمـي              :گويم مي

تصديق صفت يقين و علم  است؛ پس آنچه در اثبات داللت آيه آورديم، بهتر و نيكـوتر        
  .است

روشـن  ]  احتيـاط  بر بطالن تقليد و   [سپس، از آنچه گذشت پاسخ به استدالل مذكور         
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 امكـان نـدارد،    آنشود و مراد از آيه و بيان حدود داللـت آن بـه بيـاني كـه بـيش از               مي
  .گذشت

مكلّفي مشمول آيه باشـد و ذيـل آيـه قـرار             و در آيه داللتي نيست بر اينكه بايد هر        
ها و اصحاب كشف و يقين       گيرد، افزون بر اينكه آيه در موضع شمارش صفت كاملترين         

  .آيد است، به دست نمي مسأله  از آيه آنچه مراد اخباريين در اين اينبنابراست، 
  
  فايده 

ايمان بـه آنچـه پـيش از او نـازل شـده         : ممكن است به ذهن خطور نمايد كه گفته شود        
است مستلزم تصديق آن هنگام شك در ثبوت نزول قـرآن اسـت و در نتيجـه تماميـت                   

شود؛ زيرا مسلمان معتقـد اسـت بـه      ميحجت و دليل يهود و نصاري بر مسلمانان ثابت  
آنچه آنها اعتقاد دارند و آنان در آنچه مسلمان مدعي است ترديد دارند و ترك يقـين بـا            
شك جايز نيست؛ و اين بحث در برخي مباحث گذشته آمده و علمـاي اصـولي مـا در                   

انـد و تفـصيل آن در جايگـاه خـودش             استصحاب احكام سابق آن را ذكـر كـرده         مسألة
  1.است

هاي آسـماني پيـشين      شخص مسلمان ايمان و اعتقاد به كتاب      : گزيدة بحث و جواب   
ندارد مگر به سبب تصديق قرآن، پس با شك در نزول قـرآن، يقـين بـه احكـام پيـشين        

 نيـست، بلكـه      يقين نيست و با يقين به نزول قرآن، به حجيت آنچه سابق بر قرآن است             
» ما أنزل من قبله   «بر  » ما أنزل اليه  «جه مقدم داشتن    بنابر آنچه در و   . كند يقين او تغيير مي   

  .كند؛ پس بايد تدبر كند بيان كرديم، كتاب قرآن بر اين فايده اشاره مي
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  فلسفهحكمت و 

  اول همسأل

  پيرامون صدور كثير از واحد
اند در صدور كثير از واحد و عدم آن بـر اقـوال و آرايـي كـه تفـصيل آن                      اختالف كرده 

  1.فصل فلسفي استهاي م دركتاب
اتفاق فالسفه بر امتناع صدور كثير از واحدي است كـه داراي وحـدت              : و گزيدة آن  

حقة حقيقيه اصيل است، چون صدور كثير از آن معقول نيست و كسي كه يگانه و منفرد 
الوجود متعال است، پـس صـدور كثيـر از خداونـد             است به آن وحدت، خداوند واجب     

  . متعال معقول نيست
 :گويد، به دليل سخن خداوند متعال  حالي كه قرآن كريم خالف اين گفتار را مي          در

شـده   شك قرآن نازل  با توجه به اينكه بي    » يؤمنون بما أنزل اليك و ما أنزل من قبلك        «
 كننده خداوند متعال است و به ضرورت جبرئيل واسطه است، پـس از             كثير است و نازل   

اسـاس، باطـل     در نتيجـه ايـن نظـر ضـعيف و بـي           شـود و     خداوند متعال كثير صادر مي    
  .گردد مي

باشد، زيرا قـرآن در      به اين آيه استدالل كند خالي از انحراف نمي         كسي كه    :گويم مي
: در سـورة شـعراء فرمـوده اسـت        . دهد موارد بسياري نزول را به فرشته وحي نسبت مي        

، پـس چـه بـسا بـه         »ود آورد االمين آن را بر قلبت فر      روح 2؛االمين علي قلبك   نزل به الروح  «
  . صيغه مجهول آوردن اينجا بر صحت قاعدة مذكور اشاره كند

 ولي تمسك به مثل آن معنا ندارد، بلكه قرآن از اول تا آخرش افعال بـسياري را بـه                   
پس اگر اين استدالل صحيح باشـد ايـن مطلـب صـحيح             . دهد خداوند متعال نسبت مي   
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ات قـ  حقايق فلسفي و نكات علمـي از اطال        ه شد است؛ و بنابر آنچه در جايگاهش ثابت      
آيد و جـستجو در رد مـسائل فلـسفي معنـا             هاي وضعي به دست نمي     لغوي و از داللت   

ندارد مگر در صورت عدم قيام برهان عقلي قطعي؛ و مانند اين اسـت كـه اخبـاري بـه                    
لي كه آن استدال  طور     همان روايات و احاديث بر جواز اجتماع نقيضين تمسك كند، پس         

اي جز اقامه برهان بـر   است، پس چارهطور   همانآيد، امر در اينجا هم مفيد به شمار نمي  
هاي اقامه شده بر امتناع صدور كثير نيست تا تمسك به            وجوب صدور كثير يا رد برهان     

  . خلط نكن؛، بر فرض حجيت آنها در اين مراحل، ممكن باشد)ادلّه(ظواهر 
  

   دومهمسأل

  هاي آسماني و وحي ال كتابكيفيت نزول و انز
اي بـر آن     صدرالمتألهين در اينجا متعرض بيان كيفيت نزول شده است كه نزد مـا فايـده              

هاي بعدي حق آن را به طور   و ما ـ با حمد و شكر الهي ـ در مناسبت  1.باشد مترتب نمي
ـ شاءاهللا   انكنيم ـ  كامل ادا مي ميداني كـه  ، چون آيه در مقام بيان آن نيست، و تو  تعالي 

هاي وضعي اسـت وگرنـه حجـم         روش ما بر اكتفا به حدود داللت آيه به يكي از داللت           
  .حمل كنندآن را ها و چارپايان نتوانند  شود كه ديگر انسان كتاب آنقدر زياد مي

 و برادران شايسته مرا از آوردن مطالب و مسائل به صـورت اشـاره معـذور بدارنـد،                 
گاهي تكرار صورت گرفته است؛ زيرا اگر         واهم كه اگر گه   خ  از آنها پوزش مي   طور    همان

  .خدا بخواهد و به كمك او باشد تكرار ما از تجلي است
 

   سومهمسأل

  در كيفيت اتّصاف خداوند متعال به صفت كالم اختالف 
، پـس سـخن     انـد  بر حدوث كالم استدالل كرده    معتزله به اين آيه و تمام آيات مشابه آن          
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  ، بـرخالف اشـاعره      دليـل بـر حـدوث قـرآن اسـت          »ا أنزل اليـك   يؤمنون بم «: خداوند
  كه معتقد به قدمند ولي آنها به سبب ناتواني براي رسيدن بـه مـراد و مفهـوم حقـايق و                     

گانـه اسـت،     خداوند متعال به كالم نفسي، كه يكي از قـدماي هـشت           : مغز مطالب گفتند  
انـد كـه     را اعتبار كـرده   شود،پس آنها وراي كتاب و كالم لفظي، كالم ديگري           وصف مي 

الكتـاب   تحـة هـاي فـا   كـه در ذيـل بعـضي بحـث    طور   همان 1شود، كالم نفسي ناميده مي   
  .گذشت

 هر چيـزي كـه از صـفات         :اند يافتگان قائل  و آنچه شيعه اماميه و علماي گروه نجات       
هـر  » كالم« ثابت است، ولي     وند متعال اود براي خد  ش يكمال براي اصل وجود شمرده م     

 متكلم بودن حق اول، مانند متكلم بودن ديگر بنابر اين تناسب خود آن است و      چيزي به   
دهنـدة آن حقيقـت و       مردم معنا ندارد و خداوند متعال متكلم است به كالمي كـه نـشان             

  : كه به فارسي گفته شده استطور   همانآشكاركننده ماهيات و اعيان ثابته است
  2 همه عالم كتاب حق تعالي است         به جان آنكه جانش در تجلي است  

به صيغه ماضي مجهول آوردن، اشاره است به اينكه توجه به كيفيت انتـساب              : گزيده
و به كيفيت آنچه نازل شده است، مخصوص به گروهي خاص اسـت و بـراي هـركس                  
ورود به آن جايز نيست، پس آيه شريفه دليل بر حدوث اين كالم شنيده شده و قرائـت                  

كه بـه بعـضي     طور     همان كند، ف كسي كه قدم همانند اين را گمان مي        شده است، برخال  
  3.مايه از متكلمين نسبت داده شده است افراد كم

اگر مراد معتزله اين است كه خداوند متعال متكلم و گوياي به آن             : و به طور خالصه   
باشد، به جنون نزديكتر است و نزديـك          متبدل مي  اصوات و حروف دگرگون و متغير و      

كه زائد بر ذات خداوند متعال      ( كالم نفسي : اند  آن چيزي است كه اشاعره توهم كرده       به
منشاء اتّـصاف خداونـد متعـال بـه كـالم           ) شود گانه شمرده مي   است، و از قدماي هشت    

  . است
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و موافق برهان و كشف و شناخت عرفاني اين است كه ساية گـسترش يافتـه او بـر                   
دهنـده و    نروايي او بر حقايق تاريـك، و نـور روشـني          سر ماهيات امكاني، و سيطرة فرما     

  1.آشكاركنندة او به اعيان ثابته، كالم الهي است
  2 همه عالم صداي نغمة اوست           كه شنيد اينچنين صداي دراز      
  

   چهارممسأله

  پيرامون فروفرستادن كتب برحقيقت محمديه
يؤمنون بمـا أنـزل اليـك و مـا     «: دمقتضاي اسلوب و روش اين است كه آيه اينگونه باش    

بـه ذهـن    كنـد،     آنچه را حديث معروف تأييد مـي       بنابر اين و  » أنزل من قبلك علي رسله    
كنت مع النبيين سرا و مع رسول اهللا ـ صلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم ـ      «:  كهكند خطور مي

نكـه حقيقـت كامـل      و آن اي  » )ص(خـدا  من پنهاني با پيامبران بـودم و آشـكارا بـا رسـول             3؛جهراً
 ، درخـشنده  هيـ  عبارت از حقيقت محمديه بلندمرتبـه و علو        ،كننده به انواع تجليات    جلوه

 سـرمدي اسـت؛ و همـة        ابـدي ازلـي    و مظهر براي ظـاهر       ،ظاهر در مظاهر متأخر متقيد    
خبر و روايـاتي     باشند، و احاديث بسيار و      نازل مي  لويكتابهاي آسماني بر آن حقيقت و     

كند، و ممكن اسـت بـه         گفتار عرفاني و درخشش ملكوتي را تأييد مي        كه كم نيست اين   
  . هاي ديگر توضيح بيشتري درباره آنها بيايد مناسبت

عبـارت  » يؤمنون بما أنزل اليـك    «سپس اينكه مقتضاي اطالق سخن خداوند متعال        
است از ايمان به جميع آنچه از تكوين و تشريع بر او نازل شده است، چون صور كمال                  

 مواد، بعد از نزول بر انسان كامل، كه به سبب او خداوند متعال قـوا و اسـتعدادات را        در
پس آنچـه بـر او      . بندند نقش مي رساند،   ها به روشنايي مي    از نقص به كمال و از تاريكي      
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نازل شده محدود به كتب تدويني و احكام شرعي نيست؛ و بسياري از احاديث به ايـن                 
كننـد؛ و از جملـه آنچـه در           اهل يقين و ايمـان اشـاره مـي         قاعده علمي همراه با كشف    

 1؛ارادة الرب في مقادير اموره تهبط اليكم و تصدر من بيـوتكم «: زيارت معروفي است كه 
، و خداونـد    ».شود  آيد و از خانه هاي شما صادر مي         ارادة پروردگار در تقديرات امور بر شما فرود مي        

  .مستقيم است  گر به صراط هدايت
  

   پنجمألهمس

  پيرامون وجود بهشت و جهنّم
بهشت ( داللت دارد بر اينكه سرزمين آخرت        2ظاهر آيه شريفه و روايات پيرامون معراج      

آورند و آن     كه به غيب ايمان مي    طور     همان هم اكنون موجود است و اهل تقوا،      ) و جهنّم 
آورنـد و     ن مـي  اكنون موجود است و به آنچه بر تو و آنچه پيش از تو نازل شده ايما                هم

اكنـون و    اكنون وجود دارد؛ همچنين آنها به آخرت يقين دارنـد و آن نيـز هـم                آن نيز هم  
لفظي وضع شـده    » آخرت«وجود دارد، و اين اقتضاي آن است كه          نشئة غيبي  بالفعل در 

و اين به خالف   . پس بايد حقيقتي در برابر آن باشد      . براي معناي خارجي مانند دنيا باشد     
اند، كه براي آخرت و برزخ و دنيا، مكان و ظرفـي              ت كه اهل برهان پيموده    آن چيزي اس  

و اگر هيچ جسمي نبود، چيزي به نام        .  اهل دنياست  عِبوجود ندارد، بلكه همة آنها از توا      
دنيا نبود، و همچنين اگر در برزخ موجود برزخي نباشد، برزخ مسما و حقيقت خارجي               

رونـد و چيـزي      ايي است كه از شهادت به غيب مـي        ندارد، بلكه برزخ از توابع موجوده     
اين اشخاص و ملكات آنها و توابع ملكات آنهـا وجـود نـدارد و همچنـين                 ) غير(وراي  

 معـاد و حـشر و اصـحاب       ] ارباب[آخرت؛ و آن هم خبري وراي موجودات و صاحبان          
  هـاي اعمـال حـسنه و سـيئه و ملكـات فاضـله و رذيلـة آنـان                    و تجـسم   بعث و نـشور   

  .نيست
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و به بيان ديگر؛ بهشت و جهنم اگر در قـوس نـزول باشـد، معنـايي بـراي              : گويم  مي
 تداخل دو قوس     و اهل دنيا به آن نيست زيرا الزمة آن قطع شدن سير          ) برگشت(رجوع  

 و اگـر در     1.إنا هللا و إنا اليـه راجعـون       : فرمايد  و خداوند تعالي مي   . صعود و نزول است   
حقيقتي جز به پيروِ حقيقت اهـل بهـشت و جهـنم    قوس صعود باشد، پس براي آن دو،       

  .وجود ندارد
ها بسياري از دانشمندان به انكار بهشت و جهنّم خارجي            و به سبب امثال اين برهان     

  .اند پرداخته
 و حق اين است كه التزام به جمـع بـين دو بهـشت و دو جهـنّم متـصل و منفـصل               

نـي نـوراني و كثـرت       ممكن است؛ چون طريق و چگونگي حاصـل شـدن كثـرت عقال            
اي نيـست كـه علمـاي مـشاء و            آنگونه] ظلماني[برزخي مقداري و كثرت مادي تاريك       

 بلكه اينجا، حق با اهل يقين و عرفان و ايمان است، به تفـصيلي               2اند،  اشراق مطرح كرده  
  .آيد تعالي ـ ميشاءاهللا   انها ـ كه در بعضي مناسبت
م هيچ منعي وجـود نـدارد، بـراي تحقـق           دي شرح كر  الحكميةقواعد  و بنابر آنچه در     

بهشت و جهنّم در عالم غيب، به ظهور اسماء مقتضي بـراي بهـشت و جهـنّم و رجـوع                    
اهل دنيا و ماده به آنها به وجهي كه در جاي خودش توضيح داده شـده و ثابـت گـشته                     

هـا   است، و اآلن مجالي نيست كه وارد شرح آن شويم و خداوند عالم به اسرار و پنهـان                 
بـه ايـن غـذاي عرفـاني و سـفره           » و باآلخرة هـم يوقنـون     «ست و قول خداوند متعال      ا

  .خوب تأمل كن كند؛ ملكوتي ايماني اشاره مي
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   ششممسأله

   ناميده شدن معاد به آخرتپيرامون
گردد كه خانة آخرت،     از توصيف معاد به آخرت، يا از كنايه آن به لفظ آخرت، ظاهر مي             

ود است و اين عالم از جهت تقدم در خلقت و تكوين مقـدم       عالم آينده و متأخر در وج     
تعبيـر شـود، و     ] پاياني[بر آن است، و چه بسا از اين عالم به خانه اولي در برابر آخرت                

وجود خـارجي بـراي آخـرت       : گويد اين همچنين مناسب است با سخن آن كس كه مي         
 وجود تكـويني    جداي از وجود خارجي اهل آخرت نيست، زيرا آن چيزي كه از جهت            

شود كـه فـيض نخـست بـه          متقدم است و چگونه تعقل مي     ] وجود[متأخر است معلول    
ماده نازل شود، سپس دوم به مجرد، در حالي كه خانة آخرت از اين خانه دنيـا حاصـل                   

  !كنند؟ نشده است، زيرا اهل دنيا بر آن سير و عبور مي
ول اهـل آخـرت بـر آن        توصيف به آخرت به جهت تأخير نـز       : مگر اينكه گفته شود   

پس فهم كن و تدبر نمـا؛   آيند، سپس به آن عالم، است، زيرا آنان نخست به اين عالم مي  
شـاءاهللا     ان آيـد،  هـاي ديگـر مـي      و اينجا نكات ديگري است كه تفصيل آنها در مناسـبت          

  .تعالي
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  عرفان 

  بحث اول

  پيرامون وجود آخرت
بدون توصيف آخرت بـه چيـز معلـومي،         يقين به آخرت و اعتراف به عالم دوم و اخير           

باشـد، زيـرا اشـياء ـ بنـابر       اشاره است به اينكه هر لحظه در هرشأني دنيا و آخرت مـي 
هاي اسناد داده شده به اسما و صفات گوناگون ـ هـر روز     و بنابر جلوهشان حركت ذاتي

بين دنيـا   بدون تقابل   » و باآلخرة هم يوقنون   «: پس كالم خداوند متعال    در شأني هستند،  
و آخرت و بين اندازه معين و مشخص از دنيا، در قـوت ايـن ظهـور اسـت كـه متّقـين                       

 و مؤمنين موصوف به آن اوصاف نيكو و منـزه از             موصوف به آن اوصاف جمال و كمال      
باشد؛ بلكـه متوجـه بـه عـالم        هاي گناه، تنها نظرشان محدود به آخرت خاص نمي         پستي

باشند چون آخرت در بـاطن دنياسـت و بـر            در آن مي  باشد، و آنان هر لحظه       آخرت مي 
كنند و همـه حقـايق       اهل آن سيطره دارد و اهل آن هميشه در آن هستند و به آن نظر مي               

به لحاظ توجه ايشان به آخرت اخير در قوس صعودي در آخـرت هـستند و بـه لحـاظ            
طـور    همـان ستندباشند، بلكه آنها عين دنيا ه   توجه به اين كشتي و اين مركب در دنيا مي         

  : و چه خوب سروده است. باشند كه عين آخرت مي
     عارفان هر دمي دو عيد كنند               عنكبوتان مگس قديد كنند  
  

  بحث دوم

  پيرامون خلوص تقوا
شـود كـه متّقـين بـه غيـب ايمـان             استـشمام مـي   » و باآلخرة هم يوقنون   « : از آية كريمه  

كننـد؛ بـدون     ارند و از آنچه ايشان را روزي داديم، انفاق مي         د پا مي  آورند و نماز را به     مي
هـاي دنيـوي و صـفات اخـروي و بـدون ريـا               توجه به پيامدهاي ايـن ايمـان از نيكـي         
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آنان از همة اغـراض و اهـداف راجـع بـه     ] بدني[ وخودنمايي، بلكه اعمال قلبي و قالبي  
هاي عـالم امكـان    گيامورشان پاك و خالص است، و در حالي كه پاك و خالص از آلود    

هاي نفساني و بلكه عقالني به آنچه بر تو و آنچه قبـل از تـو                 هستند و بدون نصيبي از لذت     
و بـاآلخرة هـم     «: گويـد   آورند؛ و به اين سبب خداوند متعال مـي          نازل شده است، ايمان مي    

أنهـم  : فرمايـد  كنند ـ و يا نمي   يعملون ـ براي آخرت عمل مي ةلآلخر: گويد و نمي» يوقنون
ـ بلكه آنان موجـوداتي فـارغ از    شوند  يحشرون ـ ايشان در آخرت برانگيخته مي ةفي اآلخر

  . هاي مادي هستند هاي تاريك و از آن پستي اين خواسته
از اهل تقوا و مـؤمنين كـساني        : و به اين دليل در احاديث شريف ما وارد شده است          

و در آن احاديـث آمـده       . كنند شوند و به آن توجهي نمي      هستند كه به بهشت دعوت مي     
تـر اسـت از      همانا بهشت به سلمان مـشتاق      1؛أن الجنة أشوق الي سلمان من سلمان إليها       «: است

. هاي نفساني دنيوي و آخروي گذشته اسـت        زيرا سلمان از مرز خواسته    . »سلمان به بهشت  
  .خداوند متعال روزي ما كند

اولئك علـي هـدي مـن    «:  شـود  معنا صحيح است كه پس از آن گفتهبنابر اين پس  
  .»ربهم و اولئك هم المفلحون

  

  بحث سوم

  يقينبه رسيدن كمال ايمان در 
  كنـد بـه اينكـه        تقديم جار و مجرور و افادة حصرِ يقينِ متّقـين بـه آخـرت، اشـاره مـي                 

تماميت يقين متّقين و كمال ايمان اهل يقين به حاصل شدن يقـين بـه آخـرت اسـت و                    
رونـد مگـر در علـم يقينـي بـه       كنند و فرو نمـي   الم آخرت توجه نمي   گويا آنان جز به ع    

  .آخرت
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كند كه علم و يقـين ايـن افـراد كـه بـه اوصـاف                 به اين اشاره مي   : و گفته شده است   
پيشين وصف شده و يقين به آنان اختصاص دارد، تنها متعلق به آخرت است؛ زيرا آنان                

ند و توجهي بـه غيـر آخـرت         داد آخرت را هدف و نهايت سعي و كوشش خويش قرار         
كنند تا يقين آنان به آن تعلّق گيرد؛ بر عكس ديگران كه همانا دنيا را منظور و هدف                   نمي

اي به علم نفساني خود بـه        اند و هيچ عالقه     داده و آخرت را پشت سر انداخته       خود قرار 
   و  باشـد،   آخرت ندارند؛ زيرا علوم آنـان محـدود بـه دنيـا و لـوازم زنـدگي در آن، مـي                    

   من الحيـاة الـدنيا و هـم عـن اآلخـرة         يعلمون ظاهراً «: غيريقيني است هاي    خواستهآنها  
  ، ».شناسـند و ايـشان از جهـان واپـسين غافلنـد            آنـان ظـاهري از زنـدگي دنيـا را مـي            1؛هم غـافلون  

  ، و بـه فارسـي خـوب گفتـه شـده            ».آن، نهايت دانش آنـان اسـت       2؛ذلك مبلغهم من العلم   «
  : است
  ي گرفتـايــوراخ دانــور ســرفت       در خـي گـايــوراخ بنــن سـدريــان
  ي استـ   همچون طالب علم دنياي دن   ي دانش نه بهر روشني است ـون پـچ
  الصـد از اين عالم خـه تا يابـ   ني ك    ر عام و خاصـم است بهـالب علـط

  3شت سردچونك نورش راند از در گ رد      ـهمچو موشي هر طرف سوراخ ك
  

  بحث چهارم

  حشرعموميت 
در آنچه گذشت روشن شد كه تقوا صفت عام براي همـه اشياسـت، و اينكـه توصـيف                   

باشـد،   هرچيزي به تقوا و دوري نمودن از تخلف اوامر  تشريعي و تكويني صـحيح مـي       
  پـس آن، » .مـا فرمـانبرداران آمـديم    4؛اتينا طائعين «: ها و زمين گفتند    كه آسمان  پس هنگامي 
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هاي نفـساني بـه اطاعـت و فرمـانبرداري نـزد             ين تقوا و دوري از تمايالت و خواهش       ع
مولي است؛ و اينكه اين كتاب براي متّقين هدايت است، و به صيغه جمع مخصوص بـه       
موجودات داراي عقل آورده شده است، آنگونه كه عوام آن را باور دارند به دليل تغليب                

رار گرديـده از ثبـوت علـم مركـب بـراي همـة              نيست، بلكه به جهت آنچه بيـان و تكـ         
يسبح له من في السموات و االرض و الطّير صافات كلّ قـد             «. واحدهاي طبيعي است  
كننـد    ها و زمين است و پرندگان بال گشوده او را تسبيح مي            آنچه در آسمان   1علم صالته وتسبيحه؛  

  » .دانند و همگان نماز و ستايش خود را مي
ف ياد شده صفت تمامي متّقين از انـواع مـادي و روحـاني اسـت،                 اوصا بنابر اين  و  

بلكه اين اوصاف صفت اسماء و صفات است، و يكي از آن اوصاف اين است كه آنـان                  
شود كـه    به آخرت يقين دارند و از آنجا كه آيه در جايگاهي است كه از آن استشمام مي                

دن و برانگيخته شـدن بـراي        از آن زنده ش    ،برانگيخته شدن براي متّقين ثابت است، پس      
  .شود همة متّقين از انواع مختلف فهميده مي

هاي گذشته و نوشتارهاي پيشين، آيه در موضع افادة مـدح            آري، بنابر بعضي تقريب   
شورين، و بنابر فرض    حاهل يقين به آخرت است، چه از محشورين باشند و چه از غيرم            

ـ چـون آنـان در عـالم         ام آنان باشد  دوم خواه عدم برانگيختگي آنان به جهت بزرگي مق        
 ـ و خواه به سبب عدم لياقـت آنـان    اند برانگيخته شدهاسماء و صفات بلكه عالم ذوات 

  .براي برانگيخته شدن باشد، پس بينديش تا خوب بشناسي
و پنهان نيست كه جهت مدح، يقين به آخرت و به اصـل معـاد و عـالم دوم اسـت،                     

ر باورها؛ بر اساس اين آية كريمة شريفه بـه آن ضـرر             ولي اختالف مردم در حشر و بناب      
  .زند نمي

  
  افاده و كفايت 

عالم آخرت پايان حركات اشتياقي و شوقي و منتهاي سير اهل سفرهاي روحاني نيست،              
                                                 

  .41/ نور . 1
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، يـا از خانـة آخـرت، تمـام          باشـد   مي و توصيف نسبي      است بلكه خانة آخرت ميانة راه    
» يؤمنون بالغيب«كه از كالم خداوند متعال    طور     همان .عوالم آيندة غيبي اراده شده است     

تمام عوالم و وجودات محض غيبي متقدم اراده شده است و خواه اعم باشد؛ و خداوند                
  .داناتر است
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  بحث تاريخي
هـاي آسـماني نـازل     هاي ابراهيم و موسي سخن گفته و از كتـاب        آيات بسياري از كتاب   

ها و الـواح و    شاهدي قطعي بر تعداد آن كتاب  شده بر پيامبران گذشته خبر داده است، و       
بر تعيين پيامبران الهي كه به وحي و انزال شـرافت يافتنـد و آنـاني كـه چنـين شـرافتي                      

  خواهـد آمـد     مـسأله    هـاي ديگـر بيـان مفـصل ايـن          و در برخي مناسبت   . نيافتند، نيست 
 نياز نداريم؛ تـا  ، مسألهتعالي ـ اكنون به شناخت و جستجوي اسناد و مدارك شاءاهللا   انـ

  .خواننده بزرگوار بر امري قطعي و موضوعي روشن آگاهي پيدا كند
ستي  و ابوحـاتم     يكنيم به روايتي كه حسين آجـر       و اينجا اشاره مي    آن را روايـت     بـ 

اي رسول خدا، خداونـد متعـال چنـد كتـاب           «: گفتم: ذر كه گفت   كردند، در حديث ابي   
ب و چهار كتاب، خداوند متعـال بـر شـيث           صد كتا : نازل كرده است؟ حضرت فرمودند    

سي كتاب و بر ابراهيم ده كتاب و بـر موسـي قبـل از    ) ادريس( بر اخنوخ پنجاه كتاب و 
 فرمـوده  است  و تورات و انجيل و زبور و فرقان را نـازل               فرمودهتورات ده كتاب نازل     

  1».است
  

  اخالق و موعظه

 زمـان طلـوع حقيقـت بـر قلـب تـو             بخشنده، اي خوانندة بزرگوار و اي برادر مهربان و       
دهنده باشي، و به تحقيق كه زمان ظهور ايمـان           فرارسيده است تا هشداردهنده و بشارت     

ويقين فرارسيده است تا قرآن و فرقان در تو تجلي نمايد، و بر تو باد كه پس از قرائـت                    
ت، و آگاهي به آنچه در اين آيات و داليل روشن از اسرار ايمـاني و نكـات يقينـي اسـ                    

هـايي بـراي اهـل يقـين         تالش و كوشش كني تا از اهل يقين باشي، زيرا در زمين نشانه            
  . است

پس اي برادرم و اي نورديدگانم، يقين تنها تلفظ و حضور در ذهن نيست، و آن نـه                  
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ـ  كه شيخ عبداهللا انصاري گفتـه  طور   همانعلم برهاني است و نه بناي عملي، بلكه يقين 
: و گفته شده است. باشد اه است، و آن نهايت مرتبه عامه مياست ـ مركب حركت در ر 

  : باشد يقين اولين قدمگاه خاصه است و داراي سه درجه مي
شـده اسـت، و پـذيرش        اليقين، و آن پذيرش آنچه از حق ظـاهر         علم: درجة نخست 

  .آنچه از حق غائب است و ايستادگي بر آنچه به حق بر پا است
نيازي از استدالل به دريافتن و از خبـر بـه ديـدن، و               ن بي اليقين، و آ   عين: درجة دوم 

  .شكافتن شهود و مشاهده حجاب علم را
اليقين، و آن درخشش نور حق به كنار رفتن حجاب و ظهـور حـق،                حق: درجة سوم 

  1.سپس رهايي از رنج و سختي يقين، سپس فنا در حق اليقين
گـر از پروردگـار عالميـان، و        ترسـد م   آنگاه كه انسان مؤمن از اهل يقين باشد، نمـي         

سازد مگر براي پروردگار صـاحب عـرش اسـتوار، و            دهد و چيزي نمي    كاري انجام نمي  
  .كند مگر نهايت آرزوي عارفان را كند و آرزو نمي تأمل و تفكر نمي

ها و اوراق آمده فريفته      به آنچه در اين كتاب    : ايم كه بارها بيان كرده   طور     همان :گزيده
نكات ادراكي افتخار مكن، زيـرا       ل شدن و فرورفتن در حقايق مفهومي و       و به داخ  . مشو

افتخـار و تمــام افتخــار هــدايت يـافتن بــه ســوي هــدايت قرآنـي و بــه انــواع انــوار و    
هاي فرقاني است؛ تا يقين كني به اينكه هيچ هستي، و اين راسخ در روح تـو و    روشنايي

  :ملكة قلبت باشد و زمزمه كني به اين شعر
        2ونــه راجعـا اليـانّـدم كـويـس عدم گردم عدم چون ارغنون            گ پ   

يا أيها الناس أنتم الفقراء إلـي       «: و در هر صبح و شام اين آية كريمه را تالوت كني           
نيـاز سـتوده     اي مردم شما نيازمندان به خداوند هستيد و خداونـد بـي            3؛اهللا و اهللا هو الغني الحميد     

  . تعاليشاءاهللا   ان،د متعال مرا از اين جام روزي نمايد، خداون».است
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همانا كمترين چيزي كه  1؛إنّ أقلّ شيء اوتيتم اليقين«: و در احاديث شريف ما آمده است
مـورد آن   و ايـن يقـين چيـزي اسـت كـه خداونـد در      » .باشد به شما داده شده است يقين مي      

وردگارت را عبادت كن تا يقين بـراي تـو          پر 2؛واعبد ربك حتي يأتيك اليقين    « :فرموده است 
گردد مگر از نزديك با چشم قلب ببيند و مشاهده كنـد             و يقين حاصل نمي   » .حاصل گردد 

اين يقيني است كه     و تا آنجا كه با گوش حقيقت صداي مرگ و جان كندن را بشنود، و              
يرامون اگر در اين عالم حاصل گردد گاهي موجب اختالل نظام گردد و خداوند متعال پ              

وات و االرض و ليكون ماو كذلك نري ابراهيم ملكوت الس«: اين يقين فرموده اسـت   
»  .ها و زمين را نشان داديم و تا از اهل يقين گـردد             و اينگونه به ابراهيم ملكوت آسمان      3؛من الموقنين 

و او پيش از آنكه بميرد، حقيقت و آخرت و  باطن دنيا را ديد و نـسبت بـه آن از اهـل                        
  . بوده استيقين

پس اي عزيز سختي و مشكالت به ما و خاندان ما رسيده اسـت، و ظلـم بـا مـا در                      
راحتي و سختي همخانه است و از اين سفر رنج شديد و سختي بـسيار بـه مـا رسـيده                     
است، پس پيمانه را براي ما پر كن و بر ما ببخشاي؛ تا توانايي يـابيم كـه از اهـل يقـين                       

ايـم و     خالي گشته ها    و وهم ها    كه از گمان   صل شويم، در حالي   باشيم و تا به درگاه تو وا      
ايم و در گروهي قرار نگيـريم كـه خداونـد متعـال در               به زيور يقين و ايمان آراسته شده      

علمي بـراي آنـان نيـست، مگـر          4؛ما لهم به من علم إلّا اتّباع الظّنّ       «: حق آنان فرموده است   

و جحـدوا بهـا و   «:  كـه در حـق آنـان فرمـود      و نه از گروهـي       ،بلكه» .پيروي ظن و گمان   
و نفس آنان نسبت به آن يقين داشت و به جهت ظلم و سركشي               5ً؛استيقنتها أنفسهم ظلماً و علوا    

ربنـا  «: دهند با اين كالم خداوند متعال كـه       و نه از  آناني كه ندا سر مي        » .آن را انكار كردند   
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پروردگارا ديديم و شنيديم، پس برگـردان        1؛نابصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحاً انا موقنو       
  ».دهيم چون اهل يقينيم ما را كه عمل صالح انجام مي

ايم تا ما را از كساني قرار دهي كـه            اي سرور و موالي ما، ما روي به سوي تو نموده          
 2؛لترونّ الجحيم ثم لترونّها عين اليقـين      «اي تا اينكه      نعمت يقين را بر آنها بخشش كرده      

  ».را ببينند سپس آن را به ديده يقين ببيننددوزخ  
آيد كه براي يقين ـ افزون بـر مراتـب ـ ويژگـي        پس، از اين آيات شريفه بدست مي

شگفتي است و آن ديدن آخرت در دنيا، و مشاهده غيب در ظاهر، و ديـدن حقـايق در                   
  .و خداوند به اسرار آن عالم است. زمان اتصال و همراهي با مجازها است

  

                                                 
  .12/ سجده . 1
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  فسير و تأويلت

  ها و مسالك بنابر مشرب
  روش اخباريون

اي محمد ـ صلي اهللا عليه و آله و سـلم ـ    » يؤمنون بما أنزل اليك و ما انزل من قبلك«
 پيش از تو بر پيـامبران شايـسته نـازل شـده اسـت ماننـد       به آنچه بر تو نازل شده و آنچه       

و بـه   ؛  و باآلخره هـم يوقنـون     «آورند   تورات و انجيل و زبور و صحف ابراهيم ايمان مي         
اي است كه در آن پاداش  كنند كه آخرت همان خانه  ؛ و در آن شك نمي     »آخرت يقين دارند  

اند و مجازات اعمال زشت به اندازه آنچه انجـام           اعمال نيك به بيشتر از آنچه عمل كرده       
   1.باشد اند، مي داده

 و در تفـسير     ،ن دارنـد  و نزديك به آن، اين است كه متّقين به آخرت و رجعـت يقـي              
مورد كـالم خداونـد      در«: ـ نقل شده است كه فرمودند      السالم ـ عليه  عياشي از امام باقر   

ه رجعت كه حق اسـت      بيعني  » آورند به آخرت ايمان نمي   ؛  ةالذين اليؤمنون باآلخر  «: متعال
  2.»آورند ايمان نمي

ـ السالم عليهـ  و از كتاب كافي از امام صادق   پيرامـون  «: ست كه فرمودند نقل شده ا 
بـراي  » اي نيست در آخرت براي او بهره  ؛  و ما له في اآلخرة من نصيب      «: كالم خداوند متعال  

  3».اي نيست او در دولت حق مهدي ـ عجل اهللا تعالي فرجه الشريف ـ بهره
آخرت «سن عاملي آمده است كه      الح  ابي األنوار أةمرر  اين گمان كه در تفسي    : گويم مي
 در نهايـت سـستي اسـت؛ و اگـر گمـان او              4،»ب الهي كنايه از اين مفاهيم اسـت       در كتا 

اي خاص و سورة معيني است و هيچ دليل روايتي بر اينكـه تأويـل                صحيح باشد، در آيه   
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 .568، ص 4؛ نورالثقلين، ج 361ص  ،1ج كافي، : رجوع كنيد به. 3
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كـه  طور   همانباشد، وجود ندارد؛ـ السالم   عليهمـ آخرت در همة آيات، رجعت يا ائمه  
 بـاآلخرة هـم      هـم   اليؤتـون الزكـاة و     ،الـذين ويلٌ للمشركين   «در كالم خداوند متعال     

يعنـي آنـان    » .پردازند و در حالي كه به آخرت كافر هستند         واي بر مشركين كه زكات نمي      1؛كافرون
نقـل  ـ الـسالم    عليهـ  همچنين از كافي از أبان بن تغلب از او  2به ائمة ديگر كافر هستند،

  3.شده است، پس به آن مراجعه كن
  

  روش اهل تفسير

يعني آنچـه  » .آورند به آنچه بر تو نازل شد    كساني كه ايمان  مي    ؛  لذين يؤمنون بما أنزل اليك    ا«
اند؛  آورده» از تو  پيش؛  من قبلك «اي و آنچه برخي پيامبران       از جانب خداوند متعال آورده    

كنند، بدون تمايز گذاشتن بـين آنهـا و آنچـه را از جانـب پروردگارشـان                  را تصديق مي  
و برانگيخته شـدن    » و به آخرت يقين دارند    ؛  و باآلخرة هم يوقنون   «كنند؛   ر نمي آوردند، انكا 

  .كنند و شئون ديگر آخرت را تصديق مي
 و در اصل اين آيه كريمه از جهت معنا بـه          4اينچنين از ابن عباس روايت شده است،      

 در   آنان نيست، و همانا اختالف مفسرين در مراد از موصوفين بـه آن             بينظاهر اختالفي   
باشد؛ اينكه آيا آنان همان افراد پيشين ياد شده هستند يا غير آنها؟ اينجـا سـه       اين آيه مي  

  .نظر است كه ما به اختالف و آنچه حق است، در آيات پيشين اشاره كرديم
كتـابي و   : كافر و منافق، و مؤمنين هم دو صـنف هـستند          : كفار دو نوع هستند   : نتيجه

 از  پيـروي جرير به    مؤمنين كتابي است، كه انتخاب ابن     عربي، و اين كريمه مخصوص به       
مسعود و گروهي از صحابه است،       عباس و ابن   پيرو ابن در اين نظر     است، و او نيز      يسد

                                                 
  .7 و 6/ فصلت . 1
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  1.كند و برخي روايات آنها آن را تأييد مي
  . و در گذشته ـ به جهت موافقت با بعضي آنها ـ عموم كتاب و آيه را دانستي

و آن » .آورنـد  به آنچه بر تو نازل شـده ايمـان مـي   ؛ ن بما انزل اليك   يؤمنو«: تفسيري ديگر 
يعنـي  » و باآلخرة هم يوقنـون  «چيزهايي است كه بر انبياي پيش از تو نازل نشده است،          

در آخر كار، و مدح را در آخر آورده است و داستان اين است كه آنها بـه كتـاب يقـين                      
  . ده يقين دارنددارند، يعني در نتيجه به آنچه بر تو نازل ش

، يعنـي بـه آنچـه در        »يؤمنون بما أنـزل اليـك     «و نزديك به آن اين سخن است كه         
، و آنچه پيش از آمدن به مدينـه برتـو           »و ما أنزل  «آورند؛   مدينه بر تو نازل شد ايمان مي      

؛ يعني به آنچه بـر      »و باآلخرة «نازل شد، و در حالي كه تو در مكّه يا در راه مدينه بودي               
و ماننـد كـساني نيـستند    . يقين دارند» يوقنون«شود   ديگر آيات پس از آن نازل مي      تو از   

شوند، بلكه متّقين و مؤمنين به هر آنچه         آورند و به بعضي كافر مي      كه به بعضي ايمان مي    
بر تو نازل شده است بدون كفر ورزيدن به برخي و ايمان آوردن به برخي ديگـر يقـين                   

  .و خداوند عالم است. دارند
   

  روش فقيه

و » و مـا أنـزل مـن      «؛ به آنچه از قرآن بر تو نازل شده اسـت            »يؤمنون بما أنزل اليك   «
آورند، در برابر كافرين به اصـل نـازل          آنچه از تورات و انجيل نازل شده است ايمان مي         

شود  مقام افادة ايمان به جميع آنچه نازل شده و مي          شدن و اصل نزول قرآن، پس آيه در       
  .از اين جهت ساكت استبلكه . نيست
آورنـد و در آنهـا و در روز          و ايمان مي  » و به آخرت يقين دارند    ؛  و باآلخرة هم يوقنون   «

 مخصوص براي روز قيامت شده است، يا        يا وضعِ » آخرت«كنند؛ چون    قيامت شك نمي  
  . به آن استمنصرفدر كتاب و روايات و ادعيه 
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  روش حكيم

؛ ايماني كه همراه ايمـان بـه   »ندآور  ايمان ميه تو نازل شدبه آنچه بر؛ يؤمنون بما أنزل اليك «
 چـون   ،هـاي آسـماني    بر تو، از كتـاب    » .آنچه قبل از تو نازل شده است      ؛  ما أنزل من قبلك   «

انسان كامل صورت پاياني انسانيت است، پس تمام آنچه پيش از او ـ صـلي اهللا عليـه و    
هللا عليه و آله و سلم ـ نازل شده است  آله و سلم ـ نازل شده است در سرّ بر او ـ صلي ا  

، بـدون اينكـه     »يؤمنون بما أنزل اليك و ما أنزل مـن قبلـك          «: رو گفته است   و از اين  
، بـر   »ما أنزل مـن قبلـك     «حرف جر را تكرار كند و بدون اينكه اين معنا را برساند كه              

           بمـا  «ن است   ي به يگانگي ايما   پيامبران غير از تو نازل شده است؛ پس در آيه اعالم جد
ــازل شــده و آنچــه پــيش از تــو  ؛ أنــزل اليــك و مــا أنــزل مــن قبلــك  ــه آنچــه بــر تــو ن   ب

  هــاي ديگــر  ، زيــرا قــرآن كتــاب نهــايي و دربردارنــدة كمــاالت كتــاب»نــازل شــده اســت
   هـستند و اينچنـين      هـاي آسـماني، كتـاب الهـي         كتـاب  ها،كه به آن  است  هايي   و صورت 

و سلم ـ جامع و دربردارندة تمـام كمـاالت و صـور     رسول اعظم ـ صلي اهللا عليه و آله  
  .است

  كنـت مـع النبيـين      «و در بعضي احاديث به اين غذاي آسماني اشاره شده اسـت كـه               
   پيـامبران در  ]ديگـر [مـن بـا    1؛سـرّاً و مـع محمـد ـ صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم ـ جهـراً           

  .، و خداوند عالم است».شكاراپنهان بودم و با حضرت محمد ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ آ
اي است كه در     يعني و به آخرت يقين دارند؛ چون آخرت خانه        »يوقنون» «ةو باآلخر «

  .قوس صعود موجود است و اعتقاد به آن و باور قلبي به آن صحيح است
  

  فيلسوف الهية و نزديك به آن است شيو

 آخرت تـابع وجـود    آنان به آخرت ايمان خواهند آورد، به سبب آنچه گذشت كه وجود           
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شـود   آورند، ولي يقـين حاصـل نمـي      اهل آن است، پس آنان به آخرت و معاد ايمان مي          
مگر بعد از حشر و برانگيخته شدن؛ زيرا مشاهده حقيقي پس از بازگـشت و مراجعـت                 

شود، چون آخرت، وجودي جداي از وجود اهـل آخـرت نـدارد؛ و بـه ايـن           حاصل مي 
» يوقنـون «:  قرآن كريم با ايـن كـالم خداونـد متعـال           نكته و درخشش علمي گاه گاه در      

اشاره شده است، پس خميرماية يقين ـ كه ايمان است ـ به مفهوم كلـي حاصـل اسـت،      
ولي حقيقت يقين پس از جدايي از دنيا و ترك لبـاس بـشريت و تـاروپود عـالم مـادي              

  . آيد بدست مي
  

  روش عارف

آورنـد، و    شـده از هـر چيـزي ايمـان مـي         به آنچه بر تو نازل    : »يؤمنون بما أنزل اليك   «
گيـرد؛    اختصاص به قرآن و حديث و تشريع ندارد، پس تكوين و خلقت را نيز دربرمـي               

آورند به آنچه پيش از تو نازل شده به ايمان حقيقـي          و ايمان مي  : »و ما أنزل من قبلك    «
ت كه عبارت   گانه ايمان است، ايماني كه مستلزم اعمال قلبي اس         كه دربردارندة اقسام سه   

هـا و معـارف نـازل شـده در           زدن قلـب بـه حكمـت       است از تحليه، و آن غَرس و قلمه       
 چنين گفته شده   هم هاي الهي و علوم مربوط به مبدأ و معاد و امور آخرت است و              كتاب
آنكه اهل آخرت باشند؛ زيرا آنان        بي» و به آخرت يقين دارند    ؛  و باآلخرة هم يوقنون   «: است

انـد،   ا پاك نشده، و به زينت شهود و ظهور برزخي كبـري مـزين نگـشته   ه  به انواع تزكيه  
كـه هماننـد    » و به آخـرت   ؛  و باآلخرة «هاي جزيي تا قيامت كبري گرفتارند،        پس در برزخ  

و آنان تنها به ظاهر » يقين دارند؛ يوقنون«وجود دنيا موجود است ـ زيرا باطن آن است ـ   
  .»به آخرت يقين دارند؛ خرة هم يوقنونباآل«از زندگي دنيا آگاه نيستند، بلكه 
به سبب انـزال    » آورند كساني كه ايمان مي   ؛  الذين يؤمنون «: و نزديك به آن اين است كه      

بـه  » آورنـد  ايمـان مـي   ؛  يؤمنـون «قرآن بر تو و  به سبب نزول بر تو، اي نبي امي عربي، و                
تـو طـرف    وحي و قرآن كه آن از غيب اعال و حضرت احديت است، بـه سـبب اينكـه                   
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 يخـرج مـن بـين الـصلب         ،خلق من ماء دافـق    «وحي هستي، با اينكه انساني هستي كه        
خـارج  ) هـاي سـينه    اسـتخوان (و ترائـب    ) كمـر (از آبي جهنده خلق شده كه از بين صـلب           ؛  والترائب

  .»شود مي
  1 ندانمت كه در اين دامگه چه افتاده است   ند صفير نز را ز كنگره عرش مي تو    

  .؛ و آنچه پيش از تو بر امثال تو از ناسوتيان نازل شد من قبلكو ما أنزل«
و به غيـر آخـرت بـراي ايـشان يقـين            » و به آخرت يقين دارند    ؛  و باآلخرة هم يوقنون   «

كننـد مگـر    بينند و دنيا را مشاهده و مالحظه نمـي  شود، و غير آخرت را نمي      حاصل نمي 
 اسـت، و اينكـه او هـر زمـان در            اينكه آن، بنابر مقتضيات اسماء و صفات عين آخـرت         

است، و هر موجودي در هر لحظـه در         » القابض«شأني است، و از اسماء خداوند متعال        
است، و هـر موجـودي در هـر         » الباسط«قبضة قدرت اوست، و از اسماء خداوند متعال         

اند، بلكه يكي هـستند      لحظه تحت تسلط خداوند متعال است، پس دنيا و آخرت متالزم          
شود و آن دنيا است و بار ديگر به  اند، پس يك مرتبه به ظاهر نظر مي   بار مختلف و به اعت  

بيننـد بـر     گردد كه آخرت است، و خداوند از آنجا كه نمي          اينكه اين سلسله به حق برمي     
  .آنها محيط است

  
  كننده به درون روش داناي آگاه حكم

ستند و بنـابر محـدود و     ها بنابر قيود و حدود مختلف و مخالف هـ          تمام اين راه و روش    
مقيدبودن در آغوش هم هستند و كتاب الهي غيرمقيد و غيرمحدود است، و راه رسـيدن                

 ، بسيار هاي  هاي گوناگون و طريق    به آن مسدود نيست، پس بر تو باد به تأمل در اين راه            
شود و بـه سـبب آن روح از          مي تا براي تو حاصل شود آنچه به آن قلب از قرآن روشن           

  . يابد اوند هدايت ميجانب خد
اي كـه    به گونـه   ها تناقض و تنافي باشد،     و روش ها    چه بسا بين احتمال   :  اگر بگويي 
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  .جمع آنها به طور عقالني ممكن نباشد و راهي براي پيوست آنها نباشد
 كه برخي از قرآن صـورت       اين سخن است  كند،   از آنچه به ذهن خطور مي     : گويم مي

به سبب انسجام الفاظش و لطـايف   ـ   است كه نازل شد تاظاهر و داراي آراستگي دقيق
هايش ـ معجزة جاويد باشد و قاري و بينندة زيرك به مقاصد و مـرام آن برسـد،     عبارت

كند به حقيقت معناي قـرآن        پس آنچه را انسان براي مثال هنگام القاء و اخذ آن اراده مي            
لباس براي حقـايق اسـت، پـس         ها  و مكان ها    ، بر اساس اشخاص و زمان     بنابر اين است،  

  .خوب تأمل كن
  



 

  
  
  
  
  
  

  م سوره بقرهپنجآيه 
  

  اولئك علي هدي من ربهم و اولئك هم المفلحون

  ».آنان بر هدايتي از پروردگارشان هستند، و آنان رستگارانند«

  

  
  



 

  
  



 

  
  
  
  
  
  

  واژگان و صرف

   اولهمسأل

  »اولئك« ة كلمپيرامون
 و بنابر مـشهور بـين نحـويين، مـذكر و مؤنـث در               اسم اشاره براي جمع است    » اولئك«

 اشاره بـه حـرف بـودن از اسـم بـودن نزديكتـر               ياند و گذشت كه اسما     اولئك مشترك 
  1 .باشند هستند؛ پس حروف اشاره مي

ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك        «: و گاهي اولئك براي غيرعقال استفاده شود      
و آن بـدين سـبب   » .شـود  از هر يك پرسـيده مـي    دل،همانا گوش و ديده و   2؛كان عنه مسؤوالً  

  .است كه صفت سؤال وصف عاقالن است
و بعضي . »اواللك«و نزد نحويين مشهور است كه اولئك براي مرتبه دور است مانند      

 هنگامي كـه    »ذا«اولئك براي مرتبه متوسط است به جهت مقايسه با مثل           : اند گفته آنها   از
  3.نشده باشدغير حرف خطاب به آن اضافه 

كننده بـر عالمـت ـ يعنـي      و حق اين است كه اولئك مركب از كاف است كه داللت
اسـت، كـه در حكـم    » اوالء«باشد،  عالمت براي مخاطب ـ است و آنچه براي اشاره مي 
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اولئـك اولـئكم و   «: جمع است و لفظش مفرد ندارد و بنابر اين صحيح است گفته شـود           
 زيرا شنيده نشدن منافـاتي بـا صـحت آن بـر اسـاس               اگرچه شنيده نشده است،   » اولئكن

الزم بـود بـه وسـيلة آن بـه           و اگر كاف از جهت وضع داخل در لفظ بود،         . قواعد ندارد 
غائب اشاره بشود، كه آن نه سابقه دارد و نه موافق با قواعد است؛ افزون بـر آن قرطبـي            

  بحـث و روح    تصريح كرده است كه كاف اولئك براي خطاب است، با آنكـه از اسـاس              
  1.اگاه نيستمسأله 

 نُحـاس و از . باشد مي» اواللك» «اولئك«و چه بسا ممكن است، گمان گردد كه اصل  
ها اسـت و گفتـه    شود كه اختالف زبان و سخن گفتن به دليل اختالف سرزمين      ظاهر مي 

  2.»اُلُالك«: گويند و بعضي آنها مي» اُالك«: گويند است، اهل نجد مي
اي   اي نـدارد، و بـدون هـيچ شـبهه           ن است كه ايـن سـخن ريـشه        مقتضاي تحقيق اي  

 از اهـل نجـد حكايـت كـرده          حـاس نُها و قبائل است و آنچه را         اختالف از سوي گروه   
مخـالف  » التبيـان «شده است و غير او هم چنين نگفته است، بلكه در كتاب             ناست ثابت   

  .دآي  ـ ميتعاليشاءاهللا   انباشد، كه در ذيل بحث قرائت ـ آن مي
  

   دومهمسأل

  »مفلحون« ة كلمپيرامون
  رسـتگار شـد و بـر آنچـه خواسـت پيـروزي يافـت، و در كـار و تـالش                   : افلح الرجـل  

ـ       «خود كامياب گشت و كارش را صحيح انجام داد و آية كريمـة،                 ي قـد افلـح مـن تزكّ
  د، گمان آن كه پاكي گزيد رسـتگار شـد، و نـام پروردگـار خـويش بـر                   بي 3؛و ذكر اسم ربه فصلّي    

  دســتيابي بــه آنچــه آرزومنــد اســت و در آن نيــك حــالي و : و الفلــح» .پــس نمــاز گــزارد
  رهايي و پيـروزي اسـت، ايـن مطلبـي اسـت كـه              : الفالح. جاودانگي و رستگاري است   
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   1.آمده است» إفالح«در مادة 
شود كـه بـر پيـروزي و رسـتگاري           و شگفت اينكه در آنها ثالثي مجردي يافت نمي        

المثـل آمـده     و در ضـرب   . به معناي شكافت است   ] ثالثي مجرد [ بلكه فَلح    داللت نمايد، 
و فلـح   » .شـود  ان الحديد بالحديد يفلح؛ و همانا آهن با آهن شكافته و بريده مي             «:است
كه اين هم بنـابر  . او را برانگيخت و تشويق كرد :او را فريفت و فلح بالرجل فلحاً  : بفالن

  2.هاي لغت است لغت و كتاب
هـا را پـشت سـر        سـختي ] رستگار شـده  [ گويا مفلح    :بعضي تفاسير آمده است   و در   

» بقـاء «و  ] رسـتگاري [» فـوز «و گـاهي در     . هـايش رسـيده اسـت      گذاشته تا به خواسـته    
: اند رود و آن نيز در لغت اصلِ فالح است؛ و برخي مفسرين گفته   به كار مي  ] جاودانگي[

  3.باشد شكافت و بريدن مياست و اصل آن ] رستگاري[فالح به معناي فوز 
فساد كوشش و اجتهاد آنان پنهان نيست، زيرا رستگاري و نجـات ممكـن اسـت بـا                  

  .ها بدست نيايد و اجتهاد به اين شيوه ريشه و پايه ندارد تحمل سختي
شود كه براي مـادة فـالح اسـتعمال در ثالثـي وجـود               از كتب لغت ظاهر مي    : گزيده

» إفـالح «اسـم از  » فـالح «آيـد؛ پـس    مي» الفوز«ه معناي ندارد، بلكه آن در رباعي مزيد ب 
شود كه افالح به كار نرفته است، بلكه جايز است كه اينگونه باشـد؛    باشد؛ يا گفته مي    مي

  .افلح يفلح فالحا؛ نيك بينديش تا دريابي
  

   سومهمسأل

  معناي هيئت باب افعال
آيـد ولـي بـراي       مي) ردنمتعدي ك (و اگرچه مطابق قاعده، هيئت باب افعال براي تعدي          
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 و از معاني آن آمـدن الزم  1تر گذشت، رود كه تفصيل آن پيش    معناي ديگر هم به كار مي     
أبان و اَضاء و أَنار، و افلح از آنهاست و گاهي بـراي الزم گرديـدن فعـل، و                   : است مانند 

 .د؛ واژگون كرد، پس واژگون ش     كب فأكب «:  مانند ،آيد هم مي ) مطاوعه(براي پذيرش اثر  
  » .فأعرض؛ آشكار كرد، پس آشكار شدرض ع» و«

دار و راه و     هـاي اشـتقاقي اختالفـي ادامـه        و روشن است كه در حدود وضع هيئـت        
در  مـسأله    روشي دقيق و نظرها و آراي مختلف وجود دارد و حقيقـت مطلـب در ايـن                

گـان  تعالي ـ از نظر تو خواهد گذشت كه بر بزر شاءاهللا   انهاي مناسب آن ـ  برخي بحث
  . اين فن و علماي اصول پنهان گشته است

  

                                                 
  .550، ص 1، ج 7فسير فاتحه، آية ت: رجوع كنيد به. 1
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  قرائت 
هـاي   »هـاء «را به ضم هاء قرائت نموده است و همچنين ديگـر            » من ربهم «هرمز،   ابن. 1

جمع مذكر و مؤنث را بدون رعايت اينكه قبل از آن كسره يا ياء است اينگونـه قرائـت                   
و حمـزه در  . آن گذشـت  الكتاب بعضي مطالـب پيرامـون        ةتح و در بحث فا    1كرده است، 

به ضم هـاء قرائـت كـرده اسـت و آن از جهـت               » عليهم و اليهم و لديهم    «كلماتي مانند   
اش  باشد، پـس هـاء مطـابق ضـمه          مي» ...عالهم و «رعايت اصل آن است چون اصل آن        

نيز، اگرچه هـاء  » فيهم«، بلكه و »ربهم« است، به خالف كلماتي مانند    ثابت قرارداده شده  
  2.به ياء استمسبوق 

اند و عمل و سيره بر آن داللت         ادغام كرده » راء« در   هبدون غنّ بيشتر قاريان نون را     . 2
آن : انـد، و گفتـه شـده اسـت     دارد، و بسياري از اهل قرائت به سوي ادغام با غنّـه رفتـه            

و همچنـين   . عامر و عاصـم و يعقـوب اسـت         عمرو و ابن   كثير و ابي   روايتي از نافع و ابن    
را » نـون «ابوعون به روايت از قالون و ابوحاتم بـه روايـت از يعقـوب               : ده است گفته ش 

  .اند اظهار كرده
كه با الم تالقي كنند نيـز   اين وجوه در نون و تنوين هنگامي :   و نيز گفته شده است    

 و پيشتر به آنچه كه افزون بر آن مطلبي نيست ـ پيرامون موضوع اختالف  3.جاري است
فايده است و گذر از قرائت مضبوط و  ء ـ آگاه گشتي كه آن اختالفي بي قاريان و اهل ادا

و اگر تنها   . هاي مشهور و معروف جايز نيست      از آنچه در دسترس ماست حتي به قرائت       
اولئـك علـي    : كرد صحيح بود كه قرائت شود      موافقت قرائت با ادبيات عرب كفايت مي      

ها به اختالف در      آن؛ زيرا اختالف قرائت    مانند... هدي من ربهم و اولئك هم الفائزون و       
گردد، براي اينكه قرآن كتاب واحد از خداوند واحد به نبـي يگانـه و                نزول كتاب برنمي  

  .صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ استمانند ـ  بي
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بلكه حق اين است كه گذر از آنچه در دست ما است به ديگر حركـات و سـكنات                    
) هـا   لهجـه (ها جايز نيست، براي مثال در اولئك لغات          نناشي از اختالف قبايل و سرزمي     

بـا يـاء    » اُوليك«آمده است   » التبيان«مختلف است، و لغت اهل حجاز بر اساس آنچه در           
 برخالف آنچه   1باشد،  مي» اولئك«است و لغت اهل نجد و قيس و ربيعه و اسد با همزه،              

  به صورت مـشدد و بعـضي از        »اُلّاك«گويند    تميم مي   و برخي از بني    2از قرطبي گذشت،  
  .كه در برخي اشعار آمده استطور   همانگويند مي» اُاللك«آنها 

پس آيا جايز است كه هر قبيله بنابر لغت خود قرائت نمايد؟ يا بر عهده آنـان اسـت           
  .كه از قرائت كتاب نازل شده پيروي نمايند؟ هيچ راهي به روش نخست نيست

  
  ادامه

ه و بدون غنّه ادغـام شـده اسـت و غنّـه صـوت و صـداي                  غنّبا  » علي هدي من ربهم   «
  .شود اي است كه از درون و بيخ بيني خارج مي آهسته

  :   بدان براي نون ساكن و تنوين با حروف ديگر سه حالت در تمامي قرآن است
  .و آن با حروف حلق است: اظهار. 1
نْ معـك     و علـي ا   «،  »هدي من ربهم  «و آن با ميم است مانند       : ادغام. 2 مـو  3»مـمٍ م 

اينجا، به سبب اشتراك نون و ميم در غنّه جز ادغام جايز نيست، از آنان اينچنين شهرت                 
  .يافته است

و اين اخفاء نـزد     » من فيها « و   4»من دابةٍ «و آن با حروف ديگر است مانند        : اخفاء. 3
و نون ساكن را گردد مگر اباعمر و حمزه و كسائي، پس آنان تنوين  تمامي قراء انجام مي   

؛ و حمزه و كسائي نون و »من ربهم«و » هدي للمتّقين «كنند؛ مانند    در الم و راء ادغام مي     

                                                 
  .60، ص 1 تفسير تبيان، ج  :رجوع كنيد به. 1
  .181، ص 1الجامع الحكام القرآن، ج . 2
  .48/ د هو. 3
  .38/ انعام . 4
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  ؛ و حمـزه تنـوين و نـون سـاكن را در             »من يقُـول  «كنند؛ مانند    تنوين را در ياء ادغام مي     
ء بـه   نـزد قـرا    پـس الم و  راء و واو در        » ظلمات و رعد و برقٌ    «كند مانند    واو ادغام مي  

گويند زيرا بنابر معروف آنها با ميم ادغـام          مي» يرملون«منزلة ميم است و به آنها حروف        
  .شوند مي
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  اعرابنحو و 
علـي  «و اولئـك مبتـدا و خبـر آن جملـة            » الـذين « خبر   »اولئك «،بنابر مبتدا بودن الذين   

اره، از  بدل باشد در حكم تكرار مبتدا به لفظ اش        » اولئك«است، و ممكن است كه      » هدي
جهت تأكيد و تثبيت براي حال متّقين و مؤمنين به غيب؛ و معقـول نيـست كـه وصـف                    

 بلكه از اين جهـت كـه ممكـن          1است،» اعرف«قرار داده شود نه از آن رو كه گفته شده           
براي معاني كلّي اسمي باشند، بلكـه معـاني          و صفت    نعت ،اندكاكي نيست معاني حرفي    

د آن مفاهيم كلي است و اينجا احتماالت ديگـري هـم            حرفي رابط براي تضييق و تحدي     
  .هست

باشـد و     برترين نظر اين است كه جمالت پيشين تام و سكوت بر آنهـا صـحيح مـي                
» علـي هـدي  «معنا ندارد، بلكه آن مبتداي مستأنف است كه خبـرش   » اولئك«خبر بودن   

  .نيز اينچنين است» اولئك هم المفلحون«باشد و  مي
چون بيان شـد    : است، زيرا در وجه استيناف گفته است      آور    شگفت سخن زمخشري 

قرآن متّقين را به هدايت از طرف پروردگارشان اختـصاص داده اسـت، بجاسـت كـسي       
ايـن   آنهـا    چـون : اند؟ جـواب داده شـده اسـت        چرا متّقين مخصوص به آن شده     : بپرسد

به آنچه نازل شده    اوصاف بزرگ و مهم، از ايمان به غيب و برپايي نماز و انفاق و ايمان                
  2.كه در دنيا بر هدايت و در آخرت رستگاراننداند  و يقين به آخرت را جمع كرده

چـرا متّقـين مخـصوص بـه        : و تو آگاهي سؤال پس از اين پاسخ هنوز بـاقي اسـت            
  اند؟ هدايت شده

پرهيزكـاري، آمـادگي بـراي بـه دسـت آوردن هـدايت از سـوي                : پاسخ چنين است  
و پرهيزكاري براي مثل آن سبب اعـدادي اسـت؛ سـپس    . ن استخداوند و از كتاب قرآ   

  .كه پنهان نيستطور   هماناينكه متّقين اكنون رستگارانند نه در آينده و آخرت
                                                 

  .43، ص 1البحرالمحيط؛ ج . 1
  .43، ص 1؛ البحرالمحيط، ج 44 ـ 43، ص 1تفسير كشّاف، ج : رجوع كنيد به. 2
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متعلّق به هدايت اسـت و ايـن جـايز اسـت و وصـف بـراي هـدايت                   » من ربهم «و  
كـه  طـور     همان باشد، و ممكن است متعلّق به افعال عموم باشد يعني كائنٍ من ربهم،             مي

  . و اين الزم نيست1ابوحيان احتمال داده است،
براي ابتداي غايت است يا بنابر حذف مضاف براي تبعيض          » من«: و گفته شده است   

 و اين هم غيرموجه است، زيرا هـدايت آينـده بـه             2است يعني از هدايت پروردگارشان؛    
  . يابيمعرفتتا حقيقت و به اصالت از سوي خداوند متعال است، پس نيك بينديش 

                                                 
  .43، ص 1البحرالمحيط، ج . 1
  .همان. 2
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  الخط رسم
  :نگارش در اينجا از دو جهت دچار مشكل است

چون مشهور قائل به قرائت آن با ضمه » اولئك«اول از جهت افزودن واو در نگارش     
و اگر وجوب اشباع را نيز فرض كنيم، بازهم مـستلزم نگـارش واو              . بدون اشباع هستند  
يا نگارش درست نيست يا اينكـه       : ر نيست اي از التزام به يكي از دو ام        نيست؛ پس چاره  

گويـد    اي مـي    اشباع بنابر لغت واجب است نه بنابر قرائت؛ يعني عرب اولئك را به گونه             
تـر بيـان شـد،       كه آشكاركننده واو است، و در اين صورت بنابر اصل نخستين كه پـيش             

  .اي جز محافظت بر آنچه تلفظ شده در نگارش نيست چاره
، در هنگام نگارش نيز اشكال بر آنهـا اسـت،           »اولئك«شده از    حذف الف تلفظ  :  دوم

لزوم مطابقت بين وجود كتبي يِ  اصل عقلبر اساسنوشته شود و اين    » اوالئك«زيرا بايد   
  .و لفظي است

و پنهان نيست كه خروج از اصل مذكور به سبب بعضي مناسبات ممكن اسـت و از                 
تابت هدي با ياء كه اشاره است به اينكه       ها اشاره به ريشه لغت است، مانند ك        آن مناسبت 

در ريشة  آنها با واو ـ بنابر اختالف مشربهاي » ةالصال«هدي ناقص يايي است، يا كتابت 
ناقص واوي است، ولي اينجا خـروج از اصـل   » الصلوه« ـ كه اشاره است به اينكه  ةصال

 دانـستي كـه      ممكن نيست، زيرا در بحث صـرف و لغـت           ياد شده به دليل نبود مناسبت     
شود بر   اي براي مثل اولئك نيست و مفردي از لفظ آن وجود ندارد، پس حمل مي                ريشه

زيرا اهل لغت و زبان نـسبت بـه آن چنـين             .اي از محافظت بر آن نيست      غلطي كه چاره  
  .اند كرده

و بحث پيرامون نگـارش همـزه طـوالني اسـت و بعـضي فـضالي معاصـر رسـالة                     
هـايي تـذكر     اند و در اين كتاب به مناسبت       زه نوشته هاي نگارش هم   مخصوص در بحث  

تعالي ـ و مطلب، بعـد از آن آسـان اسـت و مـا قـصد ورود در       شاءاهللا   انشود ـ  داده مي
  .بحث نگارش همزه و هزينة وقت پيرامون آن را نداريم
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  بالغت و معاني

  نكته اول

   التفات در آيهپيرامون
  ن و اشـارة خـاص بـه آنهـا، نـشانگر اهتمـام               عدول از توصيف به مفاهيم كلي، به تعيي       

كننده حقيقـي    يافتگان از هدايت   هدايت باشد و همچنين به اينكه گويا       و توجه به آنها مي    
ـ كه پروردگار آنان است ـ منحصر در آنهاست، پـس ايـن التفـات، حـصر را در جـاي       

  .رساند اهتمام مي
  

  ته دومنك

  »هديعلي « استعمال پيرامون

: ممكـن اسـت، گفتـه شـود       » اولئك علي هـدي   «: مكن است، گفته شود   همانطور كه م  
»كه براي استعالء است بر غير آن چيست؟» علي«پس وجه اختيار » اولئك في هدي  

رساند، مجاز است و معنـا را در          آن را مي  » علي هدي «استعاليي كه   : گفته شده است  
 آنهـا    در  ه نفـوذ هـدايت    و اينكه به سبب توانـايي كـ       . دهد  جايگاه عين خارجي قرار مي    

: گـويي  كـه مـي   طور     همان اند كه گويا روي هدايتند     اي قرارداده شده   ايجاد كرده به گونه   
  1.فالني برحق است

هـم   مـورد جمـع دو اسـتعاره تمثيلـي و تبعـي بـا              كلمات اهل بالغت در   : گويم مي
  3. آن و سيد قائل به امتناع آن است2مختلف است، پس سعد قائل به جواز

گرفت تا جـايي كـه سـر         باال مسأله   اختالف بين دو شيخ در اين     : ته شده است  و گف 
                                                 

  .43، ص 1البحرالمحيط، ج . 1
  .124، ص 1المعاني، ج   روح :نگاه كنيد به. 2
  .همان. 3
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ها نوشته شد؛ و بنابر آنچه  زبانها افتاد، و براي آن مجالس برپا گرديد و پيرامون آن رساله          
  1.اند در مجلس تيمور اختالف بين آنان آشكارا واقع شد در تاريخ ثبت كرده

  :اند آيه است و در آن سه وجه گفتهو نتيجة اين اختالف، اختالف در اين 
هدايت، استعارة تبعي مفرد است، به اينكه چنگ زدن متّقين بـه هـدايت را               : نخست

 نخست در توانايي و قـرار گـرفتن تـشبيه كـرده اسـت، و                مركوبشبه برآمدن راكب بر     
سپس حرف استعالء براي آن كنايه شده است تا آنچه مـتكلم از تـشبيه را قـصد كـرده                    

  .سانداست بر
زننـده بـه     هيئتش را از متقي و هدايت انتزاع كرده است، سپس آن هيئت چنگ            : دوم

 و بر قرار گرفتن راكب بر مركوب تشبيه مركوبهدايت به هيئت انتزاع شده از راكب و   
شده است، پس آنجا استعاره تمثيلي است كه دو طرف آن مركـب اسـت، سـپس كلمـه           

  آورده است؛علي را براي افادة آنچه قصد نموده 
هدايت را به مركوب به طريق استعاره، با كنايه، تشبيه كرده است و كلمة علي               : سوم

  .به عكس وجه اول قرينه براي تشبيه قرارداده شده است
  . و خداوند عالم است2از سيد در تعليقاتش اينچنين حكايت شده است،

مال حـروف و     هنگامي كه بناي علماي ادب بر مجـاز بـا اسـتع            : و صحيح اين است   
   شـوند و در ايـن مـشكالت          ها گرفتار مي   له باشد، به چنين مصيبت     الفاظ در غير موضوع

  .گيرند قرار مي
داني كه الفاظ در معاني اوليـه آنهـا بـه              و تو بعد از آگاهي به آنچه صحيح است مي         

شـود و بـار ديگـر بـه جهـت             طور جدي اراده مي     بار به  رود، ولي آن معاني يك      كار مي 
هاي گوناگون موجود در سخن گوينـده   ستعمال؛ ذهن شنونده و مخاطب با وجود قرينه    ا

اولئـك  «كه گفته شده اسـت       پس هنگامي . گردد يا حال تكلم او  به مراد وي منتقل مي         
اش در اراده استعمالي است      مستقل در آنچه معناي حقيقي    » علي«،  »علي هدي من ربهم   

                                                 
  .همان. 1
  . همان.2
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شود، و    مال به آنچه هدف وي از جمله است منتقل مي         باشد، ولي گوينده از اين استع       مي
  . داشته و هدايت تحت قدرت آنان است سيطرهآن اين است كه متّقين بر هدايت

بـراي  » مـن «و بـراي اسـتعالء   » علـي « آنچه شهرت يافته است كه    :نخست: گويم مي
 پـس از    ـ اند بود جمله   كه بيان كرده  طور     همان درست نيست، بلكه اگر مطلب    . ابتداست

 هنگـامي كـه   براي مثـال . آوردن معناي اسمي به جاي حرف ـ به آن حرف نياز نداشت 
شود، ولي آن صـحيح       مي» اولئك استعلوه «معنايش  » اولئك علي هدي  «گفته شده است    

 بـه  مفعـولٌ و مسلم اسـت كـه ضـمير         » استعلوا عليه «يعني  » استعلوه«نيست، زيرا معناي    
  . استعالء نيازمند استنيست، پس جمله  به تكرار حرف 

باشد بلكـه در    نمي  آنچه از مجاز ذكر كرديم ـ كه بازي در محيط الفاظ و وضع :دوم
شده براي معاني كلي صحيح است، ولـي در   هاست ـ در الفاظ وضع  محيط معاني و نيت

به ناچار، به كـارگيري آن الفـاظ در مـصداق    . معاني حرفي كه جزئي هستند تمام نيست    
طـور قهـري و       د بود و از استعمال مجازي، به سبب بـازي در الفـاظ بـه              خارجي خواه 

  .گردد اينجا در معناي جزئي استعمال مي» علي«پس كلمة . باشد طبيعي، مي
انـد،   آري، بنابر اين سخن كه حروف مانند الفاظ اجناس، براي معاني كلي وضع شده    

  .التزام به عدم مجازيت در تمامي الفاظ ممكن است
معاني حرفي،  : تر است   آنچه در نگاه دقيق به تحقيق نزديكتر و درست        : طلبگزيدة م 

 است و كلمة علي براي 1 اندكاكيبه دو گونة ذهني و خارجي است و در هر دو صورت      
استعال نيست تا اختالف اشاره شده، الزم آيد؛ بلكه آن تفـسير خـصوصيت عـارض بـر                  

اند،  آنان از سوي هدايت الهي هدايت يافته      مسند يا مسنداليه يا اسناد است و از آنجا كه           
كه ممكـن   طور     همان اي جز بيان اين خصوصيت به وسيلة چيزي نيست و آن           پس چاره 

استفاده شود، و بـه ظـاهر       » علي«استفاده شود، ممكن است از كلمة       » في«است از كلمة    
، نيز همين   اختيار گردد » علي«به جاي   » في«نيست و اگر    » في«بر  » علي«سرّي در اختيار    
  .آمد، بفهم و تدبركن پرسش پيش مي

                                                 
  .مراد اين است كه در ديگري فرو رفته، و معناي مستقلّي ندارد. 1
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  نكته سوم

  »هدي« نكره بودن پيرامون
نكره بودن هدايت نوعي بيانگر اينست كه آگاهي بر حقيقت اين هدايت ـ كه از جانـب   

  .خداوند متعال آمده است ـ ممتنع است
اند   كسانياول براي گروه اول و طايفة اوليه است، و آنان  » اولئك«: و گفته شده است   
» هدي«كه نكره بودن    طور     همان كشند، زيرا بخشي از حق را دارند،       كه حق را انتظار مي    

كند و آنها منتظر بيـان از سـوي خداونـد متعـال                بر نوع دارد، بر آن داللت مي        كه داللت 
  1.هستند تا آن را بگيرند

ذشت كـه آيـات     آيد كه مشاراليه در اولئك اول و دوم يكي است و گ             و در آينده مي   
كـه بيـان    طـور      همان اول تا چهارم سورة بقره مخصوص به حال گروهي خاص است و           

» هـدي «شود، پـس نكـرة       حسب اصناف متعدد نمي    شد آن گروه خاص يكي است و به       
رساند كه آن هـدايت همـان طبيعـت هـدايت كـه همـة ملـل و اقـوام در آن                        اين را مي  
ايتي از سوي خداوند متعال اسـت؛ ولـي         اند، نيست؛ پس هر موجودي داراي هد        مشترك

اي هدايت همراه بـا نـور الهـي و روشـنايي ملكـوتي را دارا                  متّقين هدايتي ويژه و گونه    
  .هستند
  

  نكتة چهارم

  »ربهم من هدي« پيرامون 
اي لطيف و بيانگر دقيقي اسـت بـه اينكـه ربوبيـت حـق                اضافة آن هدايت به رب، افاده     

ب است، بدين معنا كه او هـدايت را بـر عهـده گرفتـه               هدايت است و خداوند متعال ر     
: هدايت ربوبيت خداوند متعال است و با اين بيـان، وجـه ايـن كـالم خداونـد                  است، و 

إنهم علـي هـدي مـن هـدايات     «و وجه عدول از قول به       » اولئك علي هدي من ربهم    «
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شـود، بنگـر و      ميدانسته  » .اينكه متّقين بر هدايتي از هدايات پروردگارشان هستند        ربهم؛
  .بينديش

بـا اينكـه هـدايتي نيـست مگـر از طـرف            » رب«ذكر  «: پس در آنچه گفته شده است     
تأكيد بر آن است، و در      ) جلّ شأنه (خداوند سبحان، به نسبت دادن آن به خداوند متعال          

كه براي آنان   است  آن مناسبتي روشن است زيرا از آنجا كه پروردگار آنان است مناسب             
نعمـت  ت دنيوي و اخروي را مهيا كند و بر ايشان به مـصلحت دو جهـان                 اسباب سعاد 

  .شود  ژرفايي ديده نمي1».نمايد عطا 
  

  نكتة پنجم

  »اولئك« تكرار پيرامون
تكرار اولئك، به آوردن حرف عطف پيش از آن و نياوردن حرف عطف در قول خداوند 

 ه نوعي بيانگر اين است كه      ب 2» اولئك هم الغافلون   اولئك كاالنعام بل هم اضلّ    «متعال  
 و مـشاراليه در     ،لي غير حكم در دومـي اسـت       مبني بر تأكيد نيست و حكم در او       مسأله  

باشد، يا اينكه دو حالت براي يك گـروه اسـت و اشـارة                اولي غير مشاراليه به دومي مي     
اول مخــصوص بــه حالــت اول و آن حالــت تقــوا و پرهيزكــاري اســت و اشــارة دوم  

دوم است و آن رسيدن به مقام متّقين با اتّصاف به تقوا و پرهيزكـاري               مخصوص حالت   
  .حقيقي است

هـاي   خـصوصيات جملـه    براي كسي كه در آيات پيشين تدبر نمايـد و در          : گويم مي
اولئـك علـي هـدي مـن        «: گردد كه اين آيات تـا      گذشته درنگ نمايد يقين حاصل مي     

، آية آخري در حقيقت، جملـة خبـري         ، سپس اينكه   در مقام توصيف متّقين است     »ربهم
باشـد، زيـرا معـاني حرفـي وصـف و نعـت واقـع                 نيست و در جايگاه توصيف نيز نمي      
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شوند، پس آية پنجم مدح خداوند متعال و وصـف پروردگـار دوسـتدار اسـت كـه                   نمي
كه زمزمه كند به اينكه آنان كساني هستند كه به هـدايت             متوجه به ايشان است در حالي     

دارنـد   آورند و نماز را برپا مـي  شوند و به غيب ايمان مي ند الهي هدايت مي كتاب ارزشم 
بر تو نازل شده است و آنچه از پيش چه نكنند و به آ و از آنچه روزيشان كرديم انفاق مي 

دهند؛ آنـان    آورند و به آخرت يقين دارند و به آن شهادت مي           از تو نازل گشته، ايمان مي     
وي پروردگارشان هستند و آنان به خاطر هـدايت از جانـب            در نزد ما هدايت شده از س      

 جز رستگاري هدايتي كـه از سـوي         اي  پروردگارشان در نزد ما، رستگارانند و رستگاري      
و سخن ما را آنچه در سـورة لقمـان اسـت            . گردد وجود ندارد   خداوند متعال حاصل مي   

الـذين  ،  محـسنين  هـدي و رحمـة لل      ،الم، تلك آيات الكتـاب الحكـيم      «: كند تأييد مي 
 اولئك علي هدي من ربهـم  ،يقيمون الصالة و يؤتون الزكاة و هم باآلخرة هم يوقنون   

كنـد و    مـي آغـاز   ، به بيان احوال ديگر مـردم         آيات  پس از اين   1»و اولئك هم المفلحون   
  2.»...و من الناس من يشتري لهو الحديث«: گويد مي

الـذين يؤمنـون    «و مـشاراليه دوم     »  اليـك  الذين يؤمنون بما أنزل   «و اگر مشاراليه اول     
بـراي  » اولئـك «آيد    آيد و همچنين الزم مي      باشد، لف و نشر غيرمرتب پيش مي      » بالغيب

مطلق اشاره باشد و اين برخالف چيزي است كه بيان شـده و شـهرت يافتـه اسـت كـه         
  .اولئك براي اشاره به دور است، پس بينديش

آورد كـه از آن غفلـت         هاي بسياري را پيش مـي       و مرتّب گرفتن لف و نشر، اشكال      
  .كرده است كسي كه اين رأي را پسنديده است

  
  ادامه

هاي مختلف قـصوري   مايه بگذرد كه در تكرار آيه در سوره چه بسا به ذهن اشخاص كم     
                                                 

دهند و    دارند و زكات مي     كتاب استوار است، هدايت و رحمت براي نيكوكاران، آنانكه نماز بپا مي            هاي  آن، آيه «. 1
 )5 ـ 1/ لقمان . (» آنها بر هدايت از پروردگارشان هستند و آنها رستگارانند  واپسين باور و يقين دارند،آنها به

 )6/ لقمان . (»...خرند و از مردم گروهي هستند كه سخن بيهوده را مي«. 2
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دانند كه اين آيات كريمه و همانند آن از انـواع شـعار دينـي                 اتفاق افتاده است، اينها نمي    
اظهار حقايق و اعالن سيرة الهي است، زيرا قرآن كريم كتابي است بـراي              است و در آن     

همه اهل ادب و ذوق و صاحبان شعور و فهم، پس بـه آن نـدا داده و بـا صـداي بلنـد                         
اي جز   و در شعار چاره   » اولئك علي هدي من ربهم و اولئك هم المفلحون        «: گويد مي

  .تكرار نيست
  

  نكته ششم

  ير فصلضم پيرامون 
  .دن ضمير فصل و عماد موجب تأكيد استآور

رساند كـه رسـتگاري و پيـروزي اختـصاص بـه              اين حصر را مي   : و گفته شده است   
متّقين دارد و غيرمتّقين در آن مشاركت ندارند، زيرا آنـان بـر هـدايتي از پروردگارشـان                  

  1.هستند و آنان رستگارانند
كند پس بر تو     آن را اقتضا مي   و اينجا نكته ديگري است كه نظم آيات و ترتيب آنها،            

ا    ةيؤمنون بالغيـب و يقيمـون الـصال       «: باد به نظر انداختن به قول خداوند متعال        و ممـ 
 ،يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك و باالخره هم يوقنون            ... ،رزقناهم ينفقون 

  .»اولئك علي هدي من ربهم و اولئك هم المفلحون
پروردگارشان بوده است پس ضروري است كه تأكيد        و هنگامي كه هدايت از طرف       

  .گردد يا رستگاري به آنها منحصر شود و خداوند دانا به حقايق آن است
هـاي قـصر     هاي حصر و نـشانه     سپس آنچه بيان شده كه معرفه بودن مسند از  قرينه          

 عـايي را   حـصر اد   تنهـا هـا     ها و قرينـه    باشد خالف حق و صدق است زيرا اين نشانه          مي
   .باشند  پس در مقام تأكيد و تأييد مي را؛ نه حصر واقعيرساند، مي

 اي اختصاص دارد  دسته: سه دسته است   سورة بقره    نخستين كه آيات    روشن است و   
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 منافقين، و به سبب اهميت و توجه بـه شـأن و              به  كفار و برخي    به اي دستهبه مؤمنين و    
م بر ديگران آورده شده  وط به آنها مقد   جايگاه ايمان و مؤمنين و يقين و متّقين، آيات مرب         

شـود كـه      شود و پي بـرده مـي        ار بر منافقين دانسته مي    است، و از پيش انداختن حال كفّ      
كه نزول سيزده آيه پيرامـون منـافقين بـه آن           طور     همان حال منافقين بدتر از كفار است،     

  .كند نكته و اين ويژگي اشاره مي
  
  ادامه

احد تكرار گردد، اگر دو مسنداليه معرفه باشد،  يكي هـستند؛            هرگاه مسنداليه در كالم و    
زيد ضرب، و زيد اكرم، ظاهر اين است كه زيـد دوم همـان زيـد                : پس وقتي گفته شود   

اول، همـان  » لئـك او« مشاراليه بنابر اينو . اول است، و گفته شده، دومي غير اولي است 
  . باشد مشاراليه دوم مي

 باشد ظاهر اينست كه دومي غير اول است و اگـر مـسنداليه              و اگر دو مسنداليه نكره    
ل نكـره  دومي غير مسنداليه اول است و اگر مـسنداليه او : گويند  دوم نكره باشد، همه مي    

 و در ذهـنم اسـت كـه         ،گويند مسنداليه دوم همان اول است       بود و دومي معرفه همه مي     
  .راجعه كن شده است، ممغني عنواندر باب پنجم از  مسأله اين
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   كالم و عقايد
هاي شيعه، گروه وعيديه هستند و حكايت شده است كه شيخ طوسي در آغاز از                 از فرقه 

اند و مرجئه كساني هستند كه در        هاي اسالمي گروه مرجئه    ها و گروه     و از فرقه   1آنها بود، 
ورزند،   ميعقايد و باورها با وعيديه در برابر هم هستند و در رأي و حكم با آنها دشمني      

ــرده     ــم اخــتالف ك ــا ه ــا ب ــدهاي خداونــد       و اينه ــد و تهدي ــه آيــا در وعي ــد ك   ان
باشـد، و آنچـه از آتـش و          شود و تخلف از آن جايز است يا جايز نمي           متعال تخلف مي  

، شـود، پـس گـروه اول       عذاب و دوزخ به آنان وعده داده شد بـر ضـد آنـان اجـرا مـي                 
قائلند كـه تخلـف     ] مرجئه[ نيست و گروه دوم      قائلند كه تخلف از وعيد جايز     ] وعيديه[

  .جايز است
و ممكن است براي گروه اول به اين آية كريمه شريفه استدالل شود، از آن رو كه از                  

شـود و    كننـد، اسـتفاده مـي      آن انحصار رستگاري در متّقين كه به نماز و زكات عمل مي           
كنـد بـه     مسير آنان حركت نمي   باشند و كسي كه در        غيرمتّقين از رستگاران نمي    بنابر اين 

   2.گردد قطع و يقين داخل دوزخ مي
جهـنّم  بـه   و اما توهم داللت آيه بر بقاء دائمي فاسقين در دوزخ، زيرا دخـول آنـان                 

ـ   ـ به دور از تحقيـق   3كه از معتزله و خوارج حكايت شده استطور   همانقطعي است 
سق داخـل آتـش گـردد و        و صحت است و سزاوار تصديق نيست، زيرا ممكن است فا          

  .پس از چشيدن و تحمل عذاب، در نعمت داده شدگان وارد گردد
 دخول در آتـش و چـشيدن عـذاب ويـژه كفـار و منـافقين                 مسألةو حق اينست كه     

نيست، بلكه دخول در آتش و چشيدن عذاب حتي براي رستگاران بـه خـاطر اخـتالف                 
تـاب و سـنت و در احاديـث و          تواند كسي كـه در ك       باشد و مي   مراتب رستگاري روا مي   

روايات رستگار شمرده شده عذاب را در مدتي از برزخ يا قيامت بچشد و تفصيل بحث            
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  .در جاي ديگري بايد بيايد، و همچنين انكار داللت آيه بر حصر گذشت
هم به اين آيه كريمه استدالل شود بـه ايـن           ) مرجئه( و ممكن است براي گروه دوم       

 قرآن عبارت از فرد متقي موصوف به آن صفات بزرگ است و بيان كه رستگار در كتاب    
باشـد و قابليـت و شايـستگي         اگر او افزون بر صغائر مرتكب كبائر هم شد رستگار مـي           

  1.دارد كه عذاب را نچشد و داخل آتش نگردد
هـاي   هـا و تيرگـي     چشيدن آتش و ادراك عذاب جز براي پاكي از آلودگي         : گويم مي

  .كند كه دانستي آيه بر امتناع آن داللت نميطور  همان باشد پس اكتسابي نمي
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  فلسفه و حكمت
شود بر اينكه هدايتي كه حقيقت آن ايمان و يقين به غيـب               گاهي به اين آيه استدالل مي     

از ســوي پروردگــار و از  باشــد، و بــه رســالت مــي) آســماني(و آخــرت، و بــه كتــاب 
ز خود آنها و به كوشش و تفكر آنان         هاي حق تعالي است و اگر هدايت مؤمنين ا         آفريده

  1.»اولئك علي هدي من انفسهم«: بود سزاوار بود گفته شود
و هنگامي كه هدايت از سوي خداوند متعال است، پس گمراهي و سرگرداني نيز به               
ارادة خداوند متعال است پس دعوي مجازات و بخشش نمودن بر افعال صحت نـدارد،               

كند كه قائل به جبر است، زيرا نمـاز و زكـات  كـه                لت مي بلكه آيه بر گفتار اشعري دال     
  .قطعاً هدايت است؛ از خداوند متعال است و اراده و اختيار بنده در آن دخالت ندارد

 و ممكن است ادعا شود كه سبب براي عمل خير عبارت از هدايت است و هرگـاه                 
شـود و    اده مـي  سبب از سوي خداوند متعال است پس سبب به خداوند متعـال اسـناد د              
باشد نيـست، بـا    احتياجي به كامل كردن استدالل به ادعاي اينكه فعل نماز از هدايت مي         

اين است كه مشاراليه آن عبارت از متقيِ انجام         » اولئك«: اينكه ظاهر كالم خداوند متعال    
  .اي كه فقط به تقوا وصف شده است دهنده نماز و زكات است نه متقي

تدالل تمام بود تكذيب و تنـاقض بـين صـدر و ذيـل آيـه الزم                 اگر اين اس  : گويم مي
ظهور در استناد رسـتگاري     » و اولئك هم المفلحون   «: آمد، زيرا سخن خداوند متعال     مي

اند و مدح و سـپاس بـر فعـل غيراختيـاري             به متّقين دارد و اينكه آنان رستگاران حقيقي       
  .صحيح نيست

جميع صـور   : ن برهان اقامه شده است    به مقتضاي آنچه در محلش بر آ      : پاسخ اشكال 
 اخـتالف   بـر اسـاس   شـود و از آسـمان حـق و عظمـت             و كماالت از غيب افاضـه مـي       

گردد و اختالف استعدادات مستند به اسباب اختياري و غيراختياري            مي استعدادات نازل 
 و هرگاه انسان قيـام      ،است و تالش و كوشش در فهم واقعيات از اسباب اختياري است           
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اخل در راه گرديد و مسير رسيدن به حقايق و توحيد و ايمان را پيمود، خداوند                كرد و د  
باشد، و به سـبب      مي» اولئك علي هدي من ربهم    «متعال او را هدايت نموده است و از         

قيام آنان به تحصيل آن هدايت رستگار هستند، پس هنگامي كـه ارادة آنـان در حاصـل                  
  .باشد اس آنان صحيح ميشدن صورت هدايت دخيل است، مدح و سپ
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   و عرفانءعلم اسما
آورنـد و نمـاز را       يعني متّقـين كـه بـه غيـب ايمـان مـي            » اولئك علي هدي من ربهم    «

كنند، بـر هدايتنـد از سـوي پروردگـار           دارند و از آنچه روزيشان كرديم انفاق مي        برپامي
ي بـه نهـاد و   نه پروردگـار مطلـق، زيـرا هـر موجـود         ] يعني پروردگارشان [ مقيد به آنها  

كند و به هدايت پروردگـارش       به سوي اسم مخصوص به آن حركت مي        ]خود[طبيعت  
كه ايـشان از متّقـين واقـع در          گردد، پس هنگامي   ميدار ربوبيت اوست هدايت      كه عهده 

ند و آن عبارت از ايمان به غيب و برپايي نماز و دادن زكـات و ايمـان                  يرتبة اول از تقوا   
اني اسـت، پـس او بـر هـدايت از پروردگـار خـاص و صـفت        به رسوالن و كتب آسـم  

  .باشد مخصوص و اسم معين مي
و اما متّقين بلندپايه كساني هستند كه از توهم نسبت دادن كوچكترين چيز بـه غيـر                 

كنند و كساني هستند كه از توهم و تخيل وجود غير او در خانه پـروا                 خداوند پرهيز مي  
پرهيزند، زيرا آن گناهي است       يت خودشان و ذاتشان مي    دارند و كساني هستند كه از رؤ      

شـود، و كـساني هـستند كـه بـه طـور كلـي از ايـن                   كه هيچ گناهي با آن مقايـسه نمـي        
ها پروا دارند، پس آنان بر هدايت از سـوي           در تمامي لحظات و زمان    ) خطورات(خواطر

ختـه بـه اسـم      باشند و مظهر براي مثل او بـوده و آوي           خداوندي كه رب مطلق است، مي     
رب زدنـي   «: جامع و عدل هستند و آنان خود گمشدگان متحيرند كه زمزمه آنها، سـخن             

 سـاجدين و انـسان متحيـر و          كه از سيد عابدين و امام     طور     همان .باشد   مي 1»فيك تحيراً 
 و آنان از فرشـتگان متبـرك شـده در ذات خداونـد              ،كامل به حق رسيده نقل شده است      

باشـند؛ و    هوم لغوي در عرف اهـل علـم و فهـم از رسـتگاران مـي                مف بر اساس متعال و   
  .دهنده و تأييدكننده است گر به راستي و درستي است و او توفيق خداوند هدايت
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  اخالق و آداب
  : سفارش از نويسنده اين حروف به خواننده و برادر بزرگوار و نورچشم عزيزم

هـا و    و اصـل و مـادة نيكـي       بدان كه در انسان نيروي خيرات و شـرور اسـت و در ا             
اي از نواحي بـه    اي بر اين نيرو و آن ماده به جانبي از جوانب و ناحيه             هاست و غلبه   بدي

هـاي وارد بـر آن اسـت؛ پـس اگـر             اقتضاي ذاتشان نيست بلكـه آن قـوه تـابع صـورت           
كند و اگر شـرّ باشـد بـه          هاي وارده نيكو باشد، آن قوه به سوي خير حركت مي           صورت

  .كند  ميل ميسوي شرّ
هاي وارده از اختيار انسان خارج نيست، مگر اينكـه برخـي از آنهـا در                 و آن صورت  

اختيار ارادة پدران و مادران است، و هنگامي كه پدران شريف و بزرگوار و مادران پـاك               
هاي نيكو كه قابليت حركت به سوي خيـرات مطلـق را دارد،              باشند، انسان داراي هيئت   

هـا    ها و دوسـتدار خـوبي      در و مادر مولودي را كه سرنوشتش بر نيكي        شود و پ   متولد مي 
) كـار  معـصيت (و هنگامي كه پدران و مادران منحرف و تاريـك            .آورند است، به دنيا مي   

هاي منحرف شـيطاني     هاي ظلماني و به قوا و طبيعت       ها محجوب به حجاب    باشند، نطفه 
كـه  طـور      همان آورند، اني است مي  نصر فرزندي را كه يهودي و    ) پدر و مادر  (هستند، و   

نمايند؛ وگرنه هر فرد     در روايت آمده است كه پدر و مادرش او را يهودي و نصراني مي             
 و بر سرشت توحيد و حركت به سوي كمال مطلق آفريده شده             1بر فطرت توحيد متولد   

  .است
رده هـاي وا   و آنگاه كه انسان به مرحلة اختيار و اراده رسيد، بايد نسبت بـه صـورت               

مراقبت كند تا قوا و سرشت الهي امانت گذاشته شده در او حفظ شوند و به جانب حق                  
و حقيقت سير نمايند و به خانة الهـي، كـه همـان سـرزمين هـستي جـاودانگي اسـت،                     

ها در   ها و عهد و پيمان     و از اسبابي كه انسان را به نگهداري آن خميرمايه         . مسافرت كنند 
 مـستقيم   روحياتش بر كتاب ارزشمند و قرآن كـريم و صـراط  كند، تطبيق   ذاتش توانا مي  
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كند، تنهـا بـه حركـت        است، و اينكه او هرگاه اين آيات را در اول سورة بقره قرائت مي             
نمودن حروف و كلمـات بـسنده        زبان و صداي نيكو و تعديل صوت و لحن و نيكو ادا             

يافته، و گويا نـاظر بـه        كند، بلكه در كار خويش بر بصيرت است و به آيات هدايت            نمي
حروف و كلمات، مواظب بر وارد نمودن آنها در قلبش و رسوخ آنها در روح و نفسش                 

ـ  يـه  كه به ديگر غذاها تغذطور   همانو ياري گرفتن از آنها و تغذيه كردن به غذاي آنها 
كنـد؛ تـا از      باشد و به هدايت پروردگاري در راه پروردگارش مجاهـده مـي             ـ مي  كند مي
كه خداوند جهانيان آنان را مدح نموده است، بدون آنكه بـه       باشند  يافته   تگاران نجات رس

از مفاهيم قالبي كه خالي از معاني       ) هايش ظاهرسازي(هايش   آنچه در تخيالت و وسوسه    
  .و خداوند توفيق دهنده است. و انوار قلبي است، فريفته شوند
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  تفسير و تأويل

  ها و مسالك مشرببنابر 
  باريروش اخ

من «و راهنمايي و رسيدن به حق   » بر هـدايت  ؛  علي هدي «اهل اين صفات    » آنان؛  اولئك«
و اولئـك هـم     «انـد دانـا هـستند،        باشند، و به آنچه امر شده       مي» از پروردگارشان  ؛ربهم

ترسيدند نجات يافته و به آنچـه اميـد داشـتند،            و از آنچه مي   » و آنان رستگارانند  ؛  المفلحون
  1.اند رسيده

آنـان بـر هـدايت از طـرف         ؛  اولئك علي هـدي مـن ربهـم       «: و بيان ديگر نزديك به آن     
باشند، پس همانـا او هـدايت از    السالم ـ مي  و بر راه امام علي ـ عليه » پروردگارشان هستند

هـدي  «سوي پروردگارشان اسـت و بخـشي از بحـث در ذيـل سـخن خداونـد متعـال                
  .گذشت» للمتّقين

يعني آنها بـر نـوري از   ] اولئك علي هدي من ربهم: [شده استعباس نقل    و از ابن  
اولئـك هـم    «. سوي پروردگارشان هستند و پايداري دارند به آنچه براي آنها آمده است           

يعني رستگاران كساني هستند كه به آنچـه دنبـال كردنـد، رسـيدند و از شـرّ                  » المفلحون
  2.آنچه از آن گريختند، رهايي يافتند

  
  روش اهل تفسير

» و اولئـك  » «علي هدي من ربهم   «يعني مؤمنان اهل كتاب و مؤمنان غير اهل كتاب          » اولئك«
  . ؛ بر هدايت از طرف پروردگارشان هستند و آنان همه رستگارانند»هم المفلحون«كلهم 
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مسعود و گروهي از معاصـرين       مالك و به اسناد او از ابن        از ابي  سديو اين تفسير از     
 آري، او اختيـار كـرده   1.اهللا عليه و آله و سلم ـ روايت شده اسـت  پيامبر گرامي ـ صلي  

شود، ايمان  اند كه به آنچه بر تو نازل مي آورند غير از كساني    كساني كه به غيب ايمان مي     
و نزديـك بـه آن، ايـن بيـان بعـضي            . كه تفصيل و نقد آن گذشـت      طور     همان .آورند مي

اي دو نوع مؤمنين است كه در آيه پيشين بـا            دو اسم اشاره بر    :اند مفسرين است كه گفته   
اسلوب لف و نشر مرتب ذكر شده است، پس اسم اشارة اول بـراي گـروه اول اسـت و       

كشند، تـا آن     آنان كساني هستند كه حق و راهنمايي را از سوي خداوند متعال انتظار مي             
 ـ صـلي اهللا   و اسم اشارة دوم براي گروه دوم است، آنان كه به آنچـه محمـد  . را بگيرند

عليه و آله و سلم ـ آورده است، مؤمن و به آن عامل هستند، و اسم اشارة دوم به گـروه   
كند كه به سبب دارا بودن صفت ايمان به قرآن و كتابهاي آسماني پيش از                دوم اشاره مي  

  2.آن و يقين به آخرت، نه مطلق ايمان به غيب، هم اكنون رستگار هستند
دو اسم اشاره بنابر لـف و نـشر غيرمرتـب اسـت، و       : ان است و نزديك به آن، اين بي     

  .هاي پيشين بيان شد فساد اين گفتارها در خالل بحث
  

  روش حكيم

 مـن   إنّـك التهـدي   » «نان بر هـدايت پروردگارشـان هـستند       آ؛  اولئك علي هدي من ربهم    «
»  بر هـدايت   و آنان ؛  اولئك علي هدي  «و  » كني تو كسي را كه دوست داري هدايت نمي        3؛أحببت

از سوي خداوند هستند نه از سوي خودشان، زيرا خداوند متعال كـسي را كـه بخواهـد                 
 قابل براي نزول هدايت خداونـد       كند ولي آنان به سبب  به دست آوردن ماده          هدايت مي 

نوراني شدن به نور هـدايت، و       ) هيوالي مستعد (متعال و به سبب بدست آوردن قابليت        
و همانا آنـان    » همان رستگارانند ؛  هم المفلحون «ي كتاب و خطاب،     روشن گشتن از روشناي   
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  .اند رستگار هستند، نه غيرآنان و نه كساني كه قابليت ندارند و از زيانكاران گرديده
آنـان بـر هـدايت از    ؛ اولئك علي هدي من ربهم«و نزديك به آن اين سخن است كـه      

ستگارند، پس به اين سبب كه با سعي       ؛ زيرا از جانب خودشان ر     »سوي پروردگارشان هستند  
بر هدايت از طرف پروردگارشـان      ؛  علي هدي من ربهم   «و كوشش خود از رستگاران هستند       

به جهت حفـظ شـرافت و بزرگـي         ] اولئك علي هدي من ربهم    [و جملة اول    » باشند  مي
  اسم پروردگار و عمـل خداونـد متعـال در آن، و بـه سـبب رؤوس آيـات مقـدم شـده                       

  .است
آنـان بـر هـدايت از سـوي         ؛  اولئك علي هدي مـن ربهـم      «: و كالم ديگر نزديك به آن     

اولئـك هـم    «هـا و فرسـتادن رسـوالن بـراي آنهـا و              با ابالغ كتـاب   » پروردگارشان هستند 
، به سبب پوشيدن لباس عمل و ايمـان و هـدايت يـافتن بـه                »و آنان رستگارانند  ؛  المفلحون

ش و ارادة خودشان؛ پـس خداونـد متعـال بـا آمـاده              هدايت قلبي و قالبي از ناحيه كوش      
ساختن علت اعدادي و شخص متقي با عليت دخالت دارنـد بـرخالف آنچـه در جـاي                  

ناقص براي علت، و علت حد تام براي معلـول           باشد كه معلول حد     خود ثابت شده، مي   
  .است
  

  روش عارف و اهل ذوق

؛ علي هدي من ربهـم    «ها   هي از گروه  يعني اهل تقوا و مؤمنين از هر گرو       » آنان؛  اولئك«
باشـد و   رب و پروردگاري كه مخصوص به آنها مي  » بر هدايت از طرف پروردگارشان هـستند      

از » بـر هـدايت  ؛ علي هـدي «آنان از اسماي الهي است، ولي كسي كه    ] رب[ اين اسم مقيد  
و تعريف   محيط است، پس خارج از حد        سعيباشد كه آن اسم جامع كلي         سوي اهللا مي  

كـه خداونـد متعـال خـارج از آن اسـت و بـه       طور    همان رستگاري و نارستگاري است،   
  .شود رستگاري و نارستگاري توصيف نمي

هايي از متّقين كه بـه غيـب و بـه     ها و گروه اين مردم و آن امت: و بيان نزديك به آن    
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بـر  ؛ المفلحـون علي هدي من ربهم و اولئك هم «رند،  آو ها و به آخرت ايمان مي     رسول

بر ؛  علي هدي من ربهم   «ولي كساني كه    » آنان رستگاران هستند   هدايت از طرف پروردگارشان و    
باشند؛ همانا ايشان كـساني هـستند        و از رستگاران نمي   » هدايت از سوي پروردگارشان هستند    

 وكننـده   گمـراه ] ضـال [ ، از اسم»بر هدايت از سوي پروردگارشـان ؛  علي هدي من ربهم   «كه  
 بـر هـدايت از سـوي    »علـي هـدي مـن   «د، پس هر موجودي  نباش  ضررزننده مي ] ضار[

باشـد، ولـي رسـتگاران گروهـي از آنهـا، نـه همـة آنهـا          پروردگارش و اسم مقيدش مي  
  .پس بينديش. باشند مي



 

  
  



 

  
  
  
  
  

  م سوره بقرهشآيه ش
  

إنّ الذين كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم 

  اليؤمنون

گمان براي كافران يكسان است، بيمشان دهي يا بيمشان  بي«

  ».آورند ندهي، ايمان نمي

  

  
  



 

  
  



 

  
  
  
  
  
  

   و صرفواژگان

   اولهمسأل

  »إنّ«ة  كلمپيرامون 
و حق اين است كه     . با كسره و تشديد به معاني تأكيد و تعليل و به معناي بله است             » إنّ«

  .است] ار كردنرسيدن، استو[همه به يك معنا و آن تحقيق و تثبيت 
: گويـد   تر از تأكيـد بـا الم اسـت و مـي            تأكيد به آن بيشتر و قوي     : گويد  عبدالقاهر مي 

بنابر استقراء إنّ بيشترِ موارد پاسخ براي پرسش ـ ظاهر يا مقـدر ـ اسـت هرگـاه بـراي       «
، آيـه ـ بنـابر تقـدير ـ در مقـام پاسـخ بـراي         بنابر اين 1.كننده شك و گمان باشد پرسش

  .آورند  ترساندن، در كساني است كه ايمان نمي]انذار[اثر پرسش از 
تأكيد، جز در مورد وهم و شك و ترديد در ثبوت مسنداليه براي مسند معنـا                : گزيده

  .شود ندارد و مانند اين است كه پرسشي شده است و با تأكيد پاسخ داده مي
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   دومهمسأل

  »كفروا«ة  كلمپيرامون 
؛ » اهللا يكفُرُها  ةَنعمكَفَرَ  «: شود ان است و فتحه داده و گفته مي       ضد ايم ) با ضمه كاف  ( كُفر

بـه پيـروي از دائـيش       (سـخن جـوهري     : و گفته شده اسـت    . و از باب نصر ينصر است     
 و گفتـه شـده      1.شك غلط اسـت     كه كفر از باب ضَرَب يضْرِب است، بي       ) ابونصر فارابي 

علـم لغـت از او پيـروي        است نادرست نيست و حق، نظر جوهري اسـت و پيـشوايان             
اند، زيـرا كفـري كـه بـه معنـاي سـتر و                اند و قاموس و ديگران از او پيروي نموده         كرده

                      است و آن غيـر از كفـري اسـت كـه ضـد ضْرِبي پوشش است به اتفاق از باب ضَرَب
  2!باشد ايمان است و از باب نصر ينصر مي

مه را به يـك اصـل واحـد         ه: و آنچه بين اهل دقّت و اهل تفسير مشهور شده است          
اصل كُفر ـ با ضمه ـ همان كَفر ـ با فتحه ـ به معناي پوشـش      : گويند گردانند و مي برمي

شود و دريـاي بـزرگ و كـشاورز     و فراگرفتن است، و بدين سبب، شب، كافر ناميده مي  
كمثل غيـث اعجـب الكفّـار       «:كه در سخن خداوند متعال    طور     همان هم از كَفّار هستند،   

كـشاورزانند،  » كفـار «مراد از   » .همانند باراني كه روييدني آن كشاورزان را به شگفتي آورد          3؛نباته
رماد مكفور؛ خاكـستر    «شود   پوشانند و به سبب آن گفته مي       زيرا آنان دانه را در زمين مي      

يعني باد خاك را بر آن پوشانيد و زمين كافر، يعني زميني كه دور از مردم                » پوشيده شده 
  .باشد مي

 اسـت    كفر در لغت پوشش چيزي است و كافور غالف ميـوه          : راغب اصفهاني گفت  
 پوشانيدن نعمت با ترك انجـام شـكر آن          ، آن  پوشاند، و كفر نعمت و كفران      كه آن را مي   

است، و كفران در انكار نعمت بيشترين كـاربرد را دارد و كفـر در ديـن بيـشتر بـه كـار               

                                                 
  .524، ص 3العروس، ج  تاج: نگاه كنيد به. 1
  .همان. 2
  .20/ حديد . 3
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   1.ودش رود و كفور در هر دو استعمال مي مي
اند دليـل پـشتيباني       گمان كرده ) به پيروي از امثال راغب    (بر آنچه متأخرين    : گويم مي

باشد و كفري كـه معنـايش ضـد          ندارد؛ زيرا كفري كه معنايش پوشش است متعدي مي        
باشد، بلكـه   ايمان است متعدي نيست، پس گفتن اينكه كافر پوشاننده است، صحيح نمي          

هاي فراوان آن در كتـاب الهـي آشـكار            ين از موارد استعمال   كافر پوشيده از حق است، ا     
كفـرت بمـا اشـركتمون مـن        انّي «3»تنااافرأيت الذي كفر بĤي    «2»من كفر باهللا  «. شود  مي
الذين اليؤمنون باآلخره حجابـاً      قال جعلنا بينك و بين     «5»كفرت بالذي خلقك  أ «4»قبل

سم مفعـول از فعـل الزم سـاخته          و در جايگاهش بيان و ثابت شده است كه ا          6»مستوراً
  .شود؛ پس مالحظه و دقت كن نمي

  

   سومهمسأل

  »سواء«ة  كلمپيرامون 
»در :  و در شـرح آن آمـده اسـت         7در كتاب قاموس مساوي بـودن، عـدل اسـت،         » سواء

  8.است] ممدود[هاي قاموس، به قصر آمده است و درست، به مد  نسخه
ا مد به معنـاي عـدل و وسـط بـين دو حـد                ب )به فتح سين  (  سواء :تر اينكه  و صحيح 

آيـد و    سـطح مـي    يعني در وسط آن، و به معناي برابـر، و هـم           » حيمجفي سواء ال  «. است
و سوي و سوي ـ به كـسره و ضـمة    . سطح مكان سواء يعني متساوي، هم: شود گفته مي

                                                 
  .434 ـ 433المفردات، ص . 1
  )106/ نحل . (»هر كس به خدا كفر ورزد«. 2
  )77/ مريم . (»هاي ما كفر ورزيد، ديدي آيا آن كس كه به نشانه«. 3
 )22/ ابراهيم . (»دانستيد شريك مي ]ر خدادر كا[همانا من انكار كردم از پيش به آنچه مرا «. 4
  )37/ كهف . (»آيا به آن كس كه تو را آفريد، كافر شدي«. 5
 )45/ اسراء . (»اي پوشيده قرار دهيم پرده آورند، ميان تو و ميان كساني كه به آخرت ايمان نمي«. 6
  .1673المحيط، ص  القاموس. 7
  .187، ص 10العروس، ج  تاج. 8
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 معنـاي  و ميانـه و بـه  ] عـدل [ شود، همچنين به معنـاي برابـر   سين ـ كه با ياء نوشته مي 
مررت برجل سوي و العدم، يعني بر مردي گذر نمـودم كـه             : متساوي است در اين كالم    

  .يكسان استو وجود و عدمش برابر 
همراه دو كلمـه ـ دو اسـم     » ام«همزه تسويه بود وجود » سواء«هرگاه بعد از : گزيده

 بـراي مـن   سواء علي أزيد جاء ام عمـرو؛ «: گويي مي. باشند يا دو فعل ـ ضروري است 
 1؛م لم تكن من الواعظين    أعظْت   وأسواء علينا   «و  » مساوي است كه زيد بيايد يا عمرو      

و هرگاه بعد از سواء دو فعـل باشـد      » براي ما مساوي است كه پند دهي يا از پند دهندگان نباشي           
سـواء علـي قمـت اَو       «: گـويي   شـود و مـي     عطف مي » اَو«بدون همزة استفهام، دومي به      

كـه بعـد از سـواء دو         و هنگـامي  . »براي من مساوي است كه بايستم يا بنـشينم        قعدت؛  
سـواء علـي    «: شـود  به جهت حمل بر آن عطف مي      » اَو«و با   » واو«مصدر باشد، دومي با     

قيامـك اَو قعـودك؛   «و » قيامك و قعودك؛ براي من ايستادن و نشستن تو مساوي اسـت   
  . »ايستادن يا نشستن تو مساوي است

  :آيد، مانند آنچه در الفيه است  سواء به عنوان حرف استثناء ميو گاهي
  2      و لسوي سوي سواء اجعال           علــي االصح مالغيرٍ جعـال

قرار  ـ همان را تر ي درستأبنابر ر ـ  و براي سوي، سوي، سواء، از استثناء و اعراب«
  ».بده كه براي غير قرار داده شده است

شود؛ زيرا همـزة     ها، سواء منصرف است كه تنوين بر آن داخل مي           ر همه فرض  و بناب 
  .اول اصلي است

  

                                                 
  .136 /شعراء . 1
  .، ابن مالك، مبحث االستثناءلفيةاال. 2
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   چهارمهمسأل

  »إنذار« ة كلمپيرامون
، چهار كلمـة اخيـر مـصادر غيرقياسـي          »أنذره باألمر إنذاراً و نَذْراً و نُذراً و نُذُراً و نذيراً          «

  .هستند
 عواقـب كـار، پـيش از رخ دادن آن و    انذار بـه معنـاي اعـالم و بـيم دادن از        : گزيده

فان أعرضـوا فقـل     « و چه بسا از كالم خداوند متعال         ،باشد  ترساندن در هنگام ابالغ مي    
و از سـخن    » .دهـم   من شما را از صاعقه بيم مـي       : پس، اگر روي گرداندند بگو     1؛ةًأنذرتكم صاعق 
 كتـاب الهـي فـراوان        در ديگر مواردي كـه    و   2»إنا أنذرناكم عذاباً قريباً   «خداوند متعال   

شود كه انذار به معناي اطالع و آگـاهي دادن اسـت، افـزون بـر ايـن                   است، پي برده مي   
بيشتر كاربردهايش در اطالع و آگاهي همـراه بـا ترسـاندن اسـت، و كنيـة خـروس بـه                     

 بعيد است پس آنچـه در ايـن         ]معنا[كند، ولي آن     آن را تأييد مي   ] هشدار دهنده [ابومنذر  
باشد و مـدلول لغـت        رسيده شده است بخش خاصي از عذاب و عقاب مي         آيات از آن ت   

سـبحان الـذي اسـري      «مطلق ترسانيدن و تهديد است، و نظير آن سخن خداوند متعال            
رساند كه سـير در يكـي از         باشد و آيه مي      است، زيرا إسراء سير در شب مي       3»بعبده ليالً 

ر فصاحت يـا بالغـت اسـت و         ها بوده است، افزون بر اين تجريد نوعي تحسين د          شب
  .باشد يان اهل ادب رايج و شناخته شده ميم

  
  وهم و دفع

به معناي آن را دانست، پس از آن ترسـيد  ) سه حرفي(» نَذَر«آيد كه  از لغت به دست مي    
يعني بـه آن آگـاهي پيـدا        . »نذروا بالعدو «: شود گفته مي . باشد  و براي آن مهيا گشت، مي     

                                                 
  .13/ فصلت . 1
  .40/ نبأ . 2
  .1/ اسراء . 3
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 إليهم  عدوأنذرت القوم سيرال  «: ت آمده اس  الموارد أقربب  ر كتا و د . پس ترسيدند . كردند
پـس  . » قوم را از حركت و سير دشمن به سوي آنان آگاه ساخت، پس ترسيدند              1فنذروا؛

  2.باشد نَذر مطاوع انذار مي
است و بـه معنـاي انـذار اسـت، و انذاردهنـده              نذير مصدر و جمع آن نُذُر     : خالصه

رو در استعماالت رايج قرآن كه نذير مانند بشير صفت قـرار             ينا پيامبر است و از   ] منذر[
 انذار دهنده قـصد شـده   رآيد زيرا با اين كلمه معناي منذ       داده شده است، سؤال پيش مي     

  .انذار شونده] منذَر[است نه 
هـا، بـه جهـت       داشتم كه خصوصيات هر لغتي را به مناسبت        اگرچه من بنا  : گويم مي

يان نكنم، مگر اينكه گـاهي لغـزش رخ داده اسـت، و خواننـدة               شدن، ب  دوري از طوالني  
 :و اگر آنچه بيان شد صحيح باشد، اين كالم خداوند متعـال           . بزرگوار من را معذور دارد    

نيز خالف قاعده است، زيرا     » بشير« حتي در كلمة     3»ناك بالحق بشيراً و نذيراً    لرسأانا  «
انـد كـه بـشير بـه          اهل لغت تصريح كـرده     آري،. ثالثي هم به معناي تبشير نيست     » بشَرَ«

» المنجـد « و ظـاهر كتـاب   4.باشـد  معناي مبشّر است و همچنين نذير به معناي منذر مـي      
 ولي اغالط در اين كتاب كوچك، بسيار است و آنچه در كتـاب الهـي                5خالف آن است  

 خداوند  .كند الموارد و مانند آن است كفايت مي       است از آنچه در غير المنجد مانند أقرب       
  .عالم است

                                                 
  .1287، ص 2الموارد، ج  اقرب. 1
  .مراد اين است كه نَذر، ثالثي، مطاوعه انذر، باب افعال است، يعني پذيرش اثر فعل انذر، نذر است. 2
  .119/ بقره . 3
  .1288، ص 2 و ج 44، ص 1موارد، ج ال اقرب: رجوع كنيد به. 4
  .800 و 38المنجد، ص . 5
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  قرائت 
را بنابر لغت حجاز به تخفيف      » سواء«نقل شده است كه جحدري      » لوامح«از صاحب   . 1

همزه قرائت كرده، پس جايز است كه واو را اخذ و همزه را بـين بـين قـرار دهـد و آن                     
اينست كه بين همزه و واو باشد و در هر دو صورت دخول نقص در قبل از همزة ملينه                   

الفعل سواء ياء نيست، بلكه واو اسـت و از بـاب              الم بنابر اين پس  .  مد ضروري است   از
  1.باشد قواء مي

نقـل شـده    به ضم سين با واو بعد از آن بـه جـاي الـف               » سوء عليهم «و از خليل    . 2
بنابر قرائت كسي كه سين را ضمه داده است، و طبعا در آن  از               »  السوء ةدائرَ«مثل  . است
» زشـت «شود به معناي ديگري كـه         اش يعني مساوات و عدل عدول مي        بيان شده  معناي
  2.است
را بـه واو مـضموم قرائـت        » سـواو «ت كه او     حكايت شده اس   حدريجاز عاصم   . 3

كرده است، نه به همزه؛ و در تبيان آمده است كه آن غلط است، زيرا عرب همواره پس                  
3.رداءكساء و : گويند آورد، و مي  همزه مياز مد  

باشد، آري ظاهر اين است كه آنچـه از جحـدري             و پنهان نيست كه قياس جايز نمي      
تر بيان شد، نه آنچه در تبيان آمده اسـت و            حكايت شده است، آن چيزي است كه پيش       

هـا   ويژه در قرائت  ها و به   قول ها در نقل   كه اشتباه طور     همان شك اشتباه رخ داده است،      بي
  .كنند تا نسبت به آن مراقبت نمايند  توجه نميبسيار است، زيرا به آن

و آنهـا عبـارت از عاصـم و         » أ أنـذرتهم  «: انـد  اهل كوفه بين دو همزه جمع كرده      . 4
حمزه و كسائي هستند و اهل حجاز و ابوعمرو به همزه و مد و تليين همزه دوم قرائـت              

ش و اباعمرو حلواني، بـه       و اهل مدينه غير از ور       اند، و بقيه آن را بين بين قرارداده        كرده

                                                 
  .45، ص 1البحرالمحيط، ج . 1
  .همان. 2
  .63   ـ62، ص 1تفسير تبيان، ج . 3
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در عربـي  :  آمده اسـت مجمعر  و د1؛اند  دو را به الف فاصله انداختهبين آننقل از هشام  
به تحقيق همزه اول و تخفيف دوم به بين بين » أ أنذرتهم«: سه وجه ديگر نيز جايز است  

بر مـيم  به القاء حركت همزه    » عليهم أنذزتهم «به يك همزه، و     » أنذرتهم«قراردادن آن، و    
  2.در آنچه از نافع روايت شده است» قد أفلح«مانند 
احتجاج بر مسائل اختالفـي كـه سرچـشمة اخـتالف در آنهـا، گونـاگوني                : گويم مي
 اجتهـاد،   أها و قبائل در اداي حروف و كلمات است صـحيح نيـست، و اگـر منـش                  لهجه
 به آن اسـت، و  هاي مختلف باشد، چيزي است كه خنديدن بر آن بهتر از استدالل     قرائت

صحيح بود، باب تفسير به رأي براي متأخرين نيز بـاز بـود و در               اند    اگر آنچه انجام داده   
 پنـاه   گرديد؛ به خداوند متعـال از شـرّ شـيطان رانـده شـده              نتيجه كتاب الهي بازيچه مي    

  .بريم مي

                                                 
  .47، ص 1البحرالمحيط، ج : رجوع كنيد به. 1
  .41، ص 1البيان، ج  مجمع. 2
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  نحو و تركيب

  »سواء«تركيب 
مبتدا است و آنچـه     » سواء«اهر  كند كه در ظ    در آغاز سخن اين اشكال به ذهن خطور مي        

باشد، و جمله در محلّ رفع و خبر بـراي إنّ اسـت، ولـي         پس از سواء است، خبرش مي     
ابتدا به نكره بدون مجوز جايز نيست، و در كالم چيزي از مجوزات ابتدا به نكره آشكار                 

  : نظر استدو وجه بلكه دو » سواء«در رفع دادن : اند نيست و به دليل مثل اين شبهه گفته
رفع سواء بنابر خبربودن براي انّ، و جملة فعليه بنابر فاعليت در موضـع رفـع بـه       . 1

إنّ الذين كفروا مـستوٍ علـيهم انـذارك و    «: باشد و مانند اين است كه گفته شود    سواء مي 
  .»عدمه؛ همانا براي آناني كه كافر شدند، ترساندن تو و عدم آن مساوي است

خبر مقـدم باشـد و جملـه، خبـر بـراي إنّ             » سواء« موضع ابتدا  و      جمله فعليه در  . 2
اسمي اسـت كـه     » سواء«تر است چون     وجه دوم پسنديده  : است و فخررازي گفته است    

  1.گيرد، مگر با تأويل نمي در جايگاه فعل قرار
اند، و  غفلت كرده» اليؤمنون«به تحقيق از جملة پاياني، كالم خداوند متعال         : گويممي

إنّ الذين كفروا اليؤمنون أنذرتهم أم لم تنذرهم، پس سواء معناي           : ا آيه اينگونه باشد   گوي
. شود و در مقصود آيـه بـه آن نيـازي نيـست            اسمي است كه از همزة تسويه استفاده مي       

 براي تأكيد معناي همزه آورده شده است و خبر براي مبتـداي محـذوف اسـت و                   ،آري
 كه آشكار است، سواء به معناي مـستوي       طور     همان يرامبتدا ضمير مستتر در آن است، ز      

أنذرتهم أم لـم     إنّ الذين كفروا اليؤمنون أ    «: شود  است و معنا اينچنين مي    ] برابر، يكسان [
آورند، چه آنها را بيم دهـي چـه بـيم             تنذرهم هو سواء؛ كساني كه كافر شدند ايمان نمي        

ند جملة فعليه تصديقي، در موضع      و شگفت اينكه آنان معتقد    » .ندهي، اين يكسان است   
شود، مگر آنگاه كه به معناي تصوري افرادي برگـردد؛ مفهـوم سـواء و همـزه                  فاعل نمي 

يكي است پس معنا ندارد يكي از آنها مبتدا و ديگري خبر قرار داده بشود، زيـرا رجـوع    
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قين سپس نزد محق  .آن به حمل اولي است كه در علوم و كاربردها رايج و متعارف نيست             
شود، ثابت شده  جواز ابتداء به نكره، هرگاه نظر به معنايي باشد كه جز به آن حاصل نمي

خواهند خبر دهند يكي از جنس مردان بهتر از يكـي از              كه مي  است؛ براي مثال هنگامي   
مبتـدا  » سـواء «، ولـي در بحـث مـا         ةرجل خير من امرأ   : شودجنس زنان است، گفته مي    

  خواهند خبر دهند كـه ترسـاندن         خبر از تساوي بدهند بلكه مي     خواهند    نيست؛ زيرا نمي  
  باشـد، هـر چنـد مقـدم          مطابق واقع، خبـر مـي     » سواء«باشد، پس   و نترساندن يكسان مي   

  .است
  
   تقديم خبرپيرامون: مسأله

كننـد كـه مبتـدا ذات و        دارند و به اين استدالل مـي      علماي كوفي تقديم خبر را روا نمي      
 تأخير وصف در جملـه چـون موافـق طبيعـت اسـت، ضـروري          خبر وصف است، پس   

باشد و ديگر اينكه خبر بايد ضميري را در خود داشته باشد و تقـديم ضـمير و اسـم        مي
  .باشد آيد جايز نمي اشاره به آنچه پس از آن مي
رساند، و دليل      بر خبر را نمي    دليل اول لزوم تقديم مبتدا    : فتندو علماي نحو بصري گ    

 نقض شده اسـت     1»فاوجس في نفسه خيفة موسي    «: ين كالم خداوند متعال   دوم هم با ا   
سواء محياهم و   «و  » سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم      «:و اين سخنان خداوند متعال    

دهد، و به سيبويه اين سخن عرب نـسبت داده     به جواز تقديم خبر گواهي مي       2»مماتهم
 من تميمي هستم و كسي كه با تو دشـمني           3؛ؤكتميمي انا و مشْنوء من يشنَ     «: شده است 

  .»كند دشمن داشته شده است
پـس وصـف مخبرعنـه      ممكن اسـت    » القائم هو زيد  «و پنهان نيست كه خبردادن به       

  .است
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  فعليه ة خبردادن از جملپيرامون:  ديگرمسأله

لمـه   زيـرا ك   1بودن اخبار از جملة فعليه نيـز اسـتدالل شـود،           چه بسا به اين آيه بر جايز      
»ـه بـه          مي» أ أنذرتهم أم لم تنذرهم    «خبر است و مبتدا     » سواءباشد، و تأويل جمله فعلي

شود هرچند  رساند به آنچه از قضيه تصديقي تام استفاده مي جملة ناقص اسميه، زيان مي
؛ بلكـه خبـر دادن از       انـد   كرده   اتفاق علماي نحو بر جايز نبودن خبر دادن از جمله فعليه         

، زيرا ممكن نيست قضية تام مورد خبر دادن قـرار           جايز نيست ليه جز با تأويل     جمله فع 
  .گيرد

  . در غير جايگاهش است2آيد و آنچه از سخن فخر رازي بدست مي
و حلّ مشكل آن چيزي است كه از ما دانستي كه جمله فعليه نه خبر است و نـه در                    

شـود    جملة فعليه خبر داده نمي    و از    محل ابتدا و سواء خبر براي مبتداي محذوف است        
ويژه هنگامي كـه   به،باشد وجه است و جايز نمي    و معقول نيست و تأويل جملة فعليه بي       

  .در تأويل به مفهوم جمله زيان برسد
  

  آگاهي

كه تنها بيايد، به معناي يكساني و تساوي است؛         » أم«همزه و   : صاحب كشّاف گفته است   
ايـن مطلـب بـر      : سيبويه گفتـه اسـت    . گرفته شده است  و ديگر معناي استفهام از آن دو        

» اغفرلنا أيتها العـصابه «حرف استفهام همانند همان است كه بر حرف نداء در اين سخن         
  پـس در ايـن آيـه نيـز اسـتفهام           ] كه صورت نداء است و نـدا نيـست        [گردد،  جاري مي 

  همـزة تـسويه     ،انـد كـه آن    رو گفتـه   و از ايـن   ] با اينكه صورت اسـتفهام اسـت       [3نيست
  .است

و در جايگاهش ثابت شده است كه همزه براي اسـتفهام اسـت؛ مگـر اينكـه گـاهي                   
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قرينه بر اين است كه مقصود امر ديگري است؛ بدون اينكـه مجازيـت يـا انـسالخ الزم                   
  .آيدميشاءاهللا   اننمايد، و آنچه مطلب را روشن مي1آيد
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  بالغت و معاني

  توجيه اول

   جملهتأكيد وجه 

در مانند اين آيـه     » الذين كفروا «است؛ زيرا مراد از     » إنّ« مقام مناسب تأكيد جمله به       اين
. متفاوت اسـت   1»يا أيها الذين كفروا التعتذروا اليوم     «در آيه   » الذين كفروا «با مراد از    

در ايـن  » الذين كفروا«مقـصود از  :  و به سبب آنچه از آنان مشهور شده است   ظاهر بنابر
  .ني هستند، هر چند در مقصود از آنها اختالف شده استآيه اشخاص معي

  .باشند آنان رؤساي سركش يهود مي: عباس نقل شده استاز ابن
جهـل و   لهـب و ابـي    بلكه مـراد گروهـي از مـشركين ماننـد ابـي           : اندو ديگران گفته  

،  و حق اين است كه بنابر اقتـضاي عمـوم، مـراد از آن        2.مغيره و مانند آنها هستند     وليدبن
همة سركشان است مگر اينكه آنان سركشان خاصي هستند كه تعبيـر از آنهـا بـه ماننـد                   

  .باشدآنچه در اين آيه كريمه آمده است؛ سزاوار مي
  .آيه شاهد است بر اينكه مقام مناسب تأكيد است: گزيده

شـود كـه    سفه نقـل شـده اسـت، ظـاهر مـي       لندي مدعي ف  و از اينجا فساد آنچه از ك      
 3و مانند آن يكي اسـت،     » زيد لقائم «و  » ان زيداً قائم  «و  » زيد قائم «معناي  : پنداشته است 

شـك علـم    متفـاوت اسـت و بـي   هـا   و غافل شده است كه مقتضيات در كيفيت كـاربرد       
  .بالغت متصدي رعايت اين شؤون و جهات است
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  توجيه دوم

   شمول و عموم آيه بر مطلق سركشانپيرامون 
اختصاص آيه بـه گروهـي خـاص صـحيح نيـست، زيـرا              اكنون به اين اشاره شد كه        هم

 نـدارد، ولـي      حجيتي عباس اگرچه ثابت گردد   تخصيص بدون مخصص است و نظر ابن      
گـاه ايمـان و هـدايت بـر          عام هم نيست كه مطلق كفار را در بر گيرد، كافراني كه  هـر              

  .شوندآورند و هدايت مي شود ايمان ميايشان عرضه 
 آيه نسبت به همه سركـشان در صـدر   :شودي گفته مي و سخن در اين است كه گاه   

و موارد كاربرد اين جمله در كتـاب        . وجه است   ولي اين سخن نيز بي     1اسالم عام است،  
اي ارائه شود كه مراد  رسد و اگر در مورد بعضي از آنها قرينه      الهي نزديك به دويست مي    

مؤمنين در  » الذين آمنوا «از  كه مراد   طور     همان كفار صدر اسالم است،   » الذين كفروا «از  
باشد؛ وگرنه براي فهـم قاعـده كلـي در اينجـا راهـي                آغاز طلوع اسالم است، چنين مي     

نيز گفته شده است در جايگاه مناسـب آن         » الذين آمنوا «نيست و درستي آنچه در مورد       
  .شودروشن مي
عـصار و  رو، اين قضيه نيز ـ مانند ديگر قـضايا ـ كلـي و سـاري در جميـع أ        از اين

جاري در مورد همة سركشاني است كه حال آنان اينگونه است، بدين ضرورت كه انذار               
  .و بيم قرآن تا روز قيامت باقي است و اختصاص به اولين مخالفين و دشمنان ندارد

  

  توجيه سوم

   غرض آيهپيرامون
دهـد،  مشهور قطعي است كه اين آيه جملة اخباري است و از واقعيت خارجي خبر مـي            

  ا به شكل قضيه خارجيه يا به شكل قـضيه حقيقيـه؛ زيـرا صـداي قـرآن بـا خاموشـي                      ي
  گـردد، پـس صـحيح اسـت كـه از           عصر نزول و گذشـت زمـان وحـي خـاموش نمـي            
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  .قبيل قضاياي حقيقيه باشد
و آنچه احتمال دارد كه آيه در مقام آگاهي و اعالن و سرزنش و نكـوهش باشـد، و                   

انـد كـه ارشـاد، هـشدار، پنـددادن و            طاط به جايي رسيده   زند كه كافران در انح      فرياد مي 
اينكـه در    كه از آن ارادة واقع شده باشـد و        در حال آنان مؤثر نيست؛ بدون اين      ترساندن،  

خارج امر چنين است، بلكه در اين شيوه و روش نوعي ارشاد و تبليغ به سوي هـدايت                  
 آيه خبري انشائي اسـت      باشد، پس   و نوعي ترغيب و تشويق به سوي ايمان و اسالم مي          

لقـد حـق القـول      «: به نظر رسد كه فرمـود     » يس«و شايد اين معنا از مانند اين آية سورة          
 إنّا جعلنا فـي أعنـاقهم اغـالالً فهـي إلـي األذقـان فهـم                 ،علي أكثرهم فهم اليؤمنون   

 و  ، و جعلنا من بين أيديهم سداً و من خلفهم سداً فاغشيناهم فهم اليبصرون             ،مقمحون
كر و خـشي     إنّما تنذر مـن اتّبـع الـذّ        ،م لم تنذرهم اليؤمنون   أ عليهم أ أنذرتهم     سواء

هـاي  آورند، ما در گـردن      حكم و فرمان بر بيشتر آنها ثابت شد، پس آنها ايمان نمي            1؛الرّحمن بالغيب 
ز  و ا  ،گاننـد آنان تا چانه غل و زنجيرهايي را قرار داديم، در حالي كه سر در هـوا مانـده و چـشم بـسته                      

ايـم پـس ايـشان چيـزي را      آنـان را فـرو پوشـانده   ] ديـدگان [روبرو و پشت سر آنها مانع قرار داديـم و         
كساني ] تواني  مي[ و تنها تو     ،آورند آنها را بترساني يا نترساني برايشان يكسان است، ايمان نمي          ،بينند نمي

  » .را كه قرآن را پيروي كنند و از خداوند رحمان در نهان بترسند بيم دهي
 شـود، هاي ديگـر سـاقط مـي   ، استدالالت آتي در بحث مطلببا توجه به اين  : گزيده

شود كه موضوع كفار نيستند؛ زيـرا       كه از مالحظه آيه در سوره يس روشن مي        طور    همان
 2؛باؤهم فهم غافلون  آأنذر   لتنذر قوماً ما  «: در آية پيش از اين آيات اينچنين آمده است        

  .»نادانان و غافل هستند آنها پدرانشان ترسانده نشدند وتا بترساني گروهي را كه 
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  توجيه چهارم

   وجه ايجاز آيه
تر دانستي كه آيات اول سورة بقره پيرامون مؤمنين اسـت و آنـان گـروه                 به تحقيق، پيش  

مورد كفار است و آياتي كه  اول از مردم هستند و دو آيه ـ اين آيه و آية پس از آن ـ در  
  .آيد دربارة منافقين استتا آيه بيستم مي

مـورد كـافران دانـسته       و از آنجا كه سورة بقره مدني است، از اختـصار پـيش آمـده در               
 در[ بالغت ايجـاز را      بنابر اين آورتر بودند و     تر و زيان   شود كه منافقين در مدينه قوي      مي

  .كنداقتضا مي ]مورد كفار
  

  توجيه پنجم

   مراد از كفر
ت، پس الذين كفروا اعم از كافرين به خدا يـا كـافرين بـه               حذف متعلّق، دليل عموم اس    

 ال«توانـد بگويـد كـه       و كـسي مـي    . قيامت يا به كتابهاي الهي و رسوالن و واليت است         
مؤمن بـه    قرينه است بر اينكه مراد از كافرين معنايي است كه با مسلمانان غير            » يؤمنون

 مطلـق كفـار اسـت، چـه از          شود؛ و به هر تقدير به حكم اطـالق مـراد            واليت جمع مي  
، يا از   )انكار با علم و انكار بدون علم      (كافرين به كفر انكاري به دو قسمش باشند، يعني          
مـن كفـر   و «كه در ذيل آيه طور   همانكافرين به كفر برائت، يا از كافرين به كفر شرك،       

هـاي  ت آمده است، و چه از كافرين بـه كفـر و انكـار نعمـ               1»فانّ اهللا غني عن العالمين    
  .باطني يا ظاهري باشند
كفر در كتاب و سنت به كفر وجوب ذاتي و كفر الهيـت و كفـر   : و اگر خواستي بگو  

و در برابر .  دارد2ها واگشتتوحيد و كفر رسالت و كفر واليت و كفر معاد و كفر نعمت
                                                 

 )97/ آل عمران . (»نياز از جهانيان است خداوند بي شك پس، هر كس كافر شود، بي«. 1
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آنها مؤمن به وجوب ذاتي است كه معتقد به بخت و اتفاق نيست، و مؤمني كـه معتقـد                   
لهيت خداوند متعال است در برابر گروهي از يهود و معتزله كه معتقدند امور به آنان                به ا 

 يگانـه   أتفويض شده است و آنان فاعل مـستقل هـستند؛ و مـؤمني كـه معتقـد بـه مبـد                    
باشـد و      يـا دو مـؤثر مـي       مبدأهمتاي مؤثر است در برابر كسي است كه معتقد به دو             بي

تاريكي و اهورامزدا و اهريمن       كه معتقد به نور و      واحد است در برابر كسي     مبدأاگرچه  
                  است و آنان مجوسي يا زرتشتي هستند، و مؤمني كه معتقد به رسالت و رسـول خـاص

كنـد، ماننـد يهـود و         است در برابر كسي كه منكر آن است يا رسالت خاص را انكار مي             
رسـالت بـه    هاي ديگر؛ و مؤمني كـه معتقـد اسـت كـه              و فرقه ها    نصاري و برخي گروه   

شود كه همان واليت مطلقه ثابت براي ولي امر و صاحب عصر اسـت               باطنش قطع نمي  
شـاءاهللا    انهايي از مسلمانان كـه از ايـن حقيقـت در گمراهينـد ـ و      و در برابر آنها گروه

را به آن واليت هدايت كنـد ـ و مـؤمني كـه بـه معـاد و روز ميعـاد         آنها تعالي، خداوند
گويد   كند و مي    حيح معتقد است در برابر كسي كه آن را انكار مي          مطابق كتاب و عقل ص    

 آنچـه   مبدأ دارد ولي معاد ممكن نيست زيرا اعادة معدوم محال است و           ) جهان(كه عالم   
  .گردد غير از آن است كه در آغاز بوده است در معاد برمي

 خداونـد و  هـاي  تواند در ذيل آيه قرار گيرد، آري كافر به نعمت   ها مي   همة اين گروه  
  .گيرد كافر به احكام و تارك آن، در ذيل آن ـ مگر به وجهي نو و تازه ـ قرار نمي

 و آيه، همانگونه كه از متعلق كفر ساكت است، از آنچـه بايـد بترسـند نيـز سـاكت                    
نيز ساكت است، و به همين دليل آيه در نهايـت بالغـت             » ال يؤمنون «است، و از متعلق     

بالغت عالي اين است كه سخن شايستگي داشـته باشـد كـه همـة     گيرد، زيرا از   قرار مي 
  .اقسام عام را در بر بگيرد

كفر گفتاري و كفر باطني و كفر حـالي و قلبـي و كفـر شـهودي يـا                   : و از اين اقسام   
كفر فطري و كفر عارضي اسـت و در برابـر ايـن كفـار               : و به اعتبار ديگر   . تحققي است 

آورند و در برابر كافر     هي هستند كه با زبان ايمان مي      هستند، زيرا از مؤمنين گرو     مؤمنين
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همانا اينها را به سبب  1؛إنّما أوتيته علي علم  «: باشند مانند قارون آنگاه كه گفت       گفتاري مي 
كه در موردش گمان شده است،      طور     همان يا فرعون » .اند  به من داده  ] كه نزد من است   [دانشي  

آيا ايمان آورديد، پيش از آن كه به شما اجـازه            2؛ذن لكم آن  أآمنتم به قبل    أ«: هنگامي كه گفت  
و گروهـي ديگـر     . پس گويا او مؤمني است كـه از جهـت گفتـاري كـافر اسـت               » .بدهم

آورنـد، در برابـر      مؤمنيني هستند كه از جهت قلبي و باطني و حالي و روحي ايمان مـي              
ورند، و مانند عامـة مـردم   آورزند و به گفتار و زبان ايمان مي   منافقين كه به قلب كفر مي     

هاي آنان رسوخ نكرده است     كه آنها گفتاري و اعتقادي مؤمن هستند ولي ايمان در قلب          
  .و ايمان در ارواح و قلوب آنان داخل نشده است

آورند و ايمان آنان شـهودي يـا        و از مؤمنين گروهي هستند كه به اين امور ايمان مي          
ا او از آن رو كه مؤمن شهودي و تحققـي نبـود،             تحققي است در برابر ايمان شيطان، زير      

راه و مسير خودش را پيمود و اين گروه اخير از مؤمنين پس از انبياء و اولياء بسيار كـم                    
  .هستند

و ايمان تحققي بدين معناست كه مفهوم ايمان نسبت به او ذاتـي اسـت و از خـارج                   
ن حتـي مـؤمن     شود نـه محمـول بالـضميمه، بـرعكس ديگـر مـؤمني            محمول شمرده مي  

كه خداوند متعال مؤمن است و مفهوم ايمان از حقيقت ذاتش و طور   همانشهودي؛ پس
شود، همچنين ممكن است، مظهر به اين حد برسـد و خداونـد             اصل حقيقتش انتزاع مي   

  .شوداز وراي آنها محيط است و از اينجا كفر فطري و عرضي ظاهر مي
اي نيـست و     ها رسانديم، ويژه گروه و دسـته      و آيه بنابر آنچه بيان كرديم و به گوش        

اي بر خالف آنچه بيان شد و ثابت گرديد، باشد؛ آنها ناظر به بيان بعضي                اگر داليل ويژه  
  .نيك مالحظه شودبايد باشند، پس  از مدلول است، و صريح در حصر داللت نمي

 نيـستيم،  سپس بدان كه براي بسياري از اين اقسام اصنافي است و ما در پي شرح آن  
 اقسام توحيد كه عبارتند از توحيد ذاتـي         بر اساس شود    براي مثال كفر توحيد تقسيم مي     
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شود به توحيد خـاص الخـاص و        و صفاتي و افعالي و عبادي، و توحيد ذاتي تقسيم مي          
هـاي  اخص خواص و توحيد خاص و عام و عوام، آنگونه كه در كتب عقلـي و رسـاله                 

مچنين است در ناحيـه صـفات و آثـار، پـس شـانزده قـسم                عرفاني بيان شده است و ه     
باشد و در برابر آن اقسام كفر است كه خداوند متعال ما را از همة مراتـب و مراحـل                     مي
  .آمين يا رب العالمين.  و مرا ببخشد پناه دهد و حفظ نمايدآن

  

  توجيه ششم

   آيا ترساندن لغو است؟
د كه كه ترساندن تو و نترساندن تو آنها جمله استفهاميه ـ به حسب صورت ـ ظهور دار  

را در گذشته، يكسان بوده و آنچه از جناب او ـ صلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم ـ صـادر       
باشـد؛  شده است، لغو بوده و سزاوار شخصيت او ـ صلي اهللا عليه و آله و سـلم ـ نمـي    

كننـدة  كـرد، تـرك   گويا اگر او ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ ترساندن آنان را ترك مـي   
  .فرمان خداوند و مخالفت با امر مواليش نكرده بود

و گزيده سخن آنكه مساوي بودن ترساندن و نترساندن در زمان گذشته، همـان لغـو                
و وجهي براي حمـل جملـه بـر معنـاي آينـده         .  بودن آن است   فايده  بودن ترساندن و بي   

 كتفـا بـه آنچـه گذشـت نمايـد،     نيست تا در مقام نهي از ترساندن پـس از آن باشـد، و ا           
 فـصاحت يـا بالغـت مـورد         بر اساس پس آيه از اين جهت      . كه روشن است  طور    همان

خدشه است، بلكه الزمة تساوي اينست كه ترك ترسـاندن سـزاوارتر اسـت، زيـرا او از             
 پـس    باشـد تـرك نمايـد،     شايستة مقام او نمـي    را كه   كساني است كه سزاوار است آنچه       

  .تدا او بر مساوي بودن آگاه باشد تا از ترسانندگان نباشدسزاوار است از اب
خبري از حقيقـت حـال اسـت، از آنجـا كـه               بي ،وجه اين وسوسه و خيال    : گويممي

بـراي تـو   : و نفرموده اسـت » إنّ الذين كفروا سواء عليهم   «: خداوند متعال فرموده است   
آنـان مـساوي، ولـي      مساوي است، پس منعي ندارد كه ترساندن و نترساندن نـسبت بـه              

  .نسبت به او ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ الزم و مفيد باشد
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افزون بر اين، اگر آيه در موضع تشويق و ترساندن و بيان بدي حال بـوده باشـد تـا                    
  .آيدآگاه شوند و متوجه به اسالم گردند، ديگر اشكال پيش نمي

و سلم ـ به آن مأمور شده است،  سپس اينكه آنچه پيامبر اكرم ـ صلي اهللا عليه و آله  
كـرد  باشد و از آن فرمانبرداري كرده اسـت، و اگـر ترسـاندن را تـرك مـي                   ترساندن مي 

مخالف با امر مواليش بود، و اما ترتّب اثر ترساندن و عدم آن امر ديگري است، جـداي                 
ونـد  كـه خدا طور   هماناز آنچه از او ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ خواسته شده است،  

با فرعون لين و نرم سخن       1؛له قوالً ليناً  «متعال به موسي و هارون امر كرده است كه بگويند           
و بر موسي و هارون فرمانبرداري واجب بود، اگر چه فرعون از كساني بود كـه                . »بگوييد

باشـد، افـزون بـر      ايستد و ترساندن و نترساندن نسبت به فرعون هم يكسان مـي           باز نمي 
آيد، زيرا به ترساندن حجت بالغة الهي تمـام      رساندن آنان هم لغويت الزم نمي     اينكه در ت  

كـرد از گمراهـان     اگر خداونـد مـا را هـدايت مـي         : گويند  شود و در روز قيامت نمي       مي
  .نبوديم
  

  توجيه هفتم

  »اليؤمنون« ذكر پيرامون 
ونـد  سزاوار است كسي بپرسد كه وجه دنبـال آوردن جملـة اول، يعنـي ايـن كـالم خدا              

با ايـن سـخن خداونـد       » إنّ الذين كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم         «: متعال
فايـده اسـت، و بـدين سـبب بيـشتر            چيست با اينكه جملـة دوم بـي       » يؤمنونال«: متعال

و . اند جملة دوم در مقام توضيح جملة اول است و محلي از اعراب ندارد               مفسرين گفته 
وم محل از اعراب ندارد با آنچه ما در بحث تركيب بيان كرديم             اگر فرار از اينكه جملة د     

، پاسخ از اين پرسش نيز به وجه ديگري ممكن    شدابممكن   .كه جملة دوم خبر إنّ است     
معنـاي  » اليؤمنـون «و  » سواء علـيهم أ أنـذرتهم     «يك از دو جملة      است و آن اينكه هر    
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هريـك از آن دو بـراي ديگـري         رسانند و شاهد بر آن، اينكه علت گرفتن           واحدي را مي  
آورند و علت عدم ايمان     صحيح است پس علت مساوي بودن اينست كه آنان ايمان نمي          

و اين شـاهد بـر ايـن        . آنها مساوي بودن حال آنان نسبت به ترساندن و نترساندن است          
است كه علت واقعي چيز ديگري غير از آن است، پس به آنچه در بعضي تفاسير است،                 

  .فريفته نشو
 چه بسا آية شريفه مستلزم يأس نبي اكـرم ـ صـلي اهللا    :گردد و براي متدبر آشكار مي

عليه و آله و سلم ـ از نبوت و ترساندن نسبت به همة منحرفين از راه راست و از تمـام   
خـصوص در كتـاب الهـي    هاي بالغت و بهمستقيم باشد و اين از سستي  گمراهان از راه  

  .است
كنـد و  بين بردن اين سستي و آن تخيالت امر ديگري را بيان مي    و براي نابودي و از      

آيـد ـ عـالم بـه حالـشان      آن اينكه تو از انذارت مأيوس مباش، زيرا آنان ـ بنابر آنچه مي 
آورند، به خالف غير آنـان و شـايد بـه خـاطر آن مـؤخر                هستند در حالي كه ايمان نمي     

 حائـل شـده   و بين اسم إنّ     ) اليؤمنون( بين آن » سواء أنذرتهم «آورده شده است و جمله      
  .است، و خداوند عالم است
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  فلسفه 

  بحث اول

  حدوث و قدم كالم خداوند متعال

تنهـا كفـار    » إنّ الـذين كفـروا    «آنچه در تفسير بيان شد كه مراد از سخن خداوند متعال            
 ماضي اينـست كـه مـراد،     و مقتضاي هيئت  . هاستسابق مكي يا آنان و گروهي از مدني       

كند روه متقدم بر زمان نزول، يعني نزول اين آيه و سوره است؛ پس اين آيه داللت مي                گ
دهد، برخالف كـساني   باشد از آنچه از آن خبر مي بر اينكه كالم الهي حادث و متأخر مي 
  1.اند كه قديم بودن كالم الهي را گمان كرده

و كتـاب ناميـده   كالم خداوند متعال تنها به حـروف و اصـواتي كـه قـرآن       : گويممي
اند، نيست بلكه همة عالم كالم الهي است و بخشي از عالَم، همين اصوات منسجم،                شده

منظم است و اينها از كالم خداوند متعال است و هرگاه عالم حادث بـود بـه ضـرورت                   
  .باشد همة آنچه در عالم است نيز حادث مي

يعني اراده، است؛   همانا بحث پيرامون موضوع حدوث كالم و عالَم، حدوث صفت،           
زيرا اراده با مراد دست در گردن است و جداي از آن نيست، پس بـرخالف نظـر همـة                    

اي جز از التزام به اين نيست كه اراده از اوصاف افعال اسـت و از صـفات                  فالسفه چاره 
اي كه فعل است، بايـد بـه        باشد اينكه اراده    باشد، و آنچه سنگ بناي مطلب مي       ذات نمي 

و اختيار ذاتي استناد داده شود و در عليت تابع كيفيت تعلّق آن اسـت و اگـر                  ارادة ذاتي   
تعلّق گرفت به چيزي كه قديم است، پس به ناچار آن نيز قديم اسـت، و تخلـف از آن                    
خالف قاعدة عليت است، پس اراده، اگرچه  در حق خداوند متعـال جـزء اخيـر علـت                   

كننده مختار به اختيار ذاتي  اراده   آن به دستتامه است ـ بنابر تسامح در تعبير ـ مگر امر  
 چيزي است   2اند،  است، پس آنچه اهل كالم و پيروان علوم متروك در اين موارد پنداشته            
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  شود، به ويژه در اين زمان كه عصر نبـوغ و محققـين اسـت و زمـان                  كه اعتنا به آن نمي    
شـاءاهللا     ان ،بـريم   مـي  اهپنهايمان  فكر و اهل دقت است، به خداوند متعال از شرور نفس          

  .تعالي
  

  بحث دوم

   جبر و تفويضپيرامون

اين است كه ايشان از روي اختيـار كـافر          » إنّ الذين كفروا  «: ظاهر سخن خداوند متعال   
شدند، پس براي ايشان توانايي بازگشت به ايمان است، زيرا اختياري بودن كفر اختياري   

وجـه   ساوي بـين ترسـاندن و نترسـاندن بـي         ماند، پس هرگاه امر اينچنين بود، ت       باقي مي 
  .باشد مي

 و اگر مراد از كفر، كفر ذاتي باشد كه به حد خروج از اختيار رسيده است نكـوهش              
وجه است، چون نكوهش بر فعل غيراختيـاري معنـا نـدارد، بـا اينكـه از ايـن كـالم                      بي

  . استآشكار است كه در موضع هجو و نكوهش آنان» سواء عليهم «:خداوند متعال
داند كـه آنـان       مراد از كفر، كفر اختياري است، ولي خداوند متعال مي         : و اگر بگوييم  

باشد، پس الزم است كه براي آنان اختيار         آورند و عناد آنان ابدي مي      به اختيار ايمان نمي   
نسبت به ايجاد جهل براي خداوند متعال و تغيير علم او بـه جهـل ثابـت شـود، و ايـن                      

كند، زيرا علم خداوند متعـال بـه وجـوب ذاتـي              آن را تكذيب مي    چيزي است كه عقل   
گيرد، حتـي قـدرت خداونـد متعـال و گفتـه             شود و قدرت به آن تعلّق نمي       توصيف مي 

خداوند متعال قادر است كه نداند، به خالف اوصاف ديگـر ماننـد هـدايت و                : شود نمي
  .گمراهي

گردد، افـزون بـر    يشين باز ميور پحذو اگر بگوييم كه اختيار آنان سلب شده است م    
  .اينكه سلب اختيار هم خالف ضرورت عقل است

 بـر اسـاس  ها از گفتـار اشـاعره و       اين آيه برپايه بعضي تقريرها و بيان      : گزيده مطلب 
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  1.كه به آن اشاره شدطور   هماندهد، بيان ديگر از گفتار معتزله خبر مي
ي به اختيار مبادي و اسباب آنها       كفر و ايمان از مسائل و موضوعات اختيار       : گويم مي

سـپس اينكـه    . گيـرد  هستند و به سبب اختياري بودن است كه امر و نهي به آن تعلّق مي              
نفوس، اگرچه ـ مطابق سرشت و طينت ـ بر توحيد و ايمان خلق شـده اسـت ولـي بـه       

كند به حدي كه انبيـا     ميل مي ها    سبب جهات خارجي و اسباب عارضي به شرور و باطل         
انبيا توانايي اصالح آنها را ندارند، بدون اينكه كفر قـولي بـرخالف اختيـار باشـد،                 و غير 

) به دليل آن عوارض راسخ كه به حد ملكات رذيله رسيده است           (ولي كفر قلبي و باطني    
به اختيار نيست، جز اينكه به ضرورت اصالح حال هم از حدود قدرت و اختيار خارج                

  .شود نمي
د ـ به هر قـسمي از اقـسام كفـر ـ از حـد اختيـار و اراده         پس كساني كه كافر شدن

شوند، پس كفر آنها به سوء اختيار است، اگرچه به سبب نپرداختن بر اصالح               خارج نمي 
امرشان و استقامت حالشان باشد و اين معنا چيزي اسـت كـه بـراي خداونـد متعـال و                    

دن بـراي خداونـد   همچنين غير او ـ جل جالله ـ معلوم است، گرچه صفت معلـوم بـو    
كه صفت معلوم بودن براي غيرخداوند موجـب  طور   همانشود موجب سلب اختيار نمي 
  .شود سلب اختيار از كافر نمي

و اما قدرت كافر بر نسبت دادن جهل به خداوند متعال امري ثابت و محقق اسـت و      
اداميكـه  منع عقلي از آن وجود ندارد، زيرا قدرت تنها موجب و مستلزم اشكال نيست، م            

نگرفته است، پس كـافر قـادر بـر آن اسـت، گرچـه اينكـه كـافر                   تعلّقبه خالف معلوم    
  .گيرد گيرد مگر به آنچه علم خداوند متعال به آن تعلّق مي قدرتش تعلّق نمي

ثابت شد كه آية مذكور ظهوري در يكي از مذاهب باطل ندارد و امثـال ايـن                 : گزيده
  .آيد  در جاي خود ميـشاءاهللا   انآيات بسيار است كه ـ

هـايي كـه اينجـا بيـان شـده        ـ افزون بربطالن بعضي بحث ودش و از اينجا روشن مي
اشـخاص معـين   » الـذين كفـروا  «است ـ كه بيان شبهه متوقف بر اين نيست كه مراد از  
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و پاسخ و حل آن .  بلكه اگر قضيه، قضية حقيقيه هم باشد، بيان اشكال ممكن بود        1باشد،
  .اي كه افزون بر آن سخني نتوان گفت گونهنيز روشن شد ب

شود كه قدرت به صفت علم برخالف ديگر صـفات تعلّـق             ولي آنچه گاهي گفته مي    
گيرد، پس چگونه قدرت بندگان بـه نـسبت دادن جهـل بـه خداونـد متعـال تعلـق                     نمي
دليل و نادرست است، زيرا قدرت به علم ذاتي و ديگر صفات كمال              گيرد، سخني بي   مي

گيرد؛ مگر   گيرد، ولي قدرت به علم فعلي و ديگر كماالت فعلي تعلق مي            تعلق نمي ذاتي  
طـور     همان اينكه در ازل قدرت خداوند متعال به دانستن در مقام فعل تعلق گرفته است،             

  .كه قدرت خداوند متعال در ازل به گمراهي و هدايت تعلق گرفته است
  
  ادامه

آيـد كـه اگـر       آورند مي   اينكه ايشان ايمان نمي    اين شبهه نسبت به خبر خداوند متعال به       
 شود و اگر دروغ باشد، بطـالن آن بـديهي          خبر صادق باشد پس كار از اختيار خارج مي        

 خبر موجـب خـروج مفهـوم    زيرا به ضرورت، درستي ، استپاسخ همان   پاسخ و   .است
 اختيار ايجـاد    او، آن را به   بلكه  شود،    نمي آنكه از او خبر داده شده است،      قضيه از اختيار    

شود، پس همانا صدق ايـن       كه زيد با اختيار كافر مي      كند، مانند آن زمان كه خبر دهد       مي
قضيه منوط به كافر شدن با اختيار است، پس صدق قضايا مالزم جبـر و سـلب قـدرت                  

  .نيست
  

  آيه در جايگاه ترغيب: آگاهي

تواند خبري    ب و قرآن مي   تر روشن شد كه اين آيه و امثال بسيار آن در البالي كتا              پيش
باشد كه در جايگـاه انـشاء و ترغيـب اسـت، و گويـا خداونـد متعـال ـ بـراي مثـال ـ            

خواهد كه كفار كفرشان را به ايمان تبديل كنند، اگرچه ايمان آنان به جهـت دشـمني                  مي
با خداوند متعال و به نيت اين باشد كه خبر خداوند متعال نادرست گردد؛ پـس ايـشان                  
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آورند و آنگاه كه ايمان آوردند ممكن است كه ايشان در ايمانـشان               ن ايمان مي  به سبب آ  
دارد و ايـن نهايـت لطـف و          كـشاند و نگـاه مـي       باقي بمانند؛ زيرا نور ايمان آنان را مـي        

طـور واقعـي و      مهرباني به حق بندگان كافر است پس آيه به ظاهر، خبـري اسـت و بـه                
  .جدي، ترغيب و تشويق است

  
  االمرين پيرامون امر بين: هبيان كوتا

إنّ الذين كفروا سواء أنذرتهم يا محمد أم لم تنذرهم          «: ممكن است كه آيه اينچنين باشد     
اليؤمنون ألجل انذارك؛ همانا كافران يكسان و مساوي هستند تو اي محمد آنها را انذار               

ـ   » .آورند كني و يا انذار نكني به دليل انذار تو ايمان نمي           ان بـه طـور مطلـق       ولي اينكه آن
  .گردد شود پس استدالل ساقط مي آورند، از كتاب قرآن استفاده نمي ايمان نمي

به او ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ و از نسبت دادن كفر بـه    ] انذار[و از اسناد فعل 
شود و سخن  كفار ـ كه خداوند متعال ايشان را سست و خوار گرداند ـ اختيار اثبات مي  

 سـخن   ،گردد و از اثبـات تـساوي بـين ترسـاندن و نترسـاندن              ريه نقض مي  جبريه و قد  
  .شود معتزله و مفوضه پي برده مي

همانـا تـو هـركس را       ؛  إنّك التهدي من أحببت   «: و از افزودن اين كالم خداوند متعال      
گـردد كـه ترسـاندن و         بـه ايـن آيـه آشـكار مـي         » .تواني هدايت كني   دوست داشته باشي، نمي   

 ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ نسبت به كفار و غيركفار مساوي است، پس   نترساندن او
آورند و كساني كه ايمان آوردند هـم بـه           كساني كه كافر شدند به ترساندن تو ايمان نمي        

  آورنــد و مقتــضاي جمــع بــين ايــن مقتــضيات مختلــف و   ترســاندن تــو، ايمــان نمــي
  كـه بعـضي   . و آن گفتـار اماميـه اسـت       آثار گوناگون ثبوت حد وسط و كالم ميانه است          

  باشـد    االمـرين مـي    اهل تحقيق از اهل سـنت هـم معتقـد بـه آن هـستند و آن امـر بـين                    
و عبارتست از اينكه علل متوسط در نظام الهي علل اعـدادي هـستند، و  علـت افاضـة                    
وجود، علت اول و حق اول است و ضروري است كه نـسبت وجـود بـه علـت افاضـه            

هاي اعدادي است، جـز اينكـه فـيض وجـود بـدون آن                وجود به علت   تر از نسبت   قوي
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  . رسد وسائط اعدادي به آيندگان نمي
پس اعتقاد به اينكه صغرا و كبرا در حاصـل شـدن علـم بـه نتيجـه دخالـت نـدارد،                      

 و اين سخن كه علم سوم معلول دو علم پيشين اعدادي      1اعتقادي در جانب افراط است،    
كنـد يـا تفـريط،        و جاهل يا افراط مي     2جانب تفريط است،  و وجودي است، اعتقادي در    

مستقيم بيرون از دو حد افراط و تفريط سخن حكماي بزرگوار است آنجـا كـه                  ولي راه 
  :گفتند
  3    و إنّمــا اعـداده مـن الفـــكَرْ  الصور     القدسي فاض من  والحق ان       

] اي كـه آمـادگي دارنـد       نفوس ناطقه بر  [و حق اينست كه صور عقليه از مقام قدسي          
  .باشد شود و آمادگي از راه فكر مي افاضه مي
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  اصول فقه

  تكليف كفار با علم به عدم ايمان آنان
هاي كلي ثابت گـشته اسـت كـه تكليـف بـه              در قواعد علم اصول بيان شده و در بحث        

يا و  چيزي كه تحصيل آن ممكن نيست، خارج از روش عقال و محققين است و پيش انب               
 دارد و به صحت     داللتبودن آن    و اين آيه بر جايز     .ها باطل است   مرسلين و همة انسان   

  كـه نـزد خبردهنـده       كند؛ زيرا كساني كـه كـافر شـدند هنگـامي            بودن آن اشاره مي    نافذ
آورند پس تكليف آنان به ايمـان و منـع آنـان از كفـر      ـ يعني خداوند متعال ـ ايمان نمي 

  . معقول نيست
گذار و شارع خداوند متعال اسـت و هنگـامي كـه او عـالم                بارت ديگر، قانون  و به ع  

تواند آنان را به ايمان تكليف كنـد و از            آورند، پس چگونه مي    است كه ايشان ايمان نمي    
ايشان به اصول و فروع شرع و به ايمان          كفر و فسق و عصيان نهي نمايد، از سوي ديگر         

رنه نكوهش آنان جايز نيست و مجـازات آنهـا بـر            طور قطعي مكلّفند وگ     و ترك كفر به   
  .باشد ، صحيح نميچيزي كه تكليف ندارند، و امر و نهي اي نسبت به آن وجود ندارد

آورنـد، ارادة جـدي      به سبب اطالع خداوند متعال بر اينكه كافرين ايمان نمي         : گزيده
  .گردد در نميكننده از خداوند متعال نسبت به كفار صا قانوني برانگيزنده يا منع

و پنهان نيست كه اين شبهه به ثبوت قدرت براي كافر مـذكور در آيـه و بـه اثبـات                     
گذاري كه عالم به عـدم برانگيختـه          شبهه اينست كه قانون    أشود، زيرا منش   اختيار رد نمي  

آورند، خبـر داده اسـت،       شدن اين گروه از امر اوست و به آن و به اينكه آنان ايمان نمي              
و آية شريفه ظهور در امكـان دارد،        ! واند خطاب جدي را متوجه آنان نمايد؟      ت چگونه مي 

آورنـد ـ در جايگـاه     ـ افزون بر اشتمال آن به خبري كه بر كفار ايمان نمي زيرا ظاهر آيه
شود كه آنان مانند ساير كفار و مـؤمنين          نكوهش كفار است و از اين نكوهش دانسته مي        

  . آن هستندمكلّف به ايمان و تحصيل و حفظ
از مسائل دشوار و پيچيـده و از صـغريات بحـث كلـي اصـولي               مسأله   اين: گويم مي
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بـه آنچـه    مسأله و از حل اين. است و آن كيفيت تصوير تكليف كفار و گناهكاران است 
  1.افزوني بر آن نيست، در فنّ اصول فقه فارغ شديم

اسـت و در    خطاب، يـا شخـصي جزئـي يـا كلـي قـانوني              : و گزيدة آن چنين است    
هاي شخصي رايج بين افراد معقول نيست كه فـرد كـسي را بـه چيـزي تكليـف                     خطاب

ولي در  . برد شود و فرمان نمي    نمايد، با علم به اينكه آن كس از تكليف او برانگيخته نمي           
يكان افراد، از نـاتواني و نـاداني و          هاي يكان  خطابات كلّي قانوني عرفي و شرعي، حالت      

شـود؛   نسيان و سهو و آگاهي و التفات و توجه مالحظـه نمـي             ت و قدرت و علم و غفل    
شود، و وجـود گروهـي كـه اهتمـام بـه             گذاري رعايت مي   بلكه صالح اجتماع در قانون    

شود؛ و در ايجاد اين اراده ـ كه متعلق بـه    تكليف و فرمانبرداري دارند، درنظر گرفته مي
ست كه همـة افـراد آگـاه و بيـدار     جعل قانوني و قاعده عرفي يا شرعي است ـ معتبر ني 

هوشيار باشند و اينكه همه عالم قادر باشند، بلكه وجود گروهي قابل توجه، كه متوجـه                
  .به قانون باشند و از شرع يا قانون عرفي سر باز نزنند، كافي است

و اين مطلبي كه ما بيان كرديم با مراجعه به چگونگي وضع قوانين عرفي در مجالس                
  .گردد آشكار مي امور ي و اوليا محافل و مراكز وكال و نمايندگانگذاري و قانون

و بر اساس اين اصل عالي و باارزش ـ كه سيد محقق جامع كماالت عقلي و نقلي و  
ق از   . ه 1391سـال   ( هنرمند آداب ظاهري و باطني، رئيس امت اسالمي در عصر حاضر          

و پناهگـاه مـردم و بزرگـان، محـل          پنـاه   ) اهللا عليه و آله و سلم      هجرت پيامبر اكرم صلي   
اهللا  هـاي بـزرگ روح     اطمينان و دانشمند مورد اعتماد، امام مجاهد داراي فضائل و نيكـي           

خميني هندي، مد ظلّه علي رؤوس المسلمين، پدر پارساي نويسندة ايـن حـروف ـ كـه     
امكان تكـاليف الهـي    2مورد بخشش قرار گيرد ـ آن را شرح داده و روشن نموده است، 

دانـد    اگرچه خداوند متعال مـي شود،   روشن مي   و افراد  همة آحاد علي و ثابت نسبت به      ف
در بين آنها كساني هستند كه اعتنايي به شأن و مقام تكليف ندارند و به وظيفـة خـويش        

  .خيزند كه فرمانبري و اطاعت است، برنمي
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بـودن   عاقـب  و م   باز هم از امكـان مكلّـف       و اگر بپذيريم كه آيه جملة اخباري است،       
كنـد، و شـايد تفـصيل ايـن سـفرة ملكـوتي و آن فايـدة                  آنان بر اصول و فروع منع نمي      

ـ  تعالي ـ و ما پاسـخ ديگـري داريـم،     شاءاهللا   انعمومي در مواضع مناسب ديگري بيايد 
  .پس منتظر باش تا زمان آن فرارسد

ن اسـت بلكـه     نه اشخاص معين و نه غيرمعي     » الذين كفروا «ولي اين ادعا كه مراد از       
مراد عنوان كافر است، زيرا كافر از اين جهت كه كافر اسـت، و در فـرض اينكـه كـافر                     
است، نسبت ترساندن و نترساندن در او متساوي است، و هرگاه يكي از آنان ايمان آورد   

باشـد و دليلـي بـر جـواز تكليـف ممتنـع              پس او كافر نيست، پس سخن آيه دروغ نمي        
  .نيست

آيد كه آيه از قبيل معما و كالم معلّق           ل پذيرش نيست، زيرا الزم مي     ولي اين ادعا قاب   
  .و از قضاياي ضروري به شرط محمول باشد، چنانكه پنهان نيست

  
   امكان تأثير در كفارپيرامون: فايده و تكرار

شـود،   هاي ما در بالغت گذشت كه آنچه از آية كريمة شريفه استفاده مي             در خالل بحث  
 نترساندن خاص در مورد كساني است كه كافر شـدند، نـه برابـري و            برابري ترساندن و  

به رسـول   » أم لم تنذرهم اليؤمنون   «و  » أ أنذرتهم «تساوي مطلق، و آن به دليل خطاب        
باشد، و امكان دارد انذار خداوند   ـ در اين نگرش مي صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ اعظم  

دم تأثير ترساندن تو در آنان اين اسـت كـه           متعال در نفوس آنان مؤثر باشد، ولي وجه ع        
اند، يـا    هاي تاريك  آنان در بيشترين اندازة شقاوت و بدبختي و نهايت پوشش با حجاب           

ترسـاند،   پس اگر غير تو آنان را مي      . باشد  به دليل ستيز آنان با تو و دشمني با قوم تو مي           
آنـان بـا ديگـران در تكليـف          توجه تكليف به آنها و اشتراك        ،بنابر اين آوردند،   ايمان مي 

  .كه آشكار است، پس غنيمت بشمارطور   همانباشد، اصلي و فرعي ممكن مي
اما آنچه در علم اصول و بعض تفاسير شهرت يافته است كه تكليف در ايـن مـوارد                  
براي اتمام حجت است، مورد پسند و قبول ما نيست؛ زيرا تماميت حجـت متوقـف بـر                  
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  .باشد و اين بنابر فرض غيرممكن است كليف واقعي جدي ميامكان اراده جدي و بر ت
كند كه ترساندن و نترساندن پيـشين، مفيـد و             و پنهان نماند كه آيه شريفه اشاره مي       

مؤثر نبوده است، ولي ترساندن پس از اين و در آينده، چه بسا مفيد باشد و آيـه از ايـن                     
  .جهت ساكت است

اينست كه تساوي اختـصاص     » اليؤمنون«:  متعال ظاهر اين كالم خداوند   : اگر بگويي 
  .ها جاريست به زمان گذشته ندارد، بلكه در همة زمان

 و در ذيل آيات قبـل       ينهاي پيش  در علم اصول ثابت شده است و در بحث        : گويم مي
كنـد   و آنچه آن را تأييد مـي      . گذشت، كه فعل مضارع از زمان حال و استقبال تهي است          

 كنـد،   ، آن را به فعل ماضـي تبـديل مـي           فعل مضارع   به تنهايي بر   »لم«اينست، كه دخول    
، و  »سواء عليهم أ أنذرتهم أم لـم تنـذرهم        «: كه در اين آية شريفه آمده است      طور    همان

 براي نفي فعل در زمان گذشته است، پس اين آيه از اين جهت دليل بر              » لم تنذر «صيغة  
ضارع از همـراه بـودن بـا يكـي از     ديگري در اصول است و آن تهي بودن فعل مـ  مسأله  
  .گانه است هاي سه زمان

هرگاه ترساندن و نترساندن او ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ پـس از    : گزيده مطلب
آيد مكلّف بودن آنان به چيـزي        زمان نزول اين آيه نسبت تساوي نداشته باشد، الزم نمي         

اشند به ايمـان، پـس از علـم بـه           آيد مكلف ب     و همچنين الزم نمي    ،كه بر آن قادر نيستند    
  .نيك بينديش. آورند اينكه ايمان نمي
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  عرفان 

  »المضلّ« اسم پيرامون
 و نزد اهلش ثابت گرديده است كه براي هر اسم از اسماي الهي              هدر جاي خود بيان شد    

و هر صفت از صفات پروردگاري در مراتب پايين و مـشاهد قدسـي و مواضـع ميـاني                   
است، چنانچـه در بـسياري از       » مضلّ« از اسما و صفات كمالي       جلوه و مظهري است، و    

آيات قرآني و استعماالت فرقاني به نفس خداوند متعال اسناد داده شده است؛ خداونـد               
خواهيد كسي را كه خدا گمراه        آيا مي  1؛أ تريدون ان تهدوا منْ اضلّ اهللا      «: متعال فرموده است  

ضـلّه اهللا علـي     ألهه هـواه و     إفرأيت من اتّخذ     أ«و فرموده است     ».كرده است هدايت كنيد   
و » .ايش را خدايش گرفته بـود، و خداونـد او را آگاهانـه گمـراه كـرد                وآيا ديدي كسي را كه ه      2؛علم

كني و    هركس را بخواهي با آن گمراه مي       3؛تُضلّ بها من تشاء وتهدي من تشاء      «فرموده است   
ا غير از او ـ صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم ـ      ، و ديگر انبي».كني هركس را بخواهي هدايت مي

  .كه در آيه اخير استطور   هماناند، اسم مضلّ را به خداوند متعال اسناد داده
كساني كافر و شقي شدند، همان اهـل قهـر          : گوييم  اين اصل اصيل مي    بر اساس پس  

آتـش  دهد و راهـي بـراي رهـايي ايـشان از             الهي هستند كه ترساندن در آنان نتيجه نمي       
شك حكم و فرمـان پروردگـارت        بي 4؛ ربك اليؤمنون  تانّ الذين حقّت عليهم كلم    «: نيست

ذلك حقّت كلمة ربك علي الذين كفروا       و ك » «.آورند بر آنها به حقيقت پيوسته كه ايمان نمي       
   و ايـن چنـين، حكـم پروردگـارت بـر كـافران بـه حقيقـت پيوسـته كـه آنهـا                        5؛أنّهم اصحاب النار  

ها بر ايشان مسدود و درها بر ايشان بسته گرديد؛ زيرا از قلب كـه ابـزار                  راه» .دياران آتشن 

                                                 
  .88/ نساء . 1
  .23/ جاثيه . 2
  .155/ اعراف . 3
  .96/ يونس . 4
  .6/ غافر . 5



 331  6تفسير آية 

آيه بعد بر ايشان ] حكم [بنابر اينآگاهي الهي است و محل الهام است، محجوب شدند،         
  خداونـد   1؛ختم اهللا علي قلوبهم و علـي سـمعهم و علـي أبـصارهم غـشاوة               «: الزم شد 

  هـا   ، پـس ايـشان جلـوه      ».اي است  هاي آنها پرده    نهاد و بر چشم    هاي آنها مهر    بر دلهاي آنها و گوش    
اسـت بـه طريـق      » مـضلّ «و شـيطان مظهـر      انـد     به طريق اسـتلزام   » مضلّ«و مظاهر اسم    

  .مطابقت
ولي كيفيت تطبيق اين اصل اصيل بر قواعد ديگـر عقلـي  و بـر اصـول عقالئـي در                     

تـري   هـاي مناسـب    بـه محـل   هاي بهشت و دوزخ و سزاوار بودن و سزاوار نبـودن،           باب
هاي فلسفي به سرّ اين قاعده عرفاني اشاره كرديم و تفـصيل             شود و در بحث     واگذار مي 

شـاءاهللا    ان،شـود  آن با مبادي و مقدمات علمي برهاني آن از قواعد حكمي ما طلـب مـي             
  . تعالي

پنهان نيست كه اسم مضلّ بنابر عليت تامه خواهان و خواستار وجود شخص گمـراه        
  يست، زيرا شيطان، مظهر اسم مضلّ است و براي مظهـريتش گمـراه نمـودنش و ارائـة                  ن

   زيرا شـيطان بـر هـيچ كـس سـلطنت جبـري              ؛غير واقع بدون سلب اختيار، كافي است      
  .ندارد
  

                                                 
  .7/ بقره . 1
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  تفسير و تأويل

  ها بنابر مسالك و مشرب
  روش اخباري

انكاري و كفر به ربوبيت      ربه توحيد خداوند با كف    » كساني كه كافر شدند   ؛  إنّ الذين كفروا  «
براي آنان مساوي است كـه  ؛ سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم اليؤمنون   «خداوند متعال   

گويند مـا را      و مي  1؛ما يهلكنا إال الدهر   «و يقولون   » آورند  بترساني يا نترساني، ايمان نمي     ايشان را 
 و روش استحـسان را      و آنهـا بـدون بررسـي و تحقيـق راه          » كنـد مگـر روزگـار       هالك نمـي  

  2.گويند تحقيقي ندارند پيمايند و نسبت به آنچه مي مي
بـه خداونـد    » كساني كـه كـافر شـدند      ؛  إنّ الذين كفروا  «: و نزديك به آن اين بيان است      

آوردند به يگـانگي خداونـد و بـه نبـوت محمـد              متعال و به آنچه اين مؤمنين ايمان مي       
م ـ و به وصي او علي ولي اهللا و بـه ائمـة پـاك و     رسول اهللا ـ صلي اهللا عليه و آله و سل 

باشند   كنندگان به مصالح خلق خداوند مي      پاكيزه كه بهترين بندگان گرامي خداوند و قيام       
 بر آنان مساوي است كه ايشان را بترساني يـا  ؛سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم اليؤمنون      «

  3.آورند ن را يا نترساني پس ايشان ايمان نمييعني بترساني ايشا» آورند نترساني، ايمان نمي
  

  روش اهل تفسير و حديث

مـا  : به آنچه بر تو نازل شده است و اگرچه گفتند         » كساني كه كافر شدند   ؛  إنّ الذين كفروا  «
سواء عليهم أ أنذرتهم أم لـم       «به آنچه قبل از تو نازل شده و آمده است ايمان آورديم؛             

يعنـي  » آورنـد  اوي است كه ايشان را بترساني يا نترساني، ايمان نمـي          بر آنان مس  ؛  تنذرهم اليؤمنون 
                                                 

 .24/ جاثيه . 1
 .57، ص 1ان، ج ؛ تفسير بره387، ص 2كافي، ج . 2
 .91، ص )ع(تفسير منسوب به امام عسكري. 3
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آنان به آنچه دربارة تو نزد آنان است كفر ورزيدند و آنچه از ايشان پيمـان گرفتـه شـده                    
  1.بود را انكار كردند

و نزديك به آن، اين مطلب ايشان است كه پيامبر خدا ـ صلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم ـ      
 پـس   نمود كه همه مردم ايمان آورند و در هدايت او را پيروي نماينـد؛              تالش و كوشش مي   

آورند مگر كسي كه در ذكر اول، سـعادت بـر            خداوند متعال به او خبر داد كه ايمان نمي        
شود مگر كسي كه در ذكـر اول، شـقاوت و بـدبختي            و گمراه نمي  . او پيشي گرفته است   

  2.براي او از سوي خداوند پيشي گرفته است
اي رسول خـدا مـا بعـضي آيـات قـرآن را      : گفته شد«: در حديث سوم آمده است   و  
كنيم و نزديـك     شويم و بعضي آيات ديگر قرآن را قرائت مي         خوانيم، پس اميدوار مي     مي

سـواء  «: آيا به شما خبر ندهم؟ سـپس فرمودنـد        : است كه مأيوس شويم؛ پيامبر فرمودند     
 بـر آنـان مـساوي اسـت كـه ايـشان را بترسـاني يـا                  ؛عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم اليؤمنون      

اي رسول خدا مـا از ايـشان نيـستيم؟          : گفتند. اند ايشان اهل آتش  » آورند نترساني، ايمان نمي  
  3».آري: فرمودند

 شـوند و از داللـت بـر          پنهان نيست كه آيات به اين اخبار و روايات محـدود نمـي            
نكه بـسياري از ايـن روايـات و احاديـث           روند، افزون بر اي     معناي وسيع كلي بيرون نمي    

  .سند صحيح ندارند
  

  روش علماي اصول و بالغت

كردند، يا در  هاي اول آشكار مي و كفر را در زمان» كساني كه كافر شـدند ؛  إنّ الذين كفروا  «
هاي بعد به توحيد و اقسام آن يا به ديگر امور اعتقادي مانند نبوت و معاد و واليت    زمان

رزيدند؛ هنگامي كه در مورد ايشان و نسبت به آنان اين جملـة شـريف               و خالفت كفر و   

                                                 
 .29، ص 1، ج المنثور در ؛108، ص 1تفسير طبري، ج : رجوع كنيد به. 1
 .29 ـ 28؛ همان، ص 109همان، ص . 2
3. 29، ص 1، ج المنثوردر.  
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براي آنان مساوي است كه ايـشان را        ؛  سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم      «صحيح باشد كه    

  .»آورند ايمان نمي؛ اليؤمنون«پس اين ناسپاسان گمراه و گناهكار » بترساني يا نترساني
از گروهي كـه  » كساني كه كافر شدند؛  الذين كفرواإنّ«: و اين بياني نزديك به آن است 

زيـرا ترسـاندن و     » آورنـد  ايمـان نمـي   ؛  اليؤمنـون «مشخص بودند و از جمعيت نخـستين        
نترساندن تو در مورد ايشان مساوي است و هرگاه سبب درست بودن خبر از عدم ايمان     

 م يـاد شـده بـا       تساوي ترساندن و نترساندن باشد، پس آيه به اين جماعت معلـو            ،ايشان
هاي آنها اختصاص ندارد، و علت عموميت دارد پس ضروري اسـت كـه               ها و عنوان   نام

  .آيه ديگران را كه در اين جهت با ايشان مشتركند، در بر بگيرد
، ترسـاندن تـو بـه       »كساني كه كافر شـدند    ؛  إنّ الذين كفروا  «: و بيان ديگر نزديك به آن     

، زيـرا خداونـد     »آورند ايمان نمي ؛  اليؤمنون«خطار تو   رساند و به ابالغ و ا      ايشان سود نمي  
كنـد،   كند و هركس را بخواهد گمـراه مـي         متعال است كه هركس را بخواهد هدايت مي       

إنّـك التهـدي مـن       «بنـابر ايـن   پس ممكن است به ترساندن غير تـو ايمـان بياورنـد،             
 ولي خداونـد كـسي را       »كني تواني هدايت    كسي را دوست داشته باشي نمي      هر همانا تو  1؛بتأحب

  .فرمايد كه به سوي او بازگردد، هدايت مي
، به ترساندن و    »كساني كه كافر شدند   ؛  إنّ الذين كفروا  «و كالم نزديك به آن اينست كه        

و شـايد بـه ترسـاندن       » آورند ايمان نمي ؛  ال يؤمنون «ابالغ تو از كلمات و گفتارت به آنان         
رقان كريم و احاديث قدسي ايمان آوردند، پس خداوند و سخنان الهي از قرآن عظيم و ف  

  .در نفوس آنان سخن پروردگارشان اثر گذارد نه سخنان و كالم تو
، بايد ايمـان آورنـد تـا    »كساني كه  كافر شدند؛ إنّ الذين كفروا«و نزديك به آن، اينكه،  

، »نترسـاني ايشان را  بترسـاني يـا   ؛ أ أنذرتهم أم لم تنذرهم    «در حق آنان مساوي بودن اينكه       
صحيح نباشد و بايد بترسند كه از اشقيا و از كساني باشند كه بـه خبـر خداونـد متعـال                     

                                                 
  .56/ قصص  .1
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 پس از آن توانايي ايمان آوردن ندارنـد، در نتيجـه در عـذاب               بنابر اين . آورند ايمان نمي 
  .گيرند ابدي قرار مي

  
  روش حكيم الهي

ذاتـي و بـه دليـل شـقاوت ذاتـي      و اگرچه از كفر » كساني كه كافر شدند؛ إنّ الذين كفروا «
و اگـر  » آورنـد  ايمان نمـي ؛ اليؤمنون«است، و به اختيار و ارادة ذاتي كافر شدند، به اختيار         

گزيننـد،   كنند و هدايت را بر گمراهي برنمي چه دانا هستيم كه ايشان ايمان را اختيار نمي    
آنهـا را بترسـاني يـا       بـر ايـشان مـساوي باشـد كـه           ؛  سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم     «پس  

و آن بدين سبب است كه سوء اختيار ناشي از سوء غريزه و فطرتي اسـت كـه                  » .نترساني
به وسيله پدران مشرك و مادران كافر پوشيده شده است، و از بدي و سوء فطرتي است                 
  .كه با اعمال فاسد و افعال پست منحرف شده است كه همة آنها اختياري و ارادي است

و به هرنـوعي    » كساني كه  كافر شدند    ؛  إنّ الذين كفروا  «: نزديك به آن است   و اين بيان    
و بـا  » آورنـد  ايمان نمـي ؛ اليؤمنون«از گمراهي گمراه گرديدند، و آن جز به اختيار نيست؛         

شوند، و ما به سبب بدي حـال آنـان و انحـراف مـاده و                 همه انواع هدايت، هدايت نمي    
دانيم و هدايت آنـان را اراده      اه حق و مسير مستقيم مي     زمينه و امكان استعدادي آنان از ر      

 و قابليـت اسـت، و گمراهـي از چيزهـايي            مرجحكنيم؛ زيرا ارادة هدايت محتاج به        نمي
نيست كه آن را اراده كنند بلكه آنان به جهت آن خبائث موجود در وجودشان هدايت را   

دانـد كـه    خداوند متعال مـي خواهند، و كفر چيزي جز عدم اختيار ايمان نيست پس     نمي
آورند؛ زيرا توانايي اختيار ايمـان را بـا تحـصيل مقـدمات و بـا                آنان به اختيار ايمان نمي    

به فطرت و سرشت نهاده شـده و اصـلي           ]فطرت محجوبه [تغيير مادة سرشت محجوب     
كند، بلكه هـدايت     و خداوند متعال گمراهي آنان را اراده نمي       ] فطرت مخموره [ را دارند 

 آنان هدايت و ايمان را اراده و حـق را          با آنكه يت  ا و عدم اراده هد    ؛كند ن را اراده نمي   آنا
  .برگزينند منافات نداردبر كفر و طغيان و سرپيچي 
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به اختيار منتهي به » كساني كه كافر شـدند ؛ إنّ الذين كفروا«: و كالم ديگر نزديك به آن    
بـر  » آورنـد  ايمان نمـي  ؛  اليؤمنون«هي است،   اختيار ذاتي و ارادي كه منتهي به ارادة ذاتي ال         

كنيم؛ پس ترساندن و نترساندن براي آنان مساوي است؛          دانيم و اراده مي     آنچه مي  اساس
آورند و ـ اين جماعت ـ به ارادة شخـصي خـود و اختيـار        ـ مردم ـ ايمان نمي  بنابر اين
ست و ماننـد حركـت      ورزند، پس فعل آنان خارج از اختيار و اراده ني          شان كفر مي   جزئي

  .باشد دست مرتعش به ضرورت عامه نمي
  

  روش عارف

 مراتب گمراهي گمراه شدند، پـس در        بر اساس و  » كساني كه كافر شدند   ؛  إنّ الذين كفروا  «
آورند و نسبت به آنها ترساندن و        هر مرتبه از گمراهي هستند مطابق آن مرتبه ايمان نمي         

 مرتبـة اول از گمراهـي اسـت ـ و گفتـه      باشد، پـس كـسي كـه در    نترساندن مساوي مي
شود كه آن ضاللت ذاتي و شقاوت فطري اكتسابي اسـت ـ حكمـش آن اسـت و آن      مي

در سفر سـوم از سـفرهاي چهارگانـه روحـاني           ] يا[ كس كه در درجة اول از هدايت، و       
سـواء علـيهم   «و » آورنـد   ايمان نمـي ؛اليؤمنون«است در حق آنان شايسته است كه ايشان      

رو  و از ايـن   » براي آنها مساوي است كه ايشان را  بترساني يـا نترسـاني            ؛  رتهم أم لم تنذرهم   أأنذ
 صـراط الـذين أنعمـت       ،إهدنا الصراط المـستقيم   «آورند كه     اين كالم او را به زبان مي      

در حالي كه شـيدا و عاشـق و مقـيم در آن             » الضĤّلينال  عليهم غير المغضوب عليهم و      
گردند و هالك گشته و در پيـشگاه حـق اول            ر و ميهماني باز نمي    اند و از آن سف     جايگاه
  .اند اند و به بقاي او باقي گرديده فاني

 و كفـر    ،به توحيد ذاتي  » كساني كه  كافر شدند    ؛  إنّ الذين كفروا  «: و نزديك به آن اينكه    
 و كساني ،آورند سرچشمه گرفته است ايمان نمي) محجوب(آنان از فطرت پوشيده شده  

و كفرآنها از شقاوت ذاتي اكتسابي گرفتـه شـده          كافر شدند   ه وحدت اطالقي ذاتي     كه  ب  
، پـس   اينگونه است  آورند و همچنين امر نسبت به جميع اعتقادات حق         است، ايمان نمي  
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ايمان «انسان از مؤمنين حقيقي است و از كافراني است كه بترساني ايشان را يا نترساني                
شان متقابل هستند تـا      است كه ايمان و كفر، بنابر متعلقات      و اين به دليل اين      » آورند نمي

 تنها مـؤمن مطلـق از شـمول         بنابر اين اينكه امر به ايمان مطلق و كفر مطلق منتهي شود،           
اين آيه بيرون است يعني كسي كه به جميع اعتقادات حق ايمـان آورد و واصـل بـه آن                    

  .حقايق باشد
سفر كرد تا آنجا كه به سفر سـوم هـم           و گرنه كسي كه در سفرهاي معنوي روحاني         

باشد   رسيده است، به سبب تمام نشدن سير و سفرش، مشمول اين آيه كريمه شريفه مي              
  .معيت شگفتي داردجاو اين آيه 

و بـه تربيـت     » كساني كه  كافر شدند    ؛  إنّ الذين كفروا  «: و بيان نزديك به آن، اين است      
يت اين اسم عزيز شريف هدايت گرديدند  و در گمراهي به هدا  ،اسم مضلّ تربيت يافتند   

و ترسـاندن تـو ـ اي    . آورنـد  و از مقتضاي اين صفت عظيم منحرف نشدند، ايمان نمـي 
  .محمد و اي مظهر اسم جامع ـ و نترساندن تو نسبت به ايشان مساوي است

  
  روش شخص دانا و آگاه

عرفـي بـسيط، در     نهايت فرود و پايين آمدنش در معـاني          اين آيات و اين قرآن كريم با      
بـر  دار اصـول موضـوعات و ادراكـات گونـاگون            برگيرندة تمامي معاني لطيف و عهـده      

تر احتمال داديم كه آنچه بـه        باشد و بنابر آنچه پيش       مراتب مردم و منازل عقال مي      اساس
كند، از جهـت معنـا        نظر با آنچه به ذهن ديگري خطور مي        بر اساس كند   ذهن خطور مي  

شود و كتـاب الهـي كالبـد         لم فعلي الهي در مرتبه تفصيل خارج نمي       متناقض است، از ع   
باشـد؛ بـدون اينكـه بـراي آن      ها است، مي براي تمام آنچه از فكرها و تصورات در قلب        

ها اختصاص يابد به اين شرط كه         معناي خاصي معين شود و به جلوة معيني از آن جلوه          
باشد؛ و خداوند دانا به حقـايق       ب و سنت    كتابيت   هاي الهي و از مخازن اهل      آن از جلوه  
  .امور است



 

  



 

  
  
  
  
  

  م سوره بقرههفتآيه 
  

اهللاُ علي قلوبهم و علي سمعهم و علي أبصارهم   ختم

  غشاوة و لهم عذاب عظيم

هاي  خداوند بر دلهاي آنها و شنوايي آنها مهر نهاد و بر چشم«

  » .ايست و براي ايشان عذابي بزرگ است آنها پرده
  

  
  



 

  
  



 

  
  
  
  
  
  

   و صرفواژگان

   اولهمسأل

  »ختم« ة كلمپيرامون 
مهـر شـده اسـت، و مخَـتَّم     پـس   فهو مختوم؛    1آن را مهر كرد؛   : ختم يختم ختماً و ختاماً    

  2. آن را جوهري گفته است،]و براي مبالغه است[بالتشديد؛ و خوب مهر شده است 
دن اطـرافش بـر آن بـه        پنهان نمودن خبر چيزي به جمع نمو      : الختم: گفته شده است  

  3.اي است كه به سبب آن حفظ گردد گونه
بـه  [خـتم علـي قلبـه، وقتـي اسـت كـه او را          :  آمده اسـت   قاموس المحيط در كتاب   

گـردد؛ گويـا مهـر          فهمد، و از آن چيزي خارج نمي          قرار دهد كه چيزي را نمي       ]اي  گونه
خداونـد بـر     4؛ علي قلوبهم  طبع اهللا «: زده شده است و آن مانند كالم خداوند متعال است         

  5.پذيرند كنند و نمي پس چيزي را درك نمي» .دلهاي آنها مهر زد
 يكي است و آن پوشش بر شيء اسـت و » الطبع«و » الختم«معناي  : زجاج گفته است  

: كه خداوند متعال فرموده استطور   همانمحافظت بر اينست كه چيزي داخل آن نشود،
                                                 

  .1420القاموس المحيط، ص . 1
 .266، ص 8العروس، ج  تاج .2
 .همان .3
 .93/ توبه  .4
 .1420القاموس المحيط، ص  .5
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و ختم الكتاب و علي الكتاب يعني بـه         » .ا بر دلها قفلهاي آن است     ي 1؛قفالُهاأأم علي قلوبٍ    «
ـ آخر آن رسيد، و آن را قرائـت نمـود و آن را تمـام     ـ  2المحكم آمده است  اينچنين در 

  .كرد و به پايانش رسيد
و در مفردات راغب ـ پس از آوردن چيزي كه در لغـت فايـده نـدارد ـ گفتـه شـده        

اشـاره  » خداوند بر قلبهاي ايـشان مهـر زد       ؛  هللا علي قلوبهم  ختم ا «سخن خداوند متعال    : است
دهد كه هر گاه انسان در اعتقاد باطـل و ارتكـاب             است به آنچه خداوند متعال انجام مي      

حرام به پايان برسد و به هيچ روي نگرشي به حق در او نباشد، اين ويژگي در او حالتي                   
ويا بـه آن بـر قلـبش مهـر زده شـده             شمرد و گ    آورد كه گناهان را نيكو مي       را بوجود مي  

  3،4 .شود و قساوت بر اين حمل مي ]پرده[و استعارة اغفال و كنّ . است
و . شود كه نسبت مهر به قلب مجاز است         از آن و از برخي ديگر دانسته مي        بنابر اين 

شـود،   آنچه در اين ماده آشكارتر است، اينكه ختم بنابر اصل لغت به خودش متعدي مي              
: باشد و مفعول دوم، مفعول باواسطه است؛ پس هرگاه گفته شد به، مختوم مي پس مفعولٌ

و هرگـاه   . ختم زيد النحو في النجف؛ يعني در نجف آن را تمام كرد و به پايان آن رسيد                
 علي نفسه يعني شقاوت را بر نفسش كامل و تمام كرد و به پايان              ةختم الشقاو : گفته شد 

 علي عبده، پس معنايش اينست      ةختم القساو : گفته شد و هرگاه   . و نهايت شقاوت رسيد   
  .اش را پايان داد و آن را به پايانش رسانيد كه زيد قساوت برده

 در جـاي خـودش      5گردد كه توهم راغب در مورد مجاز بـودن         و از اينجا آشكار مي    
ن مهـر   نيست و اينكه تفسير خَتَم به اينكه مهر بر آن نهاده است و خَتَمه يعني مثالً بـر آ                  

  .زد؛ آنطور كه سزاوار باشد، نيست

                                                 
 .24/ محمد  .1
 .266، ص 8العروس، ج  تاج .2
 .143القرآن، ص  المفردات في غريب .3
و جعلنا علي   «؛  »و ال تطع من اغفلنا من ذكرنا      «: فرمايد   مائده است كه مي    13 انعام،   25 كهف،   28: اشاره به آيات   .4

 .»سية قلوبهم قاو جعلنا«؛ » ان يفقهوهكنّةقلوبهم ا
 .همان .5
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در همة موارد به يك معناست و آن مهر زده شده، در پايان خوانده شده               » ختم«بلكه  
يا نوشته شده يا بر هر چيزي، دليل بر اين است كه به پايانش رسيده است و بعـد از آن                     

  .اشدچيزي نيست و از آن چيزي باقي نمانده است كه خوانده يا نوشته نشده ب
در اين آية كريمه به نـصب قرائـت         » ةغشاو« ضروري است كه     بنابر اين : اگر بگويي 
  .اند به باشد، و در حالي كه بيشتر قاريان به رفع قرائت كرده شود تا مفعولٌ

آيد و  ممكن است آيه در مقام رساندن معناي دقيقي باشد كه تفصيل آن مي       : گويم مي
هايـشان و بـر      هايـشان و بـر گـوش       عني بـر قلـب    ي: نتيجه مفهوم اين جمله چنين است     

 اسـت و خداونـد    بدسـت آمـده     شان   اي اكتسابي است كه از بدي افعال       ديدگانشان پرده 
  .آن را مهر كرده، پايان داده و به نهايتش رسانده استمتعال 

ـ سره قدسـ آنچه شيخ طوسي    بيان كرده است و بنابر لغت سـزاوار نيـست؛ اينكـه     
أراك تختم علي كلّ ما يقول فالن؛ يعني به نفع          : شود است؛ گفته مي  معناي ختم شهادت    

و قد ختمت عليك بأنّك التعلـم؛       . كني دهي و او را تصديق مي      او و براي او شهادت مي     
  1.داني و آن استعاره است يعني شهادت دادم به اينكه تو نمي

ه اين معنا اشـاره     و تو به معناي آن بنابر لغت احاطه پيدا كردي و در آن، چيزي كه ب               
و سوگند به جانم كه بيشتر همقطاران به سبب خلـط بـين جهـات               . شود كند؛ يافت نمي  

اند، پس هرگاه فهـم لغـت اراده شـود، بـه              اند گرفتار شده    گوناگون در آنچه خود ساخته    
  شود؛ زيرا مبناي استعماالت بر نكات لطيفـي اسـت كـه چـه بـسا                 كاربردها مراجعه نمي  

  .ي ابتدايي ـ از معاني لغوي دور باشدها ـ بنابر فهم
سپس اينكه استعاره جـايز نيـست، مگـر در مـواردي كـه نـسبت بـين مـستعارله و                     

  طور جدي منتفي اسـت؛ زيـرا معنـاي حقيقـي ثابـت               مستعارمنه وجود دارد كه اينجا به     
اي  معنـ  بنابر ايـن  رود؛   براي مادة ختم براي شهادت و اعالم به صورت كنايه به كار نمي            

ختم در آيه بنابر آنچه به دست آورديم، موافق معناي آن در لغت است، كه غيـر معنـاي                   
  آيـد، و   طبع، مهرزدن است؛ بلكـه مهـرزدن امـر ديگـري اسـت كـه در جايگـاهش مـي               

                                                 
 .64، ص 1تفسيرالتبيان، ج  .1
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  ختم معناي ديگري اسـت و آن فـراغ و رسـاندن چيـزي بـه آخـرش اسـت و بـر ايـن                        
ـ           انـد، اينجـا سـاقط        ه طـور طـوالني آورده     اساس آنچه را در مورد استعاره به اقسام آن ب

شود، زيرا سرچشمة آن تخيل مجاز و عدم رسـيدن بـه معنـاي حقيقـي اسـت؛ پـس           مي
  .بينديش و درياب

  

   دوممسأله

  »قلب« ة كلمپيرامون 

و تقلّبـك فـي     «: قلب، مصدر به معناي تقلّب، دگرگوني است و سخن خداونـد متعـال            
تـر از قلـب اسـت، و آن عـضو      فؤاد خاص : اند  از همين باب است و گفته      1 ».الساجدين

صنوبري شكلي است كه در جانب چپ سينه امانت گذاشته شده است و قول خداونـد                
  3. از اين باب است2»ولكن تعمي القلوب التي في الصدور«: متعال

شـود   گاهي قلب بر عقـل اطـالق مـي    :  و جاهاي ديگر آمده است     الموارد أقربو در   
عقـل، و جمـع آن       يعني   4»إنّ في ذلك لذكري لمن كان له قلب       «: مانند اين كالم الهي   

   5. قلوب استعبارت از
بـه خـاطر كثـرت    : قلب انسان و گفتـه شـده اسـت       :  راغب آمده است   مفرداتو در   

   6.دگرگوني آن قلب ناميده شده است
كم است كه بر يك حال استقرار و بر يك روش اسـتمرار داشـته               : و گفته شده است   

باشـد و در حـديث    لب در امرش متغير و به قضا و قدر الهي دگرگـون مـي       باشد؛ پس ق  

                                                 
  )219 /  شعراء. (»گزاران و گردش تو در سجده« .1
 )46/ حج . (»هاست نابينا شوند بلكه دلهايي كه در سينه« .2
 .1028، ص 2الموارد، ج  اقرب: نگاه كنيد به .3
 )37/ ق . (»شك در اين يادآوري است براي آن كس كه دلي دارد بي« .4
 .1028، ص 2الموارد، ج  اقرب .5
 .411مفردات، ص  .6
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  ».دهند قلب مانند پري در صحراي وسيع است كه بادها آن را تغيير مي«: است
پس بر قلب از دگرگـوني و تغييـر          .قلب از تقلّب، دگرگوني، قلب ناميده شده است       

  .پرهيز داشته باش
كـه عقـل   طور     همان زيرا مغز و ميانه است؛    قلب قلب ناميده شد،     : و گفته شده است   

  1.شود مغز ناميده مي
له ـ بنابر تبادر لغـوي ـ معنـاي جـسماني       اي نيست در اينكه موضوع شبهه: گويم مي

است و از اعيان خارجي مادي است كه در داخل هر حيوان متحرك به ضـربان قلـب و                   
ت كسي ادعا نمايـد     حركت خون موجود است و اختصاص به انسان ندارد و ممكن اس           

كه قلب در همة حيوانات متحرك به حركت ارادي وجود دارد، جز اينكه قلب جـسمي                
له نيست، هـر     باشد و اين قيود داخل در موضوع        به شكل صنوبر در سينه هر حيوان نمي       

شود؛ جز اينكه در مقام توضيح آن جسم است نه در موضع بيـان               چند از لغت ظاهر مي    
طـور قطعـي      تبادر ـ قلب عام است كه به بر اساسقيقي است؛ پس ـ  له ح آنچه موضوع

  .به انسان اختصاص ندارد
 اطالق قلب بر امور مجرد و معاني خارج از افـق مـاده، توسـعه و اسـتعاره                   بنابر اين 

است به سبب جهتي از جهات مناسبت يا بدين سبب كه بين لطيفة الهي قدسـي و بـين                   
باشد، زيرا نسبت جـسم بـه نفـس نـسبت             ط خاص مي  اين موجود صنوبري نوعي ارتبا    

باشد و نفس و بدن از جهت ايجـاب و            اعدادي است و نسبت نفس به جسم ايجابي مي        
باشد و حديث اهل سنت        استعاره و توسع صحيح مي     بنابر اين اعداد عكس يكديگرند و     

أال و ان فـي  «: دكن به اين مناسبت اشاره ميـ صلي اهللا عليه و آله و سلم  ـ از پيامبر اكرم  
آگاه باش  2؛الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كلّه و إذا فسدت فسد كلّه اال و هي القلب

كه در بدن تكه گوشتي است كه هرگاه اصالح شود، تمام بدن اصالح شود و هرگاه فاسد گرديـد، همـه                
  .»بدن فاسد گردد؛ آگاه باش كه آن قلب است

                                                 
 .125، ص 1المعاني، ج  روح .1
؛ 188، ص 1؛ الجـامع الحكـام القـرآن، ج    274 ـ  270، ص 4؛ مـسند احمـد، ج   8 ـ  7، ص 4الآللي، ج  عوالي .2

 .126، ص 1المعاني، ج  روح
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  »قلب«اصطالح : ادامه

هاي علمي و فني، كتاب  ه كه كتاب هدايت و تعليم است مانند ديگر كتاب     قرآن همانگون 
  هـاي گونـاگون اسـت و        باشد و اصـطالحات در قـرآن، در آيـات و سـوره             اصطالح مي 

ـ شاءاهللا   ان آيد و ـ  تفصيل آن در مواضع مناسب مي  مـسأله   در هر مـورد بـه ايـن    تعالي 
هـاي پيـشين بيـان        و مفيد اسـت، در بحـث      كنيم و آنچه را در اين مورد براي ت         اشاره مي 

  . كرديم
است، پـس همانـا قلـب در كتـاب          » قلب«يكي از اصطالحات قرآني     : گزيده مطلب 

           الهي جز بر امر معنوي و معناي روحاني كه خارج از حد  مـاد    اطـالق    ؛ت اسـت  ه و مـد 
بين فـي  ما جعل اهللا لرجلٍ من قل«: گويد شود و كالم  خداوند متعال از آن سخن مي       نمي
، با اينكه ضرورت به جواز امكان »خداوند براي كسي دو دل در درونش قرار نداده است      1؛جوفه

هاي اخير بـه تكـرار مـوارد آن روشـن      كند و در دوره وجود دو قلب در انسان حكم مي   
: و سخن خداونـد . ها و در جرايد شهرت يافته است   شده است؛ بنابر آنچه از خبرگزاري     

 در  3.»إذا القلوب لدي الحناجر كاظمين     «2؛»صار و بلغت القلوب الحناجر    إذ زاغَت االب  «
رساند مـراد از       نزد ما هست كه مي     مانند آنها اين اصطالح روشن هستند و آيات ديگري        

  . قلب امر جسماني نيست
و اما اينكه قلب، نفس ناطقة قدسي، يا مرتبة خاصي از نفس است، كه اصطالح اهل                

تر    برهاني ندارد و شايد از موارد كاربردهاي قرآني مورد اول روشن           عرفان است، دليل و   
  .باشد

نوراني مجرد، وسط بـين روح و       ) گوهر(و در مصطلحات آنان است كه قلب جوهر         
يابد و حكيم و دانـشمند آن را   نفس است و آن چيزي است كه انسانيت به آن تحقق مي           

باشد و ظاهرش اين      اني مركَب آن مي   و روح، باطن آن و نفس حيو      . نامند نفس ناطقه مي  

                                                 
 .4/ احزاب  .1
 )10/ احزاب . (» رسيدها خيره شد و دلها به گلو آنگاه كه چشم« .2
 )18/ غافر . (»آنگاه كه جانها به گلوگاه رسيد در حالي كه اندوهگين هستند« .3
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مثـل نـوره   «است كه وسط بين جسد و روح است، همانگونه كه در قرآن، آيـة شـريفة         
 كوكـب دري     و ]بلـور [ زجاجـه  آن را بـه      1»كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجـةٍ      

  شجره در آيـه،    بنابر اين  . است انند كرده م ]چراغ[  و روح را به مصباح     ]ستاره درخشان [
باشد و قلب ميانة در وجود است و مراتب تنزالت به مثابـة لـوح       بدن مي  ةنفس و مشكا  

  2.محفوظ در عالم است
و اگرچه قلب به معناي نفس مجرد يـا بـه معنـاي مرتبـة خـاص از                  : گزيده بحث و  

  .گانة انسان ـ يعني طبع و نفس و قلب و روح و سرّ و خفي و اخفي نيست مراتب هفت
  ايم  عشق را عطار گشت           ما هنوز اندر خم يك كوچه  هفت شهر      

ولي معناي ديگري را كسب كرده است و در كلمات بزرگان هدايت و اهل ارشاد و                
  .گردد درك و فهم اين معنا متبادر مي

  

   سومهمسأل

  »سمع« ة كلمپيرامون
 آن شود؛ چيزي كه حس گوش است، و گوش آن چيزي است كه در آن وارد مي      : السمع
كـه در   طـور      همـان  آيـد؛   و براي واحد و جمع مي       ي است، ارشنوي؛ و يادي شنيد    را مي 
است، زيرا سمع در اصـل مـصدر اسـت و           » ختم اهللا علي قلوبهم و علي سمعهم      «مانند  

أسـماع و أسـمع و      : »الـسمع «جمـع   . كنـد  قلّت و كثرت را بـه لفـظ واحـد تحمـل مـي             
  3.باشد الجمع آن اسامع و اساميع مي جمع

گاهي براي فهم   : گويد  و در مفردات راغب، مطالبي نزديك به اين سخنان دارد تا مي           
گويم، گـوش     اسمع ما اقول لك؛ آنچه به تو مي       «: گويي آيد؛ مي   و گاهي براي اطاعت مي    

                                                 
 )35/ نور . (»مثل نور او مانند چراغداني است كه در آن چراغي است، چراغي كه در شيشه است« .1
 .145اصطالحات صوفيه، ص  .2
 .541، ص 1الموارد، ج  اقرب .3
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. و مقصود آن است كـه نفهميـدي  . »لم تسمع ماقلت؛ آنچه را گفتم گوش ندادي    «و  » .ده
و آنگـاه كـه    1؛تلي عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لونشاء لقلنا    و اذا ت  «: خداوند متعال فرمود  

 :و كالم او» .گـوييم   مي]مانند آن را[و اگر بخواهيم ) فهميديم(آيات ما بر آنها خوانده شود، گويند، شنيديم        
: همچنـين كـالم او    و  .  يعني سخن تو را فهميديم و فرمانبرداري نكرديم        2»سمعنا و عصينا  «
   4. يعني فهميديم و اطاعت كرديم و به مراتب واال ارتقا يافتيم3»سمعنا و أطعنا«

جز به معناي درك نيست، و اطالق آن بر آلـت           » السمع«حق اين است كه     : گويم مي
باشـد؛   ادراك يا قوة ادراك يا بر معناي متأخر از ادراك، از معاني حقيقـي در لغـت نمـي         

 ـ بـه    موجـود هـاي  سبب قرينـه به ه ـ  بلكه از باب كاربرد، براي انتقال مخاطب و شنوند
باشد؛ پس بر خالف نظر همه اهل ادب مگر اندكي  آنچه مقصود جدي گوينده است، مي    
له نيست از مصاديق كاربرد لفظ در غير موضوع.   

باشـد، مؤنـث      رو كه از اعضاي دوتايي بدن مي       ، از آن  ]گوش[و شاهد آن، اينكه اُذُن      
  . ] نيستكه چنين[برخالف سمع . معنوي است

 گـواهي   ]آلت نبـودن  [ به صورت جمع بر آن       ]قرآن[همچنين نيامدن سمع در كتاب      
اش است، يعنـي معنـاي حرفـي، جمـع بـسته             دهد، زيرا سمع در آنچه معناي حقيقي       مي
  . شود، پس بينديش نمي

مـصدر سـمع يـسمع اسـت و همچنـين      » سمع«دهد كه  و همچنين بر آن گواهي مي    
  وضـع ديگـري بـراي آن نيـست تـا از اشـتراك لفظـي باشـد،                  ، و هيچ دليلي بر    »سماع«

  .اينگونه نيست» سماع«كه طور  همان
گوش اراده شده اسـت،     » سمع« است كه در اين آيه از        قشريينو شگفت، توهم اين     

اسـت، زيـرا    » سمع مـصدري  « است   ]ردهپ[ ة و غشاو  ]مهر[با اينكه آنچه مناسب با ختم       
شود تا اثر مقصود بـر آن مترتـب نـشود، و              مهر زده مي   طور ادعايي   شنوايي و شنيدن به   

                                                 
 .31/ انفال  .1
 .93/ بقره  .2
 .285/ بقره  .3
 .242المفردات، ص  .4
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 ،شود هرگاه قلوب و ابصار مهر زده شوند، نيز به اعتبار فعل آنها و آنچه از آنها صادر مي      
باشد؛ كه فهم و ديدن است نه چشم، به ضرورت اينكه نابينـا، چـشم بـسته اسـت و                      مي

  .شدگان باشد بسته نيست و؛ هرگاه از هدايتافهم درك و 
  

   چهارمهمسأل

  »بصر« ةكلمپيرامون 
 و ايـن    1.باشـد   عبارت از حس بينايي و چشم و علم است، و جمع آن اَبصار مـي              » بصر«

  . چيزي است كه در لغت است
شـود و     گفتـه مـي    ]چشم[به عضو ديدن    » بصر«: گويد  و در كتاب مفردات راغب مي     

صر   «: سخن خداوند متعال از آن مورد است       حِ البـ و اذ  «و  » ماننـد بـرهم زدن چـشم       2؛كَلَمـ
اي كه در آن است نيـز گفتـه    و به قوه» ]تيره شـد [ها برگشت  آنگاه كه چشم  3؛زاغت األبصار 

  4.شود مي
 ـ  به ويژه در كتـاب الهـي   ـ  در آنچه از كاربردها در دسترس من قرار دارد: گويم مي

ت آشـكار اسـت و   اي بصيرعن مابصر غير باصره است و آنها غير از بصيرت هستند؛ زير          
مخصوص به ادراكات و شؤون معنوي است و باصره عضو مادي است كه وسيلة ديدن               

  .باشد كننده براي بوجود آمدن درك مي و آماده
هـا و    هـا و تـاريكي     ولي بصر، همان قوة احـساسي دركـي اسـت، كـه بـه كـدورت               

بـر آن پـرده نهـاده       شود و در اين هنگام تعبير به اينكـه           ها و گناهان پوشيده مي     نافرماني
  .باشد شده است، صحيح مي

 عاي تعدد موضوعله بعيد است، پس امـر بـين يكـي از دو مجـاز      و به طور طبيعي اد
                                                 

 .45، ص 1الموارد، ج  اقرب .1
 .77/ نحل  .2
 .10/ احزاب  .3
 .49المفردات، ص  .4
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باشد و اين به ذهن نزديك است كه گفتن بصر بر عضو ديدن، به سبب آنچـه در آن                    مي
 :باشد و سخن خداوند متعال از ايـن بـاب اسـت            از حساسيت و ادراك حسي است، مي      

كننـد و او ديـدگان را درك         ديـدگان او را درك نمـي       1؛ األبصار و هو يدرك األبصار     التدركه«

همانـا در آن عبرتـي بـراي         2؛إنّ فـي ذلـك لعبـرةً ألولـي األبـصار          «: و آية شريفة  . »كند مي

و » پس ديده تو امروز تيزبين اسـت       3؛فبصرك اليوم حديد  «، و   » است ]دارندگان چشم [خردمندان  
 بنابر ايـن  ؛  »نزديك است درخشندگي برق آن ديدگان را ببرد        4؛برقه يذهب باألبصار  يكاد سنا   «

  .رسد بيشتر توسعه در اطالق عضو به نظر مي
  انـد و     را از دسـت نـداده      ]چـشم [كند كـه برخـي مـردم عـضو           اين مطلب تأييد مي   

 مراد از شوند و باشند، ولي به دليل نداشتن ديده نابينا شمرده مي  ظاهر كامل مي   بر اساس 
بـراي عـضو حـساس      » بصر«باشد و ممكن است كه        ، درك بصر مي   ]بصر[نداشتن ديده   

باشد كه دور نيست و چه بسا بـين          له مركب    وضع شده باشد و موضوع    ) كننده  احساس(
  .آيات مختلف در استعماالت و اطالق به آن، جمع شود

اند نه به جهات ديگـر از        بنابر تمامي آنها، ديدگان به لحاظ احساسشان مهر زده شده         
  .شان؛ پس نيك بنگر هگان مراتب مختلف هفت

  

   پنجمهمسأل

  »ةالغشاو« ة كلمپيرامون

م ـ يغـشوه غـشواً ـ نـاقص واوي ـ غَـشيه يغْـشاه           لـفالناً ـ از باب ع ياو را زد، و : غَش  
شاوهه غيه يغشاه غَشْي: ةرا پوشانيد، الغشاو) آن(او : غَشيـ نـاقص   يةاً و غشاپوشش، غَش 
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ـ   پايـان  1.لغُـشية  و همچنين است ا پوشش،: ية و الغشايةرا پوشانيد، الغُشا) آن( او : يايي 
  . مطلبي كه در لغت آمده است

نـاقص واوي  » ةالغـشاو «پس اين مطلب كه در بيشتر كتابهاي تفسير آمده اسـت كـه         
ر غير جايگاهش است؛ و  د2باشد و ديده نشده است كه از آن فعل ساخته شده باشد،      مي

هاي لغوي هر يك از ديگري گرفته است، و هرگـاه            گويا لغت را بدون مراجعه به كتاب      
شـود؛ حتـي در كتـابي ماننـد          به لغت مراجعه كنيم از اين داستان چيزي در آن پيدا نمي           

كه جامع بين لغت و ادب و جهاتي ديگر كه خارج از حدود لغـت اسـت                 » العروس تاج«
، همــان پوشــش مــادي جــسماني اســت، يــا اعــم از آن و از ةآيــا الغــشاوو . باشــد مــي

 اهاي تاريك مجرد و معاني عام است؟ دو وجه اسـت كـه آن دو راه و طريـق ر                    پوشش
  .ب وجه اول استادتر در دايرة فهم لغات و در افق اهل  ايم، و قوي تر بيان كرده پيش
  

   ششمهمسأل

  »عذاب« ةكلمپيرامون 
عذاب، هر چه بر انسان سخت اسـت؛ جلـوگيري انـسان از          : مده است آ الموارد  اقرب در

و .  و عذاب، جزا و مجـازات اسـت        3.باشد   مي بةجمع آن، أعذ  . اش است   خواسته و اراده  
 بـه   ،»عـذب «عـذاب در كـالم عـرب از         : از برخي علماي اشتقاق لغات نقل شده اسـت        

خودداري : دم و عذُب عذوباً   آن را منع كر   : عذبته عنه : شود باشد، گفته مي    معناي منع، مي  
كنـد، و عـذاب،      شود، زيرا از عطش جلـوگيري مـي        كرد، و آب شيرين عذب ناميده مي      

 جـرم، و    نعذاب ناميده شده است، براي اينكه مجازات شده را از بازگـشت بـه مثـل آ                
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  1.كند ديگري را از مانند كار او، منع مي
: است، و قـد عذّبـه تعـذيباً       عذاب، گرسنگي شديد    :  آمده است  مفردات راغب و در   

 و در اصل آن اختالف شـده        :گويد اينكه مي تا  ...  گرسنگي بود   در اش  بيشتر زمان زنداني  
عـذب  : گوينـد   معناي آن از اين جملة ايشان اسـت كـه مـي           : است، برخي از آنان گفتند    

از شـدت   [وقتي كه  خوردني و خـواب را تـرك نمايـد، او عـاذب و عـذوب؛                   : الرجل
وادار كـردن انـسان بـه كـشيدن         ) در اصـل  (و تعـذيب،    . باشـد    مـي  ]نگيگرسنگي و تش  

و گفته شده است    : گويد تا اينكه مي  ... كشدبخوابي    يعني گرسنگي و بي    ،ها است  سختي
  2.اصل تعذيب، زياد زدن با سر تازيانه يعني دستة آن است

حمـل  هـر عـذابي در قـرآن ت       : كنـد  و مطلب پاياني را آنچه در كليات آمده تأييد مي         
  4. كه مراد از عذاب، زدن است3»ةو ليشهد عذابهما طائف«ها است، مگر  سختي

اشكال است؛ زيـرا    » بةاعذ«بر  » عذاب«و اشكال آن پنهان نيست، و در صحت جمع          
شود و    نقل شده است كه عذاب جمع بسته نمي        قاموس المحيط  و از    5قول زجاج است،  

   6.م و أطعمه استآنچه  زجاج گفته است، بنابر مقايسه با طعا
كند كه عذاب ماننـد كـالم مـصدر بـاب تفعيـل اسـت، و اسـم                   و به ذهن خطور مي    

ها در آن اختالف     هاي ياد شده كه اهل ذوق و پيروان گروه         باشد و نيازي به مناسبت      نمي
و اين مطلبي است كه از موارد كاربرد و تذكرهاي اهل لغت به دسـت               . باشد  دارند، نمي 

  .آيد مي
ن افـزون   همان حبس و منع است، و اينكه عذاب به معناي گرسنگي داد           : بو التعذي 

و اگر شـخص  . د، صحيح نيست زدن باشآيد يا به معناي مي بر دردي كه از حبس و منع 
آورها و امور كمالي زندگي منع گردد؛ از مصاديق عذاب اسـت و او در عـذاب     از شادي 
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اشد، نيز در عذاب و بازداشت اسـت، و         باشد، و هرگاه از آزادي و آزادگي منع شده ب           مي
هرگاه شخص زده شود بدون آنكه از چيزي منع شده باشد و حبس گرديـده باشـد، در                  

او را در آتش وارد كنند و به شدت از خارج شـدن از آن                هنگامي كه    باشد و  عذاب نمي 
منع گردد، پس به سبب ممنوعيتش از خـروج، در عـذاب بـزرگ اسـت؛ نـه بـه سـبب                      

ألعذبنه عـذاباً شـديداً     «: كند و اين كالم خداوند متعال آن را تأييد مي        . آتشبودنش در   
و در بعـضي  » .كـنم  كـنم يـا او را ذبـح مـي     مـي عذابي شديد عـذاب  به  شك او را      بي 1؛أو ألذبحنه 

عذاب و سختي پيش از ذبح كردن چيست؟        : از سليمان پرسيده شد   «: روايات آمده است  
  .كنم با حيواني كه از نوع او نيست زندان زنداني ميشك او را در يك  بي: پس فرمود

اي جز التزام به معناي ديگري براي آن نيـست كـه مؤيـد آن                ولي با تمام اينها، چاره    
و بايد گروهـي عـذاب آنـان را شـاهد        2؛و ليشهد عذابهما طائفة    «:سخن خداوند متعال است   

 ديگر براي تـو بـازگو خواهـد    تعالي ـ مطلب كامل آن در جايگاهي شاءاهللا   انو ـ » باشند
  .شد؛ پس بينديش
در منعي كه همـراه  كارگيري   بهممكن است عذاب ـ به جهت فراواني : گزيدة مطلب

با نوعي سختي و گرسنگي و درد و مجازات و كيفـر رسـاندن اسـت ـ در آن حقيقـت،      
استعمالي ـ  حقيقت اكتسابي ثانوي، گردد؛ يا اينكه مراد از عذاب در اين آيه ـ بنابر ارادة  

منع باشد و اگرچه مراد جدي ناراحتي و درد بوجود آمده بـر زناكـار از تازيانـه و حـد                     
  . است

و شگفت سخني است كه در اين مقام گفته شده اسـت كـه اصـل عـذاب اسـتمرار                    
است، اگرچه متعلق استمرار گوناگون است، سـپس در عـذاب توسـعه يافتـه        ) پايداري(

عذّبته يعنـي   :  و از آن مشتق نمودند و گفتند       ه است يده شد است و هر استمراري درد نام     
و تـو   .  آنچه ابوحيان تخيل كرده است بـه پايـان رسـيد           3.شدو مستمرّ   درد بر او جاري     
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  . بيايداستمراردانستي كه از جهت لغت معهود نيست كه عذاب به معناي 
  

   هفتمهمسأل

  »عظيم« ة كلمپيرامون
ت و مانند نصير كه به معناي ناصر اسـت، بـه معنـاي              عظيم مانند فعيل صفت مشبهه اس     

 با آنكه   1و شگفت آنكه اباحيان خيال كرده است كه عظيم اسم فاعل است،           . فاعل نيست 
شود، پس اگـر كلمـاتي    اسم فاعل از فعل متعدي و صفت مشبهه از فعل الزم ساخته مي     
تر است از اينكـه عظـيم       مانند طاهر و ظاهر صفت مشبهه، به معناي فعيل باشند، سزاوار          

  .اسم فاعل باشد و شايد اباحيان بعضي قواعد ادبي را فراموش كرده است
  : آيد سپس اينكه فعيل براي معاني بسياري مي

  به عنوان اسم، مانند قميص؛. 1
  )در مورد آخري اختالف است(و حمير؛ ب يمانند عبيد و كلبراي جمع، . 2
  ر اختالف در آن مانند سفير و عليم؛و به معناي فاعل يا مبالغه بناب. 3
  و به معناي افعل مانند شميط؛. 4
  و به معناي مفعول مانند جريح؛ . 5
با اشكالي كـه  (و بر وزن مفعل مانند سميع به معناي مسمع و اليم به معناي مؤلم؛        . 6

  )در مورد اولي است
  و به معناي مفاعل مانند جليس؛ . 7
   به معناي محكَم؛و مفعل مانند حكيم. 8
  ؛رعيسو مفْتعل مانند . 9

  و مستفعل مانند مكين؛. 10
  و فَعل مانند رطيب به معناي رطْب؛. 11

                                                 
 .همان .1
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  و فَعل مانند عجيب؛. 12
  و فَعال مانند صحيح؛ .13
  و به معناي فاعل و مفعول مانند قتيل؛. 14
وشـگر بـر آن آگـاه    و به معناي واحد و جمع مانند خليط و غيـر آن از آنچـه كا               . 15

  1.گردد مي
 آيـد؛ و در كتـاب      زيـرا بـه معنـاي صـغير مـي         . سپس اينكه عظـيم از اضـداد اسـت        

شود، و عظيم برتـر از        گاهي بر آنچه مقابل حقير است گفته مي       : آمده است الموارد    اقرب
باشند و كبيـر گـاهي حقيـر       باشد، زيرا عظيم حقير نيست، براي اينكه ضدين مي          كبير مي 

ضـد  ) آن دو (باشد؛ زيرا هـر يـك از آنهـا           كه صغير گاهي عظيم مي    طور     همان باشد، مي
كند و ابوحنيفه بين عظـيم        بر دوري داللت مي    عليو عظيم بر نزديك و      . ديگري نيستند 

است و كثرت و زيادي از      ) درون(و كثير تفاوت گذاشته است به اينكه عظمت در ذات           
ر آنچه او گفته به تو واگـذار شـود، سـزاوارتر      د) داوري( و   2.شود معناي عدد دانسته مي   
  .است پس نيك بينديش
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  قرائت 
  انـد و از     اجمـاع نمـوده   » تـاء «و ضـمه دادن     » غـين «گانه بر كـسره دادن       قاريان هفت . 1

  بعضي قاريان، فتحه دادن غين، و از حـسن ضـمه دادن غـين روايـت گرديـده اسـت و                     
   بـه نـصب تـاء حكايـت      ةارد نادر، غـشاو   از مفضل و اسماعيل بن مسلم و عاصم در مو         

كـه  طـور      همـان  شود، بر خالف نظر بعضي از آنها،       شده است و به همة آنها قرائت نمي       
  1.آيد مي

جايز است و با    » أبصارهم«اماله در   : و گفتند » أسماعهم«: ابن ابي عيله قرائت كرد    . 2
ه اسـت، زيـرا در      اماله قرائت شده است و به راء مكسور حرف استعالء غلبـه داده شـد              

  2.صورت نبودن غلبه اماله جايز نبود
و از پيروان عبداهللا، فتح غين و نصب تاء و سكون شين حكايت شده است، و عبيـد                

  .بن عمير مانند آنان است، با اين تفاوت كه او تاء را رفع داده است
رائـت  قرائت نمودند، و آن ق» ةغُشو«به كسره و رفع، و بعضي   » ٌةغشو«و بعضي قراء    

و روايت شده است كه اعمش به فـتح و رفـع و نـصب قرائـت نمـوده         . ابي حيان است  
  3.است
  » ٌغَـشية «پيـروان عبـداهللا بـه فـتح غـين و يـاء و رفـع                 : از ثوري نقل شده اسـت     . 3

 از جهـت لغـت مـضموم اسـت كـه از           » ةغُـشو «: كردند و يعقوب گفته است     قرائت مي 
 و  مـة مانند العمـا  » ةالغشاو«ضي مفسرين گفتند    و بع . از قراء روايت نشده است    يك    هيچ

 و غير آن، كه همة آنها به سبب آمدن براي اشتمال، اينچنـين     نة و الرِيا  بة و العصا  مةالصما
  4.هستند
حكايت شـده اسـت و      » العشي«ٌ به عين مهمل مكسور و رفع، از         ةاز بعضي عشاو  . 4

                                                 
 .405، ص 1؛ البحرالمحيط، ج 64، ص 1تفسير تبيان، ج : رجوع كنيد به .1
 .53، ص 2؛ تفسيرالكبير، ج 53، ص 1الكشاف، ج  .2
 .49، ص 1البحرالمحيط، ج  .3
 .همان .4



 357  7تفسير آية 

   ون نقطــه و مكــسور، و رفــعيعنــي عــين بــد (1. در چــشم اســت]نابينــايي[آن ماننــد 
  ).ٌةعشاو
» ةغـشاو «وقـف بـر     : گفته شده است، و نيز گفتـه شـده اسـت          » قلوبهم«وقف بر   . 5
  بـه فتحـه    » ةغَـشو «: گويـد   كيسان مـي    و ابن . باشد به سبب اشتراك آنها در فروگرفتن       مي
بـه كـسره    » ةغـشاو «به كـسره جـايز اسـت و بهتـرين آن            » ةغشو«به ضمه و    » ةغُشو«و  
  2.باشد مي

براي ما نيز برگزيـدن راهـي       . اگر بازي اين جاهالن كه ديده شد، جايز بود        : گويم مي
بـا حـاء و     » خَتَم اهللا «: كرديم  بود، پس قرائت مي     جديد در قرائت كتاب خداوند جايز مي      

و . به صورت مفرد و بدون تكرار حرف جـار        » بصرهم«به صورت مفرد و     » علي قلبهم «
ختم اهللا علي قلوبهم و علي سـمعهم و         «: اينچنين سزاوارتر است  » مقلوبه«بنابر وقف بر    

  .و مانند آن» و عذاب لهم عظيم«: و اينكه چنين قرائت كنيم» ابصارهم
كنند تا روايت بـه حـسب    و شگفت آنكه اهل حديث بر قرائت احاديث مواظبت مي  
  .گستردگي استنظر به اين  قرائت اختالف پيدا نكند، ولي نسبت به قرآن كريم اختالف

پس بر آنها باد آنچه باد، به دليل زياني كه در حق كتاب الهي روا داشـتند؛ در حـالي                
اند؛ تا آنجا كـه موجـب      كه سرايت اين نحوة تحريف به ساير اقسام آن را فراموش كرده           

ها به نقصان در قرآن معتقـد شـده و احتمـال              توان  نظران و كم    شده است بعضي از كوتاه    
  باشـد،   ت افزايش را نيز بدهند، و اين جسارت تنها ناشي از آن لغزش مي             تحريف از جه  

و ادعاي تحريف ممنوع و نادرست پيدا نشده است، مگر بـه جهـت تـراوش مثـل ايـن               
و پنهان نيست كه قاريـاني كـه در يـك           . انحراف كه نزد همگان جايز شمرده شده است       

شته شدند از عموم مردم بودند، بنـابر        روز، در واقعه و جنگ بئر معونه، هفتاد نفر آنان ك          
كـه بيـشتر    طـور      همـان  آنچه اكنون و تا اين ساعت و زمان براي من ظاهر شـده اسـت،              

كه به احاديث و روايات جعـل       شيعيانند   از   ، كه ممنوع است   قائلين به تحريف به نقيصه    

                                                 
 .همان .1
 .192 ـ 191، ص 1الجامع الحكام القرآن، ج  .2
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  باطـل  هـاي   فرقـه اند، و در بـين آنـان بعـضي           تمسك كرده شده از طرف دشمنان اسالم      
  . اسالمي هستند

ست كه فقهاي محقّق و بـا دقـت، تكيـه و اعتمـاد بـر                 ا همچنين از امور شگفت اين    
انـد، و برخـي از آنهـا          مختلف را مجزي دانسته   هاي   قرائت قراء را جايز شمرده و قرائت      

   1.اند هاي ديگر را جايز دانسته اكتفاء به قرائت
  و پيـشتر آشـكار گـشت و        همة اينهـا انحـراف از مـسير حـق و راه مـستقيم اسـت                 

گردد كه تجاوز از اين نسخة موجـود   تر آشكار مي تعالي ـ در جايگاه مناسب شاءاهللا   انـ
كه نسخة مشهوري از گذشتگان است بنابر تـاريخ قطعـي و            (از كتاب الهي در دستان ما       

اعظـم و اميـر بـسيار بـزرگ          آن نسخة متعارف و شناخته شده از عصر اول و عصر نبـي            
هاي آشكار و ماننـد آتـش بـر          ها از دروغ   باشد و قضية تواتر قرائت      ، جايز نمي  )باشد مي

باشد، پس صرف وقت در توضيح و روشـن شـدن             مناره يا خورشيد در ميان آسمان مي      
  .طور جدي نهي شده است  اي است كه به ها، از امور بيهوده تركيب اين قرائت

  
  ادامه

»  عظيم ار نون و تنوين، نه بـه اضـافه و نـه بـه حـذف      بنابر وصف به اظه» و لهم عذاب
گـردد و آنهـا      باشد به دليل اين گفته شده كه نون در كنار حروف حلق آشكار مـي                عين، مي 

عين و غين و حاء و خاء و همزه و هاء، و از اين حروف آنچه در آن اخفاء                   : اند  شش حرف 
نْ عليهـا   « و   2»من عند اهللا   «:جايز نيست حرف عين است مانند كالم خداوند متعال         و  3»مـ 

 و حرف خاء و غين كه اخفـاء آن          4.»حويأغثاء  «حرف همزه مانند كالم خداوند متعال       
 : دو جايز است نزد آنان بنابر ضعفي كه در آن است، مانند سـخن او ـ جـل و جاللـه ـ     

                                                 
 .502، ص 1 الوثقي، ج ةالعرو: ع كنيد بهرجو .1
 .78/ آل عمران  .2
 .26/ الرحمن  .3
 .5/ اعلي  .4
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مـاء  « و 5»ميثاقـاً غليظـاً  « و 4»من خلفهـم « و 3»فإنْ خفتم « و   2»ناراً خالداً « و   1»ةُالمنْخَنقَ«
  7.»قوالً غير الّذي« و 6»غدقاً

كنند  اهل عراق آشكار مي   : فراء گفته است  : فرمود» تبيان«در  ) اهللا ه  حمر(شيخ طوسي   
  8.باشد كنند و هر دو صحيح مي و اهل حجاز اخفاء مي

                                                 
 .3/ مائده  .1
 .14/ نساء  .2
 .229/ بقره  .3
 .170/ آل عمران  .4
 .21/ نساء  .5
 .16/ جن  .6
 .59/ بقره  .7
 .66، ص 1تفسير تبيان، ج  .8
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  تركيب نحو و

  آگاهي اول

   عطف آيهپيرامون
د به حروف محذوف    وه ش اين آيه معطوف به حرف عطف نيست مگر اينكه احتمال داد          

معطوف باشد؛ يعني إنّ الذين كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم و ختم اهللا علـي قلـوبهم، يـا                   
فختم اهللا؛ زيرا نسبت آنان به ترساندن و نترساندن يكسان است، يا ثم ختم اهللا، و بـدون                  

ي شك خداوند متعال به ايشان مهلت داده است تا مجازات آنان مجازات مـذموم از رو               
  .شتاب و عجلة زشت نباشد

  و محتمل است آيه در حكم سبب و علت بـراي مفهـوم جملـة پـيش باشـد، يعنـي                     
هاي ايشان مهـر زده اسـت، ترسـاندن و نترسـاندن            به سبب اينكه خداوند متعال بر قلب      

نسبت به ايشان يكسان است، ولي آن به دور از تحقيق است زيرا ممكن است تـساوي،                 
كه در گذشته از بحث در پيرامـون آيـة پيـشين            طور     همان ان باشد علت مهر بر قلب ايش    

  .دانستي
 معطوف بودن اين آيه بر آية اول متعين اسـت، ولـي تعيـين حـرف عطـف                  بنابر اين 

  .ها مناسب هستند محذوف مشكل است و همة احتمال
  

  آگاهي دوم

  »ةغشاو« احتمال در تركيب 

 خداوند متعال اين كتاب را با مهر نقش       «: همحتمل است كه آيه در مقام افادة اين باشد ك         
، و آن ـ مثالً ـ سخن مردم در مورد كفـار    »نشان زده است) مهر(  و به وسيله انگشترزده

 به  ٌةباشد كه بر قلوب ايشان و بر گوش ايشان و بر ديدگان ايشان پرده است، پس غشاو                
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خداوند مهر زده اسـت     گانة ناقص است، يعني      هاي سه  رفع مبتداي مؤخر براي آن جمله     
تا آخر، و اگر چه اين توجيه در مورد تركيب آيـه، مطـابق اذهـان صـاف                  ... علي قلوبهم 

كند و آن معطـوف و معطـوف عليـه بـودن        ابتدايي بعيد است ولي ظاهر آيه را حفظ مي        
  .گانه است جمالت سه

  

  آگاهي سوم

  »ةغشاو« خبر 

» ةٌغـشاو «ممكن اسـت؛ پـس رفـع        » و علي سمعهم  «و ابتداء به كالم     » قلوبهم«وقف بر   
ـ بنابر ابتداست و خبر آن كالم او ـ جلّ  باشد؛ همچنين كـه   مي» علي سمعهم «:  و جالله 

خبـر  » علي ابـصارهم  «و جملة   . باشد بر قبل نيز محتمل مي    » علي سمعهم «عطف جملة   
و خـتم علـي   «: مقدم است به جهت موافقت با سخن خداوند متعـال در جايگـاه ديگـر      

شـود كـه قـول اخيـر          و از آن دانـسته مـي       1؛» قلبه و جعل علي بـصره غـشاوةً        سمعه و 
 به معناي پرده است و با چشم تناسـب دارد كـه             ة افزون بر اينكه غشاو     است، تر مناسبت

رسد و   باشد و به هفت پرده مي       هايي تكويني است كه بعضي روي بعضي مي        داراي پرده 
ة عنكبوتيـه و پـردة عنبيـه و         پـرد پردة شبكيه و    ها، پردة صلبيه و پردة مشيميه و         آن پرده 

  .پردة قرنيه و پردة ملتحمه است؛ نيك بنگر و بينديش
قل أرايتم انْ اخذ اهللا سـمعكم و ابـصاركم و خـتم علـي               «: و سخن خداوند متعال   

اين مطلب، افزون بر اينست كـه گـوش و چـشم در             . كند  نظر اول را تأييد مي     2»قلوبكم
تـر اسـت و عبـارت از         كه پردة گوش مشهورتر و شـناخته شـده        پرده مشترك هستند، بل   

  .صماخ است، پس تأمل كن

                                                 
 .23/ جاثيه  .1
 .46/ انعام  .2
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 :در آيه پيش مفعول دو فعل خـتم و جعـل اسـت يعنـي              » ةغشاو « و با اينكه احتماالً   
بر گوش او و قلب او پرده زد و         ؛   و جعل علي بصره غشاوة     ةختم علي سمعه و قلبه غشاو     «

انـد، بدسـت      ييدي كه شاگردان در تفاسيرشان ذكر كـرده       ، پس تأ  »بر ديدگانش پرده قرار داد    
  .آيد نمي

  

  آگاهي چهارم

   جمع بين احتماالت
  تواني كه جمله وسط را مشترك قرار دهي پس به يك لحاظ عطـف بـر سـابق                   و تو مي  

  » ختم اهللا علي قلـوبهم و علـي سـمعهم         «:  است، يعني  ةو به يك لحاظ خبر براي غشاو      
  و علـي سـمعهم و علـي ابـصارهم     « عطـف شـده اسـت    كه در اين لحـاظ جملـة دوم      

كه مبتداي مؤخر » ةغشاو«خبر مقدم است براي » علي سمعهم «كه در اين لحاظ     » غشاوة
  .است

  

  آگاهي پنجم

  »ختم« مفعول پيرامون
 اسـت و     رسـاندن   پايـان  بهاينست كه به معناي فراغ و       » ختم«گذشت كه حق در معناي      

به  شك داراي مفعولٌ    رآن را تا پايان قرائت كرد، پس بي       ختم القرآن يعني ق   : شود گفته مي 
باشد كه اين مطلب بنابر قرائت نصب روشن است يعني إنّ اهللا تعـالي أنهـي و ابلـغ                     مي

هـاي    قلوبهم؛ همانا خداوند متعال بر دلهاي آنان پرده و پوشش قلب           ةعلي قلوبهم غشاو  
د اينكه آنان اركـان آن و مبـادي آن را           آنان را رسانيد، و همچنين آن را به پايان برد، مانن          

كه تفصيل آن در    طور     همان بنا كردند و خداوند متعال صورت آن را افاضه فرموده است          
  .تعاليشاءاهللا   ان ،آيد هاي ديگر مي بحث
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گـردد كـه     شك آيه به اين منحل مي       بي: و اما بنابر قرائت رفع ضروري است بگوييم       
 بر اينكـه بـه معنـاي قرائـت آن تـا پايـان آن اسـت؛                  ختمت القرآن افزون  : اين سخن ما  

بسم اهللا الرحمن الرحيم الم ذلك الكتـاب        «ختم كرد   : همچنين صحيح است، گفته شود    
» خـتم «به براي واژة     را تا آخر قرآن؛ در نتيجه جمالت قرائت شده مفعولٌ         » ...الريب فيه 

  .باشد در صورت اول، كه صورت اجمالي است، مي
 ـ  باشد كه مردم ـ در زبان ادعا  روشن شد پس امر اينجا اينگونه ميهرگاه آن مطلب 

هايـشان و بـر    هايـشان و بـر گـوش     كـه بـر قلـب    نويـسند  گويند و مي   ميكفار  مورد  در  
ديدگانشان پرده است پس خداوند متعال آن را قرائت نمـوده اسـت و آن را پايـان داده                   

اندن آن و فراغ خداوند از قرائت آن   است و تا آخرش انجام داده است، ولي به پايان رس          
رساندن آن به انتها نوعي تكوين است و مانند قرائت كتاب الهي توسط ما نيـست، زيـرا            
به پايان رساندن خداوند بعد از حصول استعداد و بعد از تحقـق امكـان اسـتعدادي بـه                   

تابش و جهت مبادرت خداوند متعال به ختم و قرائت آن است و خداوند دانا به اسرار ك               
لطـايف   شؤون و دستور و نكات ظريف و لطايف نوشته شده و حقايق نازل شـدة آن و                

  .نزول آن است، و اعتماد بر اوست
  

  آگاهي ششم

  »لهم عذاب عظيم«اعراب 

   مبتـداي مـؤخّر باشـد، و      »عـذاب عظـيم   «كنـد كـه      تقديم جار و مجرور، تـصحيح مـي       
عـذاب لَهـم هـو      «:  كه اينچنـين بـشود     را متعلق به عذاب قرار دهي،     » لهم«تواني،    تو مي 
  ».عظيم
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  بالغت و علم معاني

  بحث اول

  موضوع آيه
  :در اين آيه و آية پيش كه مختص به كفارند بر چند نظر اختالف شده است

عباس است و    آيه در مورد يهوديان اطراف مدينه نازل شده است، كه اين نظر ابن            . 1
  .كند نام آنان را بيان مي

هايي از مشركين قريش نـازل شـده اسـت كـه ايـن نظـر        رد سران گروه مودر  آيه  . 2
  . استليةالعا ابي

  .اش است كه نظر ضحاك است جهل و پنج نفر از خانواده  ابيةهمانا آيه دربار. 3
   عقبـة  بـن ربيعـه و       شيبةهمانا آيه در مورد اصحاب قليب است و آنان ابوجهل و            . 4

  .باشند بن مغيره مي بن ربيعه و وليد عقبةبن ابي محيط و 
  .پيرامون مشركين عرب، قريش و غير آنها است. 5
 و وجه استفاده از دو آيه كـه پيرامـون گروهـي از منـافقين                1دربارة منافقين است  . 6

  .هاي آية پيشين گذشت است در ذيل بحث
اگر دو آيه پيرامون مردمي است كه با اطرافيانشان بر كفر مردنـد،             : و گفته شده است   

افراد معهودي هستند، و اگر اين آيات در مـورد مردمـي معـين              » الذين كفروا «يجه  در نت 
 است، به ]تخصيص خورده[ كه بر كفر مردند، پس الذين كفروا عام مخصوص         باشد،  نمي

ها ـ يهـود و قـريش و منـافقين ـ       شت كه اشخاص بسياري از اين گروهگدليل آنچه آشكار 
  2.پس از نزول اين آيات مسلمان شدند

اي  در اصول آشكار شد كه قيدهاي پايـاني، مـانع انعقـاد ظهـور در جملـه                : گويم مي

                                                 
  .50، ص 1يط،  ج البحرالمح .1
  .همان .2
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و اين آية دوم با افـزودن كـالم خداونـد متعـال             . باشد كه كالم به آن آغاز شده است         مي
تا آخرش، از شواهد قطعي بر اخص بودن اين سـخن خداونـد متعـال               » ...سواء عليهم «
 كسي كه كتاب و قـرآن و اسـباب هـدايت بـر او               ر اين بنابباشد و     مي» إنّ الذين كفروا  «

 پس اگر ايمان ؛گردد گردد يا مؤمن نمي يا مؤمن مي: عرضه شد، از دو وجه خارج نيست
آنهاست،  آورد، به طور طبيعي از مفهوم آيات خارج است، و اگر ايمان نياورد مندرج در           

  .گردد پس حكم بر مدار عنوان ايمان از جهت صدق و كذب مي
  

  بحث دوم

   به خداوند متعال»ختم«نسبت 
نظريات مفسرين در نسبت ختم محسوس ـ مطابق معنا ـ به خداوند متعال و بـه قلـب،     

بـه چـشم بـا اينكـه     » ةغـشاو «بلكه و به سمع و بصر، مختلف است و در وجـه نـسبت    
  1.ها و نظراتي است  حسي و تكويني در چشم نيست، گفته]ي پرده[» ةغشاو«

  :وجود دارد يهاي متداخل  آنكه سؤالو گزيدة مطلب
  مقصود از نسبت ختم به خداوند متعال؛. 1
  ختم كه براي محسوس وضع شده است، در امور معقول؛كارگيري   بهوجه. 2
  ها با اينكه آنها خاتمه يافته، نيستند؛ وجه اسناد ختم به قلوب و گوش. 3
 نيـستند و بيمـاري در آنهـا         ها با آنكـه آنهـا نابينـا        مقصود از نسبت پرده به چشم     . 4
  . نيست

هاي مفسرين آمده است بـه جهـت         هايي كه در كتاب    پس ايرادي ندارد كه به جواب     
  .اداي حقوق آنها ـ با نهايت اختصار ـ اشارة اجمالي شود

                                                 
 ـ  123، ص 1المعـاني، ج   ؛ روح48، ص 1؛ البحـرالمحيط،  ج  52 ـ  49، ص 2 تفـسيركبير، ج   :رجوع كنيد بـه  .1

125.  
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 بنابر اينكه الفاظ براي     1ست؛ ا  مطابق حقيقت لغوي آن دو     ةلتغشيهمانا الختم و ا   : اول
پيشين به تفصيل بيان كرديم،     هاي    همانگونه كه در بعضي بحث     اند  معاني عام وضع شده   

و آن همراه با برهان و تأييد شده به وجدان و ذوق عرفاني است، و اين گفتار منـسوب                   
به اهل عرفان و يقين است و ما از سستي و تضعيف آن فارغ شـديم، بـه جهـت جـايز                      

ز افق خواص هم برتر است، هاي لغوي بازاري و بين ذوقياتي كه ا نبودن خلط بين بحث
  .چه برسد به عوام

هرگاه بنده گناه كنـد     «: اين امور محسوس است، و از مجاهد روايت شده است         : دوم
، سـپس   گردد ـ و انگـشت كـوچكتر را جمـع نمـود ـ       بخشي از قلب اينچنين جمع مي

ه تا گردد ـ و انگشت بعدي را جمع نمود و همينگون  هرگاه گناه نمايند اينچنين جمع مي
   2.»و اين ختم و طبع و غالب شدن سياهي است: انگشت ابهام، سپس فرمود

  .باشد پنهان نميآن و نزد من، اين معقول نيست و سستي 
ست كه ختم استعاره گرفته شـده از         ا اند و آن اين    آنچه محققين در پي آن رفته     : سوم

 و گوش كـه مـانع   ، براي ايجاد هيئتي در قلب استمهر زدن و بستن دهان امثال ظروف     
ن در آن   ريختكه نقش مهر مانع از نفوذ آنچه در پي          طور     همان از نفوذ حق به آنها باشد،     

باشد؛ پس استعارة محسوس است براي معقول به وجه شـبه عقلـي، و                ظروف است، مي  
باشـد، سـپس از    مـي آن شأن آن قبول كـردن  از چيزي كه بل است اآن دربرگيرندة منع ق   
  . شده است، پس در آن استعاره و كناية تصريحي تبعي استالختم، ختم مشتق 

از معنـاي اصـلي آن اسـتعاره گرفتـه شـده اسـت بـراي حـالتي در                   » ةالغـشاو «و اما   
كنـد، و وجـه       هاي ايشان كه به سبب عدم نگرش با تأمل به آيات آن را اقتضا مـي                چشم

تبعـي اسـت، هرگـاه      آنجا استعارة تصريحي اصلي يا      و  باشد،    شبه آن، آنچه ذكر شد مي     
  3. به مشتق تأويل گردد يا اسم آلت قرار داده شود ـ بنابر آنچه گفته شده استةغشاو

هـاي ايـشان و      حـال قلـب   : در كالم استعارة تمثيلي است به اينكه گفته شود        : چهارم
                                                 

  .123، ص 1المعاني، ج  روح .1
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ــ   باشـد   آن مي از  گيري    ـ با هيئت ايجاد شده در آنكه مانع بهره         و ديدگانشان هايشان   گوش
هاي مهم بـا منـع        به حال اشيايي كه براي بهره بردن از آنها در مصلحت           ده است تشبيه ش 

 هكنـد   به داللت مـي  از آن به سبب مهر و پوشش آماده شده است، سپس لفظي كه بر مشب
شود، پس هريك از دو سوي تشبيه مركب هـستند و وجـه شـبه                براي مشبه استعاره مي   

  1.باشد آن مركب ميبهره نبردن است كه امر عقلي منتزع از 
  ختم را به سبب نسبت داده است، از آن رو كه خداونـد متعـال كـسي اسـت                   : پنجم

كه شيطان را قادر نموده و توانايي داده اسـت در نتيجـه خـتم بـه او نـسبت داده شـده                       
  2.است

طور قطع دانسته شد كه آنان از روي رضـايت و رغبـت ايمـان                هنگامي كه به  : ششم
آنان جز به اصرار و اكراه و اجبار ممكن نيست، از ترك آن به ختم               آورند و هدايت     نمي

  3.تعبير كرده است
قلوبنا فـي   «گونه از گفتار كفار است، مانند اين سخن ايشان            حكايتي كنايه  ،آن: هفتم

  5.» ما در پوشيدگي استياه قلب 4؛اكنة
ن همانا ختم از سـوي خداونـد متعـال شـهادت اسـت بـه اينكـه آنـان ايمـا                    : هشتم

  6.باشد آورند و اين نظر برگزيدة مرحوم شيخ طوسي در تفسير تبيان مي نمي
ختم در گروهي ويژه است كه نسبت به ايشان به جهت عقـاب سـريع در دنيـا                  : نهم

  7.كه براي بسياري از كفار تعجيل شده استطور   همانانجام شده است،
  8.عقوبت مانع از پذيرش ايمان توسط آنان نيست: دهم

                                                 
  .همان .1
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  1.ختم حكايت از احوال آنان در آخرت است: يازدهم
اي است كه خداوند متعال آن را در قلـب كـافر قـرار        ختم عالمت و نشانه   : دوازدهم

آورند و ايـن نظـر       كنند بر اينكه ايشان ايمان نمي      داده است؛ و مالئكه به آن استدالل مي       
  2. استبصريبرگزيدة ابي علي جبائي و قاضي به پيروي از حسن 

داند كه كـاربران ابتـدايي ايـن نكـات و تخـيالت را               شخص دانا و بينا مي    : يمگو مي
استعمال به ذهن آنان خطور      ها از آنچه هنگام اطالق و      د، مگر در بعضي زمان    نشناس نمي
كند، و حقيقت امر جز استعمال اين الفاظ در معـاني وضـع شـده نيـست، همـراه بـا           مي

قيقي و ذاتي موجود در نفس خودشان به آنهـا          قرائني كه شنونده بر نظريات و مقاصد ح       
و فريبكـاري در اسـتعمال لفـظ در غيـر     ) گـويي (كند، بدون ادعاء يـا مجـاز    استدالل مي 

خواهد اذهان مخاطبين و قارئين را با مفاهيم نزديـك بـه              كاربرنده مي  له، بلكه به   موضوع
، )ز حـدود لغـات    خارج ا (ها، به اهداف عاليش      آن معاني لطيف به سبب بعضي مناسبت      

  . بسيار باشدها  مناسبتمنتقل كند؛ بدون امكان اطالع بر آن مناسبت هنگامي كه 
و براي پژوهشگر كاونده تعيين مناسبت نزديك به ذهن او جايز نيست، زيرا نزديك              

باشد، افزون بر اينكه دور و نزديك نـزد           و دور ميزان براي خطور به هنگام استعمال نمي        
 نزديك شاعر و نويسنده است، بنابر اختالف محيط و منطقة استعمال و             او غير از دور و    

از ديگر تأليفـات    ) در اين عالم و مرحله    (كننده، و از آن رو كه كتاب الهي          حال استعمال 
صي     رود و راه كتاب     شود و بيرون نمي     جدا نمي هاي كالمي    عربي و آراستگي   هاي تخصـ

بنابر ( و كلمات قلوب و اسماع و ابصار       ةشاو پس كلمات ختم و غ     پيمايد،  و فني را نمي   
رود، مگر در معاني لغوي كه الفـاظ بـراي آن وضـع                به كار نمي   )آلت و عضو بودن آنها    

كند با كمتـرين      و مراد جديش اراده مي     مرامشنونده را به     ولي گوينده انتقال    . شده است 
  .مناسبتي كه آن را اقتضا كند، پس بينديش

اي نـداريم كـه آن رخ        مواضع از مجازها اسـت، و مـا شـبهه         در اين   صريح  اين حق   
  . دهد و در آن شكي نيست مي

                                                 
  .همان .1
  . رجوع كنيد48، ص 1لمحيط،  ج ؛ و براي همة اين قولها به البحرا51، ص 2تفسيركبير، ج  .2
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ـ  پوشـي و مـدارا ـ غيـر آنـي        بنابر چـشم  مگر اينكه قضية ذوق سليم و فهم صحيح 
بينـد و ادعـا    اند، و آن اينكه براي كـسي كـه مـي    است كه اين شاگردان به سوي آن رفته  

و چـشم عبـارت از ادراك و تـصديق صـحيح و             كند كه تمام حقيقت قلب و گوش         مي
ايمان به غيب وگوش دادن و ديدن حقايق غيبي و اسباب هدايت است، صـحيح اسـت                 
كه در اين لحظه ببيند و ادعا نمايد قلب و گوش و چشمي كه اينگونه نيست يا قلـب و                    

از باشد، همانگونه كه هرگاه ادعا كند تمام حقيقت مرد بودن عبارت              چشم و گوش نمي   
يـا  «شـود    دليري و شجاعت است و دليري در مرد نباشد، پس مرد نيست، و ندا داده مي               

اشباه الرجال و ال برجال و حلوم األطفال؛ اي شبه مـردان در حـالي كـه مـرد نيـستيد و                      
تحمل كودكان را داريد، يا ادعا كند كه آنها قلوب مهر نهـاده شـده و ديـدگان پوشـيده                    

  . ي مهر نهاده شده و پوشيده شدهاند مانند ديگر اشيا شده
  و اين نه از روي استعاره و نه از جهت مجاز در لفظ اسـت، بلكـه بـازي در معـاني                      

     و مدعي است اين موارد به طور واقعـي          باشد  ميله   و توسعه در محدودة معناي موضوع   
  باشـد و بـدين سـبب، حقيقـت ثـانوي ناميـده                مـي  ةو حقيقي از مصاديق ختم و غـشاو       

   كه حقيقت ادعايي كمالي نيـست، زيـرا حقيقـت ثـانوي غيـر حقيقـت ادعـايي                   دشو مي
   متعلـق بـه پيـشواي       الوقايـه ب  است و بين اين دو گفتار تفاوتهـايي اسـت كـه در كتـا              

خداوند متعال او را در پوشـش       ـ   يـانـا اصفه ـدرضـه شيخ محم  ـة يگان ـهدايت و عالم  
هـاي آينـده وجـه      اسـت و در بحـث    آمـده ـ   انوارش و بركاتش و رحمتش فرو پوشاند      

 ديگري براي نسبت به خداوند متعال بنابر وجـه حقيقـت اوليـه، آشـكار خواهـد شـد،                  
  .تعاليشاءاهللا  ان

  

  بحث سوم

  »ةغشاو« با قلب و گوش به خالف »ختم« به كار بردن

 با چـشم  ةغشاوكارگيري   بهگفته شده است كه نكتة به كار بردن ختم با قلب و گوش و           
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ست كه بر موجود پوشيده باشد و موضع حس شنوايي و            ا شأن ختم اين  : باشد  چنين مي 
ها در ظاهر خلقت اينچنين است، ولي چشم و بينايي، حـس           موضع ادراك عقل و گوش    

همانـا مثـل ايـن نكـات در         : آمده اسـت  » المنار«باشد؛ و در تفسير       و ابزار آن آشكار مي    
و براي هر كلمه با همراهش جايگـاهي        : اراده شده است  » التلخيص«گفتار قول صاحب    

  1 .است
بنـابر   (ةبـه بـودن غـشاو       دانستي كه مفعولٌ   )در بحث دستور زبان   (نخست  : گويم مي
  .اند  را به نصب قرائت كردهةتر و بهتر است، افزون بر اينكه برخي غشاو روان) معنا

سـت و   گانه ا  هاي هفت   وجه استعمال عبارت از اينست كه در چشم هم پرده         : و دوم 
  هم پوشش حسي، كه مناسب ادعاي پوشـش عقلـي يـا ادعـاي پوشـش حـسي هنگـام                    

باشد؛ برعكس قلـب و گـوش، پـس           مترتب نشدن آثار مورد نظر از هدايت و ايمان، مي         
مهر زدن مناسب چشم است به خالف پوشش كه با قلب و گوش متناسب نيـست و بـا                   

و خداونـد   .  شـده اسـت    چشم تناسب شديد دارد و بدين سـبب بـراي چـشم انتخـاب             
  .داناست

  

  بحث چهارم

  مقدم داشتن قلب بر گوش و گوش بر چشم
پيرامون وجه تقديم قلب بر گوش و گوش بر چشم گفته شده است كه آيـه بيـان عـدم                    

باشد، زيرا قلوب محل ايمان است و گـوش           ايمان است پس مناسب با تقديم قلوب مي       
تر   و همانا گوش از جهت وجود قوي       2باشند، هايي براي ايمان مي    ها و وسيله   و چشم راه  

  .از چشم است و بدين سبب در كتاب الهي بر چشم مقدم شده است
دهد اينكه شرايط گـوش      تر بودن وجود گوش شهادت مي      و از چيزهايي كه بر قوي     
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  جـز در روز    شـنود و     دادن كمتر از شرايط ديـدن اسـت، زيـرا انـسان شـب و روز مـي                 
ي ويـژه و در برابـر       هـا  بيند مگر در موقعيـت     شنود و نمي    مي سو بيند و انسان از هر     نمي

هـاي عقلـي    هايمان بر بعضي كتاب ري را در حاشيه    و وجوه ديگ   قرار گرفتن مخصوص؛  
  .ايم آورده

قلب مقدم شده است زيرا هرگاه بر آن مهر زده شود، اعضاي            : تواني بگويي  و تو مي  
طور مـستقل بـر آنهـا         شوند و به     زده مي  طور طبيعي و به پيروي آن مهر        يس، به ئپيرو ر 

  .شود؛ زيرا آنها وجودهاي فاني در آن قوه و نيروي اصلي جاري هستند مهر زده نمي
نسبت قلب به گوش و چشم نسبت ايجـاب و نـسبت اعـضا و               : و اگر خواستي بگو   

  هـاي ادراكـي     حواس به قلب نسبت اعدادي است، پس اگر گوينـده در جايگـاه بحـث              
هاي علمي   شود، و هرگاه گوينده در جايگاه بحث       نخست قلب مالحظه مي   عقلي است،   

  و علوم افعالي مانند اخالقيـات اسـت قـواي اعـدادي بـر قـواي ايجـابي مقـدم داشـته                      
  .شود مي

  

  بحث پنجم

  وردن گوشنيا وجه جمع 
در وجه جمع آوردن قلب و همچنين چشم غير از گوش گفته شده است كه بـه اعتبـار                   

ر ادراكات عقلي و محسوسات چشمي است، بر خالف گوش كـه جـز              كثرت موجود د  
 و بـه تعبيـر ديگـر گـوش وابـسته نيـست مگـر بـه امـواج و                     1كند، صوت را درك نمي   

باشند، و چه بسا گفته شود در كلمـة    ارتعاشات كه همه آنها از يك صنف و يك نوع مي          
  .أسماع نوعي بيزاري فردي و ناسازگاري شنيداري است

ي مفرد آوردن برخي الفاظ و جمع الفاظ ديگر در برابر آنها رايج اسـت               در كتاب اله  
 و ممكن اسـت كـه آن در ايـن آيـه             ؛مانند نور و ظلمات، و أرض و سموات، و غير آن          
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رمزي باشد به اينكه گوش از متعلقات جملة پيشين است؛ پس همانا در تغييـر روش و                 
تعالي ـ يا بيان  شاءاهللا   انآيد ـ  سبك منافع بسياري است كه توضيح آن در جايگاهش مي
تر و نزديكتر است به وحدت  اين نكته است كه ميان قواي احساسي نيروي شنوايي قوي     

از چشم و بينايي، افزون بر اينكه نداشتن قوة شنوايي، نداشتن قوة سخن گفتن است بـه                 
كس شـنوايي،   باشد بـرع   خالف قوة بينايي و اينكه بيداري از خواب با بينايي ممكن نمي           

شـود و    رود، اگرچـه گـوش ضـعيف مـي         پس گويا قوة شنوايي به يكباره از ميـان نمـي          
  1.خوابد، در بعضي احاديث ما اينچنين آمده است مي

خورند ـ آنچه بيـشتر متكلمـين برآننـد و آن       و بر آن افسوس نمي و شگفت اينكه ـ 
 اصوات و كالم را درك      باشد، بدين سبب كه شنوا غير از        برتري دادن چشم بر گوش مي     

و بـه سـبب     : گوينـد   مـي . كند ها را درك مي    ها و شكل    كند و بينا همة اجسام و رنگ       نمي
گانـه ممكـن     آنكه تعلقاتش بيشتر است، برتر است و ادراك با چشم را از جهات شـش              

  2.دانستند
تـر اينكـه زيـادي       و تو آگاهي نسبت به اشتباهات شگفتي كه در آن است، و شگفت            

تر بودن وجودش، و بيشتر بودن شروط الزم در درك كردن بـا              ش موجب ضعيف  تعلقات
  .آن است

  آنچه مالك قـوت و ضـعف اسـت كمـي و زيـادي شـرايط اسـت و                   : گزيدة مطلب 
واضح است كه احساس و درك با شنوايي شرط كمتري از احـساس و درك بـا چـشم                   

  .دارد
  

  بحث ششم

  »علي« تكرار پيرامون
كند، پـس همانـا هرگـاه خزانـه و           ن را در دو موضع اعالم مي      تكرار جار، شدت مهر زد    

                                                 
 .11 ـ 8، ص 1االحكام، ج  تهذيب: نگاه كنيد به .1
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تـر و در اسـتقالل        شـود در منـع قـوي       خانه مهر زده شود، آنچه در خزانه قرار داده مـي          
آشكارتر است و بدين سبب است كه در تكرار جار معناي مهر زدن چنـد بـار مالحظـه            

مـررت  «مـرور اسـت و در       دو  » مررت بزيد و بعمـروٍ    «در  : رو گفتند  شده است و از اين    
 ظـاهر   آنيك مرور است و اگرچه عطف ظاهر در تكرار است ولي مانند             » بزيد و عمروٍ  
باشد، به سبب شبهه و ترديدي كه در آن است، و در اينجـا اسـتفادة اينكـه                    در افاده نمي  

باشـد، تـا وجـه مـذكور          خداوند متعال در مقام بيان شدت مهر زدن است ممكـن نمـي            
الزم باشـد؛ زيـرا     » علـي أبـصارهم   «محتمل است  تكرار جار در جملة        صحيح باشد و    

بـر خـالف وحـدت سـياق و         » علي سـمعهم  «جملة مستقل است، و حذف آن از جملة         
شـك    بلكه اگر محذوف بود، رمز اين مطلب بود كه جملة سوم بـي            . اقتضاي نظام است  

مع بـراي افـادة      آن را برساند، و مفـرد آوردن سـ         ةمعطوف نيست، مگر اينكه رفع غشاو     
 مراعـات سـياق بـه       بنابر اين كند و    اينكه سمع از متعلقات جمله پيشين است كفايت مي        

تر است اينكه براي هر آيـه وزنـي خـاص و              در نظر مهم   آنچه   تكرار جار متعين است و    
شود مگر بـه زيـادي و        ها است كه آن وزن و آهنگ تكميل نمي         آهنگي موزون در گوش   

كـه در جايگـاهش بـر آن آگـاه          طور     همان يات رعايت شده است،   كاستي بسيار كه در آ    
  .تعاليشاءاهللا   انشوي ـ مي
  

  بحث هفتم

  »لهم عذاب عظيم« رفع اجمال از 

  :جهاتي از اجمال است» و لهم عذاب عظيم«: در قول خداوند متعال
  عـذاب بـزرگ    ) انـد  به سبب آنچـه ايـشان بـر آن مخالفـت كـرده            ( و براي ايشان  . 1
  است؛
  براي آنان در روز قيامت عذاب بزرگ است؛. 2
  و براي آنان در دنيا عذاب بزرگ است؛. 3
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  و براي آنان در دنيا و آخرت عذاب بزرگ است؛. 4
  و براي آنان عذاب بزرگ هميشگي است؛. 5
  و براي آنان عذاب بزرگ غيردائمي است؛. 6
  شش است؛و براي آنان عذاب بزرگ است و آغاز آن، به مهر نهادن و پو. 7
  و براي ايشان غير از آن دو ابتالء عذاب بزرگ ديگر است؛. 8
  چشند؛ و براي ايشان عذاب بزرگي است كه آن را مي. 9

چـشند چـون خبـر دادن بـه          و براي ايشان عذاب بزرگي اسـت كـه آن را نمـي            . 10
  استحقاق اعم از ابتالي به عذاب و چشيدن و احساس نمودن است؛

  ي از عذاب بزرگ است؛ و براي ايشان نوع. 11
  و براي ايشان عذاب بزرگ و باعظمت است؛. 12
  و براي ايشان به سبب پوشش و نابينايي ديدگان عذاب بزرگي است؛. 13
  ها عذاب بزرگي است؛ ها و گوش و براي ايشان به جهت مهر زده شدن قلب. 14
  و براي ايشان به سبب تمام اين امور عذاب بزرگي است؛. 15
  ي ايشان عذاب بزرگي است، چه توبه نمايند و چه توبه ننمايند؛و برا. 16
آورنــد و  و بــراي ايــشان عــذاب بزرگــي اســت بــدين دليــل كــه ايمــان نمــي . 17
  گردند تا توبه آنان پذيرفته گردد؛ بازنمي
و براي ايشان عذاب بزرگي است كه از سوي خود آنان و بـه سـوء اختيارشـان                  . 18

  آماده شده است؛
  شـان عـذاب بزرگـي        ايشان از جانب خداوند متعال بـه دليـل اسـتحقاق           و براي . 19
  است؛
شود و به سـبب      اي كه به عذاب منتهي مي       و براي ايشان به سبب تحصيل مبادي      . 20

افاضة كسي كه قادر بر آن مواد و مبادي است كه به بدي اعمـال آنـان و غيرآنـان مهيـا                      
  شده است، عذاب بزرگي است؛

ها اگر چه به استظهار معناي قصد شده، ممكن است           اين وسوسه خروج از   : گويم مي
  انـد، ولـي آشـكارتر       همانگونه كه مفسرين آن را از جهت صدر و ذيـل اسـتظهار كـرده              
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باشند، و به دور  مال ميست كه اين دو آيه در مقام افادة معنا بنابر وصف ابهام و اج     ا اين
وري است كـه هرگـاه گروهـي از مـردم      ضر]زيرا[ آيه فريب و گمراهي باشند،     از اينكه 
هاي آن و سرگرم به دنيا از آخرت و احكـام آن             العقل و فرورفته در دنيا و زينت       ضعيف

باشند، چه بسا، به سبب اختيار گمراهي به هدايت، با اينها گمـراه شـوند؛ در حـالي كـه       
يمـان بـه   آورند كه خداوند ـ تبـارك و تعـالي ـ بـه كفـر مـا و اينكـه ا         اينگونه دليل مي

آوريم، آگاه است و اينكه خداوند متعـال بـه ايـن امـور و اينكـه                  پروردگار جهانيان نمي  
هاي مـا و ديـدگان مـا مهـر زده شـده و پوشـيده                 قلوب ما در غالف و پوشش و گوش       

اند، خبر داده است و خداوند عذابي بزرگ و هميشگي را براي ما مهيا نموده اسـت            شده
  .شت و توبة ما سودي دارد، و مانند آنپس نه ايمان ما و نه بازگ

با اينكه مطلب ـ بنابر تحقيق ـ اينطور نيست، پـس هرگـاه ايـن مجمـالت بـسيار از        
نواحي گوناگون و آن ابهامات مختلف در جهات شمرده شده را بر او القا كنيم، اميد بـه                  

ايت كند و بـه هـد      شود و نور آرزو در افق نفسش طلوع مي         هدايت در قلبش آشكار مي    
گانـه بـه سـوي نورهـاي درخـشان           هاي سـه   شود و از ظلمت    خداوند متعال هدايت مي   

  .تعاليشاءاهللا   ان،شود هميشگي خارج مي
  

  بحث هشتم

   داللت الم بر نفعپيرامون
طـور مطلـق بـه كـار          در موارد ضرر و نفع به     » علي«اند در اينكه آيا الم و        اختالف كرده 

اسـتعمال   در نـويس، برگزيدنـد، يـا آن دو          ن حاشـيه  بعـضي اديبـا   كه  طور     همان ،ودر مي
آنگونه كه بيشتر علما ايـن نظـر را         . هستند و حكم مذكور اكثري و غالبي است       مختلف  

  برگزيدند؟ 
در ضرر و نفع نيست و ادعاي عموم حكـم          » الم و علي  «اي در عدم وضع      هيچ شبهه 
إنّ اهللا  «:  سخن خداوند متعـال    باشد و داعي بر آن نيست تا نياز به تأويل در            پذيرفته نمي 
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.  باشد 2»مٍ للعبيد و ما ربك بظالّ   « و كالم خداوند متعال      1»و مالئكته يصلّون علي النّبي    
آري، بعيد نيست گاهي ـ در بعضي مواضع ـ احساس شود كه كاربران ايـن حـروف را      

  اني انـد؛ وگرنـه اصـل چنـين اسـت كـه آن معـ        براي افادة امثال اين معاني به كـار بـرده      
  و «شـود، پـس هنگـامي كـه خداونـد متعـال فرمـوده اسـت                  از جهات ديگر استفاده مي    

  اسـت، و   » علـي «و اين توهم كه اينجـا مقـام تجـويز بـه كـار بـردن                 » لهم عذاب عظيم  
   اسـت كـه     اي  پس چه بـسا گـزينش الم بـراي اعـالم نكتـه            . »عليهم عذاب عظيم  «گفتن  

 گزينش به خالف ـ يـتعالشاءاهللا   انـ آيد لسفه ميهاي آينده و در فن ف بحثتفصيل آن در 
   پـس خلـط     ، همانـا مقتـضاي طبيعـت مهـر زدن اسـت           كـه ،  يندر جمالت پيـش   » علي«

  .نكن
  

  بحث نهم

   اوصاف براي هر كافرگير نبودن همه 
در اين آية كريمه مرجع اين ضمائر چهارگانه بنابر ظـاهر يكـي اسـت و كفـار قلـب و                     

     مهر زده شده و چشم عام استغراقي باشد؛ بـدين معنـا     ،اند، مگر اين حكم     پوشيده گوش 
آورند هم قلب و گوش مهر زده شـده          كه هر يك از  كساني كه كافر شدند و ايمان نمي           

 نيست به دليل اينكـه احتمـال دارد         ياين احتمال روشن  پس   اند  و هم چشم پوشيده شده    
ها اسـت    ها و چشم   دن گوش گروهي از آنان به مهر زده شدن قلب كه موجب مهر خور           

هـا كـه موجـب      اختصاص داشته باشند و گروهي ديگر از ايشان به مهر زده شدن گوش            
 .]اختصاص داشته باشند  [ ف يا گاهي قابل هدايت است     عدم ورود هدايت به قلب منحر     

هـا پادشـاه سـرا و        ها بسته شوند با طول زمان و گذشت روزها و سـال            زيرا هرگاه درب  
و گروه سـوم هـم بـه پوشـش          . گردد تا هالك گردد     فقير و مسكين مي    خداوندگار خانه 

                                                 
  .56/ احزاب  .1
  .46/ فصلت  .2
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  .باشنديافته ص صاختاديدگان 
الجمع و نه منفصلة حقيقيه، آري، همه  نعةالخلو است نه ما   نعةحكم بر سبيل ما   : گزيده

  .در عذاب بزرگ مشترك هستند
ور طـ   و احتمال اينكه جملة اخير مخصوص به مفهوم جملـه پـيش از آن باشـد، بـه                 

هايي است كه كـافر شـدند و         جدي دور است؛ يعني همانا عذاب بزرگ براي همه گروه         
اختصاص به كساني ندارد كه بر ديدگانشان پوشش است، هر چند عبارت موجب توهم              

  . شود و خداوند عالم است آن مي
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  ه و فلسفتحكم

  ولبحث ا

  جبر و تفويض
اينكه خداوند سبحان، خالق هدايت و      ترين راه بر     بهترين دليل و روشن   : گفته شده است  

  .باشد گمراهي و كفر و ايمان است؛ در اين آيه مي
تعجب كنيد از عقول قدريه كه به خلـقِ       ! عبرت بگيريد و اي متفكران    ! اي شنوندگان 

شان معتقدند، زيرا ختم همان مهر زدن اسـت، پـس از كجـا بـراي آنـان               ايمان و هدايت  
هايـشان مهـر     هايشان و گـوش    ؛ در حالي كه بر قلب     ايمان است، اگر چه كوشش نمايند     

! شـوند؟  پس چه زمان هدايت مي    ! زده شده و بر ديدگانشان حجاب افكنده شده است؟        
كند هنگامي كـه او، ايـشان را گمـراه و            يا پس از خداوند چه كسي ايشان را هدايت مي         

زد، پـس بـراي او هـادي        و هر كس را خدا گمـراه سـا        «! ناشنوا كرد و ديدگانشان را نابينا نمود؟      
 و فعل خداوند، حق و عدل است نه ظلم و جور، زيرا نفع ايشان آني است                 1».نخواهد بود 

  2. نه آنچه براي آنان الزم استبخشايد كه برايشان مي
 به شگفت درآييد و بر      ]عربي[اي دودمان عامي و اي مبتديان آشنا به زبان          : گويم مي
اند از اين آيـة شـريفه     فراموش نموده و غافل شدههاي اهل جبر بخنديد كه چگونه     عقل

أنـذرتهم أم لـم    نّ الذين كفروا سواء علـيهم أ إ«: باشـد  كه در حكم ذيل آية پيشين مي  
، پس ايشان كساني هستند كـه كـافر شـدند بـدون اينكـه           !؟» ختم اهللا  ،تنذرهم اليؤمنون 

ترين اهـل جبـر تـوهم         نترين ستمكاران و نادا     خداوند كفر ايشان را به معنايي كه پست       
  .اند، خلق كند كرده

 حقايق حكمي و معاني كلي فلسفي از اطالقات         :هرگاه آن را شناختي، همچنين بدان     

                                                 
   .33/ رعد . 1
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 و مجازات و حقايق است؛ به       ]و كنايات [لغوي و استعماالت عامه؛ كه اعم از استعارات         
سن ظـن    و قضايا و كلمات، موجب ح      آيد، اگرچه همراهي و پشتيباني نسب       ت نمي دس

شود، جز اينكه در جايگاهش ثابت شده است كه تكيه بـر      مي مسأله   به يكي از دو طرف    
هاي ابتدايي و سـاده و مـردم          اين راه و عدم حصول اعتقاد از اين روش جز براي انسان           

  . امكان ندارد ـفرومايه ـ نه انديشمندان محقق
 جبر و تفويض سألةمهرگاه آن مطلب براي تو ثابت گشت، بدان كه          : گزيدة سخن و  

  هاي ارزشمند الهي است كه مباحث آن ـ به ميزانـي كـه بيـشتر      از مسائل مشكل و بحث
   مكلّفـين و غيـرمكلّفين   مـسألة از آن نيـست ـ در جايگـاهش بـدون اختـصاص آن بـه       

  بيان گرديده است چون آن مباحث، بحثـي عـام در همـة مراتـب وجـود و اعيـان و در                      
  هاي علل و كائنات حتـي در دخالـت مقـدمات قيـاس نـسبت بـه علـم بـه                 تمام سلسله 
كه بارها در كتاب الهي گذشت و ما نيز در ذيل آيات بـه بعـضي          طور     همان نتيجه است، 

  آنچه متعلق به آن اسـت، مكـرر اشـاره كـرديم؛ تـا اينكـه خواننـدة بزرگـوار آن را بـه                        
  بـا مقـدماتش در ذيـل بعـضي آيـات شـريفه             ياد داشته باشد تا نوبـت بـه بحـث از آن             
ـ السالم عليهـ و حكايات و قصص مانند حكايت موسي   ـ السالم عليهـ  و خضر       برسد؛  

  .شاءاهللا تعالي ان
در نسبت مهر زدن به خداوند متعال ـ اين نـسبت بنـابر    :  كالم در اين جايگاه گزيدة

ـ  طـور كـه    همـان (عناي ختم  اين نكتة لطيف است كه م وصف حقيقت است نه توسعه 
 فارغ و بيرون آمدن از آن چيز، يا فارغ شدن از آن چيز به زدن نشانه و عالمت                 ) دانستي

 اي فراغ و ختم متقوم به مبادي خاص معين اسـت، پـس              آن است و بدون هيچ شبهه      بر
رسند، و آن غايات پس از سير آن قوا به           شان مي  كه قواي فعال و كار به غايت      طور    همان

شـود   دست آمده و آن غايات بر قواي فعال و عامل جز از مبادي غيبي الهي جاري نمي                 
شود، در    و اين تنها پس از سير آن قوا و مبادي مادي ظاهري در آنها افاضه و جاري مي                 

موضوع مورد بحث ما نيز چنين است چون مهر نهادن بر قلوب يا خـتم آنهـا بـه فـارغ                     
هـا و    و نشانه بر آن بعـد از سـير اهـل قلـوب و گـوش               شدن از آن و قرار دادن عالمت        

اختيارشان در مبـادي مـادي اعـدادي،        بنابر  دهد؛ آن هم پس از آنكه آنها          ديدگان رخ مي  
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 اي  هكفر، فسق، گناه، اصرار بر آنها و مداومت و كوشش بر آنها را برگزيدند تا اينكه ملك                
كمـال ثـانوي    آنهـا   ده و براي    راسخ گردد و كفر در حد وجود و موجوديت آنها وارد ش           

 نـزول صـورت خـاص تغييرناپـذير از          ر و آمـادة   استوهمي گردد كه در اين حالت خوا      
شـود كـه ايـن مـاده سـيال و روان بـه               باشد، و موجب مـي      پذيرش هر گونه هدايتي مي    

  اي از سختي، دوري، بدبختي و انحـراف منتهـي گـردد كـه صـورت افاضـه شـده                  مرتبه
 مانع قبول همة انواع طلب نـور،  روشـنايي، سـعادت و هـدايت      از سوي خداوند متعال   

  .باشد
و اين امر همان حقيقت ساري در تمام مراحل وجود است كه از نقص به كمـال در                  

هـا و     قابليـت  بـر اسـاس   طور تدريجي     باشد؛ در نتيجه، همة منازل فيض، به        حركت مي 
  .استه  نازل شداستعدادها و مطابق كماالت موجود حقيقي يا وهمي

نسبت ختم به خداوند ماننـد نـسبت گمـراه نمـودن اسـت كـه                : و اگر خواستي بگو   
اي اسـت كـه بـا اخـتالف           هاي رحمت رحمانيـه    مستلزم جبر نيست، زيرا ختم از شاخه      

شود؛ و مانند اشعة خورشيد است كه لباس رختـشوي را سـفيد و               ها متفاوت مي   قابليت
  . كند ش و بوي مدفوع را ناخوشايند مينمايد و بوي گل را خو صورتش را سياه مي

 آلوسـي آمـده اسـت كـه     المعاني روحو از امور غريب اين مطلب است كه در كتاب      
ها در نفس خود بـه        ماهيت ممكنات براي خداوند پاك از ازل معلوم است، و آن ماهيت           

تميز ذاتي غيرمجعول متميزند، و براي آنهـا اسـتعدادهاي ذاتـي غيرمجعـولي اسـت كـه          
  1.قتضائات آنها مختلف استا

يابي كه او از اين جمالت تخيل نموده است كه جبر ثابت است ولـي جـابر          و تو مي  
نمايد كه ماهيات  خداوند متعال نيست، بلكه خداوند آن چيزي را اختيار كرده و اراده مي  

  .كنند شان اقتضا ميمطابق ذاتيات
 ضـروري بـراي ماهيـات        طور  به داني؛ زيرا  و همچنين فساد و بطالن اين معنا را مي        

 اسـتعدادها نـه از ذاتيـات نـاب          ،شأني نيست تا چيزي را اقتـضا كننـد و بـه ضـرورت             
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ايساغوجي است و نه از ذاتيات باب برهان؛ يعني محمول بالضميمه و خـارج محمـول؛                
  .پس بصيرت داشته باش

  

  بحث دوم

   تجرّد قوا
، ]كاربردهـا [ ل در اسـتعماالت   در جايگاهش بيان شده و نزد اهلش ثابت است كـه اصـ            

 و در ايـن آيـه       1.حمل برحقيقت است مگر در صورت محال بودن حمل يا وجود قرينه           
 و  يابنـد   مـي  درهـا     كه قلب  قرينهاند، به اين     به جهت وجود قرينه بنابر مجازيت گذاشته      

ها و ديدگان مشغول به شنيدن و ديدن هستند پس استعماالت بـرخالف حقيقـت                گوش
  .است

شـان،    قـواي مجـرد بـه مراتـب عقلـي و احـساسي            : تواند بگويـد   گويم كسي مي   مي
محسوس نيستند تا براي ما آشكار گردد كه آنها مهر زده شده و پوشـيده نيـستند، پـس                   

، فاعل خداونـد    »ختم اهللا علي قلوبهم و علي سمعهم      «: كه خداوند متعال فرمود    هنگامي
از مرتبـه بـاالي نفـس كـه احـساس           باشد كه عبارت اسـت        متعال و محل فعل قلب مي     

نيروي شنوايي است كه آن هم قابـل درك حـسي           ] محل فعل همچنين  [كردني نيست و    
مراد گوش، چشم ظاهري و جسم صنوبري        نيز مانند آن است، و    نيروي بينايي   نيست و   

باشد و آية شريفه دليـل بـر تجـرد ايـن              شك نسبت حقيقي مي    پس بي . باشد  نمي ]قلب[
  .ه شده در نفس و متعلق به نفس استقواي قرار داد

و به بيان ديگر، اگر به دليل قطعي خارجي ثابت شود كـه نفـس و قـواي آن مـادي                     
شود، وگرنه موضوع اصل مذكور ـ كه از بنـاي    است پس آيه بر مجاز در اسناد حمل مي

ضروري باشد كه     ـ عبارت از حمل بر حقيقت مي       عقال در محاورات استنباط شده است     
ف روحـاني اسـت و بـه        يراي كشف حال نفس و اينكه نفس از مجردات و لطـا           باست  
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گردد، پس بر ادراك عقالني آن و حـس شـنوايي آن مهـر خـورده و بـر                 گناهان تيره مي  
كه مناسب ذات انسان و جوهر مجرد از مهر ] پوششي[ شود، چشم آن پوشش افكنده مي

يـن سـبب اسـت كـه مهـر          خوردن و پوشش است نه پوشش و مهر جسماني؛ و آن به ا            
  .خوردن هر چيز مطابق خود آن است و پوشش هر موجودي مناسب اوست

به اين مطلب رسيديم كه اهل فـضل و تفـسير ـ همگـي ـ در آب ماديـت و       : گزيده
درياي طبيعت جسماني فرورفتند و آنجـا مهـر و پوشـش نيافتنـد پـس آن دو را حمـل                

زلـت بلنـد و آن لطافـت و صـفا در جـوهر        كردند بر آنچه حمل كردند، و اگر به اين من         
كردند كه در اين مقام و لحظه تمـام ايـن             حكم مي   شك به اين     بي ،برده بودند  انساني پي 

  .پس مباحث را در هم مياميز. ها حقيقت است نسبت
  

  بحث سوم

   پيرامون تعدد نفس
اين است كه هـر بـدن يـك نفـس دارد و قـواي               ] حكمت[هاي فن أعلي     يكي از بحث  

ي [قوا:  و به بيان ديگر    1.گردند به وجود آمده و به آن بازمي      ] نفس[شعب از آن، از آن      من
  . ، شؤون ذات نفس و تفصيل هويت آن است]نفس

انـد   فكران مخالفت كرده كـه گمـان نمـوده         اهل فلسفه و حكمت با گروهي از كوتاه       
   اي  يـشه  و ر  اي ارتبـاط غيرجـوهري      انسان مركب از سه نفس است كه بـين آنهـا گونـه            

  . است
و اعتقاد آنان از اينجا پيدا شده است كه در انسان آثار مختلف و افعـال گونـاگون و                   

 فعـل كثيـر از واحـد        ]دانيم   مي همچنين[اند، و     خواص و حركات متفاوت بسياري ديده     
اي جز اعتقاد بـه      نوعي چاره  هاي آنها در وحدت    پس بعد از اتفاق فعل    سشود،   صادر نمي 

مانند گرما، سرما، جـذب و دفـع، از آنچـه    رسند  مي و آنها به سه نوع      كثرت علل نيست  
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و . ، طبيعـي و از اجـزاي انـسانيت اسـت           شود هاي عناصر صادر مي    مانند آنها از صورت   
نباتي و حيواني و انساني، به جهت اختالف افعال و          ] يعني[گانة ديگري    اينجا نفوس سه  

   . وجود دارد]گانه نفوس سه[آنها سنخ با  حركات همبودن 
كند به خالف ايـن گفتـار كـه فـساد آن آشـكار                مي و تو آگاهي كه آية شريفه اشاره      

 پـس از آن بـه صـورت مفـرد     »سـمع « به صورت جمع و آوردن »قلب«است، و آوردن   
يك افراد است و اينكـه بـراي هـر        ذكر شده به لحاظ يك     »قلوب«داللت بر اين دارد كه      

ـ هاي  فرد يك قلب است، نه قلب كه طور   همانبسيار؛ و هرگاه مراد از قلب نفس باشد 
شود كه هر انساني داراي يك قلـب و يـك نفـس     هاي لغت دانستي ـ ظاهر مي  در بحث

هل أتي علـي االنـسان      «: است كه تفصيل آن در ذيل كالم خداوند متعال در سوره دهر           
ا    إ« تا اين سخن خداوند متعـال       »حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً       ا شـاكراً و إمـ مـ

چون در ايـن آيـه مباحـث عقـل الهـي و عقـل طبيعـي        . آيد تعالي مي شاءاهللا     ان 1»كفوراً
  . گسترش يافته است

گرفتـه  اطالقـش   ه  ولي تمسك به قاعدة امتناع صدور كثير از واحد، اگر اين قاعده ب            
كـه افعـال    اي نيست جز اينكه انسان مركب از نفوس نامتناهي باشد، براي اين            ، چاره شود

  .كنند شخصي بسيار، علل بسياري را اقتضا مي
   قاعـده    جايگـاه و محـلّ     وها به آن اسـت،       و اگرچه اين قاعده نيازمند افزودن برهان      

ـ            هـ بنابر آنچه بيان شده است ـ مخصوص بـه واحـد يگانـه بـه يگـانگي شخـصي حقّ
  حقيقــي اصــيل اســت و در جــاري شــدن قاعــده در وحــدت ظلّــي اشــكال اســت، و  

كننـد؛ چـه برسـد بـه وحـدت نـوعي و              هاي ديگر وحدت اثر را اقتضا نمـي        اما وحدت 
 و آنچه بيان شد براي اهلش كافي است و عذر از جاهل به آن پذيرفتني اسـت؛                . جنسي

  .تعاليشاءاهللا  ان
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  بحث چهارم

   نفس در وحدتش همه قواست
راي عـوالم و    يكي از مسائل مورد اختالف اين اسـت كـه بـراي انـسان يـك هويـت دا                  

ترين منـازل     و آن اوالً از پايين     1مقامات و تجليات است كه در وحدتش همة قوا هست،         
تا وحدت ظلّي براي وحدت   ] سپس[كم تا درجة عقل و       گردد و به تدريج و كم      آغاز مي 

و آن هويت واحـده هرگـاه بـه وطـن اصـليش بـازگردد،       . رود  الهي رشد يافته و باال مي     
 مراتبش از حد تخيل، يعني حد       آن هويت قوه حيواني است با     ه است و    بالذّات قوة عاقل  

تـرين   و آن بنابر مراتبش كه پـايين      . مرتبة حيواني است  ] ترين پايين [كهاحساس با لمس    
و آن، همچنـين داراي     . باشد، قـوة نبـاتي اسـت        آن خوردن و باالترين آن مولّد بودن مي       
 نفس ناطقه ـ قلب ـ رئـيس آن قواسـت و آن     نيروي محرك طبيعي قائم به بدن است و

كند و آنها بر      قوا خادمان او و مسخّر براي نفس ناطقه هستند، و قلب در آنها تصرف مي              
اند و توانايي مخالفت به نفع و ضرر او به صورت نافرمـاني را               اطاعت قلب آفريده شده   

رگاه پا امر شـود  گردد و ه  ندارند، پس هرگاه چشم امر شود به گشوده شدن، گشوده مي          
گويد و ديگر اعضا      كند و هرگاه زبان امر شود به تكلم، سخن مي          به حركت، حركت مي   

و تسخير آنها براي قلب به تسخير مالئكه براي خداوند متعال           . و حواس اينچنين هستند   
خداوند را در آنچـه آنهـا را         2؛اليعصون اهللاَ ما امرهم و يفعلون مايؤمرون      «شباهت دارد كه    

ايـن سـخن حكمـاي      » .دهند  شوند انجام مي    كنند و آنچه فرمان داده مي       دهد، نافرماني نمي    ان مي فرم
  . بزرگ است

گويند انسان نفـس عاقلـه اسـت و سـاير امـور از               كساني مي ] حكما[و در برابر آنها     
باشند، تا آنجا كه بدن و قواي         ابتداي حدوث آنها تا آخر زمان آن عارض نفس عاقله مي          

به نفس عاقله مانند وسايل صنعتگرانند، از آن حيث كه آنها در حقيقت نفـس               آن نسبت   
آنها اگر مطلب   . دارندعاقله و نحوة وجودش، بلكه در تمام كردن افعالش، هيچ دخالتي ن           
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 به كمال آن است، و كمال نفس، مرتبة عاقلـه اسـت نـه               ءگردد كه شيئيت شي    به اين باز  
ت قوت و خوبي است، زيرا مادون آن فـاني در آن            كننده، اين سخن، در نهاي     مرتبة عمل 

  . باشد  ميسستيبه فناي مظهر در ظاهر است، وگرنه اين مطلب در نهايت 
نفـساني روحـاني     كنـد جـوهر    و در مقابل دو نظر باال، نظر كسي است كه گمان مي           
 هـا بـا ظهـور كمـاالت جـوهر          الحدوث و بقاست و آن قوا و اعضا، اسباب رفع حجاب          

  .و گزيدة كالم آنكه جوهر نفساني رياست قطعي بر آنها دارد. استنفساني 
ختم اهللا علي قلوبهم    «كند كه    و چه بسا كالم خداوند متعال به اين اختالف اشاره مي          

 زيرا ظاهر اين است كه مهر خوردن قلب براي مهـر خـوردن قـواي آن                 »و علي سمعهم  
رساند،  ا در مهر خوردن و پوشش مي      كه آيه استقالل قوا ر      هنگامي بنابر اين كافي است،   

شـود، هرگـاه بـه شـخص         در وجود و تباين نوعي قوا با نفس دانـسته مـي            آنها   استقالل
  .لة تباين قوا با يكديگر و همة قوا با نفسأمتباين باشند؛ بنابر اختالف معروف در مس

فتار آيد كه قوه شنوايي و بينايي در عرض قوة گ           در نتيجه از كتاب الهي به دست مي       
  .هاي عاقل است نه در طول آنها و خدمت آنها و قلب
 هاي بالغي ـ احتمال داديم كه نسبت انطباق آيه بر كـساني    ـ در بحث :اول: گويم مي

آورند بر سبيل منع خلو است نه منفـصلة حقيقيـه،            ايمان مي  كساني كه    كه كافر شدند و   
هـاي   خداوند متعال بر گوش    كه     كساني  باشد، زيرا   استدالل مذكور صحيح نمي    بنابر اين 

آنان مهر زد از جهت امكان نه از جهت وجوب غيركساني هستند كه خداوند متعال بـر                  
  .هاي ايشان مهر زد قلب

متكلم در مقام    اينكه   تواند از آيه كريمه شدت مهر خوردن را بفهمد يا          كسي مي : دوم
 براي  بنابر اين را دريابد،   ها است    شدن در درياي تاريكي    بيان شدت انحراف تا حد غرق     

هـايي كـه بـه وسـيله آن          آنان قلوبي باقي نمانده است كه با آن درك كننـد و نـه گـوش               
هـا در    ها و پستي   بلكه ايشان به سبب اين فروافتادن      ، آن ببينند  بابشنوند و نه چشمي كه      

 و آيه بر چيزي از آن مسائل از جهت نفي و اثبات داللـت             . عذاب بزرگ جاودان هستند   
  .كند نمي
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  بحث پنجم

   جواز عذاب كفار
هـاي اسـالمي ايـن     و بيشتر گـروه . يكي از مسائل مورد اختالف جواز عذاب كفار است   

اند، و از گروهي از آنان نقل شده است كه عذاب كفار نيكو نيـست و بـه        نظر را پذيرفته  
ت در برابر آن    اند كه اگر تمام باشد داليل نقلي از كتاب يا سنّ           داليل عقلي استدالل كرده   

پس داللت اين آيه و مشابه آن بر جواز عذاب كفار منـوط بـه ابطـال آن                  . آورد  تاب نمي 
كنـيم تـا     رو ابتدا بـه آن وجـوه اشـاره مـي           هاي برهاني است و از اين      وجوه عقلي و راه   

  1.استدالل روشن گردد
  لة خلـود اينجـا   أكنـد و بحـث از مـس    و روشن است كه آيه بـر خلـود داللـت نمـي           

  .يست ن خودشكه در بعضي تفاسير ما هست ـ در جايطور   همانـ
كند بر اينكـه كفـار عـذاب بـزرگ را            و همچنين پنهان نيست كه اين آيه داللت نمي        

. كند چشند و به سبب سكوت آيه از عذاب بزرگ در آخرت بر وجود آن داللت نمي                مي
از آياتي شمرده شود كه     كند كه اين آيه      و صرف داللت ساير آيات بر چيزي كفايت نمي        

كند، پس وجهي براي ورود در مطلق داليـل عقلـي نيـست     عقلي داللت مي مسأله بر آن 
 كـه آنها بر پايه عدم جواز عذاب خارجي يا عدم امكان عقلي آن قرار دارد                كه بعضي از  

  .تعاليشاءاهللا   ان،آيد  در جايگاهش ميوبحث ديگري است 
، اينكه اين آيه ظـاهر در اسـتحقاق كفـار بـراي             و آن چه، اينجا براي بحث مهياست      

كه حجت عقلي ـ براي مثـال ـ بـرخالف آن برپـا شـده        حالي عذاب بزرگ است و در
  .است

 گفتـار   اسـتدالل كـرد    به آن براي انكار استحقاق عذاب        توان  مييكي از وجوهي كه     
] انبيـ [ـ پس از روشن شدن فـساد گفتارشـان و پـس از               و پاسخ به آن   . اهل جبر است  

اند ـ اين اسـت    از قائلين به جواز مجازاتبه خاطر انكار حسن و قبح عقلي آنكه جبريه 
كه مالك استحقاق مجازات ممكن است حسن و قبح عقلي باشد، و نزد كسي كه بـويي               
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  .اي در آن نيست؛ چه برسد به صاحبان عقل و بينش از اين مباحث برده است شبهه
باشد كه خداوند سـبحان، خـالق         آنهاست، چنين مي  ترين    آن وجوه كه مهم    و يكي از  

 و آن بـراي حكمـت نظـام و مـصلحت            را در پـي دارد    معاصـي   اسـت كـه      يهاي انگيزه
. باشد  اند، مي   مخلوقات در زندگي دنيا و در تمدن و فرهنگي كه مردم بر آن آفريده شده              

د بودند،  زيرا ضروري است كه اگر همة مردم صالح و مؤمن و ترسان از مجازات خداون              
شد و هيچ شكي نيـست        كرد و اسباب زندگي ظاهري باطل مي        نظام دنيا اختالل پيدا مي    

ها انگيزه ديگري بـود      ها تحت اختيار بندگان نيست وگرنه براي انگيزه        كه پيدايش انگيزه  
د وشباي منتهي     به انگيزه  ]بايد[يا  ،  آيد  تسلسل الزم مي   پسشود    مي و كالم دوباره تكرار   

هاي  خداوند متعال خالق رغبت    هنگامي كه    گردد و  ميصل  ا خداوند متعال ح   لقخكه به   
. شود، پس خداوند واداركننده به سـوي آنهاسـت         شيطاني است كه گناهان را موجب مي      

كـه  طـور      همـان  . مجازات نمايد  هاايشان را بر آن   خداوند متعال    زشت است كه     بنابر اين 
  1.ظاهر و آشكار است

 كـه ظـاهر در عذابنـد، تنهـا بـر ترسـاندن و وحـشت حمـل         و بر اين اساس آيـاتي     
گردد، بدون اينكه عذاب و مجازات را به دليل عدم اسـتحقاق ايـشان بـراي عـذاب،                    مي

 بـراي   شايـسته درپي داشته باشد، و ظهور اين آيه در اسـتحقاق عـذاب قابـل اعتقـاد و                  
و مهر زدن و پوشش     خود نشان گذاردن     بر] اين آيات [يا  . تمسك و اعتماد به آن نيست     

بلكـه ايـن   . باشـد  شود كه عذاب بزرگي است كه اكنون براي ايشان مي       افكندن حمل مي  
احتمال به خاطر ظهور جمله در فعليت قوي است؛ يعني بـراي ايـشان عـذابي بـزرگ،                  

هـاي عقالنـي و       آن حجـاب    بـه  بالفعل و در زمان حال است و آن جز نفس آغاز گشتن           
  .شنوايي و بينايي نيست

 در حل اين مشكل راه تحقيق ايمـاني در حقيقـت            حكمت متعاليه صاحب  : گويم مي
عقوبت از ناحية اعمال و تبعـات آن        : باشد  مجازات را اختيار نموده است، كه اينگونه مي       

گيرنـدة بيرونـي بـه     مرات آن است و عذاب و مجازات از جهت انتقام انتقـام  ثو نتايج و    
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را با قصد و دستيابي به هدف انجـام دهـد، تـا ايـن      رسد كه مجازات و عذاب       كفار نمي 
  1.به آن گرددمتوجه ها و مشكالت  مشكل و ساير سؤال

از امكـان وجـود     ] كه عبـارت اسـت    [در آن نزد ما آگاهي      شده  و تو به اشكال ثابت      
. آتش خارجي و عذاب اخروي و برزخي، افزون بر نتايج اعمال و ثمرات اقوال و افعال               

 مقام ديگري است تا برهان و قرآن و طريقت و شـريعت دسـت در                و تفصيل مطلب در   
  .ندداشته باشگردن هم 

كه گـاهي در نفـوس حاصـل        ] هست[هايي   و بازگشاي اين گره اين است كه رغبت       
كننده بـه اختيـار     ولي انسان بر اختيار و اراده،شود اگرچه خطوري غير اختياري باشد   مي

ن رغبـت و علـم و تـصديق و قـدرت در             و مجرد جمـع آمـد     . ذاتي سرشت شده است   
 نسبت به اين مبادي باالمكان بـوده و جـز بـا             ء زيرا شي  ،حاصل شدن فعل كافي نيست    

شود تـا موجـود گـردد، و اراده صـفت و فعـل       اراده از حد امكان به وجوب خارج نمي  
كه وجدان  طور     همان اختياري براي نفس است و نفس نسبت به آن مختار بالذات است؛           

لة جبـر و گفتـار جبريـه      أه برهان بر آن داللت دارد، پس شبهة مذكور اگر بـه مـس             و بلك 
طور جدي حل شده و نمايان راه است، و براي بحث مقام ديگري است كه                 برنگردد، به 

  .تعاليشاءاهللا   ان،آيد مي
 و آن اينجا مـورد بحـث اسـت، ولـي            ،شود وجه سوم كه به نفي استحقاق منتهي مي       

سـزاوار نيـست و      آنها   هاي ديگري است كه خلط بين       ي و خلود بحث   اصل عذاب واقع  
ـ قدس سره ـ  اگرچه رئيس حكمت متعاليه  و آن مطلبـي  2 در اين مقام خلط كرده است 

كه گذشت و گزيدة آن چنين است كه خداوند سـبحان بنـدگانش         طور     همان آسان است 
إن «:  فرمـوده اسـت    گـردد و   را به چيزي مكلّف نموده است كه نفعش بـه آنـان بـازمي             

ايـد و اگـر       اگر نيكي كنيد به خودتان نيكي كـرده        3؛سأتم فلها أأحسنتم أحسنتم ألنفسكم و إن      
شك منافع باارزش بسياري را از  و هرگاه عصيان كرديم بي    » .ايـد   بدي كنيد به زيان خود كرده     
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بگيـرد  كنند كه حكيم شما را       ها تحسين مي   خود دور نموديم پس در اين هنگام آيا عقل        
و به عذاب شديد مجازات نمايد به ايـن علـت كـه شـما از خودتـان منـافع و خيـرات                       

  !ايد؟ بسياري را دور نموده
و آيا اين از جانب موال نيكوست كه به اين علت كه تو تحصيل خير نكـردي، پـس                   

پايـه اسـتحقاق    بـر   شـود كـه عـذاب         پس دانسته مي    ....كنم، و    من شرّ را متوجه تو مي     
  1. خالف آية شريفه كه ظاهر در استحقاق ايشان استنيست، به
؛ اينكه حكم عقال در مثل مجازات نمودن پدران نسبت به فرزندان            نخستگويم؛   مي

  .گردد اند با اينكه نفع تنها به اوالد برمي از اموري است كه همه پذيرفته
 در منطقـة شـده و ورود       اينكه تخطّي از اوامر موال و تجاوز به مرزهاي ممنوع          دومو  

ممنوع، براي استحقاق مجازات كافي است، بدون توجه بـه مـصالح و مفاسـد و بـدون                  
و بـه تحقيـق     . گـردد  اينكه خير و نفع يا شرّ و ضرر به چه كسي بـازمي            ] درنظر گرفتن [

ا وحـشت از مجـازات بنـابر واقـع و                        دانستي كه كـالم پيرامـون اسـتحقاق اسـت، و امـ
ـ االمر مستلزم نفي استحقاق  نفس كـه  طـور    هماننيست، به دليل امكان اين كه مجازات 

مجازات از مظـاهر  ] اينكه[به آن اشاره خواهد شد ـ به خير بنده و صالح او بازگردد، و  
  .باشد رحمت رحيميه و از عنايات خاص خداوند متعال مي

 لهي الحيوان لـو  ةو إنّ الدار اآلخر«كند،   اينكه آتش در آخرت به اراده كار مي    سوم
و فاسـقين و ملحـدين را،       » .دانـستيد   همانا سرزمين واپسين زنده است، اگر مـي        2؛كانوا يعلمون 

. كند بدون صحت استناد بدون واسطه آن به خداوند متعال،  به سبب استحقاق هالك مي       
 اقتـضائات و  بـر اسـاس  پس آتش ـ در نظام الهي ـ مانند سلطان عادل اسـت كـه جـز      

ما لزوم دفع شرّ آتش بر خداوند متعال مانند لـزوم دفـع شـرّ               و ا . كند استعدادها كار نمي  
اي بر خداوند  كننده كه در اين عالم به حكم عقل الزامطور   هماناشرار در دنيا است، پس

  .پس خوب تدبر كن متعال نيست، در قيامت نيز امر چنين است؛
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  بحث ششم

  پيرامون نعمت بودن عذاب

و لهـم  « ـ به سـبب جايگـاه كـالم خداونـد متعـال       ممكن است كه اين آيه اعالم نمايد
هاي الهي است و در آن خير بسياري اسـت و    ـ كه عذاب بزرگ از نعمت »عذاب عظيم

گردد و آن عذاب بزرگ خير بـراي ايـشان اسـت نـه بـر ضـد                   شوندگان بازمي  به عذاب 
هي بر آن   است كه در مسائل ال     مسأله   ايشان، پس چه بسا در آوردن الم نظر به اعالم اين          

 و ما از توضيح آن در       1برهان اقامه شده است و در فن أعلي بيان و اثبات گرديده است،            
  .ايم قواعد حكمي خود فارغ و آسوده گشته

بـار امـور روحـاني و         و گزيدة آن چنين است كه انـسان در ايـن عـالم پـست، يـك                
كـشد؛ و    وش مـي  هاي اخالقي را اراده كرده و ملكات نفساني ارزشمند را در آغ            فضيلت

بار ديگر به سوي شقاوت و بدبختي حركت نمـوده، متوجـه بـه بـال و ملكـات پـست                     
 و  ؛گـردد  ها مـي    شرور و پستي   ةسرچشم و   كردهها را كسب     باشد، معاصي و مصيبت    مي

بعضي از امور شر را انجام       گيرد و بعضي از امور خير و       دو حركت قرار مي   ين  ب بارسوم  
نفس خود و آن ملكات خبيث يا افعال باطل حـرام غيرمـشروع              بين   تواند  نميدهد و    مي

آن ي ا و بـه باليـي كـه بـر    ]و درمـان [دوا  اي بـي  بيماري نفس به بنابر اين  اندازد،فاصله  
گـردد   پس درحالي وارد عوالم غيبي مـي       ؛گرفتار شده است  شود،    اي تصور نمي   مصالحه

 چون نفس از مكـان بلنـد     نابر اين بكند، و    كه آنچه را سزاوار مقام پاكش نيست اراده مي        
ـ صلي اهللا عليه و آله و سلمـ ايي كه حكايت شده كه رسول اهللا  جسقوط كرده، تا   يك  

يهودي را بزرگ داشتند به علت اينكه او كرامت نفس داشت، پس هرگـاه امـر بـه ايـن                    
شرايط ناگوار و خطرناك برسد و هدايت كتاب الهـي بـه او نرسـيده يـا انفـاس انبيـا و                      
رسوالن در او مؤثر نگردد، رحمت الهـي و ربوبيـت از سـوي پروردگـار سـبحان قطـع                    

شود تا اينكـه بـين شـخص و پليـديش و             گردد، بلكه غايت تام كلي او را شامل مي          نمي
  .همنشين بدش فاصله ايجاد نمايد
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هاي زيبـا بـه      هاي گرانبها و سكه    كه سنگ ]: و گمان [بيني در انديشه و حدس     آيا نمي 
دهنـد و   ندا مياست ـ  آن گويا كرده ات ـ بلكه به زباني كه خداوند هر چيز را به  زبان ذ

ــي ــاز مــي  پروردگارشــان را م ــا او راز و ني ــد و ب ــدي آنچــه از ســوي   خوانن ــد از ب كنن
همسايگانشان نسبت به آنها انجام شده است، پس رحمـت الهـي بـه واسـطة اسـباب و                   

كند تـا از   دهد و بر آن صبر مي   در آتش قرار مي   كارگزاران رباني به آنان رسيده و آنها را         
كننـدگان   كند رهايي يابد و او را از آزاردهنـدگان نـاجنس و هـالك               مي آنچه او را اذيت   

  .ابدي كه همواره با او همراهند تا نابودش سازند، پاك گرداند
به طور  مسأله  كه آن را مشاهده كردي پس ضد نفس خود شهادت بده كه            و هنگامي 

، هـا شـمرده شـده    مانند آن است، پـس همانـا دوزخ و آتـش الهـي كـه از نعمـت                 دقيق  
يرسل عليكما شـواظ مـن نـار و نحـاس           «: كه در كالم خداوند متعال است     طور    همان

شـود    اخته فرستاده مي  داي از آتش و مس گ       بر شما زبانه   1؛فالتنتصران فبأي آالء ربكما تكذّبان    
» .كنيـد   يك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مـي        ماييد، پس كدام  توانيد يكديگر را ياري ن      و شما نمي  
گـدازد،    است از آتش حائل بين انسان و دوزخ ذاتي و صفاتي و افعاليش كه نمي      عبارت

بينـي   برد و همواره باقي است، پس آيا مـي    گردد، از بين نمي    شود، نابود نمي   گداخته نمي 
 ؟ از ناخشنودي خداوند و غضب اوست      در مثل اين عذاب دردناك كه اين عذاب ناشي        

پـس بـه خداونـد      ! يا اين عذاب از رحمتي است كه بر غضب او سبقت گرفتـه اسـت؟              
كـشيم و از      هايمان تا خانة آخـرت مـي       را بر شانه  ) ها(بريم از آتشي كه آن     متعال پناه مي  

  بـا اينكـه    . دوزخي كـه در آن بـوده و در ايـن جهـان موفـق بـه جـدايي از آن نـشديم                      
  ها نازل كرده و رسوالن فرستاده است تا بندگان بر آن توانـا گردنـد                ند متعال كتاب  خداو

  اش بـه     و متأسفانه خميرمايـة انـساني و طينـت محجـوب بـشري، بـه دليـل پوشـيدگي                  
كنـد كـه عـذاب حاصـل از        هاي تاريك به سوي شقاوتي ذاتي حركت مـي          انواع پوشش 

 سرشت پست به خداوند متعال پنـاه        باشد و ما از آن خوي و        غضب پروردگار حليم مي   
  .بريم مي

                                                 
 .36 ـ 35/ الرحمن . 1



  تفسير سوره بقره 392

ــيم و رهــايي    ــدارك كن ــا ت ــا بگــشا ت ــراي م   خــدايا دري از درهــاي رحمتــت را ب
آمـين يـا رب   . چـشند، گـرديم    مـي يابيم و شايسته چشيدن از آنچـه يـاران و بنـدگانت        

  .العالمين
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  عرفان

  بحث اول

  سبت مهر زدن به خداوندن
جـو و    دهد كه كفـار سـتيزه       عال اين نكته را نشان مي     همانا نسبت مهر زدن به خداوند مت      

محجوب، به حجابي فراگيرنده و عام پوشيده شدند، و قلوب ايشان در تمـام مراتـب و                 
گذاري و مهر زده شده است و اينكـه          هاي متداول آن نشانه    شؤونش و بنابر جميع اطالق    

  .حجاب موجود حجاب اهللا است كه اسم عام جامع است
 قلوب، مراتب نفس انساني است كه برزخ بين عالم جنيان و شـياطين و               ،بنابر اين و  

و اين قلوب جمع قلبي است كـه آن اصـل مـشاهدة بـه انـواع و                  . جهان فرشتگان است  
باشد و     حاصل از تحقق تا مشاهدة حاصل از تخيل و احساس، مي           ةاقسام آن، از مشاهد   

ـ                وار الهـي تاريـك شـدند و از         اين قلوب و قلب هر يك از كفـار واگـذارده شـده، از ان
 صـحيح   »خـتم اهللا  «اي كه گفتن      هاي پروردگار تيره گرديدند، به گونه      انعكاس فريادرس 

كسي است كه قلبش به ساير اسماي جمال يا جالل مهـر خـورده              ] آنها[است، در برابر    
  .است
  

  بحث دوم

  است] ي الهي[ختم از اسما
از اسـماي   ] خـتم [ صحيح باشد پـس      كه نسبت نشان گذاردن و مهر زدن به اهللا         هنگامي

هاي كمال پروردگار است، و نفوس مهر زده شده مظاهر اين اسـم بـزرگ                الهي و صفت  
  اقتضائات اسـما بـه سـوي بـاطن حركـت     بر اساسها و مظاهر  بوده و مانند ديگر جلوه  

شود، هرچنـد بعـضي آيـات         كافر شقي از آيات الهي بودن خارج نمي        بنابر اين كنند،   مي
اند، پس همانا خداوند متعال       باشند و برخي آيات مظهر اسماي تبعي        اسم ذات نمي   مظهر
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هاي آنان پوشش قـرار      هاي كفار مهر زده و بر چشم       شود به اينكه او بر قلب      توصيف مي 
  .داده است، هرچند اين توصيف از توابع اسماء ذات است

  

  بحث سوم

   پيرامون تقدم ختم بر كفر
شود كه خداوند متعال بر قلوب آنان نـشان گـذارده اسـت              شمام مي آيا از آية شريفه است    

گردد كه آنان كافر شـدند پـس خداونـد بـر       پس كافر شدند يا از آية پيشين احساس مي  
  . قلوب ايشان نشان گذارده است؟ دو وجه است

مقتضاي آنچه بيان شد در اسلوب گذشته وجه دوم است و موضوع آنچـه در علـوم                 
كه خواجه عبداهللا انصاري با زبان فارسي بـه آن اشـاره            ،  وجه اول است  عرفاني بيان شد    

 و   يعني تمام مردم از عاقبت هراس دارند       »ترسند من از اول    همه از آخر كار مي    «: كند مي
  . ترسم من از آغاز مي

و پنهان نيست كه از آية دوم، اگر در حكم علت و سبب براي حكم مـذكور در آيـة                  
آري، از آيـة  . شود؛ و خداوند داناست ودنش بر آيه اول فهميده نميپيشين نباشد متفرّع ب  

  .شود كه پوشش و حجاب فعل خداوند متعال است شريفه ثابت نمي
 استناد حجاب قلب و گوش بـه خداونـد           كه  است ، اينجا اين نكتة لطيف    بنابر اين و  

و در آن، اين سرّ اسـت كـه حجـاب در قلـب و گـوش،                 .  حجاب چشم  ، نه متعال است 
  .معنوي واقعي است و در چشم مادي ادعايي است
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  اخالق و ارشاد
بدان كه ايمان از سربازان عقل است و آيات چهارگانة سابق درصدد بيان حال مؤمنين و                
صفت متّقين است و كفر از سربازان جهل است و اين دو آيه متعرض بيـان حـال كفـار         

  . باشد مي
و كفر از آثار فطـرت      ) مورهخم(سرشته شده   ايمان از احكام فطرت     : و به بيان ديگر   

است، كه در محلش براي اهلش اثبات شده است كه انـسان بـر        ) محجوبه(پوشيده شده   
كنـد   عشق به كمال و نفرت از نقص خلق شده است، پس به سوي ايمـان حركـت مـي                  

چون ايمان كمال طبيعي و سرشت انسان است و منزجر و فراري از كفر است زيرا كفر                 
اند كه شواهد و وجدانيات همراه با برهان و ادلّه و             ها از اموري   و اين كبري  . استنقص  

در نظر سالك بسيار اهميت دارد و در سـير بـه             آنچه   و. روايات بر آنها اقامه شده است     
ورزد كه بنده به صـفت ايمـان تحقـق يابـد تـا در تمـام                  سوي خداوند به آن اهتمام مي     

فر نباشد و اين كفر عبارت اسـت از چيـزي كـه انـسان بـه         ها كا  اعتبارات و در همة افق    
گردد و پس از محجوب شدن جـز بـه عنايـت             ها محجوب مي   سبب آن به انواع حجاب    

هـا را    الهي و ممارست و تمرين و مجاهده نفس توانايي شكافتن و از ميان بردن حجاب              
القـي و  هـا و اشـتقاقات اخ   و ـ در حكومت عقل ـ مشروع نيست كـه بـه بحـث     . ندارد

غافل  در حالي كه     ، نمايد خوبيها بسنده ) فضائل(ها و    پستي) رذائل (هاي  فرورفتن در راه  
  .هايي كه بر او و در قلبش وارد شده است بالها و آفتاست از 

مادة  در حالي كه     بر حذر باش از اينكه صبح كني      ! پس اي عزيز و اي نور چشم من       
اي، زيـرا    هاي ستبر پوشانده    را با حجاب   اي و فطرت   قابل براي صور كفر را كسب كرده      

تـواني از آتـش ذات       در اين هنگام ممكن نيست از عذاب بزرگ الهي رها شوي و نمـي             
كه همراه با ماده و در دنيا و جهـان قابـل تغييـر                جاودان ابدي نجات يابي، پس تا زماني      

 طبيعـت   هاي وجـودت در زنـدان جهـان        كه جوان بوده و ريشه      قرار داري، و تا هنگامي    
تاريك راسخ نشده است، بر تغيير و دگرگوني و نوراني نمودن نفـس و روشـن نمـودن                

ها، توانايي، پس به غير آن مشغول مباش، و از خداوند عزيـز              قلبت و پاره كردن حجاب    
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و پروردگار مهربان ياري بطلب تا با فرشتگانش تو را نجات داده و به هدايتت برساند و              
اش كه خداوند بر قلب و گوشـش نـشان گـذارده و پوشـش بـر      پس از آن از كساني مب     

پس امروز و فردا نكـن و در پـي آرزوهـا نبـاش، زيـرا كـه آن از                    . چشمش نهاده است  
  .  استشيطانهاي  ها و زيركي  وسوسه،ها ها، نيرنگ ها، دام حيله

 لطف و عنايت الهي نااميد مباش، زيرا او نسبت به بنـدگانش مهربـان و دلـسوز          و از 
خود را گرفتـار مكـن و فريـاد         . ده و در حكومت و سلطنتش بامحبت و مهربان است         بو

از  آنهـا    اسـت، زيـرا تمـام     شده  مدار كه كار از كار گذشته و بدبختي و آتش بر ما ثابت              
خداوند متعال ما را از نفس فرمان دهنـده بـه           . باشد  شيطان رانده شده و ابليس پست مي      

خواهيم ما را بر فرمانبري و عبادتش ياري نمايـد و از    و از خداوند مي   . بدي حفظ نمايد  
  .آمين يا رب العالمين. ها، رها گرداند ها، شرك، خطورات ذهني و مشغله لغزش
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  تفسير و تأويل

  ها بنابر مسالك و روش
  ها روش اخباري

هاي ايشان مهـر     خداوند متعال بر قلوب ايشان و بر گوش       ؛  ختم اهللا علي قلوبهم و علي سمعهم      «
كـه   همانگونـه    بر قلوب كفار به جهت مجازات بـر كفرشـان نـشان گـذارده اسـت               » .زد

بلكـه   1؛بل طبع اهللا عليها بِكفـرهم فاليؤمنـون إلّـا قلـيالً    «خداوند متعال فرموده اسـت    
از امـام   » .آورنـد   اي اندك، ايمان نمـي      خداوند به سبب كفر آنها، بر قلوبشان نشان گذارد، پس جز عده           

  2. اينچنين روايت شده است ـن درود و ثنا بر او بادكه هزاراـ رضا 
 ـ اصـحابش   ـ صلي اهللا عليه و آله و سلمو در خبر ديگري اين است كه پيامبر اكرم  

خداوند نسبت به او خير اراده كرده است آنچه را كه بـه              كسي كه    كند پس  را دعوت مي  
ي را كـه خداونـد      و كـس  . كنـد  شناسد و درك مـي     شنود و مي   سوي آن خوانده شده، مي    

. انديشد شنود و نمي  نمي،همتعال نسبت به او شر اراده كرده است بر قلب او نشان گذارد           
  3. اينچنين روايت شده است ـالسالم  عليه ـاز امام باقر

گذاري كرد كه هركدام     آن را با نشاني عالمت    » .خداوند مهر زد   ؛ختم اهللا «: در خبر سوم  
آورنـد،   شناسند كه ايشان كساني هستند كه ايمان نمـي         د، مي اش به آن نظر كنن     از مالئكه 
و ؛  و علي أبصارهم غشاوه   «هايي است     نشانه» و بر گوش ايشان   ؛  و علي سمعهم  «همچنين  

 آنچـه  كه روي گرداندند از نظر به ؛ و آن اينكه ايشان هنگامي     »بر ديدگان ايشان پوشش نهـاد     
نها خواسته شده بود، آنچه از ايمان كـه         مكلّف شده بودند و كوتاهي كردند در آنچه از آ         

آنان را الزم است انكار و رها كردند، پـس ماننـد كـسي گرديدنـد كـه بـر دو چـشم او            
بيند، پـس همانـا خداونـد عزّوجـل از      در روبروي اوست نميرا پوششي است كه آنچه     

                                                 
 .155/ نساء . 1
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منـع  انجام كار بيهوده و فساد، و خواستن چيزي از بندگان كه ايـشان را بـه قهـر و زور                    
اش و بـه روي آوردن بـه         كنـد بـه سـتيزه      كرده است، برتر است؛ پس ايشان را امر نمـي         

  .چيزي كه ايشان را به سبب عجز از آن منع كرده است
؛ يعني در قيامت، براي كافران عذاب وعده        و لهم عذاب عظيم   «: سپس فرموده است  

كنـد او را بـا        مي دهداده شده است، و در دنيا هم عذاب براي كسي است كه خداوند ارا             
گر اصالح كند تا او را به اطاعت خـويش آگـاهي داده يـا او را از عـذاب            عذابِ اصالح 

  1.ش بگرداندتگر به سوي عدل و حكم هالك
  

  و در اخبار و روايات اهل سنت و نظرات پيشينيان

زده هـاي ايـشان مهـر        خداوند بر قلوب ايشان و بر گوش      ؛  ختم اهللا علي قلوبهم و علي سمعهم      «

بر ديـدگان ايـشان     ؛  علي أبصارهم غشاوه  «شنوند، و    كنند و نمي   تعقل نمي : گويد  مي ».است
از . بيننـد  پـس نمـي   ) پوشـش اسـت   (بر ديدگان ايشان  : گويد قرار داده است؛ مي   » پوشش

ـ صلي اهللا عليه و آله و سلمـ رسول خدا    ،مسعود در آن است  به طريق و سندي كه ابن 
  2.اينچنين روايت شده است

خداونـد بـر    ؛  ختم اهللا علي قلوبهم و علي سـمعهم       «: عباس روايت شده است    و از ابن  

بـر ديدگانـشان     ؛علـي أبـصارهم   «و پوشـش    » هاي ايشان مهر زده اسـت      قلوب ايشان و بر گوش    
  3»]افكنده است[

  .»خداوند مهر زد] يعني[؛ ختم اهللا«: و از سدي نقل شده است
  اه شـيطان را اطاعـت كننـد، بـر ايـشان تـسلّط و            قتّاده در اين آيه گفته است هـر گـ         

   »خداونـد بـر قلـوب ايـشان مهـر زده اسـت            ؛  ختم اهللا علي قلـوبهم    «كند؛ پس     مي چيرگي پيدا 

                                                 
 .260، ص 2؛ احتجاج، ج 98، ص )ع(تفسير منسوب به امام عسكري: رجوع كنيد به. 1
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  1.كنند تعقل نمي فهمند و و نمي
الطبـع  : گويـد   مـي » ختم اهللا علـي قلـوبهم     «جريح گفت مجاهد گفته است كه        و ابن 

  . است ثابت ماندن در گناهان قلب،درنگ كردن
صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ به طرق گونـاگون   و در روايت ديگري از رسول خدا ـ  

رسول خدا ـ  :  كه گفته استگرديدههريره ـ كه لطافت روايت پنهان نيست ـ نقل    از ابي
مؤمن هرگاه گناهي مرتكب گردد، آن گناه نقطة : اند صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ فرموده 

ت و اگر توبه نمايد و از گناه دست كشيده و باز گردد، قلبش جـال                سياهي در قلب اوس   
شود تـا بـر قلـبش چيـره          و اگر گناه را بيشتر انجام دهد، سياهي بيشتر مي         . شود داده مي 

 بل ران علـي قلـوبهم       كالّ«: اند گردد و آن، همان تيرگي است كه خداوند متعال فرموده         
  3.»اند بر دلهايشان زنگار بسته است كرده  مينه چنين است، بلكه آنچه 2؛ماكانوا يكسبون

هاي ياران ما آمده است سپس رسول خدا ـ صلي اهللا عليه و آله و   و در بعضي كتاب
ـ نگاه كن، و او: السالم ـ فرمودند  سلم ـ به علي ـ عليه   نفـر از    و هفـت ي به عبداهللا بن اُب

ـ          مـشاهد : يهوديان نظر نمود و گفت     هـاي آنـان و      ر قلـب  ه كـردم كـه خداونـد متعـال ب
اهللا عليه و آله و سـلم ـ   پس رسول خدا ـ صلي . هاي آنان و ديدگان آنان مهر نهاد گوش

تو برترين شاهدان و گواهان خداوند در زمين پـس از محمـد پيـامبر        ! اي علي : فرمودند
آن سـخن خداونـد متعـال اسـت كـه      :  گفت.خدا ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ هستي  

بينند  مي كه مالئكه آن را      »ي قلوبهم و علي سمعهم و علي أبصارهم غشاوه        ختم اهللا عل  «
بيند، و  شناسند، و رسول خدا ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ آن را مي   و ايشان را به آن مي

ـ    ، بـن ابيطالـب   علـي  ،ــ  مـه و سلـ ـبهترين خلق خدا پس از پيامبر ـ صلي اهللا عليه و آل
  بـراي ايـشان عـذابي      ؛  و لهـم عـذاب عظـيم      «: سـپس فرمودنـد   . ندبي السالم، آن را مي    عليه

اعتقاديـشان بـه    كردنـد، كـه همـان بـي      در آخرت به سبب آنچه تكذيب مي       »بزرگ اسـت  

                                                 
 .همان. 1
  .14/ مطففين . 2
  .112، ص 1تفسير طبري، ج : نيد بهرجوع ك. 3



  تفسير سوره بقره 400

  1.اعتقادي به محمد پيامبر خدا ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ است خداوند و بي
تـا پايـان    ... ختم اهللا «: عباس روايت شده است    و در كتاب تفسير طبري با سند از ابن        

 به آن برسند، بـه سـبب حقـي كـه از             كه آيه؛ يعني مهر زده شده از هدايت براي هميشه        
سوي پروردگارت بر تو نازل شد تا به آن ايمان آورند ولي تو را تكذيب كردند، اگرچه                 

  ».به تمام آنچه پيش از تو بود، ايمان آورده بودند
و « است اين دو آيه تا كالم خداوند متعـال           انس نقل شده   مسند از ابن  صورت   و به   

 كه نعمت خداوند ندا  همانا ايشان كساني»و براي ايشان عذاب بزرگ است     ؛  لهم عذاب عظيم  
را ناسپاسي كرده و قومشان را در جايگاه هالكـت فـرود آوردنـد و در روز بـدر كـشته                     

 حـرب و حكَـم      پس از سران كفار كسي مسلمان نشد مگر دو نفر؛ ابوسفيان پسر           . شدند
  . و سخن نادري كه در آن است، پنهان نيست2.العاص پسر أبي

 »و لهم عذاب عظيم   «عباس گذشت كه اين سخن خداوند        و به صورت مسند از ابن     
عـذاب  ؛  عـذاب عظـيم   «كننـد     به سبب آنچه با تو مخالفت مـي        »و براي آنان  ؛  و لهم «يعني  

دان يهود است نسبت به آن حقي كـه از          اين در مورد دانشمن   :  او گفته است   ».بزرگي است 
  3.سوي پروردگارت بر تو فرستاده شد و ايشان پس از آگاهي، تو را تكذيب كردند

در جايگاهش بيان شده و ثابت گرديده است كه اين روايات موجب نقص             : گويم مي
در عموم آيه و اطالق آن و موجـب انحـصار در مـضامين كتـاب و داللـت آن نيـست؛                      

آري، هرگـاه روايـت مـشتمل بـر بيـان      . يات وارد شده از طريـق غيرصـحيح       ويژه روا  به
موقعيت نزول وحي و شأن نزول آيه باشد، چه بسا قرينه براي انصراف آيه و دليـل بـر                   

كه طور   همانباشد؛ اختصاص آن باشد و دليل بر اينكه آيه در مقام بيان از هر جهت نمي              
كـه  طور     همان  و به سبب آن    . چنين است  در اخباري كه ناظر به فتاواي اهل سنت است        

اي نيـست    اطالع بر فروع ايشان ضروري است، در تفسير قرآن نيز چاره          ) دين( در فروع 
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  .جز اطالع بر آراي ايشان تا حدود حق و موازين صدق و راستي روشن گردد
  

  بحث اجتماعي
 شناســي بيــان شــده اســت كــه يــأس و نااميــدي از گناهــان و معاصــي در علــم جامعــه

ها و مأيوس از     ها و سعادت   كننده است و چه بسا انسان نااميد از رسيدن به خوبي           هالك
دريافت حقايق و درك واقعيات، از رسيدن به اكتساب سعادت ابدي سقوط نكرده باشد              
و از محدوده و دايرة انسانيت بيرون نرفته باشد، ولي به سبب آن صـفت مـذموم و ايـن       

رد و قلـبش    يـ گقرار   بدبختان   اندازه و جايگاه  كننده در    حترذيله و پستي ترسناك و نارا     
به همين دليل نااميدي از رحمت خداوند، از گناهـان  . تر از آن شود   مانند سنگ يا سخت   

 و كتاب، سنت، عقل و اجماع بر        1كند  كه روايات ما آن را بيان مي      طور     همان كبيره است 
  .كنند آن داللت مي

اين آية كريمه دليل بر يأس اين گروه كه  خطور كند و به اين ترتيب چه بسا به ذهن      
مأيوس شـوند آن    ) الهي( ، پس هرگاه از رحمت    شمرده شود آن گروه از كفار      از مردم و  

هم گمراهي و انحراف است كه اسناد آن بـه كتـابي كـه نـور و هـدايت اسـت سـزاوار                       
   .باشد نمي

ـ   هنگامي كه    و اگر خواستي بگو؛    ه هـدايت در زمـاني از   كافر مأيوس نيست و اميد ب
ها دارد و نااميد نشده است، سرور و شـادماني و رسـتگاري بـا        ها و مكاني از مكان     زمان

  .مأيوس و نااميد است هنگامي كه ها در او نيست، برعكس اوست و تمامي شقاوت
و هرگاه به اين آيه رسيد و آن را شنيد يا قرائت كـرد، پـس چـه بـسا آيـه موجـب                        

  .اش باشد كيم گمراهيتشديد شقاوتش و تح
  نخست اينكه هرگاه آيه مخصوص به گروهي اندك از كفار پيـشين باشـد              : گويم مي

كه بيان شد كه نظر برگزيده اكثر مفسرين اين است ـ پس التزام به اينكـه   طور   همانـ و
 انحراف  بنابر اين  از نزول آيه از اميد به هدايت مأيوس بودند، مانعي ندارد؛ و              پيشآنان  
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  .شود ان به سبب آيه تشديد نميآن
بنابر عموم آيه و عدم اشارة آن به گروهي خاص، براي آيه داللتـي بـر افـراد                  : و دوم 

اند و توانايي خروج از ظلمات و        خاص نيست تا معتقد گردند كه آنان مندرج تحت آيه         
ين كنـد كـه حـال گروهـي از كفـار اينچنـ             ها به نور را ندارند، بلكه آيه بيان مـي          تاريكي

توانـد بـه    دهد، پـس از شـنيدن آيـه مـي     كه به آيه گوش مي  كسي  هر بنابر اين باشد،   مي
  .خداوند بزرگ ايمان بياورد تا از عذاب بزرگ وعده داده شده در آيه رهايي يابد

چه بسا اين آيه و آيات پيش از آن در مقام نكوهش كفار و تحريـك آنـان بـر                    : سوم
بـر ايـن اسـاس در آيـه تـشويقي           . د، و آيه انشائي باشد    باش ايمان و ترغيبشان به اسالم      

اجتماعي و احترام و بزرگداشت است براي كسي كه حالش ماننـد حـال كفـار نيـست،                  
گردد و اينكه تـوبيخ ـ در بعـضي     ترين مسائل اجتماعي مي  آيه دربرگيرندة مهمبنابر اين

  .حراف استها ـ واجب است، زيرا در توبيخ به طور جدي جلوگيري از ان زمان
  

  روش اهل تفسير و تدبير

هاي آنان جا   ، و كفر در قلب    »...خداوند متعال بر قلوب ايشان مهر زد      ؛  ...ختم اهللا علي قلوبهم   «
فاصـله   آنها   گرفت تا از رسيدن امور ديني سودمند به قلب جلوگيري كند و بين قلب و              

هـا و   ر يك از قلبشود، پس در ه شود، كه اين مطلب با مهر زدن بر قلب جلوگيري مي       
افتد و بر ديدگان     ها جلوگيري از داخل شدن چيزي به سبب مانعي قوي اتفاق مي            گوش

هاي روشن الهي داللت كننده بر ايمان را  پوشش قرار داده شده است، پس آيات و نشانه      
 هرگز به بازگشت آنان بـه سـوي آيـات الهـي       بنابر اين كنند،   در آفاق و انفس درك نمي     

  .اميدي نيست
و اختالف تعابير مفسرين در كيفيت اين نسبت بيان شد كه به اختالف فهـم آنـان از                  

  .كنيم گردد، پس اينجا كالم را با بيان آن طوالني نمي آيه بازمي
 تـا  »هـاي ايـشان مهـر زد    خداوند بـر قلـب  ؛ ختم اهللا علي قلوبهم  «] است[و نزديك به آن     

مـستقيم    شوند، و به راه راسـت و صـراط        كفري را كه بر آن هستند رها كرده و هوشيار           
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هـاي گمراهـي و       تـا متوجـه سـبب      »هـاي ايـشان    و بر گوش  ؛  و علي سمعهم  «هدايت يابند   
موجبات گمراهي و كوري گردند و از خواب غفلت بيدار شوند، پس به حق و صـداي                 

هـاي موجـب     تا براي خداوند پوشش »ةو علي أبصارهم غشاو   «عدالت گوش فرادهند،    
 پس از عـذاب     ،»و براي ايشان عذاب بزرگ است     ؛  و لهم عذاب عظيم   «.  پاره كنند  انحراف را 

يافتگـان   بزرگ به سوي خداوند متعال فـرار نماينـد و از آن پرهيـز كننـد تـا از هـدايت                  
  .ندباشيافته  نجات

 »خداوند بر قلوب ايشان مهـر زد      ؛  ختم اهللا علي قلوبهم   «]: اين بيان است  [و نزديك به آن     
 آنكـه   ر هدايت در قلوب ايشان را منع نمود؛ به دليل سـرپيچي پيـشين بـر               پس ورود نو  

هـدايت را از    ] او نيـز  [بدي كارهايشان است و همزمـان بـا منـع خودشـان از هـدايت،                
و علـي   «. هايـشان نيـز چنـين اسـت        هاي ايشان منع كرده است و نسبت به گـوش          قلب

انـد بـدون اينكـه        سب كـرده   كه خودشان ك   »و بر ديدگانشان پوشش است    ؛  ةأبصارهم غشاو 
 كه  »و براي ايشان عذابي بزرگ است     ؛  و لهم عذاب عظيم   «. پروردگار ديدگان آنها را بپوشاند    

عـذاب  [همين بسته شدن و پوشش است، يا حاصل از آنها، بدون اينكـه پروردگارشـان          
  . متوجه ايشان نمايد] را

 آن نيـست و بـه سـبب         اي كـه افـزون بـر        و احتماالت اين جمله بيان شد، به اندازه       
  .كنيم شدن تكرار نمي طوالني

  
  روش برخي اهل كالم

 به جهت محافظت بر نظام و جامعـه         »خداوند بر قلوب ايشان مهر زد      ؛ختم اهللا علي قلوبهم   «
 و  و براي جلـوگيري از وقـوع هـرج و مـرج و اخـتالل نظـام و لـزوم حفـظ واجبـات                       

. ر امور مهم و جهات مورد توجـه       و براي محافظت ب   ] و قانوني [ اجتماعي   هاي  ضرورت
و علـي أبـصارهم     «. و همچنين نسبت به گوش دادن ايشان به حق و توجه بـه حقـايق              

، و معلوم نيست كه نتيجـه افعـال و           است  از اباطيل  و بر ديدگان ايشان پوششي     »ةغشاو
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هرچند اين اعمال و افعال به مناسبت سياق و قرينه، فعـل خداونـد              . اعمال بدشان باشد  
باشد، پس عذابي بزرگ براي ايشان است، و اين بيـان بـراي پرهيـز از اسـتناد                  گ مي بزر

  .امور زشت به خداوند متعال است
  

  روش حكيم

هاي مجرد و معنوي پـس از         به نشان  »خداوند بر قلوب ايشان مهر زد     ؛  ختم اهللا علي قلوبهم   «
 مـستند بـه     شـان كـه    حاصل شدن مبادي و شرايط آنها، و پس از تحقق مقدمات و علل            

گذاري از بدي افعـال       در امور بيهوده است، و اين نشان       آنهابر باطل و تالش      آنها   اصرار
 اينكـه   ايشان كه گوش ندادن به اهل هدايت و اسباب سعادت است، به آنهـا رسـيد تـا                 

گذارد تا ايشان را در آن گمراهـي    هم نشان»هايـشان  بر گوش؛ علي سمعهم«خداوند متعال   
كه امر ايشان نسبت به ديگر اسباب احساس نوري وابـسته           طور     همان برد،انداخته و فرو  

علـي  «رسيدند كه بر ديدگان ايشان پرده و پوشـش افتـاد         ] بدان جا [باشد و     به چشم مي  
 و در اين هنگام به سبب امور اختيـاري حاصـل از بـد اختيـار كـردن         »أبصارهم غشاوة 

هاي زشت    و آن نتيجة ويژگي    .» عظيم و لهم عذاب  «ايشان براي آنان عذابي بزرگ است       
  .و اعمال پست ايشان است

شـده   سـخت » خداوند مهر زد بر قلـوب     ؛  ختم اهللا علي قلوبهم   «]: است[و نزديك به آن     
ايشان به وسيلة از دست دادن امكان استعدادي براي حركت به سوي هدايت و به زوال                

و [توجـه    حـرف ايـشان از    هاي من   و بر گوش   ،عدادي براي قبول انوار حق    اهاي   صورت
 از  پـس گذاري    هو آن نشان  ] نيز مهر زد  [به حقايق ايماني و صداهاي اسالمي       ] دادن گوش

موجود در مواد و هيولي اسـت، و        و تقاضاهاي   حكم مقتضيات   به  آن دوري و انحراف،     
باشـد و در     هايشان مي  و محيط بر چشم   گذاري معلول پوشش گسترده       ههمچنين آن نشان  

و عذاب جاودان بـه پيـرو دائمـي بودنـشان در            . م مستحق عذاب بزرگ هستند    اين هنگا 
  .باشد گمراهي و ضاللت متوجه آنها مي
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  روش عارف الهي

 بنابر مقتضيات اسماي الهي و لـوازم  »خداوند بر قلوب ايشان مهـر زد  ؛  ختم اهللا علي قلوبهم   «
  .»هاي ايشان بر گوش؛ علي سمعهم« همچنين »و«هاي اسمائي  ارتباط

 و آن به اين دليل است كـه         »بر ديدگان ايشان پوشش است    ؛  علي أبصارهم غشاوة  «و اما   
ها تابع آن اسما هستند و به خاطر اقتضاي نخستينش اسـت اگرچـه پوشـش هـم                    چشم

و ايـن منافـاتي   . كه در بعضي آيات ديگر استطور   همانمستند به خداوند متعال است،  
شـان بـر باطـل و شـقاوت          ش جزاي كفر و پافـشاري     گذاري و پوش   ندارد با اينكه نشانه   

كه در برخي آيات ديگـر اسـت؛ و آن بـه ايـن سـبب اسـت كـه بنـابر                طور     همان باشد،
مقتضاي آنچه در علم اسما بيان شده است، آن گمراهي از توابع اسم مضلّ است و روي 

ها و    آلودگي  از آتش دوزخ تا از     »براي ايشان عذابي بزرگ است    ؛  لهم عذاب عظيم  «هم رفته   
ها پاك گردند و توانايي ورود در بهشت را به جهت انجـام ايـن سـخن خداونـد                    پليدي
  . بيابند».هاي آنهاست بركنيم و هر كينه كه در سينه 1؛و نزعنا ما في صدورهم من غلّ«: متعال

 تـا مظهـر     »خداوند بر قلوب ايشان مهـر زد      ؛  ختم اهللا علي قلوبهم   «: و نزديك به آن است    
طبـع  «و جلوة اين نسبت ثابت ثبوتي گردند، چون از اسماي خداوند متعال             ) الهي( اسم
سنخ او و     است و آن از صفات كمال و جاللي اوست، پس آنچه در عالم آخرت هم               »اهللا
نمايد و مطلب نسبت به گـوش و چـشم نيـز چنـين           باشد را مجازات مي     شكل او مي   هم

  .است؛ پس بينديش
»  و آن بزرگي همان گرديدن انسان       »راي ايشان عذابي بزرگ است    و ب ؛   عظيم  و لهم عذاب 

در حركت به سوي شقاوت و بدبختي است، تا حدي كـه آتـش داخـل در ماهيـت يـا                     
  .گردد؛ پس نيك بينديش هويتش مي

از تفسير اين آيه شب چهارشنبه هفدهم ذيقعده الحرام سال نود و يك فـارغ شـديم                 
عراق در اخـراج ايرانيـان از شـهرهاي مقـدس و            در ايام حملة حكومت ستمگر و ظالم        

                                                 
  .47/ ؛ حجر 43/ اعراف . 1



  تفسير سوره بقره 406

، در رعب و ]حمله[ميان آنان علما و طالب بودند ـ و ما اكنون از آن   در حالي كه عراق
  .وحشت هستيم، باشد كه خداوند متعال به لطف عامش ما را حفظ نمايد

  
  سنج و بلندمرتبه روش شخص داناي بينا و نكته

 احوال متّقين را دربر دارد و سورة بقره با عظمت و            چهار آيه آغازين سورة بقره توضيح     
اش به جهت حكم به شرافت متّقين و تقدم طبيعـي و سـبقت معنـوي ايـشان بـا               بزرگي

گيـرد، و     حال كفار را در بر مـي       آنها   و دو آيه پس از    . حال متّقين آغاز شده است    ] بيان[
ق با مقتـضاي حـال اسـت و         اي كه مواف   از متقين آشكار است، با خالصه      آنها   دليل تأخر 

  .كند نكوهش ايشان در دو آيه كفايت مي
تـرين و از جهـت       و آنان منافقين هستند، كه از جهت ارزش، پست        : و اما گروه سوم   

 آيات دربردارندة احوال آنـان در آخـر آمـده           بنابر اين باشند،    حال زيانكارترين مردم مي   
ه كند كه بدي حال آنان در خالل يك رسد تا به اين اشار است و عدد آيات به سيزده مي  

  شـان    و به نحـس بـودن ايـشان و زيانكـاري و بـدبختي               شود، آيه يا چند آيه آشكار نمي     
  هـاي انـساني ـ كـه برخـي از آنهـا عبـارت اسـت          و خالي بـودن آنهـا از تمـام خـوبي    

  و شفافيت كـه از حـال كفـار معلـوم اسـت نـه ديگـران ـ اشـاره          ) صراحت(از خلوص
  .كند مي

 شهرت يافتن عدد سيزده به نحس بودن در بين برخي مردم، نزول             ة شايد سرچشم  و
  .سيزده آيه درباره منافقين باشد؛ و خداوند عالم است

از طرف ما در گذشته روشن شـد ـ    آنكه گردد ـ پس از  و شخص داناي بينا آگاه مي
 آنهـا    و بـين   باشـد  هاي مذكور، در كتاب الهي تنافي نمي       ها و راه و روش     كه بين مسلك  

آيد، بلكـه همـه از ايـن چـشمه بـه ميـزان        هيچ تضادي در اين دفتر آسماني به نظر نمي        
گيرند بدون اينكه چيزي از آن كاسته شود يا اينكه كسي به مفهـوم               توانايي خود بهره مي   

  .و مغز آن و به حقيقت و لطايف و مراد آن برسد
 گفتارهاي اشاره شـده بـه آنهـا       شود كه نظرات و    كند و گفته مي    و به ذهن خطور مي    
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ها از تحمل تغييرها بسيار نـاتوان        الفاظ و قالب   قابليت جمع در يك قالب را ندارد، زيرا       
خداوند براي هـيچ كـس در درونـش دو دل            1؛ما جعل اهللا لرجلٍ من قلبين في جوفه        «هستند،

ا قالـب الهـي   ارزش است، زير طور جدي بي   و قالب و اندام او محكوم و به    »ننهاده اسـت  
عاري از تعين خاص در معاني است، از آن رو كه عالم كبير، كتاب حق جليـل اسـت و                    

كه با عترت پاك    طور     همان مدون بين دو جلد نمونه آن است، پس آن دو متّحد هستند؛           
 چـون اند تا بر او ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ در كنار حوض كوثر وارد شوند و    يكي

ها و    و بنابر اختالف مردم در فهم      ، مشاهده شدة متبادر از آن خالي باشد       از معناي خاصِ  
آيد بلكـه     جمع بين اضداد و شركا الزم نمي       ، آن از،  باشد همة معاني    دربردارندةها،   عقل

ــي   ــر ســاحلي را م ــدارد و ه ــه ســاحل ن ــايي اســت ك ــر صــحيح و   آن دري ــد و ه   بلع
را از گناهـان و خطاهـا و از خطـرات و           خداونـد متعـال مـا       . يابد باطلي نزد او پايان مي    

ها و از تمـامي انحرافـات، حفـظ فرمايـد، همانـا او بهتـرين رفيـق و نيكـوترين                      لغزش
  .رسان است ياري

                                                 
  .4/ احزاب . 1



 

  
  



 

  
  
  
  
  

  م سوره بقرهتشهآيه 
  

  و من النّاس من يقول آمنّا باهللا و باليوم اآلخر 

  و ما هم بمؤمنين

پسين ايمان آورديم، گويند به خدا و روز وا و برخي از مردم مي«

  ».با اينكه آنها مؤمن نيستند

  
  



 

  



 

  
  
  
  
  
  

  واژگان و صرف

   اولمسأله

  »من« پيرامون كلمة 
پـانزده وجـه     آنكـه    آيد و تفصيل كالم پيرامون معاني      جاره براي تبعيض مي   » من«گاهي  

و ممكن است بسياري از آنها به يكي بازگردد؛ پـس در آنچـه گذشـت                . است، بيان شد  
  .بينديش

 براي تبعيض اسـت يعنـي مـن بـراي ايـن             »من«شود معناي اينكه     و گاهي گمان مي   
مسعود ـ تعويض    و به اين سبب از بعضي قراء ـ ابن ،مفهوم كلي اسمي وضع شده است

حتـي  «: ، حكايت شده و كالم خداوند متعال را اينگونه قرائت كرده اسـت            »بعض«آن با   
انـد و در       را جايز دانـسته    »من« به     و ابتدا  1،»بونمما تح « به جاي    »تنفقوا بعض ما تحبون   

كـه در ذيـل بيـان       طور     همان 2اند اينجا من مبتداست؛    ها و تركيب آنها گفته     تحليل جمله 
  : استآمده مالك  ابن

  3ده منقول كفضل واس منو                              

                                                 
؛ االتقان 524، ص 2؛ البحرالمحيط، ج 144، ص 8؛ تفسير كبير، ج 385، ص 1تفسير كشّاف، ج : رجوع كنيد به. 1

 .293، ص 2في علوم القرآن، ج 
 .56، ص 1، ج ةالسعاد تفسير بيان: رجوع كنيد به. 2
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اسم ذات مانند اسـد،     يك قسم علم، علم منقول است كه از اسم معنا مانند فضل و              «
  ».آيد مي

 براي غايـت    »إلي« براي تبعيض و     »من«جملة  :  است تر  زديكن به افق تحقيق     چهو آن 
رو بـر    اند و از ايـن     براي تبعيض و غايت وضع شده      آنها   است، و معنايش اين نيست كه     

 لذا در تفسير انـسان گفتـه        ؛شوند، برعكس معاني كلي اسمي     تبعيض و غايت حمل نمي    
بلكه بشر و معناي تفسيري حمـل       چنين طبيعتي است،    ود انسان براي بشر و براي       ش نمي
پس معناي بودن آن براي كذا اينست       . است شده   خواستهبر لفظي كه تفسيرش      گردد مي

 كذا وضع شده است، بدون اينكه براي آن مفهوم كلـي وضـع شـده       نكه آن براي رساند   
  .س بينديشباشد بلكه براي معناي جرئي وضع شده است؛ پ

كه ما در اصول بيان كرديم ـ بگـو در معنـاي مقـصود از     طور   همانو اگر خواستي ـ 
شود و تابع موارد استعمال است، پـس هرگـاه گفتـه             جهت جزئيت و كليت اختالف مي     

له  رساند و موضوع     معناي جرئي را مي    »سرت من البصره؛ از بصره مسافرت كردم      « :شود
، كلـي   ]معنا [».سرْ من البصره، از بصره مسافرت كن      « :ه شود باشد و هرگاه گفت    جزئي مي 

  1.است
ابتداء به من و اخبار از آن به دليـل عـدم            : آنچه برابر تحقيق و صحيح است     : خالصه

  .استقالل و عدم امكان اشارة مستقل به آن جايز نيست
  

   دوممسأله

  »الناس« كلمة 
 جمع إنس،   »ناس«و  . ر انس غلبه دارد    است ولي كاربرد آن د     »جنّ« و   »إنس« از   »الناس«

  . بر آن داخل شده است»ال«باشد، جمعي نادر كه  و اصل آن اُناس مي
 اسمي است كه براي جمع وضع شده است مانند رهـط و             »ناس«: و گفته شده است   

                                                 
  .106 ـ 102، ص 1تحريرات في االصول، ج :  رجوع كنيد به1.



 413  8ة تفسير آي

  1.باشد قوم، واحد آن انسان از غيرلفظش است و مصغّر ناس، نُويس، مي
ثـم  «: متعال فرمـوده اسـت     شود و خداوند   آورده مي  مذكر   »ناس«: و گفته شده است   

  3.»يومئذ يصدر الناس اشتاتاً« و 2»افيضوا من حيث افاض الناس
شود و مراد از آن فضالست، نه كـسي       ناس گاهي مذكر آورده مي    : و گفته شده است   

 و در ايـن سـخن اشـكال روشـني           4؛ شامل او شده است    »ناس«كه به طور مجازي اسم      
  .باشد مي

 بر جن نوعي مجاز است كه روشـن نيـست، زيـرا             »ناس«اطالق  :  گفته شده است   و
  .باشد كه فراوان است آنچه در برابر جن است ـ بنابر استعمال ـ إنس مي

بـه دسـت   ) اي حقيقيمعن(و آنچه صحيح است، استعمال اعم است و از آن حقيقت     
در ( است و اين اطّرادي       از جن منصرف   »ناس«آيد، و آنچه از آن متبادر است اينكه          نمي

  بـه صـورت جـدي ثابـت        آمده، آنچه در بعضي كتب لغت       باشد،  مي) همه موارد كاربرد  
 و شـايد    5گويد ناس از جـن اسـت؛       خالويه نقل شده است كه عرب مي       و از ابن  . نيست

  .مراد اين است كه گروهي از مردم شبيه جن هستند
سين است و    ل آن همزه و نون و     از سيبويه و فرّاء حكايت شده است كه اص        : گزيده

و اصل آن اُناس اسـت بـه دليـل ايـن كـالم خداونـد                . شود طور نادر، حذف مي    همزه به 
  7. و وزن آن فُعال است6» كلّ اناس بامامهمايوم ندعو«: متعال

ل از                        و از كسائي نقل شده است كه اصل آن نون و واو و سـين اسـت و وزنـش فَعـ
هرگـاه حركـت    . ناس ينوس نوساً  : شود ست، گفته مي  نَوس است كه به معناي حركت ا      

                                                 
 .1358، ص 2الموارد، ج  اقرب: رجوع كنيد به. 1
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  1.كند و نَوس حركت شيء در هواست
.  است و اصل آن نَسي است      »نسي«از  ] ناس[و از گروهي حكايت شده است كه آن         

 و مفتوح بودن    »يا«آمد و به دليل متحرك بودن        سپس دگرگون شده به صورت نَيس در      
و اين به سـبب سـخن خداونـد متعـال           .  است ماقبلش به الف قلب شده و ناس گرديده       

و فراموش كـرد و در   2؛نجد له عزماً فنسي و لم«السالم ـ است   پيرامون حضرت آدم ـ عليه 
 »فلـع « وزن آن    بنـابر ايـن    3.عباس روايت شده است     كه اين مطلب از ابن     »او عزمي نيافتيم  

  وزن فعال است  كه اُناس برطور   هماناست
شـده    به معناي تأخير است كه به صـورت دگرگـون          »نَسي«از  آن  : و گفته شده است   

  . الفعل آن حذف گرديده است باشد، يا الم مي] لوبقم[
چون انس ظـاهر و     . باشد   به معناي مشاهده كرد، مي     »أنس«آن از   : و گفته شده است   

آنس من جانب الطور    «: و اين معنا از كالم خداوند متعال      . محسوس است در برابر جن    
  5. گرفته شده است».از طرف طور آتشي ديد 4؛ًنارا

عاصم حكايت شده است كه او يقين نموده است هر يـك از نـاس و اُنـاس        و از ابن  
  6.مادة مستقل دارند

هاي جمـع اسـت و واحـد آن انـسان و              اسم جنس از اسم    »ناس«و گفته شده است     
  .باشد لفظ مي غير انسانة بر

 گفته شود، اوليا »ناس«ص يافته است و هرگاه اوليا اختصا  و ناس نزد صوفيه به غير    
آري، ممكـن اسـت در مـوردي بـه سـبب      .  اسـت  ن اشكال آن روشـ    7.گيرد را در برنمي  

  . هاي خاص از آنها منصرف باشد قرينه
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آنچه صحيح است اينكه در مشتقات ملتزم به دو وضع نوعي شويم؛ وضع             : گويم مي
باشـد، ولـي در     ها مـي   ق مشاهده و يافته   براي ماده و وضع براي هيئت؛ و اين حكم مطاب         

اي در لغات معنا ندارد و وجهي براي جستجو از اصـل             اي به ماده   ساير الفاظ ارجاع ماده   
فرع وجود ندارد، بلكه همة الفاظ داراي وضع شخصي مخصوص به خود هـستند، و                و

  1.نزاع ياد شده و رايج در اشتقاقات صغير و كبير درست نيست
و ناس و اُنس و نسيان ـ اگرچه همگي از جهت لفظ و ماده نزديك  و انسان و إنس 

اند، ولي دليل و برهـاني       هستند يا گاهي از جهت معنا نزديك و از جهت مفهوم متناسب           
بر اصل و فرع داشتن نيست و مرجحي بر اينكه يكي از آنها اصل و ديگري فرع باشـد،                   

يا گفته شود كه ناس .  از ناس استوجود ندارد تا گفتن اين صحيح باشد كه اُناس مزيد        
  هاي عربـي داراي برنامـه و ميـزان صـرفي             الهمزة اُناس است و لزوم اينكه اسم       محذوف

هـاي بـسيار كـه بـر آن گـواه       باشد به سبب يافتـه      عام است، پذيرفته نيست و ممنوع مي      
  .هستند
  

   سوممسأله

  »منْ« كلمة 
  :آيد ل ميهاي ذي شود و با عنوان منْ فقط اسم واقع مي

ها و زمين اسـت       هركس در آسمان   2؛و له منْ في السموات و االرض      «موصول، مانند   . 1
  ».از آن اوست

هر كـس كـار زشـتي كنـد، بـه آن كيفـر داده                3؛منْ يعمل سوءاً يجزَ به    «و شرطيه، مانند    . 2
  ».شود مي

                                                 
 .، و پس از آن357، ص 1تحريرات في االصول، ج : رجوع كنيد به. 1
 .26/ روم . 2
 .123/ نساء . 3
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ــد . 3 ــتفهاميه، مانن ــدنا «و اس ــن مرق ــا م ــنْ بعثن ــا را از خوا  1؛م ــسي م ــه ك ــان چ   بگاهم
  ».برانگيخت

  ».يعني گروهي گويند 2؛و منَ الناس منْ يقول«و نكرة موصوفه، . 4
ــد  ــا«و مانن ــساوي اســت  »م ــرد و جمــع م ــث، مف ــذكر، مؤن ــراي م ــشترين .  ب   و بي

 است و گفتـه شـده اسـت سـرّ آن ايـن اسـت كـه                  »ما« در عالم برعكس     »منْ«استعمال  
ت، و آنچه عقل ندارد از آنچه عقل دارد بيـشتر            بيشتر اس  »منْ« از لفظ    »ما«استعمال لفظ   

 به غير عاقـل در      »ما« به عاقل و     »منْ«انباري نقل شده است كه اختصاص        و از ابن   .است
ي موصوله است نه شرطيه؛ زيرا شرط درخواست فعل دارد و بر اسما داخل       »ما« و   »منْ«

  3.ودش نمي
مـن يكرمنـي    : مانند اين سـخن   باشد،    و گاهي يك جمله وجوه چهارگانه را دارا مي        

  4.اُكرمه
هـا   هاي علم و كنيه    آيد كه همان حكايت است و با آن اسم          و براي معناي پنجمي مي    

شـود و گفتـه      شود، و در اين صـورت مؤنـث آورده مـي           و القاب و نكرات حكايت مي     
 ، و ]زنـان [ در يك زن و منْتان در دو زن و منْات به سـكون نـون در جمـع                    منْة: شود مي

و تفصيل مطلب از اين جهت در نحو        ]. آيد  مي[جمع مذكر و تثنيه   ] به صورت [همچنين  
  .در باب خبردادن به الذي آمده است

  آيـد ماننـد سـخن        نكـرة تامـه مـي      »مـنْ «علي حكايت شده اسـت كـه         سپس از ابي  
  : ايشان
  ». و او در سرّ و آشكار خوب كسي است؛و نعم منْ هو في سرٍّ و اعالنٍ«

  . تمييز»منْ«مان نموده است فاعل مستتر است و گو 
باشد و مبتدائي است كه خبرش پيش از آن           ، مخصوص به مدح مي    »هو«: و سخن او  

                                                 
 .52/ يس . 1
 .8/ بقره . 2
 .297 ـ 296، ص 2 علوم القرآن، ج االتقان في. 3
 .1240، ص 2الموارد، ج  اقرب. 4
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  1.آمده است، يا خبر براي مبتداي محذوف است
  .و سروده شده است. آيد و از كسائي نقل شده كه منْ براي تأكيد زايده مي

  ».كند  ما را جهت فضيلت بر غيرما كفايت مي2؛و كفي بنا فضالً علي منْ غيرنا«
  3. در منْ كه غيرنا را جر داده است

. صحيح آن است كه دو معناي پاياني از معاني زايد بر آنچه گذشت نيست             : گويم مي
 را از موصـول يـا موصـوف بـودنش           »منْ«بدين ضرورت كه فاعل، اگرچه مستتر است        

  .أكيد نيز اينچنين استكند و در صورت زايد بودن و ت  نميخارج
ــست و اينكــه     ــاي ديگــري ني ــاني موصــول اســت و معن ــنجم از مع ــاي پ ــا معن ام  

 ناشي از خلـط او بـين لغـت و نحـو             4آن را معناي پنجم شمرده است،     الموارد   در أقرب 
  .است

و اما موصوله و موصوفه به يك معنا هستند، و اختالفشان از جهت متعلقات اسـت،                
 عام است و از جهت معنا،       »له منْ في السموات   « :م خداوند متعال   در اين كال   »منْ«پس  

بنـابر   .باشد كه خاص اسـت       مي »ومن النّاس منْ يقول   «: همانند اين كالم خداوند متعال    
آيـد موجـب       مي »يقول« و جملة    »من النّاس «اي كه از سوي جملة         خصوصيت آينده  اين

له و وضع، الزم آيد، پس براي منْ دو          عشود تا تعدد موضو    اختالف در حقيقت معنا نمي    
  .ماند معناي موصولة شرطيه و استفهاميه باقي مي

 كند كه ضروري است منْ در شرطيه موصوله باشد، جـز اينكـه             و به ذهن خطور مي    
: شده است مانند سخن تـو     ] اشراب[كه گاهي در آن معناي نفي وارد و داخل          طور    همان

نْ ذاالـذي يـشفع عنـده إلّـا بإذنـه           «:  سخن خداوند متعال    و مانند  »من اله غيرُ اهللا   « 5؛مـ 
در آن، معنـاي شـرطيه و اسـتفهاميه    طـور    همـان  ».كيست، جز به اجازة او پيش او شفاعت كند        

                                                 
 .171اللبيب، ص  ؛ مغني1242، ص 2الموارد، ج  اقرب. 1
 .همان. 2
 . اند من، زايده باشد، در حقيقت علي غير را جر داده است، و برخي رفع غير را نقل كرده. 3
 .1243، ص 2الموارد، ج  اقرب. 4
 .255/ بقره . 5
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 »مـنْ «اشراب شده است و فقط كالم در اين است كه آيا اشراب مذكور داخل در معناي         
معنـاي يگانـه منـدرج نيـست يـا          است، در نتيجه اينجا معاني مختلف است كه در يك           

  .ها است اشراب مذكور حاصل از خصوصيات جمله
كـس و كـسي     «بار با     در فارسي يك   بنابر اين بعيد است و    دو وجه است، وجه اول      

 در صـورت اول، در حـال تقـدم          بنـابر ايـن    مترادف اسـت،     »كيست« و بار ديگر با      »كه
  .باشدباشد، هرچند مقدم  مبتداست و در صورت دوم خبر مي

شود و از الفاظ عموم است در         پس بدان كه منْ بر سبيل بدليت بر هر فرد اطالق مي           
 در آنچه جمع    »وننُم« و   »الذين« براي آن الفاظ ديگري است مانند        و ، عام استغراقي  برابر

شود و اما اينكه براي عام استغراقي باشد، افزون بر اينكـه خـالف متبـادر از آن                   بسته مي 
في صحت جمع و تثنيه آوردن به آن است، ولي با تمـام اينهـا در اسـتعماالت                  است، منا 

كـه در   طور     همان يابيم، قرآني ارجاع ضمير جمع به آن و معاملة جمع با آن را بسيار مي             
 اين آيه شريفه است، پـس ـ در ايـن هنگـام ـ انجـام يكـي از دو امـر ضـروري اسـت          

غيـر  « پيرامون اين كالم خداونـد متعـال         الكتاب تحةهاي فا  كه در بعضي بحث   طور    همان
 بيان شد و آن، يـا ايـن ادعاسـت كـه مـنْ بـراي افـادة عـام بـدلي و                        »المغضوب عليهم 

استغراقي وضع شده است و در اين هنگام به سبب عدم وجود جـامع بـين آنهـا، تعـدد                    
  .كه پنهان نيستطور   همانآيد وضع الزم مي

م استعمال است، به اينكه مرجع در ارجاع ضمير يا ادعاي نوعي توسعه و اعتبار هنگا 
باشد چون كلمة منْ بعد از       البدل بر آنها منطبق مي      علي »منْ«جمع افرادي است كه كلمة      

انطباق به كثرت عرضي بسيار است نه طولي و هرگاه كثرت عرضي حاصل شد رجـوع                
  .باشد  ضمير جمع به آنها در كاربرد واحد صحيح مي

  
   از اسماء معرفه هستند موصوالت اينكهپيرامون

  .بين علماي نحو شهرت يافته است كه موصوالت از اسماي معرفه هستند
  اول اينكــه موصــوالت از اســماي مــبهم هــستند بــه دليــل : و در آن دو نظــر اســت
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  ، اســت، و چيــزي كــه در آن معنــاي »الــذي«ويــژه در   بــه، آنهــامعنــاي حرفــي كــه در
 و در چگونگي وضع لفظ واحد براي معناي حرفي و حرفي است از معاني اسمي نيست   

 »ذي« مركـب اسـت از    »الـذي «: اسمي مشكل جدي وجود دارد، مگر اينكه گفتـه شـود          
  .دو لفظ و دو معناست اينجا بنابر اين كه در آن معناي حرفي است، »ال«موصول و 

ـ               ه دوم اينكه از معارف بودن موصوالت مورد اختالف است؛ زيرا موصوالت اشـبه ب
شـود كـه     آيد تعريف حاصل مـي       و به صله و خصوصياتي كه دنبال مي        ،مبهمات هستند 
  . ديگري استجايتفصيل آن در 

  
  فايده

در  »الذي« مرادف   ، زيرا  فرق بين الذي و منْ موصول      دراي اشاره شد      در گذشته به نكته   
ز معنـاي    مركـب ا   »الـذي « بنابر ايـن   است،   »كه كسي« و مرادف منْ     »كه  آن كسي «فارسي  

 بـودن آن از دو لفـظ ضـروري اسـت،           باشد پـس التـزام بـه مركـب         اشاره و موصول مي   
  .كه دانستي، پس تدبر كنطور  همان

شود كه در اينجا بحث از چيزي شايسته است كه ما ذكر كـرديم               و از اينجا ظاهر مي    
ضمير ند، و آن اين است كه ارجاع دعلماي نحو مورد پيگيري و جستجو قرار دا آنچه نه

مفرد به منْ به اعتبار لفظ و ضمير جمع به اعتبار معنا هست، و اين مطلب بدون ترديـد                   
و : حيان اينجا خواسته است كالم را به درازا بكـشد و گفتـه اسـت                و ابن  ،صحيح نيست 

»مـنْ « بـه معنـاي      »و ما هم بمـؤمنين    « در قول او     »هگـردد زيـرا اول بـه لفـظ           بـازمي  »م
گـردد و     مفرد آورده شده است سپس بـه معنـا بـازمي           »يقول«ر در   پس ضمي . گردد برمي

شود، و در قرآن اينچنين آمده است كه هرگاه لفظ و معنا اجتماع كنند بـه                 جمع بسته مي  
 سپس آياتي را كه گمان كرده چنين اسـت          ،گردد شود سپس معنا تبعيت مي     لفظ ابتدا مي  

راقي متذكر شـد كـه يـك موضـع در       الع استاد ما ابن بنت   : آورده است، سپس گفته است    
قرآن آمده است كه در آن اول به حمل بر معنا ابتدا شده است، سپس پيـروي شـده بـه                     

 لـذكورنا و    ةو قالوا ما في بطون هذه االنعام خالـص        «: حمل بر لفظ و آن اين آيه است       
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 و بـر    آنچه در شـكم ايـن چهارپايـان اسـت ويـژة مـردان ماسـت               : و گفتند  2 1؛محرَّم علي ازواجنا  
  ».همسران ما حرام است

و تو به خوبي آگاهي كه اساس اين شبهه عقلي است و ما به جهت رجوع بحث بـه                   
هاي لغـت و صـرف شـديم و          در بحث  مسأله    متعرض اين  ،چگونگي وضع منْ موصول   

 اينكه آيا امكان دارد كه بر وجهي باشد كه بر فرد و جماعت عاقل  اطـالق شـود بـدون                
كه مستعمل فيه عنوان عام مجموعي باشد زيرا اگـر آن الزم آيـد بـراي                الزم بيايد   اينكه  

  .كه پنهان نيستطور   همانباشد، موجودات داراي عقل نمي
  

   چهارممسأله

  »يقول« پيرامون كلمه 
است، و گـاهي قـول بـه طـور          و سخن گفتن    تلفّظ  : مقالةً و قيالً و     قالةقال يقول قوالً و     

سمعاً : اننفقالت له العي  « :اين سخن شود مانند     ر برده مي  مجازي براي غير داراي لفظ بكا     
و بـراي معـاني ديگـر       . »كنيم شنويم و اطاعت مي    مي: پس دو چشم به او گفتند      ً؛ةعو طا 
  :آيد مي

شود، و با شروط شـناخته شـده،         يكي از آن معاني؛ اينكه به معناي ظنّ بكار برده مي          
  .دهد را انجام مي] ظن[عمل آن 

بـه صـورت اسـتقبال و تخاطـب         ] بـه معنـاي ظـن     [معاني؛ اينكه يقـول     ديگر از آن    
و اما بنوسليم قول . كني اختصاص دارد، مانند أتقول زيداً منطلقاً يعني اتظنّ؛ آيا گمان مي   

و مـن النّـاس مـن     «: شود  پس گفته مي   3.دنكن طور مطلق در مجراي ظنّ جاري مي        را به 
كننـد ايمـان     مردم كساني گمـان مـي      بمؤمنين؛ و از  و ما هم    « يعني يظنّ    »يقول آمنّا باهللا  

                                                 
 .139/ نعام ا. 1
 .55، ص 1البحرالمحيط، ج . 2
 .1053 ـ 1052، ص 2الموارد، ج  اقرب. 3
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  .»كه مؤمن نيستند آورديم به خداوند، درحالي
و محتمل است قول براي معنايي باشد اعم از تلفظ به زبان و تكلـم بـه كالمـي كـه                     
تكيه دارد بر مخارج حروف كه مخصوص انسان اسـت؛ زيـرا در قـرآن كـريم در اعـم                    

ئتيا طوعـاً اَو كرهـاً      افقال لها و لالرض     «: ن موارد است  فراوان به كار رفته است و از آ       
، ».فرمانبردارانـه آمـديم   : خواه يا نـاخواه بياييـد، گفتنـد       : به آسمان و زمين گفت     1؛تينا طائعين أقالتا  

 و نـسبت قـول بـه    3»كفـر اكمثل الشّيطان اذ قال لالنسان    « 2،»قالت نملة يا أيها النّمل    «
ت، زيرا اگر معناي قول هماني بـود كـه اهـل لغـت، بيـان        خداوند متعال از آن موارد اس     

و ايـن كـالم خداونـد        .آمـد  اند مجاز شايع تا حد حقيقت ثانوي اكتسابي الزم مـي            كرده
 زيرا ممكن است عمل ايشان      »و من النّاس من يقول آمنّا باهللا      «: متعال از آن مورد است    

ن آرا و عقايد فاسدشان تلفظ به       آن را بيان كند بدون اينكه به جهت پرهيز از آشكار شد           
  .ايمان نمايند

ويژه در كتـاب الهـي بـه سـبب اينكـه        و انصاف اينكه مجازها در لغت عربي ـ و به 
طور جدي بسيار است و ما گذشـته از     ـ به  استكتاب الهي در افقي باالتر از افق لغات

ا حـد مهجوريـت     توسعه كه خالي از احتياج به قرينه است از حقيقت لغوي ديگر كه تـ              
  .]بينيم و اشكالي نمي[، كنيم ي اول است منع نميفمعناي عر

  
  نسبت بين قول و كالم: آگاهي

  مـورد كـالم نفـساني و قـول نفـسي كـه گروهـي                دار در  كالم و بحث طوالني و دنبالـه      
  اي  و از ادلّـه  ).تعالي  شاءاهللا ان( از متكلمين به آن معتقدند در جايگاه خودش خواهد آمد         

  و يقولـون فـي أنفـسهم       «: شود اين سخن خداونـد متعـال اسـت         ه بر آن استدالل مي    ك

                                                 
 .11/ فصلّت . 1
 .18/ نمل . 2
 .16/ حشر . 3
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؛ ».كنـد   عـذاب نمـي   ] گـوييم   به آنچه مـي   [ گويند، چرا خداوند ما را      با خود مي  و   2 1؛لو اليعذّبنا اهللا  
  . و در قواعد حكمي ما آشكار شده است3براي ما در اصول مسأله تفصيل

ول و كالم، عموم و خصوص مطلـق باشـد معلـوم            اينكه نسبت بين ق   : گزيده مطلب 
اند قـول     گردد؛ آنجا كه گفته     بعضي اهل تفسير آشكار مي    ] بيان[نيست، برخالف آنچه از     

ضـروري اسـت مقـول قـول         آشكار است كه      بلكه از موارد استعمال    ،اعم از كالم است   
 سـبب   انـد و بـدين     تـصريح نمـوده   ن  آنحويين بـه      از گروهيكه  طور     همان جمله باشد 

  : مالك گفته است ابن
  ملــهـله                   و حيــث انّ ليميــن مكـبدء الص يـاإلبتداء و ف فاكسر في

  4لّ                   حــال كذرتـه و انّــي ذوامــلـاو حكيت بالقــول او حلّت مح
كننده باشد   كامل صله و آنجا كه براي قسم          كالم و در اول      در ابتداي  »اَنّ«كسره بده   «

باشد، يا  ] مقول قول [به آن تمام و كامل شود، يا گفتة گفتار          ] اي كه قسم    يعني در جمله  [
كـه   زرته و انّـي ذوامـل؛ او را زيـارت كـردم در حـالي              : در جاي حال قرار گيرد، مانند     

  ».اميدوار بودم
 ، قـول عبـارت از     بنـابر ايـن   پس كسره بدين سبب است كه مقول قول جمله است،           

نـسبت نـاقص نيـز       و كـالم شـامل بـر      . باشـد   كالم تام است و كالم اعم از كالم تام مي         
  .خوب بينديش. شود مي

                                                 
 .8/ مجادله . 1
 .52، ص 1؛ البحرالمحيط، ج 151، ص 4المقاصد، ج  شرح: رجوع كنيد به. 2
 . و پس از آن رجوع كنيد34، ص 2به تحريرات في االصول، ج . 3
  .»انّ و اخواتها«الفيه، ابن مالك، بحث . 4
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  قرائت و نزول

  بحث اول

   قرائت
اختالف قابل اعتنائي در قرائت اين آيه نيافتيم و اما طريقه و مذهب خلـف از حمـزه و                   

دون غنه نزد حـرف يـاء اسـت،         عثمان الفريد از الدوري از كسائي، در ادغام ب         طريقه أبي 
عمر نيز اينچنـين     شود و مذهب الدوري از ابي      ، كه نون در ياء ادغام مي      »من يقول «مانند  
  .است

آيد بلكه بـه اخـتالف         در حالت جر، اختالف در قرائت به شمار نمي         »الناس«و امالة   
قـرآن  در چگونگي زيبايي كالم و خوبي آن و به بحث كلي در جميع قرآن و بلكه، غير                  

  .گردد بازمي
  

  بحث دوم

   نزول
ست كـه عبارتنـد از      مورد منافقين نازل شده ا     اند كه آية هشتم تا آية بيستم در        ذكر كرده 

 بن سلول، و جد بن قيس و معتب بن قشير و ياران ايشان كه بيشتر آنـان                  يعبداهللا بن اُب  
  1.از يهود هستند

اند كه پيروان آنـان       ج و كساني   آنان اوس و خزر    :و در كتاب تفسير طبري آمده است      
ولـي ذكـر    . اسـت    بن كعب آورده شده    ياس، اسماي آنان از اُب    عب و در حديث ابن    بودند

  2.فهرست اسامي آنان را به جهت كراهت از طوالني شدن كتاب ترك كردم

                                                 
؛ البحـرالمحيط،  60، ص 2؛ تفسير كبير، ج 54، ص 1؛ الكشّاف، ج 116، ص 1تفسير طبري، ج : رجوع كنيد به . 1

  .192، ص 1؛ الجامع الحكام القرآن، ج 54، ص 1ج 
  .116، ص 1تفسير طبري، ج . 2
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سپس روايات را با سـند خـودش آورده اسـت كـه ظـاهر اسـت در اينكـه آيـه در                       
  .خصوص منافقين است

شود كه اين آيات پيرامون منـافقين نـازل          پس از تدبر براي من روشن نمي      : يمگو مي
بقره ـ بنابر آنچه نظر داده شده اسـت ـ    ة اند، زيرا سور اند بر وجهي كه تخيل نموده شده

گاه بوده باشد ولي تا نه آيـة خـاص از آن يـك               يك مرتبه نازل شده است، و اگرچه گاه       
  .هاي فواتح سور گذشت كه بحث از آن در بحثر طو  همانمرتبه نازل شده است،

شود كه اين آيات به صورت رمز به وجود ايـن جماعـت اشـاره                 روشن مي  بنابر اين 
ايمان آوردند و ايمان خـود را آشـكار نمودنـد و بـه نگـاهي بـه              كساني كه    كند ميان  مي

كند  نين اشاره مي  مفاسد و مقاصد آنان توجه دارد و به لزوم توجه به انتشار آنان بين مؤم              
را آشـكار و     آنهـا    هـاي   ها و حيله    بصيرت داشته باشند، خداوند متعال كينه      آنها   تا در امر  

مشي آنان را افشا نموده است بدون اينكه نظر به گروهي معين باشد يـا در عـصر و                    خط
زمان نزول آيات يكي از آنها بوده باشد، بلكه ممكن است كه هيچ يك از آنهـا نباشـد و      

 قرآن، رسول اعظم ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ را به آن آگـاه نمـوده اسـت، بـه       فقط
هاي آنـان   ها و حيله  ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ در نقشه  پيغمبرجهت ترس از افتادن 

  .روش آنان تقليد نمايدو كسي از راه و گاهي هرگاه اتفاق افتد 
ه از منـافقين در زمـان نـزول آيـه           وجهي براي اختصاص آيه به گروهي ويـژ       : گزيده

  .و مطلب روشن و آشكار است. نيست و دليلي بر تماميت سبب نزول نيست
هاي مدني نـازل شـده اسـت؛         صفات منافقين در سوره   : در بعضي تفاسير آمده است    

كه پيامبر خدا ـ صلي اهللا عليه و آلـه و سـلم ـ بـه       زيرا در مكه نفاق نبود، پس هنگامي
دند، در مدينه انصار او از اوس و خزرج بودند كه در جاهليـت خـود                مدينه هجرت نمو  

كردند و يهوديـان از اهـل كتـاب در مدينـه             ها را به روش مشركين عرب عبادت مي        بت
پيمانـان   از سـه قبيلـة بنوقَينقُـاع هـم        آنهـا   بر طريقة گذشتگان خود بودند كه       ] بودند كه [

كه رسـول خـدا ـ صـلي      ودند و هنگاميپيمانان اوس ب خزرج و بنونضير و بنوقريظه هم
 گروهي از دو قبيلة اوس و خزرج اسالم آوردند ،اهللا عليه و آله و سلم ـ به مدينه آمدند 

و در اين زمان نيز نفاق نبـود زيـرا پـس از هجـرت               . و اندكي هم از يهود اسالم آوردند      



 425  8ة تفسير آي

هللا عليـه و آلـه و    بلكه پيامبر اسالم ـ صلي ا ،براي مسلمين قدرتي نبود كه از آن بترسند
سلم ـ با يهود و قبايل بسياري از قبايل كوچك عرب حوالي مدينـه صـلح نمـود، پـس      

كه جنگ بدر بزرگ اتفاق افتاد و خداوند دينش را ياري نموده و چيره گردانيد                هنگامي
 بن سـلول كـه از بزرگـان مدينـه، و از     يرا عزيز گردانيد؛ عبداهللا بن اُب  و اسالم و اهلش     

بود، و آنان تـصميم داشـتند       ) اوس و خزرج  (زرج و در جاهليت بزرگ دو طايفه      قبيله خ 
كه او را پادشاه خودشان قرار دهنـد، و خيـر پـيش آمـد و اسـالم آوردنـد و از او روي                   

جنـگ   هنگامي كه    ماند، و ] ناخشنودي[گرداندند و در نفس او نسبت به اسالم و اهلش           
ه قرار گرفتـه اسـت پـس اسـالم را           ورد توج اين امري است كه م    : بدر اتفاق افتاد، گفت   

هايي كه بر طريق و عقيدة او بودند و گروهي ديگر از اهل كتاب               اظهار كرد و با او گروه     
هايي كه اطراف آنهـا بودنـد، پيـدا          داخل اسالم شدند، سپس نفاق در اهل مدينه و عرب         

كه با اكـراه مهـاجرت      نبود، زيرا يك نفر نبود      ] هم[و اما ميان مهاجرين، يك منافق       . شد
كرد به سبب  كرد و مال و فرزندان و سرزمينش را ترك مي         كرده باشد، بلكه مهاجرت مي    

 ميان آنان هيچ منافقي پيـدا   بنابر اين رغبت و تمايل به آنچه در نزد خداوند متعال است،           
  .پس درياب.  با تصرّف كوتاه پايان پذيرفت1.شد نمي

                                                 
  .83، ص 1تفسير ابن كثير، ج : رجوع كنيد به. 1
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  نحو و تركيب
مـن  « است، پـس جملـة       »إنّ الذين كفروا  « عطف بر    »و من النّاس  « كالم خداوند متعال  

 موصول اسم براي إنّ اسـت و احتمـال دارد كـه    »نْم«باشد و    مي »إنّ« خبر براي    »النّاس
  . خبر و موصول مبتداي مؤخر باشد»من النّاس«

 و موصـول خبـر       اينجا براي تبعيض است، پس مبتـدا       »منْ«و چه بسا گفته شود كه       
  .باشد بنابر هر دو تقدير؛ واو براي استيناف و ابتدا مياست و 

 در محل رفع به سبب ابتدائيت است يا به ظرف يـا             »من يقول «سخن خداوند متعال    
 بر مفرد و جمـع اطـالق        »منْ« مفرد است به اين اعتبار كه        »يقول«و ضمير در    . به حرف 

 و توضـيح    1.بينـي   تفاسـير مـي    كه در بعـضي   طور     همان ،»منْ«نه به اعتبار لفظ،      ،شود  مي
ـ تعـالي شـاءاهللا    انكـه توانـايي دارد ـ    بيشتر براي تو داده خواهد شـد از طـرف كـسي      

  .طوركه پيشتر به آن اشاره شد همان
اي تام و مقول قـول اسـت يـا بـه      جمله »آمنّا باهللا و باليوم اآلخر  «كالم خداوند متعال    

طـور     همـان  ،ه قول عمل ظنّ را انجام دهد      سبب قول در موضع و محل نصب است؛ بنابر اينك         
من النّاس مـن يظـنّ ايمـانهم بـاهللا و           « كه   گردد گروهي دانستي، پس به اين برمي     نظر  كه از   

 كنند به خداوند و بـه روز ديگـر   باليوم اآلخر؛ بعضي از مردم كساني هستند كه گمان مي         
  .گويند معاد را در ظاهر ميكه ايمانشان به خداوند و به  و در حالي »ايمان دارند) قيامت(

 عطف بر جملة پيشين يا جملة »و ما هم بمؤمنين   «: تر اينكه كالم خداوند متعال      قوي
دهـد و در آن نفـي         از حروف نافيه است كه عمل ليس را انجام مـي           »ما« است؛ و    پسين

  2.حال است، چنانكه گفته شده است
  :مالك گفته است و ابن

                                                 
  .83، ص 1تفسير ابن كثير، ج : رجوع كنيد به. 1
  .146، ص 1البيان، ج  مجمع. 2
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  1       و بعد ال و نفي كان قد يجرّ الباء الخبر  و بعد ما و ليس جرّ         
دهد و بعد از الي نافيه و بعد از كـان             و بعد ما و ليس باي زايدة خبر آنها را جرّ مي           «

   ».شود منفي گاهي خبر به سبب باي زايد مجرور مي
و بازگرداندن ضمير جمع به موصول سابق به اعتبار صحت اطالق موصول بر جمـع       

باشـد، زيـرا معنـايش ايـن       محتمل مـي »من النّاس«وع ضمير جمع به مفهوم      است و رج  
و اگـر آن صـحيح   . مؤمن نيـستند  در حالي كه باشند، است كه گروهي از مردم چنين مي      

  . آمد گذرد، الزم نمي هايي كه از نظرت مي باشد، برخي اشكاالت آينده در بحث
 موصول براي موجود داراي     »من«كه  مثل اشكال، عدول از مفرد به جمع يا اشكال در اين          
) العقـول   ذوي(داراي عقـل    ) جمـع ( عقل است، پس اگر بر جمع اطالق شود در نتيجـه آن           

گردد  عموم بدلي است و ضمير جمع به آن برنمي         شدابست، و اگر بر افراد اطالق شده        ني
 مـن   و كـانوا فيـه    «و احتمال دارد كه اينجا از قبيـل كـالم خداونـد متعـال               . و مانند آن  
 »مـنْ « باشد؛ و فعل جمع به اعتبار معناي اسمي براي ».رغبت بودند آنها در او بي  2؛الزاهدين

  .كند آورده شده است، پس بينديش  است و بر كثير صدق مي»بعضي«كه عبارت از 
 »بـاء « احتمال دارد كه     »آمنّا باهللا و باليوم اآلخر    «سپس اينكه در كالم خداوند متعال       

 ديگـري     تكرار شده است و به سبب آن شـبهة         »باء«اشد و به جهت آن      اول براي قسم ب   
ها در عبـادت يـا رسـالت، يـا            و آن اينكه بنا بر تاريخ، عرب       شود  آيد رد مي   كه پيش مي  

بودند، ولي اثري از كفر نسبت به خداوند و انكـار او در ابتـدا، در                مشرك بودند يا كافر     
ود نداشته است و به سبب آن در اصول گفتـيم           جزيره عربي و هنگام نزول قرآن وج       شبه

 كلمه توحيد در عبادت است نه توحيد در ذات؛ زيـرا آنـان از ايـن                 »اهللا ال اله اال    «كلمة  
 معبـود اال     باشد يعني ال الـه     جهت موحد بودند و در اين جمله كلمه معبود محذوف مي          

  .مت بشمار پس غني3؛شود  اهللا، و با آن مشكل كلمة اخالص و توحيد حل مي

                                                 
  .الفيه، مبحث ما و ال و الت و ان المشبهات بليس. 1
  .20/ يوسف . 2
  . و پس از آن مراجعه كنيد175، ص 5به تحريرات في االصول، ج . 3
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  بالغت و معاني

  مبحث اول

   وجه تقديم جار و مجرور بر موصول كه سزاوارتر به تقديم است
  : گويم مي

يكي از وجوه تقديم و تأخير در كتاب ارزشمند الهي و در اشعار و كلمـات                : نخست
اهل بالغت و ادب رعايت آواز خوش شنيداري و چگونگي اداء و مواظبت بر مزايـايي                

هـاي زيبـايي كـالم     و به عبـارت ديگـر، جنبـه       . ج از ادب اصطالحي است    است كه خار  
باشد بلكه مهمترين وجه مشتمل      هاي ادبي و بالغي است، نمي      منحصر به آنچه در كتاب    

هاي لطيـف و آميختـه بـا لطافـت طبـع       بودن كالم بر آواز خاصي است كه مناسب روح       
يـست كـه هرچـه موسـيقي و     است كه از آن به موسيقي تعبير شده است؛ زيـرا چنـين ن    

  .شود مذموم و نهي شده باشد موسيقيايي ناميده مي
منـافق باشـد يافـت     كسي كه چه بسا در ديگر طوايف ـ مانند جنّ و غير آن ـ   :دوم

رسـاند كـه بعـضي از مـردم منـافق              اين مطلب را مي    »و من النّاس  «نشود، پس كالم او     
  .باشند نه ديگر طوايف مي

  

  مبحث دوم

   تبعيضيه»منْ«ن  وجه آورد
 »مـن «اينجا، جاي تقسيم نيست وجه آوردن        اينكه   ممكن است به ذهن خطور كند كه با       

  تبعيضيه چيست؟
  : گويم مي

  پرداختن آيات پيشين به حال متّقين و كفار موجب پرداختن به قـسم سـوم               : نخست
كننـد     مي كه آن آيات، دو قسم اول را بيان        شود پس اشاره شد     ـ مي  ـ كه منافقين هستند   
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  . شود كند و به همين دليل شامل اقسام مي و اين آيه به قسم سوم اشاره مي
 واقع و باطن مؤمن است و بر پايـه ظـاهر، كـافر يـا                بر اساس و اما قسم چهارم؛ كه      

آيـد و از      منافق است و آن امري است كه به جهات نادري مانند اضطرار و تقيه پيش مي               
  .باشد اقسام اصلي نمي

شـود بـه بـدي       منافق متوجـه     اينكه   در اينگونه از تعبير نوعي تهديد است به       : و دوم 
آنچه به آن خبر داده شده است، زيرا ممكن است به اسما و القاب خاصـشان نـام بـرده                    

  .شوند
تعبير نوعي هتك و توهين نسبت به ايشان اسـت، پـس ماننـد ايـن                 اينگونه   :و سوم 

كـه انـسان    حـالي  كـذا؛ در : گوينـد  ستند كه مـي و از مردم كساني ه  : است كه گفته شود   
نيستند و يا از مردم نيستند، زيرا آنان در ظاهر انساني از مردم هستند، ولـي در بـاطن از                    

  .مردم بري هستند؛ خداوند متعال آنان را پست و هالك گرداند
  

  مبحث سوم

  »الناس« الف و الم 
 يا  ؟جنس است يا براي عهد خارجي     اند كه آيا براي      در الف و الم الناس اختالف نموده      

باشد و اگر موصوف است بـراي جـنس؟ و             موصول است براي عهد مي     »منْ«اينكه اگر   
  1.هشام عكس آن را نيز جايز دانسته است ابن

 به موصول و نكرة موصـوفه       »منْ«و سخن صحيح همان است كه دانستي كه تقسيم          
  . صحيح نيست

باشد و به سبب احتياج آن بـه قرينـه،            موصول مي  »الناس«الف و الم    : و بر هر تقدير   
وجهي براي حمل الف و الم بر عهد خارجي نيست؛ به جهت آنچه بيان شده است كـه                  
اصل عبارت از جنس است به خاطر دخول الف و الم بر جنس و نفس طبيعـت؛ بلكـه                   
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ها   اهبيان كرديم كه آنچه شهرت يافته است كه الف و الم گاهي براي جنس است از اشتب                
 آشكار كـرديم؛ پـس      »الحمد هللا رب العالمين   «هاي   باشد و ما راه آن را در ذيل بحث         مي

   1.مراجعه كن
  

  مبحث چهارم

   تغيير ضمير مفرد به جمع
  . »آمنّا«: دليل مفرد آوردن صيغه مضارع، سپس آوردن صيغة جمع

 از مفـرد  و چه بسا برخي آن را انكار نمايند كه جايز نيست، زيـرا رجـوع بـه جمـع      
اند در تغيير از مفرد به جمع نكته باريـك و زيبـايي اسـت،               و بعضي از آنان گفته     2.است

  3.چون در آن جمع بين حكم لفظ و معنا است
و براي من روشن شده است كه مفرد آوردن به جهت اين است كه مفهوم               : گويم مي

البـدل   اين گويندة واحد علـي     مقول گفتة    »آمنّا«البدل نيست و اما       غير از واحد علي    »منْ«
، يا براي بزرگداشت مقام او يا به نيابت از گـروه            »آمنّا«است، پس جايز است كه بگويد       

ي آنان، پس آنچه از خلـط كـه اهـل           سوآنان و به وكالت واقعي يا به وكالت فضولي از           
  .اند؛ سزاوار نيست تفسير به آن گرفتار شده و در نتيجه در سختي و مشكل افتاده

  

  مبحث پنجم

   بررسي يك شبهه در اينجا
 ه اين است كه اين آيه و آيات پس از آن، براي شرح حال منافقين نازل شده اسـت،              هشب

كه از اهل سنت و شيعه دانستي و در كتب تفسير تصريح شده است به اينكـه          طور    همان
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ت را انكـار     و معاد معتقدند و رسـالت و واليـ         مبدأ و آنان به     1،بيشتر آنان از يهود بودند    
آمنّا باهللا و باليوم اآلخـر و مـا       «: ن وجهي براي اين كالم خداوند متعال      ايكنند، بنابر    مي

آمنّا بك و باحكامك و ما هـم  : ماند و مناسب است كه گفته شود  باقي نمي »هم بمؤمنين 
  .بمؤمنين تا در گروه منافقين داخل شوند

تقاد تقليـدي و ضـعيف آنـان در    هاي تفسير آمده است كه اع و آنچه در بعضي كتاب   
هاي آنان است بيرون آيد و آنچه  اخالق و اعمال آنان اثري ندارد، پس اگر آنچه در سينه         

اعمال در نفس آنان شناخته گردد، معلـوم        ة  در قلوب آنان است روشن گردد و سرچشم       
ـ                   مي ه شود كه آنچه براي آنان از عمل صالح مانند نماز و صدقه بود، بـراي خودنمـايي ب

  . داراي ضعف و سستي است2؛مردم و دوست داشتن شهرت است
  : به اجمال، اينجا دو مشكل است

 ايمـان دارنـد،      دو  قيامت مطابق ايمان مسلمين بـه آن       يهود به خدا و به روز     : نخست
  .پس نفي ايمان ايشان به آنها معنا ندارد

هللا عليـه و آلـه و   منافقين ايمان به رسالت و به آنچه نبي مكرم اسالم ـ صـلي ا  : دوم
  .كردند و اين آيه از اين جهت ساكت است سلم ـ آورده است را اظهار مي

آنچه آيه به آن پرداخته شايستگي نفي ندارد و آنچه الزم اسـت بـه آن               : گزيدة سخن 
  .پرداخته شود، از آن سكوت شده است

 و  كه به اين مشكل، به ايـن صـورت توجـه كنـد، نيـافتم               هاي تفسير كسي    در كتاب 
شود  اگرچه در سخنان ايشان برخي از مباحثي كه مشكل، بنابر گمان ايشان با آن دفع مي        

  3.شود رود، ديده مي و از بين مي
  : گويم مي

گويد اين آيات پيرامون يهود و منافقين نازل شده،           اگر بگوييم داليلي كه مي    : نخست
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شود كه جمعي    اهر مي پاكيزه نيست؛ مشكلي وجود نخواهد داشت، زيرا از كتاب الهي ظ          
از مردم ـ در زمان نزول قرآن و در مدينه ـ با اظهار ايمان به خداوند و بـه روز قيامـت      

] توحيد و معاد  [ آنها    بلكه با مسلمانان در اعتقاد به      ،ورزيدند، از يهود هم نبودند     نفاق مي 
ن مشترك بودند و مسلمانان به خاطر اينكه بـه هـدايت كامـل هـدايت شـوند، از ايـشا                   

پس آيات به جهت خبـر دادن از حـال          . نمودند كردند و از آنان احتراز نمي      اجتناب نمي 
  .آورند و مؤمن نيستند آنان و اغراض بد آنان نازل شده است كه آنان ايمان نمي

از منـافقين مـشركند كـه ايمانـشان را بـا سـوگند بـه              اينها   ممكن است بگوييم  : دوم
 قسم بر ايمان آنان است، و از آنجا كه متعلـق            »باهللا«كردند، پس جملة      خداوند اظهار مي  
شود كه مراد ايمان به رسالت است زيـرا بـه توحيـد              باشد، دانسته مي   ايمان محذوف مي  

كه منكـر آخـرت   طور   همانكردند ذاتي مؤمن بودند و ايمان خود به آخرت را اظهار مي     
هـاي پوسـيده را زنـده        تخوانچه كسي اسـ    1؛من يحيي العظام و هي رميم     «: گفتند بودند و مي  

  ».كند مي
 هرچند اين آيه، دربرگيرندة آنچه داللت بر مراد كند، نيست ولي آيـات بعـدي              : سوم

:  خداوند متعال  سخنكند به اينكه مقصود از       راهنمايي مي ) باشد كه از توابع اين آيه مي     (
نچه نبـي مكـرم    منافقيني است كه با مؤمنين در ايمان لفظي به رسالت و آ »و من النّاس  «

اسالم ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ آوردند مشاركت نموده و با آنها در باطن و پنهـان    
و إذا لقـوا الـذين آمنـوا        «: مخالفت نمودند و از آن آيات اين كالم خداوند متعال است          

هرگـاه بـا     2؛قالوا آمنّا و إذا خلوا إلي شياطينهم قالوا إنّا معكم إنّمـا نحـن مـستهزئون               
بـا شـماييم،    : هاي خود خلوت كنند، گويند      ايمان آورديم و آنگاه كه با شيطان      : ؤمنان ديدار كنند، گويند   م

 چون اقرار ايشان نزد مسلمين به ايمان به خداونـد نفـع بـسيار            ».همانا ما ريشخند كنندگانيم   
براي آنان نداشت و سودمندتر به حال آنان، داخل شدنشان در گروه مـؤمنين و پوشـش                 

  .ان به پوشش كامل مؤمنين بود تا بتوانند در بين شهرها رفت و آمد نمايندايش
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تمـام ايمـان، ايمـان بـه خداونـد و بـه روز               اينكه   كند به  آية شريفه اشاره مي   : گزيده
  .قيامت و آنچه ما به خاطر قرينه خارجي ذكر كرديم، است

  

  مبحث ششم

باء(  وجه تكرار حرف جار(  
كرار حرف جار به اين اشاره كردند كه ايمان ايشان به هريـك             گويا با ت  : گفته شده است  

 و معاد از روي برهان و استقالل است بدون اينكه ايمان به آخرت از توابع ايمان                 مبدأاز  
باشد به دخول آنان در گروه مؤمنين          و در آن تقويت اذهان مؤمنين مي       1،به خداوند باشد  

  .و قرار گرفتن آنان در محدودة اسالم
گر خواستي بگو ايمان به خدا نسبت به حال آنان امر جديدي نيست، زيرا ايـشان       و ا 

به آن شناخته شده بودند و فقط ايمان به آخرت مورد اهتمام قرآن و مؤمنين اسـت و از                   
 العـرب  جزيـرة شود، زيرا اهالي     ايمان به آخرت، ايمان آنان به كتاب و رسالت دانسته مي          

كه مـرديم و خـاك    آيا هنگامي: گفتند دانستند و مي يد ميحشر و زنده شدن دوباره را بع   
 تكرار جار ضروري اسـت و ايـن هـم           بنابر اين  ؛هرگز! شويم؟ گرديديم دوباره زنده مي   

كند كه اسالم و اعتقاد به رسالت        رمز خاصي است به اينكه اين آيه به منافقيني اشاره مي          
  .كنند، غنيمت شمار را اظهار مي

  

  مبحث هفتم

  ايمان زمان حال در آيه نفي 
  و از مـردم   : سياق چنين است كه آيه اينگونه باشـد       : كند كه گفته شود    به ذهن خطور مي   

گويند به خداوند و به روز قيامت ايمان آورديم، مؤمن نبودنـد تـا آشـكار                 ميكساني كه   
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گفتـه شـده     هنگامي كه    گردد كه ايشان در ظرف ادعاي ايمانشان، دروغگو هستند، ولي         
شود، زيرا ذيـل آيـه بـه         و ايشان مؤمن نيستند، كذب آنان در آن زمان آشكار نمي          : است

سبب ظهور مشتق در فعليت و ظهور باء در نفي در حال، ايمان در زمان كنوني آنـان را                   
لـيس زيـد    : پس هرگاه گفته شود   . هاي نحو بيان شد    كه در بحث  طور     همان كند، نفي مي 

هاي گذشـته مـسبب آن باشـد، ولـي           ائم نبودن در زمان   قائماً، چه بسا ممكن است كه ق      
كند و حل اين مـشكل از بحـث           مي هرگاه باء در خبر داخل شد افادة نفي در زمان حال          

زيـرا  : ادعاي ظهور مشتق در زمان حال كه در جايگاهش روشن شده است ممكن است             
زمـان حـال    ست و به وضـع بـر اتّـصاف در           ن ا ايمشتق پيرو لحاظ و توجه به زمان جر       

دار حال منافقين در زمان   و از آنجا كه صدر آيه عهده1.كند مگر هنگام اطالق   داللت نمي 
  .باشد كه جريان به لحاظ آن زمان بوده است گذشته است، پس بر اين قرينه مي

اما حل مشكل از ناحيه باء به دليل اين ادعاي ايشان ممكن نيست كـه بـاء در خبـر                    
  2.كند  زمان حال داللت ميليس به وضع بر نفي در

  : گويم مي
بودن باء براي نفي در زمان حال پذيرفته و مورد پسند نيست، بلكـه بـاء يـا         : نخست

زايده است يا براي تأكيد نفي است و در زمان تـابع زمـان منفـي اسـت و آن را تأكيـد                       
كـان زيـد   مـا  « يـا  »ليس زيد في الزمان الماضي بقـائم «براي مثال هرگاه بگوييم     . كند مي

آيد كه به وضـع      كند بدون اقتضاي معناي ديگري وگرنه الزم مي          تأكيد بر نفي مي    »بعادل
تركيبي وضع شده باشد كه موافق با تحقيق نيست؛ به سبب آنچه ثابت شـده اسـت كـه                   

 داراي  »مـا «آيد كه بـودن بـاء در خبـر            و الزم مي    براي جمالت نيست   اي  وضع جداگانه 
  .وع بودن آن روشن استوضع ديگري باشد كه ممن

  دانستي كه اين آيه اختصاص به منـافقين مخـصوص در صـدر اسـالم نـدارد،                 : دوم
يا به وجود آنان به نحـو اعـم از           آنها   بلكه آيه پيامبر را به امكان وجود اين مردم در بين          
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و من  «شك كالم خداوند متعال       بي كند،  دهد و ارشاد مي     زمان گذشته و آينده آگاهي مي     
ـ المـپس از زمان نبي مكرم اسـ  كسي كه  بر»س من يقولالنّا   صـلي اهللا عليـه و آلـه و       
ـ سلم  صحيح اسـت گفتـه   بنابر اين. كند  و زمان نزول در گروه منافقين است، صدق مي 

  .شود ايشان به حساب زمان مقارن با زمان نفي، مؤمن نيستند
ه و تناسب رد اشاره بـه       و شايد سرّ آوردن جملة اسميه و عدول از مقتضاي صدر آي           

باشـد بلكـه    و قضيه خارجيه نمـي . اينست كه آيه ناظر به گروه خاصي از منافقين نيست        
 قضيه حقيقيه مطابق ديگر قضاياي متعارف در كتاب و سنت است، و نيز اشاره است بـه    

د بـودن بـه زمـان      اينكه   ايمان از جهت فطرت و ذات از آنان نفي شده است بـدون مقيـ
كه روشـن  طور   همان حال يا آينده و همچنين جمله اسميه تأكيد بر نفي است، گذشته يا 

  .است
  

  مبحث هشتم

   ظهور آيه در غير منافقين
تواند بگويد كه اين آيه ـ با قطع نظر از آيات آينـده ـ نـاظر بـه حـال منـافقين         كسي مي

 و اظهـار    گوينـد  شود كه حال كساني است كه ايمان را مـي          نيست بلكه از آن آشكار مي     
كنند، ولي آن تنها لقلقة زبـان و اظهـار بـه             ها را جاري مي    كنند و شهادتين يا شهادت     مي

هـا و   باشد و بدون رسوخ در جـان  اي كه از اركان مي بيان است بدون اعتقاد و باور قلبي   
  .ها ذهن

و ممكن است اختالف سياق آيه از جهت صدر و ذيل به اين خصيصه اعالم شـود،                 
 بر اسـاس  ، و آن را     »و من النّاس من يقول آمنّا باهللا و باليوم اآلخر         «گويد   ي م كه   ييجا

كند، مگر اينكه آنان مؤمن نيستند، زيـرا مـؤمن بـر كـسي صـدق                 خيال و وهم اظهار مي    
كند كه ملكة ايمان در نفس او رسوخ كرده است، و درخت يقين در قلب او با ديدن                   مي

  .گويي شده است؛ نه با زبان و بيهودهو دريافت يا به دليل و برهان ثابت 
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قالـت االعـراب    «: باشـد  ، اين آيه كريمه مانند اين كالم خداوند متعال مي         بنابر اين و  
نـشينان   باديـه  1؛آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا و لما يدخل االيمان فـي قلـوبكم              

ايم و هنـوز ايمـان در دلهـاي شـما             وردهايد ولي بگوييد اسالم آ      ايمان نياورده : ايمان آورديم، بگو  : گفتند
  ».داخل نشده است

دهد كه اين آية كريمه بيان حال منافقين اسـت،           ولي مراجعه به آيات بعدي نشان مي      
دارد  ايمان و اسالم در نفوس آنان نه به صورت حال و نه ملكه وجـود               كساني كه    يعني

هـاي    وسوسـه  بـر اسـاس   ،  بلكه ادعاي آنها براي گمراه نمودن مؤمنين و فريب مسلمين         
  . هاي باطل آنان است شيطاني و حيله

هاي گذشته    آنچه سبب التفات از جمله فعليه به جمله اسميه است در بحث            بنابر اين 
  .بيان شد

                                                 
 .14/ حجرات . 1
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  كالم

  مبحث اول

   حقيقت ايمان
محمد بن كرام سجستاني و پيروانش معتقدند كه ايمان گفتن با زبان است، اگرچه قلـب            

پـس   1؛فأثـابهم اهللا بمـا قـالوا      «: اند به قول خداوند متعـال       و استدالل كرده   .معتقد نباشد 
   و بـه آنچـه در سـنت منـسوب بـه حـضرت               ».خداوند به سبب آنچه گفتند به آنها پـاداش داد         

   و ايـن آيـه شـريفه    3 2وارد شـده اسـت  ـ صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم      ـ رسول اكرم  
   و معـاد بـه وصـف نفـاق را           مبـدأ قـائلين بـه     كند زيـرا ايمـان       برخالف آنان داللت مي   

كنـد، كـافي     كند، پس گفتن و اقرار به زبان به تنهايي، هرگاه باطن آنها انكار مـي               نفي مي 
  . نيست

كند كه ثواب تنها براي گفتن اسـت، بلكـه چـه بـسا               ين داللت نمي  او آيه پيشين بر     
االاهللا  قولـوا الالـه   «): ص(براي تالزم عرفي بين قول و ايمان قلبي باشد و سخن پيغمبر           

كند كه رستگاري مرهون خود گفتار است و اگرچه به شكل             بر اين داللت نمي    4»تفلحوا
آري، اگـر از    . استهزاء و حكايت باشد، پس گفتار حاكي از ايمان قلبي اراده شده اسـت             

جهت شرعي ثابت شد كه اقرار به زبان ايماني است كه به سبب آن جان و آبرو و مـال                    
كنـد؛ زيـرا امكـان دارد احتمـال بـه آيـه              شود، اين آيه برخالف آن داللت نمي       ميحفظ  

، و آيه در مقام انذار مـؤمنين از داخـل           باشدسرايت كند و نفي ناظر به نفس ايمان قلبي          
كردن بيگانگان مفسد در امورشان و درپي آگاهي دادن به مؤمنين دربارة وجود منـافقين               

رصدد نفي ايماني باشد كه موضوع بـراي احكـام شـرعي            ميان آنان است؛ بدون اينكه د     

                                                 
 .85/ مائده . 1
 .104 ـ 103، ص 1؛ الملل و النحل، ج 183 ـ 182 و 178، ص 5ج المقاصد،  شرح: رجوع كنيد به. 2
 .202، ص 18بحاراالنوار، ج : رجوع كنيد به. 3
 .همان. 4
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هـاي   كه برخي مطالـب پيرامـون آن در بحـث         طور     همان ثابت شده در فقه اسالم است،     
  .فقهي خواهد آمد

  

  مبحث دوم

  1 اختالف متكلمين در بدتري حال كافر يا منافق
 است، بر   نسبت به منافقين وارد شده     آنكه   ممكن است به اين آيه كريمه و آيات پس از         

اين استدالل كرد كه حال منافقين بدتر از كفار منكـر اسـت، بـه ايـن سـبب كـه آيـات                       
بسياري سرزنش و نكوهش و بدي عاقبت ايشان را دربر دارد، ولـي آيـات ايـن سـوره                   

باشد، افزون بر اينكـه آيـات كفـار، منـافقين را دربـر               نسبت به كافرين به آن اندازه نمي      
  .ينديشگيرد نه برعكس؛ نيك ب مي
  

  مبحث سوم

  شناسد خداوند متعال را نمي كسي كه  معذور نبودن
 و  2،شناسـد، معـذور اسـت      خداوند متعال را نمي    كسي كه    :گويند  بعضي از متكلمين مي   

به دليـل   كند، به سبب آنكه خداوند متعال آنان را          داللت مي  آنها   اين آيه بر معذور نبودن    
  .ه به زبان اقرار دارندشناختشان نكوهش نموده است، و اگرچعدم 

  توان به ايـن اسـتدالل اشـكال كـرد كـه  نكـوهش متوجـه منـافقين اسـت بـه             و مي 
طـور جـدي      شناختشان و آنچه فخر رازي گمان كرده اسـت بـه          عدم  خاطر نفاقشان نه    

  3.مردود است
  

                                                 
 . رجوع كنيد60، ص 2براي تفصيل بحث به تفسير كبير، ج . 1
 .60، ص 2تفسير كبير، ج . 2
 .همان. 3
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  مبحث چهارم

   و معادمبدأ مالزمة بين علم به 
و ايـن بحـث كـه ايمـان بـه           ) معـاد (ه مرجـع     و علم ب   مبدألة مالزمة بين علم به      أدر مس 

خداوند ايمان به آخرت را درپي دارد ـ چون علم به علـت موجـب علـم بـه معلـول و       
ـ  ، ممكن اسـت بـه ايـن آيـه كريمـه برعـدم        ايمان به فاعل موجب ايمان به فعل است 

مـن النّـاس مـن      «: در آيـة  » بـاء «مالزمه و عدم تبعيت تمسك كرد، و آن به دليل تكرار            
كند ايمان متعلـق اول، غيـر از ايمـان            است كه اشاره مي    »يقول آمنّا باهللا و باليوم اآلخر     

كه هرگاه گفتـه    طور     همان متعلق دوم است و غيريت گوياي نبود مالزمة خارجي است،         
  .كند به اينكه مرور متعدد است ، اشاره مي»مررت بزيد و بعمروٍ«: شود

 و علم به معاد، يـا       أيك از علم به مبد      شرافت هر  لة استقالل أدر مس : و به تعبير ديگر   
ين دو در حد ذاتش شـريف       ايك از     و علم معاد، ممكن است فهميده شود هر        أعلم مبد 

است و الزم نيست كه ايمان بـه آخـرت داخـل در ايمـان بـه خداونـد متعـال باشـد و                        
  .بالعكس
ول اسـت و    علم به علت از آن جهت كه علت است مستلزم علـم بـه معلـ               : گويم مي

چيزي از آنچه ذكـر     ) علت( بالعكس، با اختالف مراتب علم، مگر اينكه علم به ذات آن          
كند، همچنين علم به حقيقت يكي از متالزمين مستلزم چيزي نيـست             شد را پيروي نمي   

  .مگر با علم به مالزمه
چه رساند و آن  عدم تالزم را نمييرساند ول  پس آية كريمه شريفه، اگرچه تعدد را مي       

 أمقصود است دومي است نه اولي، ضروري است كه علم بـه معـاد عـين علـم بـه مبـد               
  .گويد  آن را نمينيست و هيچ كس

و ممكن است گفته شود كه ظاهر آيه در مورد تالزم ساكت اسـت و ممكـن اسـت                   
 و ايمـان بـه آن از آيـه كريمـه بـه جهـت مقـدم داشـتن آن و                      أادعاي اشرفيت علم مبد   

د داللت ندارد           عليه بو   معطوفبـا اشـكالي     ،دن آن استفاده شود ولي تكرار باء جز بر تعد 
  . و امر آسان است. كه در آن وجود دارد و در نحو بيان شده است
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  ها بـه امكـان گـسترش آيـات كريمـه قرآنـي              روشن است كه نظر ما در اين بحث        و
  ن قـرار   هـاي گونـاگو    و آيات كتاب جداكننده حق و باطل بر مـسائل مختلـف و بحـث              

  .دارد
و مـا كيفيـت اسـتخراج را از جهـت           .  تصديق اخص از امكان است     ]بايد دانست [و  

كنـد و بـه    آيد آن را تصديق مي  شويم به گمان اينكه كسي مي احتمال و امكان يادآور مي    
ين اميد كه ممكن است از هر آيه در كتاب قـرآن درهـايي بـاز                اشود، و به     آن معتقد مي  

  . حق است و بازگشت به سوي اوستشود و خداوند صاحب
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  فقه 
 اسالمي كـه بـه      :باشد اين است   بدان از مسائلي كه در فقه بيان شده و مورد اختالف مي           

شود و    گردد و نكاح جايز مي      ها بر آن جاري مي     شود و ميراث    ها حفظ مي   سبب آن خون  
تنهـا اسـالم    شود؛ آيـا      گردد و تجهيز جنازه، واجب مي       حالل مي ) ذبيحه(خوردن كشتار   

ظاهري و اظهار شهادتين است كه آن حال منافقين است يا مطابقت اعتقاد و باور قلبـي                 
باشد يا يقين به مفهوم شـهادتين الزم اسـت؟ وجـوه              بر مفهوم شهادتين نيز ضروري مي     

  بلكه اقوالي است؛ 
فقيه اسالمي، گردآورنده كتاب جامع جواهرالكالم ـ رحمت خداوند بر او بـاد ـ در    

ويژه آنچه در تفسير كالم خداوند  از تأمل و دقّت در روايات ـ به : گويد جاست كافر مين
شود كه گاهي اسالم بـر اظهـار      وارد شده است ـ استفاده مي »...قالت االعراب«: متعال

شـود، هرچنـد بـاطن و        شهادتين به تنهايي و به خود بستن شعار مسلمانان اطـالق مـي            
و در آن كتـاب از      . شـود  سي اسـت كـه منـافق ناميـده مـي          اعتقادش فاسد باشد و او كـ      

باره متواتر است و كفـر عبـارت از عـدم آن             كند كه روايات در آن      المفاتيح نقل مي   شرح
  1.است

 آن را اختيـار نمـوده       الفقيـه  مـصباح در كتاب   ] مرحوم حاج آقا رضا   [و فقيه همداني    
كه ارتباط و رفتار    طور    ان هم نظر صاحب جواهر خالي از قوت نيست؛      : گويد  است و مي  

پيامبر اكرم ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ با علم بـه نفـاق منـافقيني كـه اظهـار اسـالم         
دهد، افزون بر شهادت برخي اخبار و روايات به كافي بودن             بر آن شهادت مي    ،كردند مي

ط بـه   شود؛ بدون اينكه ارتبـا     ها حفظ مي   اظهار شهادتين در اسالمي كه به سبب آن خون        
خاستن از قلب داشته باشد و ايمان قلبي تنها در ايماني معتبر و الزم است كه به سبب                  بر

  2.شوند آن رستگاران رستگار مي

                                                 
 .59، ص 6جواهرالكالم، ج : رجوع كنيد به. 1
 .563، ص ةالطهار كتابالفقيه،  مصباح. 2
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دهد برخي از رواياتي كه وارد شده است       و بر آن گواهي مي    : اند بعضي از اماميه گفته   
و به   1؛لست مؤمناً و التقولوا لمن القي اليكم السالم       «: در ذيل اين سخن خداوند متعال     

  ».مؤمن نيستي: يديما ابراز اسالم كند، نگوشكسي كه پيش 
، حكم به نجاسـت    )رحمت اهللا عليه  ( و از محقق اعظم مرحوم شيخ مرتضي انصاري       

   3 و گروهي از پيروان شيخ مانند مرحـوم سـيد محمـدكاظم يـزدي          2،آنان نقل شده است   
اش مـستدام بـاد ـ اسـت، بـر آن بـاور        و غير او كه ميان آنان پدر محقق هم ـ كه سـايه  

  4.هستند
با علم به مخالفت ظاهر با باطن اقوي طهارت آنان است به شـرطي              : و بعضي گفتند  

شود كه اظهار شـهادتين، بـر طبـق اسـالم            كه مخالفت خود را آشكار نسازد يا شرط مي        
  5 .جاري شود

  .مورد اختالف است مسأله  اين،و خالصه
كسي است كه    ادريس معتقد به نجاست هر      ابن:  گفته است  تذكرهو عالمه در كتاب     

كـذلك يجعـل اهللا     «: معتقد به حق نباشد مگر مستضعف؛ به دليل كـالم خداونـد متعـال             
» .آورند قرار داد اين چنين پليدي را خداوند بر كساني كه ايمان نمي   6الرجس علي الذين اليؤمنون؛   

الـسالم ـ از    صبي است؛ زيرا علي ـ عليـه  طهارت غيرنا) تر و نزديكتر نظر قوي(و أقرب 
  7.كرد ميآب و غذاي كسي از صحابه كه براي او آورد دوري ن

شود فقط كرّاميه قائل به كفايت اقـرار         اين نتيجه به دست آمد كه از تفاسير ظاهر مي         
آري، هرگـاه رأي و     . به زبان هستند، در غيرجايگاهش است بلكه اماميه بـه آن مايلترنـد            

يـك   ميه كفايت اقرار به زبان براي نجات از آتش و رسيدن به بهشت باشد، هيچ              نظر كرّا 
                                                 

 94/ نساء . 1
 .كتاب طهارت شيخ انصاري، بحث نجاست كافر: نگاه كنيد به. 2
 .54، ص 1الوثقي، ج ةالعرو. 3
 . رجوع كنيد118، ص 1الوثقي و تحريرالوسيله، جةبه حاشيه امام بر العرو. 4
  ).ره(اهللا خوئييةاهللا گلپايگاني و آية، حاشية آ109، ص 1 الوثقي، ج ةالعرو. 5
  .125/ انعام . 6
 .8، ص 1الفقهاء، ج ةتذكر. 7
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  .كه روشن استطور   همانگويند، از اماميه آن را نمي
معلوم گرديد و آرا و نظريات با كثرتشان روشـن    مسأله   اكنون كه حد و مرزهاي اين     

  :شد، بايد به كيفيت استدالل بر آن به اين آية شريفه اشاره كنيم
كه ايمان ذكر شده در اين آيه از جهت اثبات و نفي عبارت از اسـالم و اظهـار                      دانب

اعتقاد به نبوت است، بنابر آنچه كلمات مفـسرين از اهـل سـنت و شـيعه بـر آن اتفـاق                
  كند كه منافق و اظهاركنندة شـهادتين بـا علـم بـه خـالف       پس، اين آيه داللت مي   دارند،

باشـد   مـسلمان نمـي   كـسي كـه   باشد و مسلمان نميكه فرض بحث است ـ  طور   همانـ
  .و مانند آن... باشد و  شود و كشتار او حالل نمي خونش حفظ نمي
 و روايات دو    1 تاريخ، در مورد منافقين نازل شده است       بر اساس آيه  : و به بيان ديگر   

 و هرگـاه اظهـار ايمـان بـه خـدا و بـه روز                2.گروه شيعه و اهل سنت بر آن داللت دارد        
كـافي نباشـد، پـس      ) مطابق آيـه شـريفه    ( بودن اظهاركننده   مت براي مؤمن و مسلمان    قيا

  .باشد تر مي نبودن به اظهار نبوت به طريق اولي و به وجهي قوي  مسلمان
 در  3»و التقولوا لمن ألقي إليكم الـسالم لـست مؤمنـاً          «: و اما آيه اشاره شده به آن      

اين احتمال وجود دارد كه اعتقاد با كالم و         مورد علم به مخالفت ظاهر با باطن نيست و          
  .اظهار مطابقت داشته باشد

 در مورد نفي ايمان قلبي راسـخ        4»و قالت االعراب آمنّا   «: و اما سخن خداوند متعال    
و استواري است كه به حد ملكه و طبيعت رسيده است و اين منافات با اسالم از جهت                  

  .سلمانان استكه حال بيشتر مطور   هماناعتقاد ندارد،
و ايجاد اخـتالف    جاسوسي  نظر به   نيت و   با  حق اين است كه منافقيني كه       : گويم مي

 و اخـتالف و دشـمني        ايجاد فـساد   آيند تا   درميمسلمين  زمرة  كنند و در     اظهار اسالم مي  
اند كه نجاست آنها در فقه شهرت يافته        اند برسند، از كافريني    كنند و به آنچه پنهان نموده     

                                                 
 . رجوع كنيد179 ـ 178، ص 2به سيرة نبويه، ابن هشام، ج . 1
 .29، ص 1 ج   و درالمنثور،34، ص 1تفسير قمي، ج : رجوع كنيد به. 2
 .94/ نساء . 3
 .14/ حجرات . 4
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كنـد و در حـق       از گروه كفار كفايـت نمـي       آنها   جرد اظهار مذكور براي خروج    است و م  
  .مؤمن نيستند: آنان صحيح است گفته شود

انديـشند و     كنند، و اينگونه مـي     كه به جهت حفظ خونشان اظهار اسالم مي          ولي كساني 
ر كنند كه شايد اسالم پيشرفت نمايد و پيروز گردد و آنهـا زيـر پـرچم اسـالم و د                    فكر مي 

ساية آن بهترين زندگاني و با افتخارترين زندگي را داشته باشند، پس اظهار اسـالم ايـشان                 
نمايند و بـراي     باشد و در راه اسالم جهاد مي       به جهت حفظ مصالح شخصي يا گروهي مي       

كنند، و نظري به نابودي اسالم يا ايجـاد كينـه و             ترقي و قدرت اسالم جان خود را فدا مي        
  .انان ندارند طهارت ظاهري آنان مطابق داليل اشاره شده بعيد نيستدشمني ميان مسلم

 نجـس و پليـد      ،يطور جد   گروه اول به  : پس اينجا دو گروه از منافقين وجود دارند       
هستند و گروه دوم نجس نيستند و چه بسا پليدتر از گروه اول گردند به سـبب وفـادار                   

ه ضرر به موضوع طهـارت نـدارد و         نبودن به همه احكام اسالم يا بعضي اصول اصلي ك         
هـا    خداوند متعال مـا را از لغـزش        ؛ مباني شيعه اماميه واليت است     بر اساس از آن جمله    
  .تعاليشاءاهللا   انحفظ نمايد
  .اگر مراد غيرمنافقين بوده باشد استدالل به آيه ممكن نيست: دنباله

ممكن است ناظر به    كه  طور     همان هاي گذشته اشاره كرديم كه اين آيه       در ميان بحث  
حال منافقين باشد ممكن است ناظر به حال مشركين منكر باشد، بلكه بنابر ظـاهر، نظـر                 

دارد و   دوم متعين است، و اتفاق اصحاب تفسير چيزي از پردة مشكل و سختي را برنمي              
 اعـراب مـشرك     بنابر اين . در اخبار و روايات چيزي كه وثوق به آن ممكن باشد، نيست           

اند، ولي يهود و نصاري هم به وجهي كه مسلمانان معتقد بودند اظهـار ايمـان                 از منافقين 
كردند و در ضمن اظهار ايمـان بـه خداونـد و روز قيامـت،                 مي به خداوند و روز قيامت    

هاي  ها و نيت نمودند به جهت رسيدن به هدف   اسالم و ايمان به نبوت خاتم را اظهار مي        
  .ندغلط و باطلشان كه پنهان نموده بود

، تمام نيست؛ زيرا ضـروري اسـت كـه          در اينجا ، استدالل به آيه بر مقصود       بنابر اين  
كـه اسـالم را اظهـار كـرد در منطـق قـرآن از                 هنگـامي  :جهت بحث شده اينگونه است    

كنـد و   كه ايمان به خداوند و به روز قيامت را اظهـار مـي   ست و اما هنگامييمسلمانان ن 
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شود كه اقرار بـه اسـالم         از آن استفاده نمي    ؛ پس باشد نميدر منطق قرآن مؤمن به آن دو        
  .كند  نميمخالف با اعتقاد، براي حفظ خون كفايت

بنابر اينكه اقرار ظاهري به خداوند از جانب يهود همراه با اقرار به نبوت      : اگر بگويي 
  .باشد است پس نفي دليل بر مطلوب مي

امت همراه با اقرار به نبوت و رسالت باشد، بين اينكه اقرار به خداوند و روز قي: گويم مي
  .منافات نيست ولي نفي فقط به آنچه در كالم است، مرتبط است؛ پس نيك بينديش

  
  آگاهي 

 و در سـخن     »...في قلـوبهم مـرض    «: تدبر در آيات بعدي و در اين كالم خداوند متعال         
 و إذا لقـوا   «متعال كه    و در كالم خداوند      »...و إذا قيل لهم التفسدوا    «خداوند متعال كه    

 »الذين آمنوا قالوا آمنّا و إذا خلوا إلي شياطينهم قالوا إنّا معكم إنّما نحن مـستهزئون               
اي كـه بـه آن ابتـدا شـده           رساند كه احوال منافقين موضوع بحث است و آيـه           اين را مي  

باشد و همة ضماير متأخر بـه ايـن كـالم              مي »و من النّاس  «: است، سخن خداوند متعال   
 تـا آيـة     در آينده گردد و اين آيه مرجع ضماير بسيار          بازمي »و من النّاس  «داوند متعال   خ

  .باشد  مي»...يكاد البرق يخطف أبصارهم«: بيست است كه اين كالم خداوند متعال
پس وجهي براي مناقشه در اختصاص آيه به منافقين نيست، چه منافقين مـشرك يـا                

 و »يخادعون اهللا و الذين آمنوا«:  خداوند متعالمنافقين اهل كتاب، ولي رجوع به سخن      
و آمنـوا كمـا     «:  و به كالم خداوند متعال     »إنّما نحن مصلحون  «: به سخن خداوند متعال   

  تـا پايـان آيـه، و بـه         »...و إذا لقوا الذين آمنوا    «:  و به سخن خداوند متعال     »آمن الناس 
اطـراف   كـسي كـه      به حـال  ) منافقين( اين سوره مدني است و به تمثيل حال آنان        اينكه  

اظهريـت و قـوت آيـات را در مـورد منـافقين از اهـل كتـاب                  . كنـد  خود را روشن مـي    
رساند، زيرا مشرك به خالف اهل كتاب به جهت عدم اعتقادش به چيـزي از اعمـال                   مي

  .كند، پس تدبر كن، تا دريابي طلب روشني نمي
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  عرفان و ارشاد
ايمان ـ شايستگي تطبيق بر جميع مؤمنين و مـسلمين   بدان اين آيه شريفه ـ بنابر مراتب  

را دارد، و هر انساني هرگاه به قلبش و مخزن علم و ايمانش به خداونـد و روز قيامـت                    
يابد به خداوند متعال ايمان نياورده است، زيرا براي ايمان به اسم جامع              مراجعه كند، مي  

و به اينكه رد  داند متعال ايمان    به خداو  كسي كه    و يقين به اهللا آثار و خواصي است، پس        
االطالق است و اينكه او به حقيقت و ذات متحقق و موجـود             و كامل علي   ،او جامع كلي  

قلبش به وحدت ذاتي اطالقي      كسي كه    است و وجود تنها سزاوار حضرت الهي است و        
هاي اسمائي و صفاتي و افعالي تجلي يابد چگونه ممكـن اسـت كـه نفـس      و به وحدت  
جودش را جداي از وجود خداوند احـساس        در برابر خداوند متعال ببيند و و      خويش را   

هاي علمي و داليل ايماني و شواهد عرفاني اينچنين           برهان بر اساس كند، پس هرگاه امر     
ايمـان  : بود، در نتيجه مؤمن به خداوند نيستند و سزاوار است در حق ايشان گفته شـود                

  .آورند و مؤمن نيستند نمي
خدايي غير اهللا نيست و مـؤثري        اينكه   ؤمن است به خداوند متعال و به      م كسي كه    و

گردد و تمام امور و جميع       همة كماالت به او بازمي     اينكه   در عالم وجود غير او نيست و      
ها و عقايد باطل     هاي كلي و جزئي به دست اوست، پس چگونه ممكن است به راه             اراده

وي غير خداوند متعال دراز نمايد و از غيـر          هاي خود را به س     گرايش پيدا نمايد و دست    
اقامـه شـده و   بـر آن  مطلب چنين باشد كه برهـان      هنگامي كه    پس. او درخواست نمايد  

  .باشد و نفي ايمان از او شايسته است يابد كه از مؤمنين نمي روشن گرديده است، مي
 باقي و ةمؤمن به خداوند متعال و روز قيامت و به اينكه خانة آخرت خان     كسي كه    و

ماندگار است و خانة دنيا نابودشدني است و هيچ كمالي جز كمال وهمي در آن نيـست                 
ورزد با تمام خيرات و بركاتي كه او  جز حركت به سوي خانة آخرت اهتمام نميبه پس  

ها بكـشاند تـا بـه زينـت          را ياري نمايد و به كسب حسنات و دوري از گناهان و زشتي            
  . تجليه و صفات پسنديده روشني يابدليه آراسته و به روشنيخت

باشد و سزاوار    يابد كه از مؤمنين نمي     و هرگاه امر اينگونه بود، در وجود و قلبش مي         
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آيد كه سـزاوار ايـن كـالم خداونـد             و پس الزم مي    ؛نيست تعبير شود كه او مؤمن است      
  . باشدو من النّاس من يقول آمنّا باهللا و باليوم اآلخر و ما هم بمؤمنين: متعال
آورد، بـراي خداونـد و روز قيامـت     به خداوند و به روز قيامت ايمان مي        كسي كه    و

هـاي   ورزد تا از شرك و ريا پاكيزه گـردد و از تـاريكي             كند و به آن اهتمام مي      تالش مي 
گرايي و غير آن رهايي يابـد، پـس          برزخ و آتش جهنّم، و از خودنمايي و عجب و گروه          

ين صفات و افعال باشد، اين آية كريمه جامع عـام را تـصديق         هرگاه در نفسش از اهل ا     
كند كه اين آيه نه به منافقين و نه به مسلمين و مؤمنين اختصاص دارد                كند و باور مي    مي

يدكننـده  يدهنـده و تأ    افتد كه كسي از آن خارج شود و خداوند توفيـق           بلكه كم اتفاق مي   
  .است

براي تو روشن شد، پس بايد هر مـؤمن   گستردگي و شمولش     ،كه اين آيه   و هنگامي 
از مضمون آن رهايي يابد و داخل در كفار و يهـود و مـشركين          تا  و مسلماني آگاه گردد     

  .نباشد
كنم نوميـدي شـديدي    ام و بر احوال خواص مرور مي و من هرگاه بر حالت شخصي  

 هـا ـ در ايـن    كنم كه تخلّص از اين مـشكالت و آن سـختي   كنم و گمان مي احساس مي
ويژه با فراواني   ها و آن شهرها ـ از اموري است كه به طور عادي ممكن نيست، به  زمان

  .ها و اسباب هدايت دهنده ها و كمي نجات كننده ها و هالك فاسدكننده
ولي از آن رو كه يأس و نااميدي از سپاهيان جهل است و بـر ضـد فطـرت سـالم و                 

وابع فطرت در حجاب است، و چـه        باشد و از ت     شده مي ) فطرت مخموره (سرشت خلق   
 و سد سعادت    هبسا ازگناهان كبيره و از موانع هدايت شمرده شود و مانع از هدايت بود             

باشد، و همچنين از آنجا كه انسان داراي طبيعت همراه با مـاده و امكانـات                 و بزرگي مي  
اي اسـت كـه در آن نيـروي رسـيدن بـه خيرهـا و                  استعدادي و داراي سرشـت پنهـاني      

ل مـ  و مـادة حا وجـود دارد هـا   هـا و زمـان    هاي دنيوي و اخروي در همه لحظـه        دتسعا
گيرد، پس بـر او       هاي حق و تجلّيات پروردگار در پرده قرار نمي         صورت انساني از جلوه   

سعي كامل و كوشش فراوان و قيام قاطع براي كسب آن سعادت و دريافت معارف حق                
سـطة اسـبابي ويـژه و سـبب قـرار دادن            و رسيدن به كبوتر صلح و سيمرغ وجود بـه وا          
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هـاي قدسـي و تجربـة نفـوس          مقدماتي كه ممكن است و با رجوع بـه صـاحبان نفـس            
مقام هدايتگر و اولياي كامل و ذكي و نيكوكـار بـا تطبيـق قواعـد شـرعي الهـي و                      عالي

و در هـر    وظايف تكليفي اسالمي بر اقوال و افعال و اعمالش ضروري و واجب اسـت،               
 ـ در عين كوشش و قيام ـ به امداد غيبي خداونـد عزيـز و كمـك الهـي و       اميدوارحال 

كننـده بـه اخـالص و     به وسـائل پـاك     ياري احمدي و محمدي و تدارك علوي است و        
به خداوند متعال از شرّ شيطان رانده شده پست، و از هـر جنبنـده                 و ستا تقوي متوجه 
ـ              كه قدرت بي   آيـات رحمـت    و    اسـت  ردهنهايت الهي آن را احاطـه كـرده اسـت پنـاه ب

  .كند هاي ايماني را زمزمه مي رحماني و اشعار عرفاني و ستايش
هرگاه شقاوت و بدبختي از هر طرف بر كسي غلبه يابد پس بر او اسـت كـه        : گزيده

ر              دگر اگرد سعادت بگردد تا سعادت او را احاطه نمايد و پيرامون خيرات بگـردد تـا خيـ
به سبب رسـيدن     آنها   شوند، ولي  چه گاهي مغلوب مي   خير، اگر  ر عقل و  كگردد، زيرا لش  

ذاهاي روحاني آسماني، قادر بر هضم و جبران شقاوت و بدبختي           غهاي معنوي و     مائده
تعـالي ـ آيينـه    شـاءاهللا    ان، پـس ـ  را دارا هـستند هستند و تواناي قطع و ناكام كردن آن 

  عـال مـؤمن خـالص       و بـه يـاري و توفيـق خداونـد مت           گـشته گـاه عـام      نما و جلوه   تمام
  .گردد مي
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  تفسير و تأويل

  ها بنابر مسالك و روش
   اخباريونروش

 كـه تـو     ».گويند به خداوند ايمان آورديم     و از مردم كساني مي    ؛  و من النّاس من يقول آمنّا باهللا      «
ـ السالم عليهـ را به نصب علي    امام و كارگردان براي امت و اداره كنندة امور، فرمان داد  

دسـت شـده و     ولي ايشان بر نابودي تو و او هم»و ايشان مؤمن نيـستند  ؛  م بمؤمنين و ما ه  «
اي براي تو اتفاق افتد خودشان را بـر سركـشي و نافرمـاني از                كشند اگر حادثه   نقشه مي 

  1.كنند علي آماده 
حكم بن عتيبـه    «: بصير نقل شده است كه گفت      و از كتاب كافي به طور مسند از ابي        

و من النّاس مـن يقـول آمنّـا بـاهللا و            «: كه خداوند متعال فرموده است    از كساني است    
شك روي به شرق و غرب نمود، و اما بـه         پس حكَم بي   »باليوم اآلخر و ما هم بمؤمنين     

  2».بيتي كه جبرئيل بر آنان نازل شد رسد مگر از سوي اهل خدا سوگند كه به علم نمي
  داشـتن كتـاب قـرآن بـه      رار گرامـي و نزديك به آن، ايـن اسـت كـه مقـصود از اصـ        

  ذكر مؤمنين و به دنبال آنان كافرين، ذكر آن منافقيني است كه نـسبت بـه واليـت علـي                    
ويژه بنابر آنچه مقصود اتم از كتـاب و ايمـان و كفـر و      السالم ـ نفاق ورزيدند به  ـ عليه

 خـود   نفاق است يعني كتاب واليت و ايمان و كفـر و منـافق، چـون نفـاق بـه خـودي                    
ترين اقسام كفر و پرضررترين آن نسبت به مؤمنين و شديدترين آن از جهت منـع                 زشت

هـاي   اين سبب در ذم آنان بسط داده شده و در ذكر زشـتي            به  براي مدعيان حق است و      
  .آنان مبالغه شده است

شود كه مراد    و از تمثيل احوال آنان در پايان آيات نازل شده در ذم ايشان دانسته مي              
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نافقين به واليت است، زيرا حال منافقين به رسالت مانند حال كسي نيـست كـه آتـش                  م
 به هـيچ عملـي بـه دليـل         ،كند و طالب روشنايي است، چون منافق به رسالت         روشن مي 

كنـد، بـه خـالف     طلب روشـنايي نمـي  ) ص(نبود اعتقاد به رسالت و نپذيرفتن از پيغمبر    
سالت به نور رسالت و اعمـال گرفتـه از پيـامبر            منافق به واليت، زيرا او به سبب قبول ر        

اعمالي كه انجام داده و رسالتي كه پذيرفته، متصل به           هنگامي كه    كند، ولي  طلب نور مي  
  .نور واليت نباشد، نور او گسيخته است

  
  روش اهل تفسير و اهل حديث

. بودند  آنهاپيرو كساني كه يعني منافقين از اوس و خزرج و: عباس نقل شده است از ابن 
 اين  :اين آيه درمورد منافقين است و از مجاهد نقل شده است          : و از قتّاده نقل شده است     

آنـان منـافقين    : مسعود نقل شده است    و از ابن  . آيه تا سيزده آيه در وصف منافقين است       
آنان، اهـل نفـاق     :  گفت »فزادهم اهللا مرضاً  «تا  : و از ربيع بن انس نقل شده است       . هستند
  1.هستند
؛ چون اين گروه    داردپنهان نيست اين نظرات با آنچه از روايات بيان شد، منافات ن           و  

 منافقين شده   يعباس متعرض اسما   آري، در روايات ابن   . كند  يك معناي كلي را بيان مي     
عباس   ولي روايت ابن   2ايم،  است و به سبب طوالني شدن كالم اسماي منافقين را نياورده          

آنچه نـزد اهلـش    داللت در اشخاص ذكر شده، بنابرـ با ضعف سندش ـ موجب حصر  
  .شود  نمي،آشكار است

  
  روش فقيه

كنـد و اسـالم و       كه ايمانش را با نداشتن اعتقاد ظاهر مي       كسي  : »و من النّاس من يقول    «
سازد، مسلمان نيست و به خداوند و بـه   اعتراف به رسالت و معاد و توحيد را آشكار مي 
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  .باشد روز قيامت مؤمن نمي
و ممكن است كه آيه در مقام و موضع انشاء و دعوت عام باشد تا بـه اينكـه مـردم                     

  .اينگونه نباشند، بدون اينكه قصد إخبار باشد
و از مـردم كـساني   ؛ و من النّاس من يقول آمنّا باهللا و بـاليوم اآلخـر   «: و نزديك به آن   

اسـالم آورديـم و بـه رسـالت         : گويند  و مي  ».گويند به خداوند و به روز قيامت ايمان آورديم         مي
 كنـد، اعتـراف بـه      اعتراف كرديم، زيرا ايمان به خداوند به وجهي كه اسـالم اقتـضا مـي              

طور قهري و طبيعي      به آنها   خداوند و به روز قيامت است، پس در اعترافش به         ) وجود(
انـد و نـه    معترف به اسالم است، ولي اين اعتراف تنها لقلقة زبان اسـت پـس نـه مـؤمن     

  .انمسلم
  

  روش متكلم

 و  ».گوينـد بـه خداونـد ايمـان آورديـم          و از مردم كـساني مـي      ؛  و من النّاس من يقول آمنّا باهللا      «
 آنكـه    به صورت ايمان مستقل ديگري ايمان آورديم؛ بـدون         »به روز قيامت  ؛  باليوم اآلخر «

 و ».و ايـشان مـؤمن نيـستند   ؛ و ما هم بمـؤمنين «در ايمان به خداوند ايمان به آخرت باشد،    
آورد و به آخرت مطابق داليلـش       كسي مؤمن است كه بنابر داليلش به خداوند ايمان مي         

آورد و آن از مقولة سخن و گفتار نيست بلكه از مقولة كيف نفساني است؛ چه                 ايمان مي 
  . اظهار كند و به آن اعتراف نمايد يا آن را با قول و فعل اظهار نكند

گويند بـه خداونـد    و از مردم كساني مي؛ يقول آمنّا باهللا  و من النّاس من     «: و نزديك به آن   

 و  مبـدأ خورنـد و ايمانـشان بـه          سـوگند مـي    »به خداوند ؛  باهللا« در حالي كه     ».ايمان آورديم 
كنند و به همة آنچه نبي مكرم اسالم ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ    رسالت را آشكار مي

ت كه پس از آن روزي نيـست و در پـي آن             آورده و به روز قيامت كه آن روز پاياني اس         
سـوگند   در حـالي كـه    يا».كه آنان مؤمن نيـستند   حالي و در؛ و ما هم بمؤمنين   «شبي نيست،   

خداوند متعال فرمـوده  . كنند خورند به خداوند و روز ديگر، و ايمان مطلق را ادعا مي      مي
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آيا مردم گمان كردند همان      1؛أحسب النّاس ان يتركوا ان يقولوا آمنّا و هم اليفتنون         «: است
: گوينـد  انـد كـه مـي    زيرا از مردم كساني» .كه بگويند ايمان آورديم، رها شوند و آزمايش نـشوند     

خورند ولـي آنـان مـؤمن        كه به خداوند و روز قيامت سوگند مي        حالي ايمان آورديم در  
  .تا پايان... كنند نيستند و با خداوند نيرنگ مي

گويند بـه خداونـد    و از مردم كساني مي؛ لنّاس من يقول آمنّا باهللا    و من ا  «: و نزديك به آن   
زيـرا آن روز،      و آن روز روز رجعت يا روز ظهور حضرت حجـت اسـت،             »ايمان آورديم 

روز حقيقي است به خالف روز قيامت؛ چون در عالم غيب زمان نيست تـا روز اعتبـار                  
ار پايان ظلم و شرّ و ظهور خير        گردد، ولي در اين عالم روز ظهور يا روز رجعت به اعتب           

  .و نور و كرامت و سعادت روز ديگري است
 و بعـضي از جماعـت موجـود از اهـل            »و بعضي مردم  ؛  و من النّاس  «: و نزديك به آن   

؛ يقول آمنّا باهللا و باليوم اآلخر و مـا هـم بمـؤمنين            «شرك يا از اهل كتاب يا غير آنها،         
 به دليل عدم اعتقاد آنان      » آورديم و حال آنكه مؤمن نيستند      گويند به خداوند و روز قيامت ايمان       مي

 يعنـي بـه آخـرت و    »كـه مـؤمن نيـستند     حـالي  در؛  و ما هم بمـؤمنين    «به واليت و رسالت     
و مـا   « يعني به خداوند و به همه آنچه اسـالم آورده اسـت              »و ما هم بمؤمنين   «رسالت،  

  .مشرك هستند يعني به خداوند و به روز قيامت، و آنها »هم بمؤمنين
و از مـردم كـساني   ؛ و من النّاس من يقول آمنّا باهللا و باليوم اآلخـر        «: و نزديك به آنها   

كـه مـؤمن    حـالي  در؛ و ما هـم بمـؤمنين  « با هم »گويند به خداوند و روز قيامت ايمان آورديم  مي
 و معاد، اگرچه نسبت به خداوند متعـال مـؤمن هـستند و         مبدأنسبت به مجموع    » نيـستند 

ل كتاب و اهل شرك در نداشتن اعتقاد به روز قيامت بـر وجهـي كـه اسـالم  بـر آن                       اه
آنـان  : اصرار دارد، مشترك هستند، پس صحيح است كه در حق همـة آنـان گفتـه شـود                 

  .آورند و مؤمن نيستند ايمان نمي
  

                                                 
 .2/ عنكبوت . 1



 453  8ة تفسير آي

  روش اهل عرفان و ايمان

كـساني  ؛ ن يقـول مـ «از مـردم نيـستند ـ     در حـالي كـه    ـ و »و بعضي مـردم ؛ و من النّاس«

 مبـدأ  و بـه     »به خداوند ايمـان آورديـم     ؛  آمنّا باهللا «گشايند به كالم او كه        و زبان مي   »گويند مي
كـه   حـالي   و در»و مـا هـم   « و معاد ايمان آورديم      »و به روز قيامت   ؛  و باليوم اآلخر  «اعلي  

يـه   مؤمن نيـستند و انتـزاع مفهـوم ايمـان ـ بـر پا      »بمؤمنين«مطابق فطرت و ذات هرگز 
  .ها ممكن نيست ها و عالم صفت ثابت ـ از ايشان در همة ظرف

مـن يقـول   «انـد ـ    ايشان بيشتر مـردم  در حالي كه  ـ و »و بعضي از مردم؛ و من النّاس«
 بنابر صـورت ظـاهري و مطـابق قلـب و         »گويند به خداوند ايمان آورديم     كساني مي ؛  آمنّا باهللا 

 بـه حـسب   »حـال آنكـه مـؤمن نيـستند      و  ؛  مؤمنينو ما هم ب   «طبيعت، بلكه بنابر روح و سرّ       
اند كـه بـه        چون آنان از طرف پروردگارشان هدايت شده و رستگارند و كساني           ،حقيقت

به سبب عدم ظهـور آثـار       ] عدم ايمان حقيقي  [غيب ايمان و به آخرت يقين دارند و آن          
 ايمان از سيماي آنان و به جهـت عـدم ظهـور خـواص اسـالم و تـسليم و رضـايت از                      

  .حركات و كالم آنان است
بعـضي از مـردم كـساني هـستند كـه           ؛  و من النّاس من يقول آمنّا بـاهللا       «: و نزديك به آن   

بـر   و ايشان به قلب و اعتقاد و زبان مؤمن هستند و آنـان               »گويند به خداوند ايمان آورديم     مي
نـد  هـم نـزد خداو      عمل به اركان مؤمن هستند و به آخرت يقين دارند، ولي بـاز             اساس

گاه اعظم براي اسم     متعال مؤمن نيستند، زيرا مؤمن نزد خداوند متعال، مظهر اتم و جلوه           
جامع، و مسافر به سوي خداوند متعال به حقيقت و واقعيـت و مـشاهده و بـا شـهود و                 

كننده بـه عـالم ظـاهر        و مراجعت ) احديت(عرفان است، كسي كه ساكن در مرتبة عماء         
 و شهادت مطلق،    قزخيت كبري، جمع كنندة ميان غيب مطل      پس از فنا است؛ نگاهبان بر     

تـر از او بـود، در مراتـب ايمـان            باشد؛ و هـر كـس پـايين         رسيده به حضرات خمس مي    
رسـد و بـدتر از او        اعتقادي مـي   باشد تا به مرتبة اقرار زباني همراه با بي         تر از او مي    پايين

و بدتر از او آن كسي اسـت كـه         باشد  ) اقرار به زبان  ( كسي است كه معتقد به خالف آن      
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مسخرگي و به قصد القاي كينه و دشـمني بـين مـؤمنين و اهـل                 اقرار او همراه نيرنگ و    
  .هاي فاسد باشد يقين يا ديگر انگيزه

 و  هشود مگر كسي كه از حد امكان خـارج شـد           ها را شامل مي    آيه همة گروه  : گزيده
را ندارد  يا توانايي آواز دادن     دهد   مي آواز ن   او است، و به   مخلوقٌبازگشته است و او حق      

   .ديگرانقول به 
  وجودك ذنب اليقاس به ذنب                           

  ».شود با آن مقايسه نمي) ديگر( وجود تو گناهي است كه گناه«
  گرفتم آنكه نگيري مـرا به هيچ گناهي
  ه مرا بس كه باوجود تو هستم      همين گنا                                              

و پنهان نيست كه در كنار هم قرار دادن كفار با مؤمنين و كنار هم قرار دادن منافقين                  
 از جهت حال از گـروه دوم      ] منافقين[با كفار، نوعي شهادت بر اين است كه گروه سوم           

 كـه يهـود و حمـار را در سـورة          طـور      همـان  تر هستند،  بدتر و در آخرت روسياه    ] كفار[
مؤمنين را به خطاب مختص نموده اسـت؛ و دور  سپس  در كنار هم آورده است،       1جمعه

  .نيست كتاب قرآن ناظر به اين نكات باشد
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   أنفسهم يخادعون اهللا و الذين آمنوا و مايخدعون إال

  و مايشعرون

  دهند دهند و جز خود را فريب نمي خدا و مؤمنان را فريب مي«

  »يابند  در نميو

  
  



 

  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

  واژگان و صرف

  لة اولمسأ

  »خادعون« كلمة 
شـود و آن     زيد نقل شده است كه كسره داده مـي         الفعل، و از ابي    خَدع يخْدع به فتح عين    

  . قول نادري است
 و خداعاً و آن فريب دادن ديگري اسـت، و از آنجـا   ةًعخادعه ـ مانند خَدعه ـ مخاد  

  1.كند لم ندارد، مكروه و ناپسند را انتخاب ميكه به آن ع
 »مفردات«و در    2الخَدع؛ اظهار خالف آنچه را پنهان نموده است       : »صحاح«و در غير    

الخداع؛ وارد كردن ديگري به كاري غير از آنچه او در پي آن بوده كه               : »بصائر«راغب و   
  3.كند  ميآشكار كند، برخالف آنچه پنهان

  صل آن پنهان نمـودن، پوشـانيدن اسـت و از ايـن مـورد اسـت                 ا: و گفته شده است   
  اهـل منـزل در آن       شـود، زيـرا    ناميـده مـي   ] خلوتگاه[كه اطاق تنهايي در منزل مخْدع و        

   دو رگ پنهـان     »أخـدعان «دارنـد و از ايـن مـورد اسـت             خود را از ديگران پوشيده مـي      
  سـختيها و فـسادهايش     شـود بـراي آنچـه از         در گردن است و روزگار خادع ناميده مـي        

                                                 
 .312، ص 5العروس، ج  تاج: رجوع كنيد به. 1
 .312، ص 5العروس، ج  ؛ تاج63، ص 8العرب، ج  لسان: رجوع كنيد به. 2
 .312، ص 5العروس، ج  ؛ تاج143غريب القرآن، ص المفردات في : نگاه كنيد به. 3
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  1.سازد ميپنهان كه 
عربي حكايت كـرده     اين معنا را ثعلب از ابن     . اصل آن فساد است   : و گفته شده است   

  2.است
كارهـا  :  ـ نقل شده است كـه خَـدعت االمـور     اهللا عليهحمةرعباد طالقاني ـ   و از ابن

  3.گشتند] درهم، پيچيده[مختلف 
 و گفته 4.ي پيدا كرد، فرو رفتدوگچشم : العينخَدعت : و از لحياني نقل شده است     

 و از صـاغاني  5.پنهان شد و خدعت السوق، بازار كساد شد يا رواج پيدا كرد        : شده است 
  .  است6]فريب[داع به معناي منْع و حيله خ: نقل شده

   جلـوگيري از حـق اسـت        ،خـدع : اعرابـي نقـل شـده اسـت        العرب از ابن   و در لسان  
   پايـان آنچـه در لغـت از جهـت مـاده و هيئـت آمـده                  7.ايمان است منع قلب از    : و ختم 
  .است

  . آيد لة بعدي ميأمورد هيئت در مس و اما تفصيل كالم در
پس آنچه آگاهي بر آن ضروري است اينكه در فهـم لغـت بايـد     : اما تحقيق در ماده   

 تأسـف  گـردد و بـا   قيودي را رها كرد كه به مقتضيات مذاهب و لوازم اعتقادات باز مـي             
يابيم كه بين وجوه لغـت       هاي لغوي مراجعه كنيم بسيار مي       ها حتي كتاب    هرگاه به كتاب  

بـراي مثـال بـه      . ها خلط واقع شـده اسـت        ها و خصوصيات مذاهب و مسلك       و ويژگي 
اي پرداختند تا نسبت معنا به خداوند متعال و مقدس درست             تفسير لغت خدعه به گونه    

ز مصاديق بيراهـه رفـتن و بـه حـق از مـصاديق در باطـل                 طور جدي ا    و اين به  . آيد در
  .انداختن است

                                                 
 .52، ص 1البحرالمحيط، ج : رجوع كنيد به. 1
 .196، ص 1؛ الجامع الحكام القرآن، ج 65، ص 8العرب، ج  لسان: رجوع كنيد به. 2
 .312، ص 5العروس، ج  تاج. 3
 .همان. 4
 .313همان، ص . 5
 .314همان، ص . 6
 .65، ص 8ج العرب،  لسان: رجوع كنيد به. 7
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، و در   بتثليـث خـاء ـ بـه فتحـه و كـسره و ضـمه ـ        الخدعةالخداع و : گزيدة سخن
 و از ثعلب به ما رسيده اسـت كـه آن لغـت       1. آمده است كه فتحه نيكوتر است      »صحاح«

  بي ضـمه دادن را بـه    و خطـا 2پيـامبر گرامـي ـ صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم ـ اسـت         
زيـد آن را ماننـد همـزه روايـت           كـسائي و ابـو    : مردم معمولي نسبت داده و گفته است      

  3.اند كرده
كه فقـط از    ] موارد بكارگيري [از مالحظه موارد كاربرد آن و از اطراد         : و به هر تقدير   

 به  راهي براي رسيدن  ) خدعه( شود كه آن   هاي حقيقت است، فهميده مي     امارات و نشانه  
كه در آن انسان     هدف به شكل و صورتي از سبب و به اشكال مختلف غيرحقيقي است            

  .و حيوان مشترك هستند
باشد كه تبادر و شـمردن آن        از اوصاف ناپسند مي   ] خدعه[ نيرنگ   ، تفسير بنابر اين و  

و تعبيرهاي ديگر به آنچـه      . هاي نفساني بر آن گواه است      هاي اخالقي از زشتي    در كتاب 
، اظهار نيكي و خوبي و پنهان داشتن بـدي يـا      )خدعه( گردد؛ مانند اينكه آن     برمي گفتيم،

  .اظهار موافقت و پنهان كردن مخالفت است
 بسا توهم شود كه خدعه از صفات نفساني بدون ارتباط بـا خـارج اسـت؛ بـا                   هو چ 

  كنـد؛ بـدون     گـري و مكـر را درك مـي         اينكه مؤمن روش نيرنـگ و فريبكـاري و حيلـه          
گيـرد    كند بكار مـي    باز كسي است كه آنچه را درك مي        باز باشد، پس نيرنگ    ه نيرنگ اينك

اش از راه غيرمشروع كه به شـكل حـق و صـدق شـكل گرفتـه               براي رسيدن به خواسته   
  .است
  

                                                 
 .1202، ص 2صحاح، ج : رجوع كنيد به. 1
 .312، ص 5العروس، ج  تاج: رجوع كنيد به. 2
 .همان. 3
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   دوممسأله

  »يخادعون« هيئت 
به باب مفاعله برده شده براي رساندن معناي مشاركت و آن غالب و اكثر است، و براي                 

) فَعلَ( و ثالثي مجرد  ) أفعل( غه مانند ضاعف به معناي ضعف و به معناي باب افعال          مبال
او  (،و باعدته يعني ابعدته   ) و را سالمت دارد   تخدا  ( ،مثل عافاك اهللا به معناي اعفاك اهللا      

دزد  (،و بارك فيه، و عاقبت اللص     ) خدا او را بكشد    (،و سافر، و قاتله اهللا    ) را دور كردم  
و طارقت النعل و يهاجر الي اهللا، و يراؤون النّاس، و نـافقوا، و شـاقّوا، و                 )  كردم را دنبال 

عاجله، و بارزه، و ساعده، همه به معنايي اسـت كـه متقـوم بـه طـرفين نيـست و بـراي            
  . باشد مشاركت نمي

 هيئت  برايهاي متعدد    كند كه التزام به وضع     ، اين شبهه به ذهن خطور مي      بنابر اين و  
 اهل تحقيق برخي آن سبب آن در غير مشاركت مشكل است و به راواني كاربردف از پس
هيئت مفاعله تنها براي تعديه و رسانيدن ماده به غير اسـت،            كه    ظاهر اين است   :اند گفته

ي گفتـه   قتـ كنـد پـس و     براي نمونه كتابت جز تعديه ماده را به مكتوب اليه اقتـضا نمـي             
كاتَبه كه بر   : اليه است به خالف قول ايشان      مكتوب بدون تعديه به     ،الحديث شود كتب  مي

كند چنانكه اگر بخواهند اين معنا را با ثالثي مجرد برسـانند              تعديه ماده به غير داللت مي     
:  و چه بسا هيئت مجرّد تنها بر نسبت متعدي داللت كند، مانند            ؛اليه  كتب: بايد گفته شود  

 ه مفعول در هيئت لحـاظ نـشده اسـت، هـر           ، مگر اينكه رسانيدن ماده ب     اًضرب زيد عمر  
چند الزمة اين نسبت باشد، برخالف، ضارب زيـد عمـراً، زيـرا تعديـه و رسـانيدن بـه                    

  1.مفعول در مفاد هيئت لحاظ شده است
هرگاه متكلم بخواهد از وقوع قتل خبر دهد، بدون توجه بـه وقـوع       : و به تعبير ديگر   

قاتل زيد؛ زيرا خبـر دادن      : جايز نيست بگويد  قتل زيد و    : آن بر غير، ناگزير است بگويد     
باشد، پـس از اينجـا دانـسته          به چيزي زايد بر آنچه قصد كرده و در نظر گرفته است مي            

شود كه هيئت مجـرد متعـدي موضـوع بـراي حكايـت از صـدور نيـست و نـسبت                      مي

                                                 
  .2، ص 1حاشية مكاسب، محقق اصفهاني، ج . 1
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اليه را نياز دارد، به خالف هيئت مفاعلـه، ولـي پـس از بحـث                 صدوري از تالزم منتسب   
هاي اشتقاقي مراجعه كنيم اختالف آنها را در معنـاي مـالزم بـراي               بسيار هرگاه به هيئت   

يابيم، براي مثال هيئت تفاعل در صورت رساندن معنـاي شـركت، بـه               تعدد موضوع مي  
، و در صـورت رسـاندن       »تـضارب زيـد و عمـرو      «: رود مانند   اي به كار مي     صورت ويژه 

، »تبـارك اهللا رب العـالمين     «: رود ماننـد    مـي  معناي غير شركت به صورت ديگري بكار      
و التزام به اشتراك به خاطر فراواني آن سزاوارتر از التـزام             ؛»تعالي اهللا ملك الحي القيوم    «

  .پس بينديش به مجاز است،
افزون بر اين، با ادعاي اينكه هيئت مجرد براي افادة رسانيدن ماده به مفعـول وضـع                 

 باشـد   بت نـشده اسـت، بلكـه متبـادر از آن خالفـش مـي              نشده است، معلوم نيست و ثا     
: آري، چـه بـسا از سـخن خداونـد متعـال           . كه آن برخالف كلمات قوم است     طور    همان

 استفاده شـود    ».دهد  دهند و او آنها را فريب مي        خدا را فريب مي    1؛يخادعون اهللا و هو خادعهم    «
 »يخادعون اهللا «شك معناي    كه هيئت براي شركت نيست، وگرنه تكرار الزم آيد، زيرا بي          

  .دهندة ايشان است با اين همراه است كه خداوند متعال فريب
در اسـتعماالت شـناخته شـده        مگر اينكه گفته شود اينجا از صنعت تجريد است كه         

إسراء كه عبارت از سـير در شـب اسـت ولـي افـزون بـر آن، قـرآن كـريم                      : است مانند 
  . پس نيك بينديش2؛»سري بعبده ليالًأسبحان الذي «: گويد مي

  

   سوممسأله

  »نفس«كلمة 
و نفـس يعنـي     . نفس او خارج شد؛ يعني روح او خارج شـد         : شود روح، گفته مي  : نفس

                                                 
  .142/ نساء . 1
شود، ولي در اينجا اسـراء از معنـاي در شـب تجريـد        فهميده مي » اسري«سير و حركت در شب از       . [1/ اسراء  . 2

  ].مترجم. تشده اس
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نيـز از معـاني     [دفق نفسه؛ يعني خون او بيرون آمد، و جسد و عين            : شود خون، گفته مي  
  عنـاي  و نفـس بـه م     . شـود  و از نفس، شخص و انسان به طور كامـل اراده مـي            ] اند  نفس

آنچـه   1؛علم ما في نفسكأتعلم ما في نفسي و ال «: شود رود و گفته مي  به كار مي »نزد«
المـوارد   ، پايـان آنچـه در أقـرب   ».دانم داني و من آنچه در نزد تو است نمي در نزد من است تو مي   

  2.است
  باشـد، پـس آنچـه        كه نفس به معناي خـون اسـت، مجـاز مـي           اين: و گفته شده است   

  و در  .  نفس او جاري شـد يعنـي خـونش جـاري شـد              كه  آمده است  »صحاح«در كتاب   
  مـا  «و در حديث آمده است كـه        .  كه دفق نفسه، يعني خون او جاري شد        »اساس«كتاب  

.  مجاز است  »كند حيواني كه خون روان ندارد، آب را نجس نمي        ؛  ال نفس له سائلة اليتجنس الماء     
  .اند اين حديث ثابت نشده است  گفته»صحاح«نويسان بر كتاب  بعضي حاشيه

همانا خون نفس ناميده شده است، زيرا نفس به خروج خون خارج   : بري گفت  و ابن 
  . شود مي

 ايـن   تر  نادرست از كاربردهاي مجاز است و     3و نفس به معناي جسد و به معناي عين        
 »نـزد « زيرا آنچه در آيه است به معناي ،مطلب مشهور است كه نفس به معناي نزد است       

كـه پنهـان    طور     همان ؛»نفس« به معني نزد است نه كلمة        »في نفسك «نيست، بلكه جملة    
  . نيست و در كلمات اهل لغت موارد بسياري است كه جاي بحث و خدشه دارد

و قـرآن كـريم     ] هـاي مرجـع    كتاب[براي محقق متبحر در علوم، كه به كتب لغت          و  
  يم كـه بـه بـيش از سيـصد مـورد      كند ـ با كثرت كاربرد نفـس در قـرآن كـر     مراجعه مي

شود كه نفس نه تنها جهت روحاني است و نه بدن خالي از جهـت   رسد ـ آشكار مي  مي
روحاني؛ بلكه نفس، فرد پايدار و پيوسته به زندگي انساني است؛ چه آن زنـدگي مجـرد     

.  زيرا اعتقاد به روح محل اختالف است، نه اعتقـاد بـه نفـس         ؛روحاني باشد يا غيرمجرد   
) نفـس (به شخصيت و ذات هر چيزي به دليل توسعه و گسترش در لغـت               ، گاهي   آري

                                                 
  .116/ مائده . 1
  .1328، ص 2الموارد، ج  اقرب. 2
  .359، ص 4العروس، ج  تاج: رجوع كنيد به. 3
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شود، و از جمله به خداوند سبحان نيز گفتـه شـده اسـت و گـاهي بـر روح و                       گفته مي 
اي خاص از آن گفته شود كه اين هم نوعي از توسـعه اسـت كـه                  جهت عقالني و مرتبه   

  .ام به معاني متعدد مانعي نداردي، التزفرعنيازمند به قرينه است و از نظر عقلي و 
نفس به معناي ذات و ذات هر چيـز اسـت و بـه ايـن معنـا بـه                : و اگر خواستي بگو   

شود و به اين معنا در كتاب قرآن بسيار بكار رفته است؛ جز اينكه                جمع بسته مي   »انفس«
 قرينـه   كاربرد فراوان آن در افراد انسان به حدي رسيده است كه ديگر افراد اين معنا، به               

و كتبنا عليهم فيهـا انّ      «اين كالم خداوند متعال نازل شد كه         هنگامي كه    ولي. نياز دارد 
و در تـورات بـراي آنهـا     1؛النفس بالنفس و العين بالعين و االنف بـاالنف و االذن بـاالذن       

 آيه  »نوشتيم كه نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و بيني در برابر بيني و گوش در برابر گوش                    
له ظهور دارد در فردي از معناي موضوع .  

باشد زيرا، اين ادعا ممكن است كه  و توهم اينكه قرينه بر آن موجود است مردود مي
مانند خود ضمانت شده اسـت و آن  ه اين باشد كه هر چيزي به »النفس بالنفس«مراد از   

ف اجـزاي  عام است و اما در اجزاي انسان به طور ويـژه حـق قـصاص اسـت بـه خـال         
  .غيرانسان از اموال، چه حيوان باشد يا غيرحيوان

  
  هشياري

وضـع عـام و     نفس از الفاظي اسـت كـه بـه        : چه بسا به ذهن خطور نمايد كه گفته شود        
هـو   «كند كـه   له خاص وضع شده است كه اين كالم خداوند متعال آن را رد مي              موضوع

) نفـس ( كه شما را از يك شـخص   اوست 2؛ و جعل منها زوجها    ةٍالذي خلقكم من نفس واحد    
  .يابي  درمي، پس تدبر كن».آفريد و همسر او را از جنس او قرار داد

  

                                                 
  .45/ مائده . 1
  . 189/ اعراف . 2
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  آگاهي

ـ  »نفس سائل، نفـس جـاري و روان       «در متون فقهي      خـون آمـده اسـت و در         ه معنـاي   ب
ـ «: الرضا كـه در آن آمـده اسـت         روايات ما از آن اثري نيست مگر در كتاب فقه          س جنالي

كند مگـر حيـواني كـه داراي خـون           آب را نجس نمي   ؛  ان ذونفس سائله، اي ما له دم      الماء إلّا حيو  
 اينكه   و بنابر اين استفادة    2. و در حديثي از اهل سنت به آن اشاره شده است           1».روان باشد 

آري، بنابر آنچه از ما دانستي جواز اطالق        . خون يكي از معاني نفس باشد، ممكن نيست       
ا زندگي حيواني در نظر عرف وابسته به خون است و به            نفس بر خون ممكن است؛ زير     

بلغـت القلـوب    «: شـود  كـه گفتـه مـي     طـور      همـان  رود رفتن خون آن زندگي از بين مي      
 گذشتهاي توسعه است بر وجهي كه در           زيرا آن هم گونه    ».ها به گلو رسيدند    جان 3؛الحناجر

  .به تفصيل، بيان گرديد
 »ولكـن اليـشعرون   «: خن خداونـد متعـال    و معناي شعور هنگام بيان و توضـيح سـ         

  .  تعاليشاءاهللا   انآيد؛ مي

                                                 
  .92، ص )ع(فقه منسوب به امام رضا. 1
  .96، ص 5، ابن اثير، ج يةالنها. 2
  .10/ احزاب . 3
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  قرائت 
  1. مشهور است»يخدعون« و در موضوع دوم »يخادعون«در موضع اول . 1

 قرائت  »يخادعون«كثير و نافع و ابوعمرو در دو موضع براي همانندي دو لفظ              ابن. 2
  2.اند كرده
زيرا فعـل    ،اند   قرائت نموده  »يخدعون«ضع   در دو مو   3ةعبداهللا بن مسعود و ابوحيا    . 3

  . است»خدع«در هر دو موضع از 
 به ضم ياء و فتحة خاء و كـسرة          »و ما يخَدعون  «: مورق عجلي قرائت كرده است    . 4

 اراده كـرده اسـت و آن را بـه قتّـاده              را »يختـدعون « كـه    بنابر اين دال مشدد بدون الف،     
  4.نسبت داده است

 به ضم ياء و فتحـه خـاء و تـشديد     »و ما يخَدعون  «: شده است و همچنين قرائت    . 5
  5.كه بر بسياري و فراواني داللت دارد

ابوطالب عبدالسالم بن شداد و جارود بن ابي سبره به ضمة ياء و سـكون خـاء و                  . 6
و ما يخْدعونَ إلّا عـن انفـسهم؛ جـز از سـوي خودشـان فريفتـه                 «فتحه دال بنابر معناي     

كـه در كـالم     طـور      همـان  اند، پس حرف جر حذف شده اسـت         قرائت كرده  ».شوند  نمي
  7.است] حرف جر حذف شده[ »من قومه« يعني 6»و اختار موسي قومه«: خداوند متعال

  8. به فتحة دال»و ما يخادعون«: اند گفته شده است، بعضي قرائت كرده. 7
كند بدون اينكـه بـه آن        هاي ديگري را تحمل مي     و پنهان نيست كه آية شريفه قرائت      

                                                 
  .63، ص 2سير كبير، ج ؛ تف55، ص 1البحرالمحيط، ج : رجوع كنيد به. 1
  .57، ص 1؛ البحرالمحيط، ج 63، ص 2؛ تفسير كبير، ج 196، ص 1الجامع الحكام القرآن، ج : رجوع كنيد به. 2
  .63، ص 2؛ تفسير كبير، ج 55، ص 1البحرالمحيط، ج : رجوع كنيد به. 3
  .196، ص 1؛ الجامع الحكام القرآن، ج 57، ص 1البحرالمحيط، ج : رجوع كنيد به. 4
  .57، ص 1البحرالمحيط، ج : رجوع كنيد به. 5
  .155/ اعراف . 6
  .57، ص 1؛ البحرالمحيط، ج 196، ص 1الجامع الحكام القرآن، ج : رجوع كنيد به. 7
  .57، ص 1البحرالمحيط، ج : رجوع كنيد به. 8
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معناي اراده شده زيان بزند پس ممكن است كه در همة جمـالت بـه صـورت خطـاب                   
  .آري در آوردن به ضمير جمع غائب نوعي التفات است. قرائت شود

رسد، به شـرط ضـرب احتمـاالت ذكـر       احتماالت به بيش از دويست مي بنابر اين و  
به باب افعال و تفعيل و افتعال، و آنچه         شده در محتمالت ديگر از فعل مجرد و متعدي          

اي كه قرائت ثابت و معتبر، قرائت موجود اسـت و تجـاوز از               بارها از ما دانسته و شنيده     
انّ القـرآن نـزل   «ها جايز نيست و آنچه در روايات وارد شده است كه  آن به ديگر قرائت  

يگر و جايگاهي بلند     براي آن بحث د    »قرآن بر هفت حرف نازل شده است       1؛ احرف ةعلي سبع 
  .تعاليشاءاهللا   انكنيم؛ هاي تحريف آن را ذكر مي است كه در بحث

                                                 
  .99 ص ،6؛ صحيح مسلم، ج 358، ص 2؛ خصال، ج 369، ص 1، ابن اثير، ج يةالنها: رجوع كنيد به. 1
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  تركيبو نحو 
اي است كه براي بيان حـال منـافقين آورده شـده اسـت و تفـسير                   جمله »يخادعون اهللا «

  باشـد و ماننـد ايـن اسـت          حقيقت ايشان و مقصد آنان است، پس در موضـع رفـع مـي             
لنّاس يخـادعون اهللا؛ بعـضي از مـردم بـا خداونـد متعـال نيرنـگ                 و من ا  «: كه گفته شود  

   »كنند مي
و عطف بودن آن بر جملة پيشين به حذف حرف عاطف احتمـال دارد، كـه خـالف                 

  .اصل است
ـ اين اسـت كـه بـراي    1البيان آمده است كه در مجمعطور   همانو از موارد محتمل ـ 

و اين مطلب هـم بـه       .  نصب است   است حال باشد؛ پس در موضع      »آمنّا«ضميري كه در    
  .دليل نياز جملة حاليه به واوي محذوف صحيح نيست

و ابوحيان جملة مستأنف بودن آن را احتمال داده است و مانند اين است كـه پاسـخ               
 در  كننـد،  چرا به ايمان تظـاهر مـي      : گويد مي براي پرسش محذوف است و گويا پرسنده        

با خداوند خدعـه    ؛  يخادعون اهللا «: ته شده است  در حقيقت مؤمن نيستند؟ پس گف     حالي كه   
  . و اشكال آن روشن است 2»كنند مي

 بدل باشد و بنابر وجهـي كـه اول بيـان            »يقول آمنّا « از    كه و احتمال داده شده است    
  .گردد شد به عطف بيان برمي

و ابوالبقاء، حال بودن آن را جايز دانـسته اسـت، و عامـل در آن اسـم فاعـل، يعنـي                    
 و ممكـن اسـت در       3و ذوالحال ضمير نهفته در اسـم فاعـل اسـت،          ،  باشد   مي »بمؤمنين«

و ممكن اسـت خبـر      .  باشد »و ما هم بمؤمنين   «:  خداوند متعال  راي سخن  علت ب  جايگاه
النّهـم يخـادعون اهللا و الـذين        « يعنـي    »...النّهم«براي مبتداي محذوف باشد و آن جملة        

                                                 
  .47، ص 1البيان، ج  مجمع. 1
  .55، ص 1البحرالمحيط، ج . 2
  .137، ص 1؛ روح المعاني، ج 56، ص 1البحرالمحيط، ج : رجوع كنيد به. 3
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  ».كنند ايمان آوردند خدعه ميكه  ؛ زيرا ايشان، با خداوند و كسانيآمنوا
يعنـي و آنـاني كـه بـا خداونـد        . و احتمال داده شده است وصف براي مؤمنين باشد        

يعني مؤمن نبودن مقيد بـه      [كنند مؤمن نيستند، پس منفي مقيد است         خدعه و نيرنگ مي   
 عطف يا جملة حاليه است و استثناي مفرّغ است؛ يعني با            »و ما يخدعون  «] خدعه است 

كنند مگر با خودشان؛ پس به جهت عـدم          مؤمني از مؤمنين خدعه و نيرنگ نمي      كسي يا   
  . باشد ايمان آنها از مصاديق استثناي منقطع مي
  كننـد مگـر     آنان به كسي خدعه و نيرنـگ نمـي        : و ممكن است اين ادعا مشتبه گردد      

 ـ در ايـن هنگـام ـ متـصل       اگرچـه اسـتثناء  ، آن كـذب و دروغ اسـت  زيرابه خودشان، 
  .باشد مي

بـازان اسـت و در مقـام         ايـن جملـه در موضـع هتـك نيرنـگ          : مگر اينكه گفته شود   
 ،بازگرداندن فعل آنان به خودشان است و در آن نوع ماليمي از مبالغة نمكين است، پس    

: باشـد كـه گفتـه شـود        شود، و در ايـن هنگـام صـحيح مـي            زشت شمرده نمي   از كذبِ 
و مـا يخـدعون شـيء إلّـا         : باشـد  نگونـه مـي   محذوف عنوان اعم از آن است، پس آيه اي        

كنند مگر به خودشان و در آن نوعي تحقير براي آنان       أنفسهم؛ يعني به چيزي خدعه نمي     
  .كه پنهان نيستطور   هماناست،
شـعور اسـت    منه غير ذي كند مستثني  عطف يا حال است و تأكيد مي  »و ما يشعرون  «

يل عموم است يا مقصود ايـن اسـت كـه    و امثال آن، و حذف متعلق دل      ) چيز(مانند شيء 
يابند، يا اينكه مؤمنين از سوي خداوند متعـال           نمي بازگشت نيرنگشان به خودشان را در     

 و خداونـد    1عباس روايت شده است؛    و اين مطلب از ابن    . شوند بر نيرنگ ايشان آگاه مي    
  .عالم به آياتش است

                                                 
 .138، ص 1المعاني، ج  ؛ روح58، ص 1البحرالمحيط، ج . 1
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  بالغت و علم معاني 

  وجه اول

  متعال وقوع خدعه بر خداوند 
ظاهر آية شريفه وقوع خدعه و نيرنگ بر خداوند متعال است كه قابل پـذيرش نيـست،                 

دانـد، پـس در حـق او نيرنـگ و      زيرا خداوند متعال سرّ و پنهان و نهان و آشكار را مـي      
بازان سزاوار نيست، با اينكه منافقين به دليل عدم اعتقادشان به            فريب، بنابر اعتقاد نيرنگ   

آنـان بـا    : كنند تا صحيح باشد گفته شود      م الهي با خداوند نيرنگ نمي     رسالت رسول اعظ  
به ) مخاطب( نيستند كه بر حق و      معتقد در حق مؤمنين   آنها   پس كنند، خداوند نيرنگ مي  

و به تحقيق كه براي دفاع و پاسخ از ايـن نـسبت             . وحي از جانب خداوند متعال هستند     
  در كالم الهي در سختي و مشكل افتادند

  :ر خالصه، اينجا دو مشكل استبه طو
چون منافقين به رسالت پيغمبر ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ باور نداشتند،   : نخست

  .كنند پس با خداوند نيرنگ نمي
  .نيرنگ دادن خداوند از چيزهايي است كه از اول معقول نيست: دوم

 ،شـود  نمـي باور داشتن و باور نداشتن موجب تغيير واقعيت         : و پاسخ مشكل نخست   
صلي اهللا   ـ  هرگاه پيامبر بزرگوار   بنابر اين ها نيست،     زيرا حقايق در گرو باورها و آگاهي      

كننـد، بـدون    عليه و آله و سلم ـ از سوي خداوند متعال باشد و آنـان اراده نيرنـگ مـي    
شود، خواه آن را قصد كنند، خـواه          شك، به طور مثال فريفتن بر خداوند متعال واقع مي         

  .نه
انـد،   هاي ادبي خارج از دايرة بالغت و ادب پاسـخ داده            با پاسخ : سخ مشكل دوم  و پا 
  1.خواهد بايد به كتب تفسيري مفصل مراجعه نمايد كه مي  كسي پس هر

                                                 
؛ 56، ص 1حرالمحيط، ج ؛ الب63 ـ  62، ص 2؛ تفسير كبير، ج 58 ـ  56، ص 1تفسير كشّاف، ج : رجوع كنيد به. 1

 .136، ص 1المعاني، ج  روح
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مؤمنين و پيامبر گرامي ـ صلي اهللا عليه  : باشد و پاسخ حق به اين دو مشكل چنين مي
نـد، پـس خداونـد متعـال اراده     در معرض نيرنگ از سـوي منـافقين بود   ـ  و آله و سلم

  ها و كارهاي آنـان   فرمودند ـ افزون بر توجه دادن ايشان به نفاق و نيرنگ و به سوءنيت 
ـ كه آنان را عزيز بدارد و ـ به اقتضاي عطف ـ در رديف خداوند متعال باشند تـا آنجـا     

ل خداونـد           م و تخيـمتعـال در  كه اسم آنان در كنار اسم خداوند قرار گيرد و بنـابر تـوه  
  خير و بدي شريك آنان است، پس آن رحمـت الهـي همـراه بـا شـفقت و لطـف ايـن                       

  كند تا بدانند نيرنگ منـافقين نيرنـگ بـا خداونـد و مـؤمنين اسـت و         نسبت را اقتضا مي   
به سبب آن و به جهت بزرگداشت و تشويق مؤمنين در آيه به ذكـر خداونـد و مـؤمنين             

  بر ـ صلي اهللا عليه و آلـه و سـلم ـ ذكـر شـود و او را       بسنده شده است، بدون اينكه پيام
در عنوان مؤمنين وارد نمود تا افتخار دومي براي آنان و شأن بااليي براي گروه مـؤمنين                 

  و در آن ترغيب و تشويق به اسـالم و ايمـان اسـت و اينكـه مـؤمن در مملكـت                      . باشد
 بـا خداونـد متعـال ذكـر         اسالم با پيامبر اعظم در درجه مساوي است و در محيط قـرآن            

كه فعلي كه وقوع آن بر ضد مـؤمنين اراده شـده بـه خداونـد متعـال                طوري  شود، به  مي
شود و در آن خواري و زبـوني دشـمنان و ذلّـت و پـستي بـراي بزرگـان                     اسناد داده مي  
  . جنايتكار است

  

  وجه دوم

   داللت مخادعه بر اشتراك
كنـد،   ن با خداوند و او با ايشان نيرنگ مـي         موضوع باب مفاعله، مشاركت است و منافقي      

اي از  و دوم اينكه ـ بنـابر تـاريخ ـ خدعـه     . خدعه از اوصاف ناپسند است اينكه نخست
  .طرف خداوند متعال نسبت به آنان نبوده است

و در وهلة نخست ممكن است بگوييم نيرنگ در جواب نيرنگ ناپسند نيست و اگر               
كند به سـبب آن اسـت كـه بـا خداونـد متعـال نيرنـگ                   مي خداوند متعال با آنان نيرنگ    

  . اند كرده
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ـ و گواه بر آن  بعد از ذكر شدهكه مفعول ـ  چيزي است كه در جايگاهش ذكر شده   
به است و به پيـروي فاعـل         مفاعله فاعل دوم است؛ يعني مفعول مذكور در اصل مفعولٌ         

رو  عل هستند و از اين    است، به خالف باب تفاعل كه در آن هريك از طرفين در اصل فا             
تضارب زيد و عمرو پـس آنـان نخـست و در            : گوييم شوند و مي   به شكل فاعل ذكر مي    

كنـد پـس     اند و او به پيروي و به جهت رد فعل آنان، با آنان نيرنگ مي               كننده اصل نيرنگ 
جنـگ   1؛إنّ الحـرب خدعـه    «: هر نيرنگي ناپسند نيست و در روايات وارد شده است كـه           

   ».نگ استخدعه و نير
 كه باب مفاعله بـه طـور مطلـق و در همـة مـوارد بـراي                  كرديمانكار   در پيش : دوم

   2.مشاركت باشد و ما بين موارد استعمال آن تفصيل داديم
معناي نيرنگ خداوند متعال هم اظهار آنچه از فريب و نيرنگ در قلـوب آنـان                : سوم

پس در اين هنگام    . باشد آنان مي اطالعي ايشان از آگاهي مؤمنين بر بدي حال          است با بي  
  . خداي متعال با آنان نيرنگ نموده است: صحيح است، گفته شود

و چهارم حقيقت نيرنگ و فريب، مجازات خداوند متعـال بـه دنبـال اعمـال آنـان و          
اين نيرنگ بـه ضـد آنـان بازگـشت           اينكه   مالكات افعال آنان است بدون آگاهي آنان بر       

  .گردد يكند و به خودشان بازم مي
  

  وجه سوم

   مشاركت مؤمنين در نيرنگ
آن  چنـد  موضوع مشاركت وقوع نيرنگ از سوي مؤمنين نيز نسبت به منافقين است، هر            

  . نفي شده است و در تاريخ شاهدي بر آن نيست
مگر اينكه گفته شود كه گروهي از خواص مؤمنين بر نيات منـافقين آگـاه بودنـد، و                  

                                                 
 .246، ص 20؛ بحاراالنوار، ج 14، ص 2، ابن اثير، ج يةالنها. 1
 .نگاه كنيد به مسألة دوم بحث واژگان آية نهم. 2
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پيامبر اعظـم ـ صـلي اهللا عليـه و آلـه ـ در زمـرة مـؤمنين         شايد براي اين نكته است كه 
شـود، بـه      از سوي مؤمنين نيز نيرنگ متوجـه آنـان مـي           بنابر اين و  . گنجانيده شده است  

  .سبب اينكه ايشان آنچه را عليه مؤمنين قصد كرده بودند، كتمان كردند
  

  وجه چهارم

  جهت نيرنگ
كاران قصد نيرنـگ       است؛ يعني فريب   كند كه نيرنگ عام    حذف متعلق عموم را اقتضا مي     

دارند، ولي جهتي كه به آن با خداوند متعال و مؤمنين نيرنگ كردند، ممكن است اظهـار            
اسالم و ايمان يا هر دو با عمل به وظايف اسـالمي و غيـر آن باشـد، از آنچـه سياسـت                   

  .شيطاني خواستار آن است
شـود زيـرا كـالم خداونـد     و ممكن است ادعاي جهت خاصي از آية پيشين استفاده           

 بر اين شاهد است كه آنـان بـا          »و من النّاس من يقول آمنّا باهللا و باليوم اآلخر         «: متعال
كنند مطابق آنچه تفصيلش در       مي  و معاد يا با اسالم و رسالت نيرنگ        مبدألباس ايمان به    
  .آن آيه بيان شد

  

  وجه پنجم

   عموميت آيه
وم زماني است و اختصاص به گروهي خاص        هم عم و  در اين آيه هم عموم افرادي       

كند كه اين آيه و آيه پـيش نـاظر            تاييد مي  »و الذين آمنوا  « :ندارد، و عموم قول خداوند    
به گروهي خاص و اشخاصي معين نيست؛ برخالف نظر جمعي از اهل نظر در تفسير و                

  .تأويل
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  وجه ششم

   سبب خداع
ن از ايـن نيرنـگ بپرسـد؟ و اگـر     تواند از سبب نيرنگ منافقين و هدف آنـا      كسي مي 

منـدي اسـت كـه       داشت و بهره   هدف آنان سهيم شدن با مؤمنين در بزرگداشت و گرامي         
باز باشند؛ زيرا آن از مصاديق تقية مداراتي است و شخص متّقي             شود نيرنگ  موجب نمي 

باز نيست، پس منافقين، اسالم و ايمان را براي بدست آوردن منافع مهـم زنـدگي                 نيرنگ
كه تقية مداراتي بـه جهـت حفـظ وحـدت اسـالمي و              طور     همان كنند، يايي اظهار مي  دن

  . اجتماعي و عمومي جايز استيها دوستي
و اگر قصد و نيت محافظت بر جان و اموالشان از دولت قوي اسالمي است، آن هم                 

كه در شريعت اسـالمي جـايز       طور     همان مناسب مفهوم خدعه و نيرنگ و فريب نيست؛       
  .يابيم از مصاديق نيرنگ و فريب باشد، مي اينكه ه را بدونبودن تقي

و اگر مقصود كسب اموال و غنائم از سرزمين كفار و مانند آن، يا مقصود تجسس و                 
هاي مسلمين است، پس آن از مـصاديق نيرنـگ و         تفحص از امور اسالم و مراكز و خانه       

  .فريب است
 وارد  1اند از مصاديق نيرنگ باشد؛    تو  پس آنچه در كتب تفسير آمده كه همه موارد مي         

  .نيست
  

  وجه هفتم

   اسلوب آيه براي افادة رسوايي منافقين 
بـراي بيـان رسـوايي      ) پـس از آيـه سـابق      ( اشكالي بر اين ادعا، وارد نيست كه اين آيـه         

باشـد و در آن نـوعي فريـاد          در مقام توبيخ و سرزنش آنان مـي       . منافقين نازل شده است   
كه آنان به دنبال نيرنگ و فريب خداوند و مؤمنين هستند و آشـكار              عليه آنان است و اين    

                                                 
 .57، ص 1؛ البحرالمحيط، ج 67، ص 2؛ تفسير كبير، ج 47، ص 1البيان، ج  مجمع: رجوع كنيد به. 1
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 ييابند كه نيرنگ خداوند متعال و مؤمنين        در نمي  پندارند، و   سازد كه منافقين چنين مي     مي
 آيـه   بنابر ايـن   ،امكان ندارد  كه با وحي و فرشتة امين وحي الهي به غيب متصل هستند،           

  .در حكم قضيه انشايي است نه إخباري
  

  وجه هشتم

   عدم اختصاص آيه به گروهي خاص

 »مـا يـشعرون  « و »ما يخدعون« و »يخادعون اهللا«تواند فعل مضارع    همانطور كه مي  
اشاره و خبر به ايـن باشـد كـه موضـوع مزبـور و نيرنـگ مـذكور از اوصـاف ثابـت و                         

اي    مورد آيـه طائفـه     باشند و  باشد، پس مقصود گروهي خاص مي      هاي خاص مي    ويژگي
هاي آنها، در ذيـل    نام،هاي تفسير است و به طور اجمال     گونه كه در كتاب   آن. استمعين  

  .آية پيش آورده شد
همچنين ممكن است كه فعل مضارع خبر دهد كه اين صفت، صـفتي خـاص بـراي                 

ها و در تمـام       ، بلكه امري ثابت براي گروهي از مردم در طول زمان           نيست گروهي معين 
و « شود كه موضوع ايـن آيـه        ز آنجا كه از آيه پيش ظاهر مي       ها است و ا    ها و زمان   لحظه

  .گردد باشد، احتمال دوم ثابت و الزم مي  بدون نظر به زمان معين مي»من النّاس
افزون بر آن، نيرنگ، خودنمايي و فريبكاري ايشان تكرار نـشده اسـت تـا تجربـه و                  

  .ورزيدگي ايشان را در آن ثابت نمايد
گـاهي هيئـت    :  تفسير مراغي آمده و او پنداشـته اسـت         شگفت مطلبي است كه در    و  

 تمرين  1؛مارست و زاولت  : كند و به سخن     باب مفاعله بر مهارت و ورزيدگي داللت مي       
 و تو آگاهي كه آن از داللـت مـاده اسـت نـه از                ،نمودم و ادامه دادم، شاهد آورده است      

كنـد كـه مقـصود آيـه         ميداللت هيئت، پس اين پندار كه اينجا هيئت باب مفاعله اقتضا            
  .نيز نادرست است گروهي خاص باشد،

                                                 
 .50، ص 1ج تفسيرالمراغي، . 1
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  وجه نهم

  »إلّا أنفسهم« ي استثنا
آيه بـه قـضية شخـصيه نـاظر اسـت، وگرنـه الزم               اينكه   منه دليل است بر    حذف مستثني 

بازان بازگردند با اينكه ضرورت بـه خـالف آن حكـم            ها به نيرنگ   آيد كه تمام نيرنگ     مي
گـردد كـه       به اين بازمي   »و ما يخدعون إلّا أنفسهم    « متعال كه    كند، پس كالم خداوند    مي

كننـد، پـس     كنند ولكـن بـا خودشـان نيرنـگ مـي           آنان به مؤمنين و مسلمين نيرنگ نمي      
باشد، يا مراد همة مؤمنين و مسلمين است نه گـروه مخـصوص پـس            استثناي منقطع مي  

گـردد و بـه هـر تقـدير          ازميها به خود آنان ب     بازان در تمام عصرها و زمان      نيرنگ نيرنگ 
استثناي منقطع خالف اصل است، يا كتـاب و  : استثناي منقطع است و چه بسا گفته شود    

  .آيد سنت خالي از استثناي مذكور است، و تفصيل آن در جاي ديگري مي
اش در    امكـان، جـواز و وقـوع آن و نيكـويي          : و آنچه پژوهش شده و صحيح اسـت       

ست و همان تأكيد عموم و موجب صـراحت جملـه در            طور جدي ا   ادبيات و بالغت به   
  . استغراق و اطالق است

 امكان دارد آيه از مصاديق استثناي متصل مفرّغ باشـد و محـذوف از               جاايندر  ولكن  
و مايخدعون انـساناً أو احـداً إلّـا أنفـسهم؛ و     «: گردد عناوين عام باشد كه آيه اينگونه مي    

باشـد،    و آن از مصاديق كذب نمـي »گر خودشان را  دهند م  انسان، يا احدي را فريب نمي     
 گـردد، پـس    زيرا نظر قرآن به اين است كه زيان نيرنگ در حقيقت به خود آنـان بـازمي                

نوعي ادعا يا مبالغة نيكو است يا آيه در مقام سرزنش آنان بـه بازگردانيـدن نتـايج                  اينجا  
  .صفات فاسد به صاحبان و دارندگان آنهاست

  :هايي است  اينجا پرسش: و به طور خالصه
  آيا استثناء منقطع است يا متصل؟ : نخست

  شود؟  چگونه نيرنگ به خودشان به صورت حقيقي تصور مي: دوم
 دليل باشد   »و مايشعرون «: آيا ممكن است كه حذف متعلق در سخن خداوند متعال         : سوم

  ؟»ون إلّا أنفسهمو مايخدع«: منه است در اين كالم خداوند متعال بر محذوف و آنچه مستثني
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كـه   همانگونه   .كه دانستي التزام به هريك از دو استثنا، ممكن است         طور     همان :پاسخ
 و ماننـد آن     ءمنه عنوان شـي    ممكن است ذيل آيه دليل باشد بر اينكه محذوف و مستثني          

است؛ زيرا مقتضاي نفي فهم و ادراك از آنان، صدق عناوين غير از فهم و درك بر آنـان                 
  .كه روشن است چنان،است

آيـد، ولـي موضـوع       هاي ديگر مـي    اما نيرنگ با خودشان، تحقيق آن در بعضي بحث        
ديدگاه عرفي در اين آيات اين است كه نظر به حقيقت نيرنگ است و به آنچـه مـراد و                    
برگشت آن مطابق تبعات و مقتضيات در عوالم ديگر است يا مقصود فهماندن اين نكتـه    

فريـب او اراده شـده معلـوم باشـد، جـز فريـب              كـسي كـه      است كه هرگاه نيرنگ نـزد     
گردد  باشد، زيرا نسبت به آنان نيرنگ واقعي نيست پس به خودشان بازمي            فريبكاران نمي 

  .كنند باشند كه از آن غافلند و آن را درك نمي خورده مي و خود آنان فريب
  

  وجه دهم

   بر استثناي منقطع»و مايشعرون« داللت  

 اخـتالف اسـت و ظـاهرتر آن         »مايـشعرون «ن اشاره كرديم در مفعول      طور كه به آ    مانه
كننـد   چيزي است كه اخيراً گذشت كه آنان بازگشت نيرنگ را به خودشان احساس نمي             

 با اينكه از آگاهي مؤمنين بـر حـال          ،اند دهنده مؤمنين  به دليل اين باورشان كه آنان فريب      
  .منافقين غافلند

 منقطـع بـودن   »و مايـشعرون «اي كالم خداوند متعال اي است كه مقتض    و اينجا نكته  
منه عنوان اَحد و امثال آن ـ از آنچـه بـر موجـود داراي شـعور       استثناست و اگر مستثني

 باز هم اسـتثنا     »و مايخدعون احداً إلّا إنفسهم    «: شود  ـ باشد، آيه اينچنين مي     منطبق است 
 .فـرد بـر او صـحيح نيـست    درك و فهم ندارد عنوان احد و  كسي كه    منقطع است چون  

  .بفهم و غنيمت شمار و از شاكرين باش
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  وجه يازدهم

  پيرامون مجازي يا حقيقي بودن نيرنگ
 مؤمنين را يا به وصف      يااز مشكالت اين آية كريمه، اين است كه فريب دادن آنان، خدا           

 و فريب خداوند و مؤمنين براي آنان نيز همانگونـه اسـت، پـس               ،حقيقت است يا مجاز   
تمام كلمات بر وصف حقيقت يا مجاز باشد، چه بسا اشكال پيش آيد، زيرا حقيقت               اگر  

آيد و آن غيرمعقول است و التزام بـه          و مجاز بودن لفظ واحد در استعمال واحد الزم مي         
كثيـر حقيقـي و مجـازي در كتـاب الهـي، كـه از ايـن              ]دو معناي [كاربرد لفظ واحد در     

  .ت، اشكال بيشتري داردها خالي اس احتماالت و پيچيده گفتن
اسـت،  ] خَـدع [بـه معنـاي فعـل       ] مخادعـه [ متعين است كه اينجا مفاعله       بنابر اين و  

  .هاي آن را دانستي چنانكه فراوان است و مثال
اند و آن     هاي مجازي پنداشته   اين مشكل پيرو آن چيزي است كه در كاربرد        : گويم مي

  .ضع شده استباشد در غير آنچه براي آن و استعمال لفظ مي
مجاز از انواع بازي با معاني است نه        : ولي بنابر آنچه صحيح و شايسته تصديق است       

انـد، مگـر اينكـه يـك         له خود به كار رفته     ها در موضوع    زمان ةلفظ، و همانا الفاظ در هم     
شـود، كـه اراده    مرتبه از آن، انتقال مخاطب به معاني ديگر نزديك به آن معاني اراده مـي          

 و توسعه در معناي      استعمالي، و يك مرتبه از باب ادعا       بت به آن است نه ارادة     جدي نس 
پس نيرنگ در هر يك از دو لحـاظ، در معنـاي لغـوي آن بنـابر ارادة                  ] باشد  مي[حقيقي  

هاي واقعي اسـت،     استعمالي، به كار رفته است و همانا اختالف در اهداف جدي و اراده            
 مجاز بودن آن نيـست، زيـرا حقيقـت و مجـاز از              پس در اين هنگام منعي از حقيقت و       

  .اوصاف معاني است نه الفاظ؛ بينديش و غنيمت بشمار
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  كالم

  ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم پيامبر گرامي ـ علم 
  انـد   اهل كالم در علـم پيـامبر اكـرم ـ صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم ـ اخـتالف نمـوده           

ر علم به خداوند متعال شبيه است مگر در جهت  ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ د   اوكه
داند مگر از جانب  ذاتي و غيري؛ يا اينكه او ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ غيب را نمي  

چيزي  داند؛ يا اينكه او به علم اختياري به هر         وحي و با استثنا نمودن وحي غيب را نمي        
  .نددا داند و اگر نخواهد نمي عالم است كه اگر بخواهد مي

و چه بسا از اين آيه شريفه گفتار اول استفاده گردد؛ براي اينكـه اگـر فريـب پيـامبر                    
هـاي   فريب خداوند باشد و او ـ صلي اهللا عليه و آله و سـلم ـ آگـاه  بـه فريـب       همانند

] پس[داند،   وحي مي  كه خداوند متعال به غير    طور     همان باشد؛  ايشان از غير راه وحي مي     
فريب خداوند و پيامبر از يك باب است، نام او ـ صلي اهللا عليه  نكه  ايبه جهت اشاره به

يخـادعون اهللا و  : و اگـر آيـه اينچنـين بـود     .و آله و سلم ـ در اين آيه حذف شده است 
رسوله و الذين آمنوا، ظاهر آيه اين بود كه فريب او ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ مانند   

فريب پيامبر ـ  صـلي اهللا عليـه و      اينكه است بهفريب مؤمنين است، و در حذف اشاره 
ـ و فريب خداوند متعال از يك نوع است و از فريـب بـه وصـف حقيقـت،                    آله و سلم  

 و از آنجا كه خداونـد متعـال عـالم بـوده             ،شود  خورده به فريب استفاده نمي     جهل فريب 
 به آنچه قصد و يش از نزول آيهپپيامبر گرامي ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ هم   . است

گـردد و هنگـامي كـه آن را          اراده كرده بودند، آگاه بود، حيله آنـان بـر خودشـان بـازمي             
  .كنند  نميدانند و احساس نمي

پيامبر اعظم ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ در ايـن آيـه، داخـل در      : و اگر گفته شود
و ـ صـلي اهللا عليـه و     است، پس فريب و نيرنگ منافقين متوجه به ا»الذين آمنوا«جمله 

  .آله و سلم ـ نيز هست
اين در بسياري از موارد خالف چيزي است كه از كتـاب ارزشـمند قـرآن                : گويم مي
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شود و برخي از آنها بيان شد، و به سبب آن ذهن همة مفسرين به خالف آن                  استفاده مي 
ه و سلم ـ يكـي    فريب خداوند و پيامبر گرامي ـ صلي اهللا عليه و آل بنابر اينرفته است، 

اي نيـست كـه جهـل خداونـد      شك نسبت به خداوند متعال بگونه است و از آنجا كه بي     
طـور    هماننيز ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلمـ متعال را الزم داشته باشد، امر نسبت به او  

  .است
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   فلسفه

  بحث اول

  استناد فعل به خداوند متعال
كردند نه خداوند متعـال؛    مي و آله و سلم ـ نيرنگ منافقين با پيامبر اكرم ـ صلي اهللا عليه 

در جايگاه قرب معلول پس نسبت نيرنگ به خداوند متعال دليل بر اين است كه چه بسا    
  هـايش بـه علـت اسـتناد          اي است كـه افعـال و ديگـر نـسبت            به علت به گونه   ] نزديك[

كـه در حـديث   ر طـو   همانـصف مجاز و ادعا نيست، بلكه بنده  شود و آن به و داده مي
جويـد تـا او را دوسـت         به من نزديكي مـي    ] مستحبات[پيوسته بنده با  نوافل       «: ـ است

شنود و چشم او گـردم   بدارم، پس هرگاه او را دوست داشتم گوش او شوم كه به آن مي     
) تبـه شـد   (گويد و دست او كـه بـه آن           بيند و زبان او كه به آن سخن مي         كه به آن مي   

گردد، ايـن كـالم خداونـد         آن بازمي  مانند و به    1».رود و كه به آن راه مي     گيرد و پاي ا     مي
آنگاه كه تير انداختي تو تير نينداختي ولكن خدا          2؛و مارميت إذ رميت ولكنّ اهللا رمي      «: متعال

و كسي كـه پيـامبر را        3؛من يطع الرسول فقد اطاع اهللا     «: و سخن خداوند متعال   » تير انداخت 

إنّ الذين يبايعونك   «: و كالم خداوند متعال   » وند را اطاعت كرده است    شك خدا   اطاعت كند بي  
و » بندنـد  ترديـد بـا خداونـد پيمـان مـي           بندند، بي  همانا كساني كه با تو پيمان مي       4؛يبايعون اهللا  إنّما

تر از نسبت به معلول است؛ بنـابر آنچـه در              بلكه نسبت افعال به علت قوي      .ديگر موارد 
  .لسفه بيان گرديده استهاي امور عامه ف بحث

ـ ها در آن شريك هستند،       اين حكم كلي و عام است كه تمام معلول        : اگر بگويي  س پ
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  دهنــده خداونــد  فريــب اينكــه گــردد بــه  نيــز برمــي»يخــادعون«كــالم خداونــد متعــال 
يخـادعون اهللا و هـو      «: كه در كالم خداونـد متعـال آمـده اسـت          طور     همان متعال است، 

  1.»خادعهم
اينكه در هر فعل جهت كمال و جهت نقص است و آنچه كمـال              جز  ري؛  آ: گويم مي

گردد، و هر معلولي در آن جهت كمال و جهت           فعل به آن است به خداوند متعال بازمي       
نقص است پس جهت كمال آن از خداوند متعال است و از آنجا كه او ـ صلي اهللا عليـه   

  آميختـه نـشد، پـس آنچـه از      و آله و سلم ـ به نهايت كمال رسيد و جـز بـا يـك فقـر     
ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ صادر شود استناد آن به خداوند متعال صـحيح اسـت     او

به جهت اداي اين حق كه معلول شأن علت است و هرگاه معلول بـه بـاالترين مراتـب                   
گـردد، بلكـه آنچـه بـر او واقـع و از او               قرب و اهميت رسيد، فعل او به خودش بازنمي        

باشـد، ولـي آنچـه بـه جهـت نقـص             تر مي  گردد از جهت ارتباط به علت قوي       صادر مي 
و ؛  و مـا يخـدعون إلّـا أنفـسهم        «: از آن رو گفت   و  . گردد معلول است به خودش برمي    

 پس نيرنگ ايشان نيرنگي است كه بـه جهـان نقـص و امـور                »نيرنگ نكنند مگر به خودشان    
ي اسـت كـه جهـات كمـال و خيـر            گردد و اينها در برابر علّتـ        عدمي و شرّ محض برمي    

  .محض و وجود صرف است
  

  بحث دوم

  اعمالپيامدهاي  
هاي بيان شده در موضوعات نفس و معاد اين است كه نتايج اعمال و صفات از                 از بحث 

و نـص، شـهود و برهـان بـر آن           ست  ي است و مناقشه در اين اصل ممكن ن        اصول مسلّم 
» و ما يخـدعون إلّـا إنفـسهم       «ند متعال   دهد و به اين اصل اصيل كالم خداو        مي گواهي
دهد، و ظاهر آن اين است كه آنان بـا خودشـان در آن حـال نيرنـگ                     و آگاهي مي    اشاره

                                                 
   .142/ نساء . 1
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گـردد و نظـر بـه        كنند و زيان نيرنگ، و اثر حيلة بد هنگام نيرنگ به سوي آنان بازمي              مي
فريبكـاري و در    باشد، بلكه آنـان اكنـون در         هاي آينده نمي   بازان در زمان   مجازات نيرنگ 

گرو نتايج اعمال و افكار و صفاتشان هستند، ولي به سـبب نهايـت فـرورفتن در جهـل                   
  .فهمند يابند و نمي درنمي
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  عرفان

   اولمسأله

   داراي همه كماالت ذات اسمِ»اهللا« ةكلم
در علوم بيان شده است كه حمل هر شيء بر شيء به جهت اتّحاد اسـتوار اسـت و بـه                     

 بـراي مثـال   1معيت ـ به هر شكل ممكن ـ هو هويت، صـحيح اسـت،    سبب آن اتّحاد و 
حمل سفيد بر جسم به دليل همراه بودن سفيدي با جسم صحيح است و حمل عالم بـر                  

 بنـابر ايـن  . انسان به خاطر نوعي از معيت بين صـورت علمـي و انـسان صـحيح اسـت       
  .»او همراه شماست 2؛هو معكم«: گويد كه قرآن كريم مي هنگامي
هـاي   تر از ديگـر معيـت      آيا اين معيت ضعيف   : توانيم از اين همراهي پرسش كنيم      مي

 بنابر ايـن  هاي ديگر است؟     تر از معيت   اشاره شده به آنهاست يا به مراتب و مراحل قوي         
حل مشكل آية شريفه به ترك ذكر پيامبر اعظم الهي و به آوردن كلمة جالله بدون لزوم                 

 صـغري و كبـري از كتـاب         بـر اسـاس    اين هديـة الهـي       كفر و الحاد ممكن است، بلكه     
هو معكم  «: ارزشمند قرآن گرفته شده است، اما كبري اين سخن خداوند متعال است كه            

و اما صغري به خاطر اين آيه و ديگر آيـاتي كـه             » .او با شماست هر كجا باشيد      3؛أينما كنتم 
كنند مانند كالم خداوند     ميكنند و به حكم واحد حكم        ميان دو اسم پيوستگي برقرار مي     

  . و مانند آن4»إنّ الذين يبايعونك انّما يبايعون اهللا«متعال كه 
 آنچـه گفتـه شـده       :شـويم  شده در فنّش، يادآور مـي      و به سبب آن و ديگر امور ثابت       

اسمي است براي ذات داراي همه كماالت صحيح است و شكّي در            » اهللا«است كه كلمه    
  .مارآن نيست؛ بفهم و غنيمت ش
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   دوممسأله

   نيرنگ خداوند متعال است، هر نيرنگ
ممكن است آيه در مقام افادة اين باشد كـه نيرنـگ الهـي و نيرنـگ كـساني كـه ايمـان                       
آوردند، دو نيرنگ نيست، بلكه نيرنگ آنان، همان نيرنگ الهي است كه در نيرنـگ آنـان                 

و  وجود نـدارد     شود و اين مفهوم حرف عطف است، پس اينجا جز يك نيرنگ            ديده مي 
  .باشد انتساب آن به همه صحيح مي

  نيرنـگ ايـشان بـا خودشـان بنـابر آنچـه             اينكـه    بلكه آنجا نكتة ديگري اسـت و آن       
شـود و شـايد معنـاي        اند از نيرنگ خداوند متعال خارج نمـي        گمان كرده و تخيل نموده    

 ايـن اسـت     ».شيدو نقشه كشيدند و خدا نقشه ك       1؛و مكروا و مكر اهللا    «سخن خداوند متعال    
  كه حيله از صفات ذاتي ايشان نيست بلكه حيله و نقـشه هـم از خداونـد متعـال اسـت                     

كننـدگان   كـشان و حيلـه      ها است، زيرا او بهترين نقشه      مگر اينكه حيلة الهي بهترين حيله     
  .است

  انـد بـه نفـوذ توحيـد و حـق            مـشغول كـساني كـه       براي توجه ذهن   اين امور را جز   
نظـر  به پـايين آوردن مقـام بلنـدش         اينكه   بدون   ،گويم   نمي سكناتدر جميع حركات و     

تعـال و او بهتـرين      بـريم بـه خداونـد م       پنـاه مـي   داشته باشم؛ و از مكر و حيلة مكـاران          
  .گرست ياري

                                                 
   .54/ آل عمران . 1
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  اخالق و ادبپند و 
و چـه   . هاي پست نيرنگ است و ضد آن صراحت و راستي است           از اخالق نكوهيده و صفت    

ت و بسياري از آنچه همراه آن است نيكويي و زشتي را جز به جهـت                 اين صف  :بسا گفته شود  
كند حيلـه و     ندارد، پس كسي كه براي احقاق حق و ابطال باطل حيله مي           در بر   ها   آثار و هدف  

  .باشد كار مي دهد از فريبكاران زشت فريب او نيكو است و كسي كه بالعكس انجام مي
قسيم واقعي بـه نيكـو و زشـت تقـسيم           اوصاف به ت  : شود  نظر تقويت مي  در  و آنچه   

رود و اسـتعمال      شود مگر اينكه گاهي شجاعت و سخاوت در جهت شرّ به كـار مـي               مي
باشد نه استعمال آنها در ذات شجاعت و سخاوت، و گاهي فريب،             آنها در شر زشت مي    

اسـت پـس   طـور    همـان رود، كه آن نيز نيرنگ، حيله و مانند آن در ناحية خير به كار مي         
اي كـه     نيكوست كه عامل به سبب ابتال و گرفتاريش به حيلـه           هنگامي به كارگيري    خود

  .در ذات مذموم و به حق پست است، جانب اهم را ترجيح داده است
و بسيار است كه حقيقت امر بر طالب و محـصلين و بـر دانـشجويان علـوم پنهـان                    

 كه حـسن و قـبح آن        شوند  كنند و معتقد مي     ها و عناوين خلط مي      بين جهت  و ،گردد مي
اوصاف ـ بنابر اختالف تعابير ـ ذاتي يا طبعي يا فطري است بـا اينكـه مطلـب آن طـور       

  .اند  نيست كه پنداشته
طور جدي نكوهيده است، آري، چه بسا نيرنگ بـراي رسـيدن بـه                نيرنگ به : گزيده

نيرنـگ  اي كـه بزرگتـر از آن    صفت مهمتر از آن يا براي رسيدن به امر و فعـل و حادثـه            
 گيـرد و فكـر آن را دنبـال          مـي  و به سبب آن، عقل نيرنگ را به كار        . است، واجب باشد  

كند تا گمراه نگردد و به سختي نيفتد، پس به كار بردن آن اوصاف نيكو و زشـت در                    مي
  . هر حال نيكو و در هر جا زشت نيست

 »نفسهمأا  و مايخدعون إلّ  «: متعالخداوند  دهد اين سخن     و بر اين گفتار شهادت مي     
شـود كـه نيرنـگ از        كه براي بازگشت نيرنگ به آنهاست، پس همانـا از آن آشـكار مـي              

ويژه كه اين آيـه      گردد و به   هايي است كه به حقيقت يا اثر به آنان بازمي          ها و زشتي   پستي
آنان نيرنگ با خداوند متعال و مـؤمنين   اينكه مقام هتك آنان و بدگويي از ايشان است به    در  
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شود كه نيرنگ در حد ذاتش از صفات زشت است؛ و     كنند، پس از آن دانسته مي       مي دهرا ارا 
  .طور عرضي و بالغير نيكو شمرده شود؛ پس تدبر كن  اگرچه ممكن است به

  : بايد بداني مسأله پس از فهميدن اين
انسان ـ بنابر نوع و عادت ـ اگرچه توانايي ايجاد همة صفات كمال و تـرك    : نخست

ويژه تحقق و ايجاد باالترين مراتـب        ها و شرور گناهان را ندارد، به       ها و زشتي   تيهمة پس 
طور اجمال اوصـاف      ها، ولي توانايي دارد كه به       پوشي از همه زواياي بدي     كمال و چشم  

  .دوري نمايد آنها و ازنپذيرد را  ها ها و زشتي در او تجلي يابد و به طور نسبي آن پستي
 صفات بزرگي كه منتهي به اعمال و افعال انـساني و اسـالمي              اوصاف و و اهتمام به    

تا به حمل شايع انسان كامـل و مـسلمان مـؤمن باشـد و بـر او                  باشد    ضروري مي  ،است
از اضداد اين صفات به ترك شرور و صفات منتهي به اعمال بد و افعـال زشـت                  دوري  

  . الزم است و از اين اوصاف نيرنگ و مقابل آن صراحت است
 مشاهده شده است كه برخي بزرگان از مسلمين به جهـت دوري از نيرنـگ و                 و گاه 

انـد ـ  و آن نبـوده     فريبكاري به بالهاي بسياري، حتي كشته شدن و اسارت مبـتال شـده  
  .است مگر به جهت نيروي ايمان، خلوص ذات، صراحت كالم و درستي عملشان

ز ساكنين در زندان شـرور       اين حروف ا   ة اگر نويسند  ؛ ارجمند و بزرگوار   ةاي خوانند 
 او  ماننـد  لكـن تـو      ،هاسـت  ها و تـاريكي    هاي زشتي   در زيرزمين  واماندگانو طبايع و از     

 ، پس بر تو باد به جديت و كوشش و قدرت و نـشاط بـه تـرك حيلـه و فريـب                      ،مباش
 و از اين آيه به قرائت و كتابت و تفـسير            ،كردار ن راست انا با مؤمنين پاك و مسلم     ويژه به

،  ايـن حـروف اسـت   ة مانند خادم و خدمتگزار تو كه نويـسند كن،م بسنده ضيح آن و تو 
گردد و در آن پـشيماني        از چيزهايي است كه به سوي ما برمي        اساطير اين مفاهيم و     زيرا

روزي كـه    1؛يوم الينفع مال و البنون إلّا من أتي اهللا بقلـب سـليم            «كلي و تأسف شديد     
هـاي نيرنـگ و     از تيرگي» كسي كه با قلبي سالمت نزد خدا آيـد      دهند مگر  مال و فرزندان سود نمي    

سـالم را در    قلـب    و اي برادر عزيـزم، انـسان توانـايي كـسب             .ها است  و فريب ها    حيله
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ها و عوالم آينده ندارد، پس بر تو باد به اصـالح و تربيـت و تحـصيل سـالمت و                      برزخ
هـاي ابتـدايي و نخـستين        ويـژه در هنگـام جـواني و زمـان          قلب سالم در اين جهان، بـه      

نسان پير شود و قلبش پر از زشتي گردد و ملكات آن راسـخ          ا ها، وگرنه، چه بسا    فرصت
فساد را نداشته باشد؛ پـس از        و ريشه    توانايي و قدرت بيرون كشيدن اصل      چنانكه   شود

  .بريم همتا پناه مي شر نفس پست به خداوند بي
 هـا اشـاره كنـد و    ممنوع بودن همة انواع نيرنگآيه به اين چه بسا  : دوم بايد دانسته شود   

نيرنگ با خداوند به هر نوع نكوهيده است كه يكي از آنها رياست، پس همانا رياكـار                 اينكه  
كند و شـيطان همنـشين        دهد جز شيطان را عبادت نمي       مي كه خود را به صورت عابد نشان      

 نيرنـگ همـان رياسـت و        اوست، و مطابق آنچه شناختي از ما در توضيح نيرنگ و دانستي،           
  .اش را آشكار سازد مانند آن رياكار نيست مگر كسي كه بدي و شرش را پنهان كند و خوبي

كند روايتي شريف بنابر آنچه صدوق ـ رحمت اهللا عليه ـ بـا      ميو به اين نكته اشاره
 بن زياد از جعفر بن محمد از پدرش ـ كه سـالم و درود بـر    ةسند معتبر آن را از مسعد

  .ان باد ـ روايت كرده استآن
  سؤال شد فرداي قيامت رستگاري در چيست؟«

همانا رستگاري تنها در اين است كه خدا را نفريبيـد كـه خـدا نيـز                 : جواب فرمودند 
نمايـد و    شما را فريب دهد، زيرا كسي كه خدا را فريب دهد، خداوند نيـز بـا او حيلـه                    

  .ت، اگر بفهمداس گر گيرد؛ و نفس او حيله ميايمان را از او 
  دهد؟ چگونه خداوند را فريب مي: پرسيده شد

كند، و با آن غير خدا را         مي خداوند عزيز و جليل امر فرموده عمل      را  آنچه  : فرمودند
چون ريا شرك به خداوند عزيز و جليـل          كند، پس در ريا از خداوند پروا كنيد،         اراده مي 

 اي كـافر، اي زشـتكار، اي        :شـود  است و رياكار روز قيامت به چهـار نـام خوانـده مـي             
اي بـراي تـو       مزدت تباه شد، امروز بهـره     و  كار، كردارت بيهوده شد،       فريبكار و اي زيان   

  1.كردي؛ بخواه نيست، پاداشت را از كسي كه براي او عمل مي
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چـه  : پس اي انسان بزرگوار، و اي مؤمن مسافر به سوي رحمت و بركات خداونـد              
ا سرگرم نموده است و چه چيز تو را از پروردگار مهربان و             همت چيز تو را از خداوند بي     

شكنان فريبكار گردي و براي غير خدا عمل كني،           تا از پيمان  ! ات واداشته است؟   بخشنده
 پس گويا در ريـاي خـود        .دست اوست   همة كارها در اين عالم و ديگر عوالم به         اينكه   با

بينـي، گويـا در جلـب قلـوب مـردم و       يكني و منزلتي در آن م  اي در دنيا گمان مي     فايده
هرگز، هرگـز، سررشـتة امـور       . زندگاني خوشايندي براي تو وجود دارد      هاي انسانها  دل

 پـس درهـاي بـسيار را        1دست اوست و همه ياري گرفتـه از كمـك او هـستند،              ه  همه ب 
آيـا   2؛ شـهيد ءاو لم يكف بربك انّه علي كل شـي        «نكوب و اربابان گوناگون را نخوان       

  .»نده نيست كه پروردگارت بر همه چيز گواه استبس
چگونه ممكن است ريا كنـد و آن كـس كـه بـه توحيـد            : چه خوب گفته شده است    

كند باور دارد، پـس گويـا رياكـار بـه ريـايش       معتقد است و كسي كه خدا را عبادت مي   
دارد، و     برمـي   گردد، بلكه رياي او از كفر پيشين و نبود اعتقاد و ايمـانش پـرده               كافر نمي 

  . است و توكل و اعتماد بر اوست خداوند نگهبان و دهنده نعمت
  

  راهنمايي و بزرگداشت
در اين آيه و همانند آن در برابر حقيقتي بزرگ و احـساني از خداونـد                : گفته شده است  

نمايـد و آن     گيري، آن حقيقتي كه قـرآن پيوسـته آن را تأكيـد و بيـان مـي                 كريم قرار مي  
ن خداوند و مؤمنين است كه ردة آنان را ردة خداوند و امر آنان را امر                ايمحقيقت رابطة   

خداوند سبحان آنان را بـه خـويش پيونـد داده     . او و مقام آنان را مقام او قرار داده است         
است و آنان را در پناه خود گرفته و دشمنان آنان را دشمن خود قرار داده است و آنچـه      

پاك و منـزّه اسـت ـ و ايـن     كه د متوجه به اوست ـ  از فريب و مكر كه متوجه آنان شو
احساني بزرگ و باارزش است، احساني كه مقام مـؤمنين و حقيقـت ايـشان را تـا ايـن                    
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وجـود، بزرگتـرين و     ] عـالم [فهماند حقيقت ايمان در اين       برد و مي   جايگاه بلند، باال مي   
اي براي آن نيـست   هريزد كه انداز ترين حقايق است و در قلب مؤمن آرامشي مي   باارزش

بيند كه موضوع او را موضوع خودش و جنگ او را جنـگ              و او خداوند بلندمرتبه را مي     
دهد و او را در رديف خودش به شمار          با خودش و دشمن او را دشمن خودش قرار مي         

برد، پس حيله، نيرنگ و اذيت بندگان براي         آورد و او را تا همسايگي خويش باال مي          مي
همان وقت تهديد و ننگ است بر كساني كه به حيله و نيرنگ با مؤمنين               و در   ! چيست؟

جنگ ايشان فقـط بـا مـؤمنين         اينكه   براي ايشان تهديد است به    . كوشند و اذيت آنان مي   
نيست، همانا جنگ ايشان با خداوند قوي جبار قهار است و آنان تنها با خداونـد جنـگ                

 و خود را در راستاي خشم خداونـد قـرار           كنند كه با اوليايش جنگ مي     كنند هنگامي  مي
  .زنند زشت دست مي دهند آنگاه كه به اين فريبكاري مي

از دو جانبش انديـشه نماينـد تـا مطمـئن           را  اين حقيقت   مؤمنين  و سزاوار است كه     
گران و فريب    شوند و ثابت و استوار در راه و مسير مؤمنين حركت كنند و به حيلة حيله               

و دشمنان مؤمنين انديشه كنند، بترسند، تالش كنند و بـشناسند           . ندفريبكاران توجه ننماي  
دهنـد، هنگـامي كـه بـه         جنگند و خود را در راستاي خشم او قـرار مـي            با چه كسي مي   

  1.كنند مؤمنين تعرض مي
هايشان و بزرگان بـا      و در اين آيه؛ ارشاد و اشاره به كيفيت مداراي مالكين با مملوك            

پـس هرگـاه مـؤمن باشـند در رديـف      اسـت  دم و زيردستانشان   بندگانشان و رؤسا با مر    
و شـان     و همراهـي   معاشرتـشان    سـت ا   پـس چگونـه    ،اند بـا بعـد فاصـله       خداوند متعال 

  .دار حمد و توفيق است ؛ خداوند عهده آنانشان با برابري
پوشي خداوند متعال از خطاهـاي آنـان و اكتفـا بـه              و در آن همچنين اشاره به چشم      

خداوند پس بايد مثل او باشند تا       . شان است    به سبب ايمان   خودن در رديف    قراردادن آنا 
  .رفتار كندبا آنها چنين 

                                                 
 .46 ـ 45، ص 1القرآن، ج  تفسير في ظالل. 1



  تفسير سوره بقره 490

  تفسير و تأويل

  ها بنابر مسالك و روش
  ها روش اخباري

  يعني ايشان با پيـامبر خـدا ـ صـلي اهللا عليـه      » كنند ايشان با خداوند حيله مي؛ يخادعون اهللا«
 و كننـد   مانشان خـالف آنچـه در باطنـشان اسـت حيلـه مـي      و آله و سلم ـ به اظهار اي  

شـان علـي    كه بزرگ و برتـرين   كساني»ايمان آوردندكساني كه   ؛و الذين آمنوا  «  با همچنين
  آنزنند بـا  و زيان نمي» كننـد  و حيله نمي؛ و مايخدعون«السالم ـ است،   بن ابيطالب ـ عليه 

ا خداونـد متعـال از آنـان و از يـاري آنـان         زير» خودشـان ] به[مگر   ؛إلّا أنفسهم «فريبكاري  
يـك از گناهـان و    هاي خداوند متعال به آنـان نبـود، بـر هـيچ       نياز است و اگر فرصت     بي

اسـت و   آنگونـه  كه امر» كنند و ادراك نمي  ؛  و مايشعرون «هايشان قدرت نداشتند،     سركشي
 را به لعن آنان در      سازد و او   خداوند متعال پيامبرش را بر نفاق، دروغ و كفرشان آگاه مي          

   1.كند  ميشكنان امر لعنش نسبت به ستمگران و پيمان
هايـشان در موضـوع       در حيلـه   »كنند با خداوند حيله مي   ؛  يخادعون اهللا «: و نزديك به آن   

السالم ـ اظهار كردند،  بيعت و خالفت و ايمانشان را به بيعت و خالفت و به علي ـ عليه
 اهللا عليه و آله و سلم ـ او را منصوب كرد ـ بنابر آيـات     اعظم ـ صلي پيامبرپس از آنكه 

   گفتند آنچـه را گفتنـد و اشـتياق خـويش را بـه بيعـت و خالفـت او        ، اكمال و ابالغ ـ 
ــد و      ــا خداون ــد و ب ــار كردن ــاهي آن را انك ــدت كوت ــس از م ــي پ ــد، ول ــان كردن   نماي

   پـس از آن، ولـي       مؤمنين نيرنگ نمودند، نيرنگ آنان از آغـاز و هنگـام بيعـت بـود نـه                
افتنـد در آنچـه شايـسته         كننـد و مـي     شان را بر خودشان ادراك نمي      آنان بازگشت نيرنگ  

  .نيست
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كـه بـه    » كننـد   و ادراك نمـي   ؛  و مايـشعرون  «  همانا آنـان   : و از ابن زيد نقل شده است      
  1.خودشان زيان زدند به سبب آنچه از كفر و نفاق پنهان نمودند

  
  روش اهل تفسير

  يعني نـزد خودشـان و بـه گمـان خودشـان،       » كننـد  با خداوند متعال حيله مي    ؛  اهللايخادعون  «
  با اظهار ايمان و پنهان نمـودن كفـر بـراي اينكـه خـون خـود و امـوال خـود را حفـظ                         

  2.كنند
  3.كنند  مي با پيامبر خدا حيله»يخادعون«: و از حسن و ديگران نقل شده است

 يعني ايمان و اعمالشان  »كنند اوند متعال حيله مي   با خد ؛  يخادعون اهللا «: و گفته شده است   
  4.كنند را كه بين خودشان و خداوند متعال است را به سبب ريا فاسد مي

ده شاينچنين از پيامبر اكرم ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ  تفسير   : و گفته شده است
  6. و روايتي شريف در اين رابطه در بحث پيش بيان شد5است

 با قصد ايشان كـه بـا خداونـد          »كنند  مي با خداوند حيله  ؛  يخادعون اهللا «: شود يا گفته مي  
 راكند؛ زيرا خداوند سبحان هم با آنان رفتار نيرنگباز           حيله كنند و او هم با آنان حيله مي        

كننـد كـه      مـي  كند به ايجاد آنچه در صورت حيله است و نسبت به آنان آنچه گمـان               مي
  7.دهد، در حالي كه در حقيقت براي آنان شرّ است براي آنان خير است انجام مي

 و حيلـة    »كننـد  آنان با خداونـد حيلـه مـي       ؛  يخادعون اهللا «: و نزديك به آن اين بيان است      
خداوند نسبت به آنان به اجراي احكام اسالم بر آنان است و قانع شدن از ايشان در دنيا                  
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 و حيلـة مـؤمنين بـراي آنـان     به اظهار اسالم، اگرچـه مخالفـت بـا آن را پنهـان كردنـد،      
سازي احكام اسالم در حق آنان است، هـر چنـد در آن سـرانجامي بـد و عـذاب                      جاري

  1.آخرت است
  با خداوند متعـال بـه طـور مجـازي حيلـه            »يخادعون اهللا «و نزديك به آن است كه       

 كند و ايشان به طور حقيقي با مؤمنين        كنند و خداوند با آنان به طور حقيقي حيله مي          مي
آنـان بـا    ؛  يخـادعون اهللا  «كنند، يـا      مي كنند و مؤمنين به طور مجازي با آنان حيله         حيله مي 

 و »و مايخـدعون « همانند حيلة خداوند براي آنان به طـور حقيقـي    »كننـد  خداوند حيله مي  
 مگـر بـا     »نفـسهم و مايـشعرون    ألّـا   أ«كننـد     نمـي  ي يا چيزي يا مؤمني حيله     كسآنان با   

كننـد يـا اينكـه خداونـد         كنند كه با خودشان حيله مـي        نمي دراكا در حالي كه     خودشان
دانـد، يـا آگـاهي دادن خداونـد          سازند، مي  متعال آنچه را پنهان كنند و آنچه را ظاهر مي         

متعال به پيامبرش بر حيله و كذب آنان، يا نابودي خودشان يا افتادن در بدبختي ابدي به     
حيلـه  ؛  نفـسهم أمايخـدعون إلّـا     «د يا آنـان     كنن  نمي سبب كفر و نفاقشان، يا چيزي درك      

  .حالي كه به آن آگاه نيستند  در»كنند مگر به خودشان نمي
و من النّاس من يقول آمنّا باهللا و باليوم اآلخر و مـا هـم               «و نزديك به آن است كه       

ن كـه مـؤم    حـالي  گويند به خداوند و به روز قيامت ايمان آورديـم، در           و از مردم كساني مي    ؛  بمؤمنين

  .تا پايان آيه... »كنند با خداوند حيله مي؛ يخادعون اهللا« كه اند كساني» نيستند
 بـا خداونـد از روي اسـتهزا حيلـه كننـد و              »يخادعون اهللا «و نزديك به آن است كه       

يابنـد    و آن از چيزهايي است كه در نمي       » .كه ايمان آوردند   كساني؛  الذين آمنوا «همچنين با   
گردد، پس آيه بـه حمـل شـايع نـسبت بـه              ه خودشان بازمي  در غيرجايگاهش است و ب    

كه آيات ديگر به حمل اولي متعرض اسـتهزاي آنـان     طور     همان باشد خودشان استهزا مي  
  .خواهد بود
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و « يعني پس بايـد بـا خداونـد حيلـه كننـد              »يخادعون اهللا « و قريب به آن است كه     
 كـساني كـه گفتنـد خداونـد         : ديگـر  و بـه بيـان    . »و با كساني كه ايمان آوردند     ؛  الذين آمنوا 

مـؤمن   آنكـه    پروردگار ماست و گفتند به خداوند و به روز قيامت ايمان آورديم و حال             
 در   فريب ندهند،  با خودشان نبودند، پس بايد پس از آن خداوند را فريب دهند ولي جز             

شـد و   با فهمند پس امر به حيله و فريب از باب ناتواني آنان و اسـتهزا مـي                نميحالي كه   
  .خداوند آگاه به حقايق است

برپايـه پنـدارها و     » كننـد  بـا خداونـد حيلـه مـي       ؛  يخـادعون اهللا  «: و نزديك به آن اسـت     
 كه پيامبر اعظم و ولي معظم       »كه ايمان آوردند   و با كساني  ؛  و الذين آمنوا  «هايشان   فريبكاري

  .از آنها است
ايد، بدانيد آنان با شـما       آوردهاي كساني كه ايمان     : شود؛ آيه اينچنين است    يا گفته مي  

 پس با شما هم نتيجه دهد ،كنند، پس اگر نيرنگ آنان با خداوند اثربخش باشد        نيرنگ مي 
  .فهمند گردد درحالي كه نمي و بايد بدانيد كه حيلة آنان به خودشان برمي

  
  روش حكيم

كنند به جهـت   ي يعني با پيامبرخدا ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ حيله م »يخادعون اهللا«
 حركـات و    و اعمـالش الهـي بـود        ةكه معلول در همـ      هنگامي ،حكم به صحت انتساب   

 حقيقـت    سـوي   بدون اينكه اين نسبت در اين تقدير از مجـاز بـه            خدايي شد، سكناتش  
باشـد، در همـه     هر تقدير حقيقـت اسـت و اگـر مجـاز            باشد در    پس اگر حقيقت     ،رود

معلول به حد سـلب احكـام كثـرت        كه  نگاه  حالت بشري آ   شك  فرضها مجاز است و بي    
  .برسد، محو گردد

، پـس   »مگر بـه خودشـان    ؛  إلّا أنفسهم « هنگام نيرنگشان    »كنند و حيله نمي  ؛  و مايخدعون «
آنان به همان نيرنگ با خداوند و مؤمنين به خودشان نيرنگ كنند نه به نيرنگي ديگـر، و                  

 ديگر، پس نيرنگ در همان زمـان بـه        هاي به خودشان در اين عالم حيله كنند نه در عالم         
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 رباني آن   ة الهي و نكت   ةهايشان از درك اين لطيف     گردد، كه به سبب دوري فهم      آنان بازمي 
  .كنند  نميرا احساس

  
  روش عارف

، با همان نيرنـگ بـا مـؤمنين، پـس حيلـة آنـان بـا                 »كنند  مي با خداوند حيله  ؛  يخادعون اهللا «
است و خدعة آنان نسبت به خداونـد متعـال حيلـة            خداوند نسبت به آنان حيلة اجمالي       

 تشريفات سياسي است تا مؤمن بر اساستفصيلي است، همة آن بنابر حقيقت عرفاني يا      
در اين جايگاه پايداري نمايد و در راه اين محبوب مطلق و معشوق به حـق و حقيقـت                   

  .مجاهده نمايد
شـان بـا      به همـان حيلـه     »كنند يبا خداوند حيله م   ؛  يخادعون اهللا «: و نزديك به آن است    

فهمند و آنان نقشه كشيدند و خداوند نقشه كشيد نه به نقـشة               كه نمي  حالي خودشان در 
ديگري غير نقشه آنان، بدون تنزّل در وجود واجبـي و بـدون ارتقـا و رشـد در وجـود                     

 برهان و عرفان است و ضروري اسـت كـه همـة    بر اساسامكاني نيازمند، بلكه تمام آن      
تـرين اسـتنادات و      ، به قوي  هيلاو] علل[ت، سكنات، افعال و اعمال آينده مستند به         حركا
هـا   آينده به مجاز از نسبت    ] علل[ به   ها باشد، بلكه نسبت     يا ادعا مي   ها بدون مجاز   نسبت

سـنج و عـارف بلندپايـه        كـه بـر بينـاي نكتـه       طور     همان .متقدم نزديكتر هستند  ] علل[ به
  .پوشيده نيست
ها و راهها به اختصاص كتاب ارزشمند قرآن به          ته دانستي كه تفاوت ذوق    و در گذش  

گردد، بلكه اين نمونة الهي اسـت كـه دربردارنـدة       گروهي از آنها نه گروهي ديگر برنمي      
اين كثرات وهمي و پنداري به عين حقيقت فراگيرنده است، مانند فراگيري عـالم كبيـر،                

  .نياز نداريم پس مالحظه كن و بينديشو ما به تكرار وجه آن . كثرات وهمي را
  



 

  
  
  
  
  

  آيه دهم سوره بقره
  

و لهم عذاب اليم  في قلوبهم مرض فزادهم اهللا مرضاً

   بما كانوا يكذبون

 است، پس خداوند بر بيماري آنها اي در دلهاي آنها بيماري«

  افزود و براي آنها عذابي دردناك است به سزاي 

  ».گفتند آنچه كه دروغ مي

  
  



 

  



 

  
  
  
  
  
  

  واژگان و صرف

   اولمسأله

  »مرض« ةكلم
مرَض ـ با حركت حروف ـ تاريكي طبيعت و آشفتگي آن، پس از شفافي و اعتـدال آن    

  .أعرابي است آمده است، و آن قول ابن» العباب«است؛ چنانكه در كتاب 
مرض بيماري و نقيض تندرستي است كه براي انـسان          : دريد نقل شده است    و از ابن  

  .ر است و آن اسم براي جنس استو شت
  .مرض از مصادر مجعول است مانند شغل و عقل: و سيبويه گفته است
  .رض ويژه قلب استم: و گفته شده است

فـي  «: عمـرو بـن العـالء قرائـت نمـودم      بر ابي: و از اصمعي نقل شده كه گفته است   
رَضرْض صحيح است: ؛ به من گفت»قلوبهم ماي كودك م.  

كـه  طـور    همانمرض و بيماري در بدن و دين هر دو است،       : گفته است و ابواسحاق   
 بـا حركـت   :  و در كتاب قاموس آمده است      1.سالمت در دين و بدن است     : شود گفته مي 

  2. يقين استسستي به معناي شك و نفاق و ]مرَض[  يا هر دو]ضمرْ[
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يعني قوة  بدنِ مريض   : شود اصل مرض نقص است و گفته مي      : أعرابي گفته است   ابن
  1.ناقص، و قلب مريض، يعني دين ناقص

مرَض و مرْض، نبود صـحت طبيعـت انـسان          : آمده است » الموارد أقرب«و در كتاب    
، سستي، تاريكي،    نفاق، شك   هر چيزي از بيماري،    ،مرض: فارس گفته است   و ابن . است

رج است كه انسان را از حد صـحت و سـالمت خـا   در چيزي نقصان، تقصير و كوتاهي    
  . پايان آنچه در كتب لغت است2كند و جمع مرَض، امراض است؛

هاي ظـاهري    يا مخصوص بيماري  ] مرض[و آنچه در نگرش مهم است كه اين ماده          
باشد، پـس    و جسمي است، پس به كارگيري آن در انحرافات روحي مجاز و توسعه مي             

ا تمام انحرافـات و  ي. دهد كس آن را احتمال نمي از وضوح بطالن عكس آن و اينكه هيچ   
  .گيرد ها را دربرمي بيماري

گردد، زيـرا در تمـام        و از تدبر در موارد كاربرد آن در كتاب الهي چيزي آشكار نمي            
  . و امثال آن»في قلوبهم« :مانند،  استآنها همراه با قرينه

هاي قلبي جسمي باشد، پس  محتمل است انحرافات روحي مستلزم برخي نارساييو  
ريختگـي   االمر بيماري آشكار از درهـم       واقع و نفس   بر اساس  صنوبري آنان    هاي در قلب 
  .ها و سنگيني است مزاج

  .آيد و اگر از اين، ادعاي انحرافات روحي آنان اراده گردد، مجاز در مفرد الزم نمي
و انصاف اين است كه در عرف ما به كارگيري مرض در مطلق بيمـاري و دردهـاي                  

ت، مگر اينكه هنگام پرسش از مفهوم اين ماده بـدون همـراه             معنوي و جسمي بسيار اس    
  .هاي خاص، اين پاسخ به ذهن آيد كه انحراف جسماني است بودن با قرينه

معلـوم نيـست،      روشـن و    نياز دارد كه   ]اي  هزينه[اي    ترديد اثبات اعميت مؤونه     و بي 
تمـام اينهـا    ن  كه دانستي كلمات اهل لغت در اين موضوع آشفته است و بـا آ             طور    همان

باشد و آن با راستي و درستي همراه و موافـق            اختصاص نزديكتر مي  به  هاي آنان    عبارت
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به اين توسعه نبـوده اسـت،       توجهي  است زيرا در ابتداي ايجاد كلمات از سوي كاربران          
 و در فهـم حقيقـت از   ، به كار رفتـه اسـت  ي مختلف ها و مقصودها   سپس براي مناسبت  
  .باشد مي] اصل اصيل[اي و ارزشمند  همجاز اين بنيادي ريش

  

   دومهمسأل

  »مرض«بودن   مصدر
اند كه كلمة مرض مصدر است و معناي آن چنـين و             اهل لغت استفاده كرده   ] سخنان[از  

انـد مخـصوص غيرمـصدر         معاني كه آورده   ؛ زيرا چنان است و اين مطلب درست نيست      
    مصدربودن مرض كه معنـايش      مشتقات معاني حدثي دارند و       ةاست، چون مصادر و ماد

چنين و چنـان و از كيفيـات خـارجي موجـود و داراي پايـداري ذاتـي اسـت، معقـول                      
  .باشد نمي

 و ايـن مطلـب از او        1.مرض، مصدر جعلي اسـت    : و به اين سبب سيبويه گفته است      
  .پسنديده نيست چون مصادر جعلي، مصادر گرفته شده از جوامد و ذوات است

است و اسـم بـراي ايـن معـاني، مـادة      ) م ر ض( ر مادةو صحيح اين است كه مصد     
تخصيص يافته به هيئت خاص است كه همان فَعل يا فَعل است و خلـط بـين حقيقـت                   

هـاي   مادة اشتقاقي ـ كه ساري در اشكال مشتق است ـ  و خود مشتقات كـه بـه هيئـت     
   مطلـب   دوپـس آنجـا     . نده اهل فضل نيست   باند، زي  ه اختصاص يافته  خاص براي آن ماد 

 كـه جامـد و موضـوع بـراي          كه مصدر است و ديگر مرَض      يكي از آن دو مرَض    : است
  2.باشد معناي خاصي است، و تفصيل مطلب، در بحث اصول مي
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   سومهلأمس

  »زاد« ةكلم
 الزم و متعدي است و به معناي پيوستن         ةيزيد زياد ] افزون شد، افزون كرد    [»زاد الشيء «

زاده اهللا «گرديـدن اسـت، و    و آن افزون شـدن و زيـاد          ستچيزي ديگر به خود شيء  ا      
شود و در بين علماي نحو كسي است كه آن را انكـار               كه به دو مفعول متعدي مي      »خيراً

 الزم اسـت و  »زاد«بـه يـك مفعـول متعـدي گـردد، مطـاوع آن         ] هرگـاه [و  . كرده است 
شـود ماننـد زاد       مي  گردد، مطاوع آن به يك مفعول متعدي        به دو مفعول   متعدي] هرگاه[

دادزپايان آنچه در كتاب لغت آمده است1.كذا و ا .  
و از  . باشـد بر وجه كمـال يـا بـر وجـه نقـص             اينكه  از  است   اعم   ،زيادت: گويم مي

خداوند در علـم   2؛ في العلم و الجسم ةزاده بسط «: مصاديق وجه اول سخن خداوند متعال     
ايـن حكـم مـاده      . است) مورد بحث ( وم آيه و از مصاديق وجه د     ».و تن در او گسترش داد     

   .است
حق اين است كه متعدي و الزم آوردن آن پس از اقتـضاي كـاربرد آن،                : و اما هيئت  

 الف  ةو ارسلناه إلي مائ   «: و از مصاديق وجه دوم، كالم خداوند متعال       . هيچ منعي ندارد  
  . است».هزار يا بيشتر فرستاديم و او را به سوي صد 3؛او يزيدون

و مخفي نباشد كه گاهي در كتاب عزيز قرآن به شـكل متعـدي بـه حـرف بـه كـار                      
هاي لغت اثري نيست، مانند كـالم خداونـد متعـال            كه از آن در كتاب     حالي رود،  در    مي

هر كس كشتار آخرت را بخواهد مـا در   4؛ نزد له في حرثهةمن كان يريد حرث اآلخر    «: است

 5؛اَو زِد عليه و رتّل القرآن ترتيالً      «:  سخن خداوند متعال    و ».دهيم  كشتار براي او افزايش مي    
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  ».يا بر او بيفزا، و قرآن را با ترتيل بخوان
چه بسا متعدي كردن آن بـه مفعـول         : كند كه گفته شود    و از اينجا به ذهن خطور مي      

باشد، و سخن خداوند متعـال بـر آن           دوم در همة موارد به سبب حذف حرف تعدي مي         
، مـا بـر   دو هر كس نيكي را برگيـر   1؛ نزد له فيها حسناً    ةو من يقترف حسن   «: هدد گواهي  مي  

شـود بـه حقيقـت مفعـول      پس چيزي كه زيادي بر آن واقع مي» .افزاييم نيكويي او در آن مي 
شـود،   است و اما مفعول دوم در حقيقت از متعلّقات مفعول اول است و به آن اضافه مي                

، و معنـايش ايـن اسـت كـه خداونـد متعـال              »اد اهللا رزقه  ز«: براي مثال هرگاه گفته شود    
 و ايـن بـه      .و ماننـد آن   ... روزي زيد يا بيماري او يا دانش او را زياد كرد و گسترش داد             

  .راستي، مفعول دوم بالواسطه نيست
لة ة لغـت و صـرف اسـت اينكـه مـسأ           و تحقيق سزاوار تصديق كه خارج از محدود       

و سـوم بـا نظـر بـه معنـا و واقعيـت اشـتباه و خلـط                   متعدي شدن افعال به مفعول دوم       
يا محمـول در جملـة تـام اسـت، پـس            : باشد؛ زيرا مفعول دوم نسبت به مفعول اول         مي

 است كـه  يا محمول در جمله ناقص      .  مفعول است  يكجمله مفعول نيست، و اگر باشد       
  .شاءاهللا تعالي انـ  گردد و تفصيل بحث در مقام ديگر است به بدل برمي

  
  هيآگا

 به دو مفعول و عدم آن اشـاره كـرديم،            »زاد«تر به اختالف بين اهل لغت در تعديه          پيش
  .اند كه اين آية شريفه از آن آيات است و قائلين به آيات بسياري استدالل كرده

تر به اين اشكال در استدالل اشاره كرديم كه موضوع بعـضي آيـات                 پيش  همچنين و
في قلوبهم  «: باشد ف است؛ پس اين آيه اينچنين مي      ديگر اين است كه آنجا حرف محذو      

نزد له فيهـا    « و   2»نزد له في حرثه   «:  مانند كالم خداوند متعال    »مرض فزاد لهم اهللا مرضاً    
 واقع، ايـن اسـت كـه زيـادي در مـرض آنـان        بر اساس  افزون بر اين، مفهوم آيه       »حسناً

                                                 
  .23/ شوري . 1
 .20/ شوري . 2
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 توضيح آيه مطابق اعراب     و. هاي آنان به لحاظ ديگري است      ها و قلب   حقيقي و در نفس   
  .و تركيب و نحو خواهد آمد تا حق آشكار گردد

  
   چهارممسأله

  »كان« ةكلم
آن چيز موجود   : ًنةو كان الشيء كينو   . كفيل و ضامن او شد    : كان يكون، عليه كوناً و كياناً     

دن ايستا)  القيام و انقطع    منه اي وقع : (آن را ريسيدم، و كان زيد قائماً      : شد؛ و كنت الغزل   
  1.شود ناقصه است كه بر مبتدا و خبر داخل مي اينجا و كان. از او سر زد و گذشت

  هرگاه آن را عبارت از آنچه از زمانِ        »كان«: جوهري آمده است  ] صحاح[و در كتاب    
  قرار دهي به خبر نياز دارد؛ زيرا فقط بر زمان داللـت دارد و هرگـاه آن را                  ،گذشته است 

است، چـون بـر معنـا و        نياز     بي دن چيزي قرار دهي از آن     يدار شدن و سرز   پداز  عبارت  
يعنـي امـر تحقـق    » كان االمر و انا اعرفه مذ كـان    «: گويي  مي زمان داللت كند، براي مثال    

  2.شناسم يافت و من از زمان ايجاد آن را مي
خداونـد  كـالم  باشد ـ بنابر اصـطالح ـ كـه از مـوارد آن،       گاهي كان تامه مي: گزيده

 »پس بنگر، پايان كار تبهكاران چگونه است؟       3؛فانظر كيف كان عاقبة المفسدين    «: متعال است 
: و ممكن است در خبر كان حرف جر بيايد و از موارد آن سخن خداونـد متعـال اسـت                   

 يـا در اسـم و خبـر كـان           ».بگو، چه كسي در گمراهي الست بـود        4؛قل من كان في الضالله    «
ما اتخذ اهللا مـن ولـد و مـا          «: وند متعال است   كالم خدا  ،حرف جر بيايد و از موارد آن      

   و در اين مـورد، بحثـي        ».خداوند فرزندي نگرفت و با او هيچ خدايي نيست         5؛كان معه من اله 
                                                 

   .1114، ص 2الموارد، ج  اقرب. 1
  .2189، ص 4الصحاح، ج  2
  .103/ اعراف . 3
  .75/ مريم . 4
  .91/ مؤمنون . 5



 503  10تفسير آية 
 

 هـاي افعـال شـمرده شـود، زيـرا           و اشكال در اين اسـت و چـه بـسا از شـگفتي             نيست  
پس . كه دانستي طور     همان آيد؛ نيز مي  آيد از افعال ديگر    كه از افعال ناقصه مي    طور    همان

 يعني كفيل او شدم به وضـع        الصبيآيا وضع در آن متعدد است و هرگاه گفته شد كنت            
  ديگري است يا در مقام چيزي است؟

آن را ريسيدم، و كفيـل او   ( كنت الغزلَ و كنت الصبي    : معناي سخنان آنان  همانا در   و  
و امر بر اهل لغت مشتبه شده شمارد  نوعي مبالغه است و عرب مبالغه را نيكو مي )  شدم

 و اما اختالف تمام و نقص، پس اگـر مفهـوم آن             ؛اند كه سزاوار نيست     و در چيزي افتاده   
گـردد؛ زيـرا معنـاي سـخن          به نقص برمـي    ،اصل ايجاد با همراهي به زمان خاص است       

 يعني عاقبت و سرانجام مفسدين در عصر        1» المفسدين ةكيف كان عاقب  «: خداوند متعال 
  .گونه تحقق يافت و سخنان اهل لغت در داللت آن بر زمان خاص متّفق استاول چ

از جمالت ناقصه هستند    » كان زيد في األمس   «يا  » كان زيد في السوق   «جملة  : گزيده
 اتـصاف بـه وجـود و         شوند و اگر معنـايش نفـس       شك از جمالت تام شمرده نمي       و بي 

رمشتمل بر نـسبت و ربـط اسـت،    هستي است پس اين قضيه ـ بنابر اصطالح ـ ثنايي غي  
شود ولي تام بودن خالف متبادر از آن و خالف نصوص صاحبنظران             پس تام شمرده مي   

  .در اين موضوع است
 2كنند،  ها بر زمان داللت نمي     كه فعل :  بين علماي اصول شهرت يافته است      آنچهو اما   

ويـژه در      و به  در مضارع و حال است نه ماضي، به شهادت دريافت وجدان و تبادر ذهن             
كـه اگـر زمـان      » كان زيد قائماً  «: رساند، مانند   جز زمان نمي  را  اي كه معنايي     افعال ناقصه 

  .كه روشن استطور   همانگذشته را نرساند در آن فايده زيادي نخواهد بود،
 و غير آن آمده است كه فعل ماضي وقوع و انقطاع            الموارد  اقربو اما اينكه در كتاب      

ـ چنانكه دانستيـ  3ندرسا فعل را مي  خالي از فايـده اسـت بلكـه آن حـدوث فعـل در       
انقطاع از توابع مـاده اسـت پـس آنچـه از قبيـل        رساند، ولي انقطاع و عدم    گذشته را مي  

                                                 
   .14/ نمل . 1
  . و پس از آن رجوع كنيد363، ص 1؛ تحريرات في االصول، ج 41 ـ 40االصول، ص يةبه كفا. 2
   .1114، ص 2الموارد، ج  اقرب. 3
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باقي  ، و آنچه از قبيل علم و شرف باشد         به طور طبيعي منقطع است     ،ضرب و شتم باشد   
 بـر زمـاني داللـت       شده و نـابودي آن      بدون داللت بر بقاي ايجاد     »كان«است پس كلمة    

  . كه فعل در آن واقع شده و ايجاد گرديده است؛ مالحظه كن و غنيمت شماركند  مي
 ممكـن اسـت   »كـان «، اين مطلب كه بر آن اتفاق كردند صحيح نيـست كـه       بنابر اين 

اي براي تمام بودن آن نيـست؛         طور كلي ناقصه است و هيچ پايه        ناقصه باشد بلكه آن به    
از آن، تمام و نقص در كالم اراده شود پس آنچه خبرش مذكور است و  هنگامي كه  مگر

اسـت كـه   تو كند تام است و گرنه ناقص است و اين سخن  افادة زمان ماضي مطلق نمي 
كـان  «:  ناقص است، و اما هرگاه گفتـه شـد         »كان زيد في األمس   « تام است و     »كان زيد «

مفهوم كـان اسـت و تكـرار شـمرده          ] همان[خبر   تام است زيرا     »زيد في الزمان الماضي   
 معنا و حقيقت ناقص است، زيرا خبردادن از ربـط و نـسبت              بر اساس شود، هر چند     مي

  .است نه اصل وجود مبتدا، پس مباحث را در هم نياميز
  

   پنجممسأله

  »اليم« ةكلم
 1م؛لع، فهو آ   وجِ الم راسه ألَماً  .  ماده عبارت از الم به معناي دردمند است        بر اساس  »اليم«

شود پس   داده مي » وجع«با  » الم«اختالف  احتمال  كشيده است و     درد كشيد و آن دردمند و رنج      
 و درستي و    2 است  درد شديد  ،الم درد شديد است و سخن اهل لغت بر آن گواه است كه الم             

  . همراه و موافق آن است كه عبارت از نفي ترادف در لغت استهم راستي 
، مانند الـسميع بـه      ]آور دردناك، رنج [األليم المؤلم   : در لغت و تفسير   : هيئتبر  اما بنا   

و لهم عـذاب    «بحث كالم خداوند متعال     در  تر    و پيش  3است] شنواننده[معناي المسمع   
شود كه   اينجا احتمال داده مي   و  آيد     بيان شد كه وزن فعيل براي معاني فراوان مي         »عظيم

                                                 
  .16، ص 1همان، ج . 1
 .189، ص 8العروس، ج  ؛ تاج16، ص 1الموارد، ج  ؛ اقرب22، ص 12العرب، ج  لسان:  بهرجوع كنيد. 2
  .16، ص 1الموارد، ج  اقرب. 3
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مگـر اينكـه    .  يعني عذاب دردناك و درد و رنج آن شديد است          در آن نوعي مبالغه باشد    
شـود يعنـي      اليم وصف مي  به  گفته شود توصيف عذاب به اليم جايز نيست، آري انسان           

داراي درد شديد است پس اعتبار مبالغه ممكن است يا گفته شود كه اعتبـار مبالغـه بـه                   
بـه طهـور،    كـه در توصـيف آب       طـور      همـان   اسـت  يسبب رسـاندن دردش بـه ديگـر       

است و در توصيف آن از جهت مبالغـه امكـان توصـيف حقيقـي آن الزم و         ) كننده پاك(
  .معتبر نيست

  

   ششممسأله

  »كذب« كلمه 
هاي علوم عقلي و علوم اعتباري آمده اسـت كـه            هاي عميقي در كتاب    در اين ماده بحث   

 كـذب از    ماننـد اينكـه صـدق و      . در جايگاه ديگر آنچه مرتبط به آن است، خواهد آمـد          
انـد، و   عناوين متقابلي هستند كه سومي ندارند، و آنها يا از اوصاف كـالم يـا اعـم از آن                

  .مالك صدق و كذب چيست؟ و غير آن
و مقصود از بحث اينجا اين است كه آيا كذب از افعال الزم است و مفعول براي آن                  

شده اسـت و بـه   زيد كاذب و كذب معنايي است كه از او صادر     : شود نيست يا گفته مي   
 يا كذب صفت كالم صادر شده است پس زيد جز گوينده            ،قيام صدوري قائم به اوست    

هو كـاذب يـا،     : آري هرگاه گفته شود   . سخن دروغ نيست، و اما خود زيد، كاذب نيست        
شود و هرگاه گفتـه      شود كه طرف به كذب نسبت داده مي        هو يكذب پس از آن اراده مي      

تكـذيب  [ يعنـي يكـذّبون ـ بـا تـشديد ـ       »كـانوا يكـذبون  لهم عذاب الـيم بمـا   «شود 
 كاربردهـاي فراوانـي كـه در آن موجـود اسـت،             بر اساس و اين معنا از قرآن      ] كردند مي

  .شود استفاده مي
هايي كه نياز به آنها در علـوم         و در آينده ما عنان قلم را رها كرده تا بسياري از بحث            

  .دهنده و تأكيدكننده است قو خداوند توفي. گوناگون است، روشن گردد
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  قرائت 
از عامر و حمزه اماله زاي در دو موضع نقل شده است و آن براي بيان اين است كـه                    . 1

  1.فعل اجوف يايي است
 به جهت تخيل ثبوت فـرق       2نقل شده است   در دو موضع     »راء«از اصمعي اسكان    . 2

ـ به سكون راءـ   كه آن مرض جسماني است و مرْض ـ  راءةبه فتح ـ  بين مرَض  كه آن  
  .تفصيل آن بيان شد مرض معنوي و روحي است و

و از » يكْـذبون «انـد، تخفيـف ذال    از اهل كوفه و آنان حمـزه و عاصـم و كـسائي    . 3
  . نقل شده است3»يكذِّبون«ديگران تشديد ذال 

كنـد، بلكـه آن ـ بنـابر       نمـي  است كه مبناي اماله در مواردش آن را واجـب نو روش
  .رساند بودن آن را مي نيكوـ رستي فرض د

: آنـان سـخن    زيـرا   است؛  آيه  و بعد  قبل بهو اما مبناي قرائت تخفيف شباهت بيشتر        
و كذبهم؛  بيعني و    »لهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون     « ، پس  است  ايشان آمنّا باهللا كذب  

 دليـل بـر   »مو إذا خلوا إلي شياطينهم قـالوا إنّـا معكـ   «: آيد آنان در آنچه بعد مي   سخن
  4.»آمنّا باهللا و باليوم اآلخر«: شان است كه كذب آنان در سخن

 و جاهاي ديگر آمده است كه به دليل تـشبيه بـه             »مجمع«و اما مبناي تشديد پس در       
ترديـد سـست و نادرسـت          آن بي  كه 5آنچه از تكذيب در آيات بسياري وارد شده است        

  .است
كـذب صـفت    اينكـه  ، عبارت اسـت از و آنچه ممكن است كه وجهي براي آن باشد     

شخص است هرگاه در ذاتش و وجودش كذب است مانند فجر كاذب، پس هرگاه گفته            

                                                 
   .59، ص 1؛ البحرالمحيط، ج 47، ص 1البيان، ج  ؛ مجمع72، ص 1تفسير تبيان، ج : رجوع كنيد به. 1
  .58، ص 1؛ البحرالمحيط، ج 197، ص 1آن، ج ؛ الجامع الحكام القر60، ص 1تفسير كشّاف، ج : رجوع كنيد به. 2
  .198، ص 1؛ الجامع الحكام القرآن، ج 47، ص 1البيان، ج   مجمع :رجوع كنيد به. 3
  .47، ص 1البيان، ج  مجمع . 4
   .همان. 5
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انـد و آنچـه      هم كانوا يكذبون، پس معنايش اين است كه آنان به وجودشان كـاذب            : شد
كند مگر بر وجه ادعـا    ميباشد پس اينجا تشديد تعين پيدا   صفت فعل است، تكذيب مي    

آيه در مقام اين ادعا است كه آنان عالوه بر نظرات و سخنانشان به ذاتـشان نيـز                  و اينكه   
  .اند كاذب

دهـد، هيئـت       مـي  اين باشد كه از كالم و سخن غيرصادق خبـر         يكذب  و اگر معناي    
  خود و آن خالف چيزي است كه در جاي    باشد  ميانتساب   از    غير ييمضارع دال بر معنا   

براي نسبت ماده به ذات و فاعـل وضـع شـده اسـت،              كه  هيئت مضارع     بيان شده است    
 به معناي يخبرون تفسير براي هيئت و مادة ديگـري غيـر از مـادة                »يكذبون«پس تفسير   

 به طور ضروري در برگيرندة هيئت و مـاده اسـت و             »يخبرون«: كذب است، زيرا سخنِ   
  .اين شگفت است
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  نحو و تركيب
»  است و جمله در محل تعليل براي نفـاق           خبر مقدم و مبتداي مؤخر     »في قلوبهم مرض 

  . است»آمنّا باهللا«و سخنان آنان 
و حاليه بودن جمله به حذف واو آن محتمل است و با تعليلي بودن جملـه منافـاتي                  

  . ندارد
و «:  بــراي ســخن خداونــد متعــال و مفعــولدر محــل نــصب و ممكــن اســت كــه

  . باشد» في قلوبهم مرض،مايشعرون
 براي  »و مايشعرون «: علت براي عدم شعور آنان باشد يعني      و ممكن است در حكم      

يخادعون «:  براي سخن خداوند متعال     باشد اينكه  در دلهاي ايشان مرض باشد يا تعليل        
 و به هر تقدير چون آن ريشة فساد است، ممكن است تعليل براي آنچه از افعـال و                   »اهللا

  .آثار باطل آنان در گذشته انجام شده است، گرفته شود
و احتمال دارد كه جملة انشايي از زبان پيامبر اعظم ـ صلي اهللا عليه و آلـه و سـلم ـ     

  هـاي  پس بايد در قلب: دهد  ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ ندا مي  يباشد كه پيامبر گرام
  .باشد و ديگر احتماالتمرض آنها 
اسـت  » تمييـز يا  « عطف جملة اخباري بر اخباري است و مرضاً          »فزادهم اهللا مرضاً  «

باشد يعني خداونـد مـرض        يعني خداوند ايشان را از جهت مرض فزوني داد يا بدل مي           
  .آنان را زياد كرد يا مفعول است يعني خداوند مرض را بر ايشان زياد كرد

 پس از مصاديق عطف جملة انـشايي بـر          ،شود و انشايي بودن جمله احتمال داده مي      
  .باشد ر مقام دعا بر ضد آنان ميباشد پس آيه د انشايي يا اخباري مي

 مايـشعرون فـي قلـوبهم مـرض؛         :و احتمال دارد كه فاء، فاي اسـتيناف باشـد يعنـي           
كنند كه قلبشان مرض اسـت، پـس خداونـد           ؛ احساس و ادراك نمي    »فزادهم اهللا مرضاً  «

يعني فاي عاطفه باشد از عطف جمله فعليـه بـر فعليـه نـه               . مرض ايشان را فزوني دهد    



 509  10تفسير آية 
 

؛ خـواه جملـة دوم اخبـاري        »و مايشعرون «: ه و معطوف كالم خداوند متعال است      اسمي
باشد يا انشايي و منعي نيست كه اخباري و انشايي باشد و آن براي اين است كه نفـرين            
او ـ صلي اهللا عليه و آله ـ بر ضد آنان بدون شك مستجاب است، پس جمله به اجـزاي    

آن خواهـد   جايگاه  دهد و توضيح آن در       خبر مي الزمش از زيادي مرض واقعي آنان نيز        
  . آمد

 خبر و مبتداي موصوف است و جملة اسـميه          »و لهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون      «
اگر اخباري باشد بلكه و اگر انشايي باشد معطوف است يا بر جملة اول يا بر جملة دوم                  

عطـف  [نيـز   آن   عكـس     جـايز اسـت،    كه عطف جمله انشايي بر اخباري     طور     همان زيرا
و بيان كرديم كه عطف جمله بر جملـه بـه معنـاي           جايز است   ] جمله اخباري بر انشايي   
  . كند؛ پس غفلت نكن صحيح بازگشت نمي

بالـذي كـانوا    «مصدري يا موصـول اسـت يعنـي         » ما«و  و باء جزايي يا تعليلي است       
يـشان در برابـر آنچـه    باشد يعني براي ا    براي مقابله مي  » با« احتمال،   بنابر اين و  » يكذبونه

كردند، عذاب دردناك است و يكذبون در محـل نـصب و خبـر بـراي                 آن را تكذيب مي   
  . متعلق است به آنچه جملة پيش از آن را دربردارد»بما كانوا«كانوا است و جملة 
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  بالغت و علم معاني

  وجه اول

  »في قلوبهم« مقدم داشتن پيرامون
ودن مبتداست و نكره بودن مبتدا براي رسـاندن         تقديم جار و مجرور مقدمه براي نكره ب       

هاي ديگر  اين است كه مرض موجود در قلوب آنان نوعي بيماري است كه نطفه بيماري 
باشد و بذري براي دردهاي بسياري است كه مترتب بر آن، و موجب زيادي و رشـد                  مي
  .باشد مي

 اجنـاس   همـة  اينكـه    كند بر      داللت مي » نكره«و از برخي مفسرين نقل شده است كه         
نكـره واقعيـت معلـومي      براي   اين است كه     سببهاي آنان است و آن به        مرض در قلب  

  1.نيست
چـه بـه واقـع       كند و اگـر     مي و اين باطل است و تنوين بنابر تبادر داللت بر وحدت          

  . معلوم، و به ظاهر مجهول باشد
شده است   آن وضع  آمده است كه نكره بر آنچه براي         »بحرالمحيط«و آنچه در تفسير     

كنـد، زيـرا بـه حكـم عقـل تعـداد             به طريق بدل بدون احتياج به جمع مرض داللت مي         
كند پس به مفرد به جاي جمـع بـسنده            مي كننده داللت  هاي حلول، بر تعداد حلول     محل

ـ اعتـق ر   «: خالي از تحقيق و فايده است زيرا نكره در         2؛كرده است  بـر بـدل داللـت    » ةًقب
كند، زيرا شخصي كه آمده است، بـه واقـع            بر بدل داللت نمي    »رجلجاء  «: كند و در   مي

كنـد    ميپس تنوين ـ در اين مقام ـ  به ضميمة جنس بر اين داللت  . يك فرد معين است
كه در قلوب آنان نوعي مرض موجود است و آن يكي از امـراض اسـت كـه بـه واقـع                      

  . باشد معلوم است و به ظاهر مجهول مي
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  وجه دوم

  »زادهم اهللا مرضاً« پيرامون 
فـي قلـوبهم مـرض فزادهـا اهللا         «: تر است آيه اينگونه باشد      شود مناسب   چه بسا پنداشته  

ـ رَ يعني زاد اهللاُ مرض قلوبِهم يا زاد اهللا في قلوبهم مرضـاً يـا م               »مرضاً هم، پـس وجـه     ضَ
  عدول از آن چيست؟

  .اينجا حذف مضاف است: روگفته شده است از اينو 
بيماري قلب بيماري ساير بدن است، پـس صـحيح اسـت گفتـه              : تو گفته شده اس   

زاد في ذواتهم المرض، و رجوع ضمير جمع به قلوب احتمال دارد؛ زيـرا قلـوب،                : شود
  1.هاي ادراكات هستند پس رجوع ضمير جمع به قلوب سزاوارتر است عقول و محل

محافظـت بـر     در    اسـت  آوردن ضمير مفرد سكته و توقفي بر وزن آيه         افزون بر اين،  
  .تر است اسلوب و روش بالغت وزن كالم از چيزهاي ديگر مهم

  .تعاليشاءاهللا   ان.آيد هاي فلسفي مي و اينجا بعضي وجوه ديگر است كه در بحث
 در  »هم«باشد، پس همانا    ] همانند و مشابه  [و احتمال دارد آيه از قبيل صفت مشاكله         

در ميان آنها نيز به جهت حفاظت بر يگانـه          كنند كه     اقتضا مي  »لهم« در   »هم« و   »قلوبهم«
كه روشن استطور   همانباشد؛» هم«عليه ضمير  بودن معطوف و معطوف.  

  

  وجه سوم

  مجازبودن مرض 
مقتضاي اصالت حقيقت اين است كه در قلوب آنان بيماري حقيقي است نه مجـازي و                

و نفـاق و كينـه و       انحراف روحي و انحطاط معنوي و تمايل به كفـر            اينكه   تأويلي براي 
گيـرد يـا در نفـس         الحاد از انحرافات جسماني و فساد خوني و مانند آن سرچشمه مـي            

هاي وراثتي است، يا از معاشرت و آميـزش و           ناطقة مجرد و هيوالي استعدادي انعكاس     

                                                 
   .همان. 1
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شـود كـه موجـب       ارتباط اجتماعي مرض و فساد و نقص و عيب و عارضي حاصل مي            
  .شود ل، به آن تقريب اصالت حقيقت حفظ ميهاي باطل است و به هرحا كشش

 يا از ديگران در تقريب و توجيه        1عباس نقل شده است كه مجاز است       و آنچه از ابن   
  .دليل است  بي2حقيقت به وجه ديگر،

هاي ابتدايي، مجازيـت و ايـن          فهم بر اساس آري، بنابر كثرت مجازها در استعمال و        
 ايمـان و اقـرار و عمـل صـالح اسـت،  مـرض                ادعا دور نيست كه آنچه مقابل اسالم و       

شـود و قلـب او       باشد و كسي كه  به اين امور باال متمايل نيست مريض شـمرده مـي                 مي
هاي مجرد در لغت و عـرف از امـراض           هاي معنوي و حجاب    بيمار است و اگر تاريكي    

  .است، حقيقت هم در اين كاربرد حفظ شده است
  

  وجه چهارم

  تعالم  به خداوندت نسبت زياد
در كيفيت نسبت زيادت به خداوند متعال و اينكه آن نسبتي حقيقي اسـت يـا مجـازي،                   

اند و بنابر فرض حقيقي بودن آن، آيا زيادت فعل خداوند متعال اسـت يـا                 اختالف كرده 
مهلت دادن و باقي گذاردن آنان در كفر است بدون اينكه به آنان در فرورفتنشان در كفر                 

  و نفاق ياري رساند؟ 
كـه از   طور     همان چه بسا ممكن است گفته شود كه اين جمله دعايي است          : گويم مي

شود، زيرا براي اينكه در       پس بحث مذكور ساقط مي     3مسلم اصفهاني نقل شده است،     ابن
 4؛ يؤفكـون  قاتلهم اهللا أنّـي   «: شود  گفته مي  كهطور     همان نيستآن جز دعاء بر ضد آنان       
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  ».دندبن وغ ميخداوند ايشان را بكشد چگونه در
ولكن انصاف اين است كه دعايي بودن جمله به دليل وجود فاء خالف ظاهر است،               
هر چند ممكن است از دعاهاي مؤثر باشد و تنها شـعار و فريـاد عليـه آنـان بـه اظهـار                       
بيزاري و نفرت از آنان نباشد بلكه دعاي مستجاب است، پس دربردارندة إخبـار اسـت                

فـي  «ويا اخبار در صورت انـشا و بـالعكس اسـت، يـا جملـة                با اينكه انشايي است و گ     
 خبر از استجابت دعاست و به هر تقدير        »فزادهم اهللا مرضاً  « دعا و جملة     »قلوبهم مرض 

حل مشكل نسبت ضروري است و اينكه آيا نسبت بر وصف حقيقي است يا مجـاز؟ و                 
خالف آن  اي بـر    در وجه پيشين دانستي كه اصالت حقيقت محفـوظ اسـت مگـر قرينـه              

  .موجود باشد
  تر است از اينكه عقل روا بـودن نـسبت زيـادي مـرض               كدام قرينه قوي  : اگر بگويي 

به خداوند متعال و پاك كه در افعالش ستوده است؛ بدون فرق بين اينكـه  ـ كه شرّ است ـ  
 يا مقصود از آن، غم و حزن اسـت،          مراد از مرض، كفر و نفاق و شك و ناسازگاري است          

 نقل شده است كه پنداشته است مشكل        1 علي جبائي   كه از ابي  طور     همان كند؛  ع مي  من را
خداونـد  بـه    جز با مجاز و توسـعه        رّشترديد   بيبه هر تقدير و     پس   ؛گردد  با آن حل مي   

  . شود متعال اسناد داده نمي
توضيح ما ـ در جاهاي بسيار ـ پيرامون چگونگي صحت انتساب افعـال و    : گويم مي

. اي وارد شـود     به مقام شامخ او خدشه     اينكه   ند متعال بيان شده است، بدون     آثار به خداو  
  .هاي فسلفي براي تو بيان خواهد شد يا مجاز در اسناد الزم آيد و توضيح آن در بحث

اثر و جهت فيض نازل به جهت اختالف استعدادها كه بـه گونـاگوني              : گزيده مطلب 
شـود، پـس چـه بـسا در قلـب        متفاوت مـي شود، مردم در افعال و اعمال استناد داده مي   

بـه سـوء اختيـار از ناحيـة         بيمـاري   اي باشد كه نطفة امراض ديگر اسـت، و آن             بيماري
اي تاريـك در زمـين نفـس        مريض يا پدران و مادرانش حاصل شده است و هرگاه نطفه          
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كنـد و زيـاد       اسـت كـه رشـد نمـي        1انسانيت كاشته گردد پس آن مانند كاشـتن حنظـل         
ها  مگر آنچه از سنخ حنظل و نطفه است؛ به حكم  لزوم سنخيتي كه بين علت               گردد   نمي

  . گندم از گندم برويد جو ز جو: كه شاعر گويدطور   همانو آثار آنها وجود دارد،
كشت و رشد آن نطفة پليد محجوب نادرسـت ـ غيـر از رشـد و     از  ـ پس  بنابر اين

  .توان داشت ي نميافزايش كفر و نفاق و ميوه و اثر آن انتظار ديگر
 »في قلوبهم مرض«: و براي اشاره به اين سفرة ملكوتي خداوند متعال فرموده اسـت   

   اينكـه   به جهت امكان وراثت آن بيماري از پدران گناهكار و مـادران منحرفـشان بـدون               
فـزادهم  «: گويد  سپس مي .  باشد مستند به نفس خودشان     خصوص به خداوند متعال يا به    

 اسباب و مـسببات اسـت جـز خـود يـا             بر اساس ضرورت اينكه عالَم    به  و  ،  »اهللا مرضاً 
  .پدرانشان را سرزنش نكنند

روشن است كه كردارهاي پدران و مادران علت تامه نيـست تـا مـريض در جبـر و                   
  .ناچاري قرار گيرد، بلكه مرض مذكور از علل اعدادي است

 بـه   » اهللا مرضاً  ةدتهم عداو زا«:  آيه اينگونه است   كهگفته   يسدروح    و چه خُنُك و بي    
فويلٌ للقاسـية قلـوبهم مـن       «: كه در كالم خداوند متعال است     طور     همان حذف مضاف، 

 گذشته از اينجـا، گمـان او در         ، يعني كسي كه ذكر خداوند متعال را ترك كند         2»ذكر اهللا 
تأمل كن، چون جاي لغزش و انحـراف       كامل  عليه نيز نادرست است؛ پس به نحو         مقيس  
  .است
  

  وجه پنجم

  مفرد آوردن مرض
در دو موضع، يكي بودن مرض منافقين و فساد قلوب آنان را اعالم             » مرض«مفرد آمدن   
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هاست، چه بسا گمـان رود كـه در قلـب     در قلوب آنان مرض: گفت كند، پس اگر مي   مي
مـستقيم و     انحراف در همة آنـان از صـراط        اينكه   هريك بيماري خاصي است، و نظر به      

 به حكـم  .شود منشائي يگانه استناد داده ميو خداوند و روز قيامت به يك چيز     ايمان به   
  .سنخيت عام كه در همة شئون و احوال جاري است

افزون بر آن الزمة جمع آوردن، اين است كه در قلب هريك از آنها همة امراض يـا                  
را در تواند به كذب و خالف واقع منتهـي گـردد، زيـ    امراض بسيار است چه بسا اين مي  

قلب هريك از آنان جز يك بيماري نيست كه انحراف آنان از حق و ميل آنان بـه باطـل                    
  .هاست كند ولكن آن، مادر بيماري را اقتضا مي

  .كه بيان شدطور   همانكند، و تنوين يگانه بودن مرض را تأييد مي
 ]بيمـاري [آن نـوعي    كـه   كنـد     تنوين داللت مي  : المعاني آلوسي آمده است    و در روح  

  1.شناسند است، غير آنچه مردم از امراض مي
آري، . و تو دانايي كه اين نوع تنوين در انواع تنوين شناخته شـده و معمـول نيـست            

ها و نفوس مجرد ايشان نـوعي         گردد كه در قلب    هاي مورد، كشف مي    به مناسبت ويژگي  
  .بيماري غير از امراض جسماني است

  

  وجه ششم

  »مرض«نكره بودن 
فـي  «: تر است آيه اينگونه قرائـت گـردد        مناسب: ذهن كسي بگذرد كه بگويد    چه بسا به    

چون هرگاه اسم اول نكره باشد مراد از اسـم دوم همـان             » قلوبهم مرض فزادهم المرض   
 سزاوار است معرفه آورده شود تا بـه         ؛باشد، به جهت لزوم توهم تعدد       مراد اسم اول مي   
ه نكـره آوردن اسـم دوم بـر تعـدد اسـتدالل             و ممكن است ب   . كنداشاره  يكي بودن مراد    

به جهت وجود قرينة قطعي ـ و آن مفهوم زيادي است ـ بر يكي بـودن     اينجا ولي. شود
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 تمام نيست؛ پس هرگاه در كالم دليل سابقي بر يكـي بـودن مـراد از دو    ،مراد از دو اسم 
ست و تنـوين    گردد زيرا نيـازي بـه معرفـه نيـ          اسم بود، نكره آوردن اسم دوم متعين مي       

مرض دوم تنوين تمكّن و اعراب است و بـر چيـزي افـزون بـر اصـل طبيعـت داللـت                      
كند و چه بسا همين مطلب تمييز بودن مرض دوم را تأييد كند نه مفعول دوم بـودن        نمي

هـاي ديگـر؛    آن را، يعني خداوند متعال ايشان را از جهت مرض فزوني داد نه از جهـت              
  . بفهم و تدبر كن
 باشـد كـه     وهم اين مطلب است كه نكره بودن مرض دوم به اين دليل مي            و شگفت ت  

 زيـرا اشـتداد و      ،سـوادي اسـت    فهمي و كـم     و اين توهم از بد     1. غيرمزيدعليه است  مزيد
  .؛ غنيمت بشمارشود تشكيك در كيفيات جز با يكي بودن آنها تصور نمي

  

  وجه هفتم

  آخر آيهبالغت 

 در آن بشارتي است كـه كاشـف از اوج بالغـت             »كذبونو لهم عذاب اليم بما كانوا ي      «
اهللا يـستهزئُ بهـم و      «: است و در آن استهزايي است كه خداوند متعـال فرمـوده اسـت             

كند و همچنين پس از اينكه جملـه در مقـام              و الم به آن اشاره مي      2»دهم في طغيانهم  مي
و تشديد، بنابر امكان اين     ويژه در مقام مبالغه       باشد، توصيف عذاب به اليم، به       بشارت مي 

الـيم بـه    :  و بيان شد كه اهل لغـت تـصريح كردنـد           .شيوة مبالغه در نهايت بالغت است     
توانـد صـفت       ولي اين اجتهاد آنان است؛ بنابر يك احتمال اليم مي          ؛باشد  معناي مؤلم مي  

ور ط   همان شود؛ عذاب باشد و به جهت تجاوز و تعدي الم او به غيرش، مبالغه اعتبار مي              
كه در اعتبار طهور به عنوان صفت براي آب و اعتبار شاعر براي شعر است؛ پـس گفتـه                   

  .]شخص جدي[جد براي جاد : آن مورد است شعر شاعر و از: شود مي
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شود عذاب اليم به مرضـي كـه          سپس از اين آيه، به سبب ايهامي كه دارد استفاده مي          
آن زيادي مستند است و ايـن از چيزهـايي          ويژه به    خداوند متعال آن را فزوني داده و به       

انديشان ممكن نيـست؛ ايـن مطلـب را بـراي ايـن       تصديق آن براي سادهگاهي است كه   
آوردم كه برسانم عذاب اليم مستند به فعل كساني است كه با اختيار از آنان صادر شـده                  

  .است نه خداوند متعال و نه ذات و اوصاف غيراختياري ايشان
ه دربرگيرندة باالترين جهات بالغت و نيكـوترين روش بحـث در            و از اين جهت آي    

رسـد كـه      افزون بر اين از سياق آيات به نظر مـي         . ضمن تشريح احوال زشت آنان است     
 ه به اوزان آيات نزديكتر است و به سبب آن در آيـ            »يمالو لهم عذاب    «: ختم آيه با كالم   

 علـي أبـصارهم غـشاوة و لهـم          ختم اهللا علي قلوبهم و علي سمعهم و       «: بيني پيش مي 
  .»عذاب عظيم

بما «:  ولكن با تمام اينها آيه براي حل مشكل ـ اينجا و در آية اول پيرامون منافقين ـ  
 را افزوده است تا در برابر كذب آنان يـا تكـذيب آنـان و جـزاي آن، و                    »كانوا يكذبون 

 عذاب بزرگ و شديد     »ينآمنّا باهللا و باليوم اآلخر و ما هم بمؤمن        «: براي اين سخن آنان   
  .باشد

طوري كه در بـسياري از جمالتـش          و پنهان نيست كه قرآن روشي در القاء دارد، به         
خداونـد  اين كالم و از آن موارد    . شود داده مي ] و درخواست [احتمال نوعي شعار و دعا      

  . بدون توجه به خبردادن از واقعيت و نفس امر»و لهم عذاب اليم«: متعال است
  

  شتموجه ه

  ؟»في صدورهم مرض« :و نگفته است »في قلوبهم مرض« : چرا گفته است
گـردد ـ    مـي آشـكار   آنچه از بعضي آيات الهـي  بر اساسسينه ـ  : ممكن است گفته شود

ويـژه    كردند و بس، و به     محل خطور و زوال است و منافقين به زبانشان اظهار اسالم مي           
نيز باشد، پس برگزيدن قلب در آيه بـه         ] امانتي[هرگاه آيات شامل ايمان و اسالم ودعي        
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 اسالم و ايمـان در نفـوس آنـان           ندواندن جهت عدم نفوذ حقايق به باطن ايشان و ريشه        
  . باشد مي

ولي قلب محل ايمان و اطمينان است و چون ايمان در دلهاي آنان داخل نشده است                
س در قلوب منـافقين بيمـاري        پ »قولوا أسلمنا و التقولوا آمنّا    «: به ايشان گفته شده است    

  .است نه در صدر و سينة آنان؛ و خداوند عالم است
  

  وجه نهم

   توصيف عذاب به اليم

 و  »و لهم عذاب عظـيم    «: چرا خداوند متعال در آية پيش هنگام بيان حال كفار فرمودند          
  ؟»و لهم عذاب اليم«: اينجا فرمودند

ذاب طردشـدگان در آيـة اول       بين دو عذاب تفاوت است، زيـرا عـ        : گفته شده است  
هايشان استعداد درك ندارند، شـدت درد و نـاراحتي آن را             بزرگتر است ولي چون قلب    

شده نسبت به قطع و داغ و غير آن از دردهـايي             يابند، مانند حالت اندام مرده يا فلج        نمي
  .  شود كه بر او جاري مي

ادراك، شـدت درد و     و اما منافقين به علـت ثبـوت استعدادشـان در اصـل و بقـاي                 
دارِ عـارض شـده،      يابند و البته سبب عذاب دردناك آنان از مـرض ريـشه            ناراحتي را مي  

  1.است كه همان كذب و  لواحق آن است
  .است و اشكال اين سخن روشن

عـذاب اول بـه سـبب اينكـه از توابـع ذات و صـفات       : آري، ممكن است گفته شود   
 دوم به جهـت اينكـه از اعمـال و افعـال             عظيم توصيف شده است و عذاب     به  باشد،    مي

  .است يا به دليل عذاب خارجي بودن به اليم وصف شده است
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  فقه  

   اولمسأله

   دعا بر ضد منافقين
چه بسا آيه بر جواز دعا بر ضد منافقين و جواز افشاي اسرار آنـان و آبروريـزي ايـشان                    

ـ        ] توجـه بـه  [ي بـن مـسلول، بـا    ميان مسلمانان با بيان حالشان و حال امثال عبداهللا بن اب
  .شدت كوشش آنان در نگهداري نفاق و پوشاندن نيات بد و اهداف باطلشان داللت كند

آورد كه چرا پيامبر اكرم ـ صـلي اهللا عليـه و     و اين مطلب مشكل ديگري را پيش مي
آله و سلم ـ براي رسـوا نمـودن ديگـر منـافقين نخـستين از مهـاجرين و انـصار اقـدام          

  ننمودند؟
  :شود و اشكال چنين حل مي

كند؛ زيرا آيه    ي و شخصي داللت نمي    ئنمودن به شكل جز    آيه بر جواز رسوا   : نخست
باشـد را    از مردم كساني هستند كه حال آنان چنين مـي          اينكه   نمودن پيامبر اعظم به     آگاه

در بردارد بدون توجه دادن به اشخاص آنان، و با ايـن كـالم لـزوم پرهيـز و احتيـاط را                      
  .كند عالم ميا

گونه شديدي بود؛ زيرا در همـان زمـان بـه سـوي               نفاق امثال ابن مسلول به    : و دوم 
إنّـا  «: گفتنـد  ، مي دندرك رفتند و هرگاه با شياطينشان خلوت مي       دوستان و شياطينشان مي   

 به خالف منافقين نخستين كه حـال آنـان اينگونـه نبـود و               »معكم إنّما نحن مستهزئون   
 بنابر ايـن  ، اهللا عليه و آله ـ  آشكار نشد مگر پس از پيامبر ـ صلي قشان نفاكس  براي هيچ

بـرداري جـايز نبـود، بـه دليـل اينكـه خـالف مـصلحت                 پردهو  كردن راز ايشان     آشكار
  . يكپارچگي الزم در آن عصر نخستين بوده است

  و آشكار نمـودن آن صـحيح       1و اما توهم داللت آية شريفه بر جواز دعا بر ضد آنان           

                                                 
  .197، ص 1الجامع الحكام القرآن، ج . 1
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هر در  ا ظـ  »فـزادهم اهللا مرضـاً    «: نيست، به اين دليل كه دانستي سـخن خداونـد متعـال           
نظر گرفتن فاء؛ و اينكه ممكن است انشائي باشد، به تنهايي            ويژه با در   خبردادن است، به  

  .كند براي استنباط حكم فرعي شرعي كفايت نمي
كه منتهي بـه    مستجاب  ي   كه توهم داللت آيه بر جواز دعا       گردد  آشكار مي و از اينجا    

سـبب  ، در غيرجايگـاهش اسـت و آن بـه            است خسارت و ضرر روحي مردم و غير آن       
  . دانستيچيزيست كه 

  دور بـودن آن    ، دعـاي مـستجاب       را در بـردارد     آيـه دعـا    اين فـرض كـه    بنابر  آري،  
  نچـه كـه بـه      آكردن يكي از مسلمانان بر ضد امثال منافقين بـه            جواز دعا   بر پسنيست،  

   از كجـا بـراي شـما      ؛ ولـي    كنـد   داللـت مـي    ،ان ديدند و در گمراهي واقـع شـدند        آن زي 
تر   از آن آسان1حال آنكه دست كشيدن بر ساقة خاردار، آن است و    مانند اثبات   ]توانايي[

  .است
 از مـن     مـسأله  تـر بعـضي بـرادرانم در مـورد ايـن            و شگفت پرسشي است كه پيش     

به استجابت دعـايش، بـر ضـرر بـرادرش دعـا      كردند كه آيا جايز است انسان با علم       مي
خـالي از نـوعي    مـسأله  باشد يا خيـر؟ و     كند؟ و آيا با وقوع ضرر و خسارت، ضامن مي         

  .كه روشن استطور   هماناشكال نيست،
  

   دوممسأله

   دروغت حرم
 در داللت كتاب ارزشـمند      سخناي در حرام بودن دروغ گفتن نيست و          الجمله شبهه  في

  .باشد ميمباحث فقه   تفصيل آن دروة اسالمي روشن است لأقرآن بر اين مس
 اين آيه شريفه از آياتي است كه به آن بر حرام بـودن دروغ گفـتن اسـتدالل                   :گزيده

جـزاي آن   زيـرا   شود دروغ گفتن از محرمـات اسـت،           فهميده مي  پس از آن  شده است،   
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  1.باشد كننده مي  از گناهان كبيره و هالكبنابر اينعذاب اليم است، 
كند كه عبارت از قـول مخـالف بـا           افزون بر اين، آيه بر تعريف كذب هم داللت مي         

من النّاس من يقول آمنّا باهللا و باليوم اآلخر و لهم عذاب الـيم    «واقع است؛ زيرا از آيه      
 نيـست و  ايـشان  »آمنّا باهللا«:  گفتارجزود كه دروغ آنان    ش   دانسته مي  »بما كانوا يكذبون  

نظر جاحظ كه كذب خالف اعتقاد اسـت، سـست          آن   واقع است و به    خالف   حال آنكه 
تعـالي ـ در جايگـاهش روشـن     شاءاهللا   انبا مراحل مختلفش ـ  مسأله  توضيح2؛گردد مي

  .خواهد شد
 كـه بـر كبـراي     طـور      همان  با تخفيف،  »يكذبونَ«معروف  اين آيه بنابر قرائت     : گزيده

كند؛ همانگونه كه حـق صـريح اسـت؛          يداللت م  مسأله   كند بر صغراي   داللت مي مسأله  
  .پس تأمل كن

تكيه بر اين دارد كه منافقان به طـور واقعـي    دروغ   تعريفاما داللت آيه بر     : گويم مي
؛  نه ايمان ثابت و نه ايمان ودعـي ؛و در قلوب آنان چيزي از ايمان و اعتقادمؤمن نباشند   

 ايـن   ه همـ   و ؛  »ا هـم بمـؤمنين    و م « خداوند متعال    كالم با توجه به     .وجود نداشته باشد  
  .اند؛ پس تأمل كن ، پذيرفتهدر وجه نزول آياترا مطلب 

كند كه عبارت است از اينكـه كـذب           نمي آري، آيه بر نفي نظر سوم در كذب داللت        
  .كه روشن استطور   همانقاد است؛تمخالفت سخن با واقع يا با اع
كن است آيه درصدد بيان ايـن   مشكل است، زيرا مم    مسأله   و اما داللت آيه بر كبراي     

باشد كه دروغ مخصوص ـ و آن كذب در مورد ايمـان بـه خداونـد و روز قيامـت، بـا       
مفاسد بسياري كه مترتب بر آن است ـ حرام است و بر مانند آن دروغ، به عذاب شديد  

شوند؛ پس استفادة حرام بودن هر دروغ ممنـوع اسـت، بـه جهـت احتمـال                مجازات مي 
  .كالم و در مورد وجود داردخصوصيتي كه در 

و من النّاس من يقاتل في سـبيل الـشيطان،        «: و اين مانند هنگامي است كه گفته شود       

                                                 
 .65، ص 2تفسير كبير، ج . 1
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 پـس، از آن اسـتفاده       »فيقتلون النّبيين بغير حق و لهم عـذاب عظـيم بمـا كـانوا يقتلـون               
 به دور از تحقيق     1،شود كه هر قتلي حرام است و آنچه فخر رازي توهم كرده است             نمي

  .و فايده است
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  كالم
اند كه خداوند متعال بندگانش را بـر          اشاعره و معتزله در جواز اين مطلب اختالف كرده        

چون آنان فاعـل مختـار هـستند، جـايز          : دهند عذاب نمايد، معتزله گفتند      مي آنچه انجام 
 ولـي بـا وجـود ايـن، مجـازات           ،انـد   و اشاعره اين گفتار را بر معتزله خرده گرفته        . است

انـد، زيـرا خداونـد متعـال آنچـه را بخواهـد در               خداوند متعال را جايز دانـسته     ] نكرد[
 و چه بسا اين آيه بر آنچه برگزيدند، داللت كند، زيـرا مرضـي               1،دهد مملكتش انجام مي  

كه خداوند براي آنان افزود عبارت از كفر و عدم ايمان است، پس آية شريفه در رديف                 
 آنان مرضـي    يي است كه در واقع كافر هستند و در دلها         آيات وارد شده پيرامون منافقين    

 ،است كه همان كفر است و به فعل خداوند متعال افـزون گـشته اسـت و بـا وجـود آن                  
  .كردند كند به سبب آنچه تكذيب مي خداوند متعال آنان را مجازات مي

ت قرآن گوياي ايـن اسـ  كه بر فساد مرام آنان ـ اين اشكال است  افزون ـ و در اينجا  
باشد   خداوند متعال نيست و آنچه از خدا مي       ] صنع[كه مرضي كه در آنان است ساخت        
هـايي نباشـد كـه        سبب فرورفتن آنان در تاريكي     جزافزايش آن است و چه بسا زيادت        

  پس اگـر مـراد از مـرض        . برخي وراي برخي است و باعث بقاي آنان در كفرشان نشود          
  نـد بـر اينكـه خداونـد متعـال كفـر را در آنهـا        ك ـ بر فرض ـ كفر باشد آيه داللت نمـي  

كند بدون اينكه كفر از سوي خداونـد واجـب گرديـده شـده        كند بلكه زياد مي    ايجاد مي 
  . باشد

  هــاي پيــشين،  هــاي بــسيار ديگــري داريــم كــه در بحــث افــزون بــر آن مــا پاســخ
زم ال  بسط غيـر   »حكمت متعاليه «تفسير صاحب    بحث احتماالت آيه، آشكار است، و در      

  .است
به اين ضرورت كه از سخن . ممكن است به اين آيه بر فساد گفتارشان استدالل شود

شـود    مـي ظاهر   »في قلوبهم مرض فزادهم اهللا مرضاً و لهم عذاب اليم         «: خداوند متعال 
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كه استحقاق ايشان براي عذاب به دليل كفر غيراختياري يا به جهت زيادي ايجـاد شـده                 
باشد، ولي با وجود اين خداونـد متعـال فرمـوده            ي آنان دليل مي   در آنهاست پس آيه برا    

شود كه عذاب دردناك      و از آن فهميده مي     »و لهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون      «: است
مدهاي دروغ آنان يا دروغ شمردن آنان است نه مرض، زيرا مرض امري است كـه                ااز پي 

مـراد از مـرض تنهـا        اينكه   ست بر شود و اين شاهد ا     اختيار حاصل مي    بيآنان  در وجود   
 سياهي است كه منتهي به كفر و عدم رويكرد قلبي به ايمان             ةكفر نيست بلكه مرض نقط    

  .و اسالم است
 عـدول آيـه از وجـه اسـتحقاق ذاتـي بـه       بـر اسـاس  آيه ـ مطابق ظاهر و   : و گزيده

بر فعل كند مگر  كند كه خداوند متعال عذاب و مجازات نمي استحقاق فعلي ـ داللت مي 
  . بينديشنيكنه غير آن، پس 
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  فلسفه

  بحث اول

  فاعل خيرات و شرور
هـا در زبـان       يا فاعل نيكـي    ،اند در اينكه فاعل خيرات و شرور يكي است         اختالف كرده 

پرسـتان و    مسلمانان خداوند است و فاعل شرور شـيطان و بنـدگان؛ و در زبـان دوگانـه                
  1.ي هستند كه آن دو اصل قديم»اهرمن« و »يزدان«مجوس 

   2. يكي استمبدأ چه بسا به اين آيه شريفه استدالل شود به اينكه بنابر اينو 
شك بايد نظر توحيـد       پس اگر در مسلمين كسي باشد كه قرآن را به كمك طلبد، بي            

شوند، نسبت داده شـده   را برگزيند و چه بسا به گروهي از مسلمانان كه قدريه ناميده مي  
 ايشان يك سره به سـوي نفـي شـرور از خداونـد              واند،   مت آنان مجوس اين ا    كهاست  

هاي شرور   نظر به پاك و پاكيزه شمردن خداوند متعال از بدي          در حالي كه     اند متعال رفته 
  3.مدهاي آن دارنداو مفاسد و پي

 و در   »فزادهم اهللا مرضاً  «: وجه استدالل معلوم و آشكار است آنجا كه تصريح فرمود         
  .اي نيست چه كفر باشد يا غيركفر ست شبههاينكه مرض از شرور ا

اي است كه معتقدنـد شـرور عـدم          ظاهر اين آيه مخالف فالسفه    : توانيم بگوييم  و مي 
ها   پذيرفتند، افزون بر آن زيادي در عدم        چون اگر شرور عدم بودند جعل را نمي        4هستند

  .شود تصور نمي
گردد كه آيا ممكن است      مي باز    و به عبارت ديگر بحث ياد شده نزد ما به اين بحث           

جعل به شرّ تعلق بگيرد؟ تا تحقيق شود از اينكه، آن فعلِ مبدأ خيرات است يا فعل مبدأ                  
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ديگري؟ پس اگر شر امر غيرقابل جعل باشد و آنچه از شـرّ تـصور شـود خيـر واقعـي                     
  .طور طبيعي بر آن اتفاق دارند شود و اهل حل و عقد به باشد، نزاع مذكور سست مي

دربردارد كه زيادي مرض از خداوند متعال است با         ] اين مطلب را  [آية شريفه   ولكن  
  :باشد مي مسأله اينكه مرض از شرور است؛ پس آيه دليل بر دو

 سـرزنش منـافقين و       پي  نيست؛ زيرا آيه در    ستارجاع شرور به خيرات در    : نخست
ننـد نـه    ك كساني است كه در قلوبشان مرض است؛ درحالي كه مرض را شرّ تـصور مـي               

  .خير
فاعل اين شرّ خداوند متعال است و فاعل اين معناي مذموم و زشـت خداونـد                : دوم

  .پرستان به آن اعتقاد دارند متعال است نه مبدئي تخيلي غير او كه دوگانه
  كنـد كـه     اول به آيه قابل نقض اسـت و آيـه داللـت مـي              مسأله   :و اگر خواستي بگو   

اند كه فاعـل همـه چيـز          بعضي فالسفه بيان كرده   مبدأ اصيل قديم يكي است، ولي آنچه        
  يكي است، زيرا در عالم هيچ شري وجود ندارد تا براي آن مبدأ ديگري باشـد، آن هـم                   

شـود مـرض شـرّ اسـت و بـر آن نكـوهش                شود، زيرا از آيه فهميده مي       به آيه نقض مي   
  .شود مي

 سـتوده اسـت و    ماند كه خداوند متعـال در كارهـايش        ، اين پرسش باقي مي    بنابر اين 
  دهـد، پـس چگونـه        نمـي  ممكن نيست از او فعل زشت صادر شود و جـز خيـر انجـام              

ممكن است شرّ به او استناد داده شود؟ و آنچه در كتـب تفـسير از منـزه دانـستن حـق                      
  عا كـه نـسبت شـرّ بـه خداونـد متعـال مجـازي اسـت، خـارج از                    ، با اين اد   متعال است 

   بر اينكه هـر چيـزي در وجـود و تحققـش مـستند               اردكه داللت د  افق توحيد و ادلّة آن      
شك نسبت حقيقي اسـت و آن مقتـضاي اصـل و ظـاهر                به خداوند متعال است پس بي     

  .است
نگـاه و  پس پاسخ مناسب روش محققانه و شايسته تصديق و موافق با نظر عميـق و           

حكَميه مـا   هاي فلسفي و از جمله كتاب قواعد ال        در كتاب  آنكه    بنابر مباني  ،فلسفيبينش  
، به ترتيب اسباب و مسببات است تا هر         مباشد كه نظام مركب ات      ست، اين مي  بيان شده ا  

طبيعتي ـ بنابر قابليت و استعداد به امانت گذاشته شده در آن ـ به كمال سزاوار خـويش    



 527  10تفسير آية 
 

برسد و حق از باطل، و فاعل از تارك، و مسافر از مقيم و كسي كه اسـباب حركـت بـه                  
كند از كسي كه اسباب حركت به شقاوت و شرور و ظلمـات              ا آماده مي  سوي خيرات ر  

  . كند، تمييز داده شود را آماده مي
شود و در ظـروف بـه انـدازة            فيض مقدس الهي از آسمان الوهيت نازل مي        بنابر اين 

شده در زمينهـاي قابـل، و بـذرهاي كاشـته            هاي كشت  گردد، پس اگر دانه     آنها جاري مي  
هـا بـه سـوي فـيض          ها باشند، پس به آن ويژگـي        مقرر، داراي ويژگي  هاي   شده در محل  

بود، همه عبـث و     جاري   رشود و اگر امر برخالف اين اصل فراگي        مناسب آن هدايت مي   
پس سنخيت، علت انضمام بين     . لهو بود و سزاوار بود كه هر چيز از هر چيز صادر شود            

  ها به سوي آن حركـت       صورتهاي متحرك و آنچه كه       له و بين صورت   مستعد و مستعد
 گونـه  كه آية شريفه اين    نييب  مي ، اين غذاي معنوي و آسماني     سببو به   باشد    مي ؛كنند مي

بدون اسـتناد ايـن    » در قلوب ايشان مرض است     ؛في قلوبهم مرض  «كند كه    را بيان مي  مسأله  
 كه در آنها قابليت رشد و حركت       مرض به خداوند متعال به جهت قابليت، پس هنگامي        

به سوي شقاوت و باطل بود و براي حركتي تضعيفي آمـاده بودنـد، بايـد بـر آن فـيض                     
باشـد وارد شـود و       سنخ با آنكه در مفهوم و ماهيت آن مندرج است و از سنخ آن مي               هم

  .خداوند متعال مرض ايشان را زياد كند
و هاي فلسفي اسـتخراج كـرديم     حكَمي و بحث   مسأله   از آية شريفه سه    اينجا   پس تا 

  .ادغام نموديم مسأله اگرچه آنها را در يك
  

  بحث دوم

   است شيئيت شيء به صورت
باشـد و مـاده مركـب آن     در جايگاهش ثابت شده است كه شيئيت شيء به صورتش مي         

  .رساند  و حقيقتش زيان نميء و اگر گاهي مركب را رها كند به شي1است
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لة معاد جسماني است و     أمسها   آن شود كه از   و بر اين قاعده ثمراتي علمي مترتب مي       
فـي قلـوبهم مـرض فـزادهم اهللا         «: گويد كند، آنجا كه مي    اين آية شريفه به آن اشاره مي      

فـي  «: رود اين است كه گفته شـود        آنچه در ابتدا از آيه شريفه انتظار مي        اينكه   ؛ با »مرضاً
آنان، قلوب و   حقيقت  در اين تعبير اشاره است كه       پس   ،»قلوبهم مرض فزادها اهللا مرضاً    

باشـد؛ پـس اگـر مـرض در           كمال مجرد آنان، و فعل آنان كه شيوه وجود آنان است، مي           
هايشان نيـستند و شـيئيت انـسان         آنان جز قلب   اند، زيرا  قلوب آنان بود پس آنان مريض     

  .ر مجرد استجوه باشد مگر به نفس ناطقه كه نمي
  

  بحث سوم

  ذاتة  أعراض جلو
ه است كـه اعـراض و مقـوالت وجـودي در برابـر وجـود                در جاي خود به اثبات رسيد     

جواهر و موضوعات ندارند، بلكه وجود عرضـي در قيـاس بـا وجـودات ديگـر اعتبـار                   
باشد و حركت متصور در اعراض همـان   گردد و همان حالت جوهر و جلوة ذات مي   مي

 هر   و اشتداد كيف و ازدياد كم پيرو حركت ذاتي در          1باشد ها مي   حركت موجود در ذات   
چيزي و متحرك به آن حركت است مانند اشياي به هم پيوسته و يكي شده به وحـدت                  

 اشـاره   واال شـريفه بـه ايـن گفتـار          ةهاي تأليفي و اعتباري، و آي       طبيعي نه ديگر وحدت   
در نگـاه    اينكـه    بـا » في قلوبهم مرض فـزادهم اهللا مرضـاً        «:كند  مي بيانكند آنجا كه     مي

پـس اضـافه   » فـي قلـوبهم مـرض فـزاد اهللا مرضـهم      «:نخست ضروري است گفته شود  
 واحد حقيقي هستند، هر     ،ها و مرض    گواه اين است كه ذات     آنها   زيادت به ذات  ] كردن[

. اند، پس افزوني مرض مـستلزم زيـادت ذوات آنـان اسـت              چند از نظر مفهوم گوناگون    
  . درياب و غنيمت شمار
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  بحث چهارم

  عقاب و ثواب
عقاب و ثواب از پيامدهاي اعمال و افعال است و چـه بـسا              كه   فالسفه اسالمي معتقدند  

: شـود   تقسيم مي  بنابر اين از پيامدهاي صفات و اخالق يا از تبعات ذوات و اعيان باشد،             
 و دوزخ افعال و بهشت      ،به دوزخ ذات و بهشت ذات، و دوزخ صفات و بهشت صفات           

  1.افعال
  :ن گفتار داللت كندو اين آيه شريفه ممكن است از دو جهت برخالف اي

  .عذاب از تبعات باشد: نخست
و آن، بدين جهت است كـه نخـست         . افزون بر ذات، صفات مورد عذاب باشد      : دوم

طور مستقل از سوي خداوند متعال جعل شده          ظهور آيه اين است كه عذاب دردناك به       
  . استكه ظاهر در جزاء و مقابله » باء«و دوم به سبب كلمة  ،عي تبطور  است نه به

عذاب دردناك در برابر دروغ آنان است كـه          اينكه   و همچنين به جهت ظهور آيه در      
فعل ايشان است، نه در برابر مرضي كه در قلوب آنان است و افزون گشته است، بلكـه                  

شـود   استفاده مي » بما كانوا يكذبون  «به  » عذاب اليم «از سياق و قرينه آيه و مقيد كردن         
 عذاب در برابر مرضي اسـت كـه گـاهي در قلـوب آنـان،              م بودن كه مقصود صرف توه   

دهـد كـه در ايـن         شود، پس اين آيه شريفه به ابطال چيزي نـدا مـي            اختيار حاصل مي    بي
حالت به آن معتقد شدند و آن را در كاغذها و اساطيرشان ثبت نمودند، ولـي  هنگـامي                   

ت صـفات مـذموم     كه شواهد بسياري از روايات و اخبار صريح در تجسم اعمال و تبعا            
و ظهور مـستند    باشد    ميباشد پس اين ادعا ممكن است كه ظهور نخست قابل انكار              مي

هاي مادي است    هاي برزخي جزاي صورت     جز اينكه صورت   ،به باء در جايگاهش است    
   .بر مجازات شونده نداردآن د وم به وروو مفهوم جزاء متق

ي محكم و استوار است و اما اينكه        طور جد   و اما ظهور سوم بنابر داللت مطابقي به       
در موضع نفي عذاب دردناك از صفات است، يا روشن نيـست يـا اگـر صـحيح اسـت                    
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  . باشد، و خداوند عالم است مخصوص به بعضي صفات مي
خـصوص دوزخ ذات كـه    گانـه و بـه     هـاي سـه    بـريم بـه او از ايـن دوزخ         و پناه مـي   

  .ند از وراي آنان محيط استجاودانگي و آتش هميشگي براي آن است، و خداو
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   و اخالقعرفان

   اولمسأله

   الهييشرور و اسما
» رب« و االزدياد و االنماء از اسامي فرعي الهي اسـت كـه منـدرج در اسـم كلـي            ةالزياد
كه رب العالمين است ايمان را در قلوب مؤمنين و  ، پس خداوند متعال به جهت اين      است

  . كند مرض را در قلوب منافقين زياد مي
  و ثابت شده است كـه ربوبيـت الهـي عـام و نافـذ اسـت و فـرار از تحـت قـدرت                         

  باشـد   و حكومت آن ممكن نيست و براي هر اسم از اسماي الهي مظهر و ظهـوري مـي                 
ــالم، »رب«و از آن اســما، اســم  ــوقٌ« و »رب متوســط« اســت و در ع ــه حــق مخل   و » ب

» المربوب دادن   مظهـر ازديـاد و زيـادت و رشـد          و همچنـين در عـالم     . باشد  مي» به رب  
  هــا وجــود دارد و آن  هــا و در تــاريكي در ناحيــه شــرور و مفاســد و در جانــب بــدي 

  حالت خـود و عـدم عـدول از باطـل سـبب             بر   با بقاي     زيرا مظهر، نفس انسانيت است   
  واســطه زيــادت  زيــاد كننــده و فاعــل بــي كــسي كــه پــس. شــود زيــادي مــرض مــي

  يــد پــست پيوسـته بــاقي بــر بـدي بــا پيــروي از شــهوات و   باشــد، همــان نفـس پل  مـي 
  هـاي بـد را فزونـي دهـد، و از            هاست، پـس در آن صـفات زشـت و خـصوصيت            بدي

 »فـزادهم اهللا مرضـاً    «: اين جهت رشدكننده و افزون شونده و مظهر كالم خداوند متعال          
  .است

 آنان مـرض را     واسطه در   بيو   مستقل ابتدايي    ةو گمان نكن كه خداوند متعال به اراد       
كند، بلكه هر چيز از جهت كمال، بالذات به او مستند است و از جهت شرور،                 افزون مي 

كه صحيح است فعل حضرت حـق        طور به عرض و اعتبار به او مستند است؛ زيرا همان         
خداونـد   1؛اهللا يتوفي األنفس  «شود   پس يك مرتبه گفته مي    . به خلق استناد داده شده شود     
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بگو، فرشـتة   1؛كمل بِكّو قل يتوفّاكم ملك الموت الذي    «:  ديگر ةمرتب و   ».اندمير  نفسها را مي  
 و همچنين در مورد وحـي، پـس يـك مرتبـه             ».ميراند  مرگ كه بر شما گمارده شده، شما را مي        

آن را بر قلبت نـازل      ] جبرئيل[االمين    بگو، روح  2؛نزّل به الروح االمين علي قلبك     «: گفته شود 

و » . وحي كرد آنچه وحي كـرد     شا و به بنده   3؛أوحي إلي عبده ما أوحي    ف«ر  و مرتبة ديگ  » .كرد
طور دايمي به خداوند متعال استناد        برعكس، فعل متأخر و خلق به     طور     همان مانند اين؛ 

باشد، ولي چون بـه اذن       مي مرض خود مريض     ت زياد واسطة  فاعل بي شود پس    داده مي 
اش است، به خداوند متعال استناد داده        اي الهي خداوند متعال و به تربيت او بر نظام اسم        

شود صحيح است هر چيـزي مظهـر اسـمي از            دانسته مي   از اين نسبت   بنابر اين شود   مي
  .اسماي الهي حتي در عدميات و تبعيات و شرور و گناهان باشد

  

   دومهلأمس

  انواع عذاب

بيـان كنـد كـه آن       » نو لهم عذاب اليم بما كانوا يكذبو      «: شايد اين كالم خداوند متعال    
عذاب به سود آنان است نه بر ضد آنان و اين آن چيزي اسـت كـه در علـوم حقيقـي و              

  .شدبيان هاي پيشين  اعتباري تقريب نموديم و تفصيل آن در بحث
 متـصل در    ، پس عـذاب   منفصل است يا  متصل و   يا   عذاب   گزيده آن اين است كه    و  

قيـات و ملكـات و افعـال و اعمـال           قوس صعود و از پيامدهاي ذوات و نفـوس و اخال          
دست آمده در اين جهان با مبادي گوناگون است كه به سلسله پدران و مـادران و بـه                     به

  .گردد خود اشخاص و افراد باز مي
و عذاب منفصل از موجودات در قوس نزول است كه براي كافران منكر خداونـد و                

                                                 
   .11/ سجده . 1
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تـا پـس از مـرگ و    اسـت  شته  و براي ايشان مهيـا گـ   هفاسقين از دين برگشته آماده شد     
جدايي از ماده و بعد از توقف حركت و تبـدالت توانـايي پـاك كـردن و از بـين بـردن          

 توصـيفي دارد حد و غيرقابل  بيجهات پست و مفاسد زشت چسبيده به انسان كه اذيت      
گيـرد    را داشته باشد، و اين آتش از شؤون رحمت عام الهي است كه فاسقين را در برمي                

رو صحيح است،    شود و از اين    تراحت آنان از غم و اندوه همراهان مردود مي        و سبب اس  
 بلكـه در    »و لهم عذاب اليم   « و صحيح است گفته شود       »رهم بعذاب اليم  بشّ«: گفته شود 

يـا  «: بيني، آنجا كه خداونـد متعـال فرمـوده اسـت     تر از اين را مي   حمن شگفت  الرّ ةسور
يرسـل عليكمـا شـواظ مـن نـار و نحـاس             «: مـود  تا اينكه فر   »...معشر الجنّ و اإلنس   

و از آتش   هايي    شرارهبر شما   ... اي گروه پريان و انسانها     1؛فالتنتصران فبأي آالء ربكما تكذبان    
  » .پنداريـد   ريزيم، پس يكديگر را ياري نتوانيد كرد، پـس كـدامين نعمتهـاي مـرا دروغ مـي                   فرو مي مس  

ه است؛ و خداوند بـه حقـايق آيـاتش آگـاه            ها شمرده شد   زيرا بنابر ظاهر آتش از نعمت     
  .است

آن آثـار بـسياري در جاهـاي         بر اين اسلوب است و بر      هاي مختلفي از كالم    و سبك 
 ،گـردد  شود و به آن بين روايات گونـاگون و احاديـث مختلـف جمـع مـي                  ديگر بار مي  

شوند و برهان و كشف و شهود و عرفـان   كه به سبب آن عقل و نقل جمع مي    طور    همان
  .و خداوند صاحب توفيق است و اعتماد بر او  است. كنند آن را ياري مي
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  پند و نصيحتاخالق و 
همانا به سوي شما كتـابي فرسـتاده شـد كـه در آن      : اي برادرم و اي عزيز و نور چشمم       

هاست و نوري به سوي شما نازل شد كه با آن قلوب و نفوس روشن                مواعظ و حكمت  
ها و لزوم رسيدن بـه    مواعظش الهام و اشاره است به نيكوييشوند و در تمام آيات و   مي

آنها و منع و پرهيز از گناهان و وجوب دوري از آنها است، پس هرگاه گـوش سـپردي                   
 گمان نكن اين آيه مخصوص گروهي از        »في قلوبهم مرض  «:  كالم خداوند متعال    اين به

ي، هرگـز؛ بلكـه بـر تـو الزم          منافقين است، و تو از آنان نيستي و از ايشان به دور هـست             
شمار آوري تا از جاي خويش برخيزي و در خروج از             است كه نفس خود را در آنان به       

 و آن به سبب اين مطلب است كـه          ،بار كوشش و جديت نمايي     اين امر ترسناك مصيبت   
در جاي خود بيان گرديده و روشـن شـده اسـت و بـه حـد تحقيـق و مقـام برهـان و                          

 كه هرگاه امراض حاصل شده در نفوس ملكه گردند؛ بـه حـدي              موشكافي رسيده است  
  .»فزادهم اهللا مرضاً« ودش خوانده مي آنها رسند كه بر مي

پس همانا خداونـد متعـال آفريننـدگان را بنـابر نظـام اسـباب و مـسببات آفريـد و                     
هيچكس را به توجـه و نظـر رحيمانـه بيـرون از حكـم و قـانون مرجحـات و اسـباب                       

دهد، زيرا خداوند حق مهربان، عادل و نسبت او بـا همـة عـالم مـساوي                  اختصاص نمي 
پس هرگاه در قلب تو بيمـاري حـسد و بخـل و كبـر و خودخـواهي و تـرس و                      . است

دنيادوستي و رياست و غير آن حاصل گشت و در از بين بردن و نابودي آنها و همچنين        
توانـا گردانـدي، و     را  ن  در محو و نفي آنها نكوشـيدي، بلكـه بـه واردات و تأييـدات آ               

هـا را فزونـي دهـد و     هاي باطل و شياطين را پيمودي پـس خداونـد متعـال بيمـاري            راه
ها بـه خداونـد      ها و بالها و تباهي     و از اين فجايع و سختي     . هاي آنان را زياد كند     بيماري

ديد تا گر آنها  محكوم بريم، زيرا هرگاه اينها در نفس پابرجا شدند و نفس همتا پناه مي   بي
عذاب بـزرگ اسـت   ) أنفس( حركت طبيعي انجام داد، براي ايشان     آنها   آنجا كه نفس در   

  .دهند به سبب آنچه انجام مي
پس اي برادرم و اي همانند من در آفرينشم بر تو باد كه براي نجـات خـود از ايـن                     
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براي كمك خواستن به انوار قرآن عزم خـود را جـزم و              موقعيت تاريك كوشش كني و    
 تا به آن خالصانه عمل كني و در آياتش تدبري نيكو  ، قدرت خويش را به كارگيري     تمام

 محاسـن   بـه و تفكري مفيد براي دنيا و آخرت بنمايي و از كساني مباش كه قلوب آنان                
معنوي و لفظي و نكات حكَمي و عرفاني قفل شده اسـت زيـرا آنهـا ماننـد سـرابي در                     

  !كند؟ بيابانند كه تشنه آن را آب گمان مي
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  تفسير و تأويل

  ها و مسالك مشرببنابر 
  ها روش اخباري

»  كننـدة   يعني در قلوب اين سركشان شـك      » در قلوب ايشان بيماري است    ؛  في قلوبهم مرض
. الـسالم ـ از آنـان گرفتـه شـد      شكن هنگامي كه بيعت علي بن ابي طالـب ـ عليـه    پيمان

هاي آنان سرگردان گشت در      قلبچنانكه   »خداوند مرض ايشان را افزود    ؛  فزادهم اهللا مرضاً  «
و بـراي   ؛  و لهم عذاب اليم بمـا كـانوا       «از اين آيات معجزه به آنها داده شد،          آنچه   جزاي

صلي اهللا عليه و آله و ـ  حضرت محمد  اينكه را به سبب ».است) شديد(ايشان عذاب دردناك
 كه ما بر بيعـت و عهـد و          ».گفتند دروغ مي  ؛يكْذبون«كردند و در گفتار      تكذيب مي ـ   سلم

در تفـسير امـام حـسن    ـ الـسالم    عليـه ـ اين حديث از امـام كـاظم    (. پيمان باقي هستيم
 و در كتاب غيبت نعماني به طور مـسند از عبـداهللا بـن    1).استـ السالم   عليهـ عسكري  

هـاي   و در اين هنگام كساني كه در قلب«: آمده استـ السالم   عليهـ سنان از ابي عبداهللا  
  2». دشمني ما است، مرض سوگند به خداكنند و آنان مرض است شك مي

فـي قلـوبهم    «و از صحابه مانند ابن مسعود و ديگران نقل شده است كـه در مـورد                 
خداونـد ايـشان را مـرض، يعنـي شـك            »فزادهم اهللا مرضـاً   «شك است   :  گفتند »مرض   
  3.افزود

 از مجاهـد و عكرمـه و حـسن           و همچنـين   4عباس نقل شده اسـت      از ابن   آن و مانند 
  5.العاليه و ربيع بن أنس و قتّاده بصري و ابي
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يعنـي  » در قلوب ايشان مرض است    ؛  في قلوبهم مرض  «: و عكرمه بن طاوس گفته است     
  1.ريا

  .نفاق است: عباس نقل شده است كه گفت و از ضحاك از ابن
 مـرض  مـرض، شـك اسـت و آن   : و از عبدالرحمن بن زيد بن اسلم نقل شده است        

خداونـد مـرض    ؛  فـزادهم اهللا مرضـاً    «: ها و مرض دين است     نفوس است نه اجساد و بدن     
و أما الذين في قلوبهم مرض فـزادتهم رجـساً          «: يعني رجس و قرائت كرد    » ايشان را افزود  
  2.»الي رجسهم

 اينكـه   خبـر از    گويا او اين آيه را به آنچه در آية ديگر است تفسير نموده است بي              و  
فزادتهم «: فرمايد  آنجا كه خداوند متعال مي،مرض را به رجس معرفي كرده است  آن آيه   

 .باشـد  و رجسي به رجسشان افزود پس در آنجا مرض رجس مي           3»رجساً إلي رجسهم  
فسير مرض نيست مگر آنچه معنـاي لغـوي آن اسـت يـا              تو اما در اين آيه معنايي براي        

ي آن كنايه گردد، پس تخـصيص مـرض         معناي مجازي كه قابليت دارد معناي لغوي برا       
به چيز خاص نيازمند دليل است و روايات مذكور از جهـت سـند يـا داللـت قاصـر از                     

و ايراد نـدارد تمـام آن معـاني در مفهـوم مـرض و مقـصود از آن وارد                    . اثبات آن است  
  .باشند؛ و خداوند به آن عالم است

  
  روش اهل تفسير

 »فزادهم اهللا « بيماري جسماني است     »مرَض«ا   در قلوب صنوبري شكل آنه     »في قلوبهم «
 و براي ايـشان عـذاب دردنـاك         »و لهم عذاب اليم   «پس خداوند مرض ايشان را افزود،       

گفتند كه به خداوند     و دروغ مي  » كردند آنچه تكذيب مي  ؛  بما كانوا يكذبون  «است به جزاي    
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  .و به روز قيامت ايمان آورديم
نفوس مجردشان بيماري روحاني و      در قلوب ايشان و    »في قلوبهم «: و نزديك به آن   

 پس خداوند آن بيماري ايشان را افزود يـا خداونـد بـا آمـاده                »فزادهم اهللا «معنوي است   
شـود در مـرض ايـشان افـزود، ماننـد زيـادي شـوكت                كردن اسبابي كه به آن منتهي مي      

ـ و مـؤمنين، و غيـر   مسلمانان و نفوذ قدرت پيامبر گرامي ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم   
  . آن از اسبابي كه سبب زيادي كينه و نفاق و شك آنان است

هـا اسـت      در قلـوب ايـشان بيمـاري       »فـي قلـوبهم   «: و نزديك به آن اين كالم است      
و براي ايـشان عـذابي   ؛ و لهم عذاب«كند    يعني بايد خداوند آن مرض را زياد         »فزادهم اهللا «

بمـا كـانوا   «يابـد    در شديد شدن افزايش مـي كه دردناك و دردش شديد است و    » اسـت 
  .گويند زيرا  آنان دروغ مي» گويند به سبب آنچه دروغ مي؛ يكذبون

هـاي آنـان      رو كـه در قلـب       يعني از آن   »في قلوبهم مرض  «و نزديك به آن است كه       
 يا خداونـد    1بيماري است پس دشمني خداوند بيماري ايشان را افزايد، به حذف مضاف           

و بسيار دردآور يا » و براي ايشان عذاب دردنـاك ؛ و لهم عذاب اليم«افزايد   مي مرض آنان را  
يـا بـه سـبب      » گوينـد  دروغ مي ؛  كانوا يكذبون «در دردش شديد است به سبب چيزي كه         

  .گويند چيزي كه دروغ مي
و آن را » در قلـوب ايـشان بيمـاري اسـت    ؛ في قلوبهم مـرض «و نزديك به آن است كه       

 و به سبب عدم ادراكشان و عدم ميل آنان بـه التفـات بـه آن بيمـاري و                    كنند ادراك نمي 
يعنـي در بيمـاري ايـشان، يـا از          » خداوند مرض ايشان را افزود    ؛  زادهم اهللا مرضاً  «درمان آن   

و براي ايشان عذاب دردنـاك اسـت بـه    ؛ و لهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون   «جهت بيماري،   
 گفتار و آن اين گفتار ايشان است كه به خداوند و روز          از جهت » گويند سبب آنچه دروغ مي   

شان است كه با خداوند و مؤمنـان          قيامت ايمان آورديم، و از جهت فعل، و آن اين عمل          

                                                 
 .]مترجم[ اهللا ذلك المرض ةفزادتهم عداو. 1
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  .كنند، پس همانا آن عملي غير واقعي و دروغ است حيله مي
  

  روش حكيم

»  آفـت و    و در عقـول و نفـوس ايـشان        » در قلوب ايـشان بيمـاري اسـت       ؛  في قلوبهم مرض 
 سنتي است   بر اساس هاي متحرك به سوي كمال اليق به آن          بيماري است كه همان نطفه    

فـزادهم  « خداوند متعـال اسـت،       ةبه اذن و اجاز   ) مرض(  زيادي ، پس كند كه تخلف نمي  
 نه به سبب آن بيماري نفـساني و آفـت           »اهللا مرضاً و لهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون        

  . بالغير بر آن سرشته شدند وم سبب آنچه در مرتبة دوقلبي دارا بودند و نه به
و در عـضو    » در قلوب ايشان مـرض اسـت      ؛  في قلوبهم مرض  «و نزديك به آن است كه       

 و آن   ،سنخ آفت و بيماري قلبي عقلي مجرد اسـت         شان آفتي است كه هم      صنوبري شكل 
و ؛  دهم اهللا فـزا «نقطه حركت طبعي ذاتي و رشدي حيواني و نباتي و روحي انسان است              

هاي متّحد با بيماري موجود در آنـان رشـد داد،             و ايشان را با ذات     ».خداوند ايشان را افزود   
زيرا بيماري موجود در دلهاي آنان چيزي وراي حقيقت قلبهايي نيست كه جز ذات آنان               

هاي خـارج    از انواع عذاب  » و براي ايشان عذاب دردناك است     ؛   اليم و لهم عذاب  «باشد،    نمي
شـود   آن عذابي كه از پيامدهاي  افعال آنـان شـمرده مـي    اينكه  يا، پيامدهاي اعمالشان از

و اما عذاب حاصل شده براي آنـان از مـرض و بيمـاري              . عذاب دردناك و شديد است    
شود، زيرا دردناك صفت ذات آنان است        وصف نمي ] اليم[نفساني ذاتي آنان به دردناك      

  .نه صفت فعل آنان
  

  مسلك عارف 

 الهـي   ياين به سبب اقتضاي برخي اسـما      » در قلوب ايشان مرض است    ؛  ي قلوبهم مرض  ف«
 زيـرا   »خداوند ايـشان را مـرض افـزود       ؛  زادهم اهللا مرضاً  «و  .  است »ضار و مضلّ  «مانند اسم   

كنندة جهانيان است و بنـابر اقتـضاي اسـم رب هـر              كننده و اصالح   خداوند متعال تربيت  
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هاي ذات و مناسبات صـفاتش         خواسته بر اساس د است،   چيزي را كه در آن اقتضاي رش      
دار رشد و زيادي ـ از آن جهت كه از اسماي الهي است ـ ذات    دهد، پس عهده رشد مي

هـاي هـدايت     هاي نفساني و نپذيرفتن اسـالم و حقـايق و راه              يروي خواسته پبيماران به   
  .باشد مي

 جـز زيـادي مـرض نفـس آنـان بـه       ،»خداوند ايشان را مرض افـزود    ؛  فزادهم اهللا مرضاً  «
  توجهي و گوش ندادن به پيامبرگرامي ـ  صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم ـ و ولـي او         بي

، پس در اين هنگام بـه   او نيستو به عمل نكردن به احكام قلبي و قالبي ـ  المالس ـ عليه
  .گردد  زياد مي مرضند متعالواذن خداوند متعال و به استحقاق اسم خدا

هـاي   بشارت است و آن از نعمت     » و براي ايشان عذاب دردناك است     ؛   عذاب اليم  و لهم «
هاي پليـد دروغگـو و        است تا نفس  » گويند آنچه دروغ مي  ؛  ما كانوا يكذبون  «الهي در برابر    

 پـاك و  »الرحمن و الرحيم«قلوب پراكندة آلودة آنان را به آن عذاب الهي حاصل از اسم   
  . تطهير نمايد

»  كه از پيامدهاي دروغ و تكـذيب        »و براي ايشان عذاب دردناك است     ؛   اليم و لهم عذاب 
كه موجب پايان زمـان آن      » و براي ايشان عذاب دردناك است     ؛  و لهم عذاب اليم   «. آنان است 

عذاب است و سبب رهايي مردم و منافقين كافر و دشمنان فاسق از آن تبعات و آثـار و                   
  .خصوصيات است

  
  مسلك داناي بينا

ها و خطورات ذهني، صورت تفصيلي از كتاب الهي و علم زباني است كـه                وسوسهاين  
 كنـد و هـر     كتاب تدويني آن را به طريق سربسته و اجمال و گسترده و احتمال جمع مي              

  .بهره نيست  كه در آسمان و زمين است، از آن كتاب بيآنچه 
  



 

  
  
  
  
  

   سوره بقره و دوازدهمزدهميا اتآي
  

فسدوا في األرض قالوا إنّما نحن و إذا قيل لهم الت

  مصلحون اال إنّهم هم المفسدون ولكن اليشعرون

  :در زمين تباهي نكنيد، گويند: و آنگاه كه به آنها گفته شود«

   آگاه باشيد، آنها خود تبهكارانند گرانيم،  اصالح ما

  ».يابند ولي در نمي

  

  



 

  
  



 

  
  
  
  
  
  

  صرفو واژگان 

   اولهلأمس

  »إذا« ةكلم
  : آيد بر دو وجه مي» اذا«توان گفت كه  الصه پيرامون آن ميبه طور خ
مفاجات است كه به جمله اسميه اختصاص دارد و شرطيه نيست و در             » إذا«: نخست

كه در كتب لغت و ادب است معناي آن حال          آنگونه  و   گيرد  اين هنگام در ابتدا قرار نمي     
ت كه اخص از حال است و        ولي دور از تحقيق است بلكه معناي آن مفاجات اس          1.است

خرجت فإذا االسد بالباب يـا      : دربردارندة جهل و غفلت بلكه ترس و حيرت است مانند         
ـ    «: اسد بالباب و كالم خداوند متعال      يپـس آن را افكنـد ناگـاه        2؛ تـسعي  ةفألقاها فإذا هي ح

  ».شتافت ماري شد كه مي
يء با تو در وصفي از      حاجب اين است كه معناي مفاجات حاضر بودن ش         اما نظر ابن  

پس معناي آن ايـن اسـت كـه    خرجت فإذا اسد بالباب، : گويي اوصاف فعلي توست، مي  
شير در زمان وصف تو به خروج يا در مكان خروجت، همراه تو حاضر است، كه همراه 

حـضور او در خـروج تـو متـصل          ] همراهـي و  [بودن شير با تو در مكان خروجت، بـر          
، باشـد صاص به تو دارد نه آن زمان و هرگـاه متـصل بـوده               چون آن مكان اخت   گردد،    مي

                                                 
   .53 ـ 46اللبيب، ص  ؛ و مغني7، ص 1الموارد، ج  اقرب: رجوع كنيد به. 1
  .20/ طه . 2
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  1.تر است مفاجات در آن قوي
ما به تفصيل بيان كرديم تا محققين ميزان شـناختش          ور است كه    آ  و آن از امور خنده    

  .هاي آن آگاهي ها و غلط اشتباهبه را بيابند و تو 
ل قرب مكـاني    إذا براي مفاجات است كه جز در حا       : پس به طور خالصه بايد گفت     

به كارگيري مفاجات    اينكه   له، به دليل   يابد، بدون دخالت اين امور در موضوع         نمي تحقق
انـد، اخفـش گفتـه        اختالف كـرده   »إذا«آنان در اين     اينكه   سپس. در مفارقات جايز است   

:  و از مبـرد نقـل شـده اسـت          3.مالك است   كه نظر برگزيدة ابن    2حرف است » إذا«: است
ظـرف  » إذا«:  و زجاج گفتـه اسـت      4عصفور است   است كه برگزيدة ابن    ظرف مكان » إذا«

 مـشتق از    »إذا«عامل  : زمان است كه زمخشري آن را اختيار كرده است، حتي گفته است           
ثم إذا دعـاكم دعـوة مـن األرض         «: لفظ مفاجات است، پس تأويل كالم خداوند متعال       

  6 .شويد ارج ميدر آن هنگام ناگهان خاين است كه  5،»إذا أنتم تخرجون
مـة  أمـتكم   أإنّ هذه   «: و اين مانند سخن آنان است كه عامل در كالم خداوند متعال           

هـشام گفتـه     پـس آنچـه ابـن     . اي است كه از لفظ هذه استفاده شده است           اشاره 7»واحدة
و از او حكايـت شـده       . ستنيـ  در جايگـاهش     8شـود،  يافت نمي » إذا« غير   دركه  : است
  9.واقع نشده است مگر اينكه به آن تصريح شده است» ذاإ«در قرآن خبر با : است

 نـزد  10.»ً من الزنبور فإذا هو هـي    لسعةو كنت اظنّ العقرب اشد      «: اما اين جملة عرب   
                                                 

   .175، ص 2االتقان في علوم القرآن، ج : نگاه كنيد به. 1
   .175، ص 2؛ االتقان، ج 46اللبيب، ص  مغني. 2
   .همان. 3
  .همان. 4
   )25/ روم . (»ييدآ سپس در آن زمان كه شما را به خواندني از زمين بخواند، ناگهان بيرون مي. 5
 .175، ص 2؛ االتقان، ج 46اللبيب، ص  مغني. 6
   .92/ انبياء . 7
 .175، ص 2؛ االتقان، ج 46مغني اللبيب، ص : نگاه كنيد به. 8
   .همان. 9

 يا هـو    ،ئت هو هي  و مراد قرا  » .تر از زنبور است، پس آن همان است         كردم نيش عقرب سخت     و من گمان مي   «. 10
  . استياهاا
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فـإذا  : گويـد  سيبويه در آن رفع متعين است و نزد كسائي رفع و نصب جايز است و مـي                
  1.روش فصحاستهو اياها، چون اگر آن ثابت شود، خارج از شيوة قواعد و 

اسـت كـه    » ظرف مستقبل «براي غير مفاجات باشد، و بيشترين كاربرد آن         » إذا«: دوم
باشد و ويژه دخول بر جملة فعليه اسـت و بـه جـواب نيـاز                  دربردارندة معناي شرط مي   

إذا جـاء   «: دارد و بايد در ابتدا واقع شود و فعلي كه پس از آن است يا ظاهر است مانند                 
  3.»إذا السماء انشقّت«قدر است مانند  يا م2»نصراهللا

شود، كه اخفش بـه آن معتقـد اسـت و            گاهي از ظرفيت خارج مي    » إذا«سپس اينكه   
 بر آن حمل شده است و چـه بـسا از اسـتقبال              4»حتّي إذا جاؤوها  «سخن خداوند متعال    

را فـرا   و شب، چون همه      5؛و اللّيل إذا يغشي   «: خارج شده و براي حال استفاده شود؛ مانند       

» .بينندباي  ت يا سرگرميرآنگاه كه تجا  6؛إذا رأَوا تجارةً أو لهواً    «يا براي ماضي مانند     » .پوشاند
  .و اشكال در همه آنها روشن است

و چون   7؛و إذا ماغضبوا هم يغفرون    «و ممكن است إذا از شرطيت خارج شود، مانند          
هاست كـه   ه دليل نبود دقت در مثال پنهان نيست ب آنكه اشكال» .گذرند به خشم آيند در مي  

سخنان علماي نحو اختالف پيـدا كـرده اسـت و معـاني بـسياري را بـراي يـك كلمـه                      
 به دخول »إذا«و پنهان نيست كه   . گردد به يك معناي واحد برمي     اينكه آنها    اند، با   پنداشته

بر معلومي اختصاص دارد كه وجودش در آينده مفـروض اسـت يـا آنچـه جـا پـاي او                   
  .شود رد و همانند او پيموده مياگذ مي

و إذا مس النّاس ضرٌّ دعوا ربهم منيبين اليـه ثـم إذا             «: و اما در كالم خداوند متعال     
                                                 

  .7، ص 1الموارد، ج  ؛ اقرب48 ـ 47اللبيب، ص  مغني: جوع كنيد بهر. 1
   .1/ نصر . 2
   .1/ انشقاق . 3
   )71/ زمر . (»چون به آن رسد«. 4
   .1/ ليل . 5
   .11/ جمعه . 6
  . رجوع كنيد177 ـ 176، ص 2، به اتقان، ج 37/ شوري . 7
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و آنگـاه كـه مـردم را گزنـدي رسـد،             1؛أذاقهم منه رحمة اذا فريـق مـنهم بـربهم يـشركون           
بـه آنهـا چـشاند، ناگـاه        خوانند، سپس چـون از خـويش رحمتـي            پروردگارشان را با بازگشت به او مي      

در جايگـاهش بـه     » إذا« توهم شده است كه      ،».ورزند  اي از آنها به پروردگارشان شرك مي        دسته
  2.اند هايي به آن داده  كه پاسخ استكار نرفته

 اصابت ضرر نسبت به عام مجمـوعي ـ كـه مـردم هـستند ـ يـا        اين است كهو حق 
 مقصود رسيدن زيان به همه كس نيـست        بنابر اين نسبت به موضوع مهمل، متقين است،       

ل كـرده                در جايگـاهش    3انـد،  تا اينكه مشكوك باشد، پس آنچه سـكاكي و غيـر او تخيـ 
  .نيست

  . شود و از اينجا حل مشكل ديگر آيات در اين مقام آشكار مي
 4عصفور رساند، پس آنچه را ابن       را نمي  زماني عموم   »إذا«و همچنين پنهان نيست كه      

  . كند  تبادر و عرف تكذيب مي و استبدگمان  كرده ازگمان 
بر آن شـاهد    » إذا السماء انشقّت  «آيد و    گاهي زائده مي  : سپس اينكه گفته شده است    

ـ  6.اسـت » .رسـتاخيز نزديـك شـد      5؛ةاعاقتربت الس «آورده شده است، زيرا مانند       دور از  ه   ب
  پـس آنگـاه كـه     7؛نهافـإذا انـشقّت الـسماء فكانـت وردة كالـد        «تحقيق است زيرا مانند     

ست يا در موضع مفاجات است چنانكه روشن    ا ».گون گـردد    آسمان بشكافد و چون چرم سرخ     
  .است
  

                                                 
   .33/ روم . 1
  .179، ص 2اتقان، ج : رجوع كنيد به. 2
  .همان. 3
  .180همان، ص . 4
  .1/ قمر . 5
   .180، ص 2اتقان، ج : رجوع كنيد به. 6
  .37/ الرحمن . 7
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   دوم ألهمس

  »فساد« ةكلم
مصدر فَسد يفـسد اسـت و       :  مصدر فَسد يفسد و يفْسد است و گفته شده است          »الفساد«
د است، جمع آن فَـسدي      يفسباشد و آن فاسد و        مصدر اول است؛ ضد صلَح مي     » فُسود«

و . مـورد اخـتالف اسـت     ) بـه فتحـه   (  و فسده و أفسده ضد أصلحه است و فَساد         ،است
و از  . باشد، و به معناي دگرگوني است       گفته شده است معنايش باطل شد و نابود شد مي         

 گرفتن مال از روي سـتم اسـت و همـين در كتـاب               ،فساد: مسلم البطين نقل شده است    
:  و از زجاج نقل شده اسـت       2در بسياري از كتب لغت نيز آورده شده است؛         و   1القاموس

 يعني در شهرهايي كه در      ،حاصلي در خشكي و قحطي در دريا       فساد عبارت است از بي    
  . است3الفساد ها و نهرها هستند، و از چيزهاي مشهور حرب كنار رودخانه

  يـزي از اعتـدال،   فساد عبارتست از خـارج شـدن چ  : و در مفردات راغب آمده است    
و در نفـس و بـدن و اشـياي خـارج از اسـتقامت بكـار       . چه خروج كم باشد يـا بـسيار   

  4.رود مي
از تدبر در موارد كاربردهاي فساد براي من آشكار شد كه فـساد صـفت اجتماعـات                 

ها و ارواح به آن،  هر چند صحيح است، ولي در بيشتر موارد كنايه       است و توصيف بدن   
 فساد مادي جزيي اسـت      شا فساد در لغت بنابر معناي اصلي      اينكه   اظهرو مجاز است و     

مـساوي هـستند، ولـي       آنها   ها و غير   ها و درختان و آب     كه در آن انسان و حيوان و ميوه       
در اختالل نظام و هرج و مرج فـراوان اسـت، پـس هرگـاه ابتـدا                 ] فساد[كارگيري آن     به

نهي از فاسد كردن مزاجي يا روحي استفاده         ، از آن  »التُفسدوا في األرض  «: شود  گفته مي 
  .شود و آن امري آسان است نمي

  
                                                 

  .391المحيط،، ص  القاموس. 1
   .452، ص 2العروس، ج  تاج. 2
   .63، ص 1تفسير كشاف، ج .  استيط  بين بنيالفساد كه مربوط به جنگ در حرب. 3
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   سوم هلمسأ

  ة نهي و ماضي صيغپيرامون
  طلب ترك فعـل، يـا خـودداري از انجـام           : در معناي صيغه نهي نظرات گوناگوني است      

ب اشتغال ذمه به ترك يـا خـودداري باشـد كـه تمـام ايـن نظـرات                   بكار، يا اينكه آن س    
  .ست انادرست

نهي مثل صيغة امر است مگر اينكه امر براي تحريـك بـه سـوي               : و گفته شده است   
مقـام اشـاره خـارجي     ماده و فعل و نهي براي زجـر و منـع از آن اسـت و هـر دو قـائم                 

   1.باشند مي
كـه پـيش    . چيزي بكار رود  در   امر خارجي نيست تا      ،حق اين است كه معناي آن دو      
كنند ماننـد داللـت       ود ندارد پس بر چيزي داللت نمي      از بكارگيري حقيقتي براي آن وج     

اند نـه اينكـه بـراي اشـاره       جانشين اشاره،اسماء و افعال و حروف بلكه آن دو در اعتبار   
  2.و تفصيل آن به صورتي مستدل در اصول آمده است. وضع شده باشند

از هاي پيشين بخشي     همچنين در صيغه ماضي بر اقوالي اختالف كردند كه در بحث          
كنـد و     مـي  سخنان پيرامون ماضي بيان شد و همين اختالف به ماضي مجهـول سـرايت             

 بـا زمـان خـاص    نتيجة آنچه ما بيان كرديم داللت هيئت در ماضي بر  همراهي و پيونـد  
زمان خـاص  ( وضع هيئت ماضي براي است، و اين مستلزم    آن   بنابر تبادر و تصريح اهل    

و عدم قرينه وجودي ـ منصرف بـه پيوسـتگي    نيست بلكه هيئت ماضي ـ هنگام اطالق  
ذكر شده است و گاهي با وجود قرائن همراه زمان نيست ماننـد، زمـاني كـه كنـار ادات          

كند به دليل اينكه امكـان دارد از         خصوص داللت نمي   شرط بيايد ديگر بر زمان ماضي به      
  .كه روشن است خالي باشدطور   همانزمان ماضي و پيوند با آن

الفعل آن در ماضي     الف آنان در كيفيت هيئت مجهول از فعل ثالثي كه عين          و اما اخت  
يض      : براي مفعول بنا شده باشد مانند      هنگامي كه    نمايد به الف تغيير مي    و غـ يسيلَ و قق

                                                 
   .149 االصول، ص يةكفا:  بهرجوع كنيد. 1
   .91، ص 4تحريرات في االصول، ج : رجوع كنيد به. 2



 549  12 ـ 11تفسير آية 
 

و آنچه از عقيـل و  . اي در برندارد  پس بعد از معلوم بودن آن پيش همه نتيجه1.و غير آن 
 حكايت شـده، و بـه       »قُيل«الفعل   اسد از ضمه دادن فاء     مه بني رديفان آنها و ه    قيس و هم  

زبيـر   آيد ـ يا از هذيل و بني  كه مي طور اين قرائت از كسائي حكايت شده است ـ همان 
الفعل اصلي حكايت شـده      الفعل و سكون وسط و عين      ضمه فاء ) اختصاص (صاز اخال 
  . نظري است كه به دور از تحقيق و فايده است2است،
  

   چهارم همسأل

  »أرض« ةكلم
 و صحيح اين    3 راغب آمده است،   مفرداتآسمان است، اينچنين در      أرض، جرم در برابر   

  .جرم در برابر آسماني است، چنانكه روشن است» أرض«است كه 
] جوهر فـرد  [كره تاريك مركب از ذرات بسيط       : الموارد آمده است   و در كتاب أقرب   

 آراض و أرضون است و أراضٍ جمع واحـد          باشد، مؤنث است و جمع آن اُروض و         مي
] ارض[است كه ترك شده است مانند ليالٍ جمع ليالت، و هر آنچه پايين اسـت زمـين                  

  4).پايان(. است
تر اينكه در معناي زمين تاريكي و تركيب مذكور وجود ندارد، و بـراي مـا                 و صحيح 

ويـژه    ت بـه   جـد اهميتـي نـدارد و تفـصيل آن در كتـب لغـ                بحث اختالف جمع آن بـه     
  .هاي نحوي و صرفي آمده است باالعروس و در برخي كت تاج

ا               : و گزيده سخن   زمين معنايش معلوم است و آن در برابر خورشيد و ماه است و امـ
هـا يـا از    جمع شمس به شموس و قمر به اقمار و أرض به أرضين و غير آنها، اين جمع  

كي نيست و ايـن كـرات بـه يـك فـرد              منحصر به ي   ها  آگاهي  پيشينيان بر اينكه اين كره      

                                                 
   .61 ـ 60، ص 1ج . البحرالمحيط: رجوع كنيد به. 1
   .همان. 2
  .16المفردات في غريب القرآن، ص . 3
  .8، ص 1الموارد، ج  اقرب. 4
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خصوص در زمين چـون      كند يا به اعتبار قطعاتي از آنها، به         شود حكايت مي   منحصر نمي 
 اصـل لغـت     بر اسـاس  شود، و آن اگرچه      ترديد جمع بسته مي     زمين به اعتبار قطعات بي    

تر اين اسـت      گردد؛ و اظهر و قوي      نادرست است ولي پس از كثرت استعمال صحيح مي        
 معنا، عبـارت از پـاييني و پـايين در مقابـل بلنـدي و بلنـد اسـت، و                     بر اساس ين  كه زم 
انـد   ديدند و در برابر آنها واژه وضع كرده        كردند و مي   ها كرات آسماني را حس مي      عرب

به خالف زمين كه حس نكردند مگر جهت پايين را پس در برابر آن ايـن لفـظ را قـرار                     
ات اي از كـر    ده پيدا شد كه زمين كـره      نكه اين عقي  دادند سپس بر كره گفته شد پس از اي        

  .است كه مانند غير خودش در فضا سرگشته است
پس نخست اينكه آن لفظ از الفاظ وضع شده براي امور جديـد اسـت و بـه همـين                    

كـارگيري آن در جـواهر و       بـه   سپس  . ها صحيح است   ترين دليل جمع آن به اعتبار پايين     
رد سپس بعد از آن بر كل و مجموع اين كره گفته شـد و               اعيان و اشخاص، انتقال پيدا ك     

در اين هنگام ايرادي ندارد كه أرض گفته شود و از آن زمـين بـدن و زمـين اجتمـاع و                      
زمين ارواح و اشباح  و غير آن اراده شود به خاطر اشتراك همه آنها در جهت پـايين؛ و                    

   .خداوند ولي توفيق است
فراواني بكارگيري آن در كتـاب الهـي كـه عـدد آن       با  » ارض«و پنهان نباشد كه لفظ      

اي است به     در آن اشاره  و   آن در قرآن بكار نرفته است،         جمع رسد،  مي) 461( نزديك به 
اينكه جمع ذكر شده و مجموع اشاره شده به آن، همـه خـارج از ادب و ادبيـات عـرب        

  . است يا ناآشنا در ذهن عرب خالص است
 تقابل أرض و سماء كند،  را تأييد ميذكر كرديم» أرض«ما در معناي آن معنايي كه و 

در كتاب الهي و در ديگر كاربردها است، بـا اينكـه سـماء از جـواهر و اعيـان خـارجي                 
  .نيست

: خداونـد متعـال فرمـوده اسـت       . و اما سماوات جمع سماوي منتسب به سماء است        
آيا نگريستي به آنچـه در       1؛اولم يروا إلي ما بين أيديهم و ماخلفهم من السماء و األرض           «

                                                 
   .9/ سبأ . 1
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هـل مـن خـالق غيـر اهللا         «: و فرموده است  » .برابر شما و پشت سر شما از آسمان و زمين است          
اي غيرخداوند اسـت كـه شـما را از آسـمان و زمـين                 آيا آفريننده  1؛يزرقكم من السماء و األرض    

  ».روزي دهد
 فـي   ةقـال ذر  اليملكـون مث  «: و اما تقابـل آن بـا سـموات در قـول خداونـد متعـال               

إنّ اهللا  « : و در  ».شـوند   مـي ناي در آسـمانها و در زمـين مالـك             ذره 2؛السموات و ال في األرض    
معناي دومي را كه چگونگي پيداشدن آن را شـرح          نيز   3»عالم غيب السموات و األرض    

 .در پيدايش پس از معنـاي اول اسـت        معنا  ن  ايو يادآوري كرديم كه     . كند  داديم تأييد مي  
  .أمل كنبفهم و ت

  

   پنجم مسأله

  »إنّما« ةكلمپيرامون 
 و  »إنّ« مركـب از     »إنّما«و معروف اينكه    : اند  بر اقوالي اختالف كرده    ي آن در لفظ و معنا   

فعـل داخـل شـود و        تواند بـر    كافه از عمل و هرگاه جمله فعليه كنارش بيايد مي          ي»ما«
  .رود ميمنحصر به اسم بودن كنار 

  .  نافيه استي»ما« اثباتي و »إنّ«ركب از إنّما م: و گفته شده است
  . بسيط است»إنّما«ها آمده كه  ها و گروهي از اصولي و در كتابهاي برخي از نحوي

و حق در اين نزاع اين است كه تركيب از اصول صحيح در الفاظ نيست، بلكه تنهـا                  
ناي مقيد، اجتهاد و بكارگيري ذوق است، وگرنه هر لفظ بكاربرده شده در يك معنا يا مع          

تواند در وضع يگانه و بسيط در نظر گرفته شود و داراي وضـع جداگانـه باشـد، بـا                      مي
و ماننـد آن بنـابر      » إنّما«اينكه مركبات داراي وضع ويژه و اختصاصي نيستند، پس كلمه           

                                                 
   .3/ فاطر . 1
  .22/ سبأ . 2
   .38/ فاطر . 3
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برهان و وجدان بسيط هستند و تنها امكان تحليل و تجزيه براي پذيرفتن تركيـب كـافي          
مـشهور ايـن اسـت كـه إنّمـا تنهـا تأكيـد را          : ر معنا در آن دو نظـر اسـت        اما بناب . نيست

  .رساند رساند و معروف بين متأخرين اين است كه حصر را مي مي
 اول است، به خاطر عدم شهادت اهل لغت و زبان، و به خاطر نبود اطراد                نظرو حق   

و  1»نت منذر إنّما أ «: كه در سخن خداوند متعال است     طور     همان كه دليل حقيقت است،   
 و غيـر از آنكـه مناسـب حـصر           3»إنّما أنا بشرٌ  « و در    2»إنّما أنت منذر من يخشاها    «در  

نّمـا  أ« در ذيل قول خداوند متعـال        االتقانبيني كه سيوطي در      نيست و به همين دليل مي     
  باز دارنده  » ما«براي تأكيد است و     » إنّ« متعرض آن نشد مگر به اينكه        4»الهكم اله واحد

روشن است و ما اينچنين در اصـول آن را شـرح و              مسأله   بنابر اين  پس   5،عمل است از  
  6.بيان كرديم

ها آمـده اسـت كـه        تاب و ديگر ك   الموارد أقربشود كه آنچه در      و از اينجا روشن مي    
إنّمـا زيـد    : رساند مانند  شود وگرنه حصر را مي      إنّما گاهي به جاي نفي به كار گرفته مي        «

 در دو مبحث لفظي و معنوي اعتبار ندارد و تنها           7».ا زيد إلّا قادم است    قادم كه به جاي م    
  ممكن است به قرائن خاص و احـوال مـتكلم اسـتناد داده    ـ كه استفاده حصر در جايي  

ـ شده باشد كند، و آنچه در برخي كتب اصولي ما از نـسبت    بر وضع و لغت داللت نمي 
  . مراجعه كن.اي بيش نيست  گزافه8تبر حصر به اهل لغت آمده اس» إنّما«داللت 

رسـاند يـا      حصر مـسند در مـسنداليه را مـي        » إنّما«آيا  : سپس بنابر فرض افاده حصر    
و » إنّمـا أنـا بـشرٌ      «:ها مختلف است، پس هرگاه گفته شود        رد و جايگاه  وابرعكس، يا م  

                                                 
  .7/ د  رع1.
  .45/  نازعات 2.
  .110/  كهف 3.
  .همان 4.
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ه اراده حصر نفس او به بشريت شود به جهت دوري از توهم ملَك بودن است و هرگـا                  
شود به خاطر اينكه او بـشير        پس حصر انذار در او اراده مي      » إنّما أنت منذر  «گفته شود   

  .باشد  است و غير او منذر نمييرو نذ
شود، لكن تصريح قائلين به حـصر         ممكن مي  مسأله    حل برخي مشكالت   بنابر اين و  

سـت، و آن حـصر       ا البا آن منافات دارد به دليل سخن آنان به اينكه إنّما به منزله مـا و إ                
 المـوارد  أقرب دانستي و غير از      الموارد أقربكه از   طور     همان رساند  دومي در اولي را مي    

  1.نيز هم بر آن عقيده هستند
اي بسيط است كه به وضع، حصر، اعم از حصر اول     كلمه» إنّما«آري، اگر بگوييم كه     
جـه غيـر وجيـه      رساند براي آن وجهي است مگـر اينكـه آن و           در دوم و بالعكس را مي     

شك متفاهم عرفي از إنّما غير آن است و از اهل فـن نـسبت بـه مثـل آن                      است، زيرا بي  
 استفاده حصر روشن نيست مثالً در سخن خداوند متعـال          بنابر اين تصريح وجود ندارد،    

  شـود   نظر گرفتن جايگاه منافقين، آيـا احتمـال داده مـي    پس از در  » إنّما نحن مصلحون  «
  كنند به ادعاي اينكه رسـول اعظـم         گري را در خودشان اراده مي       صالحكه منافقن حصر ا   

گـران نيـستند يـا شـغل و اشـتغال       ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ و يـارانش از اصـالح   
هاي ديگر در اجتماع  كنند با اينكه آنان داراي شغل      خودشان را در حصر اصالح اراده مي      
هاي ما شغل واحدي اسـت   شغلكنند و اينكه همه      و جامعه هستند يا ادعايي را اراده مي       

و آن اصالح است يا اينكه همه آنها در برابر اصالح چيـزي نيـست يـا نظـر بـه تأكيـد                       
  .پس خوب تأمل كن. جايگاه آنان و تحكيم و تقويت مرام آنان است

  

   ششم مسأله

  »نحن« ة كلمپيرامون
در داللـت آن    : شده است شود و گفته     نحن ضميري است كه به آن دو و جمع قصد مي          

                                                 
  .448، ص 10العروس، ج   تاج: بهيد رجوع كن1.
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 مـا دو    1نحن اللـذان تعارفـت ارواحنـا؛      «: بر دو تا درنگ وجود دارد ولي اين سخن آنها         
  .كند آن را تكذيب مي» شناسد هاي ما همديگر را مي كسي هستيم كه روح
  2.نحن لغت جديد است: و گفته شده است

 را يا به لفظ     كند و آن    و ظاهر اين است كه عرب در حكايت حال دو نفر درنگ نمي            
  .ترديد دومي متعين است كند و بي يا نحن حكايت مي» أنا«

 و  3نحن مبني بـر ضـم اسـت؛       : اند و گفته شده    اختالف كرده » نحن«و در ضمه آخر     
شود و آخر آن به      اي است كه به آن جمع أنا از غيرلفظش اراده مي           نحن كلمه : گفته شده 

و .  نقـل شـده اسـت      4صـحاح اينچنـين از    . دشـو  دليل التقاي ساكنين به ضم متحرك مي      
هـاي   قول جوهري در صحاح درست نيست، چون اخـتالف صـيغه          : بري گفته است   ابن

شـود زيـرا بـر       ضمه داده مي  : و از محكم نقل شده است     . شود ضمير جانشين اعراب مي   
 و تـو    5.كننـد  اند كه بر آن داللت مـي       كند و ميم و واو از جنس ضمه        جماعت داللت مي  

شود پـس هـر      ي اين دو قول را دانستي و دريافتي، چون لفظ نحن بر دوتا گفته مي              سست
  .باشد شود، و نحن مبني بر ضم مي دو نظر از ارزش ساقط مي

  

   هفتم مسأله

  »مصلحون« ةكلم
يا   تباه شد،ضد فَسد:  صالحاً و صلوحاً و صالحيه ـ 6به تثليث الم ـ  صلُح الشيء يصلح
   7.برپاداشت آن را! د، و اَصلَحه ضد اَفْسده و اصلحه بعد فسادهفساد از او زايل ش

                                                 
  .356، ص 9 همان، ج 1.
  . همان2.
  . همان3.
  .2210، ص 4 الصحاح، ج 4.
  .356، ص 9العروس، ج   تاج: بهيد رجوع كن5.
  . به فتحه و كسره و ضمه6.
  .656، ص 1الموارد، ج   اقرب7.
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صـالح ضـد فـساد اسـت، و آن دو در بيـشتر كاربردهـا                : و در مفردات آمده اسـت     
اختصاص به افعال، كارها دارند، و صالح در قرآن يك بار در برابر فساد قرار داده شـده         

كـار   1؛خلطـوا عمـالً صـالحاً و آخـر سـيئاً          «: فرمايد  مي). سيئة(و ديگر بار در برابر گناه       
و صلح به از بين بردن جدايي و دشـمني از بـين             » شايسته را با كار ديگر ناپسند درهم آميختند       

  ).پايان آنچه در لغت آمده است (2 .مردم اختصاص دارد
يكـي از آنهـا ضـد فـساد و          : شود كه صالح دو معنا دارد      از كلمات ايشان معلوم مي    

. ا نابودي فساد است، اين نظري سست و دور است، و صـالح يـك معنـا دارد    دومي آنه 
رود  گردد، و به دنبالة آن فسادش از بين مـي   آري، يك بار چيزي فاسد است و صالح مي        

باشد و نه صالح، بلكه در آن قوه و استعداد هـر دو وجـود دارد و                  و يك بار نه فاسد مي     
 كـسي كـه    وگردد،  مي و تباهسداف، و بار ديگر،  شود ميو نيكو   لح  اپس از آن يك بار ص     

كه ممكـن اسـت جامعـه و        طور     همان كند كه من مصلح هستم     در جامعه بشري ادعا مي    
خواهد بگويد    اجتماع را به فساد نسبت داده باشد، ممكن است كه آن را نگويد بلكه مي              

ا اطـالق آن     . من خواستار ايجاد صالح در آن جامعه و اجتماع هستم          و ارادة ابقـاء     و امـ 
  .صالح و بقاي آن  خالي از نوعي توسعه نيست

  .و اما هيئت مشتقات جاري بر ذوات، در سوره حمد مقداري پيرامون آن بحث شد
  

   هشتم مسأله

  »أال« ة كلمپيرامون
 و بر تحقّـق پـس از        آيد  شود و براي آگاهي مي      حرفي است كه كالم به آن آغاز مي       » أال«

بر دو جمله فعليه و اسميه داخل  ) أال(، و   »أال إنّهم هم السفهاء   «: مانند ،كند آن داللت مي  
  .آيد مي و ندا »انَّ«شود ولي بيشتر بعد از آن  مي

                                                 
  .102/  توبه 1.
  .284 المفردات في غريب القرآن، ص 2.
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آيد و معناي آن خواستن چيزي است، ولـي          همچنين اَال براي عرْض و تحضيص مي      
عرْض درخواست با نرمي و تحضيص درخواست بـا تنـدي اسـت، و در ايـن صـورت                

ه دارد        ا ون ان يغفـر اهللا لكـم        «ختصاص به جملـه فعليـ آيـا دوسـت نداريـد كـه         1؛أال تُحبـ  

» .جنگيـد  آيا با گروهي كه پيمان شكـستند نمـي     2؛اأال تقاتلون قوماً نكثو   » «خداوند شما را بيامرزد   
  ... . و

؛ آيـا   أال اصطبار لسلمي ام لهـا جلَـد       «: آيد  و براي توبيخ و انكار و استفهام از نفي مي         
آيد و در اين    و براي تمني مي   » .براي سلمي صبر و استقامتي است يا براي او ثباتي است          

پايان  (3.دهد جنس را انجام مي    شود و عمل الي نفي     موارد فقط بر جمله اسميه داخل مي      
  ).آنچه در كتب لغت آمده است

  ر هــشام د و در نحــو اخــتالف اســت بــه اينكــه اال بــسيط اســت يــا مركــب، و ابــن
حـرف اسـتفتاح و آغـاز اسـت كـه           : گويند و نحويون در أال مي    :  گفته است  مغنيكتاب  

گذارنـد، و از جهـت تركيـب أال از           كنند و معناي آن را مهمل مـي        جايگاه آن را بيان مي    
رساند و هرگاه همزه استفهام بر نفـي داخـل شـود              را مي ) تثبيت(، تحقيق   »ال«و  » همزه«

يعنـي  [؛ آيـا خداونـد توانـا نيـست          ألـيس اهللا بقـادر    «د مانند   كن مي) تثبيت(افاده تحقيق   
  4»].تواناست
 يا حـروف بـه بـسائط از         ه و تحليل برخي اسما    و از پيش دانستي كه تجزي     : گويم مي

ذوقيات است و چه بسا كه كاربردها آن را ياري نكند، مثالً هرگاه اين سخن ما صـحيح                  
شود كه آن مركب نيست، به دليل عـدم صـحت            آن دانسته مي    از ،باشد أال انّ زيداً شاعر    

  .چنانكه روشن است» انّ«بر » ليس«دخول 
  

                                                 
  .22/  نور 1.
  .13/  توبه 2.
  .15، ص 1الموارد، ج   اقرب3.
  .36 و 35ب، ص يلبلا  مغني4.
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   نهم مسأله

  »لكن« ة كلمپيرامون
. است كه الف از جهت نگارش حذف شده نه از جهـت لفـظ             » الكن«و اصل آن    » لكن«

نزديكتر بـه حـق ايـن اسـت كـه هرگـاه               و 1. آمده است  الموارد أقرباينچنين در كتاب    
يا تخفيـف، ولـي آن      : قرائت مخالفت كند شاهد بر يكي از دو امر خواهد بود          نگارش با   

شـود، پـس از آن       با الف ديده نمـي    » الكن«صحيح نيست چون در نسخ قديمي نگارش        
شـود الـف      شود كه امر دوم متعين است و آن اين است كه آنچه خوانده مـي               فهميده مي 

 درسـتي قرائـت آن بـا الـف          نابر ايـن  بكند و    نيست، بلكه فتحه است كه به الف ميل مي        
داراي اشكال است مگر بنابر جواز اشباع تا حد الـف و واو و يـاء در جـايي كـه از آن                       

  .اخالل به قرائت و مقصود الزم نيايد
 غيرعامـل    و دو نوع است، مخفف از لكنّ و آن حرف ابتـدا          : »لكن«: و گزيده مطلب  

 بر دو جملـه اسـميه و فعليـه داخـل            است، برخالف نظر اخفش و يونس، به دليل اينكه        
  .شود مي

  2.»ولكن كانوا هم الظالمين«و جايز است كه لكن با واو كاربرده شود مانند 
بدون واو عطف جمله بر جملـه اسـت و آن بـه     » لكن «:ربيع نقل شده است    و از ابن  

  .ظاهر قول سيبويه نسبت داده شده است
دليل اينكـه تنهـا      به   د حرف ابتدا است   اي بياي  سپس اينكه اگر لكن در كنارش جمله      

رساند و حرف عاطف نيست و اگر كنارش مفرد آيد به دو شرط عطـف                 استدراك را مي  
  :است

يش از آن نهي يا نفي بيايد مانند ماقام زيد لكن عمرو؛ و اليقم زيـد                پ: يكي از آن دو   
  .لكن عمرو

ت كـه لكـن در مفـرد        و نوع دوم اينكه همراه با واو نباشد و از گروهي نقل شده اس             

                                                 
  .1159، ص 2الموارد، ج  رب اق1.
  .76/  زخرف 2.
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از حـروف عطـف   » لكـن « و از يونس حكايت شده است 1،شود جز با واو كار برده نمي    
نيست، و در قرآن بيشتر بدون واو عطف پيش از آن، نيامده است و از مواردي كه لكـن                   

 و سخن   2»لكن الذين اتّقوا ربهم   «: در آن بدون واو آمده است قول خداوند متعال است         
  ).پايان آنچه نحويين و لغويين بر آن هستند (4 3»يشهدلكن اهللا «: حق

شود كاربرد آن در ابتـدا كـم اسـت، و مخففـه              و آنچه از دقت در موضوع معلوم مي       
بالفعل است بسيار نادر است، و هرگاه در وسـط            ةٌمشبهبودن لكن از لكنّ كه از حروف        

اسـت و آن حكـم مخـالف    و در بين كالم قرار گيرد اگر همراه با واو باشد، واو عطـف              
  ماقـام زيـد ولكـن عمـرو، پـس واو      : گـاه كـه گفتـه شـد     رساند و آن حكم پيشين را مي  

رساند كه عمرو ايستاده اسـت، و هرگـاه لكـن همـراه بـا واو                  مي» لكن«و  . عاطف است 
رساند و به آن، از حرف عطف بسنده          همان حكم پيشين را مي    كه  نباشد اظهر اين است     

  .شود مي
  

  م  دهمسأله

  »اليشعرون«پيرامون 
  ر ششْعر يـ   شَع ـ عراً و شعوراً و شـعوره و ش آن را دانـست، و  : شعوراً و مـشعوره عري و م

  5.همچنين به آن دانا گرديد و آن را فهميد و به آن آگاه شد
ي مـو معـروف اسـت و جمـع آن أشـعار اسـت،               اعنـ به م ر،  الشَّع: مفرداتدر كتاب   

هاي آنها و موهـاي      هاي آنها و كرك    و از پشم   6؛رها و اشعارها  و من اصوافها و اوبا    «: گويد  مي

                                                 
  . همان1.
  .198/ عمران   آل2.
  .166/  نساء 3.
  .152ب، ص ياللب ؛ مغني62، ص 1 البحرالمحيط، ج 4.
  .594، ص 1الموارد، ج   اقرب5.
  .80 / نحل 6.



 559  12 ـ 11تفسير آية 
 

: شعرت كـذا  : و از آن استعاره گرفته شده و به كار رفته         . به مويي رسيدم  : و شَعرت » .آنها
و شاعر شاعر ناميده شد     . رسيدن است به مو   دانش را فرا گرفتم كه در دقت مانند         : يعني

در و  در اصل اسم براي علم دقيـق اسـت،          براي زيركي او و دقت در شناخت پس شعر          
و در عـرف شـعر اسـم بـراي كـالم       » .دانستم   كاش با دقّت مي    ؛ليت شعري «: سخن آنان 

  )پايان (1.باشد موزون و داراي قافيه مي
الزم است و از آن اسـم       » شَعر«و آن چيزي كه براي من روشن شده اينكه          : گويم مي

كنـد   پس با علم و فهم و ادراك برابري نمـي مفعول بكار گرفته نشده و آن مشهور است   
  و شگفت آن است كـه در قـرآن جـز بـه صـورت               . كند بلكه با احساس هم برابري نمي     

 آن   و منفي بكار نرفته است و موارد آن به بيست و پنج مـورد رسـيده اسـت و در ايـن                    
  :سرّي است

ه زيـد در حـد      كنـد بـر اينكـ      داللت نمـي  » انّ زيداً اليعلم  «: و آن اينكه اين سخن تو     
گردد كه او چنين و      گيرد و آن به اين برمي      حيوان است چون علم به تصديقات تعلق مي       

» انّ زيـداً اليـشعر    «: به خالف . شود داند و اين باعث نفي حد انسان از او نمي          چنان نمي 
» انّ زيداً اليـشعر   «: داند، نيست بلكه   كند، نيست و به معناي نمي      كه به معناي ادراك نمي    

  .رساند كه زيد فاقد اين ويژگي و احساس است يم
» اليـشعرون «شـود كـه      از لغت و مـوارد كـاربرد آن اسـتفاده مـي           : و به عبارت ديگر   

هم اليشعرون، معنايش اين باشد كه احساس       : مترادف احساس نيست تا هرگاه گفته شد      
» يشعرونهم ال «: الزم است بلكه هرگاه گفته شد     » شعر«متعدي و   » حس«كنند چون    نمي

معنايش اين است كه شـعور در آنـان وجـود نـدارد، يعنـي آنـان داراي حـس و ادراك                      
  .باشند نمي

شَعر از رويدادها و افعال نيست تا از آن ديگر مـشتقات گرفتـه              : و اگر خواستي بگو   
از » شعر«شود بلكه شعر معناي خاصي است كه به انسان و حيوان اختصاص دارد، پس               

شـود، و در ايـن هنگـام هيئـت           ي برخي مشتقات از آن گرفته مي      جوامدي است كه گاه   

                                                 
  .262القرآن، ص   المفردات في غريب1.
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  انّ قــومي اليعلمــون شــيئاً : رســاند پــس هرگــاه گفتــه شــود معنــاي اصــلي آن را نمــي
ا هرگـاه گفتـه شـود                 قـومي اليـشعرون    : معنايش نفي ادراك حدثي از آنان اسـت، و امـ

ـ طور كه به آن اشاره شد همان ـ  معنايش  ويژگـي كـه بـه آن     اين است كـه آنـان داراي   
 و از اينجـا قـصور       1.شـود  باشند و آن معنا و حقيقت در آنان يافت نمـي           اشاره شود نمي  

  .شود  روشن مي اين جايگاه و سستي سخنان نحويين درمفردات
  

                                                 
  .تواند از آنها سرزند  مراد اين است كه ادراك نمي1.
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  قرائت
  1.اند  آن اختالف كردههمانندو » قيل«در 

و ظـاهر  كسائي و هشام و رويس به اشمام ضم قرائت كردند، و ظـاهر سـخن آنـان             
) اختـصاص دادن  (آنچه از يعقوب نقل شده سكون ياء است و نظـر بقيـه بـر اخـالص                  

  . اوايل آنها در كسره است
اشـمام   كسي كـه   ها است، پس    اختالف عبارت از اختالف در مجهول اين صيغه        أو منش 

هاي مجهول است ـ بر حـال    ضم را انتخاب كرده اراده نموده كه ضمه ـ از ويژگيهاي صيغه 
  كـه كـسره اول را انتخـاب كـرد مقتـضاي يـاء را كـه كـسره                     و كـسي   د باقي باشـد،   خو

ماقبلش است در نظر گرفته است با توجه به اينكه اخالل به مقصود در كـسره آن پـيش                   
  .آيد نمي

پس آنچه يايي اسـت كـسره داده    : و ممكن است بين يايي و واوي تفصيل داده شود         
  .شود  باشد ضمه داده ميشود براي داللت بر يايي و آنچه واوي

 از تفاصيل موجود در كلمات  مگر اينكهشود و اين تفصيل در كلمات آنان يافت نمي
اي ندارد، بهتر است، چون ايشان در جمعي از لغات بدون نظر به وحدت                يدهفا آنان، كه 

  .بينديشپس بايد مراجعه شود و خوب  .جامع و سنخيت مقتضي، تفصيل دادند
  فَقْعـس در مجهـول افعـال      أسـد و بنـي  ]ينـ قبيلـة ب [دبيـر از   يل و بنـي  و از لغت هذَ   

  الفعـل   ضـمه فـاء   ) مخـصوص كـردن   (قـول بـه اخـالص       : ذكر شده حكايت شده است    
  كـه بـه آن اشـاره شـد، و اگـر            طـور      همان واو است  در حالي كه     الفعل آن  و سكون عين  

ت قـرآن بـه آن هـم جـايز         ها صحيح است قرائ    آنچه از آنان شهرت يافته در باب قرائت       
  .است

  .باشد قُيل به ضم قاف و ياء جايز مي: و از اخفش نقل شده است
الفعل در الم لَهم جايز است و جمـع بـين دو             ادغام الم » قيلْ لّهم «: و گفته شده است   

                                                 
  . رجوع كنيد60، ص 1 براي آگاهي به قراءات به البحرالمحيط، ج 1.
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و خداوند  . جايز است » قيول لهم « است پس    لينساكن جايز است چون ياء حرف مد و         
  .عالم است
كالمي است كه به آن اشاره شد و آن عبارت اسـت از             » لكن«ينكه در قرائت    سپس ا 

براي آنچه از لـزوم تطـابق بـين       . اينكه قضيه وجود كتبي عدم جواز قرائت به الف است         
اند پس الف بر اشـباع       وجود كتبي و لفظي بيان شد و از آنجا كه بر جواز آن اتفاق كرده              

شود و اگرچه آن به خاطر وجود        ر الف قرائت مي   فتحه حمل و بر وجه اماله، بدون اظها       
  .سيره قطعيه جايز است، به خاطر اتفاق اهل زبان بر اظهار آن در شعر و نثرشان

بدون الف  » لكن«هاي رسمي نگارش     از غلط :  صحيح است كه گفته شود     بنابر اين و  
  .است
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  تركيب و نحو
آور از زمخـشري و       شـگفت و   اسـت در بيـان حـال منـافقين،           1استئناف» و إذا قيل لهم   «

 2،»مـا «است بنابر موصوله يا مـصدريه بـودن         » يكْذبون«البقاء جايز دانستن عطف بر       ابي
كه از اخفش حكايت شده است ولكن انصاف خالف آن است با اينكه آنچـه               طور    همان

  .كند اند قواعد ادب عربي بر آن ياري نمي را گمان كرده
شود رساندن اينكه در زمان گذشته وقتي به     اراده مي » إذا «يك بار از  : »إذا«و اما كلمه    

، التفـسدوا فـي األرض    : گفتنـد   آنان گفته شد، در زمان گذشته هنگامي كه به آنـان مـي            
مـا تنهـا اصـالح كننـده هـستيم، و در ايـن صـورت معنـاي شـرط را                     : دادند جواب مي 

  .باشد فيه ميباشد تنها وقتيه ظر دربرندارد، بلكه به دور از معناي شرط مي
شود كه هرگاه به آنان گفته شد يعني هرگاه بـه آنـان              از آن اراده مي   : و يك بار ديگر   

ـ در اين صـورت  ـ  إذاپس دهند،  در زمين فساد نكنيد اينگونه جواب مي: شود گفته مي   
ها در قوه رساندن مفهوم است، و نتيجه اينكه اظهار و     شرطي زماني است و پيش اصولي     

التفـسدوا فـي   «] :شـود  بـه آنهـا گفتـه مـي    [ح به خاطر اين سخن است كـه ادعاي اصال
كننـده   گويند ما فقـط اصـالح      اي كه اگر از فساد بازنايستاده باشند نمي         ، به گونه  »األرض
  . هستيم

و در هر فرض، مشهور برگزيده است كه جمله بعد از إذا در محـل جـر بـه اضـافه                     
انمـا نحـن    «: ذا در آيه منصوب اسـت بـه       است و عامل آن، نزد آنان جواب است پس إ         

  . »مصلحون
شود كه جمله پس از آن منصوب است به دليـل اذا كـه               و از بعضي از آنان ظاهر مي      

 هرگـاه غيرشـرطيه باشـد       بنـابر ايـن    و   3.شرطيه است و پس از آن در موضع جر نيست         

                                                 
  . جديد، استيناف در مقابل عطف است1.
  .63، ص 1؛ البحرالمحيط، ج 62، ص 1 كشاف، ج : رجوع كنيد به2.
  .64، ص 1 البحرالمحيط، ج 3.
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در اين  ـ  هبه خاطر ظهور قضي. باشد بدون اينكه جمله جزاء شرط باشد جمله دوم ميعامل 
 در قضيه اتفاقيه، يعني وقتي به آنها چنين گفتيم، پس اتفاق افتاد و گفتند ما چنـان   ـ صورت
  .هستيم

از اموري است كه اصلي براي      » إذ«و  » إذا«و آن چيزي كه صحيح است اينكه اضافه         
باشند و إذا و إذ حروف شرطيه هستند يـا           آن نيست چون حروف قابل اضافه شدن نمي       

رسانند و اسم بودن آنها پيش مـا پذيرفتـه            شرطيه هستند يا معاني حرفي را مي      در حكم   
  .هاي ديگر است نيست و تفصيل آن در جا

) مقـول (جمله انشايي نـاقص و گفتـة     » التفسدوا في األرض  «: سخن خداوند متعال  
اي بـراي تفـسير    اند، يا اينكه جملـه  اختالف كرده قول ايشان است و در محل اعراب آن  

ف است، و آن قول و كالم شديد است يعني هرگاه به آنان اين كالم خـشن و آن                   محذو
  .تا آخرش» ...التُفْسدوا في األرض قالوا«: گفته شد جمله شديد

طور كه تفـصيل آن در       انماخبار و خبردادن از فعل ممكن نيست، ه       : به عبارت ديگر  
  .دبيان ش» ...سواء عليهم أأنذرتهم«: ذيل قول خداوند متعال

اين جمله حكايت از جمله انشايي تام است و اين جمله           : و آن چيزي كه حق است     
ه حكايـت شـده   جمله ناقص حكايي است و آن جمله تام به وسـيله ايـن جملـه ناقـص            

باشد آن جمله تام حكايت شـده اسـت نـه نـاقص              ن ممكن نمي  است، و آنچه خبر از آ     
در محل رفع اسـت،     » دوا في األرض  التُفْس«: كننده آن، پس قول خداوند متعال      حكايت

و آن  ) فعـل مجهـول   (چون نايب از فاعل براي فعلي است كه فاعل آن نـام بـرده نـشده               
ناهيـه اسـت و     » ال« سپس اينكه جزم فعل به خـاطر         .بفهم و غنيمت بشمار   ،  است» قيل«

  .عالمت آن حذف نون در فعل جمع است
 حكايـت از واقعـه خـارجي         جواب از جمله شـرطيه يـا       »قالوا إنّما نحن مصلحون   «

كند، و آن دليل است كه ايـن جملـه           و حذف فاء، احتمال دوم را تأييد مي       . گذشته است 
 ؛إذا جـاء نـصراهللا    «: در محل جزاء براي شرط نيست به خالف سـخن خداونـد متعـال             

 چون فعل ماضي آنجا از ماضي بودن منـع شـده اسـت بـه خـالف                  »فسبح بحمد ربك  
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   همانند آن حكايـت از قـضاياي خـارجي اتفـاقي اسـت و اگرچـه                 اينجا، پس اين آيه و    
طـور     همـان   مضمون، ويژه منافقين معين و اشخاص مخصوصي از آنها نيست،          بر اساس 

آيد و بقيـه تركيـب       و اشكال ياد شده در صدر با جواب آن اينجا مي          . اند كه گمان نموده  
  .آيه روشن است

هـم  » انّهـم هـم المفـسدون     «در محـلّ    : تـا آخـرش   » ...أال إنّهم «قول خداوند متعال    
ها معتقدند كه بنابر مفعوليت منصوب است به دليـل مفهـوم              بيشتر نحوي . اختالف است 

  . أال كه براي آگاهي است
معنـاي حرفـي را     » أال«و تحقيق اين است كه هيچ محلي براي آن نيست چون كلمه             

شود تا بـراي آن محلـي از         رساند و جمله پس از آن تام است و تأويل به ناقص نمي              مي
 بـراي إنّ، و     خبـر ضمير عماد و فصل و مبتدا است و جمله اخيـر            » هم«و  . اعراب باشد 

ولكـن هـم    «: ولكنْ عطف و استدراك است و تأويل آن چنين است         : قول خداوند متعال  
  ».اليشعرون
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  بالغت و معاني

  وجه اول 

  آيهناف ياست
ه در جايگاه شناسـاندن صـفات زشـت    اين آيات به يك سبك و يك روش است، و هم     

منافقين است، و لطافت، يك بار در عطف و يـك بـار در اسـتيناف اسـت بـراي اينكـه                      
تر و گواراتر و نيكوتر باشد در توجيه مؤمنين و تحريك منافقين به داخل شـدن در                  رسا

و به خاطر آن ايـن آيـه اسـتينافي اسـت، و             . گروه اهل ايمان و درآمدن به جماعت آنان       
  . خالفت در آن بيرون رفتن از فهم صحيح و عقل سالم استم

و از آغـاز احـوال      . كنـد  و اين طريق و روش را اختالف آيات در حمـل تأييـد مـي              
ن، آيات قضاياي إخباري، قطعي و حتمي اسـت و از اينجـا اسـلوب و روش بـه                   يمنافق

ف بر جمله ياد    آنكه عط   كند، بي  هاي شرطي و شبيه آن تغيير مي        قضاياي تعليقي و جمله   
  .شده در آن آيات باشد

  

  وجه دوم 

  به صورت مجهول» قيل«آوردن پيرامون 
بـه  اشـاره   تواند اشاره به اين باشد كه قضيه تنها فرضيه است و              آوردن صيغه مجهول مي   

بدي حال آنان و به ويژگي منافقين دارد، بدون آنكه الزم باشد اين قضيه در بيرون اتفاق  
انـد ـ از بحـث و جـستجو از فاعـل       نچه در آن بسيار اخـتالف كـرده   پس آ،افتاده باشد

و فخـر رازي و دنبالروهـاي او بـه ايـن     . گوينده ـ  از روي غفلـت و فراموشـي اسـت    
و گفتـه شـده     . گوينده خداوند متعال اسـت    : اند، و بعضي از آنان گفتند       اختالف پرداخته 

برخـي  :  ـ اسـت و گفتـه شـده    گوينده رسول اكرم ـ صلي اهللا عليه و آله و سـلم  : است
شود كه گوينده برخي از منافقين غيرمغرض و         مؤمنين هستند، و چه بسا احتمال داده مي       
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  .هاي ديگر  يا احتمالغيرآزمند باشند
جاي خودش است، چون آيه در حكـم     و ممكن است گفته شود كه اين اختالف در        

اينكه قول مزبـور در پـيش   كند بر   اخبار از واقعه خارجي است، و فعل ماضي داللت مي         
كه آن را به برخي جهات ديگر در تركيب آيه تأييد كرديم،            طور     همان تحقّق يافته است،  

ـ آيد مگر اينكه نزديكتر به واقع ـ چنانكه كه مي   جمله شرطيه بـودن آن اسـت، و فعـل     
كه در بسياري از قضاياي شـرطيه  طور   همانماضي اينجا از ماضي بودن جدا شده است، 

  . ين استچن
سپس اينكه به هر حال هيچ دليلي بر گوينده خاص و معين وجود نـدارد، و ممكـن                  
  است گفته شود به اينكه ظاهر اين آيات و مورد نزول آنها ناآگـاهي نبـي مكـرم اسـالم                    
ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ و مؤمنين بر احوال منافقين است و پس از نـزول آيـات    

و خداونـد  . فتند، پس بحث و گفتگو بين خود منافقين بوده اسـت   بر نفاق آنان آگاهي يا    
  .عالم است

  

  وجه سوم

  نهي از فسادپيرامون 

 از   را ـ كه حكايت نهي آنـان منـافقين       » التفسدوا في األرض  «: در سخن خداوند متعال   
ـ اعالم و اشاره است به اينكه مورد نهـي نفـس طبيعـت افـساد در                  فساد در زمين است   

وجهي براي برگرداندن آن به فساد خاص و مقصد معين نيست، و افـساد             زمين است، و    
شود چـون در هـر    نمي) فساد خاص( منافقين با فساد خاص باعث تخصيص نهي به آن        

گـردد،   شود نهي از خالف و فساد متوجـه او مـي           موردي كه طفل به خالفي مشغول مي      
  . او جايز باشدشك دايره نهي تنگ نيست تا فساد به صورتي ديگر براي  بي

شود كه خالف نگاشته شده در كتابهاي تفسيري بين اهل تفسير        و از اينجا روشن مي    
  .باشد اند نمي آورده اينجا ي از التزام به درستي همه آنچه درنعدر جاي خود نيست، و ما

: العاليه نقل شـده اسـت      عباس نقل شده است كه آن فساد، كفر است؛ و از ابي            از ابن 
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 هر دو را گفته است، يـا     ياتل نيز همين را گفته است، يا سد       اهان است و مق   آن فساد گن  
كـه از   » نفـاق «ترك فرمانبري امر و ترك دوري از نهي كه مجاهد گويندة آن اسـت، يـا                 

گرداني منافقين از ايمان به پيامبر اكرم ـ صلي   علي بن عبيداهللا نقل شده است، يا به روي
آن يا به تغيير ملت و آيين كه ضـحاك گفتـه اسـت، يـا بـه      اهللا عليه و آله و سلم ـ و قر 

برخـي از مفـسرين    آنكه پيروي منافقين هواهاي نفساني خودشان و ترك حق با روشني       
هـا اسـت سـپس        و فتنـه   هـا   و از زمخشري نقل شده است كه برانگيختن جنگ        . اند گفته

تعيـين و تفـسير     گفتارش را با آيات بسياري تأييد كرده است مگر اينكـه آنهـا موجـب                
  .شود كه از مصاديق روشن آن باشد شود، بلكه سبب مي نمي

ارزش است، و ممكن است هنگـام        و اين اختالف مانند اختالف پيشين سست و بي        
كننـده چيـز     نهي از فساد در زمين ويژگي وجود داشته باشد كه داللت كند بر اينكه نهي              

نپرداختن به آن مگر به همـين انـدازه،         كند ولكن آيه شريفه به خاطر        خاصي را اراده مي   
  . كند به اينكه آنچه نهي شده اعم است و ويژگي ندارد اعالم مي

توان اسـتفاده     آري، بنابر اينكه آيه بر داستان خارجي داللت كند و فرضيه نباشد، نمي            
  . كرد كه منهي همه اين امور را دربرگيرد چنانكه روشن است

  

  وجه چهارم 

  ينتقييد فساد به زم
كـه در آن پـرورش    ـ  در تقييد فساد به زمين نوعي تحريك است به اينكـه ايـن جهـان   

روزي خورديد و در آن متولد شـديد و بـر روي آن تكامـل يافتيـد و بـه      از آن يافتيد و  
) فـساد در زمـين  (كمال رسيديد ـ شايسته و سزاوار نيست كـه در آن فـساد كنيـد و آن     

  .باشد ز انصاف و انسانيت به دور ميباشد و صحيح نيست و ا شايسته نمي
كننده باشد، يعني شما را      آري، ممكن است كه آن، قيد براي صيغه و براي هيئت نهي           

ا در غيـرزمين نهـي از فـساد بـه جهتـي از جهـات                     از فساد در زمين نهي مي      كنـد و امـ
چـه  باشد از آن جهات ناتواني شما از افساد در غيرزمين است، و در اين صـورت آن                 نمي



 569  12 ـ 11تفسير آية 
 

اعتبـار   زمخشري به آن استدالل كرد براي تعيين مـراد از افـساد در زمـين سـست و بـي                 
  .مطلب سهل و آسان است. شود مي

  

  وجه پنجم 

  »إنّما نحن مصلحون« يتأكيدها

  : تأكيدهايي است» إنّما نحن مصلحون«: در قول خداوند متعال
 و همچنـين در آن     ؛م ضـمير  به تقـدي  : سوم. به جمله اسميه  : دوم. »إنّما«به كلمه   : اول

بـر  » إنّمـا «صنعت طباق است براي تضادي كه بين صالح و فساد اسـت؛ و اگـر كلمـه                  
باشـد و در آن      تـر مـي     تر و دروغ آنـان آشـكارتر و روشـن          حصر داللت كند، امر زشت    

پافشاري بر پنهان كردن مقصودشان از تخريـب و نفـاق و ايجـاد شـكاف و اخـتالف و        
 آنان بر نابودي شالودة اسالم و ساختمان ايمان اسـت؛ پـس وقتـي    ةتصميم جدي و اراد 

كنـد و     زند و اعالن همگاني مي      كه موضوع چنين است و به بلندترين صدايش فرياد مي         
و سـخنش را بـا جملـة        » أال إنّهم هم المفـسدون    «دهد كه     با حروف استفتاح آگاهي مي    

كند، افزون بـر معرفـه        ماد تأكيد مي  تأكيدي و با آوردن ضمير فصل و ع       » إنّ«اسميه و با    
  .خود آن دليل حصر است: اند آوردن مسند كه گفته

اي كه يكـي از      پس، اي بليغان و سخنوران به چگونگي كنار هم قرارگرفتن دو جمله           
آن دو از منافقين است و ديگري از پروردگار منافقين بنگريـد، و اينكـه ايـشان چگونـه                   

ا پنهــان كردنــد، و خداونــد متعــال چگونــه از هــ مــرام خــويش را در پوشــش عبــارت
هاي كالمي بر وجه تام و راهي كامـل و مـسيري اتـم در                هاي پليد آنان با كشف     صورت
  .برداري كرد ترين عبارت پرده كوتاه
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  وجه ششم 

  متعلّق اصالحپيرامون 
طوركه تعيين مقـصود     شود همان  و از آيه شريفه خصوص مراد آنان از اصالح ظاهر نمي          

باشد، و دانستي كه اهمال آيه شريفه چه بـسا داللـت كنـد بـر                 نان از تباهي ممكن نمي    آ
زننـد و آن را بنـابر         باشد بلكه آنان به مطلـق فـساد چنـگ مـي            اينكه آن امر خاصي نمي    

  . دانند هايشان اصالح مي خواسته
عبـاس حكايـت شـده       پس اختالف در آن هم در جايگاهش نيست، و اگرچه از ابن           

به وسـيله آن اصـالح بـين        ما   ]كنند  ادعا مي [آن حمايت و ياري كفار است كه        است كه   
  .ايم كفار و مؤمنين را اراده كرده

باشـد و فـساد    و دوم، قول مجاهد است كه اين حمايت و ياري صالح و هدايت مي           
  .نيست

  .اينكه حمايت نفس و هوا صالح و هدايت است: و سوم
 ند كه در حمايت كفار براي آنان صالح است، و         اينكه آنان گمان كرد   : و قول چهارم  

  .چنين نيستدر حالي كه 
كردند كه كاري كه از آن نهي شده مثل حمايت كفار             آنها انكار مي  : و قول آخر اينكه   

  .شود  آيه بر معناي اعم حمل ميبنابر اين 1و غير آن انجام داده باشند،
  

  وجه هفتم 

  منافقين و كذب صدق پيرامون 

إنّمـا نحـن    «شود كه قول آنـان        دريافت مي » ولكن اليشعرون «: وند متعال از سخن خدا  
بنابر باور و عقيده سخني صادق است، و آنها در آنچه برگزيدند و با مسلمين              » مصلحون

ديدند و آن يا مداراي با كفار است يا بپاخاستن براي تطهير و               رفتار كردند، اصالح را مي    
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 به زوال دين و نابودي مذهب آنان است، و در اين            پاك كردن زمين از فسادي كه منتهي      
شود، و آن سرزنش و توبيخ آنان بر آنچه كه مستحق آن نيستند و               صورت امر مشكل مي   

دهنـد بـا اينكـه     آيه شريفه گويا در جايگاه توبيخ و سرزنش آنان است بر آنچه انجام مي 
  .باشد دانند روا نمي سرزنش و توبيخ بر آنچه نمي

إنّما نحـن   «: شود كه آنان در سخنشان     شود و اظهار مي    دليل طعن زده مي   و به همين    
كاذب هستند، و مقصود از عدم شعور آنان، ناآگاهي آنـان بـر روشـن شـدن                 » مصلحون

فساد عقيده آنان است و اينكه دروغ آنان از طـرف خداونـد متعـال بـين مـردم آشـكار                     
  .خواهد شد

ر طريقت و اعتقادشان در تحكيم مباني       ولكن انصاف خالف آن است، چه بسا آنها ب        
كردند و داراي احساس و درك نبودند به اينكه در هر            دينشان بودند ولكن احساس نمي    

رف و زماني قانون و ديني الزم است كه به وسيله آن نـواميس بـشري و الهـي حفـظ                     ظ
راه بـه   كردند تا از آن      شوند و آنها سرانجام قضايا و نهايت حركات و امور را درك نمي            

  . ديانت اسالمي برگردند
هـاي   و اين سرزنش در جايي است كه آن را سزاوار هستند، زيرا بدون ترديـد فهـم                

رسند الزم است رجوع به غيرخودشان       كوتاهي كه به كُنه حقايق و مصالح و مفاسد نمي         
  .كنند تا بشناسند و حق براي آنان آشكار گردد پس از آنكه گمراه بودند

كند براي خير فراواني كه  چه بسا لزوم اين سرزنش رسا را درك مي      و مصلح حقيقي    
دهند  تواند در آن باشد، و آن دريافت و فهم و آگاه شدن آنان است به آنچه انجام مي                   مي

شـرايط  راه كردن امور اسالم و حق، در اين           با توجه به روبه     و كنند، و در زمين فساد مي    
گيرد، چون در توجه و لحـاظ آنهـا، احتمـاالً شـرّ        مورد توجه قرار نمي   جزيي  مسائل  آن  

هاي فاسدشـان و ايجـاد       بسياري است به خاطر امكان رسيدن آنان به مقصود و خواسته          
  .مانع و جلوگيري از راه خداوند
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  وجه هشتم 

  »اليشعرون«متعلق 

اخـتالف كردنـد و اينكـه آن آيـا          » ولكن اليشعرون «: در محذوف سخن خداوند متعال    
شوند يا اينكه مرگ بـر آنـان         ح است يا آنها تبهكاران هستند يا آنها عذاب مي         عدم اصال 

دروغ » إنّمـا نحـن مـصلحون     «كنند كه در قولشان      آيد يا اينكه آنها احساس نمي       فرو مي 
گويند،   ه راست يا دروغ مي    فهمند ك   گويند، چون برخي از مردم به دليل درك كم نمي          مي
  1.يابند  را درنميانكه آنها مصلحت كارهايشيا اين

ترين همان چيزي است كه از بحث ما دانستي، كه شعور فعل الزم اسـت و                  و روشن 
و در  . شود شود تا به مفعول نياز داشته باشد، پس اقوال و نزاع آنان باطل مي              متعدي نمي 

رسـاند    آن نهايت حسن انتخاب در لغت شده است زيرا پيوستن آنها را به حيوانات مـي               
»   مماننـد  جـز   آنهـا    3؛انْ هم إلّا كاالنعام بل هم اضلّ سبيال       « و   ».ترند  بلكه گمراه  2؛اَضَلَّبلْ ه

  ».ترند چارپايان نيستند بلكه گمراه
طوركـه   و اگر شعور متعدي بود، حذف براي رساندن اعم بود همان          : و گزيده سخن  

  .روش و مرسوم است
  

  وجه نهم 

   استدراك در آيهپيرامون
اينجا براي استدراك است با هم يكي است، و ممكـن           » ولكن« اينكه   كلمات مفسرين در  

 سـزاوار   ينباشـد كـه كـالم پيـش        استدراك در جـايي مـي     : است به ذهن بيايد كه بگويد     
هرگـاه  : شود و آن اينجا جايز نيست مـثالً        فراگيري آن باشد يا از حالت گوينده فهميده         
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تدراك است و همچنين هرگـاه گفتـه        ، اين در محل اس    »جاء القوم ولكن زيد   «: گفته شود 
اند  و اگرچه در اين مثال آخري بر چهار قول اختالف كرده         » جاء زيد ولكن عمرو   «: شود

   1.كه در نحو بيان شده است
أال إنّهم هم المفسدون ولكن النصاري يا گفته شود         : پس به هرحال هرگاه گفته شود     

ا          » طائفه منهم «ولكن   ولكـن  «سـخن خداونـد متعـال       از مصاديق اسـتدراك اسـت و امـ
در جايگاه استدراك نيست تا حصر را برساند بنـابر آنچـه در علـم بالغـت                 » اليشعرون

بيان شده است كه از موجبات حصر كلمه اسـتدراك اسـت، بـر خـالف آنچـه در علـم            
   2.اصول گفته شده است

 مگر اينكه گفته شود كه استدراك ياد شـده اينجـا اعـالم و اطـالع اسـت بـه اينكـه                     
تـدارك ممكـن بـود، آن را        ) اسـتدراك (مفْسدين در آن زمان منحصر در آنهاست و اگر          

  : كـه گفتـه شـود      كـه هنگـامي   طـور      همـان  كرد، پس آن دليل بر عموم اسـت         تدارك مي 
جاءني القوم ولكن حمارهم ماجاء، از تدارك و استدراك صحيح نيـست ولكـن عمـوم                

نقطع است؛ و خداوند عالم به حقـايق امـور   كه در استثناء مطور    همان رساند  حكم را مي  
  .است
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  الخط  رسم
هاي موجـود رايـج شـده اسـت و اينگونـه           نگارش الف زايد پس از واو جمع در نسخه        

و اين مطلب از عهد و پيمان موجود از زمـان گذشـته   ... »قَالوا«و  » التُفْسدوا«: نويسند مي
  . كنيم هاي قديمي مشاهده مي است، چنانكه در نسخه

ثمـره  چه    آن و از تاريخ آن و سبب پيدايش آن و از          مسأله   پرسش از اين   اينجا   و در 
  .آيد اند پيش مي اي را اراده كرده و نتيجه
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  اصولكالم و 

   اول مسأله

  تكليف جاهلپيرامون 
يـن  اويژه جاهل مركب بيان شده است و از            در جاي خودش امتناع تكليف جاهالن و به       

 زيـرا منـافقين     ،شـود   جواز آن به دست آمده و پشتيباني مي        1معتزلهآيه برخالف ديدگاه    
گر هستند و از جاهالن به جهل مركب بودند و با اين وصف بـه                 معتقد بودند كه اصالح   

دانستند تكليف شدند، و اين از چيزهايي        عدم تباهي در زمين و به ترك آنچه اصالح مي         
گـذار آمـر و نـاهي        ف و قانون  لـِّ مك شود، چون صدور ارادة جدي از      است كه درك نمي   

  .ممتنع است
نوشيدن آنچه را در ظرف است ترك كن،        «: گويد كننده مي  يك بار نهي  : به بيان ديگر  
، و با آن ترك نوشـيدن آنچـه را در ظـرف اسـت               نوشخمر را ن  : گويد يك بار ديگر مي   

ظرف اسـت آب  معتقد است كه آنچه در   ) مكلّف(اراده كرده است با علم به اينكه مأمور       
است، پس مأمور از نهي او كه به ترك نوشيدن خمر تعلق گرفته اسـت از آن بازداشـته                   

كننـده   شود پس چگونـه نهـي      شود، و هرگاه مأمور و مكلّف از نهي او بازداشته نمي           نمي
) تكليـف ( به ف، به مكلّف  لـَّتواند اراده نهي حقيقي داشته باشد و چگونه با جهل مك            مي

كه علم به تكليـف      ف نمودن او را دارد و به همين دليل، ممكن است كسي           توانايي تكلي 
  .داند به آيه استدالل كند را در تكليف و درستي آن معتبر نمي

كننـد    از ما دانستي كه كساني كه آنها را از تباهي نهي مي            تر  پيشنخست؛ و   : گويم مي
 زمان نهـي بـه بـاور        كننده از خود منافقين هستند و در اين صورت ممكن است كه نهي           

آنها از اصالحشان در زمين جاهل باشد، پس هيچ منعي از نهـي حقيقـي در ايـن زمـان                    
  . نيست
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و چه بسا التزام به آن همچنين نسبت به برخي از مؤمنين و رسول اعظم ـ صـلي اهللا   
عليه و آله و سلم ـ بنابر تجويز آن در حق او ـ صلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم ـ ممكـن        

  . بيان شده استش بر خالف تحقيقي كه در جايگاه خودباشد،
ـ  در زمـين نهـي شـدند         تبهكاريممكن است گروه اولي كه از       : دوم كـساني  يش از   ب

 صـورت  و در ايـن      ، چون آنها گروه اندكي هستند     »إنّما نحن مصلحون  «گفتند  باشند كه   
 چـون   ته باشـد  شـ  جـدي دا   ة اراد تواند  ميگذار   و قانون . باشد  مي رواخطاب كلي قانوني    

  ... كذا:شدگان گفتند جاهالن مركب در بين نهي
ـ نهي در آيه جز ارشاد به فساد رفتارهاي آنه: سوم ـ مولوي    . باشد نميا نيست، و نهي تكليفي 

تر احتمال دروغگو بودن آنها در ادعاي اصالح برخالف اعتقادشان بيان            يشپ: چهارم
فتار و رفتارشان مفسد هستند، ولكن ننگشان        پس آنها جاهل نيستند بلكه آنان در گ        ،شد

  . كنند  نميرا در برابر شاهدان و ديدگان مردم احساس
شان پس از نهي، تكليف آنها از آغـاز جـايز             با احتمال التفات آنان به تبهكاري     : پنجم

چنانكـه كـه در     . شـد  با  باشد و در امكان تحقق تكليف حقيقي بيشتر از آن شرط نمي            مي
  .بيان شده استاصول كلي ما 

  

   دوم مسأله

  كفار به فروع تكليف
كـه مكلّـف بـه      طور     همان ،اند چه بسا اين آيه كريمه داللت كند كه كفار مكلّف به فروع           

اي از     و دسـته   1اين نظرند بـرخالف گروهـي از اخبـاريين         اصول هستند چنانكه اكثر بر    
است، با اينكـه گروهـي از    به اين دليل كه نهي از افساد ظاهر در نهي تكليفي     2؛اصوليين

اند كه مراد از افـساد       ذكر كرده ) عباس و امثال او    مانند ابن (تر   مفسرين نخستين و قديمي   
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كـه  طـور      همـان  انجام معاصي و ترك واجبات و دوري نكردن از محرّمات الهي اسـت،            
  .هاي بالغت گذشت تفصيل آن در بحث

  م ـ صـلي اهللا عليـه و آلـه و     آري چنين است، اگر گوينده نبي مكرم اسـال : گويم مي
سلم ـ يا خداوند متعال باشد، ولي ما آن را نپذيرفته و منع كرديم، جريان احتمال بـراي   

  .بطالن استدالل كافي است
سپس همچنين ذكر كرديم كه هيئت نهي، ارشادي است و از نواهي نفـسي تكليفـي                

آنها مترتب اسـت نـه   نيست چون آنچه محرم است عبارت از عناويني است كه فساد بر   
  . عنوان فساد، چنانكه روشن است

آمد، اگرچـه قابـل رد بـود         اي در آيه الزم مي     و ياد كرديم كه نهي تحريمي بود شبهه       
  .چنانكه در گذشته دانستي

  

   سوممسأله

  مالك صدق و كذب
اگر مالك صدق و كذب نفس اعتقـاد باشـد، پـس منـافقين مفـسد نيـستند بلكـه آنـان                      

گردد كـه مـالك    كه خود گفتند، پس از اين آيه شريفه كشف مي  طور    مان ه گرند،  اصالح
صدق و كذب واقع است و هرگاه آنان مطابق واقع تبهكارند پس مانعي از نسبت افـساد        

شان معذور باشند بـراي اينكـه ادراك          به آنان نيست، آري ممكن است آنان در تبهكاري        
هـاي بالغـي بيـان     كه در بحـث طور  ان همكنند، و چه بسا كه آن، عذر شمرده نشود   نمي
  . بفهم و غنيمت بشمار. شد

تواند نسبت افساد به آنـان بـه دليـل اعتقـاد      ، زيرا مي استاي و در اين سخن خدشه    
يـاد شـده     مـسأله    پس آيـه بـر    . كنند دهنده به آنها باشد كه آنان در زمين فساد مي          نسبت

شـك مطـابق بـا        دهد بي   اد نسبت مي  كه آنان را به افس     كند، آري اعتقاد كسي    داللت نمي 
كند كه مالك صدق و كذب مطابقـت بـا واقـع اسـت،               واقع است ولكن اين داللت نمي     

  . پس خلط نكن.بلكه ممكن است به خاطر نفس علم و اعتقاد باشد
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  فقه
ـ  كه اجماع اهلش بر آن اسـت ـ   طور   هماناگر اين آيه در همان جايگاه آيات ديگر بود 

 در  به خداوند و به روز قيامـت ايمـان آورديـم و           : فقين است كه گفتند   راجع به حال منا   
كردند و همه آن با علم و توجه و          مؤمن نبودند، با خداوند و مؤمنان نيرنگ مي       حالي كه   

 اعالم حال آنان جايز     بنابر اين كنند   آگاهي بوده است، پس در زمين به غيرحق افساد مي         
ز زشتي باطن آنان و فساد مقاصد آنـان و بـدي و             باشد و آگاهي دادن جبهه اسالمي ا       مي

  .نياز از شرح است باشد، و اين مطلب از امور روشن و بي هاي آنان روا مي شرهاي نفس
خبـران بـه مفاسـد كارهـا و          شان و بـي     و اگر اين آيه در وصف جاهالن به تبهكاري        

عـالن و اعـالم و   معذورين از نتايج اعمالشان باشد، همچنين آيه بر جواز ا       و  سخنانشان،  
چند نسبت بـه آنچـه    كند، هر  ميبيان افسادشان و شرح مفاسد افكار و اهدافشان داللت        

و همـه اينهـا جـايز       . از صالح و اصالح اعتقاد دارند عقوبت و گرفتاري نداشـته باشـند            
تر و موضوع ديگري كه اسالم به آن اهتمام ورزيـده اسـت و آن                 است به جهت امر مهم    

 ههاي دين حقيقي پذيرفته شد سالم و آگاه كردن مخالفين و تحكيم پايهاجرا و گسترش ا
  .ي همه مردم استواز س

ه نكات اين آيه و از موشكافي در نكات اين كلمـه             ب از توجه و نظر   : و گزيده مطلب  
شريف براي فقيه امت و فهيم مذهب جواز اقدام ـ هنگام وقوع مزاحمت در امثال ايـن   

عالن باطل و نسبت آنان به افساد مطـابق نظـر و رأيـش روشـن                ـ به اعالم حق و ا      مقام
 به اين دليـل كـه ايـن اعـالم و      ،اللخ ا  و شود، و نسبت دادن منافقين به هرج و مرج         مي

  .شود اعالن به مصالح عمومي و امور اسالمي الزم منتهي مي
ــه  ــسدون أال «و در كلم ــم المف ــم ه ــالم    » إنّه ــه اع ــان ب ــه آن ــاد علي ــعار و فري   ش

 ان و آشـكار نمـودن افكـار و كارهايـشان اسـت، و اگرچـه همـه آن را احـساس              باطنش
واقع منكَر است، انكار آن واجب اسـت و      در  كنند و معتقدند كه مصلحند پس آنچه         نمي
ـ  ـ  اهللا عليهم ـ رضوان  منكَر نباشد برخالف آنچه اصحابعاملچه نزد  اگر   ه آن فتـوا  ـب
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كرات بـسيار بـزرگ و محرمـات و گناهـان بـزرگ             اي از من     آري، اين در دسته    1.اند داده
همانند آنچه ما در آن هستيم، نه تعدادي از آنها كه ريختن آبـروي مرتكـب آنهـا                  . است

اين، عـذر آنهـا در اينجـا محـلّ      براي اينكه آنها معذور هستند؛ افزون بر. باشد جايز نمي 
  .هاي بالغي گذشت منع و رد بود چنانكه در بحث

  

                                                 
  .366، ص 21 جواهرالكالم، ج : رجوع كنيد به1.
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  جتماعيبحث فلسفي و ا
  كنـيم بـه وسـيله قـواي         خطاهايي كه در محسوسات و قواي بدني انساني مـشاهده مـي           

هاي پيـدا شـده در مـدارك ميـاني           اشتباه ها و  رود وسوسه  فكري و عاقله كلي از بين مي      
رود  كننده برداشته و از بين مي ها و اوهام ـ به وسيله قوة عاقله درك  انساني ـ مانند خيال 

    ايـستاد و از درك حقـايق و    ه عاقله از تشخيص صالح و رستگاري باز     و در آنچه كه قو
 و 1گيـرد  ها را پيش مي    كند و راه قافله    وقايع ناتوان گردد به همانندان و نظاير مراجعه مي        

يابـد، پـس در حـل        هـاي بيرونـي از قـواي كلـي ديگـر هـدايت مـي               به وسيله هـدايت   
  .كند ها و مشكالت با ديگران مشورت مي  پيچيدگي

و اما هرگاه جامعه بر خطا و سهو و بر جهل مركب قرار گيرد و نتواند به راه درست               
اي جـز راهنمـايي و هـدايت         مستقيم هدايت پيـدا كنـد؛ آنجـا چـاره           و استوار و صراط   

هاي آنان و اعالن خطاي آنان نيست، زيرا فـرورفتن در            خداوند به وسيله اعالم كجروي    
كه هرگـاه بـه    اي     گونه  شود به   فسادي صالح ديده مي     كه هر  جهل به حدي رسيده است    

گردند و همه به دليـل   شوند و آگاه نمي در زمين فساد نكنيد، متوجه نمي شود، آنان گفته  
پرشدن دلهاي آنان از اباطيل و مفاسد و به خاطر تمركز صور پليد در هيـوالي پوشـيدة                  

آن  در   واسـت   هاي ممكن    وميتهاي تاريك و محروم به انواع محر       آنان به انواع حجاب   
آنهـا در رديـف     اين دليل نيـست كـه       ، و آن جز به      اند»إنّا نحن مصلحون  «گوياي  حالي  

  .شوند فهمند و نه هدايت مي  كه نه چيزي مياند درآمدهشعور  حيوانات بي
در اين صورت و بعد از نابودي نيروي فرمانده عقلي و پس از داخل شدن آنـان در                  

ن ناآگاه، بر نبي مكرم ـ صلي اهللا عليه و آله و سـلم ـ و بـر خداونـد      طريق آيين نابخردا
شود آنها را با بلندترين صداها فرياد كنند و به هر نحو ممكـن خطـاب                 متعال واجب مي  

انـواع  بـا   نمايند كه   » أال أنّهم هم المفسدون   «خطايشان با قول    و  نمايند و متوجه به حق      
 :كنـد   به اين نكته است كه اين آيـه اعـالم مـي            تأكيدات لفظي مؤكد شده است، با توجه      

                                                 
  .روند گردند و به سفر مي  كه باز مي1.
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آنگاه كه نيروي عقل و تشخيص در ادراكش خطا كرد، وجود شرع و وحي واجب است 
گر  و خداوند هدايت  .  به نور و به سايه از گرما درآورد        ها را از تاريكي  ) قوه عاقله ( تا آن 

  .است و او صبور شكور است
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  اخالق پند و 
 هرگاه بـه شـما      !حقيقت و اي رفيق واالمرتبه و دوست خدايي من        اي عزيز و اي برادر      

ايـستيد و اوامـر و نـواهي مـوالي           در زمين و در اين جهان تباهي نكنيـد بـاز          : گفته شد 
خودتان را فرمان بريد و در آن با ارتكاب حرامها و گناهها و ترك واجبات فساد نكنيد،                 

ركان اداره و تدبير خانـه و شـهر تـا           ي نشويد و در ا    ئو سبب اختالل در نظام كلي و جز       
  .تدبير حكومت و مملكت اسالمي انساني سستي ايجاد نكنيد

  شده الهي در همـه شـؤون شخـصي و نـوعي محافظـت نماييـد                 و بر دستورات بيان   
  هــاي الهــي نباشــيد، و در زمــين بــدنتان و زمــين  هــا و دژ كننــدگان ســرزمين و از تبــاه

شـدگان   د و مرزهاي او تجاوز نكنيـد كـه از هـالك           هاي خداون  خداوند متعال به حرمت   
  . باشيد مي

هـاي   ي و كلي جايگاه امانت    ئهاي پيوسته و ناپيوسته و جز       ها و سرزمين   چون اين دژ  
  پـس  . الهي و تكاليف غيبي و وظايف شرعي و محل اجراي ايـن امانـات ربـانّي اسـت                 

وي و به صـورت حقيقـي و   گران شمرده ش بر تو باد به اصالح و تطبيق آنها تا از اصالح       
به حق مصلح بـزرگ ناميـده گـردي نـه بـه ادعـا و مجـاز، و مجـرد وسوسـه و خيـال                          

انـد،    بيني و آنها به آن راضـي شـده         طوركه امروز آن را نسبت به مردان سياست مي         همان
يابند   كنند ولكن درنمي   كه در زمين فساد مي     حالي پس القاب مصلحين را دزديدند و در      

ها فساد آنان را در همـه زوايـا و قطرهـا و در همـه شـهرها و عـصرها                      لتكه مردم و م   
  .دانند مي

دهنـد، آن    گر بزرگي كه امت اسالمي به مصلح بودن او گـواهي مـي               اصالح بنابر اين 
برخاسته به وظايف فردي و اجتماعي و اداره امور شـهرها و غيـر آن اسـت و او كـسي                  

ها و محقق نمودن حكومت اسالمي و        و هدف خيزد براي تكميل آرزوها      است كه بپا مي   
مدينه فاضله الهي تا اين عالم با همه شؤونش آيينه كاملي براي نظام رباني باشـد كـه آن       

  .از تراوشات نظام الهي و ذاتي است
 سعادت بشر و غير او      دار   كه عهده  هاي قابل اعتماد بر آن     ها و نظام   پس بهترين روش  
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آن سازمان و حكومتي است كـه انعكاسـي از حكومـت            ،  باشدبه انواع دنيوي و اخروي      
پس خدايا آن را    . باشد تكويني الهي در عوالم غيب و شهود و مراتب ملكوت و ناسوت             
  .به ظهور حجت ـ عجل اهللا تعالي فرجه الشريف ـ روزي ما كن
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  تفسير و تأويل

  ها بنابر مسالك و مشرب
  ها اخباري  روش

التفسدوا «غدير كه  شكنان بيعت در روز عيد به اين پيمان  » دو هرگاه گفته شـو    ؛  و إذا قيل  «
شـكني بـراي بنـدگان مستـضعف          با آشكار كردن بيعـت    » در زمين فساد نكنيد   ؛  في األرض 

خداوند، چون پريشاني و نگراني در دين و سـرگرداني در آيـين و مـذهب بـراي آنهـا                    
چون مـا بـه ديـن       » .گرانيم   اصالحگويند كه ما      مي؛  قالوا إنّما نحن مصلحون   «. كنيد فراهم مي 

و به غير دين محمد نيز باور نـداريم  [ .محمد ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ باور نداريم  
؛ أال إنّهـم هـم المفـسدون      «: فرمايد   خداوند متعال مي   ].و ما در دين متحير و سرگردانيم      

 1.دهنـد   مـي ن كـه انجـام  ر خودشـا وامـ از  نسبت به آنچه     »ندآگاه باشيد كه آنان خود تبهكاران     
  ).السالم است پايان آنچه از تفسير امام عليه(

ت ـي ـ رحمـ  ــآنچه طبري با سندهاي مختلف از سلمان فارس: كند و آن را تأييد مي
ايـن  «اين گروه بعد نيامدند و در تعبيـر ديگـر           : گفت ـ  نقل كرد كه او مي       خدا بر او باد   

به عموميـت ايـن آيـات و بـه اينكـه آينـدگان               و در آن اشاره است       2»گروه بعد نيامدند  
سزاوارترند به فراگيري اين آيات بر آنها از گذشتگان و موجودين زمان نزول، پس نفـي              

 لجـار المـسجد إلّـا فـي     ةالصـال «: السالم ـ بنابر درستي روايـت ـ نمونـة      عليه،حضرت
  .است» نماز تمام و كامل براي همسايه مسجد نيست مگر در مسجد؛ المسجد

  
  ينثحدمروش 

آنـان منـافقين    : گفتنـد » و إذا قيل لهم التفسدوا في األرض قالوا إنّما نحن مـصلحون           «
                                                 

  .118 ص ،)ع( تفسير منسوب به امام عسكري1.

  .)وه نابود نشدند و ادامه دارنداشاره به اين است كه اين گر(، 125، ص 1 تفسير طبري، ج 2.
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يعني در زمين نافرماني نكنيد چون      : عاليه نقل شده است    انس و او از ابي     هستند و از ابن   
هرگاه نافرماني  : و از مجاهد نقل شده است     . صالح زمين و آسمان به فرمانبرداري است      

، يممـا بـر هـدايت     : شـود چنـين و چنـان نكنيـد، گوينـد           را كنند به آنان گفته مي     خداوند  
  .كننده هستيم اصالح

يعني اصالح بين دو گروه از مؤمنين و اهـل كتـاب را اراده              : عباس نقل شده   و از ابن  
كنند و گمـان      آگاه باشيد كه اين چيزي كه به آن تكيه مي         : گويد كرده و خواستاريم و مي    

نْ « آن اصالح است، خـودش همـان فـساد اسـت            نمايند كه   مي ولـي از جهلـشان   » ولكـ
  .كنند فساد آن را ادراك نمي» اليشعرون«

  
  راه و روش مفسرين

  بـه گفتـاري از خداونـد متعـال يـا رسـول             » دوو هرگـاه بـه آنـان گفتـه شـ          ؛  و إذا قيل لهم   «
ان كـه  مكرم ـ صلي اهللا عليه و آلـه و سـلم ـ يـا بعـضي مـؤمنين يـا بعـضي از خودشـ          

اي كه هست و به هـر سـببي كـه             به هر گونه  » در زمين فساد نكنيد   ؛  التفسدوا في األرض  «
ممكن است از افشاي اسرار مؤمنان براي كفـار و تحريـك آنـان نـسبت بـه مـؤمنين و                     

   هـا  هـاي شـرّ و انـواع فتنـه         بازداشت آنان و دوركردن آنان از پيروي اسالم و ديگر گونه          
و ما جز اين كـاري      » كننده هستيم  ند كه ما اصالح   ويگ؛  ما نحن مصلحون  قالوا إنّ « ]باز ايستيد [

آگـاه  ؛ أال إنّهم هـم المفـسدون   «نداريم، ما كجا و فساد كجا، ما پاك و از آن دور هستيم              
بـه آنهـا اشـاره        كـساني كـه       كنند نه  و آنان به تنهايي افساد مي     » باش كه آنان فسادكنندگانند   

نـد،  ا  هو نياكان صالحي دارند كه اقتداي به آنان را تـرك كـرد            كنند چون آنان پيشينيان      مي
كـشد يـا مـصالح      ولكن اين افساد يا عـذابي كـه انتظارشـان را مـي            ،  »ولكن اليشعرون «

  كننـد و از    احساس و ادراك نمـي    » اليشعرون«كنند يا    امورشان را ادراك و احساس نمي     
د يـا بـدتر از   نا  آمده  حيوانات در باشند و در گروه       و دركند نمي    داراي احساس كساني كه   

  .اند آنهايند و به ديوانگان پيوسته
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 فـرض و  بـر اسـاس  » به آنـان گفتـه شـده       هنگامي كه    و؛  و إذا قيل لهم   «: و نزديك به آن   
چون در زمين » در زمين افساد نكنيد   ؛  التفسدوا في األرض  « عادت و طبيعتشان كه      ياقتضا

گرچه هنگام نهي و نزول آيه به فساد سرگرم نيستند          افزايند و ا   كنند و بر آن مي     افساد مي 
گـران   از اصـالح  » همانا مـا  ؛  إنّما نحن «: دهند هاي ذهني جواب مي    پس بنابر عادت و داده    

يابد   كس فساد آنها را درنمي      پندارند كه هيچ    بزرگ در نفوس و عالم خارج هستيم، و مي        
خبرند از وحـي و قـرآن         ند، و بي  كن اي ندارد ادعا مي    پس چيزي را كه هيچ اساس و پايه       

  .  ايشان خود افسادگر هستند:زند كه آگاه باشيد كه با صداي بلندش فرياد مي
در زمين تبهكار نباشيد،    » به آنان گفته شود    هنگامي كه    و؛  و إذا قيل لهم   «: و نزديك به آن   
  . گويند چنين و چنان مي

تبهكاري در زمين بر شـما      »  گفته شد  و آنگاه كه به آنان    ؛  و إذا قيل لهم   «: و نزديك به آن   
 تكليفـشان را انكـار نكردنـد        ،حرام گرديد و شما مانند ديگر مردم مكلف به آن هـستند           

ولي تبهكاري خود را انكار كردند و اصالح را ادعا كردند، پس خداونـد متعـال آنـان را     
ـ  واپـسين آبرويي كه كوچـك و بـزرگ تـا روز            آبرو كرد رسوايي و بي     رسوا و بي   ر آن   ب

  .آگاهي يافتند
و آنگاه كه به آنان گفته شد كه در         ؛  و إذا قيل لهم التفسدوا في األرض      «: و نزديك به آن   

بـاور   در حالي كـه  ، آنانيادآور شديم ]افساد[و منافقين مدينه را به آن  » زمين افساد نكنيـد   
 و در گفتـار  »گـر هـستيم   همانا ما اصـالح ؛ إنّما نحن مصلحون«به گفتار خود نداشتند گفتند     

كـه وحـي دروغ آنـان را        » كنند احساس و ادراك نمي   در حالي كه    ؛  واليشعرون« :دروغ گفتند 
  .دهد كه افسادگر هستند كند و به آنان خبر مي آشكار مي

و هرگاه به آنان گفته شـد كـه در          ؛  و إذا قيل لهم التفسدوا في األرض      «: و نزديك به آن   
دهند اگـر فـساد اسـت پـس اهـل            نكه آنچه انجام مي   توجه كردند به اي   » زمين افساد نكنيد  

كنند و بـه پيـروي       اسالم به فساد سزاوارترند، زيرا آنان قوانين تورات الهي را جاري مي           
كنند و با اهل اسالم مدارا كردنـد كـه آنـان را بـه كـذب و                   دانشمندان و انبيا نيكويي مي    
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 خود از آنان تـرس و انديـشه         هاي افتراء و نه به افساد نسبت ندادند چون آنچه در نفس          
گـر   مـا اصـالح    ؛إنّمـا نحـن مـصلحون     «داشتند پس فقط از خودشان دفاع كردند و گفتند          

به جهت نظر به تمركز و تكيه مسلمين به كيفيت          » إنّما نحن مصلحون  « يا گفتند    ».هستيم
شان است چون نرمي در كالم و توجيه مخلوقـات بـه    هاي عجيب ادب، و در اين نيرنگ   

اراذل و حيوانات است، زيرا هيچ راهـي بـراي آنهـا          اين  د و هدف عادت و خوي       مقصو
نيست مگر به ادب و هيچ دامي نيست كه آنان را نفع دهـد مگـر صـيد و دام معاشـرت                     

  .نيكو و رياء و نيرنگ و شنوايي
به آنان گفته شد كـه       هنگامي كه    و؛  و إذا قيل لهم التفسدوا في األرض      «: و نزديك به آن   

و فسادتان را در آن ادامه ندهيد و از آن باز ايستيد و آنچه از اخـالل                 » ن افساد نكنند  در زمي 
مـا  : گفتنـد ؛ قالوا إنّما نحن مـصلحون  «و نادرستي در زمين انجام داديد شما را بس است           

و همه آن صالح است و شما فسادگر هستيد و آنچه را انجام داديـد               » گر هستيم  تنها اصالح 
أال إنّهم هم   «كند    و خبر و الهامي آشكارا از غيب آمد كه اعالم مي            است دشمنيفساد و   

و ادراك و احـساس     ؛  اليـشعرون «و  » آگاه باشيد كه فقط آنان خودشان مفـسد هـستند         ؛  المفسدون
  .كه شما فقط مصلحيد نه غير شما» كنند نمي

  
  هاي ديگر روش به تفسير

ه شد افساد نكنيد در عالم صغير بـه         به آنان گفت   هنگامي كه    و» و إذا قيل لهم التفسدوا    «
كـه  طـور      همـان  شـود،  خروج از اطاعت عقل و امام چون باعث تباهي در عالم كبير مي            

سبب فساد بزرگ است و آن مسخره كردن امام و كشتن اوست، پـس افـساد در جهـت                
ـ پايين و پست ـ كه آن نفوس و آنچه از مصالح كه به آنها تعلق دارد   جـايز نيـست بـه     

و تاريك كردن نفوس و تحريك آنها به سوي بـدبختي و تـاريكي و بيـرون كـردن              تيره  
نفوس از فطرتي كه سرشته شده به طبيعت محجوب و سرشت و خوي متمايل به زمين                

  .و پيروي از شهوات و شياطين اوهام و خياالت
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 در» ايـم  كننـده  مـا اصـالح   ؛  إنّما نحـن مـصلحون    «: به زبان حال بلكه به زبان قال گفتند       
نماييم  هاي دنيايي آباد و اصالح مي      هاي انساني، و آنها را در حكومت       سرزمين بدن و دژ   

و در ايـن    . نمـاييم  هاي حسي و حاالت و كيفيات حيواني آماده مـي          و آنها را براي لذت    
آيد و به ايـن نـزاع بـا          كند و به وسط مي      خصومت و درگيري است كه غيب مداخله مي       

آگاه  باش كه    » أال إنّهم هم المفسدون   «: كند يي بلند اعالم مي   كند و با صدا    دقت نگاه مي  
كننـد در روزي   ها را براي آتش آماده مـي     آنان به حقيقت و واقع افسادگر هستند كه بدن        

» كننـد  و احـساس و ادراك نمـي      ؛  اليشعرون«شود و    كه اين زمين به غير اين زمين تبديل مي        
ها و حاالت فرومايه را،      ن امور پست از لذت    عواقب امور را و نهايت حركات و نتايج اي        

 آنان چيزي    و ؛ها گناه است    بعضي گمان   كه ]يابند  و در نمي  [ ،كنند  مي  و خيال   گمان پس
  . شوند كنند و هدايت نمي را احساس و ادراك نمي

  



 

  
  
  
  
  

  سوره بقره زدهمسي هآي
  

نؤمن كما أو إذا قيل لهم آمنوا كما آمن النّاس قالوا 

  اء أال إنّهم هم السفهاء ولكن اليعلمونآمن السفه

 انو آنگاه كه به آنها گفته شود ايمان آوريد همانگونه كه مردم«

آيا ايمان بياوريم همانگونه كه نابخردان : ايمان آوردند، گويند

  ».دانند ايمان آوردند، آگاه باشيد آنها خود نابخردند ولي نمي

  

  



 

  
  



 

  
  
  
  
  
  

  

  

  و صرف واژگان 
الخـط ايـن آيـه     هاي لغوي و صرفي بلكه بعضي از مباحث راجع به رسـم    ثبدان كه بح  

كنيم، و بخـشي از      آيات پيشين بيان شد كه آنها را تكرار نمي        ال به الي    كريمه شريفه در    
و در آغاز   » اياك نعبد و اياك نستعين    «: سخن پيرامون كاف در ذيل قول خداوند متعال       

 حروف اشاره و ضماير و افعال اسـت         ،آياتدر ديگر    هنگامي كه    سوره بقره گذشت كه   
  .گردد به آن برمي

  

   اول مسأله

  »كما«ةكلم
آيد جاره است، و بـراي آن در نـزد علمـاي نحـو معـاني                  ها درمي  كه بر اول اسم   » كاف«

واذكـروه كمـا    «: آيـد، ماننـد    مي) هم(است كه مشهورترين آن تشبيه است و براي علت        
آيـد و در ايـن       و بـراي تأكيـد مـي      » .شما را راهنمايي كـرد      كه او را ياد كنيد همانگونه     1؛هداكم

                                                 
  .198/  بقره 1.
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 وغير آن مانند استعالء كه آن را اخفش و          1»ليس كمثله شيء  «صورت زائده است مانند     
، كـه بـه     »كيـف أصـبحت؟   «: در جـواب ايـن سـخن      » كخيـر «انـد، ماننـد       كوفيون آورده 

 آن زمـاني اسـت كـه     و،)پيـشي گـرفتن  (مبادرت ) به معناي( است؛ و  2»خير علي«معناي
» .كـه داخـل شـدي      سلِّم كما تدخل؛ سالم بده همان زماني      «متصل شود در مانند     » ما«به
و گفتـه شـده كـه    » . نماز بگذار همان زمانيكه وقت فرا رسيد  3؛صلِّ كما يدخل الوقت   «و
  .است) از ذهن(به جد دور ) معناي مبادرت(

ضـمير قـرار    ) ل برگـشت  محـ (آيد و مرجـع       گاهي كاف اسم مي   : و گفته شده است   
و حرف جـرّ بـر      » .دمم  به شكل برنده، پس در آن مي       4؛ الطير فانفخ فيه   ةكهيئ«گيرد مانند     مي

  :شود مانند آن داخل مي
  5.يضحكن عن كالبرَد المنهم                               

كاف در همه موارد حرف تشبيه است و        : و آن چيزي كه براي من آشكار شده است        
  .آيد ل آن در ذيل آيات بعدي ميتفصي

اي  نيست بلكه كلمه  » ما«و  » كاف«مركب از   » كما» «صلّ كما يدخل الوقت   «: و اما در  
باشـد   فجائيه مي » إذا«و  » حين«شود و مشابه     بسيط است كه به معناي واحد استعمال مي       

  .رساند، چنانكه روشن است  گرفتن را مي پيشي» مبادرت«و به خاطر قرينه معناي 
ارزش و اعتبار است چه برسد به        ها مطلقاً بي   و اما گمان زائد آمدن آن، در همه زبان        

آري، چه بسا در    . اين زبان شريف شگفت كه ساخته و پرداخته از قواعد و كليات است            
اينجا به اولويت قطعي نفي همانندي را از خداوند متعال برساند يـا تأكيـد را يـا برخـي            

  .تعالي ـ شاءاهللا   انآيد ـ ذيل آيه ميامور ديگر را  كه در 
در امثال اين آيات نيز     » كما«كه لفظ   : شود و بر اساس آنچه ما ابداع كرديم روشن مي        

                                                 
  .11/  شوري 1.
  .91اللبيب، ص   مغني: بهيد نگاه كن2.
  .92 همان، ص 3.
  .49/  آل عمران 4.
خنديدند از دنـدانهايي كـه مثـل          آن زنها مي  : ، شعر از عجاح است و معناي آن چنين است         93، ص   اللبيب  مغني 5.

  .321 ـ 320، ص 1الشواهد، ج  جامع. و صفايشده بود در لطافت  آبنيم تگرگ 
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نيست تا در آن بحث گردد بلكه يك كلمه است مانند           » ما«مركب از حرف تشبيه و لفظ       
وعي اشاره است   كه در معنا با ديگر موصوالت فرق دارد براي اينكه در آن ن            » الذي«لفظ  

  .اگرچه ـ برخالف تحقيق ـ پيش بعضي نحويين مركب است
رساند و به خاطر   ذكر شده را مثالً مياي از عهد  تشبيه همراه با گونه   » كما«پس كلمه   

: »كمـا «دهد و در فارسي به جاي         و معناي آن را نمي     باشد نمي» مثل«آن نايب مناب لفظ     
  .بر كنشود، پس خوب تد گفته مي» همچنانكه«

  

   دوم مسأله

  »السفهاء« كلمة
 سبك عقلي يا نقيض عقل      ،)با حركت (است، و السفَه    ) سفاهت(سفه يسفَه سفَهاً داراي     

) لـرزش، پريـشاني   ( و حركـت و اضـطراب        )سـبكي  (يا ناداني است، و اصل آن خفت      
 و سـفُه  . زم اسـت  ال) ضمه( متعدي و با  ) با كسره ( سفه: گويند  و مبرّد و ثعلب مي    . است

)1 .نادان شد: هةسفا) با ضم  
سـفه  : شود  لغت عرب از معاني اجسام است كه گفته مي         بر اساس » سفاهه «بنابر اين 

باد درخـت   :  نازك شده باشد، و تسفهت الريح الشجر        و ثوبه هرگاه سست بافت يا كهنه     
  :  ذوالرُّمه سروده است.را كج نمود

  2.أعاليها مرُّ الرياح النواسمِ               هت  رماح تسفَّمشَينَ كَما اهتَزَّت    
  » با گذر باد نسيم كج شده بود آنها كرد و سر ها حركت مي رفتند همانگونه كه نيزه«

 آمـده   مفردات و در    3.آن را كوچك و خوار شمردم     : تسفّهت الشيء : شود و گفته مي  
سـفيه  پيـشوايي  :  گفته شـده اسـت  جاالسفَه سبكي و سستي در بدن است، و از آن    : است

خردي و در امور دنيايي و آخرتي         و در سبكسري و كم    . آور است   بسيار تشويش ) نادان(
                                                 

  .523، ص 1الموارد، ج   اقرب1.

  .213، ص غةالبال ؛ اساس2234، ص 4 الصحاح، ج 2.

  .206، ص 1الحكام القرآن، ج  امعج ال3.
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  1.شود بكار برده مي
 او را بـه  )سـفُه (العـين  و مـضموم ) سـفه (خلط بين مكسورالعين: تواند بگويد  و كسي مي  

جهي براي اينكـه يكـي از آن   سوي آن كشيده است و اگر در لغت به آن تصريح شده بود و        
دو اصل باشد وجود نداشت، پس هر يك به معناي خودش است، يكي از آن دو به اوصاف 

  .شود گردد و از جهل و ناداني شمرده مي اجسام و ديگري به صفات نفوس و ارواح برمي
» ءسفها«ها، و اينكه     خالف اختالف هيئت  به  سپس اختالف مواد در كتب لغت آمده        

الفعـل يـا بـا     باشد اما اينكه جمع سفيه از سفُِه با كـسره عـين   ه است قطعي مي  جمع سفي 
هاي سخن است و بيـشتر كـساني          الفعل است محتاج به تأمل و تدبر در قرينه         ضمه عين 
  . اند؛ مراجعه كن ايم از آن غفلت كرده كه ما ديده

: نقل شـده اسـت  جا  اينويژه با اختالف شديدي كه از آنها در اين مطلب را بفهم و به 
و از مـورج    .  مردم سبك عقلـي اسـت       بين كيسان نقل آمده است كه معناي آن در        از ابن 

 ، آن دروغ نسبت دادن و دروغ و تعمد برخالف آنچه دانسته است            معناينقل شده است    
  2.آن ظلم و جهل استمعناي و از قطرب نقل شده كه 

الـسفَه و   !  آن براي من روشن شـد      و آنچه كه پس از مراجعه به لغت و موارد كاربرد          
باشـند و آن      السفاهه دو مصدر از دو باب مختلف هستند ولي هر دو بـه يـك معنـا مـي                  
يات گفتـه  عمعناي مقابل علم است مگر اينكه يك بار علم بر اصل صورت كاشف از واق      

شود و بار ديگر بر كمال اين صورت؛ و همچنين سـفَه و سـفاهه و جهـل و جهالـه                      مي
 لغت در اصل به يك معنا هستند ولي مرسـوم شـده اسـت كـه                 بر اساس مه آنها   چون ه 

جهل بر حالت نبود صورت علمي و جهالت بر حالت نبود صورت كامل از صور علميه                
 عرف بر حالت نبود صورت كامل از صور علمي بر اساس هةگفته شود و اما سفه و سفا

 اصـل   بـر اسـاس   شود با اينكـه او       گفته نمي » سفيه«شوند پس به جاهل مركب       گفته مي 
  .لغت جاهل است و هم مطابق اصل لغت سفيه است

ويـژه سـخنان      دانان جمـع كـرد و بـه         توان بين سخنان پراكنده لغت      و با اين نكته مي    
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  . كه بصير و ماهر در اين فنّ استواردالم أقربصاحب 
گفتـه  . وشـي آمـده اسـت     كه سفَه با فتحه و اگرچه بـه معنـاي فرام          : شود و از اينجا ظاهر مي    

  .شود سفَه نصيبه، يعني آن را فراموش كرد ولي آن هم خالف علم به صورت كامل آن است مي
و اين واژه از لغاتي است كه گرفتاري به آن در فقه بسيار است به دليل آثار و احكام        

  .شود؛ غنيمت بشمار الهي كه بر آن مترتّب مي
مگر مقصود از متعدي نسبت دادن ديگـري بـه          آيد   سپس اينكه اين ماده متعدي نمي     

: سفَه و سفاهه باشد يا از آن ايجاد سفَه در نفس خودش اراده شود پس هرگاه گفته شد                 
زيد لَسفه نفسه، مقصود اين است كه او در نفسش سفاهت را به صورت مجـاز و ادعـا                   

  .ايجاد كرده است
نان است جمع فعيل به معناي فاعل مانند        بنابر آنچه در كتابهاي آ    » فُعالء«و اما هيئت    

هـاي ديگـري جمـع      ممكن است فعيل بر وزن1.كُرَماء و علماء جمع كريم و عليم است     
آيـد،   كه جمع فعيل ميطور   همانبسته شود كه در جاي خود بيان شده است و اما فُعالء 

كه فُعالء جمع   اند    و آنچه گفته  . آيد مانند جهالء كه جمع جاهل است       جمع فاعل نيز مي   
فعيل به معناي فاعل است در جاي خود نيست، زيرا شريف و كريم آنگونه نيـستند بـه                  

  .خالف نصير و عليم؛ آنها را درهم نياميز
  

   سوم مسأله

  »علم« پيرامون
هـا و     به خاطر روشني هيچ نيازي به شرح ماده علم نيست و اما حقيقت آن از دشـواري                

تـر   شـود در ذيـل آيـات مناسـب         عالي آنچه به آن وابسته مي     تشاءاهللا     ان ، و ستها سختي
  .آمد هاي كلي آن در طي مباحث آينده به كمك و قدرت الهي خواهد  آيد، و بحث مي
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  قرائت 
در دو كلمـه     هنگـامي كـه      در» الـسفَهاء أال  «اختالف قاريان در همزه و ابدال همزة دوم         

ف بر السفهاء در يكي از دو وجه نقل شده   و از حمزه و هشام، وق     . اجتماع كنند بيان شد   
  .نقل شده است» السفهاء أال«ها وقف بر  است و از حمزه از طريق عراقي

عامر قائل به محكم اداء كردن دو همزه هستند، و اهل حجاز   كوفيان و ابن  : و خالصه 
) لـين (و ابوعمرو قائل به تحقيق و قرائت همزه اول پس از آنكه همزه دوم را بـه نرمـي                  

  1.اداء كنند
  : باشد چهار وجه جايز مي» أال«با » السفهاء«و همه سخن اينكه در دو همزه 

تحقيق همزه اول و تبديل همزه دوم به واو فقط، و آن قرائت اهـل مدينـه اسـت                   . 1
  .بنابر آنچه از آنان نقل شده است

وم تخفيف هر دو همزه، پس همزه اول بين همزه و واو قرار داده شده و همـزه د                 . 2
  .شود واو خالص قرار داده مي

  .تخفيف همزه اولي و تحقيق همزه دوم. 3
  .تحقيق هر دو همزه با هم. 4
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  الخط رسم
نوشـته  » امنـوا «مرسـوم شـده بـود و گـاهي اينچنـين            » ءامنوا«نگارش دو همزه اينچنين     

  .»آمنوا«: نويسند مي اينگونه  ماشود و در زمان مي
ر بر آن الزم است حفظ و نگهداري كتـاب الهـي           و آن چيزي كه توجه به آن و اصرا        

هاي فراوان اماليـي كـه       ها است، پس هرگاه به غلط      از انواع تحريفات و انواع دگرگوني     
الخط و قـوانين آن اسـت نظـر كنـيم و             هاي رايج و مرسوم در رسم      برخالف همه روش  

بـه همـان   هاي بعد هم تـصحيح نـشده و    ببينيم كه بر همان حالت باقي است و در زمان    
دار منتقل شويم كـه       هداشته شده است بر ما الزم است كه به يك اصل ريش            صورت نگه 

  هـاي   كردند براي جلوگيري از پيدا شدن برخي تحريف         بر آن محافظت مي    اهلش به جد
هاي گذشتگان پيش آمده     هاي نخستين و نوشته    هاي بسيار كه در كتاب     ديگر و فريبكاري  

 كه بر نادرستي آن اتفاق وجود دارد نگارش اين قول خداوند            است، براي نمونه از آنچه    
 بدون الف، و ديگر مواردي كه جمع كرديم و در 1»قالنسنفرغ لكم أَيه الثّ «: متعال است 

تـاكنون بـدون الـف نوشـته      ) أَيـه (اي از آنها را شرح داديم، و اين         هاي گذشته پاره   بحث
جـز بـه خـاطر آنچـه بـه آن اشـاره كـرديم           تنها يك مورد  نيست و اين         ،شود، و آن   مي
  .باشد پس قرآن را بازيچه قرار ندهيد نمي
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  نحو و تركيب
بحث پيرامون اين آيه از آنچه پيرامون آيه گذشته از جهات گوناگون آمده است روشـن                

دومي متعـين اسـت چنانكـه       و  شود، از جهت عطف آن بر آيه پيشين و استيناف آن،              مي
، و از جهـت حكـم جملـه پـس از آن، و از جهـت                 »إذا«ل در   گذشت، و از جهت عامـ     

و از جهت اشكال در نايـب فاعـل واقـع           ) نايب فاعل ( مفعولي كه فاعل آن نيامده است     
  .شدن جمله، و از جهت جواب و از جهات ديگر

كاف پيش آنان در موضع نصب است و بيـشتر          » آمنوا كما آمن النّاس   «اما در جملة    
انـد يعنـي ايمانـاً كمـا آمـن النّـاس              براي مصدر محذوف قرار داده    آنان، آن را به وصف      

) پنهـان (برخالف سيبويه كه آن را منصوب قرار داده است بنابر حال از مصدر پوشـيده                
  1.شود كه از فعل فهميده مي

هم مورد اخـتالف اسـت بـين كافّـه و مـصدريه و احتمـال نـادرِ                   آن  » ما«و اما لفظ    
  2.موصوله نيز داده شده است

بـسيط اسـت، و مركـب از دو حـرف     » كمـا «كه كلمـه  است  تحقيق من در اينجا اين      و  
 درگيـري و    بنـابر ايـن   مستقل در وضع نيست، بلكه خود آن داراي وضع مستقل اسـت، و              

باشد و بـه وجـه تـشبيه بـر      و آن حرف تشبيه همراه با عهد مي  . رود اختالف دوم از بين مي    
شاءاهللا  ان(  شد كه از كدامين قسم از اقسام تشبيه است         شود، و معلوم خواهد    جمله داخل مي  

  . و چون در اين صورت از معاني حرفيه است براي آن محلي از اعراب نيست). تعالي
مصدريه است و جمله    » ما«و اگر آن را مركّب فرض كنيم، مركب از حرف تشبيه و             

صـفت و حـال     باشد و خود آن همچنـين محلـي نـدارد، و             به سبب آن در محل جرّ مي      
باشد از دستة حرف عطف است كه بين دو جمله براي ربـط تـشبيهي آمـده اسـت؛             نمي

  .هم نياميز پس در
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  آگاهي

مفرد آوردن فعل و تجريد آن واجب است هرگاه به جمع و تثنيه اسناد داده شـده باشـد        
  :گويد مالك مي ابنچنانكه 
  1آلثنينِ او جمعٍ كفاز اشهدا    وجـرّد الفعل إذا ما اُسندا                      

به دو نفر يا جمع نسبت و اسـناد          فعل را مفرد و بدون حروف زايد بياورد وقتي كه         «
  »شود، مانند فازالشهداء داده مي

 لفـظ   بـر اسـاس    ولي پنهان نيست كه مفرد بـودن         آمن السفهاء و مانند قول خداوند     
  شـود،    فاعـل ـ تكثيـر نمـي     و اين پندار نادرست اسـت كـه فعـل ـ نـه     ،باشد نه معنا مي

كند جـز اينكـه كثـرت فعـل مـورد توجـه قـرار                 چون فعل به تكثّر فاعل كثرت پيدا مي       
  .گيرد نمي
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  بالغت و معاني 
  نكته اول

  وجه تأخير اين آيه
بـر شـرطيت   ) در آيـه گذشـته  (ممكن است به ذهن پرسش از وجه تقديم شرطيت اول          

وار است كه امر به ايمان بر نهي از فساد مقدم شـود و     دوم در اين آيه بيايد، با اينكه سزا       
  : گوييم در اين صورت مي

 منافقين پس از آنكه در ظاهر به ايمان به خدا و به روز قيامـت اقـرار                  :توان گفت   مي
د كه اگر شما بـه خداونـد و روز قيامـت ايمـان              ش كردند، با آنها بحث و اعتراض مي       مي

كننـده و   كردند كه ما اصـالح  پس از آنكه آنها اقرار ميداريد پس در زمين فساد نكنيد و        
كنند به اينكه ايمان خـالص بياورنـد ماننـد آنچـه             شايستگانيم، پس آنان را راهنمايي مي     

  . آورند مردم و ديگران ايمان مي
يا گفته شود كه آيه پيشين مقام تخليه از مفاسد و رذايـل و مهلكـات و بـديها را بـه       

 مراتب بيان شده در فلسفه عملـي  بر اساس متعرّض تجليه و تحليه  عهده دارد و اين آيه    
  .و حكمت تطبيقي است

  كننـده پيـشين از خـود ايـشان بـود            گوينـده در آيـه نخـست و بحـث         : يا گفته شود  
گويد و آنگـاه كـه       ـ و او مطلبي جز نهي از افساد نمي         كه بيان آن را دانستي    طور     همان ـ

كننـده هـستند، بـه آنهـا گفتـه           كنند كه اصالح   ن گمان مي  از حال آنها فهميده شود كه آنا      
  .گر هستيد پس به حقيقت مانند مردم ايمان بياوريد اگر  اصالح: شود مي

ي است و نـه خيـري،       د نظر به ايمان آنها نبوده است زيرا نه در آن سو           :يا گفته شود  
 :آنـان گفتنـد   بلكه تنها مقصود ترك افساد آنان و منع از تضاد و فساد است، ولي چـون                 

  ايـد پـس      اگر چنين است كـه شـما گمـان كـرده           :ا گفته شد  هبه آن » إنّما نحن مصلحون  «
ين قمانند ديگر مردم ايمان آوريد و با پنهان كردن كفر و اظهار ايمـان و توحيـد از منـاف                   

  .نباشيد
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  نكته دوم 
   »قول« گوينده

 رسول اكـرم ـ صـلي اهللا    اند كه خداوند متعال است يا اينجا هم در گوينده اختالف كرده
آيـه در مقـام   : شـود  عليه و آله و سلم ـ يا غير آن دو، و آن چيزي كه از آيه استفاده مـي  

بيان ويژگي گوينده نيست و گويا بر آن اثر مطلوبي مترتّب نيست و در گذشـته فرضـي                  
بودن آن را براي حكايت از اقتضاي احوال آنان را احتمال داديم ولـي ممكـن اسـت بـا            

  .دن فعل ماضي در جواب مناسب نباشدآور
 فعل در كنار شرط به زمان بستگي ندارد، چنانكه روشن اسـت        :مگر اينكه گفته شود   

و در نتيجه مجهول آوردن در اينجا نه براي توهين است و نـه تعظـيم بلكـه بـراي ايـن                      
  .است كه گوينده نظر به آن ندارد و نه ويژگي براي آن است

  

  نكته سوم 

  يمان مردمتشبيه به ا
براي تشبيه مفرد به مفرد معنايي روشن وجـود دارد و تـشبيه جملـه بـه جملـه پـس از                 

 ايمان آوريـد  : شود  به آنان گفته مي    هنگامي كه    طور است و    ارجاع آنها به مفرد هم همين     
بايد ايمان شما مثل ايمان مـردم   : كه مردم ايمان آوردند، معناي آن چنين است       طور    همان
  .باشد

چـه بـسا    ) و بدون ارجاع به مفـرد     ( تشبيه به جمله با بقاء دو جمله بر حالشان        و اما   
تصور آن مشكل گردد به خاطر رجوع آن به تشبيه در نسبت و ربط، بـا اينكـه مقـصود                    
مشابهت در مسند و خصوصيت آن است و افـزون بـر اينكـه نـسبت و ربـط تـشبيه را                      

يـن  او اسـت  گـردد تـشبيه دو جملـه      ميآشكار و آن چيزي كه از آيه شريفه      تابد  برنمي
كه عمرو روبـاه اسـت،      طور     همان زيد شير است  : دوست، پس هرگاه گفته ش    و روا جايز  
 و درجه آن دو در      ، است سان آن دو در شجاعت و ترس يك       اندازهكه  خواهد بفهماند     مي
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  .شجاعت و ترس يكي است
انـد،    مردم ايمـان آورده   كه  طور     همان خواهد كه آنها در اصل ايمان       نيز مي  اينجا   و در 

كند آنـان را بـه اينكـه          ايمان آورند نه در كيفيت و درجه و خصوصيت آن، و دعوت مي            
كه مردم داخل شـدند و در  طور     همان ايمان آورند و داخل شوند در راه و طريق مؤمنين         

  .آن وارد گرديدند
بـه  » بـه مأمور«آيد كه    پس تشبيه مذكور اگر به تشبيه مفرد به مفرد بازگردد، الزم مي           

مقيد باشد و الزمة آن اينكه آنان مؤمن، و         » آمنوا كما آمن النّاس   «: سخن خداوند متعال  
با مردم در اصل ايمان مشترك باشند و در مراتب و خصوصيات ايمان با آنـان مختلـف                  

  .باشند
شـود و تـشبيه،      و اگر تشبيه بر جمله باشد از آن جز دعوت به ايمـان اسـتفاده نمـي                

و تشويق به ايمان و باعث تحريك آنان به سوي ايمان و رهـا كـردن پافـشاري                  ترغيب  
و در برخـي    . باشـد، بفهـم و غنيمـت شـمار          آنها در كفر و نفـاق و انكـار و الحـاد مـي             

  .شود هاي آينده ثمرات ديگري مترتّب بر اين نكته معلوم مي بحث
  

  نكته چهارم 

  »النّاس«الم الف و پيرامون 
اند كه آيا براي جنس است يا بـراي عهـد؟ و بنـابر                اختالف كرده » اسالنّ«در الف و الم     

؟ و بنابر هر فـرض      ]ياد شده [آيا عهد خارجي است يا عهد ذكري      . اينكه براي عهد باشد   
  آيا معهوداليه از نبي مكـرم ـ صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم ـ و مؤمنـان بـا او هـستند،           

 يا تنها مؤمنين هستند، يـا آنـان مردمـي از    1ـ عباس نقل شده است از ابنكه طور    همان ـ
كه از گروهـي از صـحابه       طور     همان باشند  رديفان خود آنان مانند عبداهللا بن سالم مي        هم

  اي خاص از كاملين هستند؟ نقل شده است، يا آنان دسته
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 و وجهي براي تعيين يكي از آنها نيست هـر چنـد             1در آن وجوه و احتماالتي است،     
  كـه  طـور    همـان كنـد،   وارد شده باشد زيرا مقصود به آن تعـين پيـدا نمـي        رواياتي بر آن  

است، زيرا شـخص نبـي مكـرم ـ صـلي اهللا      » عموم« و مقتضاي شؤون بالغت ،بيان شد
اي از ايمان بودند كه از منافقين ابتدايي انتظار          ـ و اصحاب او در مرتبه      عليه و آله و سلم    

صاديق تشبيه جمله به جمله است بنابر آنچه از ما          از م : رود مگر اينكه گفته شود     آن نمي 
  .ي و شناختينستدا

هيل كار بر آنان است به اينكـه مـردم          سبا اينكه مناسب در اينجا ترغيب به ايمان و ت         
اي است كه همه مردم توانايي آن را دارند و افزودن بر              مؤمن هستند پس ايمان امر ساده     

باقي  مردم همه ايمان آوردند و از آنها جز شما        آن ترس از سربازان اسالم است و اينكه         
آري، همه مردم بنابر عمـوم اسـتغراقي مـراد نيـست بلكـه مقـصود مـردم                  . نمانده است 

سرزمين حجاز و شهرها و روستاهاي آن است بلكه ممكن است كه نظر بـه خـودداري                 
كـه  طـور      همان دكاري باشد به اينكه ايمان آورن      آنان از نفاق و منع آنان از اظهار و پنهان         
هايشان ايمان آوردنـد و در آن منـافق نبودنـد و             مردم به اديانشان و رسوالنشان و كتاب      

  .كردند امرشان را پنهان نمي
شود و شبهه ايـن اسـت    شود رد مي  اي كه بر ظاهر آيه وارد مي       شبهه: و گزيده سخن  

هور آن در جمع    خبر از ايمان مردم است و ظ      » كما آمن النّاس  «كه سخن خداوند متعال     
  .و عموم استغراقي است با اينكه چنين نيست چون بيشتر مردم مؤمن نيستند

تواند عمومات و الفاظ آن فراگير نباشد مگر پس از  افزون بر اينكه مي: وجه رد شبهه  
     مقدمات اطالق، و در آيه مشبه      به، طبيعت جنسي مهمـل      به مهمله است يعني اينكه مشبه

مقصود اين است كه نفاقشان را تـرك كننـد و           : ، ممكن است بگوييم   است نه عام فراگير   
مانند ديگر مردم مؤمن باشند و در دين و اعتقادشان نفـاق نداشـته باشـند چـه يهـودي                    
باشند يا نصراني يا يكتاپرست يا مسلمان يا صابئي يا غير آن، بلكـه آيـه از ايـن جهـت                     

كنند پـس آنـان بـه شـرك و            كار مي گيرد كه شركشان را آش     همه مشركين را نيز دربرمي    
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كفرشان مؤمن هستند و به آن باور دارند، پس منافق از همه مردم بدتر است و به خاطر                  
  .است شرّ بسيار و افساد همگاني كه در آن موجود است از آن نهي شده 

  .و انصاف اين است كه وجه اول متعين است
  

  نكته پنجم 

  آيه ترغيب فراگير در 
كـه مقـصود و     را   اين است كه سخن اسباب تمايل و تشويق بـه آنچـه              از وجوه بالغت  

كننده جهت فطـرت و      ربرداشته باشد و اينكه كالم تفهيم     دهدف و آرزو و مطلوب است       
كاريهاي خطابي مالحظه گـردد،       سالمت باشد و در آن نهايت تفنّن و كمال دقت و ريزه           

و إذا قيـل    «گويـد    دهد كه مي  پس هرگاه يكي از منافقين به سخن خداوند متعال گوش           
پـس  گردد كه مردم، همگي ايمان آوردنـد         متوجه و آگاه مي   » لهم آمنوا كما آمن النّاس    

 اگر ايمان نياورده باشـد      ه است و  اگر بنابر ايمان گذاشت در راه و طريق مردم داخل شد          
  و بديهي است كه در سلك و گروه حيوانات و چارپايـان            ،باشد از گروه مردم خارج مي    

  .آمده است در 
 كـه يـا      او چنين اسـت    مانند مردم ايمان نياورده است حال      كسي كه    :و به بيان ديگر   

ايمان بياورد و از مردم باشد و يا ايمان نياورد و از غيرمردم باشد و همـه سـرّ و اسـرار                      
كنـد، و    اين است كه آيه به دليل دارا بودن عموم افرادي به اين جهت و نكات توجه مي                

كند كه مردم ايمـان       اگر از مردم است پس آيه تأييد مي       » آمنوا«: خاطب به قول او   اينكه م 
توجه و به مقتـضاي آن       آوردند پس دعوت معنا ندارد و اگر مخاطبين آيه به نداي آن بي            
  .عامل نباشند پس از مردم نيستند چون همه مردم ايمان آوردند

كه در  طور     همان گردد رج مي اينجا حالت فرد از عموم حكم خا      : و اگر خواستي بگو   
  1.اميه بيان شده است اصول در داستان لعن همة بني
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اين مقابله مشهور ميان مردم و مخاطبين در سخن خداونـد متعـال             : آور اينكه   شگفت
» آمنوا«معلّق بر ايمان آنان است، پس اگر ايمان آوردند خطاب           » آمنوا كما آمن النّاس   «

د از ايمـان از مـردم و مـؤمنين هـستند و اگـر ايمـان                 شود چون آنان بعـ     شامل آنان نمي  
 كـسي   اند چـون   نياوردند پس خطاب بر دعوتش باقي است و آنان در مردم داخل نشده            

  . بفهم و غنيمت شمار؛از مردم بود ايمان آورده استكه 
  

  نكته ششم 

  سخنانگوينده 

ز مردم هستند   شود و آن گروهي ا     معلوم مي » قالوا«از آنچه گذشت تمام سخن در فاعل        
و الزم  . شـود  استفاده مـي  » ...و من النّاس من يقول آمنّا باهللا      «: كه از قول خداوند متعال    

و برهـاني هـم بـر آن نيـست     . ها در افعال همگي يكـي و متّحـد باشـند        نيست كه فاعل  
 هيچ نيازي به فاعل نيست، چنانكه       ،سؤال و جواب فرضي باشد    آيه  چنانكه اگر حكايت    

  .ستجاي خود نياختالف در آن نيز در روشن است پس 
  

  نكته هفتم 

  خروج آيه از حد نفاقپيرامون 
گذرد و چه بسا حل اين مشكل دشوار باشد و آن اينكه آيات پيشين                اشكالي به ذهن مي   

تا به اين آيه و پس از آن اختصاص به حال منافقيني دارد كه حقيقت خـود را پنهـان و                     
و إذا قيـل    «:  چگونه صحيح است كه گفته شود      نابر اين بسازند،    خالف آن را آشكار مي    

با اينكه ايـن آشـكار نمـودن        » لهم آمنوا كما آمن النّاس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء         
  واقعيت پوشيده و پنهان آنها بر مؤمنين است؟

روي و سرزنش نسبت به مؤمنين است كه آنها از سفهاء            هر چند در اين اشكال زياده     
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و اين برخالف چيزي است كه بنابر آيات گذشته با اظهار ايمان خدعـه              . دان  شمرده شده 
و سـخن در    . به خداوند و به روز قيامت ايمـان آورديـم         : گفتند كردند و مي   و نيرنگ مي  

شود و   چون همة آن پس از اين پاسخ آشكار زشت منتفي مي          . خدعه و دليل آن گذشت    
  آيا راهي براي حل اين مشكل وجود دارد؟

 مگر اينكـه اعتمـاد بـر آنهـا مـشكل            1ها و احتماالتي است    در اينجا جواب  : يمگو مي
  : است

و در  . باشد  آيه حكايت گفتگوي آنها بين خودشان مي      : براي نمونه چه بسا گفته شود     
اند كـه فاعـل     گفته2آن اشكالي است كه گروهي از مفسرين ـ مانند فخررازي و ديگران 

ي اهللا عليه و آله و سلم ـ يـا مـؤمنين هـستند و اگـر      خداوند متعال يا رسول اكرم ـ صل 
اند، پس بايد جواب نيز متوجه آنها باشد و معنا ندارد كـه              چنين باشد كه آنها گمان كرده     
  .كه روشن استطور   همان،گفتگوي بين خود آنها باشد
و اشـكال آن ايـن اسـت كـه گفتـار      . گفتگو فرضي اسـت   : و ممكن است گفته شود    

ر و احتمالي قوي اسـت، ولـي حـل مـشكل بنـابر آن جـز در هنگـام                    فرضي سخني ناد  
  : ضرورت ممكن نيست، و اما قول شاعر

حو حــدي    ه و الوري معي    كريم إذا امدحه امد و إذا مــالُمتُه لمتُـــه      
بزرگواري كه هرگاه او را مدح كنم، ديگران همه با ما همراهند، و آنگاه كه سرزنش     «

  » كنندة اويم  خود سرزنشكنم، تنها
  . مجاز باشد، چنانكه پنهان نيست وشاهدي بر آن نيست زيرا امكان دارد كه ادعا

و ممكن است ادعا شود كه آن در محضر مؤمنين بوده ولي از اسرار است كـه عـالم                   
  .توان داد هايي كه داده شده يا مي سرّ و راز آن را آشكار نموده است و ديگر احتمال

يزي كه به ذهن نزديكتر است و به عقل ضعيف من گذشته است، هـر چنـد                 و آن چ  
اهل فضل حكايت شده، آن را ديدم، و اين اسـت كـه             از  ها كه    پس از آن در بعضي نقل     

 كـه مـردم ايمـان آوردنـد و در ترغيـب آنـان بـه اسـالم                 طور     همان در امر آنان به ايمان    
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آوردند نوعي رسوايي و آبروريزي     كه عموم طائفه و عموم بشر همگي اسالم         طور    همان
باشـند و از هـر فـردي از افـراد انـسان       نسبت به آنان است، به اينكه آنان از مـردم نمـي   

كاري امرشان و نفاقشان خواسـتند از آن         آنان پس از مالحظه پنهان     هنگامي كه    ترند و  گمراه
خردان و عـوام و   كه بي آيا ايمان بياوريم، همانگونه :  ـ در اين هنگام ـ   گفتند،جواب بدهند
 آورنـدگانيم  كاران ايمان آوردند، هرگز، ما ماننـد آنـان نيـستيم چـون مـا ايمـان                  اراذل و تازه  

  .خاصان و خواص ايمان آوردندكه طور  همان
شود كه مؤمنين به ايـن وسـيله        چه بسا از سؤال و جواب روشن مي       : و در بيان ديگر   

نمايند كه آنها از منافقينند و مؤمن نيستند و بـه           خواستند افشاءسرّ آنان كنند و آشكار         مي
ما به خداوند و بـه روز قيامـت         : خاطر آن، آنان را به ايمان امر كردند پس از آنكه گفتند           

ايمان آورديم، و در امر به ايمان پس از ايـن ادعـا اشـاره و اعـالم اسـت كـه آنهـا نـزد                  
ز طرف آنان جوابي داده شده كـه         نيستند و در ادعايشان دروغگويند، و ا        خودشان مؤمن 

كاري است، چون در استفهام انكاري اعاده ادعاي اول آنـان اسـت              در آن نيرنگ و پنهان    
كه عبارت از ايمان آنها است، و در تشبيه به وصف تقييد ـ يا در تشبيه جمله به جمله ـ   

را پنهـان   تحقير مسلمين به ناسزاگويي و رسوايي آنان است، و پس از آن نيز كار خـود                 
از مـصاديق ايمـان متزلـزل        در حـالي كـه       كردند به اينكه بر ايمان مردم اعتمادي نيست       

  .غيرثابت است
  

  نكته هشتم 

   به مسلمانانتنسبت سفاه
ممكن است به ذهن بگذرد كه رد آنچه نسبت به مسلمين انجام دادند و سفاهتي كه بـه                  

انـد و    منافقين دليـر شـده    ي كه    هنگام مسلمين نسبت دادند درخور كتاب الهي نيست، و       
كنند، ايـن كـار در    نسبت به مسلمين با نسبت دادن جهالت و سفاهت دشمني و ستم مي 

  .شود اجازه داده نمي خصوص كتاب ارزشمند قرآن كريم  حق ديگران به
اسـت، و آن اينكـه اسـالم         مـسأله     ناشي از كمي انديشه در اطـراف       خطوريولكن،  
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هاي الهي نيازمند بـوده اسـت و مـسلمانان در             غيبي و كمك   هنگام تولّدش به امدادهاي   
كردند براي اينكه آنان را جز تشويق الهي بـه           احتياج را حس و لمس مي     اين  آغاز اسالم   

و اگـر  . نمايـد  خود نكشاند، و اينكه خداوند متعال حتي در اين مراحل آنان را كمك مي         
دهـد، و     متعال به آنان پاسخ مـي       خداوند ،كند دهد، و اهانت مي    دشمن يهودي دشنام مي   

شوند تا از اعتقادشان و از رسول اعظم ـ صـلي اهللا عليـه و     با آن بهترين پشتيباني را مي
پس در اين كالم نهايت بالغت و كمال دقت وجود دارد، افزون . آله و سلم ـ دفاع كنند 

هت در  بر اين، به مقتضاي پاسخگويي نفي سـفاهت از ديگـران و از منتـسبين بـه سـفا                  
ا گمـان     . رسـاند  سخن آنها اراده شده است پس به قـراين خـاص انحـصار را مـي                و امـ

كه آن طور   همانرساندن تعريف مسند يا انحصار امثال آن در كالم، پيش ما تمام نيست،         
  1.را در علم اصول بيان كرديم

  

  نكته نهم 

   به سفاهتناآگاهي نسبت
:  هرگاه در حق آنان گفته شود      بنابر اين ت،  بنابر اصل لغت از جهل اس     » سفه«دانستي كه   

أال إنّهـم هـم     «: ، همانند اين است كه گفته شـود       »أال إنّهم هم السفهاء ولكن اليعلمون     «
داننـد كـه جاهلنـد، و جهـل آنهـا            و نمي » .الجاهلون؛ آگاه باشيد كه ايشان جاهل هستند      

ـ     سا ايـن آيـه در   جهل مركب است نه جهل بسيط، و به همين دليل و رساندن آن، چـه ب
استدراك با آيه پيـشين مختلـف باشـد، پـس آنجـا، آنـان درك ندارنـد و داراي شـعور                      

باشند چون فساد و افساد از امور بديهي است كه اشخاص داراي عقل اوليه گذشـته           نمي
دهنـد، پـس هرگـاه در درك آن كوتـاهي            از دانشمندان و امثال آنها آن را تشخيص مـي         

كننـد، و از صـاحبان شـعور و ادراك احـساسي             احـساس نمـي   كردند پس آنها ادراك و      
  نظـر و تـدبر و       نيستند به خالف ايمان در اين آيه، چون از امور كلـي محتـاج بـه دقـت                 

                                                 
  .324 ـ 318، ص 5االصول، ج   يرات في تحر: رجوع كنيد به1.
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  تفكر است ولي آنهـا از آن غافلنـد و بـه غفلـت و قـصور خـود جاهلنـد، پـس جهـل                         
  . باشد آنها مركب مي
   ايـن اسـت كـه جاهـل مركبـي كـه       شـود و آن   مشكلي پيدا مي  بنابر اين : اگر بگويي 

به گفتارش باور دارد، در افعال و كـار و اعتقـاد بـاطلش معـذور اسـت، پـس تـوبيخ و                       
باشـد، و درسـت نيـست از سـفهاء           نكوهش و سرزنش آنان نسبت به آن صـحيح نمـي          

  .دنشمرده شو
ها و مشكالت در آيه گذشته فـارغ و آسـوده            ما از حل امثال اين پيچيدگي     : گويم مي
ـ      :  و به تفصيل ذكر كرديم     شديم  اسـالم از چيزهـايي      داهتمام به شأن مسلمين هنگام تولّ

بود كه بر صاحب اسالم به جهت حفظ اسالم و دفاع از حق مـسلمين الزم و ضـروري                   
  .شوند  اينكه آنها با جهل مركب از سفاهت واقعي خارج نميو افزون بربود، 

، سـفاهت آنـان اسـت و        »يعلمونال«شود كه محذوف و مفعول       و از اينجا روشن مي    
باشـد،   هاي ديگري كه در آيه گذشته به انواع آن گذشت ممكن مي            وارد ساختن احتمال  

اي نباشد چون نظر در توصيف آنها به          شود كه براي فعل، مفعول ويژه      و احتمال داده مي   
  .مطلق جهل است

  

  نكته دهم 

   شده در آياتپنداشته تعارض پيرامون
اي است كه گمـان شـده بـين قـول      و آن معارضه: ي به ذهن بگذردا ممكن است مناقشه 

آمنـوا  «: و سخن خداوند متعـال    » و ما هم بمؤمنين   «:  اين آيات  يخداوند متعال در ابتدا   
است، چون تشبيه دربردارندة تقييد است، و نتيجه تقييد اين است كـه             » كما آمن النّاس  

انـد بـا اينكـه آنـان مـؤمن           غت مـؤمن  اند در اصل ل    كه به ايمان مقيد خطاب شده      كساني
  .نيستند

نخست؛ مجرّد تقييد بر آنچه گمان شده داللت        : هايي روبروست   اين مناقشه با خدشه   
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    به، مقيد به قيد باشد و مأمور هيچ ايمان نداشته باشد، پس ندارد چون ممكن است مأمور
  .كه روشن استطور   همانواجب بر او معناي مقيد است،

نستي كه تشبيه يك بار از نوع تشبيه مفرد اسـت و آن مـالزم تقييـد                 دوم؛ در پيش دا   
است، و بار ديگر از مصاديق تشبيه جمله بر جمله است كه موجب تقييد نيـست، بلكـه                  

آمنـوا  «: به آنـان گفتـه شـود    هنگامي كه ترغيب و تشويق به امتثال و فرمانبري است، و        
شـود، يعنـي اي منـافقين يـا           راده نمي  از آن جز تشبيه جمله به جمله ا        »كما آمن النّاس  

كه مردم ايمان آوردند و اسالم را باور كردنـد و در            طور     همان كافرين بايد ايمان بياوريد   
: شـود  طريق و راه آنان داخل شويد و اين همانند چيزي است كه به گناهكاران گفته مي               

.  اطاعـت كردنـد    كه دوستان شما او را    طور     همان اي گناهكاران، خداوند را اطاعت كنيد     
  .پس بنگر و نيكو تدبر كن
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  فقه
  فرع اول 

  شرط ايمان و اسالم
چه بسا اين آيه كريمه داللت كند بر اينكه ايمان و اسالم كه موضوع احكام خاص است        
و چيزي كه در آغاز طلوع اسالم و ابتداي ظهورش مطلوب بوده است، از امور اختياري                

هـا اختيـاري اسـت،       هـا و زمـان     انسان در همه لحظه   اي نيست آنچه براي      است، و شبهه  
 شود چه از افعال و اعمال يدي و   همان افعال اوست كه به اراده و تحرك از او صادر مي           

اش باشد، و اما امور قلبي و اعتقـادات درونـي پيـرو مبـادي آنهـا                   يا از اقوال زباني    بدني
و ممكن است به دست نيايـد       است و در اختيار بنده نيست مگر به تحصيل مبادي آنها،            

  . كه روشن استطور   همانفشرد و بر آن گريان باشد، يهر چند بنده بر آن پا
ايمان آوريد پس بايد ايمان اختياري باشد، : به ايشان گفته شد هنگامي كه بنابر اين و  

خصوص با اين توسعه كه از تـشبيه         چون تعلق امر به امور غيراختياري ممتنع است و به         
طوركه همه مردم ايمان  به اينكه ايمان آوردن بر آنان واجب است همان     : شده است ظاهر  
  .آوردند

و نتيجه اين استدالل اين است كه ايمان همان اقرار به زبان اسـت، و بـاور قلبـي از                    
آري، ايرادي ندارد كه بـاور قلبـي شـرط كمـال آن     . باشد قيدها و شروط اساسي آن نمي 

   .باشد
  .در ذيل برخي آيات پيشين گذشت مسأله يرامون اينو برخي از مطالب پ

روشن است كه در التزام به آن اشكالي نيست، چون مقتضاي اقرار به زبان حكم بـه                 
اين است كه اقراركننده در باطن نيز معتقد است، تا ظاهر كالمش با باطنش موافق باشد،                

لحـاق او بـه      عقـال و شـرع در صـورت شـك ا           يو تحقيق از آن واجب نيست بلكه بنا       
  .مسلمانان است

 بـاطن بـا ظـاهر       تو اشكال تنها در صورت علم به مخالفت قلب با اقـرار و مخالفـ              
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است، چون مقتضاي اين آيه و اطالق آن ايـن اسـت كـه تمـام ايمـان عمـل جـوارحي                      
اختياري است، و اگر برخي از آن غيراختياري باشد، همـه آن غيراختيـاري اسـت زيـرا                  

   مقتضاي اين آيه حكم به اسالم منافقين اسـت         بنابر اين متين است،   نتيجه تابع اخس مقد  
 كرد، و ما از ايـن  كه رسول اهللا ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ با آنان رفتار مي  طور  همان

  .كنيم با حدود آن بيرون آمديم و آن را تكرار نميمسأله 
  

  فرع دوم

  نجاست منافقين

بلكه، موضوع حـذف متعلـق   » إذا قيل لهم آمنوا و  «: مقتضاي اطالق قول خداوند متعال    
ايمان، اين است كه تمام موضوع و تمام آنچه مأموربه است نفس اقرار است، و خلوص          
و عاري بودن از آلودگي رياء و خودنمايي و سمعه در آن معتبر نيست، بلكه غيـر آن از                   

ت از ايمـاني كـه بـا        نفاق و مانند آن نيز در آن اعتبار ندارد پس ايمان مطلوب، اعم اسـ              
  .اهداف سوء و اغراض دنيوي از خوف و طمع يا مانند آن همراه باشد

 از اين جهت هم آيه، برخالف نظـر قـائلين بـه نجاسـت منـافقين، داللـت                   بنابر اين 
مگر اينكه گفته شود كه تمسك به اطالق در جايي درست است كه تقييد ممكن     . كند مي

طالق نيز ممتنع است، و در مورد بحث ما، تقييد ممتنـع          باشد، و هرگاه تقييد ممتنع شد ا      
  .است، چنانكه در بحث اول گذشت

خدشه در اين ادعا همان است كه در اصول بيان كرديم كه تمسك به اطـالق حتـي                  
  1.باشد ميدر موردي كه تقييد ممتنع است جايز است و تفصيل آن در جاي خود 

  

                                                 
  . و پس از آن رجوع كنيد148، ص 2االصول، ج    به تحريرات في1.
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  فرع سوم

  توبه منافقين
 و مقتـضاي اطـالق آيـه كريمـه ايـن            2اند،  و مرتدين اختالف كرده    1ادقهدر قبول توبه زن   

است كه ايمان آنها مقبول، و اسالم آنان را از احكام مخصوص بـه زنادقـه و مرتـدين و        
  .كند غير آن از فروعي كه تفريع فروع بر آن ممكن است، حفظ مي

كه همه آنها ممنوع  ها خدشه وجود دارد، بل     در همه اين تفريعات و استنباط     : گويم مي
اي است كه هويت و شخصيتش       و نادرست است، زيرا آيه شريفه حكايت گفتار گوينده        

مجهول است، و اينكه آيا او خداوند متعال و رسول اكرم ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ    
حجيتي براي اقوال آنان نيست، معلـوم نيـست؛ و مجـرد              كساني كه     است يا غير آنها از    

   ايمـان آوريـد،     : شود، پس هرگاه به آنها گفتـه شـد         ب اعتبار گفتار آنان نمي    حكايت سب 
  توانـد از     جز نقل حكايت امر ارشادي نيست، و از اين بحث گذشـتيم كـه گوينـده مـي                 

خود آنان باشد و اگر موضوع فرضي باشد كه اطالقي ندارد، زيرا بيش از بيان فـرورفتن                 
ر دشمني و فساد و تـرك حـق و طـرد اسـالم و               آنان در نفاق و كفر و غرق شدن آنها د         

شود و بـه خـاطر    رسول ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ از اين آيات چيزي استفاده نمي  
آن در اين آيه آنچه به آن ايمان آورده شده حذف شـده اسـت، چـون توجـه بـه آن در                       

 كـه حكايت نبوده است، و تمسك به اطالق مذكور مانند تمسك به عموم حذف اسـت                
ترديـد    كـه دومـي بـي     طور     همان  به هر چيزي كه باشد پس      شود  ميمأموربه مجرد ايمان    

  .خلط نكن. باطل است، پس اول هم مثل آن است
  

                                                 
  .د ايمان ندارندا جمع زنديق، كساني كه به وحدانيت خدا و مع1.
  .609 ـ 605، ص 41 و ج 298 ـ 293، ص 6 جواهرالكالم، ج : رجوع كنيد به2.
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  فرع چهارم

  حرمت طريقه و روش اهل تأويل
ممكن است كه به اين آيه كريمه شريفه استدالل شود بر بطالن طريقه اهل تأويل يعنـي                 

تأويل را برگزيدند، و بنا را بر ارجاع ظـواهر روشـن آيـات بـه                كه در اسالم راه      كساني
 و اينها گروهي انـدك      .اند، گذاشتند   اند و به مغْزايي كه پنداشته      هايي كه گمان كرده    باطن

هـا بـه     بيننـد، و خـود را در برتـرين         انديشان هستند كه خود را در افقي برتر مي          از ژرف 
هاي برتـر شـرف و       اكنان عالم باال، و سراپرده    كنند كه از س    آورند و گمان مي    حساب مي 

حاصلشان سرگـشته و در جهلـشان فرورفتـه،           آنان در صحراي بي    !هرگز. منزلت هستند 
آميزندگان بين عوالم و قيود آنها، ناآگاهـان           درهم ،خبر از احكام عالم شهادت و ظاهر        بي

لم انـسان صـغير   به حقيقت عالم امر و اختالف مراتب عوالم كلّـي ماننـد اخـتالف عـوا               
  .هستند

طور   همانايمان آوريد: و هرگاه به اين گروه مردم و آن جمع از اهل باطل گفته شود
كه عموم بشر از عوام عامي يا خواص خاصي ايمـان          طور     همان كه مردم ايمان آوردند و    

 تان كند و به سوي تأويل به حمل اوامر         آوردند و راه گمراهي را اختيار نكنيد كه پراكنده        
گذرنـدگان نباشـيد،      پيـدا نكنيـد، و از حـد        شو نواهي به جهات عقلي و ذوقـي گـراي         

تـرين    هرگز، چون آنها پست   . آيا ايمان آوريم همانگونه كه مردم ايمان آوردند       : گويند  مي
پيمايند، و در دنيا و ظـواهر آن فـرو           ترينند و راه گمراهي و خطا را مي        و در عمل گمراه   

كننـد و    هـا و اسـرار را درك نمـي           لطايف آگاهي ندارنـد، و نكتـه       اند و بر حقايق و      رفته
  .كنند ها را لمس نمي ها و پنهان باطن

كننده شيطاني بودنـد بـه سـوي ايـشان           مترنّم به اين صداهاي گمراه     هنگامي كه    پس
پس آيه فقط به گروه مفَرِّطين      » أال إنّهم هم السفهاء ولكن اليعلمون     «نمايد كه    روي مي 

شود پس اين طريق      را هم شامل مي    1 اختصاص ندارد بلكه اين مفْرطين     اند نافقينكه از م  
   .هم در شريعت ممنوع و باطل است و نزد خداوند متعال از سفاهت و نابخردي است

                                                 
.1 متجاوزين از حد.  
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آنچه گذشت عين حق و حق راستي است مگر اينكه تنها امكان تطبيق آيه              : گويم مي
بنابر داللت عرفي ـ  بر حرمت طريقـه و راه و   دهد كه آيه ـ   شريفه بر آنان، گواهي نمي

هـا   و خداوند عـالم بـه اسـرار و پنهـاني          . كند، چنانكه پنهان نيست     هدف آنان داللت مي   
  .است
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  اصول
عمومات لفظيه نياز بـه مقـدمات حكمـت دارد ماننـد             اينكه   در مباحث عام و خاص در     

معتقد به مقدمات   ) ره(فايهصاحب ك . اند مطلقات بيان شده اختالف كرده     مسأله   آنچه در 
دانـد، و    و والد محقق ـ مد ظله ـ آن را بي نياز به مقدمات حكمت مـي   1حكمت، است

اند، ديگـر جـايي       ادات عموم براي فراگيري مدخول وضع شده        اينكه كند به  استدالل مي 
كنـد   بـرخالف آن داللـت مـي      شريفه   و اين آيه     2.ماند  براي نياز به مقدمات حكمت نمي     

بر عمـوم اسـتغراقي داللـت كنـد،         » آمنوا كما آمن النّاس   «: اگر قول خداوند متعال   زيرا  
شود كه داللت جمع محلي به الـف و الم           آيد، و از آن فهميده مي      شك كذب الزم مي     بي

كه  گوينده در مقام بيان رساندن عموم باشد و اما هنگامي          اينكه   بر عموم وابسته است به    
شود، پس اين آيه بر مختار        آن عموم و فراگيري استفاده نمي      در مقام بيان اهمال است از     

  .دهد  و گروهي ديگر شهادت ميكفايه
در اينجا مورد نظـر اسـت،        آنچه    و 3در علم اصول است،    مسأله   تحقيق اين : گويم مي

تواند منصرف به اهل مدينه و حجاز باشـد و بـاوجود انـصراف، اسـتدالل از         اين آيه مي  
 صحيح است گوينده در كـالم       ون انصراف در حكم قيد متصل است        چو. افتد  اعتبار مي 

افزون بر آن، جمع محلّي به الف و الم به وضـع عمـوم را               . و خطابش بر آن تكيه نمايد     
  . و امثال آن است» كلّ« قدر متيقن پيش اهلش كلمه  و4.محل اشكال و خدشه است برساند،

و اينكه الف و الم براي عهد       » النّاس«هاي مفسرين درباره مراد      گر، احتمال يو نكتة د  
و مقصود نبي اكرم ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ و پيـروان اوسـت نـه      . است، بيان شد

، يا مقصود گروه يهود و پيروان عبداهللا بن سـالم اسـت، چنانكـه ديـدگاه                 )مردم( عموم
يري در اسـتدالل  گ بزرگان تفسير است، و ما هر چند ديدگاه آنان را رد كرديم ولي خرده    

                                                 
  .217االصول، ص  ية كفا:رجوع كنيد به 1.
  .234 ـ 233، ص 2االصول، ج   مناهج:رجوع كنيد به 2.
  .201، ص 5االصول، ج    تحريرات في:رجوع كنيد به 3.
  .210همان، ص  4.
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  . با آمدن احتمال مخالف وجود دارد
انـد،    اداتي كه وضع براي عموم شـده       :ستو آنچه به حق در امثال اين آيات نزديكتر        

رسـانند، بنـابر    فراگيري تام را تنها با نبود قرينه و پس از تماميـت مقـدمات اطـالق مـي        
  .ارداصولي وجود د مسأله اي شهادت بر آن انصاف در اين آيه گونه

  
  آگاهي

پرسشي متوجه به دو ضمير است، چون       » أال إنّهم هم السفهاء   «در سخن خداوند متعال     
مفهوم ضمير اول معلوم است و مفهوم ضمير دوم عـين اول نيـست، بـه دليـل آنچـه از                     

آگاه باش پس آنان خودشـان      : زشتي و نفرت در آن است، بلكه مفهوم آيه اينگونه است          
پس آيا اينجا حذف مضاف است يا ضـمير دوم          . شان سفيه است  سفيه هستند و آنان ذات    

  داراي وضع ديگري است؟ 
انـد و اينكـه      در علم اصول نسبت به حقيقـت ضـماير اخـتالف كـرده            : گزيده سخن 

 و والد محقـق     1اند، اند يا حرفيه؟ بيشتر به معناي اسميه قائل شده         ضماير آيا معاني اسميه   
كند به اينكه ضماير اشاره به  رفيه شده است و استدالل ميـ مد ظله ـ  قائل به معناي ح 

شـود، در حقيقـت حـروف     كه اسمائي كه به آنهـا اشـاره مـي     طور     همان مراجع است، و  
 و در اين صـورت در امثـال ايـن آيـات مـشكل پـيش                 2ضماير نيز همانطورند،  هستند،  

آيـد، و     ره الزم مـي   چون ضماير اگر براي اشاره به مراجع باشد تكرار حرف اشا           .آيد  مي
 ديگر در نظر بگيريم در آن نوعي سستي است، يها اگر ضماير را با قياس به برخي زبان       

شـك خـالف تحقيـق اسـت، و همچنـين             هايي براي مراجع باشند بي     و اگر ضماير اسم   
به ايـن   » أال إنّهم هم السفهاء   «آيد كه معناي قول خداوند متعال         مشكل ديگري پيش مي   

آگاه باش كه اين منـافقين، منـافقين سـفيه هـستند، و ايـن بـرخالف                 : ددگر مطلب برمي 
  . و خداوند عالم است،مقصود است چون نظر به اين است كه هر منافقي سفيه است

                                                 
  . 132، ص 1همان، ج  1.
  . 98، ص 1وصول، ج لا مناهج 2.
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  هفلسف
هـاي   هاي آن در طي آيات آينده كـه مناسـبت      در اين كتاب بررسي حقيقت علم و بحث       

اين است كه قـول خداونـد       :  نظر است  تام دارد خواهد آمد؛ و آن چيزي كه اكنون مورد         
دليل بر اين است كه انسان در آغـاز آفـرينش جاهـل و نـادان                » ولكن اليعلمون «متعال  

  . استعداد كماالت وجود دارد است و در او هيوالي علوم و
كه در هر انساني جميع علـوم بـه وصـف           : و اما قول منتسب به افالطون و پيروانش       

ت و معلمان و ارشادكنندگان تنها وسيله تـذكر و آگـاهي و             اجمال و استعداد موجود اس    
 آيـه بـر   : به شعر و ذوق نزديكتر از تحقيق است مگر اينكه گفته شـود    1يادآوري هستند، 

  .كند؛ تدبر كن فناء و نابودي استعداد مذكور در منافقين داللت مي
  

                                                 
  . 492 ـ 487، ص 3 اسفار اربعه، ج :رجوع كنيد به 1.
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  پند نيكو و خيرخواهي
دايت و آگاهي و راهنمايي اسـت، و ايـن          بدان اي برادر، كه كتاب الهي كتاب اندرز و ه         

 و  ، داراي جايگاه بزرگتـري اسـت       و تر قويها    از ديگر جهت  جهت و آن قسمت در آن       
را در  هاي ويژه با انواع تعبيرهـاي مختلـف          ها، جانب راهنمايي   همچنين در همه هدايت   

 رهـايي از    مـستقيم و   ها به نور بيرون برد و به صـراط          ، تا شما را از تاريكي     گيرد مينظر  
  .كند دوزخ هدايت 
برتو است كه با پاسخ قلبـي و قـالبي          » آمنوا كما آمن النّاس   «گويد   كه مي    پس آنگاه 
دهي، و نداي او را با علم و عمـل بـشنوي و بـه جـان سـپاري، و هماننـد                         او را جواب  

ين منافقين و دنبالروهاي آنها در گذشتن از حد افراط و تفريط نباشي تـا مبـادا از مـؤمن                   
عملي و قالبي باشي، بلكه بايد راه ميانه را پيش گيـري، و عـدل و                از  قلبي و علمي و نه      

مستقيم را از آغاز تا پايان دنبال كني و لحظه و آنـي از آن انحـراف پيـدا                     عدالت و خط  
 تفسير يا مراجعه به كتابهاي مفـسرين و غيـر           نگارشنكني، و آن تنها با تالوت كتاب يا         

يد، بلكه آن چيزي است كه تحقق آن جز بـا تـالش و كوشـش ممكـن                  آ  آن بدست نمي  
  : كه شاعر فارسي گفتطور   هماننيست

  ي زدــارفـــات عـــامـــقـــم از م تــــوانــــد داـــجــك            
  1نبندد جا كمر صد  ني به  شب ننالد چون  ني به  كه چون كسي            

 از نابخردان باشي، و دور باش كـه ايـن آيـه كريمـه            و برحذر باش كه در زبان قرآن      
داني ريـاء از      شك مي   ز همانندي با منافقين دوري كن و تو بي        اشريفه تو را دربرگيرد و      

كننـد، و آنـان در نفـاق      نفاق است و رياكاران، خواهشهاي نفساني خـود را پيـروي مـي            

                                                 
ولـي  . اسـت » انيپاهي سبرگي از ديوان حكيم صفا«از كتاب  چنين آمده است و برگرفته در نسخة اصلي خطي   1.

  : صحيح اين است
  هرآنكه نالد به نالة ني، چو ني به هر حاكمي نبندد                   صفا به رندي كجا تواند دم از بيانات عارفي زد

  :شعر اين است) مطلع(و آغاز 
  .دري كه بگشايد از حقيقت بر اهل عرفان دگر نبندد          وي جوينده در نبنددچنين شنيدم كه لطف يزدان به ر
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حقيقـي  غيرتي، غيراسـتوار، و     از منافقين هستند چون ايمان آنها امان      تر    و محكم تر   استوار
روا نيـست گمـان      و   ،رياكار و منافق هنگام ظهور عالم برزخ مساوي هـستند         با   و   ،ستا

شود كه اين ويژه رياكاران است، بلكه هر انساني كه كارها و اعمالش نظـر و قلـبش بـه              
ا أنؤمن كمـ  «: گويد اي نفاق است، و با زبان حال مي         غيرخداوند متعال باشد، در او گونه     

أال إنّهـم هـم الـسفهاء ولكـن         «: شـود   و با سخن خداوند پاسخ داده مـي       » آمن السفهاء 
  .»اليعلمون
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  بحث علمي عرفاني
از مسائل بيان شده در علوم عالي و برتر اين است كه اشـيائي كـه داراي وجـود زمـاني               

 يك وجود اجمالي و يك وجود     كه  متأخر هستند يك نحو وجود سابق بر آن نيز دارند،           
آينـد،     بـه وجـود مـي      تها و آنا   بسيط است، و اينكه موجوداتي در آينده و در افق زمان          

طـور     همـان  سنخ آفاق گذشته، و همراه عوالم پيشين است و         براي آنها نحوه وجودي هم    
 .هـا و مـواد و لواحـق آنهاسـت           كه آن عوالم بـه دور  و خـالي از رويـدادها و نوشـدن               

هـاي    آنها؛ پس همة وجودهاي عـالم مـاده، عكـس          آن وجودات و انعكاسات   طور    همان
هـايي اسـت، و عـارف        عالم باال هستند و براي آن موجودات عالم بـاال در پـايين سـايه              

  :استرآبادي ميرفندرسكي چه خوب سروده است
  نقش بس زيباستي چرخ با اين اختران خوش     

  1ه در باالســتي                                  صـورتي در زيـر دارد آنچـ
قرآن و روايات نسبت به اين طريقه عرفاني و اين سفره و غذاي ملكـوتي سـبحاني                 

است و در زبان شرع از اين عوالم به جهت اشاره به اجمال و بساطت عرفـي                  وارد شده   
مشاهده شده در ذرات، به عالم ذر تعبير شده است و تحقيق آن در ذيل آيه مناسـب آن                   

  .تعاليءاهللا شا  ان،خواهد آمد
بـه عمـوم    » آمنوا كما آمـن النّـاس     «تواند نظر و توجه در قول خداوند متعال           و مي 

: مردم و ايمان آنان در عالم غيب و عالم ذر باشـد، آنجـا كـه خداونـد متعـال فرمودنـد                     
زيـرا بـه ضـرورت همـه        » .آري: آيا من پروردگارتان نيستم، گفتنـد      2؛لست بربكم قالوا بلي   أ«

اند و بنابر آنچه در جايگاه خـود نـزد گروهـي از اصـحاب ـ رضـوان        نبودهمردم مؤمن 
خداوند بر آنان باد ـ بيان شد، حمل الف و الم برخالف ظاهرش خـالف ظـاهر اسـت،     

كه گذشت و بنابر بـاطن      طور     همان اصولي است  مسأله    ظاهر شاهد بر   بر اساس پس آيه   
ن است كـه امـر در اينجـا مناسـب           و روش .  عرفاني علمي داللت دارد    مسألةو تأويل بر    

                                                 
  .چرخ با اين اختران نغز و خوش و زيباستي:  شعر اين است صحيح .1
  .172/ اعراف  .2



  تفسير سوره بقره 622

 باطن غيرمؤمن بودند پس امر شدند كـه در         بر اساس معناي عرفاني است، چون منافقين      
كه مردم در عالم ذر و باطن ايمان آوردند و در اين هنگام             طور     همان باطن ايمان بياورند  

م به علم   چون از مصاديق عل   . باشد تعبير از اين ايمان به سفاهت نزد جاهالن مناسب مي         
نبوده است، ولي آنان خود نابخرد هستند براي اينكه آنان هم در آن عـالم مـؤمن بودنـد           

  .؛ و خداوند عالم به حقايق آياتش استدانند  ولي نمي
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  تفسير و تأويل

  ها بنابر مسالك و مشرب
  ها روش اخباري

 ماننـد سـلمان و  شـكنان، بهتـرين مـؤمنين        به اين پيمان  » كه گفته شد   و هنگامي  ؛و إذا قيل  «
 به رسول خدا ـ صلي اهللا عليـه   ».ايمان آوريد ؛آمنوا«: مقداد و ابوذر و عمار به آنان گفتند

السالم ـ كه او را در جايگـاه خـود قـرار داد و در مقـام       و آله و سلم ـ و به علي ـ عليه  
اهللا ــ صـلي      خود گماشت و همه مصالح دين و دنيا را به او وابسته نمود، به اين پيامبر               

عليه و آله و سلم ـ ايمان آوريد و به اين امام تسليم شويد و ظاهر و باطنش را بپذيريـد   
اند مانند سلمان مقـداد و   مردمي كه مؤمن» كه مردم ايمان آوردندطور    همان ؛كما آمن النّاس  «

  .ذر و عمار ابي
 اطمينـان  در جواب ـ به كساني از خودشان كه به آنها نزديك بودنـد و  » .گفتند؛قالوا«

آيا ايمان آوريـم همانگونـه كـه نـابخردان ايمـان      ؛ أنؤمن كما آمن السفهاء«: گويند ـ مي  داشتند
 مرادشان سلمان و يارانش بودند كه دوستي خالص خود و اطاعت كامل خود را               ».آوردند

 و براي دوسـتي دوسـتانش و دشـمني دشـمنانش     ،تقديم نمودندـ السالم   به علي ـ عليه 
ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ از ميان رفـت   ه محمد  ك  آنگاهده و بپاخاستند سربلند نمو

و دشمنانش آنان را نابود كردند و ساير پادشاهان و مخالفين محمد ـ صـلي اهللا عليـه و    
  آله و سلم ـ آنان را هالك نمودند، يعني آنان به سبب اين تعـرّض بـه دشـمنان محمـد      

أال «: خداوند عزيز و جليل فرمـود .  جاهل و سفيه هستندـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ 
هـا و فكرهـا، كـساني هـستند كـه در امـر               عقل سبك» إنّهم هم السفهاء ولكن اليعلمون    

محمد ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ خوب نينديشيدند تا نبوت او ـ صـلي اهللا عليـه و      
  ر ديـن و دنيـا بـه علـي     آله و سـلم ـ را بـشناسند و بـه سـبب آن درسـتي آنچـه از امـ        
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  1.السالم ـ سپرده است را باز شناسند ـ عليه
  

  روش محدثين

به ايشان گفته شد ايمـان آوريـد همانطوركـه          هنگامي كه    ؛و إذا قيل لهم آمنوا كما آمن النّاس       «
كه ياران محمد ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم  طور   همانو تصديق كنيد» مردم ايمان آوردند
او نبي و رسول است و آنچه بر او نازل شده حق اسـت و بـه                : د و گفتند  ـ تصديق كردن  

قالوا أنؤمن كمـا    «شوند تصديق كنيد     آخرت و به اينكه آنان پس از مرگ برانگيخته مي         
و مرادشـان يـاران   » كـه نـابخردان ايمـان آوردنـد    طـور    همان گفتند آيا ايمان آوريم   ؛  آمن السفهاء 

آگاه بـاش كـه آنـان خـود     ؛ أال إنّهم هم السفهاء«. سلم ـ بود محمد ـ صلي اهللا عليه و آله و  

  .انديشند و نمي» دانند ولي نمي؛ ولكن اليعلمون «»سفهاء و جاهالن هستند
انس و از گروهـي از اصـحاب و يـاران نبـي      مسعود و ابن عباس و ابن اينچنين از ابن  

 مفسرين شـيعه بـه آن    و گروهي از2اكرم ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ نقل شده است  
  3.اند  نظر رفته

  
  روش اهل تفسير

 نيـست، يـا قـضيه       اي  و براي گوينـده ويژگـي     [» و هرگاه به ايشان گفته شد     ؛  و إذا قيل لهم   «
به خداوند و به روز قيامـت،       » ايمان آوريد ؛  آمنوا«] شرطي فرضي است كه واقعيتي ندارد     

و » كه مردم ايمان آوردندطور   همان ؛نّاسكما آمن ال  «ولي ايمان شما بر وجه حقيقي باشد، و         
به خداوند و به روز واپسين ايمان آورديم ولي مؤمن نباشيد، بنابر آنچه در آيـه                : نگوييد

گويند به خداوند و به روز قيامت        از مردم كساني مي   : كند پيشين گذشت كه حكايت مي    
                                                 

 .120 ـ 119، ص )ع(تفسير منسوب به امام عسكري 1.

 .30، ص 1ور، ج ث و الدرالمن؛128 ـ 127، ص 1 تفسير طبري، ج : رجوع كنيد به2.

 .139، ص 1البيان، ج   و مجمع؛78 ـ 77، ص 1 تفسير تبيان، ج : رجوع كنيد به3.
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گفتنـد آيـا ايمـان      ؛  سفهاءقالوا أنؤمن كما آمن ال    «مؤمن نيستند    در حالي كه     ايمان آورديم 
انديشان از هر فرقه و گروهـي كـه عواقـب     و ساده» كه سفيهان ايمان آوردنـد   طور     همان آوريم

انـد   و غيرعاقـل  » آگاه باش كـه آنـان خـود سـفيه         ؛  أال إنّهم هم السفهاء   «يابند،    امور را درنمي  
  .دانند آن را نمي» اليعلمون«ولكن آنان 

 ايمان خالص باشـيد و       در و» لهم آمنوا كما آمن النّاس    و إذا قيل    «: و نزديك به آن   
يعنـي  » قـالوا أنـؤمن   «هاي نفـساني     ها و خواسته   مؤمن باشيد به ايمان خالي از نادرستي      

به او    كساني كه     هرگز، مانند اين سفيهان و    : بعضي آنان به بعضي ديگر در پنهاني گفتند       
آوريم، كه در سفاهت و جهالت  ان نميـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ ايمان آوردند، ايم 

أال إنّهم هـم الـسفهاء ولكـن        «: و آن را گفتند و آشكارا پاسخ شنيدند       . مانند آنان باشيم  
، چـون آنـان عواقـب       )داننـد  اند ولي آن را نمي     آگاه باش كه آنان خود سفيه     (» اليعلمون

نگرنـد و      و غير آن نمي    امور و پايان اعمال و كارها و نتايج آنها را در عالم آينده برزخي             
  . يابند درنمي

و گوينده معلوم است و     » به آنان گفته شد    هنگامي كه    و؛  و إذا قيل لهم   «: و نزديك به آن   
» ايمان آوريـد  ؛  آمنوا«به جهت بزرگداشت، نه به جهت اهانت و توهين حذف شده است             

و حـذف شـده،   به آنچه نبي مكرم اسالم ـ صلي اهللا عليه و آله و سـلم ـ  آورده اسـت،     
براي اينكه معلوم است و در اينجا، ايجاز در خور بالغت است، چون نظر به اصل ايمان       

مورد توجه باشد،   ) ايمان آورده شده به آن    ( بر وصف حقيقت است بدون اينكه مؤمن به       
بـر  » كـه مـردم ايمـان آوردنـد       طـور     همان ؛كما آمن الناس  «بلكه نظر به حال نفاق آنان است        

كه جماعتي از مـردم در حجـاز و روسـتاها و    طور   همان و واقعيت يعني  وصف حقيقت 
 آيـا ايمـان آوريـم     : گفتنـد ؛  قالوا أنـؤمن كمـا آمـن      «. شهرها و صحراهاي آن ايمان آوردند     

و همانا مـا ايمـان      . جاهالن ايمان آوردند   و» السفهاء«و  » كه اين اراذل ايمان آوردند    طور    همان
  بزرگان و رسول مكـرم اسـالم ـ صـلي اهللا عليـه و آلـه و       كه كامالن و طور   همانآوريم

سلم ـ  و خواص ايمان آوردند و با صداي بلند به آن اشاره كردند به جهـت جـواب از    
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آنچه بر آنها عرضه شد، ولي خداوند متعال آنان را آشكارا و علني با خبري كه به انـواع                   
كـه  » .انـد  آگاه باش كه آنها خود سـفيه      ؛  أال إنّهم هم السفهاء   «تأكيدات تأكيد شده رسوا نمود      

نگرند و آنان سفيه و ناآگاه به رسواييـشان و روشـن شـدن رأي و      نتايج و تبعات را نمي    
  .ارزش و غيرقابل قبولشان هستند نظر فاسدشان و عقيده بي

و ايمان  » به آنان گفته شد ايمان آوريد      هنگامي كه    و؛  و إذا قيل لهم آمنوا    «: و نزديك به آن   
د را آشكار نماييد، اگر يهودي هستيد آن را آشكار سازيد و اگر نـصراني هـستيد آن                  خو

» كه مردم ايمان آوردنـد    طور    همان ؛كما آمن النّاس  «. را ابراز نماييد بلكه اگر مجوسي هستيد      
كه آنان منافق نبودند و ديـن       طور     همان و هر گروهي از مؤمنين مطابق معتقداتشان، پس       

  .كردند، بايد شما هم مثل آنان باشيد خود را پنهان نمي
به » كه سفهاء ايمان آوردند   طور     همان فتند آيا ايمان آوريم   ؛ گ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء    «

با . اظهار آنچه در قلوبشان است، تا همه ايشان را بشناسد، همين نزد ايشان سفاهت بود              
زيـرا بـدي و     » آنان خودشان سفيه هستند   ؛  إنّهم هم السفهاء  » «دانند نمي؛  اليعلمون«اينكه آنان   

گردد، با آنچه كه در باطنشان اعتقاد دارنـد و آن            سوء باطنشان براي هر كس شناخته مي      
اهل اخالص و صـفا    كساني كه كنند پس اينها سفيه هستند نه را در سرّ و خفا پنهان مي     

  .و خوبي اصل و كمال طينت هستند
و » به ايـشان گفتـه شـد ايمـان آوريـد           هنگامي كه    و؛  واو إذا قيل لهم آمن    «: و نزديك به آن   

مانند گروهي از مدعيان كمال و خلوص، راه تأويل در آيات را نپيماييد، و مانند يهود و                 
گفتنـد  ؛  قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء    «. امثال آنها راه گمراهي و ضاللت را پيش نگيريد        

و گمان كردند كه ظواهر آيـات و احاديـث          » دندكه سفهاء ايمان آور   طور     همان آيا ايمان بياوريم  
إنّهـم هـم    «خبـر بودنـد؛ هرگـز،         از بطون و حقـايق آنهـا بـي         در حالي كه     مقصود است 

و سفيهي جز اين جماعت كه از حقيقت امر غافل » همانند ايشان خود سفيه هـستند  ؛  السفهاء
 آن عين گمراهـي     شدند و بين احكام ظاهر و باطن و بين احكام قلب و كالبد آميختند و              

 و سفاهت و جهلشان را درك       »آگاه نيستند  ؛اليعلمون«و سرگرداني است، ولي آنان به آن        
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  .باشد كنند و آنان در جهل مركب و گمراهي هستند كه با آن هدايت ممكن نمي نمي
  

  روش حكيم عارف

م ظـاهر و ايـن    در اين عال  » به ايشان گفته شد ايمان آوريد      هنگامي كه    و؛  و إذا قيل لهم آمنوا    «
كه همه مردم در عالم ذر و عالم باطن و عالم           طور     همان »كما آمن النّاس  «عالم شهادت   

ايمان آوردند، ولي ايمان آنان اينجا مانند ايمان مـردم، بـاطني و حقيقـي باشـد نـه           غيب
اء كه سفه طور     همان گفتند آيا ايمان آوريم   ؛  قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء    «قولي و ظاهرسازي    

كـه آن    بدون التفات و توجه به عاقبت و نتيجه امور در آن عالم، و هنگامي             » ايمان آوردند 
آگـاه  ؛ أال إنّهم هـم الـسفهاء  «را در حق آنان گمان بردند از سوي غيب پاسخ داده شدند   

براي اينكه آنان در عالم ذر بـه خداونـد و بـه روز واپـسين                » باش كه آنان خود سفيه هستند     
» داننـد   نمـي ؛  اليعلمون«كنند، و    دند و اينجا آن را انكار كردند و به آن اقرار نمي           ايمان آور 

  .و خداوند به حقايق آياتش داناست. آنچه را در آن عالم گفتند
  



 

  
  



 

  
  
  
  
  

  دهم سوره بقرهراچهآيه 
  

 إلي او إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنّا و إذا خلو

  مستهزئونشياطينهم قالوا إنّا معكم إنّما نحن 

ايمان : گويند و آنگاه كه ايمان آورندگان را ديدار كنند، مي«

 خود تنها ]انديفهمر[هاي  ايم، و آن زمان كه با شيطان آورده

  ».ما با شماييم، ما تنها ريشخندكنندگانيم: شوند، گويند

  
  



 

  
  



 

  
  
  
  
  
  

  واژگان و صرف

   اولمسأله

  »لقي« ة كلمپيرامون
 و در كتـاب  1.او را ديـد   برخورد كرد وا اوب: رو شد، و گفته شد   با او روب  : لقي يلقاه لقاء  
موقع باشد ناگهـاني     بيهرگاه   باشد و  موقع مي  يبديدار به موقع و در      ،  لقاء: البحرالمحيط

روبرو شـدن چيـزي و      : اللقاء:  و در مفردات راغب    2.شود و اتفاقي ناميده مي   ) مفاجات(
شود، و ايـن در      يك از آن دو به لقاء تعبير مي       و گاهي از هر     . برخورد آن دو با هم است     

  3.شود ادراك حسي و يا ديده و يا به عقل گفته مي
شـود ايـن     و آن چيزي كه بعد از دقت و رجوع به موارد استعمال براي من ظاهر مي               

است كه آنچه در لغت از تفسير آن به استقبال آمده، در غيرجايگاهش است و در قـرآن                  
و الزم » اي را ديدنـد  و او را كـشت     اينكـه پـسربچه    4؛ لقيا غالمـاً فقتلـه     حتي إذا «: آمده است 

نيست، طرف مالقات از چيزهايي باشد كه محـسوس بـا حـواس ظـاهر اسـت و از آن                    

                                                 
 .157، ص 2، ج الموارد اقرب 1.
 .68، ص 1ج .  البحرالمحيط2.
 .453دات، ص فر الم3.
  .74/  كهف 4.
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مـا از سـفرمان، خـستگي     1؛لقد لقينا من سفرنا هذا نـصباً «: موارد است قول خداوند متعـال   

كرديد پيش از آن   شما مرگ را آرزو مي     2؛ن تلقوه أ قد كنتم تمنَّون الموت من قبل     ول» «.ايم  ديده
  ».كه با آن روبرو شويد

از اينكه مراد از ديـدار روز  : شود و از اينجا اشكال در تأويل آنان از لقاء اهللا ظاهر مي      
و تمام كالم پيرامـون ايـن جهـت در ذيـل آيـات            . است) رستاخيز(واپسين و روز ديدار   

  . مناسب آن روشن خواهد شد
) برخـورد ( و ديگر كتابها از تفسير مالقات و لقاء به تصادف          البحرالمحيطه در   و آنچ 

صـفت سـبب اسـت و       ) و برخـورد  (ترديد نادرست است چون تـصادف       آمده است، بي  
ديداري كه ناگهان حاصل شد چنين   : شود حاصل از آن است پس گفته مي      ) و ديدار (لقاء
  . بود

ياري از مـواد ايـن آيـه شـريفه در     سپس اينكه بحث پيرامون هيئت فعل ماضي و بس     
  ).به آن رجوع كن. (هاي پيشين گذشت طول بحث

  

   دوممسأله

  »خال« پيرامون كلمة
گذشت : و خال الشيء  . مكان خالي شد و ساكنان آن كوچ كردند       : خال يخلو خُلُواً و خَالً    

 بـا آن    با آن چيز تنها شـد، و چيـز ديگـر را           : او را مسخره كرد، و خال بالشيء      : و خالبه 
 درخواست كرد كه با او در خلوت گرد آيد        : و خال بفالن و اليه و معه خُلُواً       . همراه نكرد 

  3.و انجام داد) و ديدار كند(
در خلوت به او رسيد، و الخُلُو در زمان و مكان بكـار بـرده               : خال اليه : و در مفردات  

ن را بـه گذشـت   شود، اهل لغـت خالالزمـا   شود ولي چون در زمان گذشته تصور مي      مي
                                                 

  .62/  كهف 1.

  .143/ عمران   آل2.

  .299، ص 1، ج الموارد اقرب 3.
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   1.اند زمان و رفت آن تفسير كرده
» بـا «شود و بـا      خَال به وسيله باء و إلي متعدي مي       : گويد  مي: بحرالمحيطو در كتاب    
رود و به إلي عدول كرده شده چون هرگاه به بـاء متعـدي شـود دو معنـا              بيشتر بكار مي  

ره نمودن است، زيـرا در  يكي از آنها انفراد و خلوت و دومي مسخ     : شود احتمال داده مي  
و متعدي به إلي تنها يك معنـا را  . خلوت به يعني او را مسخره كردم   : شود لغت گفته مي  

  2.دهد مي
  3.خلوت اليه، آن را سرلوحه احتياج خود قرار دادم: اخفش گفته است

آنچه شهرت يافته كه بكار بردن بعضي حروف جرّ به جاي بعـضي ديگـر               : گويم مي
هـايي اسـت كـه از آن نهـي شـده           وييگ  با زبان عربي است و از بيهوده       جايز است بازي  

  .است
و آنچه شهرت يافته است بين آنان و بين انديشمندان آنان كه حرف كذا بـه معنـاي                  

به » إلي«:  كذا است هم موافق با ذوق سليم نيست، پس آنچه در نحو ذكر گرديده است              
 هرگـاه گفتـه     بنابر ايـن  اي را دربر ندارد،      يدهمعناي باء يا مع يا غير آنها است پيش ما فا          

به معناي خلوت كردن در مكان كذا يا زمـان كـذا اسـت و         » خال بعضهم مع بعض   «: شد
گردد به اينكه خلوت اينجا معنـاي ديگـر       برمي» خال بعضهم إلي بعض   «: هرگاه گفته شد  

عـده  خلـوت حاصـل از و  ) در اين مقـام  (رساند، و آن    است و خصوصيت بيشتري را مي     
نمودن به يكديگر است كه داراي سابقه ذهني و قراردادي بوده است و مجـرد تخليـه و                  

  .خلوت نيست
 موارد كاربردش در كتاب الهي معنـاي        بر اساس و ممكن است ادعا كرد كه اين ماده         

 هنگـامي كـه   كند نه معناي گذشت و سپري شدن زماني، مـثالً      انجام و اجراء را افاده مي     
  و معناي آن اين است كه دربارة آنها اجـراء          4» التي قد خلت في عباده     سنةاهللا«گفته شد   

                                                 
  .158دات، ص فر الم1.
  .68، ص 1 البحرالمحيط، ج 2.
  . همان3.
  .85/  غافر 4.
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 يعني واقعه عمل شده، تحقق يافتـه ولـي      »روزهاي گذشته  1؛االيام الخاليه « انجام شد، و     و
از آنجا كه در گذشته سپري شده است گمان شده است كه در ماده خُلُو معنـاي ماضـي                   

ن ماده را دربر دارد تدبر و انديشه كنـد چـه بـسا              كه در آياتي كه اي     و كسي . وجود دارد 
  ).و اين امر آسان است. (شود براي او  به آنچه ما اختيار كرديم اطمينان پيدا مي

  

   سوممسأله

  »شيطان« پيرامون كلمة
او را به وسيله شطن بست و شطن عبارت از ريـسمان يـا ريـسمان                : شَطَنه يشطُنه شطْناً  

و شطن  . شود شود و بسته و نگه داشته مي       ه آن آب داده مي    بلند است كه حيوان به وسيل     
  2.دور كرد) او را: (صاحبه يعني او را با قصد و نيت مخالفت كرد، و شطن عنه

و .  روح بدكار، هر ستمگر سـركش، افعـي اسـت          ، به معناي  شيطان: الموارد أقربدر  
  3.جمع شيطان شياطين است

 و  4.مان از انسان يا جنّ يا چهارپا اسـت         هر سركش نافر   ،شيطان: ابوعبيده گفته است  
  5.عباس هم، روايت شده است اين معنا از ابن

: شود، اينكه   آشكار مي » شاط يشيط «درستي احتمال اشتياق شيطان از      » القاموس«و از   
هـا نـسبت داده شـده كـه       اين به كوفيو 6.)سوخت(هرگاه از جهت غضب آتش گرفت    

به معناي هالك شد يا باطل شد يا آتش گرفت يا           » شاط«شيطان، فالن است از     : اند  گفته
آن را دود  هنگامي كه كردن گوشت است جدا. »تنضجهته و لم نا دخذطيت اللحم اش«از 

                                                 
  .24/  الحاقه 1.
  .253، ص 9روس، ج ع تاج ال2.
  .592، ص 1، ج الموارد اقرب 3.
  .253، ص 9روس، ج ع تاج ال: رجوع كنيد به4.
  .146، ص 1المعاني، ج   روح5.
  .383، ص 2المحيط، ج   القاموس6.
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  1.و بخار دادي و نپختي
تعالي ـ خواهـد آمـد و آن    شاءاهللا   اندرباره حقيقت شيطان ـ  مسأله تحقيق: گويم مي

 است و در اين صورت همـه اقـوال صـحيح             حقيقتش از همه اينها گرفته شده      بر اساس 
  .است

 لفظ و قواعد عربي نزديكتر به واقع اين است كه نـون حـرف اصـلي             بر اساس و اما   
تشيطن زيد بـه معنـاي ايـن اسـت كـه او             : است و براي اينكه در كتب لغت آمده است        

 » زيـد  تـشيط «: شـد  و اگر نون زائد بود بايد گفته مـي        . دهد كارهاي شياطين را انجام مي    
الصلت در شعري از يك قصيده كه متعلـق          و از اميه پسر ابي    . كه روشن است  طور    همان

   :به اوست نقل شده است
   كاهما شاطن عصاه عيعني او را بست و محكم كرد چون معناي عكاه في الحديد     2.اي

عنا و اطالق آن بر مؤنث عموم م      . كرد) زنجير و حبس  (كه او را در قيد     هنگامي: و الوثاق 
  .شيطانه: كند را تأييد مي

يـك قاعـده و روش بـر        بـه    يابيد كه  و هرگاه كتاب و آيات الهي را بررسي كنيد مي         
شـود، شـايد     بـسته مـي   جمـع   شود، جمع مكسر آن به شـياطين         انسان و جن اطالق مي    

تنزّلـت بـه    «: كـه گفتـه شـده اسـت       طـور      همـان  :نحويين كوفي آن را نپذيرند و بگويند      
 و داللت بسياري از آيات بر اينكه اين لفظ مخصوص بـه             . نون زايد باشد    تا 3»الشياطون

شود،  اند، رد نمي گروهي است كه به شكل كفار و فاسقان و تبهكاران و سركشان درآمده          
شود بر اينكه آنجا مراد اخص اسـت، پـس            مگر اينكه در مقايسه با آيات ديگر حمل مي        

روشن است كند چنانكه له داللت نمي بر خصوصيت معنا و موضوع.  
  

                                                 
  .146، ص 1المعاني، ج   روح:بهرجوع كنيد  1.
  .239، ص 13العرب، ج  ؛ لسان18، ص 1، ج البيان مجمع؛ 2145، ص 4، ج الصحاح 2.
  .254، ص 9السروس، ج  ؛ تاج339، ص 3 الكشاف، ج 3.
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   چهارممسأله

  »إنّا« ة كلمپيرامون
و ضـمير منفـصل     » إننّـا «شود   ، و گاهي با دو نون آشكارا بكار برده شود و گفته مي            »إنّا«

ضَـرَبنا،  «: است مانند قول تو   » نا«است و ضمير متصل جمع در افعال        » نحن«براي جمع   
و » إلينـا «و  » إنّنـا «: شود، ماننـد    شته مي و در حروف با گروهي در يك كلمه نو        » ما را زد  

 شـود و آنچـه بـرخالف آن اسـت          پس ضمير از منفصل به متـصل منتقـل مـي          ... »علينا«
كه در مثل واو جاره و خال و حاشا است بر انفصالش باقي است و اما در مثل      طور    همان

  .عدا  دور نيست كه در آن دو وجه باشد
البيـان آمـده     ها است، و در مجمع     ر فراواني نون  سپس اينكه حذف نون بيشتر به خاط      

ا جميـع    و إ«محذوف نون دوم است زيرا آن نون است كه در مانند         : است كه  نْ كـلّ لمـ
 آمـده  2»إنَّنـي معكُمـا  «كه برابـر اصـل در    حالي  و در،شود  حذف مي 1»نا محضرون يلد

  . و اين سخن مستدل نيست؛ و امر آسان است3.است
  

   پنجممسأله

  »مستهزئون« مون كلمةپيرا
زَء       : هزا به و منه و هزِئ يهزأ هزُواً        بـه معنـاي هـ مـسخره  (مسخره كرد، و استهزأ استهزاء

 و از اين موارد است يستسخرون به معناي يسخرون است و قرّ و استقرّ و عـال و                   4)كرد
استعلي و عجب و استعجب، چون اهل صرف در معاني باب استفعال تصريح كردند كه               

شك بسيار كم است و برپايه قاعده         آيد ولي بي   ثالثي مجرد مي  ) فَعلَ( گاهي به معناي   آن
انـد، آن عبـارت از        اين بحث بنابر هيئت آن است، و اما ماده گاهي گفته          . نيست) قياس(

                                                 
  .32/  يس 1.
  .46/  طه 2.
  .51، ص 1البيان، ج   مجمع3.
  .1387، ص 2الموارد، ج   اقرب4.
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و حقير و خوار شـمردن      ) ارقاستح(و كوچك و سبك شمردن      ) افخفاست(طلب خفت   
 و توجه برعيوب و نقايص است بر وجهي كه به آن            و آگاهي ) نةاستها(و ناچيز شمردن    

  1.خندند مي
 : زيرا الزم نيست مورد نقص و عيب باشد و گفته شده اسـت             ،و در آن اشكال است    
  .آن پنهان نيستسستي اصل آن انتقام است كه 

و در استهزاء معتبر نيست كه با لفظ باشد بلكه چـه بـسا بـا فعـل و اشـاره حاصـل                       
دهد بر اينكه اصل ماده عبارت از بازي خـاص بـا يكـديگر و                ي مي و اين گواه  . شود مي

معاشرت به وجهي كه گاهي پوشيده يا بيشتر علني است، و بـه عبـارت ديگـر رفتـار و                    
  .طبعي و مزاح با يكديگر بدون جديت و واقعيت است خوش

انـد و     و اما اهل تفسير فراوان در توضيح معاني لغوي جانـب باورهايـشان را گرفتـه               
  كننــد و  درســتي اطــالق و عــدم آن معــاني لغــوي را بــر خداونــد متعــال رعايــت مــي 

ترديد رفتاري باطل و موجب دور شدن از حقيقت معنـا و نفهميـدن و گمراهـي                   اين بي 
  .است
  

                                                 
  .158، ص 1المعاني، ج   روح1.
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  شأن نزول و تاريخ آن
  عبـاس   ابوصـالح از ابـن    : از موفـق بـن احمـد نقـل شـده اسـت            » المـرام  ةيغا«در كتاب   

 از ياران رسـول     و گروهي . ندبيرون آمد ه عبداهللا بن اُبي و پيروانش       روايت كرده است ك   
 بـه يـارانش    كه عبداهللا بن اُبياز آنان استقبال كردندخدا ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ   

را نگاه كنيد كه چگونه پسرعموي پيغمبر خدا ـ صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم ـ       : گفت
ي رسول خدا ـ صلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم ـ و      اي پسرعمو:  سپس گفتگردانم برمي

  رسـول خـدا ـ صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم ـ پـس علـي           بـه جـز   هاشـم،   بزرگ بني
اي عبداهللا از خدا بترس و نفاق مورز و دورويي مكن چون منافق : السالم ـ فرمود  ـ عليه

سن سوگند بـه خـدا   اي ابالح :  گفت يعبداهللا بن اُب  . داوند متعال است  بدترين آفرينندة خ  
ـ    سپس جدا شدند و عبداهللا    . كه ايمان ما مانند ايمان شما است       آنچـه را   :  گفـت  ي بـن اُب

  .انجام دادم چگونه ديديد؟ و آنها تمجيد نمودند و ثناي نيكو گفتند
و إذا لقـوا  «: پس خداوند متعال بر رسولش ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ نازل كرد  

  آيـه بـر ايمـان ظـاهري و بـاطني علـي             : موفق بن احمـد گفـت     . تا آخر » ...الذين آمنوا 
  1.كند السالم ـ و قطع دوستي او با منافقين و اظهار دشمني با آنان داللت مي ـ عليه

  .و روشن است كه آيه به خودي خود بر آنچه ذكر شده داللت ندارد
  

                                                 
  .395، ص المراميةغا 1.
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  قرائت
القيوا است و آن    :  آن و اصل » القوا الذين «: از محمد بن سميقع يماني نقل شده است       . 1

  1.حنيفه حكايت شده است  از ابي
به فتح عين قرائت نمودند، و از بعضي آنها در قرائتـي نـادر              » معكُم«جمهور قراء   . 2

مالـك    و ابـن   2به سكون عين روايت شده است كه آن لهجه غنم و ربيعه اسـت؛             » معكُم«
  : گويد مي

  ».... مع، مع كم است و نقل شده در 3؛و مع مع فيها قليل و نُقلْ«    
و إذا خلـوا  «: به اهل حجاز و قرائت آنان نسبت داده شـده قـول خداونـد متعـال         . 3
و نگاه داشتن حركت آن بر واو پـيش از آن، و  در              » إلي«به حذف همزه    » خَلَوِلي«: »إلي

  4.امثال آن نيز همانگونه است
ت كردند و آن اصـل اسـت و ممكـن           را به تحقيق همزه قرائ    » مستهزئون«جمهور  . 4
و كساني در بين آنان يـاء       . ياي مضمومه به خاطر كسره ماقبلش تغيير داده شود        به  است  

كننـد و راء را ضـمه        حـذف مـي   » يرمـون «ه جهت تشبيه بـه يـاي اصـلي در ماننـد             برا  
  5.دهند مي

 و روش   6دادن اسـت حكايـت شـده       و از سيبويه تحقيق همـزه كـه بـين بـين قـرار             
الفـتح حكايـت گرديـده        و از ابـي    7الحسن است كه ياء را تبديل به صحيح قرار دهد          ابي

  8.حال ياء مضموم مانند حال همزه مضموم ناشناخته است: است

                                                 
  .156، ص 1المعاني، ج  ؛ روح68، ص 1بحرالمحيط، ج ال : رجوع كنيد به1.
  .173، ص 1ب، ج يبلال ؛ مغني69، ص 1بحرالمحيط، ج ال : رجوع كنيد به2.
  .25 الفيه، مبحث اضافه، بيت 3.
  .68، ص 1؛ البحرالمحيط، ج 50، ص 1البيان، ج   مجمع: رجوع كنيد به4.
  .69، ص 1محيط، ج بحرالال : رجوع كنيد به5.
  .69، ص 1؛ البحرالمحيط، ج 51، ص 1البيان، ج  ع مجم6.
  . همان7.
  .69، ص 1 البحرالمحيط، ج 8.
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كه به صورت منفرد جـايز      طور     همان سپس اينكه در گذشته دانستي كه كتابت همزه       
 مانند آنچـه در غيـر   شود همراه با واو جايز است و مستهزئون نوشته مي    طور     همان است

خصوص ممنـوع اسـت چـون        اين مقام است مگر اينكه تجاوز از كيفيت كتابت قرآن به          
و آگـاه   بر افـراد نا راود و راه شاي و نوعي تحريف در قرآن كشيده      ممكن است به گونه   

  .ند كبازغافل 
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  نحو و تركيب
پيشينش باشد،  كه ممكن است عطف بر پيش و        طور     همان »و إذا «: سخن خداوند متعال  

ممكن است به خاطر اختالف معنا و امكان اينكه متأخر در نزول از نظـر مفهـوم متقـدم                 
باشد استئناف باشد، و هيچ دليل و برهاني وجود ندارد كه  نخست مؤمنين بـا يهـود در                   

هاي بعد با آنها روبرو شـدند، بـه    هاي پيش رويارويي كردند و سپس يهود در زمان   زمان
  .كند آيات چنين اقتضا مياين گمان كه 

  .و بحث پيرامون قضيه شرطيه و برخي مسائل آن در دو آيه پيشين گذشت
هاي بالغـت   مفعول حذف شده است و در بحث» قالوا آمنّا«: در قول خداوند متعال   

  .مفعول آن روشن خواهد شد
اء استئناف است نه به معنـاي ابتـد       » و إذا خلوا إلي شياطينهم    «: سخن خداوند متعال  

به چيزي كه ارتباط با اول ندارد بلكه به معناي اينكه عطف بر چيزي نيست تا عامل بـر                   
د كه عطف جمله بـر جملـه از چيزهـايي    شآن داخل شود، و در بحثهاي گذشته روشن   

  . اي وجود ندارد است كه براي آن اصالً معنايي و ريشه
م مفعـول بـراي قـول       در حكـ  » إلي شياطينهم «شود   كه احتمال داده مي   طور     همان و

باشد، ممكن است كه در حكم مفعول دوم به حذف مفعـول اول             » خلوا«: خداوند متعال 
از مـؤمنين در خلـوت       هنگـامي كـه      يعنـي » و إذا خلـوهم إلـي شـياطينهم       «باشد يعنـي    

» مـع «در اينجا به معنـاي      » إلي«: اند  و گفته . و به نزد شياطينشان رفتند    ) جدا شدند (شدند
 و  1.اطينشان خلوت كردند چنانكه در جاهاي ديگـر نيـز فـراوان اسـت             است يعني با شي   

  .هاي آينده روشن و معلوم خواهد شد بخشي از بحث پيرامون آن در بحث
ه قول تحقيقـي و صـحيح       كيا جار و مجرور است، چنان     » معكُم«: قول خداوند متعال  

   ي از نحـويين  سـخن برخـ  از كـه  طـور    همانباشد اليه مي همان است يا مضاف و مضاف

                                                 
  .157، ص 1المعاني، ج  ؛ روح69، ص 1 البحرالمحيط، ج 1.
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يـا  اسـت   عهده آنان است كه پاسخ دهند كه اضافه لفظيـه          ه و ب  1شود آشكار و معلوم مي   
اي از تقدير نيست به خاطر عدم امكان خبردادن          معنويه يا نوع ديگر؟ و به هرحال چاره       

و » .باشيم انّا نكون معكم؛ ما با شما مي      «: طور مستقل مگر به وسيله فعل يعني       از معيت به  
  .ويت بين مبتداء و خبر است، چنانكه روشن استهود عدم هوببه دليل ناين 

  

                                                 
  .173اللبيب، ص  نيغ م: بهيد نگاه كن1.
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   و معانيتبالغ

  وجه اول

  وقوع حوادث به ترتيب نزول آيات
آمـده  گانه در آنها مشترك و به طريـق قـضيه شـرطيه              هايي كه آيات سه    بخشي از بحث  

 صااير بـه اشـخ     ضم آيا و   ؟اند يا قضيه خارجي    ه كلي  آيا آنها قضي   :مانند ، بيان شد  است
؟ و اينكه آيه به زمان نزولش اختـصاص         دگردد يا اينكه مرجع آنها عام هستن       معين برمي 

  .نظر در همه آنها آگاهي يافتي ندارد؟ و از اختالف
 مقـدم بـر ايـن       ينكنم اين است كه دو گفتگوي پيش       مطلبي كه اكنون به آن اشاره مي      

 ؟ديدار و خلوت مقدم بـر آن دو اسـت        مالقات و ديدار و خلوت بوده يا اين مالقات و           
كه براي من وجه قابل اعتنايي براي تعيين تاريخ قضايا روشـن نـشد، و اهـل تفـسير و                    

  .اند شرح متعرّض آن نشده
و داوري چنين است كه طبيعت قضايا و حوادث كه بين يهوديـان و مـؤمنين واقـع                  

ن آنها و شياطينـشان در      كند كه به نحو نزول باشد، چون گفتگويي كه بي          شده اقتضاء مي  
د در زمان و جايي باشد كه شياطين ايمان آنان و راستي زبـان آنهـا                يابخلوت واقع شده    

كنند،  را گمان كرده باشند، پس آنان ايمان را اظهار كرده و اصالح بين مؤمنين را ادعا مي        
قـول  و . كننـد   ـ  نفاقشان را اظهـار و آشـكار مـي     باالسپس در خلوت ـ براي رد گمان 

دهد كه آنها پيش از اين با اعتـراف بـه            گواهي مي » إنّما نحن مستهزئون  «خداوند متعال   
  .كردند ايمان و ادعاي اصالح استهزاء مي

  

  وجه دوم

  »ايمان«تكرار قول به 

  ه پيش آمـده اسـت بـه دليـل         هاشكال و شب  » قالوا آمنّا «: و گاهي در قول خداوند متعال     
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است و بـه    » ...و من النّاس من يقول آمنّا باهللا      «: د متعال لزوم تكراري كه در قول خداون     
، در ]اند گفته[: اي ندارد همين دليل در مفعول محذوف اختالف كردند به چيزي كه فايده        

انـد، و اينجـا اصـل ايمـان را؛ و يـا           اول خبر از ايمان به خدا و روز قيامت را اراده كرده           
تورات است و كتـاب تـورات را    ـ   هستنداينكه محذوف ـ به گواهي اينكه آنان يهودي 

و يا اينكه اظهار ايمان در آيه اول نفاق براي فريب است و . به حذف كنار هم قرار دادند
و غيـر آن، از چيزهـايي كـه جـستجوگر و            .  آيه دوم نفاق براي مسخره كردن اسـت        رد

  .كند محقق بر آن آگاهي پيدا مي
ن مانده است كه اين آيه داراي دو قضيه       و چيزي كه روشن است، اگرچه بر آنها پنها        

» آمنّا باهللا و باليوم اآلخر    «: باشد كه يكي از آن دو، قضية إخباري از سخن آنان            شرطيه مي 
باشـد و قـضية       است و آيه نخست شرح آنچه بين آنان و بين مؤمنين اتفـاق افتـاده مـي                

اينگونه اسـت، و دادن  ساز و مقدمه، براي قضيه دوم است كه حال آنها   شرطيه اول زمينه  
آگاهي به مؤمنين است كه توجه نمايند حال منافقين با شما آنگونه است و بـا شـياطين                  

 تكرار نيكـو و     ، مدلول تكرار است مگر اينكه     بر اساس و اين اگرچه    . طور ديگري است  
  .الزم در كالم است تا مؤمنين داستان منافقين را بدانند

عبارت از  » قالوا آمنّا «: شود كه قول آنها     لوم مي و از اينجا اشكال سخن فخررازي مع      
  1.ايمان مخلصانه با قلب است چون اقرار آنها به زبان معلوم بود

  

  وجه سوم

   تأكيد هنگام گفتگوي با شياطينپيرامون
از وجوهي كه در اين آيه كريمه ديده شده است اينكـه، منـافقين هنگـام مالقاتـشان بـا                    

در ) بـدون احتيـاج بـه تأكيـد       ( و مجرد اقرارشان به ايمـان      ايمان آورديم، : مؤمنين گفتند 
  پوشاندن امر بر آنها كـافي اسـت، بـراي اينكـه ممكـن اسـت منـافق دروغگـو              و  مشتبه  
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 فطرت به دليل توجهي كه در قلبش به حال و نفاقش دارد از دروغ دوري كند                 بر اساس 
ي در بـين مـؤمنين      يا معتقد بودند كه تأكيد چه بسا نتيجه عكس دهد زيرا چنـين روشـ              

كردند براي جلـوگيري از   كه با شياطين خود خلوت مي    و اما زماني  . رايج و مرسوم نبود   
ه مؤمنين و از اشتباه آنها نسبت به هـدايت آنهـا بـه              وگمان شياطين به دخول آنان در گر      

وها ر اسالم و ايمان كالمشان را با جملة اسميه و با ادات تأكيد، تأكيد نمودند؛ چون ميانه        
  .در همه امور و قضايا دستشان باز است

  

  وجه چهارم

  »إلي«تعديه و متعدي شدن خلوا به 

اين پرسـش بـه ذهـن       » و إذا خَلَوا إلي شياطينهم    «: ممكن است از سخن خداوند متعال     
بيايد كه وجه متعدي كردن خَلَوا بـه إلـي چيـست؟ كلمـات و سـخنان مفـسرين در آن                

 بحث اعراب و تركيب بـه طـور خالصـه اشـاره شـد؛ و                كه در طور     همان مختلف است 
بـه  » إلي«ند تا اينكه گفته شده است       دديگران از صاحب كشاف و احتماالتش پيروي كر       

» إلـي  « بـه »خـال «در بحث لغت و صـرف گذشـت كـه گـاهي     و  1.باشد  مي» مع«معناي  
  .شود متعدي مي

نين گفتنـد ايمـان     م مـؤ  آنچه در اينجا براي من معلوم شده است، كساني كه در برابر           
رونـد، برخـي بـه برخـي ديگـر       آورديم، خود شياطين هستند، و هرگاه بـه خلـوت مـي      

كه با شيطنتشان و خباثتشان و بـدي باطنـشان كنـار هـم جمـع                 گويند، يعني هنگامي   مي
گويند ما با شـما هـستيم يعنـي هـر يـك از               توانند آنها را اظهار كنند، مي       شوند و مي   مي

ما بـا شـما هـستيم و    : گويند ايمان آورديم هنگام مالقات با مؤمنين مي     : كه گفتند  كساني
  .را گمان نكنيد در حق ما چيزي ديگري

: شود كه گويندگان   پايه اين نظريه اين بحث ديگر كنار گذاشته مي        بر  و روشن است    
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ديـم  اي از آنان؟ و بنابر آنچه احتمال دا         ما با شما هستيم، آيا همه منافقين هستند يا دسته         
 و از آنهـا شـمرده       هكنند وگرنـه از منـافقين نبـود        شود كه همه اظهار ايمان مي       معلوم مي 

كننـد و در      شوند پس روش منافقين چنين است كه در ديدار ابراز و اظهار ايمان مي              نمي
  .ورزند خلوت با خود، يعني شيطنتشان بر مخالفت و مسخرگي تأكيد مي

گانگي نظم و ترتيب آيـات و يكدسـتي ضـماير آن    ي: كند و آنچه گفته ما را تأييد مي 
: ها هستند كه هرگاه گفتـه شـد    گردد، و همين   است، چون همه به آن گروه از مردم برمي        

كذا و  : فساد نكنيد گفتند  : به آنان گفته شد    هنگامي كه    كذا و : ايمان آوريد، گفتند  » اآمنو«
. كذا: لوت با خودشان گفتند   و هنگام خ  . كه مؤمنين را مالقات كردند گفتند كذا       هنگامي

بينـي، همـه برگرفتـه از         پـس مـي    پيش و يك پا    پس آنچه در كلمات مفسرين از يك پا       
  .غفلت به حقيقت حال، در آيات الهي است

  

  وجه پنجم

  »شياطينهم«مراد از 

باشـند كـه شـيطنت و سركـشي را القـا             كساني مي » شياطينهم« موازين مراد از     بر اساس 
بـراي گروهـي خـاص از سركـشان و گناهكـاران      » شيطان«ي كه لفظ    نمايند، و دانست   مي

بيني دربارة    وضع نشده است، و اختالفي كه بين بزرگان اهل تفسير از قديم و جديد مي              
: عباس و السدي نقل شـده اسـت         از ابن  ؛تن زمان نزول است نه در حد وضع لغ        شياطي

عباس  مسعود و از ابن     و از ابن   1د؛كردن شياطين يهودياني بودند كه به تكذيب آنان امر مي        
آنـان  :  و از كلبي نقل شده است      2.آنان سران كفر هستند   :  نقل شده است   ديگردر روايت   

و .  آنان كاهنانـشان هـستند     :و از ضحاك و جماعتي نقل شده است       . شياطين جنّ هستند  
كعب :  ماننداند در زمان رسول اهللا ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ گروهي از كاهنان بوده  
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السلم، عبدالدار در جهينـه، عـوف بـن عـامر در      قريظه، ابوبرده در بني    بن االشرف از بني   
  . پايان آنچه در بحرالمحيط آمده است1.السوداء در شام اسد و ابن بني

كننـد و از جـنّ و شـيطان          اعتقاد عرب است به اينكه كاهنان كارهايي مـي        : و سرّ آن  
و آنچه تحقيق آن را   . كه اآلن در عصر ما همانگونه است      طور    همان ،گيرند جنّي ياري مي  

از ما دانستي اين بود كه مراد از شياطين خودشان هستند، يعني هرگاه مؤمنين را مالقات                
رفتنـد بـه    شدند و به خلوت مي جمع مي هنگامي كه ايمان آورديم و  : گفتند  كردند مي   مي

دوسـتان ديگرشـان را مالقـات       ي كـه     هنگـام  يـا . ما بـا شـما هـستيم      : گفتند  يكديگر مي 
دانـد و درون آنهـا بـر         وگرنه جنّ حال آنها را مي     . ما با شما هستيم   : گفتند  كردند، مي   مي

  .جنيان پنهان نيست
  

  وجه ششم

  اي ديگر در تأكيد هنگام گفتگوي شياطين نكته
از وجوه بالغت است كه يهوديان هنگام روبروشدن و مالقات بـا مـؤمنين ايمانـشان را                 

كنند، و اين دليل كه اسالم به قبول قول شاهد و اقرار اقراركننده و               بدون تأكيد اظهار مي   
  .ترتيب احكام مسلماني بر او بدون احتياج به تأكيد و قسم امر نموده است

 ،هـا خبيـث و سركـشند       نشان، به دليل اين كـه شـيطان       يو آنان هنگام خلوت با شياط     
كنند، چون به مقتضاي قيـاس         مجرد اقرار اعتنا نمي    كنند و به   ظواهر سخنان را قبول نمي    

كننـد، پـس نيازمنـد بـه تأكيـد       غ و بهتان حمل ميدروبا نفس خودشان سخن آنها را بر        
زيرا بـه مثـل چنـين سـخني اسـت كـه             » إنّما نحن مستهزئون  «است و به اينكه بگويند      

اند، وگرنه مجـرد      دهيافتگان درنيام  ممكن است آنها معتقد شوند كه آنان در زمرة هدايت         
اي جز افـزودن دشـنام و تـوهين و          كافي نيست بلكه چاره   » ما با شما هستيم   «تنها سخن   

و گويا چنين است كه هرگـاه       . شرمي نيست تا كار و عقيدة آنها نزد آنان آشكار گردد           بي
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 لعنـت   .شـوند  هـا راضـي نمـي      ها و سبك شمردن    به مسلمانان ملحق شدند به آن اهانت      
  .ال بر آنان بادخداوند متع

  

  وجه هفتم

  استهزاء و مسخرگي شغل يهوديان است
موضوع صدر آيه عبارت از اين اسـت كـه ذيلـش            : كند كه گفته شود    به ذهن خطور مي   

همانـا مـا    : بـا شياطينـشان در خلـوت جمـع شـدند گفتنـد             هنگامي كه    و: اينگونه باشد 
  .كننده نباشند هكننده بوديم، ضروري است كه آنان هنگام تنهايي مسخر مسخره

ي مشتق بر ذات به لحاظ زمان ماضي جايز و شايع است ولي چيزي كه     اجرا: جواب
تواند اين باشد كه آنان طعنـه زدن و مـسخره           كند، مي  به ذهن صاحبان انديشه خطور مي     

خود قرار داده بودند، و آنان در مدينه مردم مختلـف را مـسخره               كردن را شغل و عادت    
و مسخره كـردن    . كردند  گانيم معرفي مي   كننده  را به اينكه ما مسخره     كردند و خودشان   مي

د، آري در مرتبه آخر آنان را مسخره كردند و بـه مـسخره              رآنها به مؤمنين اختصاص ندا    
  .كردن خداوند نسبت به خودشان مجازات شدند

 كسي در گفتـار و عقايـد        اند، زيرا اگر    يان چنين دو به جان خود سوگند كه همة يهو       
كننده هستند، مگر اينكه مسخره كردن آنـان         يابد كه آنان مسخره    تحقيق نمايد، درمي  ان  نآ

يابند و خداونـد   نمي خبرند و آن را در گردد و آنها از آن بي  در حقيقت به خودشان برمي    
  . بر آنان احاطه دارد

 نهـاد و سرشـت از   بـر اسـاس  رساند كه آنـان    كند كه آيه شريفه مي      و آنچه تأييد مي   
إنّمـا نحـن    «: كنندگانند حذف متعلق آن است، وگرنه سزاوار بود كه گفتـه شـود             خرهمس

  .اند كه آنان بر اين رذيله رشد كردهشود  ميو از آن فهميده » مستهزئون بهم
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  وجه هشتم

  فرق بين منافقين و شياطين آنها
 ، ممكن است چنين استفاده شود ـ همانگونه كه گروهـي از مفـسرين بـر آن هـستند ـ      

كه با مؤمنين ديدار كردند غير از شيطانهاي آنها هـستند و شياطينـشان در پـشت                  كساني
اند، در اينكه آنها كه با آنان مالقات كردنـد بزرگانـشان بودنـد يـا شياطينـشان                   آنان بوده 

خواهيم به آن اشاره كنـيم؛        و آن چيزي كه مي    . اند، كه اشاره به آن گذشت      اختالف كرده 
ز مراتب سعادت و منازل نورانيت و فضيلت منزلت ديـدار و مرتبـه              اين نكته است كه ا    

در او استعداد ديدار است ضـروري        كسي كه    مالقات با انوار و سعادتمندان است، چون      
و بـه دليـل ايـن    . است كه در او نوعي سنخيت باشد و با نورانيت مطلـق مبـاين نباشـد               

و إذا لقوا الذين آمنوا قالوا «:  بامرحله از وجود استعداد است كه صدر آيه شريفه آن را 
است، و همين نيز از وجود      » قالوا آمنّا «: شرح داده و شرح آن قول خداوند متعال       » آمنّا
  .دارد اي پايين از نورانيت اجمالي در آنها، پرده برمي مرتبه

آنهـا  شـياطين بـه     با اضافه    كه   »و إذا خلوا إلي شياطينهم    «و ممكن است گفته شود      
 چون مضاف كساني هستند كه از ديدار و         است،اليه    مضاف غيرمضاف  ساند كه ر  آمده مي 

     پيـدا   آماده گـشتند و اسـتمداد     اليه كساني هستند كه      اظهار ايمان محروم شدند و مضاف 
خداونـد  «د و نماينـ  آنـان  زمـرة ل در وو اظهـار دخـ  برسـند   به ديدار مـؤمنين      تا  ند  كرد

   .»مستقيم است  راهكننده به  هدايت
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  اصول
مان اساس حقيقت شرعيه و اينكه بـراي شـرع مقـدس اسـالمي                در كتاب قواعد اصولي   

هاي خاص باشد را انكار كـرديم بلكـه بـراي الفـاظي كـه در                 تأسيسي در لغات و وضع    
 معاني لغوي و مفـاهيم عرفـي و تبـادرات اجتمـاعي     كتاب و سنت بكار برده شده است      

رد، صاحب اختراع و نه صاحب ابداع در مواد          است، و اسالم نه در اصل كارب       اراده شده 
  1.لغات است

اي به كار برده شود، و به  آري، ممكن است گاهي برخي لغات در معناي خاص ويژه      
و . اي اين كاربرد زياد شود كه در فهم خصوصيت به قرينه احتياج نداشـته باشـيم                 اندازه

اي مهجوريـت معنـاي   شـود و ادعـ   در اين هنگام در محيط متشرّعه حقيقت حاصل مـي      
      ع به طلوع معناي ويژه براي بعضي لغات مانعي ندارد، و از آن الفـاظ و مـوادلغوي موس

توان، كافر را      معناي لغوي عام است و مي      بر اساس و مشتقات آن است كه      » ايمان«كلمه  
 و  ؛كننده و سرسپرده شمرد    در كفرش و منافق را نسبت به نفاقش مؤمن معتقد و تصديق           

  . ن در ديگر الفاظ مشابههمچني
 به دليل كاربرد فراوان در ايمان بـه خداونـد و روز قيامـت و              ] كلمة ايمان  ،بنابر اين [

و «: رسالت در ابتداي اسالم، حقيقت در آن گرديده است چنانكه از قول خداوند متعـال            
و .. . .شود كه مراد ايمـان بـه خداونـد اسـت           متبادر مي » إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنّا     

اسـت،   اينجـا    كـه در   طـور  اگرچه گاهي در برخي موارد قراين خاصي وجود دارد همان         
اي رسـيده     دهند، ولي مطلب بـه انـدازه       چون آيات پيشين، بر مراد از اين آيه گواهي مي         

  .  است و در فقه از آن بحث شده استناست كه به قراين تكيه ندارد، چنانكه روش
ع اسالم و ظهور دولت حق، نوبـت حقيقـت ديگـري            سپس بعد از آن و پس از طلو       

براي اين كلمة شريف رسيده است و به دليل فراواني كاربرد به وضع تعيني در ايمان به                 
الـسالم ـ و    خداوند و به رسـول ـ صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم ـ و بـه علـي ـ عليـه           

                                                 
  .185، ص 1االصول، ج    تحريرات في: رجوع كنيد به1.
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ه از برخـي آيـات   السالم ـ در محيط شيعه وضع گرديده است، و آنچ  فرزندانش ـ عليهم 
ممكن است استظهار شود كه مؤمن در آنها عبارت از مؤمن بـه معنـاي اخيـر اسـت در                    

  . جاي خود نيست مگر با وجود سنت قطعي و حجت الهي؛ پس خلط نكن
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  هفلسف
اگر شيطان به معناي آن چيزي است كه در آن شـيطنت اسـت از محمـوالت بالـضميمه                  

از كيفيات نفساني است، و در آن بحثي نيـست، و           باشد و در مقوالت عرضي درج و         مي
و اگر شيطان از عناوين ذاتي و از ذاتيات باب ايـساغوجي            . كند آيه بر چيزي داللت نمي    

و نوعي از انواع، مانند انسان است، پس برپايه قواعد ادبي اطـالق آن بـر انـسان مجـاز                    
  .باشد مي

 و حمل شيطان بر انـسان       و چه بسا، در اين صورت به جهت دوري گزيدن از مجاز           
اي آسماني داللت كند، زيرا شـيئيت شـيء          به حمل حقيقي آيه بر غذاي معنوي و قاعده        
هاي ثانوي و صـور عرضـي، پـس حقيقـت           به كمال و صورت جوهريش است نه كمال       

 ،باشـد   انسان و آنچه انسانيت انسان به آن است به آنچه انسان نسبت به آن البشرط مـي                
هاي خاص بلكه حقيقت انسان به چيزي است كه در مـادة             ها و هيئت   نيست مانند شكل  

 حركت جوهري محفـوظ و متبـدل در صـور           بر اساس كند و    باقي و پايدار او حلول مي     
  .است

اي راست قامـت صـورت       و آن صورت و سيرت باطني ممكن است به شكل رونده          
به حكم و برپايـه بـاطن       پذيرد و ممكن است به اشكال ديگر حيوانات و انواع درآيد و             

 آنچـه در  بر اسـاس هاي ديگر منتهي گردد، و اين ـ   در حركت حقيقي طبيعي به طبيعت
ايم ـ به دليل نبود محدوديت براي طبيعت او  به پـذيرش     بيان كردهلحكميةكتاب قواعدا

هـاي ديگـر آن،       و مسخ و گونه   . اش بتواند در آن حلول كند      باشد كه ماده    هر صورتي مي  
و آنگاه كه  . گردد چون جهان هستي پيوسته در حال زوال و تغيير شكل است    برمي به آن 

خداوند متعال آنان را به واقعيتي كه براي آنها در حركت شتابان انحطاطي حاصل شـده                
ببيند، صحيح است كه از آنان به شياطين تعبير كند چون آنان شـياطين واقعـي هـستند،                  

  .ترند آنان همانند چهارپايان و گمراه
پـس مجازيـت   . كند آيه شريفه ـ برپايه احتمال اخير ـ به اين قاعده اشاره مي  : گزيده

  .آيد؛ پس خوب تأمل كن كه خالف اصول عقاليي است پيش نمي
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  و حكمت و اخالقپند 
 كه اختالف حاالت مردم در ظاهر و پنهـان از           ، من براي خدا و نورچشمم     بدان اي عزيز  

  اي از منزّهـان و خـواص مؤمنـان نيـز            ست، و براي يگانه   هاي عمومي و مسري ا     بيماري
آيد كه از همه مراتب نفاق رهايي يابند و از حجاب و نابينايي رهـايي پيـدا                   كم پيش مي  

  .كنند
يابد و از مرتبه پايينش بـه مراتـب          كند و رشد مي    و اين بيماري است كه سرايت مي      

 منافقين شـيطان يـا بـدتر از آنـان           شود تا صاحبش را هالك نمايد، و از        بااليش زياد مي  
و بـر تـو بـاد بـه         . ساز بپرهيز   آور و زبون   گردد، پس از اين خوي زشت و پست هالكت        

كن نمودن مادة آن، و آن ـ چنانكه   كني آن و ريشه دوري از آن و كوشش در دفع و ريشه
رابر در جايگاهش بيان شده است ـ حب دنيا و پرشدن دل از شؤون و احكام آن، و در ب 

  .آن حرص و فراموشي و غفلت از خداوند و آخرت و احكام آن است
در طـور      همـان  در كفّار، هم منافق وجود دارد و هم دشمن صـريح؛          كه  طور     همان و

مؤمنين هم، منافق وجود دارد و هم مؤمن خالص خاص و صريح آشكار؛ و گاهي پيش                
بـذر بـد در سـرزميني كـه بـه           آورتر است چون      آيد كه نفاق مؤمن از نفاق كافر زيان         مي

زيـرا بـه سـبب آن       آن،  نشيند به خالف عكس      اش به بار نمي    اشغال شيطان درآمده ميوه   
  .ممكن است كه زمين و منزلگاه قلب و نفس به تدريج تاريك و شيطاني گردد

هاي ستبر است، زيـرا       از نفاق و از پرده    ) امانتي(و در گذشته دانستي كه ايمان ودعي      
. شـود  سازد و به چيزي كه در او پايدار و پابرجا نيست مشهور مـي         ار مي ايمانش را آشك  

گويد ايمان آورديم و باور كرديم و ما با شـما   چون منافقي كه هنگام ديدار با مؤمنين مي  
هستيم، منافق نيست مگر براي اينكه ايمان در دلش نيست، و مؤمن به ايمـان ودعـي در      

  .خل نشده استحكم همان است چون ايمان در قلبش دا
  نمـايم و از     اي خداي من و اي پروردگـار مـن بـه درگـاه تـو التمـاس و زاري مـي                    

خواهم كه به خوبي صفاتت و بزرگي مقامـت مـرا بـر اطاعـت و عبادتـت يـاري              تو مي 
  .فرمايي
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اي خداي من و اي آقاي من مرا به حفظ خود از نفاق زياد و كم و بزرگ و كوچك                    
كه موجب استحقاق خشم    را از اين صفات شوم و پست        حفظ كن و به نگهداري خود م      

  .و غضب تو بلكه استهزاء توست نگهداري فرما
  .اي خداي من، اين از چيزهايي است كه آسمان و زمين تاب كشيدن آن را ندارند

اي خداوند، كارها به دست توست و توكل بر تو است، پس ـ اي خداوند ـ مـرا بـه     
  .مگذاروا غيرخودت 
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  أويلتفسير و ت

  ها و مسالك بنابر مشرب
  روش اخباري

ذر و مقـداد      مانند سلمان و ابي    ».كه با مؤمنان ديدار كردند     و هنگامي ؛  و إذا لقوا الذين آمنوا    «
به محمد ـ صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم ـ و در       » گفتند ايمان آورديم؛ قالوا آمنّا«و عمار 

و إذا «شـديم و امـر او را گـردن نهـاديم     او تسليم السالم ـ و برتريش   بيعت علي ـ عليه
شـان كـه بـا آنهـا در           با شياطين كه سركش و منـافق       هنگامي كه    ؛ و خلوا إلي شياطينهم  

السالم ـ و نصب او به امامت بر همه مكلّفين   تكذيب و انكار برتري حضرت امير ـ عليه 
 بر آنچه بـا شـما       ».ستيمما با شما ه   ؛  إنّا معكم «: »گفتند؛  قالوا«همسازند، گردآمدند، به آنان     

إنّمـا  «ايـم    همداسـتان شـده  ]خالفت[السالم ـ از اين امر   در دور كردن امام علي ـ عليه 
  1».همانا ما استهزاءكننده آنها هستيم؛ نحن مستهزئون

 آيه دربارة سه نفر نازل شده است، هنگامي: السالم ـ نقل شده است  و از امام باقر ـ عليه 
 به واليت ـالسالم    عليه و آله و سلم ـ به نصب اميرالمؤمنين ـ عليه  كه نبي مكرم ـ صلي اهللا 

 خـود را بـه آن آشـكار كردنـد و          رضـايت    آنها منافقين ايمان و خـشنودي و         اقدام كرد، 
قالوا إنّا معكم إنّما نحـن  «آمدند  السالم ـ گرد  با دشمنان اميرالمؤمنين ـ عليه هنگامي كه 
  2».كنندگان هستيم مانا ما مسخرهگفتند ما با شماييم ه؛ مستهزئون

 نقل شده است كه  ـو از تفسير هذيل و مقاتل از محمد بن حنفيه ـ در يك خبر طوالني
  .السالم ـ هستيم به علي بن ابيطالب ـ عليه» كنندگان همانا ما مسخره«

  

                                                 
  .123 ـ 121 ص ،)ع( تفسير منسوب به امام عسكري1.
  .145، ص 1، ج برهان تفسير 2.
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   1ان پيشينسرمف

اهللا  مكـرم ـ صـلي   كه مرداني از يهود يـاران نبـي    يعني هنگامي» و إذا لقوا الذين آمنوا«
به دين شـما ايمـان   ما : گفتند؛ قالوا آمنّا« از آنها را ديدار كردند خيعليه و آله و سلم ـ يا بر 

شـياطينهم قـالوا إنّمـا      « و آنها    »با يارانشان گرد آمدند    هنگامي كه    و ؛و إذا خلوا إلي    «»آورديم
 ».گانيم هكنند و همانا ما مسخره   . مما با شمايي  : شياطينشان هستند، گفتند  ؛  معكم إنّما نحن مستهزئون   

  .عباس روايت شده است اينچنين از ابن
و ؛  و إذا خلـوا إلـي شـياطينهم       «: عباس روايت شده است    و از سعيد بن جبير از ابن      

  از يهوديان كه آنان را به تكذيب و مخالفت با آنچه رسـول اكـرم               » كه با شياطينشان   هنگامي
؛ قالوا إنّا معكـم «دادند گرد آمدند  ورده است فرمان ميـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ آ 

همانـا مـا    ؛  إنّما نحـن مـستهزئون    «ايم كه شما هستيد      يعني ما همانگونه  » گفتند ما با شماييم   
و از گروهي از ياران رسول اكرم ـ صلي اهللا عليه و آلـه و سـلم ـ و از     » گانيم كننده مسخره
مراد از شياطينشان همـان سـران و بزرگـان          : تعباس روايت شده اس    مسعود و از ابن    ابن

  .باشد آنان در كفر مي
يعني سران آنان در شرّ و پيـشواي آنـان در شـرّ             : و از سعيد، از قتّاده نقل شده است       

  .هستند
مراد مـشركين   : گفت» و إذا خلوا إلي شياطينهم    «: و از معمر از قتّاده نقل شده است       

  .است
كه منافقين با    هنگامي: گفت» خلوا إلي شياطينهم  و إذا   «و از مجاهد نقل شده است       

  .يارانشان از كفار گرد آمدند
كـه منـافقين بـا يارانـشان از      هنگـامي : و از ابن ابي نجيح از مجاهد نقل شده اسـت          

  .منافقين و مشركين جمع شدند
  . برادرانشان از مشركين هستندهمان» شياطينهم«: انس نقل شده است و از ابن

                                                 
  .132 ـ 130، ص 1 تفسير طبري، ج :ع كنيد به رجو1.
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همانا ما از ؛ إنّما نحن مستهزئون«: ز اهل تفسير و تأويل نقل شده است   و از جماعتي ا   
  ».كنندگانيم كنندگان و مسخره استهزاء

و از او نقـل شـده       . كننـدگان يـاران پيغمبرنـد      مسخره: عباس نقل شده است    و از ابن  
  .گيريم كنيم و به بازي مي همانا ما آن گروه را مسخره مي: است

  و . كنـيم   گيـريم و مـسخره مـي        اين قوم را به استهزاء مـي      : تو از قتّاده نقل شده اس     
يعني اصحاب او ـ صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم ـ را اسـتهزاء        : از ربيع نقل شده است

  .كنيم مي
  

  روش مفسرين

كساني كـه    ؛الذين آمنوا «و ديدار و همنشيني آنان با       » .ديدار كردند  هنگامي كه    و؛  و إذا لقوا  «
 خداوند و روز واپسين و رسول اعظم ـ صلي اهللا عليه و آله و سـلم ـ و    به» ايمان آوردند
و إذا خلـوا  «همانند شـما  » گفتند ايمان آورديـم ؛  قالوا آمنّا «به اسالم، پيش آمد،     گروندگان  

 ]جمع شدند[ و با اين سركشان ارشد» .آمدنـد  كه با شياطينشان گرد     و هنگامي  ؛إلي شياطينهم 
گروه مؤمنان  » إنّما نحن مستهزئون  «و همانند شما    »  ما با شما هستيم    گفتند؛  قالوا إنّا معكم  «

  .كرديم را استهزاء مي
 پيمان و قرارداد    بر اساس » ديدار كردند  هنگامي كه    و؛  و إذا لقوا  «: تفسيري نزديك به آن   

و إذا لقـوا  «بين يهود ـ بعضي از آنان با بعضي ديگر ـ و با گروهـي از مـؤمنين      موجود 
 ، مؤمنان موجود زمان نزول و يـا پـس از آن           »با مؤمنين ديدار كردند   هنگامي كه    ؛االذين آمنو 

كه در گذشـته گفتـيم، و قـرآن آن را حكايـت             طور     همان »گفتند ايمان آورديم  ؛  قالوا آمنّا «
 و از مـردم   ( تـا آخـر آيـه     » ...و من النّاس من يقول آمنّـا بـاهللا        «: گفت هنگامي كه    .كرد

 هنگامي كه   و؛  و إذا خلوا إلي شياطينهم    «...) داوند ايمان آورديم  گويند به خ   ميكساني كه   
كردنـد و    دادند نسبت به آن تحريك مي      كه به آنان پيام مي     كساني» .با شياطينشان گرد آمدند   
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قالوا إنّا معكم إنّما «دادند  آنها اظهار اسالم را براي حفظ آبرو و اموال و خونشان ياد مي   
  ».گانيم هكنند ا با شما هستيم، همانا ما مسخرهگفتند م مي؛ نحن مستهزئون

 بنـابر   ».كه بـا مؤمنـان ديـدار كردنـد         و هنگامي  ؛و إذا لقوا الذين آمنوا    «: و تفسيري ديگر  
اختالف حاالتشان يك بار از جهت تعهد و بار ديگر از جهت عدم تعهد و بنابر خوي و                

ماننـد ايمـان شـما بـه خـدا و           » ورديمگفتند ايمان آ    مي؛  قالوا آمنّا «طور مكرّر     روش آنها به  
پيمودند   آخرت و به اصل رسالت نه شخص اين رسول، و در سخنشان راه اجمال را مي               

إلي شـياطينهم  » «شـدند  تنها مي هنگامي كه و؛ و إذا خلوا «تا درون و حال آنها دانسته نشود        
إنّمـا نحـن    «اور شماست    همان ب  ،ر ما وو با » با شياطينشان گفتند ما با شماييم     ؛  قالوا إنّا معكم  

  .ما و روش ما و سيره و خوي ماست و استهزاء كار» ايم كننده همانا ما مسخره؛ مستهزئون
پـس مـؤمنين و     » .كنندگان هستيم  همانا ما مسخره  ؛  إنّما نحن مستهزئون  «: و نزديك به آن   

سـت  كنند، و نزد هريك از دو گروه برخالف آنچه نزد آنان ا      شياطين خود را استهزاء مي    
كننـد    و شياطين آنان، آنها را به استهزاء و مسخره مؤمنين تحريـك مـي             . گويند سخن مي 

اند كه بـه بـاور        آنان گروهي از منافقين    بنابر اين ترند؛ و    ولي آنها در شيطنت از آنها قوي      
  .شياطينشان اعتقاد ندارند

با اهـل ايمـان   ي كه  هنگامو؛ و إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنّا    «: و تفسيري نزديك به آن    
با اينكه آنان نه به خدا و نه به چيز ديگر ايمـان نداشـتند و      » ديدار كردند گفتند ايمان آورديم    

 هنگـامي   ايمان آورديـم و   » آمنّا و إذا خلوا إلي شياطينهم     «: گفتند خطاب به مؤمنين مي   
 و  ».يمي بـا شـما    گفتند ما   مي؛  قالوا إنّا معكم  «شدند    شان جمع مي   كننده با شياطين تحريك  كه  

كننـدگانيم كـه مـؤمنين را        از گروه مسخره  » إنّما نحن «دشمني و ضديت با آنها داريم، و        
 اعتقاد مختلف بودند، زيـرا در بـين آنهـا از يهـود و               بر اساس كنند و اگرچه     استهزاء مي 

  .كفار و مشركين وجود داشت
ن است جمع   اطبا همديگر و با نفس خودشان كه شي        هنگامي كه    و: و تفسيري ديگر  

و . »مـا بـا شـما هـستيم       ؛  إنّا معكـم  «گويند   شدند و خلوت پيش آمد هركدام به ديگري مي        



 659  14تفسير آية 
 

انـد    در آنها نورانيتي هست با شياطينشان كـه فرورفتـه در تـاريكي              كساني كه     زماني كه 
إنّمـا  «همراهـي جـسماني و روحـاني    » گفتند ما با شما هستيم؛  قالوا إنّا معكم  «جمع شوند   
  ».كنندگانيم همانا ما مسخره؛ ئوننحن مستهز

  
  ها ديگر مشرب

 به  ،»قالوا«كه با لشگريان حق باطني و ظاهري ديدار كنند            و هنگامي  »و إذا لقوا الذين   «
و ايمان مـا در قلـوب مـا وارد و در نفـوس مـا                » ايمان آورديم ؛  آمنّا«: زبان ذاتشان گويند  

ه بـا شياطينـشان كـه معلـم آنهـا و       ك و هنگامي » و إذا خلوا إلي شياطينهم    «پايدار است   
انـد خلـوت      راهنماي آنان به فساد و باطل و قواي وهمي شيطاني و افكار خيالي تاريك             

هاي نوراني داخل  گويند ما با شماييم و ما در گروه و رديف عقل     » قالوا إنّا معكم  «كنند؛  
كه نـاظر بـه     طور    همان پس آيه » .ايم كننده و همانا ما مسخره   ؛  إنّما نحن مستهزئون  «نيستيم و   

آيـد همانگونـه بـه        قضاياي خارجي است كه بين اشخاص و افراد حق و باطل پيش مي            
كننـده اشـاره     كننـده و گمـراه     حاالت نفوس و بحثها و گفتگوي واقع بين نيروي هدايت         

بين آن قوا است؛ پس از شـرّ آن رانـده شـده بـه                 كند، و نفس انساني، از منافق واقع       مي
  . بريم  ميخداوند پناه

  
  بصير آگاه و تفسير فرد

و در  . كـشد   همانا آيات الهي بنابر اختالف مراتب، معاني كلي و جزيي را بـه دوش مـي               
يك وجه نو و جديد به آن اشاره كـرديم كـه همـه معـاني بـه وجـود آمـده در نفـوس                         

 ل تعالي است، و شايستگي دارد كه كتاب الهي       آموزان عبارت از علوم فعلي حق او        دانش
 چون علم نازل شده است؛ پس لغزش پيدا نكـن و خـود             ]انطباق يابد [بر آن راست آيد     

  .را به سختي و هالكت نينداز
  



 

  



 

  
  
  
  
  

  انزدهم سوره بقرهپآيه 
  

  اهللا يستهزئُ بهم و يمدهم في طغيانهم يعمهون

كند آنها در  كند و كمك مي خداوند آنها را استهزاء مي«

  ».شان فرو روند فرازي گردن

  
  



 

  



 

  
  
  
  
  
  

  واژگان و صرف

   اولمسأله

  ت استقباليئهي
  هيئـت بـر زمـان آينـده        : معنا و مفهوم هيئت استقبالي پـرداختيم و گفتـيم         به  در گذشته   

  باشـد و در برابـر        كنـد و بـراي آن وضـع نـشده اسـت بلكـه مـشترك مـي                  داللت نمـي  
 سوف بـه زمـان      يابد و با سين و      زمان گذشته است، و با الم به زمان حال اختصاص مي          

و با اينكه در آيه برخي قراين وجود دارد ـ  چنانكه در جاي خـود بـه آن اشـاره     . آينده
  .جد ارزشي ندارد خواهيم كرد ـ  استفاده چيزي از هيئات استقبالي در اين آيه شريفه به

  

   دوممسأله

  »مد« كلمة
اسـت، و معـاني     ) كشش(نآن را گسترد، و در اصل گستردن و كشيد        : مد يمد مداً الحبل   

  .گردد مختلفي كه در كتابهاي لغت آمده است به آن برمي
لـه و طـول لـه؛ او را         هام:  مده فـي غَيـه     : و غير آن نقل شده است      الموارد  أقرب و در 
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  1.آن را جذب كرد: مهلت داد و او را فرصت داد، و مد الشيء
دارد اين است كـه، فرصـت و    و آن چيزي كه نگرش به آن در اينجا براي ما اهميت             

بـراي دوري از آنچـه در نـسبت         . مهلت دادن از معاني مستقل براي اين ماده است يا نه          
انـد و آن از      آيد، گروهـي بـه اولـي قائـل شـده           دادن اين ماده به خداوند متعال پيش مي       

   2.بيضاوي و ديگران نقل شده است
  .ا نيستو تو آگاهي كه خلط بين مسائل لغوي و احكام عقلي رو

     ه ذكر شده به يك معناسـت و آن تقويـت و يـاري و كمـك                 و حق اين است كه ماد
كـه در جـاي خـود       طـور      همان شود  موارد، گوناگون مي   بر اساس است جز اينكه كمك     

  .آيد مي
و اما آنچه گفته شده است كه امداد در اينجا عبـارت از زيـادي و تقويـت اسـت و                     

ارد، چون امداد ـ به معناي مهلت دادن ـ به حرف   اگرچه در جاي ديگر معناي ديگري د
 قـراء سـبعه ـ     ازكثيـر ـ غيـر     شنيده نشده است با اينكه ابـن ،شود و مزيد آن متعدي مي

   3.نمدهم را با ضم روايت كرده است
نخست مستفاد از لغت اعم است، و دوم اينكه         : اين ادعا از دو جهت مخدوش است      

  .دارد رساند و نه سودي  كثير نه زيان مي نشنيدن و يا استعمال ابن
و آنچه شهرت يافته است كه مد در شرّ و امداد در خير يـا اينكـه مـد در جـنس و                        

باشد كه خارج از مرزهاي  مي) انس گرفتن( همه اينها استيناس    4امداد در غيرجنس است   
  .لغت اصلي است

  ر كتـاب الهـي فـراوان       كارگيري مد در غيـر خيـر و امـداد در امـور خيـر د                 آري، به 
  . است

در خـصوص معنـاي مـد بـه         ) بين مـد و امـداد     ( نظر معتقدان به فرق      ،افزون بر اين  
                                                 

  .537، ص 2، ج ح؛ الصحا1192، ص 2الموارد، ج   اقرب1.

  .148؛ ص 1المعاني، ج  ؛ روح36، ص 1 انوارالتنزيل و اسرارالتأويل، ج 2.

  .148، ص 1المعاني، ج   روح3.

، 2روس، ج عال ؛ تاج209، ص 1ن، ج   الحكام القرآ   ؛ الجامع 71، ص   2؛ تفسير كبير، ج     80، ص   1 جبيان،  ت تفسير   4.
  .1192، ص 2رد، ج واالم ؛ اقرب498ص 
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معناي تقويت و كمك و فريادرسي است نه معناي بـسط و گـسترش، وگرنـه آنچـه را                   
اوسـت كـه زمـين را        1؛و هو الذي مـد األرض     «: اند به دليل قول خداوند متعال       گمان كرده 

ـ ،شود تمام نمي» .گستراند كه طور   همان و اگر معناي بسط از معاني اعانت و كمك باشد 
  .گردد ت ـ ديگر توهم باال باطل ميشتوان چنين پندا مي

  

   سوممسأله

  »طغيان« ةكلم
الطغيان از طغي الماء معلوم است، يعني از حدي كه مورد انتظار است تجاوز كرده است           

  . نيست و التزام به آن هم ممنوع نيستو اطالق آن بر گناهكار سركش مجاز
شـخص در گمراهـي و بيراهـه دو دل و           : هيـة و اما عمه يعمه و عمه عمهـاً و عمـو          

كـسي كـه   : العمـه : و گفته شده است. سرگردان شد و در اختالف يا راه سرگشته گرديد       
 و از زمخشري نقل شده است كه العمه مخـصوص بـه             2،شناسد  حجت و وصف را نمي    

و اثبات آن بر عهـده مـدعي آن             3،اعمه العين : شود نابينايي در بصيرت است و گفته نمي      
  .است

و اين كلمه در هفت جاي قرآن آمده است كه در پنج جا همراه با كلمه طغيان است                  
شـود و آن طغيـان        راهي بين آن دو در معنا پي برده مـي         مو  گويا به نوعي همزادي و ه       

ا    «: كه در قول خداونـد متعـال      طور     همان دن آب است  كردن فرعون يا طغيان كر     إنّـا لمـ
و در آن ـ و اگرچـه در محـيط ذم اسـت ـ      » .كـه آب طغيـان كـرد    و ما، هنگامي4؛طغي الماء

معناي تكبر و شوكت و بزرگي است پس آب هرگاه طغيان كرد باال آمـده اسـت و بـاال                    
يا و سـواحل اسـت، و ايـن         آمدن كمال آب است هرچند در آن زيان به ساكنين كنار در           

                                                 
  .3/  رعد 1.
  .833، ص 2رد، ج واالم  اقرب2.
  .833، ص 2الموارد، ج  ؛ اقرب69، ص 1 تفسير كشّاف، ج : بهيد نگاه كن3.
  .11/  الحاقه 4.
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بلندي توهمي با نشناختن حجت و دليل، و نابينايي و دودلي و سرگرداني در گمراهي و                
  .دوش انحراف شكسته مي

  
  آگاهي

در كفر  : طغي الكافر : شود غْيان با كسره، گفته مي    طـِّالطُّغيان از طَغي و طَغَي و همچنين ال       
  1.و ظلم از حد تجاوز نموددر گناهان : فالنروي كرد و طغي ال زياده

امواجش بلنـد گرديـد، و طغـا        : طغا الماء : شود يطغو، گفته مي   غْوان از طغا  طـُّو اما ال  
  2.سيل آب بسيار آورد: السيل

كه بيان شد ـ اتّحاد معنـا و اخـتالف يـايي و     طور   همانو آن چيزي كه حق است ـ 
تـر اسـت و       لغت مناسب  ساسبر ا و معناي اول    . واوي به خاطر اختالف سرزمينها است     

  .با تغيير واو به ياء باشد» طغا«از » طغيان«ممكن است 
  

                                                 
  .708، ص 1رد، ج واالم  اقرب1.
  . همان2.
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  قرائت
كاربردن برخي كيفيات صوتي      و اين از به   : از حمزه، وقف بر يستهزئ نقل شده است       . 1

  .يابد شود و به وسيلة آن تأثير شدت مي است كه باعث زيبايي كالم مي
با ياء مضموم نقل » يمدهم «:  از قرّاء سبعه ـ  غيركثير ـ  محيص و شبل و ابن از ابن. 2

شده است؛ و اگر آنچه از ايشان نقل شده درست باشد بر نادرستي آنچه گفته شـده كـه                   
  .كند امداد در خير و مد در شرّ است داللت مي

في طغيانهم به كسر طاء نقل شده اسـت، و آن لهجـه و زبـان                ) ع(از زيد بن علي   . 3
شود طُِغيان مانند لُِقيان و غُِنيان بـا ضـمه و كـسره، و در بحـث                  گفته مي محلي است كه    

 تـصريح اهـل لغـت صـحيح         بر اسـاس  » طغي«از  ) به كسر طاء  (لغت دانستي كه طغيان     
  .است
  .نقل گرديده است» طغيانهم«در : از كسائي اماله. 4
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  نحو و تركيب
 است  ر و جواب سؤال از مقد     يا جملة مستأنف  » اهللا يستهزئُ بهم  «: سخن خداوند متعال  

قالوا إنّـا   «باشد، به هر تقدير احتمال دارد كه حال از ضمير             يا جملة انشايي و دعايي مي     
  .باشد» معكم

از قبيل خبر بعد از خبـر اسـت و جـز بـه ايـن معنـا                  » يمدهم«قول خداوند متعال و     
  . باشد عطف نمي

 و. ه مبتداء موافق تحقيـق نيـست      و آنچه شهرت يافته كه عطف بر خبر است به اعاد          
خبـر بـراي همـان مبتـداي        ) عادل(كه هرگاه گفته شود زيد عالم عادلٌ، دومي       طور    همان

واحد است، در عطف هم همانگونه است، و هيچ فايـده و سـودي در آن جـز لطـف و                     
و چـه بـسا عطـف بيـان را نتيجـه دهـد، و               . لطافت در تعبير و كاربرد زيبا وجود ندارد       

  . خداوند متعال عين امداد آنان بر نابينايي باشد، و خداوند عالم استاستهزاء
است، يعني ايـشان را     » يمدهم«در حكم جزاء براي     » يعمهونَ«: سخن خداوند متعال  

فـي  «شود كه    نمايد تا در طغيانشان نابينا و سرگردان شوند، و از آن دانسته مي             كمك مي 
است، و در اينكه آن حال بعد از حـال          » يعمهون« متعال   متعلق به قول خداوند   » طغيانهم

انـد، و در   است اخـتالف كـرده    » طغيانهم«است يا آن، حال از ضمير يمدهم يا از ضمير           
  .متعلق باشد» يعمهون«يا به » يمدهم«شود كه به  احتمال داده مي» في طغيانهم«

 بـراي عامـل، عمـل در دو        حال بعد از حال جايز نيست زيـرا       : و ابوالبقاء گفته است   
  .حال روا نيست

حيان به جدايي بين حالهايي كه اجتماع آنها ممكن است و اجتماع آنها ممكـن                و ابن 
  .نيست قائل شده است؛ مرام آن دو پايان يافت
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  بالغت و معاني

  وجه اول

   استئناف و عدم عطفپيرامون
ه اسـت بـه اينكـه       در عدول از عطف به استئناف بدون فاصله بـا حـروف عطـف اشـار               

كند، بلكـه آن     افتد و تأخير پيدا نمي     نمياستهزاء خداوند متعال به ايشان به چيزي فاصله         
زمان با استهزاء ايـشان اسـت و از ايـن جهـت جملـه داراي                  استهزاء همراه و كنار و هم     

  .نهايت استواري و منزلت است
 كه مشتمل بـر     اي خصوص عطف جمله   اين، اينجا مناسب عطف نيست، به      افزون بر 

  .كالمي كه احوال منافقين را دربر دارددر اسم جالله است بر غير آن و به ويژه 
  

  وجه دوم

   براي استهزاءاستقبالة  صيغپيرامون آوردن
در عدول از صيغه اسم فاعل به صيغه مستقبل و آينده در استهزاء با اينكه خالف آن بـه                   

شاره و اعالم اين مطلب است كه اسـتهزاء         تر است ا   مناسب» إنّما نحن مستهزئون  «: دليل
هـاي فاسـد     از صفات ذاتي اين مردم و از صفات پايدار پليد و از خوي            ) مسخره كردن (

ا اسـتهزاء خداونـد                    آنان است بگونه   اي كه ذات ايشان سرچـشمه آن گـشته اسـت و امـ
ـ        متعال، از صفات فعل است كه در رتبه متأخر متجلي مي           د شود، پس حمل آن بر خداون

  .متعال و انتزاع آن از خداوند متعال درست نيست
توانند توهم نمايند كه خداوند متعال آنان را استهزاء          و همچنين يهود و امثال آنها مي      

كند، پس اگر قصد رجوع و بازگـشت بـه           خواهد در آينده استهزاء       نكرده است بلكه مي   
اي در   و از اينجـا نكتـه     .  اسـت  درب و راه آن بر آنان بسته نـشده        . اسالم را داشته باشند   
شود كه آن دليل بـر وقـوع اسـتهزاء و يـاري و         آشكار مي » يمدهم«سخن خداوند متعال    
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  .مدآكمك نيست، چنانكه توضيح آن خواهد 
كنند كه استهزاء از طرف خداوند پاك و منزه تدريجي           همچنين مسلمانان گمان مي   و  

يابد تـا آنهـا ورود در رفتارهـاي انـساني و             يشود و امتداد م    و پاينده است و بريده نمي     
  . اسالمي پيدا كنند

توانند تأييد مقـصود     انگيز است چون هر يك از دو گروه مي         و اين از سخنان حيرت    
  .اي در آرزوها و تمايالتش پيش بيايد گيري آنكه سستي و خرده خود را در آن بيابند بي

  

  وجه سوم

  نسبت استهزاء به خداوند متعال
بت استهزاء به خداوند متعال وجوه و آرايي است كه همه آنها بر محـور مجـاز و                  در نس 

و مشهور اين است كـه    . چرخد كنايه و استعاره به اقسام و انواع احتمالي آن در اينجا مي           
  .است كه از محسنات معنوي است) شكل بودن هم(از باب مشاكله 

 لغـت  بر اساسـ ز ما دانستي  و تحقيق مطلب چنين است كه استهزاء به معنايي كه ا
و عرف ـ از معاني زشت ذاتي نيست، پس به خاطر عوارض و حاالت خارجي شايسته  

شمرد، بـه عنـوان مثـال، هرگـاه           اتصاف به زيبايي و درستي است كه عقل آن را روا مي           
 اي نيست،  نجات انساني بر استهزاء انساني باشد، در لزوم عقلي و جواز شرعي آن شبهه             

شود ولي در همين زمان   بودن عرفي نيز خارج ميكه در اين صورت از زشت  ور  ط  همان
و استهزاء مانند ظلم نيست، چون ظلـم پـس از لـزوم             . شود از عنوان استهزاء خارج نمي    

شود زيرا از قبايح عقلـي و عرفـي ذاتـي و             عقلي و جواز شرعي از ظلم بودن خارج مي        
  .طبيعي است
شوند كه مقابلـه بـه    سزاوار مي. كنند  به مؤمنين استهزاء گاه يهود نسبت  ، هر بنابر اين 

مشابه و معادل آن به عنوان جزاء، خارج از حقيقت استهزاء باشد،            نكه  آ بدون   شوندمثل  
كند كه جملـه     آيد، و اين تفاوت نمي      پس نه مجاز در كلمه و نه مجاز در اسناد پيش مي           

  .اخباري يا انشايي باشد
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  وجه چهارم

   خداوند يا استهزچگونگي
اند از كتاب ارزشمند قرآن روشن است، چون در رفت  كاري كه يهود با آن استهزاء كرده

آيد و اما كاري كـه بـا    نظر آنان بدست مي و آمد آنان ميان شياطينشان و بين مؤمنين سوء      
اند روشن نيست و به همين دليل در آن اخـتالف            آن يهود از سوي خداوند استهزاء شده      

  .كه آن كار در دنيا، يا در آخرت، يا در هر دو استاند  كرده
و يمدهم في طغيـانهم     «:  سخن خداوند متعال   و از و چيزي كه براي من بدست آمد        

گردد كه استهزاء و مسخره كردن خـدايي از مقولـه كـم و               روشن و آشكار مي   » يعمهون
 اسـت،   كيف نيست، بلكه آن از موجودات خارجي داراي حدود و حركات ذاتي واقعي            

شان كه منسوب به خودشان اسـت بـرخالف دعـوت نخـستين               و ايشان پس از سركشي    
: بنابر اين شوند،   فطري كه متوجه آنان است، به گمراهي و ضاللت و انحراف كشيده مي            

اند ولي آنان به     مستقيم دعوت شده و به راه راست برانگيخته شده          آنان نخست به صراط   
و . شـوند   از جاده و راه اعتدال است كشيده مـي         گمراهي و فطرت محجوب كه منحرف     

و خداونـد از    ! و آيا آن از غيرخداوند آسمان و زمين اسـت؟         ! آيا استهزاء غير آن است؟    
  .وراي آنان محيط است

  

  وجه پنجم

  استناد مدد به خداوند متعال
آنچه ذكر نموديم و براي حلّ مشكل نسبت استهزاء به خداوند متعال بـر پايـه حقيقـت                  

آيـد،   وري كرديم، در نسبت مدد به خداوند متعال براي مرتبه دوم در آيه شريفه نمي              نوآ
ولكن آن چيزي كه پـيش از آن، تحقيـق آن را در آيـات گذشـته، از نـسبت مهـرزدن و        

ها هم نسبت حقيقي است در  زيادي و خدعه به خداوند متعال دانستي و اينكه آن نسبت        
خصوص در اين آيه شريفه كه اسـراري در آن اسـت              و به  ،كند اينجا براي تو كفايت مي    
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ها   اين نسبت  مبدأآيد ريشه و     كه تفصيلش مي  طور     همان ها پنهان است و ان      كه بر انسان  
ها موجود است، و سير طبيعي و رعايت قانون علت و معلول درستي اين               در ذات نسبت  

ساب باشـد اقتـضاء    اعلي و مجاز در اصل انت    مبدأنسبت را بدون اينكه مستلزم نقص در        
  .كند مي

هاي مفصل از اختالف در اين نـسبت از جهـت مجـاز و امثـال آن                  و آنچه در كتاب   
هاي فصيح و در كتـاب   بيني، در حد ذاتش به دليل فراواني مجازات در كلمات انسان          مي

الهي ايرادي نـدارد، ولكـن كثـرت مجـازات عموميـت حكـم و سـريان آن را در همـه                      
افزون برآن، همه معارف عرفاني دقيـق و        . دهد  قرآن به دست نمي    هاي موجود در   نسبت

شـود؛ پـس غفلـت       هاي موجود در آن گرفته مي      حقايق علمي فلسفي از اختالف نسبت     
  .كنندگان مباش مكن و از خلط

  

  وجه ششم

   بودن آيهپيرامون انشايي
ر برخـي   شود كه آيه شريفه جملة اَخباري اسـت، و د          از سخن بيشتر مفسرين آشكار مي     

ها احتمال انشايي بودن آن آمده كه دعا و شعار بر ضد آنان است، و نخست ابراز                عبارت
انزجار از طرف خداوند متعال نسبت به گروه يهود و دوم به كساني ديگـر از ملتهـا كـه             
  مــشابه آناننــد زيــرا آيــه اختــصاص بــه حــق آنهــا نــدارد، پــس در ايــن آيــه و آيــات  

نهنـد و اعتبـار هـم آن را يـاري              انديشمندان آن را ارج مـي      پيشين نوعي فرياد است كه    
  .كند مي

شود و ديگر نيـازي بـه         حل مي كه  ها   ها و پيچيدگي   و با اين بيان بسياري از دشواري      
دهم «تصحيح  نسبت در مثل قول خداوند متعال          مـهـا و     از نـشانه   اينگونـه     و . نيـست  »ي

 1؛قاتلهم اهللا أنـي يؤفكـون     «: وند متعال ها متعارف و رايج است و شايد قول خدا          اعالن

                                                 
  .30/  توبه 1.
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  .ترين مصاديق آن باشد از روشن» .شوند  بازگردانده مي]از حق[خدا آنها را بكشد، چگونه 
آن چيزي كه درست و حق است، همـه شـعارهاي متعـارف و فريادهـاي                : گويم مي

ول آيـد، و از مـصاديق آن قـ         روزانه و غيرروزانه همه به صيغه ماضي يا امر غايـب مـي            
ا فرياد بـا    و ام . ولْيجي كذا ولْيسقُط فالن   :  است و قول مردم   » قاتلهم اهللا «: خداوند متعال 

 تأمـل و تـدبر در مجـامع و    بـر اسـاس    ايـن زمـان اسـت، و         فعل مستقبل خالف روش   
استعماالت سابقه نداشته و شناخته نشده است پس شاهدي بر خـالف احتمـال مـذكور                

  .پيدا نشده است
  

  موجه هفت

  شوند  آنچه به آن تقويت و ياري ميپيرامون
آيـه  شوند وجوه و احتماالتي است، و از وجوهي كـه            در آنچه به آن تقويت و ياري مي       

: ـ دربر دارد اينكه آيه پيشين دو  مطلب را داراسـت   احتمال مفسرينبر اساسـ شريفه  
  .منين رايكي؛ رفت و آمد آنها به نزد شياطينشان؛ و دوم استهزاء آنها مؤ

كه خداوند متعال ايـشان را اسـتهزاء        : و در اين آيه از استهزاء ايشان پاسخ داده شده         
  .كند مي

شود كه رفت و آمد آنهـا بـه پـيش شياطينـشان باعـث                و همچنين در آيه روشن مي     
تقويت آنها در نابينايي و گمراهي است، و خداونـد متعـال بـه وسـيله آن، ايـشان را در                     

 انـد،   كـه بـصيرت ندارنـد و در گمراهـي فـرو رفتـه              حـالي  د، در دهـ  سركشي ياري مي  
و برادرانشان آنان را در گمراهـي يـاري          1؛و اخوانهم يمدونهم في الغي    «: فرمودكه  طور    همان

  ».دهند مي
سرّ مطلب و همه سرّ اين است كه حركت بـه سـوي شـقاوت و خـروج از فطـرت                

هاي  ها و منزل   ر از مراحل حجاب   سالم سرشته شده به فطرت محجوب و در پرده به گذ          

                                                 
  .202/  اعراف 1.
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 اقتــضاي ذات متحــرك بــه محركــات خــارجي و بــر اســاس. دوري و سركــشي اســت
كه افكار فاسد و آراي پليد و       طور     همان امدادهاي غيري احتياج دارد، پس در اين هنگام       

نيز ارتباطات و رفـت و      طور     همان هاي پست باعث تقويت انسان در سركشي است         پايه
ه با دوستان پليد و رفيقان منحرف طبيعي است كه مستلزم تقويت و ياري              آمدهاي روزان 

باشد و آن تا هالك      ها مؤثر مي   به سوي اباطيل و پستي    ) رفتن(و كمك است و در شدت     
يابد، پس بين معاني كه دو آيه آن را دربر دارد نوعي لف              نمودن و هالك شدن ادامه مي     

  .و نشر غيرمرتب است
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  فقه
 و چه بسا بـر      1جاي خود مشهور و معلوم است؛      ياري بر انجام گناه، در    حرمت كمك و    

» .برگناه و تجاوز كمك نكنيد     2؛والتعاونوا علي اإلثم والعدوان   «: آن به سخن خداوند متعال    
و يمـدهم فـي طغيـانهم       «: استدالل شود، و در اين صورت گمان تعارض بـين آن آيـه            

  .به آن اشاره شدچنانكه رود، » يعمهون
ن أعوذ باهللا   أقال  «و  » قالوا اتتخذنا هزواً   «:چگونگي جمع بين قول خداوند متعال     و  

 اصـول عقلـي ـ    بر اساس را دانستي و به زودي چگونگي جمع ـ  3»كون من الجاهلينأ
مگر اينكه بتوان ادعاء كرد كه كمك و ياري بر انجام گنـاه             . بين دو آيه اخير خواهد آمد     

و سخن  . يست، بلكه از امور ناپسند عقلي عرضي است       و ستمگري از حرامهاي شرعي ن     
و به حكـم ارشـادي      . قرينه بر آن است   » و يمدهم في طغيانهم يعمهون     «:خداوند متعال 

  .كند نه تحريم شرعي ميل مي
ياري بر طغيـان و گنـاه و كفـر حتـي بـر              : گذرد كه گفته شود      به ذهن مي   و خالصه 

شـان     خداوند متعال ايـشان را در سركـشي        خداوند متعال ممنوع است، و در مواردي كه       
اسـت، و   تـر     يا در جايي است كه آنها شايستگي آن را نداشتند، كه زشت           : دهد ياري مي 

اگر  استحقاق دارد و خداوند توانايي ترك كمك و يـاري را دارد، تـرك يـاري واجـب                   
آيـد    مـي  است و اگر خداوند توانايي ترك ندارد، عدم قدرت و اراده خداوند متعال الزم             

  .كه فساد آن بيشتر و نادرستي آن آشكارتر است
ادب بـه پيـشگاه و       و به همين دليل و امثال آن، فقيه در اين آيات، براي فرار از سوء              

شود كه به محدوديت قدرت و حكمت خداوند         مقام الهي به تفسير و توجيهي ملتزم مي       
شتر و سوءادب شديدتري پـيش      خبر از اينكه چه بسا در آن فساد بي          انجامد، بي   تعالي مي 

                                                 
  .26 عوائداالّيام، ص : رجوع كنيد به1.
  .2/  مائده 2.
  .67/  بقره 3.
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كند كه مقصود و مراد سـخن   آيد، زيرا آيه اشاره شده ـ كه داراي نهي است ـ داللت مي  
آنها و اين است كه او ايشان را به حال خود رها    » يمدهم في طغيانهم يعمهون   «: خداوند

 آن از   را به خود سپرده و كار را به آنان واگذار كـرده اسـت و در يـك نگـاه بـه سـبب                       
  .ند؛ چنانكه روشن استور حكومت و فرمانروايي خداوند متعال بيرون مي

ـ چگـونگي حـلّ معارضـه بـين اراده      مـسأله    ايـن دار عهـده هاي آينده ـ   و در بحث
  .تشريعي تحريمي و تكويني امدادي روشن خواهد شد؛ پس غنيمت بشمار
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  كالم
بحـث اجمـالي آن در مـوارد مـشابه          كـه   طور     همان ـ تواند به اين آيه شريفه     اشعري مي 

ـ گذشت كه خداونـد متعـال آنچـه را بخواهـد انجـام      .  استدالل بر ديدگاه فاسدش كند 
بيني كه آيه كريمـه، زشـتي كـار          آيا نمي . زشت باشد ،   ما  عقل بر اساس  چند هر ،دهد  مي

ري دهد و با اين حال خداوند متعال ايشان را بر آن زشتي كمك و يا                منافقين را خبر مي   
نمايد، و جاي ترديدي نيست كه كمك و ياري بـر كـار زشـت يـا زشـت اسـت يـا                        مي

تر، با اينكه خداونـد متعـال از كمـك و يـاري بـر گنـاه و دشـمني و سركـشي و                          زشت
  .سرپيچي نهي كرده است

اي جز حلّ اين مشكل نيست، و آن يا اعتقاد به ديـدگاه آنـان اسـت يـا       چاره: گزيده
طـور جـدي    بين دو آيه، و حكم عقل به قبح در همـه مـوارد بـه      يافتن راهي براي جمع     

  .مشكل است
شود و آن نهـي از        بزرگتر از آنچه گذشت را موجب مي       به بياني زشتي   آنجا    در بلكه

  .ن غيرممكن استآ انجام دادن آن است، كه التزام به وعمل زشت 
 معتقداتشان ـ  ساسبر اآور اينكه معتزله براي حل مشكالت فراوان در آيات ـ   و شگفت

راه تأويل و توجيه را برگزيدند و اين در اجتهاد خالف انصاف است و خـالف آن چيـزي                   
) بدسـت آوردن  (شود، پس از اينكـه مبنـاي آنهـا برگيـري              است كه در استعماالت ديده مي     

داليل لفظي و كتاب و سنت است و به همـين ويژگـي از فالسـفه و اهـل                از  مسائلي عقلي   
  .شوند؛ پس خلط نكن و غفلت ننما و جدا ميادراك و عقل 

د كشف و يقين رسيده و بـه مقـام          براي اهل تحقيق كه به ح      اين مشكالت : گويم مي
  . روشن است واند حل عين و شهود واصل شده

امداد الهي و ياري ايشان بدون واسطه نيـست و اگـر واسـطه دارد،               : و گزيده مطلب  
باشد مانند برادرانشان كـه آنـان را در           شان مي   ختيارييا از مكلّفين با افعال ا     : پس واسطه 

كنند، يا واسطه از امور عيني خارجي است كـه پيـرو نظـام قـانون                 گمراه شدن ياري مي   
انـد   اسباب و مسببات است، پس اگر از دسته اول بود كه آنان از امداد و كمك نهي شده              
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الفـت نماينـد، جـاي شـك و         كه آنان و رسولش را با رفت و آمد با آنها مخ            ولي زماني 
دهند بيرون از مملكت و حكومت و حـدود          ترديدي نيست در اينكه آنچه آنها انجام مي       

اش ـ بر وجهي كه در جاي خود بيان شده ـ نيست، و به كمك و يـاري خـدا      نفوذ اراده
  .در اين كتاب نيز خواهد آمد

يار به سبب كمـك     و اگر از دستة دوم باشد، پس آن باعث خروج آنان از داشتن اخت             
اند، جز    ا اختيار از نفاق خارج نشده     بو اگر آنها    .  نيست » رسيده كمك«نخواستن و به آن     

 قانون علت و معلـول اسـت و   بر اساسخويشتن را سرزنش نكنند زيرا نظام اتم احسن   
  .رسند؛ و خداوند بر هر چيزي محيط است همه به آنچه براي آنها آماده شده است مي
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  فلسفه

  حث اولب

  استناد گزاف به خداوند متعال
دارد كه گزاف مستند به خداوند متعال نيـست،         كند و اعالم مي    بدان كه اين آيه اشاره مي     

ها است ـ تكيـه بـر اسـتعدادات      و اينكه سراسر جهان ـ متشكل از سلسله علل و معلول 
را بـه   خاص و قوا و حركات غريزي و طبيعي دارد، و اينكه خداونـد متعـال هـيچكس                  

اي مخصوص فضيلت و برتري نداده است، و بين خداونـد متعـال و               خصوصيت و اراده  
هايش فاميلي و آشنايي وجود ندارد، و اگر آشنايي باشـد از كوشـش اهـل كمـال         آفريده

، و آن بـه دليـل ايـن         نـد گونه متوجه بـه خداوند      اند و همه   است كه به آن متعهد و ملتزم      
بيان شد  » في قلوبهم مرض فزادهم اهللا مرضاً     «: كه در ر  طو   همان است كه خداوند متعال   

 حقيقت به    به ، و طغيان را نخست و     »و يمدهم في طغيانهم يعمهون    «: گويد اينجا هم مي  
پايه استعدادي كه بـا     بر  دهد، و آنگاه كه با گزينش بدي سركشي كرده،           ايشان استناد مي  

و معنـايي بـراي يـاري       . ينـد نما كار بدشان به دست آمده به سوي شقاوت حركـت مـي           
نمودن خداوند متعال جز اين نيست كه  خداوند متعال در سراسر مملكتش فاقد اراده و                

واسطه معلـول اراده قـديم و          است و اينكه هر فعلي هر چند از فاعل بي          ]خاص[قدرت  
ذاتي اوست بدون اولويت خداوند متعال در آن چون جزء اخيـر بـه اراده بنـده حاصـل                   

  .شود مي
و آنچه امداد غيبي اوست چيزي جز رفت و آمد آنان با شياطينشان نيست چون اين                

شده از غيب است، و براي آن علـت          و حركت داراي صورت داده      ) رفت و آمد  (ارتباط  
كننـده را اراده      نزديكي است كه عبارت از اراده منافق است، پس زمانيكه ارتباط تقويـت            

 بر اساس  آن صورت     زيرا ر طغيانش ياري نموده است    كند، پس قطعاً خداوند او را د        مي
خداوند متعـال آنـان را در دو عـالم          . شود ه نفاقي آنان حاصل مي    ها در ماد    علل و معلول  
  .خوار گرداند
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  بحث دوم

  حركت تضعيفي
هاي موجود در فلسفه اين است كه اين شـقاوت و در برابـر آن سـعادت،                  يكي از بحث  

. شـود   حاصل مي   او وج از نقص به كمال، مناسب با حال       درجه و به حركت، و خر       درجه
گردد   ها تصور مي   و به وصف حركت تضعيفي در جهان هستي نسبت به اشقياء و پاييني            

اسـت زيـرا فعـل بـه وصـف          » يمدهم في طغيانهم  «: و آن به دليل سخن خداوند متعال      
يجي قابليـت بـراي   كند كه اين حركت تدر رساند و به آن اشاره مي  استقبال تدريج را مي   

شـود را دارد و آن رفـت و آمـد بـه سـوي                قطع، به قطع ياري و آنچه به آن تقويت مي         
همانا همه ايـن    » إنّما نحن مستهزئون  «: شياطين و برگزيدن نفاق و بدي گفتارشان است       

امور از امداد الهي است كه به بدي اختيار آنان براي آنها حاصل شده وگرنه هيچ امـداد                  
  . و برتر از آن استتريب نيست، خداوند بسيار بزرگديگري از غ

  

  بحث سوم

  استهزاء خارجي
در استناد استهزاء به خداوند متعال اشاره به اين است كه استهزاء داراي مصاديق لفظـي                
و فعلي و خارجي است، اما مصاديق لفظي و فعلي آن روشن است به دليـل جريـان آن                   

  .نسانها با يكديگرابين 
اق خارجي آن است كه  نسبت اسـتهزاء بـه خداونـد متعـال را تـصحيح                  و اما مصد  

شده   نمايد و آن اعوجاج و كجي است كه براي بنده هنگام حركت از فطرت سرشته                مي
شود، مثل ايـن كـه از خانـة           و نخستين الهي به طينت پليد محجوب دوزخي حاصل مي         

كـه او را تـا   ينگونـه   ادوست پرسش كند و شخص او را به سوي آن راهنمايي كنـد بـه              
وسط راه برساند سپس به سوي خانـه ديگـري كـج و منحـرف گـردد، در اينجـا گفتـه                      

  .او را مسخره كرد و بازي داد: شود مي
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كند از بهشتي كه خانـه   و اين همان حال منافق است، زيرا او به زبان ذاتش سؤال مي 
آن خانـه هميـشگي    فطرت الهي اصيل بـه  بر اساسمتّقين است، پس پروردگارش او را      

شـود   مستقيم منحرف مي    گردد و از صراط     كند ولي در بين راه، از مسير برمي        هدايت مي 
پس استهزاء خداوند ! رسد و آيا اين غير از استهزاء است؟ و به خانه اشرار و شياطين مي      

تواند استناد آن به خداوند متعال درست         متعال از امور خارجي است و به همين دليل مي         
ـ باش اختيـار و پليـدي    كه بيان شده اسـت ـ سـوء   طور   هماند و اگرچه سرآغاز انحراف 

  .باطن است كه گاهي آن هم از كارهاي باطل سرچشمه گرفته است
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  ء و اسماعرفان
صحيح باشد ولي سبب جـواز آن       » فعل«اگر نسبت استهزاء به خداوند متعال به صورت         

ترديد در صـورت اول نيـازي         شك و بي     بي شود، زيرا   به نحو اشتقاق جاري بر ذات نمي      
  بــه مظــاهر در منــازل پــايين و در متجلّيــات اســمايي وجــود نــدارد، مــثالً از اســماي  
خداوند متعال اين است كه او عالم و مالك و رب است و براي هر يك از آنها مظهـري                  

شود و داراي حركت به سوي آثـار و خـصوصيات آن             است كه ويژه آن اسم شمرده مي      
  ... .ست ا

شـود تـا     از عناويني است كه بر ذات حمل نمي       ) كننده استهزاء( و اما عنوان مستهزئ   
شود بـه صـورت ديگـري اسـت          منافق مظهر آن اسم باشد بلكه آنچه بر ذات جاري مي          

ستَهزِئُ «مانند قول خداونـد متعـال        چـون آن از معـاني حاصـل در مرتبـه تجلـي و              » يـ  
 آورده  ]فعـل [  است كه به صورت    )بازگشت( اين فايده    فعل است و شايد براي رساندن     

  .شده است
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  اخالق و مواعظ قرآني
كتاب الهي كتـاب    : مستقيم بدان اي برادر ايماني و اي دوست من در راه راست و صراط            

هاي مختلف آن، و كتـاب انـدرز و ارشـاد و راهنمـايي بـه                  دعوت به حق است به گونه     
الي مطالـب    اي انساني است، و خواننده را در البه       ه معارف و اوصاف ارزشمند و صفت     

و از  . نمايـد  هاي معقـول ارزشـمند ادب مـي         داب بشري و رسم   آو داستانهايش به انواع     
شـود كـه مـداراي بـا مـردم از             شود، هرچند گمان مـي      ميآيه  اينجا وقتي كه نظر به اين       

رعايت آن است پـس   خداوند متعال از ديگران سزاوارتر به       ]ليو[. اوصاف انساني است  
و چگونـه ايـشان     ! چگونه به استهزاء آنان راضي شده است و با آنان مدارا نكرده است؟            

اينكه به مداراي با مـردم و        نمايد، با  شان كه حيران و سرگردانند ياري مي        را در سركشي  
  !صبر بر بال و بردباري در موارد ستم و تجاوز فرمان داده است؟

دهد كه منافقين،  اگرچـه بـا شياطينـشان             ايسته نتيجه مي  ولكن تأمل دقيق و تفكر ش     
شان موجـب رسـوايي حـال         آمدند ولي خلوت با آنها و پوشاندن كفر و دشمني           گرد مي 

آنان را در رسوايي انداخت، ميان عـوام و          آنچه   آنان و آشكاري باطن آنها نشده است، و       
د كه آشكار كردند و به كفـر        آبرو گردانيد، آن چيزي بو      توده مردم و نزد خاص و عام بي       

پس خداوند متعال همان را برآنها گرفـت        . اند گواهي دادند   كننده خود و به اينكه استهزاء    
  .و استهزاء نمود و ايشان را در گمراهي و سرگرداني و حيرت كمك كرد

هـاي پـسنديده بـشري و        همه اوصاف انساني و همـه خـصلت       : و اگر خواستي بگو   
 مخصوص  اي  طلوب مطلق نيست، بلكه براي هر يك از آنها اندازه         هاي اخالقي م   پاسداشت

  كه انسان منافق با ديـد بـد بـه رفتـار خـوب ديگـران                 و موارد استثنايي دارد، و هنگامي     
برد و از صبر و بردبـاري ديگـران، بـراي     كند و به زيان مؤمنين از مدارا سود مي      نگاه مي 

 و  عقل مداراي با چنين انـسان منـافق       گيرد،  نابودي اساس و بنياد فرستادگان الهي نيرو ب       
برنـابودي ايـن    را  ديگر  همـ شمارد، بلكه اخـالق و عقـل          بردباري در حق او را روا نمي      

تواند بگويد كه در اين حال، آنها نـه انـسانند و             و كسي مي  . ندكن ميپشتيباني  گروه مردم   
ؤمنين هستند پس از آنها     نه از انواع حيوان، آگاه باش كه آنها دشمن خدا و پيامبر او و م              
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كاالنعام بل هم أضـلّ  الّ ا«گويند    دوري كن و خداوند آنها را هالك سازد چرا دروغ مي          
  ».ترند آنها همانند چهارپايان، بلكه گمراه 1؛سبيالً

اكنون كه براي تو حل اين مشكل آشكار شد پس اي برادر خدايي مـن و اي نفـسي            
 چيـزي از خـدا بتـرس، و بپرهيزيـد چـون راه      كه بين دو پهلوي من هستي، پيش از هر    

مشكل و موانع بسيار است، و اگر در كوشـش خـود ضـعف و در قـواي خـود سـستي             
يابي؟ و آيا با  مستقيمي مي  بيني و به سوي بهشت راه        ديدي، آيا راهي به سوي نجات مي      

ها، بازگشتي هست و به سوي نيستي و قهقراء هـدايت و راهـي اسـت؟                 فرار از مصيبت  
 طرفي النهـار و زلفـاً مـن         ةو أقم الصلو  «رگز، هرگز پس در همه احوال با خدا باش          ه

ها  گمان خوبي   نماز را دو سوي روز و اوايل شب بپادار، بي          2؛الليل إنّ الحسنات يذهبن السيئات    
شود مگر   و از رحمت خدا نااميد مشو چون از رحمت خدا نوميد نمي           » .زدايد ها را مي   بدي

  و نسبت به كار خود بينا باش، چون عطاياي الهي و توجهـات خداونـدي              . گروه فاسقان 
ورزد و شرايط و مقتضيات  ها عشق مي پرورده هاي زماني و روزگار ـ به دست   ـ در همه لحظه

سازد مگر اينكه برخي از آنها به كار تو و در اختيار تو است و آن اراده تو در امور                     را فراهم مي  
  .روزگاران است تا قدم تو نلرزد و رأي و تصميم تو فاسد نگرددو عزم تو بر حوادث در 

همانا رحمت گستردة كلّي و قدرت جامع بسيط ممكـن اسـت بنـده را در حـالي از          
حاالت دربر بگيرد تا به امر الهي برگردد و آن را به اتمام رسـاند و در پيـشگاه او فـاني                      

 و  الأ«ت با مقرّبين و توابين باشد       گردد و روز قيامت با اهل تقوا مشهور گردد و در بهش           
آگاه باش كه براي خداونـد در روزهـاي روزگـار     3؛ فتعرَّضوا لهاالإن هللا في أيام دهركم نفحات أ 

  ».هايي است پس خود را در راستاي آن قرار دهيد شما نسيم
ترين دشمنان اسـت و فـراوان بـه          نفس از بدترين و شديدترين و سرسخت      : و بدان 

دهد مگر پروردگارم رحم كند و نفس منافق حقيقي است، و شيطان همراه،  زشتي فرمان   

                                                 
  .44/  فرقان 1.
  .114/  هود 2.
  .221، ص 68؛ بحاراالنوار، ج 296، ص 1، ج الآللي عوالي : رجوع كنيد به3.
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هاي الهي و نابودي     و بد همنشيني است، جز رسيدن به آرزوهايش را با شكستن حرمت           
خواهـد و قـصد       ها و قوانين كلّي عمـومي و شخـصي خـصوصي در قلبـت نمـي                سنت
و استعينوا بالصبر و    «از  كند؛ پس از خداوند عزيز طلب ياري كن و صبر را پيشه س              نمي

 تا از اين گرفتاري كه تو را دربرگرفته خارج شوي و بـه ايـن بحثهـاي علمـي              1»ةالصلو
هـاي نـوري مـانع كمـال         كيه نداشته باش به اين مفاهيم كلي تاريك و حجاب         تتوجه و   

  .برتر قانع مباش، بلكه كوشش كن تا حقيقت ايمان در تو شكل گيرد
يهدي به اهللا مـن اتّبـع رضـوانه    «راي شما آمده است كه و به يقين كتاب و نوري ب     

خداوند با آن كساني را كـه خـشنودي او را            2؛ورسبل السالم و يخرجهم من الظلمات إلي النّ       
و » آورد ها به سـوي روشـنايي بيـرون مـي     سازد و از تاريكي     هاي سالمت رهنمون مي    گيرند به راه    مي  پي
بگو شما را تنها به يـك چيـز انـدرز            3؛هللا مثني و فرادي   ن تقوموا   أ ةعظكم بواحد أقل إنّما   «

  » .دهم كه براي خدا تك، تك و دو نفر دو نفر برپا خيزيد
رفتاري  پس دوري كن و دوري كن از همنشينان بد و از مداراي با منحرفين و خوش      

با فاسقين و كافرين، كه پيامبر اكرم ـ صـلي اهللا عليـه و آلـه و سـلم ـ در هـر صـبح از         
نشين بد و همسايه بد ـ بنابر آنچه در بعضي اخبـار و روايـات آمـده اسـت ـ هفتـاد        هم

 پس هرگـاه آن موجـود قدسـي حقيقـي الهـي و آن آيينـه كلـي                   4.كرد مرتبه استغفار مي  
گـردد و از ايـن       اش كـدر مـي      جوهري كه بـه امثـال همنـشينان و يـاران شـناخته شـده              

س حال ديگران چگونه خواهد بود پس       نمايد پ  همسايگان و رفيقان شكوه و شكايت مي      
شده ـ از درگاه الهي ـ تا روز قيامت به خداونـد شـنواي دانـا       راندهو از شيطان دورشده 

  .بريم پناه مي

                                                 
  .45/  بقره 1.
  .16/  مائده 2.
  .46/  سبأ 3.
  .باشد حتمالي از مصنّف مي اير باال رجوع كنيد، ولي تفس258، ص 16 به بحاراالنوار، ج 4.
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  تفسير و تأويل

   و مسالكها روشبنابر 
  ها مسلك اخباري

دهـد نـه     و ايشان را پاداش استهزاء مي     » .كند خداوند ايشان را استهزاء مي    ؛  اهللا يستهزئ بهم  «
 و در   1.فضال روايت شده اسـت     بابويه به سندش از ابن     كند چنانكه كه از ابن      استهزاء مي 

اما استهزاي خداوند نسبت به ايشان در دنيا، دستور بـه لعـن             : روايت ديگري آمده است   
آنهـا جـاري     ايشان است؛ با اينكه به دليل اظهار اسالم و اعالم فرمانبري، احكام اسـالم بـر               

و آن زماني كه خداوند ايشان را در سرزمين لعن       : و اما استهزاي خداوند در آخرت     . شود  مي
قرار دهد، و آنها را به انواع عذابهاي شـگفت مجـازات نمايـد، و        ) جهنّم(و خواري رسوايي  

را اسـتهزاء   اين مؤمنين را در بهشت جاي دهد و آنها را بر اين مشركين كه در دنيا  ايـشان                    
  2.هاي نو و جديد را ببينند هاي شگفت و عقوبت  تا اينكه مجازاتكردند آگاه سازد مي

روز واپـسين شـود      هنگـامي كـه      :عباس در تعبيري ديگر روايت شده است       و از ابن  
دهـد، پـس مـؤمنين از صـراط بـه       خداوند متعال انسانها را فرمان به عبور از صراط مـي     

اي : فرمايـد  و خداوند مي  . دنماين و منافقين در جهنّم سقوط مي     وند  ش بهشت رهسپار مي  
گشايد   منافقين را در جهنّم مسخره كن و مالك دري از جهنّم به سوي بهشت مي               3مالك

 در  4اينجا اينجا، از اينجا به بهشت باال رويد، و منافقين هفتاد پاييز           : دهد  و آنان را ندا مي    
ته و براي آنان    رسند درب را بس    كنند تا اينكه به آن درب خروج مي        درياي جهنّم شنا مي   

از ايـن درب بـه سـوي بهـشت          : نمايـد  نمايد و به آنها ندا مي      دري از جاي ديگر باز مي     
شود و  كنند و آنگاه كه به آن رسيدند، درب بسته مي     بيرون رويد و آنها مانند اول شنا مي       

                                                 
  .64، ص 1؛ تفسير برهان، ج 126، ص 1، ج )ع( اخبارالرضا  عيون1.
  .124 ـ 123، ص )ع( تفسير منسوب به امام عسكري2.
  . مالك نام دربان جهنّم است3.
  .هاي آخرت يا به مقدار هفتاد پاييز آخرت  هفتاد سال از سال4.



 687  15تفسير آية 
 

  1. اين كار، پيوسته و براي هميشه ادامه دارد وشود، از جاي ديگر گشوده مي
دهند، و با مـدارا بـا آنهـا رفتـار           ايشان را مهلت مي   »  طغيانهم يعمهون  و يمدهم في  «
دهد كه هرگاه توبه كنند بخـشش        كند و وعده مي    و ايشان را به توبه دعوت مي      . دنكن مي

د و هيچ آزار و اذيتي      نايست   و از هيچ كار ناپسندي بازنمي      »يعمهون«. شود نصيب آنان مي  
الـسالم ـ    ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ و علي ـ عليه  محمد  كه براي آنها امكان داشت نسبت به 

 مگـر  2 روايت شده اسـت السالم ـ  هياينچنين از امام كاظم ـ عل . دادند  و انجام ميندكرد رها نمي
  .شك نادرست است ياينكه اين نسبت ب

  
  روش اهل حديث

عباس نقل شـده     ز ابن كند كه ا   ايشان را براي انتقام از آنها مسخره مي       » اهللا يستهزئ بهم  «
مـسعود و    دهـد، از گروهـي از صـحابه و از ابـن             بـه ايـشان مهلـت مـي       » يمدهم«. است
  3.افزايد، از مجاهد نقل شده است بر آنها مي» يمدهم«و . عباس نقل شده است ابن

 ايشان؛ و نذرهم في طغيانهم يعمهون  «: كند و نظر اول را قول خداوند متعال تأييد مي        
  ».نهيم شان كه سرگردانند وامي  سركشي دررا

في طغيانهم يعني در كفرشـان  : مسعود و گروهي نقل شده است عباس و از ابن  از ابن 
زيـد نقـل شـده     و از ابـن . شـان  في طغيانهم يعني در گمراهـي : و از ربيع نقل شده است 

ود قـرار   مـسع  عباس و ابن   شان، و از گروهي كه در ميان آنها ابن          در كفر و گمراهي   : است
و در روايت ديگـري از      . شان فروماندند   يعمهون يعني در گمراهي   : دارند نقل شده است   

  4.گردانند و سرمجاهد نقل شده است كه يعمهون يعني دو دل 
حيران و سرگردان    در حالي كه     كشد  كسي كه گردن به راست و چپ مي       : و يعمهون 

                                                 
  .64، ص 1، ج  تفسير برهان: رجوع كنيد به1.
  .123 ص ،)ع( تفسير منسوب به امام عسكري2.
  .134، ص 1 تفسير طبري، ج 3.
  .باشد  همه اين روايات در آن مي، رجوع كن135، ص 1 به تفسير طبري، ج 4.
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  1.عباس و مجاهد و ربيع نقل شده است است كه از ابن
  

  روش اهل تفسير

به جهت كيفر استهزائشان، و آيا پـاداش  » كند خداوند ايشان را استهزاء مي؛ اهللا يستهزئ بهم  «
كار بد جز بدي همانند آن نيست؟ و هركس بر شما ستم و تجاوز كند، همانند آن بـا او                    

 اردگذ كند و وامي   كند و در سرپيچي و نافرمانيشان رها مي         و آنها را كمك مي    . رفتار كنيد 
متحير و سرگردانند، و در گمراهي و تاريكي نفساني و در پـرده و پوشـش                در حالي كه    

  .معنوي كه آنها را دربرگرفته قرار دارند
بـه اينكـه زيـان    » كنـد  خداوند ايـشان را اسـتهزاء مـي     ؛  اهللا يستهزئ بهم  «: و نزديك به آن   

كنـد و    ن را كوچك مـي    گردد، يا اينكه خداوند متعال ايشا      استهزائشان به خودشان بازمي   
 سازد و با شيطان مسلّط، در سركشي و كفر و نفاقي كه در آن سرگردان و فـرو                  خوار مي 

  .سازد اند رها مي  رفته
به اينكـه ايـشان را   » كنـد  خداوند ايشان را استهزاء مي؛ اهللا يستهزئ بهم «: و نزديك به آن   

اوند متعال خالف آنچه نـسبت  سازد، و از سوي خد مند مي ها بهره در دنيا به انواع نعمت    
گردد و ايـشان را بـا سـالمتي بـدن و درازاي               شود آشكار مي    به آنها در آخرت انجام مي     

  .نمايد ها و استهزائشان در سرگرداني و گمراهي كمك مي عمر سركشي و اذيت
بـه اطـالع يـافتن      » كنـد  خداوند ايشان را استهزاء مـي     ؛  اهللا يستهزئ بهم  «: و نزديك به آن   

ر اسالم ـ صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ و امثال او بر احوال ايشان، با اينكه آنهـا در    پيغمب
كتمان آن نهايت كوشش را كردند، و احكام اسـالم را بـر آنهـا جـاري و در آخـرت بـا         

كنند و در نتيجه دوزخ جايگاه ايشان اسـت، و آيـا اسـتهزاء               ايشان برخالف آن رفتار مي    
  .»م في طغيانهم يعمهونو يمده«غير از اين است 

                                                 
باشـد و شـرح       نگرد، مي   لدد آمده است كه به معناي سرگردان و كسي كه به راست و چپ مي              ت در منبع، تنها الم    1.

  . رجوع كنيد135، ص 1به تفسير طبري، ج . است) ره(مصنفمطلب از 
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و ايـشان را    » كنـد  نـد ايـشان را اسـتهزاء مـي        وو خدا ؛  اهللا يستهزئ بهـم   «: و نزديك به آن   
دارنـد كـه پايـانش را        كه بدون رهنما و هدف در راهي گـام برمـي           حالي گذارد در  وامي

قدرت الهـي بـا آنـان       و  ندارند سپس در پايان راه، دست       توجهي  شناسند و به نهايتش      مين
انگيز است ايشان را  و اين همان استهزاء خردكننده و مايه تمسخر وحشت. نمايد ورد ميبرخ

دهد و به اين مهلت دادن و كمك كردن و رها نمـودن آنهـا را اسـتهزاء و كمـك                      مهلت مي 
كند يا به قدرت يافتن دشمنانشان از آنها، و با آنكه او همان دوست آنـان اسـت كـه بـه                       مي

  .اند و به حقيقت سرگردانند ند، پس به واقع سرگشته و در شككن نزدش رفت و آمد مي
در دنيا، يا ايـشان     » كند ند ايشان را استهزاء مي    وو خدا ؛  تهزئ بهم ساهللا ي «: و نزديك به آن   

 و ايـشان را  »و يمـدهم «كند  هاي گذشته استهزاء مي را در دنيا و آخرت به يكي از نمونه    
كنـد، و در آخـرت هـم يـاري            آخرت اسـتهزاء مـي     كند يا ايشان را در     در دنيا كمك مي   

كه در طغيان و تجاوزشان سرگردانند زيرا در دنيا بـه دليـل    حالي در» يعمهون«نمايد   مي
ــ و آن خـود طغيـان         پس ايشان در عذاب   . امكان بازگشت آنها به هدايت ياري نشدند      

بيننـد يـا ايـشان بـه      فهمند و نه با چشم مي ـ حيران و نابينايند كه نه با بصيرت مي  است
  .شان در دنيا، در آخرت سرگردانند و نابينايند پاداش سركشي

يـوم يقـول    » «كنـد  خداونـد ايـشان را اسـتهزاء مـي        ؛  اهللا يـستهزئ بهـم    «: و نزديك به آن   
كـم   المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نـوركم قيـل ارجعـوا وراء             

به ما بنگريد تا از نور شـما بهـره          : گويند  زنان منافق به مؤمنان مي     روزي كه مردان و    1ً؛فالتمسوا نورا 

و ايـشان را بـه      » و يمـدهم  «. »شود، به پشت سر خويش برگرديد و نوري بجوييـد           گيريم، گفته مي  
و نـذرهم فـي طغيـانهم        «.كند  مدد مي  2،رسانند را در گمراهي ياري      آنهابرادرانشان كه   

  ».نهيم مي ان كه سرگردانند واش و ايشان را در سركشي 3؛يعمهون

                                                 
  .13/  حديد 1.
  .»الغي واخوانهم يمدونهم في« اعراف 202 اشاره به آيه 2.
  .110/  انعام 3.
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 و بايد خداوند ايشان را استهزاء كند و بايد ايـشان را مـسخره كنـد               : و نزديك به آن   
شان كـه حيـران و        كه مسخره كردند و استهزاء نمودند و ايشان را در سركشي          طور    همان

و سرگردانند ياري نمايد، ولي خداونـد متعـال ايـشان را در نابينـايي و ترديـد و تحيـر                     
نمايـد   زند و آشكار مـي     اندازد يا خداوند متعال استهزاء ايشان را فرياد مي         سرگرداني مي 

هـاي گذشـته يـاري        ولي ايشان را در طغيانشان كه متحير و سرگردانند به يكي از نمونه            
  .كند مي

  
  روش حكيم

در خارج بـه    نه با گفتار و با فعل، بلكه        » كند خداوند ايشان را استهزاء مي    ؛  اهللا يستهزئ بهم  «
اخراج آنان از فطرت سرشته شـده و سرشـت الهـي اولـي بـه فطـرت محجـوب و راه                      

 حقيقت استهزاء و عين خارجي آن       ،و نفاق و سرشت پست، چون آن      ) از حق ( منحرف
بر پايه استعدادهايي كه به بـدي اعمـال   ـ  را  آنها» و يمدهم في طغيانهم«.  استدر بيرون

كند، و به گذر و بيرون رفتن  شده است ـ به واقع كمك و ياري مي باطلشان برايشان حاصل 
در راه   در حـالي كـه       »يعمهـون «؛  كـشاند   و حركت ذاتي طبيعـي مـستقيم مـي         از راه ميانه  

  .سرگردان و مردد و منحرف و كج هستند، پس هميشه در آتشند
كـه بـه زبـان         گاهآن» كند خداوند ايشان را استهزاء مي    ؛  اهللا يستهزئ بهم  «: و نزديك به آن   

زنند، ولي خداوند آنها را از نور نهـادي   ذاتشان هدايت و نجات و رستگاري را فرياد مي 
بـرد    بيرون مي  ،ورد دوم است  اشيطاني كه دست   هاي حيواني و درندگي و     اولي به تاريكي  

به رفت و آمد بـا      ايشان را   » و يمدهم «. پس ايشان را به بهترين نوع مسخره نموده است        
فـي  «كنـد    ارزش و باطلـشان يـاري مـي        فعـال بـي   اينشان و همنشيني با آنها و بـه         شياط

اختيـار و سرپيچيـشان اسـت كـه از افعـال             كه دسترنج سوء  ) شان  در سركشي (» طغيانهم
و همچنين بـه اختيـار خودشـان حيـران و           » عمهوني «آلودشان به دست آمده است،     گناه

  .پليدي خودشان نيستسرگردانند، پس شك و ترديد آنها جز به خاطر 
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  روش عرفاني

پنداشـتند از اسـناد اسـتهزاء بـه           هرگز، هرگز، اگر براي آنچه مي     » إنّما نحن مستهزئون  «
 ،نه ايـشان  » كند خداوند به ايشان استهزاء مي    ؛  اهللا يستهزئ بهم  «خودشان، واقعيتي است پس     

 سـرگردانند در    كه متحير و   حالي و منافقين را به حكم و مقتضاي اسم مضلّ و منتقم در           
  .نمايد شان كمك و ياري مي سركشي

كه به اختيار خـود  » كنـد  خداوند ايشان را استهزاء مي   ؛  ئ بهم زاهللا يسته «: و به تعبير ديگر   
، زيرا سـزاوار اسـت    شدند) شود  كه از مضارع استفاده مي    (مظهر براي اين فعل نوشونده      

استهزاء به كمك كردن و كشاندن     ايشان مظهر اسماء الهي باشند، پس خداوند ايشان را ا           
و از حد خود كه صدر است       » متحير و سرگردانند  در حالي كه     ؛في طغيانهم يعمهون  « كند  مي

تـر از     كنند يعني وجه قلب كه در كنار نفس است و به سوي طبيعت و پـست                تجاوز مي 
و كنند، و يا به دگرگوني وجه قلب و ابطـال صـدر آن در نابينـايي قلـب فـر                     آن سفر مي  

  .شوند تر از آن محشور مي روند و بر باطن طبيعت و پست مي
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  398.................................................................انينيشيو در اخبار و روايات اهل سنت و نظرات پ
  401.......................................................................................................................بحث اجتماعي
  402........................................................................................................ري و تدبريروش اهل تفس

  403........................................................................................................... اهل كالميروش برخ
  404...........................................................................................................................ميروش حك

  405..................................................................................................................يروش عارف اله
  406...................................................................سنج و بلندمرتبه  و نكتهناي بي داناصيروش تشخ

  409.................................................................................................... هشتم سوره بقرههيآ

  411.....................................................................................................واژگان و صرف

  411......................................................................................»من «ة كلممونرايپ : اولمسأله
  412.............................................................................................»الناس «ةكلم : دوممسأله
  415.................................................................................................»منْ «ةكلم : سوممسأله
  418..................................................................... اينكه موصوالت از اسماء معرفه هستندرامونيپ
  419.....................................................................................................................................دهيفا
  420..............................................................................»قولي« كلمه رامونيپ : چهارممسأله

  421...............................................................................................نسبت بين قول و كالم: يآگاه

  423.........................................................................................................قرائت و نزول

  423.........................................................................................................قرائت :بحث اول
  423...........................................................................................................نزول :بحث دوم

  426.........................................................................................................نحو و تركيب

  428.......................................................................................................بالغت و معاني

  428...............ر و مجرور بر موصول كه سزاوارتر به تقديم است جاميوجه تقد :مبحث اول
  428..........................................................................تبعيضيه» منْ«وجه آوردن  :مبحث دوم
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  429....................................................................................»الناس«الف و الم  :ممبحث سو
  430.......................................................................تغيير ضمير مفرد به جمع :مبحث چهارم
  430........................................................................ شبهه در اينجاكي يبررس :مبحث پنجم
  433.....................................................................)باء(وجه تكرار حرف جار  :مبحث ششم
  433......................................................................نفي ايمان زمان حال در آيه :مبحث هفتم
  435.........................................................................ظهور آيه در غير منافقين :مبحث هشتم

  437.......................................................................................................................كالم

  437.............................................................................................حقيقت ايمان :مبحث اول
  438........................................... حال كافر يا منافقياختالف متكلمين در بدتر :مبحث دوم
  438...................................شناسد معذور نبودن كسي كه خداوند متعال را نمي :مبحث سوم

  439............................................................... و معادمبدأ بين علم به ةمالزم :مبحث چهارم

  441.........................................................................................................................فقه
  445...................................................................................................................................هيآگا

  446........................................................................................................عرفان و ارشاد

  449....................................................................ها بنابر مسالك و روش تفسير و تأويل
  449.....................................................................................................................ونيروشن اخبار

  450...............................................................................روش اهل تفسير و اهل روايت و حديث
  450..............................................................................................................................روش فقيه

  451...........................................................................................................................روش متكلم
  453.......................................................................................................روش اهل عرفان و ايمان

  455....................................................................................................... نهم سوره بقرههيآ

  457.....................................................................................................واژگان و صرف

  457..........................................................................................»خادعون «ةكلم : اولهلأمس
  460........................................................................................»يخادعون«هيئت  : دوممسأله
  461..............................................................................................»نفس «ةكلم : سوممسأله
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  463.................................................................................................................................ياريهش
  464...................................................................................................................................آگاهي

  465.....................................................................................................................قرائت

  467.........................................................................................................تركيبو نحو 

  469................................................................................................بالغت و علم معاني

  469.......................................................................وقوع خدعه بر خداوند متعال :وجه اول
  470.............................................................................داللت مخادعه بر اشتراك :ه دوموج

  471..........................................................................مشاركت مؤمنين در نيرنگ :وجه سوم
  472............................................................................................ جهت نيرنگ:وجه چهارم
  472...............................................................................................عموميت آيه :وجه پنجم
  473................................................................................................سبب خداع :وجه ششم
  473........................................................ رسوايي منافقينةاسلوب آيه براي افاد :وجه هفتم
  474..........................................................عدم اختصاص آيه به گروهي خاص :وجه هشتم
  475.....................................................................................»إلّا أنفسهم «ياستثنا :وجه نهم
  476......................................................... منقطعيبر استثنا» و مايشعرون«داللت  :وجه دهم

  477......................................................رنگي بودن نيقي حقاي ي مجازرامونيپ :وجه يازدهم

  478.......................................................................................................................كالم

  478.........................................................يامبر گرامي ـ  صلي اهللا عليه و آله و سلم ـعلم پ

  480.....................................................................................................................فلسفه

  480.........................................................................استناد فعل به خداوند متعال :بحث اول
  481.......................................................................................... اعماليامدهايپ :بحث دوم

  483.....................................................................................................................عرفان

  483..................................................... داراي همه كماالت ذاتاسمِ» اهللا «ةكلم : اولمسأله
  484......................................................... نيرنگ خداوند متعال است،هر نيرنگ : دوممسأله
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  485...............................................................................................پند و اخالق و ادب    

  488................................................................................................راهنمايي و بزرگداشت

  490....................................................................ها بنابر مسالك و روش تفسير و تأويل
  490.....................................................................................................................ها يروش اخبار

  491....................................................................................................................ريروش اهل تفس
  493...........................................................................................................................ميروش حك

  494..........................................................................................................................روش عارف

  495...................................................................................................... دهم سوره بقرههيآ

  497.....................................................................................................واژگان و صرف

  497...................................................................................»مرض «ةدرباره كلم : اولمسأله
  499........................................................................»مرض«درباره مصدر بودن  : دوممسأله
  500................................................................................................»زاد «ةكلم : سومهلأمس

  501...................................................................................................................................آگاهي
  502............................................................................................»كان «ةكلم : چهارممسأله
  504....................................................................................»اليم«درباره كلمه  : پنجممسأله
  505............................................................................................»كذب«كلمه  : ششممسأله

  506.....................................................................................................................قرائت

  508.........................................................................................................نحو و تركيب

  510................................................................................................بالغت و علم معاني

  510..................................................................»في قلوبهم« مقدم داشتن رامونيپ :وجه اول
  511.............................................................................»زادهم اهللا مرضاً«پيرامون  :وجه دوم
  511..........................................................................................مجازبودن مرض :وجه سوم

  512.................................................................عالنسبت زيادت به خداوند مت :وجه چهارم
  514......................................................................................مفرد آوردن مرض :وجه پنجم
  515.....................................................................................»مرض« نكره بودن :وجه ششم
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  516...........................................................................................هيبالغت آخر آ :وجه هفتم
  517....؟»في صدورهم مرض«: و نگفته است»ي قلوبهم مرضف«: چرا گفته است :وجه هشتم
  518...................................................................................توصيف عذاب به اليم :وجه نهم

  519.........................................................................................................................فقه

  519......................................................................................دعا بر ضد منافقين : اولمسأله
  520..............................................................................................دروغحرمت  : دوممسأله

  523.......................................................................................................................كالم

  525.....................................................................................................................فلسفه

  525..................................................................................ات و شرورفاعل خير :بحث اول
  527......................................................................تت اسشيئيت شيء به صور :بحث دوم
  528..................................................................................... ذاتةراض جلوأع :بحث سوم

  529.........................................................................................عقاب و ثواب :بحث چهارم

  531.......................................................................................................عرفان و اخالق

  531................................................................................... الهييشرور و اسما : اولمسأله
  532................................................................................................انواع عذاب : دومهلأمس

  534..........................................................................................حتياخالق و پند و نص    

  536...................................................................ها و مسالك مشرببنابر  تفسير و تأويل
  536.....................................................................................................................ها يروش اخبار

  537....................................................................................................................روش اهل تفسير
  539...........................................................................................................................روش حكيم
  539.........................................................................................................................مسلك عارف
  540....................................................................................................................ناي بيمسلك دانا

  541.............................................................................ات يازدهم و دوازدهم سوره بقرهيآ

  543.....................................................................................................صرفو ان واژگ

  543..................................................................................................»إذا «ةكلم : اولهلأمس
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  547...............................................................................................»فساد «ةكلم : دومهلأمس
  548....................................................................... نهي و ماضية صيغرامونيپ : سومهلأمس

  549..........................................................................................»أرض «ةمكل : چهارممسأله
  551..................................................................................»إنّما «ةكلمپيرامون  : پنجممسأله
  553.................................................................................»نحن« كلمة رامونيپ : ششممسأله
  554.......................................................................................»مصلحون«كلمة  : هفتممسأله
  555....................................................................................»أال «ة كلمرامونيپ : هشتممسأله
  557....................................................................................»لكن« كلمة رامونيپ : نهممسأله
  558...................................................................................»اليشعرون «رامونيپ : دهممسأله

  561.....................................................................................................................قرائت

  563.........................................................................................................تركيب و نحو

  566.......................................................................................................الغت و معانيب

  566..................................................................................................هيناف آياست :وجه اول
  566.......................................................به صورت مجهول» قيل«وردن  آرامونيپ :وجه دوم
  567.................................................................................... نهي از فسادرامونيپ :وجه سوم

  568...................................................................................تقييد فساد به زمين :وجه چهارم
  569...................................................................»إنّما نحن مصلحون«تأكيدهاي  :وجه پنجم
  570................................................................................. متعلّق اصالحرامونيپ :وجه ششم
  570.................................................................... صدق و كذب منافقينرامونيپ :وجه هفتم

  572......................................................................................»اليشعرون«متعلق  :ه هشتموج
  572............................................................................... استدراك در آيهرامونيپ :وجه نهم

  574...............................................................................................................الخط  رسم

  575.........................................................................................................كالم و اصول

  575................................................................................. تكليف جاهلرامونيپ : اولمسأله



  تفسير سوره بقره 710

  576..................................................................................تكليف كفار به فروع : دوممسأله
  577..................................................................................مالك صدق و كذب : سوممسأله

  578.........................................................................................................................فقه

  580.........................................................................................بحث فلسفي و اجتماعي

  582...........................................................................................................پند و اخالق

  584...................................................................ها بنابر مسالك و مشرب تفسير و تأويل
  584.....................................................................................................................ها روش اخباري
  584.......................................................................................................................نيروش محدث

  585...............................................................................................................راه و روش مفسرين
  587............................................................................................................هاي ديگر  روشريتفس

  589.................................................................................................وره بقرهه سيزدهم سيآ

  591.....................................................................................................واژگان و صرف

  591..................................................................................................»كما«كلمة : اولمسأله
  593...........................................................................................»السفهاء«كلمة  : دوممسأله
  595............................................................................................»علم «رامونيپ : سوممسأله

  596.....................................................................................................................قرائت

  597...............................................................................................................الخط رسم

  598.........................................................................................................نحو و تركيب
  599...................................................................................................................................آگاهي

  600.......................................................................................................بالغت و معاني

  600........................................................................................وجه تأخير اين آيه :نكته اول
  601...............................................................................................»قول «ندهيگو :نكته دوم
  601.....................................................................................تشبيه به ايمان مردم :نكته سوم

  602.......................................................................»النّاس«الم الف و  رامونيپ :نكته چهارم
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  604................................................................................... در آيهري فراگبيترغ :نكته پنجم
  605............................................................................................گوينده سخنان :نكته ششم
  605....................................................................خروج آيه از حد نفاقپيرامون  :نكته هفتم
  607.........................................................................نسبت سفاهت به مسلمانان :نكته هشتم
  608..............................................................................سفاهت نسبت به يناآگاه :نكته نهم
  609.......................................................... تعارض پنداشته شده در آياترامونيپ :نكته دهم

  611.........................................................................................................................فقه

  611.......................................................................................شرط ايمان و اسالم :فرع اول
  612.............................................................................................نجاست منافقين :فرع دوم
  613.................................................................................................توبه منافقين :فرع سوم

  614...............................................................حرمت طريقه و روش اهل تأويل :فرع چهارم

  616.....................................................................................................................اصول

  617....................................................................................................................آگاهي

  618.....................................................................................................................فلسفه

  619............................................................................................پند نيكو و خيرخواهي

  621................................................................................................بحث علمي عرفاني    

  623...................................................................ها بنابر مسالك و مشرب تفسير و تأويل
  623.....................................................................................................................ها يروش اخبار
  624.......................................................................................................................نيروش محدث

  624....................................................................................................................روش اهل تفسير
  627................................................................................................................روش حكيم عارف

  629.............................................................................................. چهاردهم سوره بقرههيآ

  631.....................................................................................................واژگان و صرف

  631....................................................................................»لقي« كلمة رامونيپ : اولمسأله
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  632....................................................................................»خال« كلمة رامونيپ : دوممسأله
  634...............................................................................»شيطان« كلمة رامونيپ : سوممسأله
  636..................................................................................»إنّا «ة كلمرامونيپ : چهارممسأله
  636.........................................................................»مستهزئون« كلمة رامونيپ : پنجممسأله

  638............................................................................................شأن نزول و تاريخ آن

  639.....................................................................................................................قرائت

  641.........................................................................................................نحو و تركيب

  643.......................................................................................................بالغت و معاني

  643...............................................................وقوع حوادث به ترتيب نزول آيات :وجه اول
  643....................................................................................»ايمان«تكرار قول به  :وجه دوم
  644....................................................... تأكيد هنگام گفتگوي با شياطينرامونيپ :وجه سوم

  645..........................................................»إلي «تعديه و متعدي شدن خلوا به :وجه چهارم
  646......................................................................................»شياطينهم«مراد از  :وجه پنجم
  647............................................ ديگر در تأكيد هنگام گفتگوي شياطيناي نكته :وجه ششم
  648......................................................استهزاء و مسخرگي شغل يهوديان است :وجه هفتم
  649..................................................................فرق بين منافقين و شياطين آنها :وجه هشتم

  650.....................................................................................................................اصول

  652.....................................................................................................................فلسفه

  653...........................................................................................پند و حكمت و اخالق

  655...................................................................ها و مسالك بنابر مشرب أويلفسير و تت
  655........................................................................................................................باريروش اخ
  656........................................................................................................................نيشيمفسران پ

  657........................................................................................................................روش مفسرين
  659.......................................................................................................................ها  مشربگريد

  659...........................................................................................................ري فرد آگاه و بصريتفس
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  661................................................................................................. پانزدهم سوره بقرههيآ

  663.....................................................................................................واژگان و صرف

  663............................................................................................هيئت استقبالي : اولمسأله
  663..................................................................................................»مد«كلمة  : دوممسأله
  665............................................................................................»طغيان«كلمة  : سوممسأله

  666...................................................................................................................................آگاهي

  667.....................................................................................................................قرائت

  668.........................................................................................................نحو و تركيب

  669.......................................................................................................بالغت و معاني

  669....................................................................... استئناف و عدم عطفرامونيپ :وجه اول
  669................................................... استهزاءي آوردن صيغة استقبال برارامونيپ :وجه دوم
  670...................................................................نسبت استهزاء به خداوند متعال :وجه سوم

  671....................................................................... خداوندي استهزايچگونگ :وجه چهارم
  671........................................................................استناد مدد به خداوند متعال :وجه پنجم
  672............................................................................. بودن آيهي انشايرامونيپ :وجه ششم
  673.................................................شوند رامون آنچه به آن تقويت و ياري مييپ :وجه هفتم

  675.........................................................................................................................فقه

  677.......................................................................................................................كالم

  679.....................................................................................................................فلسفه

  679......................................................................استناد گزاف به خداوند متعال :بحث اول
  680..........................................................................................حركت تضعيفي :بحث دوم
  680.........................................................................................استهزاء خارجي :بحث سوم

  682.......................................................................................................عرفان و اسماء

  683............................................................................................اخالق و مواعظ قرآني
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  686....................................................................ها و مسالك بنابر روش تفسير و تأويل
  686...................................................................................................................ها يمسلك اخبار

  687..................................................................................................................روش اهل حديث
  688....................................................................................................................روش اهل تفسير

  690...........................................................................................................................روش حكيم
  691.........................................................................................................................روش عرفاني

  
  




