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   بقرهآيه شانزدهم سوره
  

 تحبِ ر بالهدي فمااللةَا الضَّورَتَ اشْ الذينَكولئاُ

تتُجارم هكانُ او موا متَهينَد  

پس  ،اند هيدرخ هدايت را به گمراهينان كساني هستند كه آ«

  ».يافته نبودند راهنان سود نداد و آسوداگري 
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  پيش زمينه
آن بر   »البيان« دره است و    ، يك آي  اين خود است كه   معروف و مشهور    پيش صاحبنظران   

 آيه پيـشين    ن را دنبالة  آ،  آيهاين  سير  فدر ت  ، از مفسران  گروهي 1،ادعاي اجماع شده است   
 بطالن ادعايبر موجود نزد عامه و خاصه هاي   قرآن2.اند دهشمر آنمتعلقات  از دانسته و

  3.شددر اين موضوع بيان  مطالبي سودمند  بقرهةسوراوايل بحثهاي در  .نان كافي استآ
  
  

                                                 
 .111 ، ص1، ج البيان مجمع: گاه كنيد به ن.1
  ،  تفـسيرالمنار  :رجوع كنيـد بـه     ،412ص   ،1، ج    تفسير القرآن الكريم   ؛28ص   ،1، ج   ويلأرارالت انوارالتنزيل و اس   .2

 .92 ، ص1، ج و تفسير ابن كثير 171 ، ص1 ج
 . مبحث سوم در تعداد آيات آن، مقام اول، بقره.3
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  رفواژگان و ص

  اول  مسألة

  »اشتراء«پيرامون كلمة 
  و آمده اسـت ، مالك آن چيز شد و نيز به معناي آن را فروختروشخريد و ف  با   :اشتراه

را بگيرد عمل اشـتراء     ديگري   هر كسي چيزي را رها كند و         :آمده است الموارد   در اقرب 
و  بـه تمـسخر گرفـت      يعنـي او را      ؛شري فالنا  ،و در لغت  را دربارة آن انجام داده است       

شـراء و    آمده است كه  مفردات راغب و در1.خوار كرد و به خاك ماليد  و را   اگفته شده   
 بيشتر به   »ابتعت« و   ، بيشتر به معناي بعت    »شريت« :گويد مي اينكه   تا.. .بيع متالزم هستند  

 كـه   شراء و اشتراء در هـر مـوردي       به كار بردن    : گويد   مي سپس.. .آيد   مي معناي اشتريت 
   2. جايز است،آيد  ميچيزي بدان به دست

مبادالتي است   مخصوص   ،آياكه    اختالف است  ء،اشترادر مفهوم    اينكه   گزيدة سخن 
 يعنـي   ، مخصوص مبادلـة خـاص     بلكه ،استو عوض و معوض     ن   مثم  ثمن و  كه در آن  

هـر  بـه معنـاي    آيـد     مـي لموارد بر ا گونه كه از اقرب   يا آن  و ؟است ]خريد و فروش  [ »بيع«
 ؛شـود  رفته مي كار گ ه   عقود ب  ديگرمعناي اخص داشته ولي در       اينكه   و يا است   اي  مبادله

                                                 
 .588 ، ص1، ج الموارد  اقرب.1
 .260، ص  المفردات في غريب القرآن.2
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 در  ،»خـرد  تـرين بهـا او را مـي        با گـران   ؛إنما يشتريها بأغلي الثمن   « 1:)ع(چنانكه در سخن امام   
كـه در     آراء و اقـوالي اسـت      ، آمده است  به زن اجنبيه به انگيزة ازدواج     جواز نگاه كردن    

  .كتاب البيع ذكر شده است
 بـر حـسب   ،هـا  يل و ملتدر آغازِ تشكيل قبا لفاظ ا؛تر است حقيق نزديك ت به   آنچه  

 سپس گسترش يافته و     ،اند   وضع شده  ،براي معاني حسي و امور مشهود     كاربردهاي اولي   
 بـه معـاني     ،... فكـري و   از پيدايش تمدن و شهرنشيني و پيدايش شهرها و پيشرفت         پس  
  . استسرايت كرده ، عرفاني و شعري و عقلي،لي امور تخي،ذوقي

 كنايـه و    ، اسـتعاره  ،مجـاز بـه صـورت     ي  گاه: تسگونه ا به دو    ،لغتدايرة  گسترش  
 معنـايي   ،لفـظ  اينكـه    يعنـي  ،حقيقت ثـانوي  زماني به صورت    و  است  اقسام ديگر مجاز    

اما .  اين بحث كلّي لغات است     ؛ آن گسترش پيدا كند     اولي  مفهوم دايرةو يا   بگيرد  جديد  
 چـه  ينكـه    ا اما. استتر    اين موارد به حقيقت نزديك    مجاز آن در     ،در خصوص اين لغت   

مجمـع  «پس آنچـه در     . شود  روشن مي  ،بالغت و معاني  هاي    ثاست در بح  ي  نوع مجاز 
   . از تحقيق استدور ،آمدهديگر كتابها  و 2»البيان
  

   دوممسألة

  »ضاللت«كلمة  پيرامون
 لّ      .  پيش از اين گذشت    ،معناي هدايت . ست اهتداء ا  ضاللت ضدض اما ضاللت از ضلّ يـ

 بيـان  )و ال الـضالين   ( در اين خـصوص در ذيـل         سودمنديلب  مطا. ضالال و الزم است   
  .شد
  

                                                 
 .1 حديث ،36 باب ،و آدابه مقدماته  ابواب و، كتاب النكاح،59ص  ،14عه، ج الشي  وسائل:جوع كنيد به ر.1
 .53 ، ص1 ، جالبيان  مجمع.2
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   سوممسألة

  »ربح« كلمة پيرامون
بِحيربح ،في تجارته  ر  بحا يعني      ربو برد و كسب كرد    سودحا و ر »در آن :  تجارته ربحت 

با و ربح  ]سود[اسم چيز سودبر است  ،ربح ح وب رِ.سودبر است ،تجارتآن   و »سود برد 
1.برند مي ]ميسر[ از قمار آنچهبه معناي  ،متحرك باء  

و در مفردات راغب به معناي       2.در تاج العروس ربح به معناي رشد در تجارت است         
هنگامي  ،عرب. داند دهد مي  ميابن اعرابي آن را اسم آنچه سود  3. حاصله در معامله   سود

 اه تجـارتي سـود    گـ  رو هـ   ،»ربحت تجارتـه  « :گويد  برد مي    مي كه كسي در تجارت سود    
  اسـت كـه سـود      »تاجر«چون در حقيقت     ؛شود   مي گفته »بحة را ةتجار« نيز مجازاً    برد  مي
  4.»تجارت«نه  برد مي

خالي و افزايش   دانان، از تفسير و معناي ربح به رشد           كلمات لغت آنچه روشن است    
 ديگراني كه ربـح را در مفهـوم عرفـي آن تفـسير              و مفسران و   انرحاخالف ش ه  ب ؛است

 كه آنچـه در ايـن       كنند  مي كه تاج العروس و ديگر منابع گمان         رسد   مي و به نظر  اند    ردهك
 بـا  ، است كه نزد آنـان اسـت       چيزيلغت آمده و آنچه از ابن اعرابي نقل شده بر خالف            

وي سخنان  .  از تجارت است    نزد ابن اعرابي معناي حاصلِ     »دهد   مي آنچه كه سود  «اينكه  
بـه دنبـال مـال رفـت و آن را بـه              ،در تجارت خود  «  را به  »كسب في تجارته  «آنان يعني   
  .رف كسب و طلب نه ص،كند مي تفسير »دست آورد
دارد هـر   پيچيدگي و ابهـام وجـود       نوعي   ، اين لغت به حسب علم لغت      در ،خالصه

 برِسـود  ،همچنـين بـه احتمـالي      .شن اسـت  چند معنايش به حسب عرف و استعمال رو       
زيادي نچه در حقيقت    زيرا آ  ؛استمجازي  سودبر   ،نو صاحب آ  است   »سرمايه« حقيقي

 ةتجـار «ه   كـ  ن شهرت يافتـه   نانزد آ نچه   پس آ  .مال مورد تجارت است   آورد    و افزوني مي  
                                                 

 .382، ص 1الموارد، ج  اقرب .1
 .140 ، ص2 ، جالعروس  تاج.2
 .185 ، ص المفردات في غريب القرآن.3
 .140 ، ص2ج  العروس، تاج .4
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  .است پيش من روشن نيستمجاز » رابحه
 ود سـ  كنـد   مـي نجا كـه تجـارت       از آ  ، زيرا تاجر  باشد؛حقيقت  دارد كه   احتمال  و نيز   

 سبب و علت    ، سرمايه و تجارت   »صاحبِ«هر يك از     ،ست كه پيدا  همانگونه پس   برد  مي
  .سود و افزايش است

  

   چهارملةمسأ

  »تجارت« كلمة پيرامون
 وردنگردش در آ به ـ  به كسر تاء ـ  جارةت . يعني داد و ستد كرد و تجارةًراًج تَرُجِتْ يرَجِتَ

   1.شيدت را داشته با تجارت آخر:شود  ميمجاز گفتهبه  و مال به هدف كسب سود است
 ،كلمـه يـك   تائي كه بعد از آن جيم بيايد غير از اين            ، عرب لغتدر  است   ه شد گفته

  2. است»وجاه« هم »تجاه« وجود ندارد و اصل
 و سود منفعتدنبال  ، كه معناي آنشود  ميديگر، ظاهربع البيان و برخي منا  از مجمع

 از تحقيـق دور     لـي  كه فهميده شد لغت اسـت و       طور  همان ،منشأ آن  3.در بيع رفتن است   
 »به هدف كسب سـود     ،دن مال به گردش درآور  « :تجارت به معناي   ،ينهمبراي   و   ،است
اء يكي از مـصاديق  يع و شرپس ب. تفسير شده است » به گرداندن سرمايه براي سود    «و يا   

طـل إال أن تكـون      بالباال تأكلوا أمـوالكم بيـنكم       «:  و چه بسا آية     تجارت است  شنور
 مگـر  ؛نخوريـد ] ميـان خودتـان    [به باطـل  را   تاناموال !ندگانيمان آور ااي   4؛متجارة عن تراض منك   

زيرا اين مقام با تعميم  ؛قول مذكور را تأييد كند  ».يكديگر باشد تجارتي با رضايت    بر پاية   اينكه  
  .مفهوم تجارت مناسبت دارد

                                                 
 .74 ، ص1الموارد، ج  اقرب .1
 .73 ، صدات في غريب القرآن المفر.2
  .143ص  ،1 ، جالبيان  مجمع.3
 .29/ نساء . 4
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   قرائت
روايت شـده بنـابر     » ووا« به كسر    1»اشترَوِا الضاللة «از ابن اسحاق و يحيي بن يعمر         ـ  1

  2.اصل التقاي ساكنين
 واو را به خـاطر      ،وي عد سمالِنَب يعني ابو  ز ابو زيد انصاري روايت شده كه قَع        ا ـ  2
  3. آن نيز مفتوح استپيش ازهر چند كه . فتوح خوانده استم  فتحهسبكيِ
  4.را جايز دانسته است» واو«ندن مضموم خوا مهموز و ،كسائي ـ 3
ه مـضموم شـد    »واو «:گويد   مي سيبويه ، به ضم واو   »اشتروا« وجه قرائت    و اما در   ـ  4

  ابـن كيـسان    5.»و أن لَوِ اسـتقاموا علـي الطريقـة        « مانند   ، اصلي فرق كند   با واوِ است تا   
زيرا كه ضمه از جـنس آن حـرف          ؛ از ديگر حركات است    سبكتر ،ضمه بر واو  : گويد  مي

 ضـمه   حركـت  ،واو ، صـورت گرفتـه    »نُنح«همچنانكه در مثل    : گويد   مي است و زجاج  
  7ـ6. استفتهپذير
  آن را با فتح كه     ،بقيه إماله و   را بنا بر لهجة بني تميم با       »الهدي« ،حمزه و كسائي   ـ  5

  8.اند ت كردهلهجة قريش است قرائ
تجارت خاصـي   آنان   براي هر كدام از    اينكه    را به گمان   »تجارتهم« ،ابن ابي عيله   ـ  6
  9. قرائت كرده است»اتهمتجار«يعني  ، جمعصورته ب ،بوده

                                                 
 .16  / بقره.1
 .210 ، ص1، ج  الجامع ألحكام القرآن.2
 . همان.3
 .71 ، ص1 ، ج البحرالمحيط،210، ص1، ج  الجامع ألحكام القرآن:جوع كنيد به ر.4
 .16 /  جن.5
 .210 ، ص1 ، ج الجامع ألحكام القرآن:جوع كنيد به ر.6
در اشتروا، واو اصلي كلمه به التقاي ساكنين حذف شده و واو باقيمانده، واو جمع اسـت، و در لَـو، واو اصـلي        .7

آيد كه در نَحـنُ  نيـز نـون            است، بنابراين مكسور شده است، و سخن زجاج اين است كه ضمه براي جمع مي              
 .مضموم شده است

 .71 ص، 1 ، ج البحرالمحيط:نگاه كنيد به .8
  .همان .9
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 8     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3سير قرآن جلد تف

 قرائـت موجـود و رفـتن بـه سـراغ ديگـر               رها كردنِ  ،صيل بيان شد   بر آنچه به تف    بنا
پيش از اين به منشأ بروز اختالف در قرائت اشاره كرديم و             .شديداً ممنوع است   ،قراآت

 و حـشرهم    خذلهم اهللا ـ   هاي اسرائيليان  از دسيسه  ، قراآت اين اختالف  احتمال داديم كه  
نظـر بـه تحريـف    نيز ترين روش و  به آسان ، قرآن تحريفاست كه به قصدـ مع اعدائه  

  .آن را پيش كشاندند ، آنتورات و غير
  

  دنباله

 ،حركت دادن به كـسر اسـت   ، سكون است و اصل در التقاي ساكنين   ، جمع اصل در واوِ  
 ولي روش و عـادت      ،شود   مي نده واو خوا   به كسرِ  »لةضاللَوِ ال «  و »لةأوِ الضال «چنانكه  هم

نَّ لترو« بر آن اتفاق نظر دارند مثلْ ، بر ضم است و در برخي آيات       اينجاطبيعي عرب در    
 ولـي   ؛ در كالم سيبويه گذشت     كه باشدهمان    راز اين كار   شايد و   2؛»لتبلونَّ « و 1»الجحيم

و ه اسـت    خيـالپردازي شـد   ذوقياتي اسـت كـه       بوده و پسند و استحسان آنها      ،آن توجيه 
  .واقعيتي ندارد

                                                 
 .6  / تكاثر.1
 .186  / آل عمران.2
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  اعراب  و نحو
سـت اشـاره   و خبـر ا   بتـدا مدر حقيقـت     آنچه   همبتداست و ب   ،بر حسب مشهور   »اولئك«

بـه ديگـر عنـاوين و        ،اين كلمه چنانكه در جاي خود ذكر شده است و از آنجا كه             ؛دارد
ـ « كلمـه     ديگـر  احتمالدر   خبر است و     »الذين« ة كلم ،كند  ميافراد خارجي اشاره        »ذينال

فمـا  «صـله و   »اشتروا الـضاللة «  پس؛با متعلقاتش مشار اليه استـ با معنا و مفاد آن ـ  
تُهمربحتخبر است » تجار .  

 »اولئـك الـذين   « جواب شرط مـستفاد از     »فما ربحت تجارتهم  « : گفته شده  همچنين
 عنـد   رهمفلهـم أجـ   يل و النهار سرّاً و عالنيـة        لّ بال الذين ينفقون أموالهم  « :مانند ،است
الذين يدخلون الدار   « : و مانند اين سخن    .باشد  جواب شرط مي  » فلهم اجرهم « كه   1»ربهم

  2».شوند براي آنها درهم است  ميخانه؛ آنانكه وارد رهمفلهم الد
 هر  و 3.فقائم گفته است    زيد :تصريح كرده درستي اين كالم    رضي در جايي به     شارح  

  تر به واقـع      نزديكنيست ولي   ه خودي خود دور     ب  باشد داخل در خبر  در اينجا    فاءچند  
عطـف   كه جمله را بر جمله       باشدعاطفه   ،اين است كه فاء   ـ    كه ذكر كرديم   طور  همانـ  
  .باشدعطف بر محل و يا عطف بر چيز ديگري  اينكه بدونكند  مي

كه جملة دوم ارتباطي با جمله اول نداشته         ه بر جمل  عطف جمله  درتواني بگويي     مي
 متوهم  سببيت و عليت   ،بخاطر ترتّب ما  ورد  ماما در    ؛واقع معنايي ندارد  در   ،طفعباشد    

ه و ب  . زيرا كه مترتب بر آن است      ؛حيح است لي ص  عطف جملة دوم بر او     ،ميان دو جمله  
و ما  «شدهعطف شده و گفته    ،با واو  دوم   جملة ، سوم و دوم   ةب ميان جمل  تّ عدم تر  دليل

ما كـان الـذين     « يا   » باولئك إليهما كان المشار    «؛ يا   »ن اولئك و ما كا  «يعني   »كانوا مهتدين 

                                                 
  . »كننـد، پـاداش آنهـا نـزد پروردگارشـان اسـت        آنانكه مالهايشان را شـب و روز، پنهـان و آشـكار انفـاق مـي               « .1

 )274  /بقره(
 .72ص  ،1 ، ج البحرالمحيط:جوع كنيد به ر.2
 .101ص  ،1 ، جالكافيه شرح: جوع كنيد به ر.3
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 10     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3سير قرآن جلد تف

و در  1.باشـد  خبـر آن  »مهتـدين « ناقـصه و  ،»كـان «اينكـه   ؛ بنـابر  » بالهـدي  لةاشتروالضال
كه بـر وقـوع كـار و زمـان          است  فعلي حقيقي    ها  گاهي وقت  »كان«البيان آمده كه     مجمع

 »تجارتي صورت گيـرد   اينكه   مگر« معناي   كه به  »ا أن تكون تجارةً   إلّ« : مانند ،داللت دارد 
  2.است

 ،در جايي .  آمده است  منصوب »إلّا أن تكون تجارةً   « در   ةروشن است كه تجار    ،البته
  خبر است و مبتدا و اسم كان محـذوف         ، بر اساس نصب   3.استبه رفع هم خوانده شده      

آمـده   »الـذين « بـر صـلة    »فما ربحـت  « حيان از عطف جملة    اما آنچه در كالم ابن    . است
كه شود     مي زيرا معنايش طوري  چنانكه روشن است     ؛با ذوق سليم ناسازگار است     4است

  .شود حاصل نمي ،ترتبي ميان دو جمله
  

                                                 
و در واو  . باشـد   در جملة و ما كانوا مهتدين، كان فعل ناقصه و واو مبتداي آن و مهتدين خبر مـي                 توضيح آنكه،    .1

كه جمع است سه احتمال داده شده است يا اولئك، يا مشاراليه به اولئك، يا كساني كه گمراهي را بـه هـدايت                        
 .خريدند

 .143 ، ص1، ج البيان  مجمع.2
 .231 ص، 3، ج  البحرالمحيط:جوع كنيد به ر.3
 .72، ص 1، ج  البحرالمحيط.4
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  بالغت و معاني

  وجه نخست

  مقاماستيناف پيرامون 
حـرف و    نه ابتداي بـر    مقام استيناف است نه عطف و      ، معلوم شد كه مقام    پيشين در آية 
 زيـرا در فهـم مـراد از         ؛كنـد  ر ضاللت را نسبت به آنان تأكيد مـي         حص ، استيناف اينگونه

  .عطف نيست شان نيازي به قرينه و و فسادگمراهي روشني به خاطر »اولئك«
  

  وجه دوم

  »اولئك«آوردن پيرامون 
 ،نـشده   به دور وضع     ه براي اشار  »اولئك«كه  معلوم شد    ،پنجم از سورة بقره     ذيل آية  در

 گاهي براي دور بـه جهـت        ،دور براي   آن و به فرض وضع      ت،اي كه در آن اس      با خدشه 
نزديكيِ  اينكه    و آيد  ميمعنوي  رساندن دوري   براي   گاهي   و. آيد  بزرگداشت و تعظيم مي   

  .پس در آن تأمل كن .محسوس استهمانند نزديكي محسوس نا ملموس و غيرِ
  

  وجه سوم

   در آيهليهمشاراپيرامون 
از همـين   .  خود را برود   و خيالي راه  تا هر فكر     ؛ست اهمال ا  ،يكي از وجوه بالغت كالم    

  :لذا گفتـه شـده     ؛توان اختالف كرد    مي در آن  اينكه   و يا اند     كرده ليه اختالف ارو در مشار  
ــوا و« ــذين آمن ــوا ال ــ1»إذا لق ــداهللا ب ــازل شــده   در خــصوص عب ــاران او ن ــي و ي   ن اُب

                                                 
 .14  / بقره.1
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 ،نظـر بنـابراين    2. اسـت  در مـورد همـة منافقـان       همة اين آيـات      : و نيز گفته شده    1.است
  .باشداعم از آنان  اينكه  مخصوص به آنان و يا، اشارهتواند مي

  اشـاره   بـراي زيرا   ؛ موجود از منافقان است    به افراد  اشاره   ،به احتمالي هم، اين اشاره    
عناوينِ ديگر  از غير ، دور هستندواقع و حسبه ا هآن اينكه  وباشد  مي و افراد  به جزئيات 

  .  مفسدون و مخادعون،مستهزؤونمانند ن  قرآد درووجم
روه خـاص   گـ  از    اين آيـات اعـمِّ     مراد :كه گفتيم  بودهمان   تحقيق است    بقمطا آنچه

ـ  مو« :است و نگاه آيه به همان چيزي است كه در صدر آن آمده      و  »ن يقـول ن الناس م
وع احوال اين موضـ   ض و   گي ناظر بر اين موضوع و شامل عوار        هم اينجاآيات بعدي تا    

 از منافقـان    اي  دسـته  بـه    يـات برخـي از آ     در مورد اختـصاص    گذشتهاست و احتماالت    
  .روشن نيست

در  ليه ماننـد مـشارا  هـا اليه در آن مـشار رسـد   مـي همچنين آنچه از اين آيات به ذهـن  
 مـذكورِ   اشخاصِبنابراين   ؛ است 3»اولئك علي هدي من ربهم و اولئك هم المفلحون        «

  .ت نه اشخاص موجود در عصر نزولمورد نظر اس ،در آيات قبلي
همـة   زيـرا  ؛شـود    مي روشن ،آمده اينجادر  بير مختلفي كه از كتب تفسير       ا تع اينجااز  

اند كه منافقـان و   حقيقت برخي از مردمدر ليه ا درست است ولي مشار  ها با نظر به معنا    آن
  .منطبق است، چنانكه روشن استا هعناوين بر آن ديگر
  

  وجه چهارم

   در اين مقام»اشتراء« لفظ كارگيري به
كفـر بـه     ، هدايت به ضاللت   تبديل در مورد    »اشتراء«انتخاب لفظ    ،يكي از وجوه بالغت   

زنـد    سـر مـي   از انسان   كه   يال است كه افع   دليل است و آن به اين       ...شر به خير و    ،ايمان
                                                 

 .74، ص 1، ج  البحرالمحيط:نگاه كنيد به .1
 .  همان.2
 .5  / بقره.3
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و و آگاهي سر بزند     وي اختيار و توجه     ريعني خواه از     ؛درست است  ،ر شكل گاهي به ه  
بكر اسـت و يـا بـه         اينكه   عمرو را به گمان    ،كه زيد  هنگامي :مثالً يا از غير علم و توجه     

 تنهـا   ،از انـسان  سرزده   افعالِ ، گاهي هم  .استدرست  از سوي او    زدن  گماني ديگر بزند    
 و ؛اسـت نـوع دوم  هنگامي درست است كه از روي اختيار و توجـه باشـد و اشـتراء از       

آن را بـه جـاي        روي آورده و   گمراهـي سوء تدبير بـه      ختيار و  با ا  ،دارد كه منافق  داللت  
كه هدايت در     دارد وجودبه امر ديگري نيز      و در آن اشاره و داللت        ،ايمان گذاشته است  

چيـز   ، مبادلـه و مبايعـه     شان و تحت اختيارشان بوده ولي آنان آن را نپذيرفته و بـا            ندستا
  .اند  آن گرفتهجايديگري را به 

  

  وجه پنجم

  به شكل مجازي »اشتراء« ارگيريك به
 بـه   برخي معتقد . ميان مفسران اختالف نظر است     ،»اشتراء«در مجازي و يا حقيقي بودن       

 جهـت به ـ  ودـ خآفرينشر نابب ـ  انـانسرا ـزي 1؛دـي آن هستنـ حقيقرفته شدنِـكار گبه 
االت مربـوط بـه    داراي حاالت بسياري اسـت و حـ     ،به سوي سعادت و شقاوت     سيرش

از اي هستند كه انسان     گويي عرضي  ،  حاالت مربوط به شقاوت    ادت گويي كه ذاتي و    سع
بيـان   آنچـه  بنـابر  ـ  از سوي ديگر در بيع ؛شود  و مالك ميكند  ميدريافت آن را يديگر

 ؛بينـيم  مـي  »سـر قفلـي  « چنانكه در بيـعِ  ؛الزم نيست كه مبيع از اعيان باشدـ شده است  
بـراي   ،به عبارت ديگـر الفـاظ      ،يقي خود به كار رفته است     شراء  در معناي حق     ،بنابراين

  .كار نيست  مجازي در، از اين رو در امثال اين مقام،اند همعناي عام وضع شد
شان سـاختيم كـه جـايز        و خاطرن  كرديمصحبت   ،عرفاني ذوقينادرستي اين نظر    در  

  هـر  يـرا ز ؛ كـرد  مبحـث ذوقيات و ميان باب الفاظ و اوضاع خلط         و   حقايق   نيست ميان 
  .قاعده و راه و روش خود را داراست كدام

                                                 
 .60، ص 1، ج ةالسعاد ، تفسير بيان71، ص 1البحرالمحيط، ج . 1
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و يـا از مجـاز بـا عالقـه           1 اسـتعاره اسـت    اينجااند كه اشتراء در      برخي بر اين عقيده   
  3ـ2.است

ضـع لـه بـه كـار         در مـا و    كـاربرد تنهـا   در مقام    ،آنچه حق است اين است كه الفاظ      
هـيچ اساسـي     ، لـه  عا وض  لفظ در غير م    كارگيري  بهروند و براي باب مجاز به معناي         مي

نيـز   اينجـا ولي در  ؛رود  هست به كار مي آنپس اشتراء در معنايي كه براي  ؛وجود ندارد 
 وجود  پوليو  آنجا كااليي    كه    اين ادعاست   در مقامِ  گوينده اينكه   ،يكي :دو مسلك است  

 جدي و حقيقـي     مخاطب به مراد   انتقالِ ،كارگيري  به اصلي از    مقصود اينكه   و ديگر دارد  
  . آيد پل به حساب ميو ) گذر، عبور(مجاز  ، دليلاست و به همين متكلم

اعتبـار خـود را از   انـد   هپنداشـت  اينجا و غير اينجاآنچه كه مفسران در   در هر صورت    
  . ديگري استگاهجايرا ن آشرح  .دهد  ميدست
  

  وجه ششم

  »اشتراء«در اين پيرامون فروشنده 
  ده  بـه ميـان نيامـ      سـخني  در ايـن آيـه،       فروشـنده اين است كه از      ،ز وجوه بالغت  يكي ا 
ـ           فروشنده آيا. است    اينكـه  ان بـه اعتبـار اسـت يـا    ، همـان مـشتري اسـت و اخـتالف آن

فـشانند و فـساد و        نفاق و كفـر مـي      هستند كه بذرِ   همان شياطين و افراد فاسد    فروشنده  
دعا و از   ا از جملة ا   زير ؛ ندارد اي  فروشندهاين اشتراء    اينكه   سازند و يا   الحاد را منتشر مي   

 ،از امـور خـارجي     ،اكتـسابي اسـت   كاالهـاي    از   ،گمراهـي  آنجا كه   مجازات است و از     
  از افــراد  ،آن اســت خــواه فروشــندهدر حقيقــت ن همــااز ايــن رو  ؛شــود  مــيحاصــل

                                                 
 .69 ، ص1 ، ج الكشاف.1
 و ديگر تفاسير در ذيل اين البيان مجمعمحيط و  البحرال:جوع كنيد بهر.  اين نظر، اختيار بيشترِ ارباب تفسير است    .2

 .آيه
: رجوع كنيد به) مناسبت بين معناي حقيقي و مجازي(براي آگاهي از استعاره و مجاز با عالقه .  3

 .291 ـ 290، صةغ؛ جواهر البال155 ـ 154المختصرالمعاني، ص 
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  .ا غير آنان باشدو ي پريي يا ان انسشياطينِ
  

  وجه هفتم

  »هدي« و »ضاللت«كارگيري  هب
 يعناوين بـسيار   تواند  ميفراگير است كه     عامِ   عناوينِ كارگيري هب ،يكي از وجوه بالغت   

 »ايتهـد  ضـاللت و  « عنـوانِ  ، يكي از ايـن عنـاوين      ؛مجموعة خود جاي دهد   را در زيرْ  
نانكـه از   چ ؛اند ايمانو   كفر   دو آنكه آيا   اند     كرده  اختالف دو آندر  دليل  به همين    .است
 يـا جهـل و     2،اند شك و يقين   ،دو آن اينكه   اي 1،قتاده و سدي نقل شده     ،حسن عباس، ابن
 هر كـسي  و 5؟اند جهنم و بهشتيا  اند و آخرت  يا دنيا و  4،اند يا تفرقه و اجتماع    3،اند علم
  .راهي رفته استو نظر به 

 و نيز گفته شده كه سـعادت        6اند،  دانستهحيرت و بيان     اينجادر  را   آن ،در احاديث ما  
  7.اند و شقاوت

آنها يـا   زيرا كه    ؛وجود دارد ها  همة اين  ضاللت   ءاكه در اشتر   ،داند   مي خوب ،خواننده
 بـراي حـصر در     از آن است و دليلي    اي    دسته يا    از آن و   ي ديگر تعابير يا   گمراهياز آثار   

ني مؤمنـا  ،آنهـا  از   وگيـرد     را در برمـي   ن  تب منافقـا  مراهمه   ، نفاق ون آيات چ آنها نيست 
 ،در نـوعي از ضـاللت      آنها و   اند  گرفتهوديعه  انت و   ام ايمان خود را به       و كه دين هستند  

  .ندقرار دارشك و جهالت 
  

                                                 
 .173 ، ص1ج  ،ن الجامع ألحكام القرآ:جوع كنيد بهرو  ،72، ص 1البحرالمحيط، ج  .1
 .72ص ،1 ، ج البحرالمحيط.2
 . همان.3
 .92 ، ص1 ، ج و تفسير ابن كثير72 ، ص1 ، ج البحرالمحيط:جوع كنيد به ر.4
 .72ص  ،1 ، ج البحرالمحيط.5
 .64 ، ص1 ، ج و تفسيرالبرهان34ص  ،1 ، ج تفسيرالقمي:جوع كنيد به ر.6
 .269 ، ص تفسيركمپاني:نگاه كنيد به .7
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  وجه هشتم

  نء در منافقا اشتراكارگيري هب
 ،بيـع  امـا  ؛تي است كه به صورت استعاره به كار رفته اسـت          ااز جمله كلم   »اشتراء«كلمة  

به كـار    عارهو در كتاب الهي مشتقاتي از اين كلمه كه در مقام مجاز و است              اينگونه نيست 
اطـالق شـده     ،چه بسا بر معناي اسـتعاري      ، بيع  خود كلمة  بله. شود اشد يافت نمي  رفته ب 
ـ  1؛من قبل أن يأتي يوم ال بيع فيه و ال خلّة وال شفاعة            « :مانند ،است روزي  آنكـه    يش از پ

حتمـال  بـه ا در اينجا نيـز   اينكه  با».بيايد كه در آن نه داد و ستدي و نه دوستي و نه شفاعتي باشد          
 »بيـع « كـارگيري  بهنداشتن پيشينه  و به خاطر    . استمعناي حقيقي از آن اراده شده        ،قوي
 بـه كـار      شناخته شده بوده   ،را كه در اين مورد     »اشتراء« قرآن كريم لفظ   ، بليغان سخندر  

  .گرفته است
 ،»لـة الذين باعوا الهدي بالـضال    اولئك  « :از اين گذشته اگر خداوند تعالي فرموده بود       

 آنكه ميـان    با ؛گرفتند  هم قرار مي   كنار »باعوا« ةبا كلم  ،كارگيري  به در مقام    »الهدي« مةكل
بـه تمـام    جدايي  و   ، انواع آن  همةاي از     فاصله جهات و    همهاز   ، دوري ان و هدايت  منافق

  .وجود داردمراحل و مراتب آن 
  

  وجه نهم

   فاء در اين آيهكارگيري هبپيرامون 
 اشتراءاين  در   ، و فزوني  يزيادداشت    چشم سود و    انتظار كه   ساندر  مياين را    ، فاء آوردنِ

اعم باشد كه     پس از خبر مي    خبر   »و ما ربحت تجارتهم   «د  يگوب ولي اگر    ؛درست نيست 
  . رساند را مي انتظار سود اي قاطع برسببيت و عليت ،حرف فاءپس  ؛استاز آن 

 دنيـوي و     مـاديِ  فعِمنـا  ،تيا ضـاللت بـا هـد      ي در اشـترا   گـاهي  :به عبـارت ديگـر    

                                                 
 .254 /  بقره.1
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 گمراهـي  ،هـر چنـد كـه در واقـع     ،شود گذرا ديده مياين سراي   ژه پسند     هاي وي   جايگاه
 نيـز   ، مطلـوب آن بـراي اهلـش       نسبت به مزاياي دنيوي و آثار شيطانيِ      ولي گاهي    .است

 از   دنيا و آخـرت را      كه هر دويِ   استگر از جمله كساني     سوداآيد و     بدست نمي سودي  
ن در تجارت خود به هيچ نوعي از سود و فزونـي دسـت              اين منافقا  و. استدست داده   

زيرا از آثـار ادعـاي       ؛حه است شّراز مجاز و استعارة م     است كه تجارت     و روشن  .نيافتند
تجارت در محـل سـود   بودن آن  ـ  اشتراء استو تبديل كردن كه  ييعني جانشين ـ  قبلي
از . دمـ بدسـت نيا  ن  آاز   دنيوي   كرد و هيچ اثري هر چند     اما تجارت آنان سودي ن     ؛است
 بقـاي    مـوهمِ  ،سودكه نفي   شود    آشكار مي   آنچه در برخي از تفاسير آمده      ي نادرست اينجا

ضاللت  ،مشتري در اين آيه   زيرا   1. است از ميان نرفته  به طور كامل     اينكه   سرمايه است و  
دش  عاي سودي ، است داده با اين هدف كه با اين كار         را خريده و بهاي آن را كه هدايت       

ـ اي نـدارد  كه هيچ اثـر و فايـده   ـ   محضگمراهيِولي چيزي جز  ؛شود  بـاقي   او بـراي  
  . و اين زياني آشكار استهپس در دنيا و آخرت زيان كرد ؛ه استاندنم

و از آن سودي ببـرد و        بخرد    خود ممكن است دنيا را با دينِ     گاهي   ،به عبارت ديگر  
به سزاي اعمـال خـويش برسـد و          ،ر آخرت اي بياندوزد و سپس د     از رهگذر آن سرمايه   

كـشد دسـت     مـي ولي به چيزي كه از آن انتظـار         ممكن است دنيا را با دين بخرد        گاهي  
از روي طمع در دنياي خود و به خاطر حفظ اموالشان و ديگر مقاصد  ،ناين منافقا. نيابد
ود و  ولي تجارتشان سـودي نكـرد و بـه مقـص           ؛ هدايت خريدند  ضاللت را با دادنِ    پليد،

  .خود نرسيدندهدف 
  

  وجه دهم

   سود به تجارتنسبتپيرامون 
بـرد   سـود نمـي    »تجارت«زيرا   ؛به نظر آنان نسبتي مجازي است      ، سود به تجارت   نسبت،  

                                                 
 .73 ، ص1 ، ج البحرالمحيط.1
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  .برد  مياجر است كه سودتبلكه 
 اينكـه   بـراي ؛استمجاز به تاجر سود نسبت  ـ  ذشتچنانكه گ ـ  آنچه محتمل است

بنابراين هرگـاه    ؛همان فزوني است    ، سود  است و  »سود«نبال   تجارت به د   تاجر به وسيلة  
 درسـت و   ،نـسبت  ».؛ درخت رشد كرد و افـزون شـد        زادت  نمت و  ةالشجر«شود  گفته  

؛ ح بنمـاء الـشجر و زيادتـه       ع اسـترب  إن الزار «گفته شود   درست است كه    حقيقي است و    
  ».تكشاورز با رشد و زيادي كشت سود برده اس

اجر سـبب   همـان تجـارت اسـت و تـ         ، سود اسـت   ديك نز آنچه سببِ : گزيده سخن 
  .بينديش پس ؛و با وسيله است باواسطه
 ربحـت « :توان گفت   مي ل فعلي الزم است و تنها با تفسير و تأوي         ،ربح :گفتتوان   مي

پس نبايد خلـط  .  درست است» في بيعكاستربحت«:  ولي چنانچه گفته شود؛»في بيعك 
  .مبحث شود

  

  وجه يازدهم

  پيشين هدايت نبودهدايت و خريد با
      بـه قـصد     گوينـده  اين اسـت كـه       ،ر اين آيه  د پوشيده يكي از وجوه بالغت و از لطايف 

نتـايج و آثـار      ايـن كـالم بـه برخـي از           در خود  ، كردن مخالفان  رسوادشمن و   شكستن  
الـضاللة   اولئـك الـذين اشـتروا     « ةآيـ همـين   مـثالً در    . ندكها اشاره    مجازها و استعاره  

چنانكه گويي آنـان     ؛وجود دارد  و هدايت    گمراهي ميان   و كنايه به مبادلة    اشاره   »بالهدي
تـوان    مـي  از همـين رو    ؛نزد خود دارنـد    ،چيزي در خور مبادله از هدايت     پيش از مبادله    

 و ،داردتكيـه   عوض يعني بها و كـاال       كه به دو طرف   به استعاره گرفت    را   »اشتراء« كلمة
 حق  حضرتيا براي خوار كردن آنها      و   دايت با خود ندارند    اينان چيزي از ه    آنجا كه از  

  و غلط است نـه مجـاز       از مقولة  ، مذكور  مجازيِ كه اشتراء  آنان بفهماند به  اراده كرده كه    
آيـة   ،يافتگـان گمـان كننـد      هدايتاي هم از      تا اندازه خود را   آنها  نيست كه   سزاوار  اينكه  
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كه وضع و   شود     مي روشن ،سان بدين .گيرد   مي پي »مهتدين و ما كانوا  « كريمه را با بيانِ   
 در حقـشان    ، استعاره بـه آن    و صحت  اشتراء كه مجاز آوردنِ   حال آنان بدتر از آن است     

 كار از   آنان از همان آغازِ    پس ،اي از هدايت نبود     چون پيش آنها از آغاز بهره     . گمان رود 
كه همة مراحل   شود     مي علومم ،كند  عموم مي  ةافاد ،اند و چون سلب    ن نبوده يافتگا هدايت

 زيـرا  ؛ان اسـت تبييني براي سود ندادنِ تجارت آن   ،از آنان نفي شده و اين آيه       ،يافتگي راه
 تجـارتي   ، زيرا آنگاه كه متاعي براي مبادله در كار نباشـد          ؛تجارتي در كار نبوده    ،از اصل 

  .گيرد تا سودي دهد صورت نمي
 معنـوي اسـت كـه        صناعات بـديعيِ    از جملة  ،پر واضح است كه اين شيوه از سخن       

  .شود  ميناميده »ايغال«
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  فقه

  ا ثمنعين در مبيع ي شرطْنبود پيرامون 
  خريــد  و [ راءتشــا و بيــع مــشهور ميــان فقهــا ايــن اســت كــه حقيقــت و ماهيــترأي 

   كـافي   تنهـا  و گروهـي از آنـان هـم معتقدنـد كـه              1.دارد اعيـان    ةبر مبادل تكيه   ،]فروش
   نظـر را  ايـن    ، ايـن بحـث    گـاه  مـا در جاي    2.]بهـا [ ن باشـد نـه ثمـن       عي ]كاال[ است مبيع 
ــد ــتبرگزي ــه ماهي ــد يم ك ــروش و خري ــست  ،ف ــن دو ني ــدام از اي ــيچ ك    يكــي از 3؛ه

  كـه ايـن آيـه در مقـام         هـر چنـد     . اسـت آن  آيـات مـشابه       شـريفه و   داليل ما همين آية   
  در همـه جـا      ،ارهعبـدانيم كـه اسـتفاده از مجـاز و اسـت           اما بايد    ،بكار رفته است   »مجاز«

  اي وجـود      تناسـب و رابطـه      ،اسـتعاري  زيرا بايد ميان معنـاي حقيقـي و        ؛درست نيست 
   پــس آنچــه از ايــن ؛را بپــذيردكــاربرد  اينگونــهتجربــه و ذوقِ ســليم  و داشــته باشــد

  ايـن چنـين نيـست كـه         »اءاشـتر «ايـن اسـت كـه ماهيـت         شود     مي  استفاده اينجاآيه در   
عـين نبـوده و از معـاني         »هدايت« و »ضاللت«زيرا   ؛ن باشد آق به   متعلاضافة به اعيان و     

  .هستند
  و تلـويحي   سربـسته   ي از بـاب ادعاسـت و گويـا          گفته شـود چنـين مطلبـ       اينكه   اما

   فـروش    و خريـد هـستند و مـورد       »عـين « ،چنين ادعا شده است كه ضاللت و هـدايت        
ــي  ــرار م ــابر  ق ــد و بن ــياگيرن ــوان آن ين م ــرد  ت ــه ك ــ،دو را مبادل ــه ي ــري  ك نتيج   گي

  چنـين ادعـايي بـدون       يـن اداننـد و      مـي  دورزيرا مردم چنين چيـزي را        ؛نادرست است 
   نيازمنــد دليــل و مجــوزي شــك بــي » اســدزيــد«در ادعــاي و . دليــل و مجــوز اســت

  چنـين مجـوزي وجـود       ،ولي در محـلِ بحـث مـا        ؛ است »شجاعت«آن همان     و .هستيم
  .ندارد

                                                 
 .429 ، ص18 ، ج الناضرة الحدائق.1
 .79 ، ص مكاسب شيخ انصاري،148 ، ص4 ، جةم الكرا مفتاح.2
 . از كتاب بيع مؤلف مفقود است، بحث پيرامون شرايط عوضين.3
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 ،اسـت  »اشـتراء « لفـظ  ةاسـتعار تـصحيح   براي   ، ادعا دراين گمان و پندار كه نظر       اما  
  . استپنداري نادرست گمان  بي

 اش بيـعِ   نمونـه  ؛ را بـه دسـت آورد      »عـين « جواز بيع غير   توان ميبنابراين از اين آيه     
  . است كه در روزگار ما در همه جا مرسوم است»سرقفلي«
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  هفلسف

  فطرت توحيديپيرامون 

آشكارا گواه بر آفريده شدن انسان به طـور فطـري            »الهدياشتروا الضاللة ب  «  شريفه ةآي
ان و هدايت آن   بهره ن از هدايت اكتسابي بي    كه منافقا زيرا   ؛بر پايه توحيد و هدايت است     

  1.وجود دارد ميان فرق حديث مشهورِچنانكه در  .تنها فطري بوده است
    توحيـد    ، نخستينِ نهفته در درون    از اين رو فطرت رت هـدايت و     فطـ  ، همان فطرت

رونـده   ،اينلي  و ؛ است  مبدأ صحيح  همان ،تدريجي حركت   آغازصراط مستقيم است و     
كنـد و در      شـود و گمـراه مـي        گمراه مـي  كند و    راه را كج مي    است كه  كشتي   و سكاندارِ 
  .شود  ميانتهاي سراسر ظلمات غرق درياي بي

و مـا   « شـريفة اكنون چنانچه اشكال شود كه ادعاي مذكور چگونه با بخش آخر آية             
ايـن اسـت كـه اينـان از      ،آيه  مفاد اين بخشِ   :گوييم مي ،قابل جمع است   »كانوا مهتدين 

 تأثيري براينـان نگذاشـته      ، هدايت عوامل خارجيِ  اند و  بهره بوده  هاي اكتسابي بي   هدايت
كه  ـ  فطري را ولي مفاد بخش نخست اين آيه اين است كه اينان هدايت نخستينِ ،است

 را بـر آن فطـرت       انـسان كه   ستيي ا يابد و همان فطرت خدا     آن تولد مي   برهر مولودي   
  .اند فروخته ـ سرشته است

  از خودشـان   رسـد    مـي  به ايـشان  كه  كه هر بدي     نيز اشارتي است  و همچنين در آن     
نتيجة  ،گمراهي ،شك بنابراين بي  ؛از خداست  رسد   مي به ايشان كه  است و هر چه خوبي      

امـا   تر از نسبت آن به خداوند است و        نسبت آن به اينان قوي    است و    انكردارهاي بد آن  
تـر و    قـوي  تعـالي    خداونـد اسـت و نـسبت آن بـه خداونـد             از ،هدايتي را كه فروختند   

بـا  آنهـا   و  اسـت    به منافقان نـسبت داده شـده         ،در اين آيه  گمراهي  پس  . تر است  نزديك
  .ندا ه كردراه خود را گم،اختيار و اراده
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  .1293، حديث 587، ص 2 ، جصحيح بخاري



 23  16تفسير آية 

 23     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

دادند كـه آيـا بـه اختيـار        بهاي معامله خود قرار     عوض و  آنها كه   تيدربارة هداي  ،آيه
كـه ايـن   شـود    ميروشن ،ولي از جواز مبادله ؛ ساكت است،شان به دست آمده يا نه    براي

 اختيـار  درـ طبيعـي   سـعادت  هدايت ذاتـي و  مانند  ـ  اگر چه در پيدايش خود ،هدايت
 گويند سخن كساني كه مي   نادرستي   ،المطلب با  و از    .ختيار است  آن در ا   نبوده ولي بقاي  

 »هاي خداوند و از افعال اوست و قابـل مـدح و ذم نيـست               هدايت از آفريده   ضاللت و «
  1.دگرد  ميآشكار

ن نيز داللت دارد و روشن است        منافقا سرزنش بر درستيِ  ، شريفه اين آية و همچنين   
اختياري  از اين بعد نيز بر    آيه   ، بنابراين ؛استدر مورد امور اختياري رو    تنها   ،سرزنشكه  

  .كند بودنِ ضاللت و هدايت داللت مي
     ترند   آية شريفه نيز، اينان به كردارهاي بد خود نزديك         از سوي ديگر به حسب الفاظ

  .تا خداوند تعالي
 نسبت  ،كه هدايت است  ناظر بر اين     »و ما كانوا مهتدين   «توان گفت كه     همچنين مي 

ذات هـدايت   بـه   اينان  بنابراين  نيست و    2 بالصميمه حموالت اينان از امور ذاتي و از م       به
است و از ايـن رو توانـستند بـا    آنان محمول بالضميمه براي  بلكه هدايت ،اند يافته نبوده 

  .؛ و خداوند هدايتگر استرا بخرندگمراهي  ،آن

                                                 
 .145 ، ص8 ، ج شرح المواقف،233 ، ص4 ، ج شرح المقاصد:جوع كنيد به ر.1
گويند، مثل حمـل   اگر براي انتزاع و حمل چيزي بر موضوعي، نياز به افزودن باشد، آن را محمول بالضميمه مي          .2

) خارج المحمـول (و از حاق و ذات خود شئي انتزاع شود، محمول بالصميمه حرارت بر آهن، و اگر نياز نباشد    
 . 130، ص 1الحكمه، ج ةينها. گويند، مثل زوجيت براي چهار مي
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  اخالق پند و 
ـ        و نا و أهلنا الضرّ   مس يها العزيز أيا  « ق الكيـل و تـصد    ا  جئنا ببضاعة مزجاة فـأوف لن

سـختي رسـيده اسـت و سـرماية           را مـا و خانـدان مـا       !اي عزيز  1؛ المتصدقين  اهللا يجزي  علينا إنّ 
 را پـاداش  صـدقه دهنـدگان      ،خداوند كه ه بده  ما صدق  هو ب تمام بده    پيمانه را براي ما      ؛ايم آوردهناچيزي  

   »!دهد مي
ـ  ايو رهنموده رسا   هايِ وسيلة هدايتگري ه   ب !پس هان اي عزيز     هرا ، شـما ة بيدارگران

  . دهدخداوند شما را پاداش نيكوكاران. براين سپاسگزار شماييميافتيم بنا
 داريم كه بر ما منت گذارد و         اميد ،در زمين او   ةماندقيااز خداوند و از ولي صالح و ب       

دوره زيرا شـياطين از هـر سـو مـا را             ؛بخت نگرديم  ياري و كمك كند تا گمراه و نگون       
خواننـد و از مـا       گذرند و به شرّ و بدي فـرا مـي           مي هر بامداد و شامگاه بر ما      و   اند  كرده

را گمراهـي   ،آيـيم و بـا دادن هـدايت     كه بـه كفـر و نفـاق در        تا آنگاه    ،كشند دست نمي 
  .بخريم

 دوم از   كسي كـه در مرتبـة     . راتب بسياري است  هر كدام داراي م    ،هدايت و ضاللت  
ــب  ــرار دارد مرات ــدايت ق ــة ه ــدايت  در حدهگان ــا دادن ه ــت ب ــه،قيق    از  هــشت مرتب
 ، دهم هـدايت برسـاند     ت و چنانچه بتواند خود را به درجة       ضاللت را خريده اس   مراتبِ  

ن در آمـده     اصحاب يمين و مقربـا     ،داراي يقين لت را كنار نهاده و در سلك مؤمنان         ضال
ان يافتگـ  از راه  يـت   حقيقـت و واقع   بـه   و  شـود      مـي  ده  سود بنابراين تجارت وي  . است
  .گردد مي

  بــه خــدا و روز ايمــان  تنهــاگمــان مبــر كــه و اي دوســت گرامــي  !پــس اي بــرادر
   !اسـت بـسنده  بـراي تـو    ،قيامت و اقرار به اسالم و تصميم قلبي بـر اجـراي احكـام آن         

آن از   مراتـبِ دنيـا و    دوست داشـتن آن و      دنيا و    ،ها و درجات متفاوت آن     زيرا گمراهي 
عرش  ـ لبـدر ق ي كه   ـو تا زمان   ،هاي آن است     و خوشي  ها ها و لذت   مشغولي دل ،زينتها

                                                 
 .88 /  يوسف.1
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گمراهـي  در  انـسان    ،ي دارد  آن جـا    و كماالت  ها  زيباييدنيا و مظاهر،    دوستي  ـ     رحمان
پس بايد كه بـه پـا       . هدايت خريده است  ه   را ب  گمراهياست و از كساني خواهد بود كه        

 بيماري و نه كه نه ضعفي حركتي ! خيزشي كه در آن سستي نباشد و حركت كني!خيزي
 شـيطاني   هاي  ه ابليسي و وسوس   هاي  هتا بتواني شبه   !نگيرد آن را فرا  آسيبي  و  در آن باشد    

 تـا پهلوهايـت     ،خود دور كني   و مقام و بقا را از        ه جا دوستيو وهمي را بيرون بريزي و       
 ستشـدني نيـ  در رختخواب آرام نگيرد و از وابستگان و دلدادگان به دنيا نباشي و ايـن    

ريشه زيرا  ؛قوت و نشاط و با كم كردن غذاهاي لذيذ و دلچسب           ،كوشش ،تالشمگر با   
 افزونـي موجـب    ، ايـن عـادت    شـك   بـي روي در خوردن است و       هزياد ، هر دردي  سرِو  

  از تـصفية   پـس  ، قلـب صـاف    همانـا و  گردد     مي خواب و غفلت   ،تمايل جنسي  ،شهوت
م گـا كـه   ـ  م راگـا نسان توانست ايـن  پس هرگاه ا .آيد  ميوجوده  بدرون و تخلية شكم

ها جال و صيقل  و هدايتنيكو  خود را با اوصاف  روحِتواند مي ،بردارد ـ   استنخستين
 ؛هـا آراسـته گـردد      و نيكـي  هـا     زيبايي بهكه قلبش   آيد     مي دهد و برايش اين امكان پيش     

 بعد  و صحوِمحو ،فنا ،كه به مقام تحليهآيد   مياين امكان پيش ، سالكسپس براي انسانِ
    .رسدب از محو
 خويش نگه دارد و سـپس       نخست اصلِ سرماية   سزاوار است كه سالك      ؛دة كالم زيگ

 در  ايه را داشته باشد تـا     سرم ،اي سود از دستش رود     ملهادر مع اگر  به دنبال سود رود كه      
  . كند جبرانديگر معامله 

شيخ از .  شد بيمار مريد   روزي.  داشت ثروتمندي  تاجرِ مريد ، شيخ ابو دقاق   :اند  آورده
طـول روز بـه تجـارت مـشغول          :تاجر گفت . او عيادت كرد و علت بيماريش را پرسيد       

اسـتم و چـون خواسـتم وضـو بـسازم          سته شدم و شب براي تهجد برخ      خ اينكه   بودم تا 
كار  :شيخ گفت  ؛ شدم دار  تب اينكه    تا ، سپس شدت گرفت   ،حرارتي در كمرم شروع شد    

 بيـرون   لـت دمحبـت آن را از      و  اي    كه دنيا را رها نكرده      تا زماني  زيرا ؛بيهوده انجام نده  
 ،نخستسزاوار است    لذا   ؛داري تو سودي ندارد     زنده  شب ، و بر آن حريصي    اي نيانداخته
؛يبه مـستحبات و نوافـل بپـرداز   سپس  و ي دنيا را از دل بيرون كن   محبت   زيـرا سـردرد 

و آن كسي كه دستش نجس است با شستن          يابد  نمي پماد بر پايش بهبود      كسي با ماليدنِ  
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  .شود نمي پاك ش نجسدست ، خوددامن و آستينِ
ــس   ــواي نف ــروي از ه ــم پي ــل    ،از عالئ ــوي نواف ــه س ــتافتن ب ــستحبات ش    وو م

 كـه اوراد و اذكـار بـسيار         بينـي   مـي كـساني را     .واجبات اسـت  سستي و تنبيلي از انجام      
گونـه كـه بايـد بـه جـا          واجبـي را آن    لـي  و دهند  ميهاي سنگين انجام      و نافله  خوانند  مي
  1.آورند نمي

دوري از دنيـا را      ، بـا خـدا معاملـه كنيـد        واجـب  و صدقات    كارهاي شايسته با   ،پس
فخرفروشـي بـر يكـديگر را وانهيـد و           ؛را بكوبيد عذرخواهي   استغفار و    بدر ،بخواهيد

 اسـت و    »بقاال«  مقلوبِ ،قبالِ آن زيرا إ  ؛نخوريد  را  به خود   آن كرديفريب عزت دنيا و رو    
 خويش  عمر2ِ .آتش است ، و دينار؛هاندو ،مهرد ،ثروت، سختيو  رود ميال  طَ ،با مرگتان 

 بـا پرداخـت   خريد گمراهيزيرا اين كار از باب  ؛ مگردانتباهفايده  را در كسب علوم بي  
النحو محو و النجـوم     «كه  بسنده كن   اندازة نياز براي عمل     علم به   از   ،پس ؛ است تياهد

 هـا،   ، سـنگ انـداختن    نجوم ،نابودي ،نحو فل و سفه؛     لفلسفة و ا  ضة و الرياضي ريا   رجوم
 ، سـودمند  علـومِ و   ».كندي و ريزش و نـاداني اسـت       و فلسفه   سختي و ورزش     ،رياضي

همة علوم جز قـرآن و       .فراگير  نور هستند   خود ذاته  كه ب را  مانند علوم قرآن و حديث      
معلوم نيست كه    ،ي و تنزيل منتهي نگردد    آن علم كه به وح     زيرا ؛حديث سرگرمي است  

 پژوهشگران در مـسائل     ياه  اشتباه .بر آن درست نيايد   خير   هدايت و   باشد و  نور  و علم
 شـده كـه     بيانچه بسا در علمي      .تا چه رسد به مسائل حدسي      ،بس فراوان است   ،عقلي
بـر  تي  و شناخ اهين عقلي و شواهد عرفاني      قواعد محكم است و بر     جملة ازقاعده  فالن  

  . تغيير كرده استبعديهاي  سپس در قرن ،شدهبر پا آن 
 سـال از    1392از آغاز تاريخ تا كنـون كـه          ،نچه در احوال صاحبان انديشه و نظر      چنا
ـ  او عق  كه آرا  بيني  يم ،كنيبه دقت نگاه     گذرد مي )ص( پيامبر هجرت ان دچـار چـه    يد آن

پـس از    ،كني   خاصي را دنبال مي     مكتب ، برهان پايةبر  اگر تو    ، حال .تغييراتي شده است  
  بـر آرا و عقايـد      يتـوان   مـي چگونـه    ،و مـذاهب  هـاي آرا      دگرگونيدقت و تأمل در اين      

                                                 
 .65 ، ص1 ، جالبيان  روح.1
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 وحي و سلطان امر به خداونـد        ط فرشتة آن است كه توس    ،پس علم ؟  يخويش باقي بمان  
 درخواسـت  از او اميـد و       . بـه راه راسـت اسـت       وست كه رهنمونِ  اتعالي منتهي شود و     

 بر مـا منـت نهـد و         ، مقهور كنندة خود   ا تجلياتي نوراني و با روشنگري آيات      داريم كه ب  
  .تنها او ياري كننده است
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   تأويل تفسير و

  ها و مسالك بنا بر مشرب
  سلك اخباريونم

 ، آن به جـايِ  دين خدا را فروختند و      يعني آنان    »اولئك الذين اشتروا الضاللة بالهدي    «
يعنـي در تجارتـشان در آخـرت سـودي           »بحت تجارتهم فما ر « . به خدا را ستاندند    كفرِ
كـه در   ـ   بهـشت  آن را بـا از دسـت دادنِ  آنان آتش و انـواع عـذابِ   اينكه براي ؛نددرنب

و بـه راه حـق   و  »و ما كانوا مهتدين« ،خريدند ـ  بود ان فراهم مي آنصورت ايمان براي
  1.صواب راه نيافتند

ـ نِ آن منافقا،»اولئك« :تفسيرهمين نزديك به   »لةالاشتروا الـض « ـ  به ظاهر مسلمان  
  خدعه در پيش گرفتنـد راه ، را خريدند و در كارگمراهي )ع(با از دست دادن علي   يعني  

 حقيقتبه  يعني   »و ما كانوا   «تجارتشان سودي نداد   ،كلّپس در    »فما ربحت تجارتهم  «
ايمـان  دا  هـم بـه خـ     مسلمان نبودند و هرگز به اندازة يك پلك بـر هـم زدن              نخست  از  

  .نياوردند
  

  نيمحدثمسلك 

ابن مسعود و گروهي     ،چنانكه از ابن عباس    آن :»ين اشتروا الضاللة بالهدي   اولئك الذ «
فمـا ربحـت    « . را گرفتند و هدايت را رها كردند       گمراهي آنان   از صحابه نقل شده است    

 در ايـن   سودي نداد و  مرتبهشان در اين     معاملهپس   ،يعني »تجارتهم و ما كانوا مهتدين    
  2. خردمند نبودنديافتگانِ كارشان از راه

                                                 
 .126 ـ 125 ، ص)ع( به امام حسن عسكريب تفسير منسو:جوع كنيد به ر.1
 .32 ، ص1 ، ج الدرالمنثور،137ص  ،1 ، ج تفسيرالطبري،92 ، ص1 ، ج تفسير ابن كثير:نيد بهكجوع  ر.2
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    آنان كه گمراهـي و كفـر را  :»اولئك الذين اشتروا الضاللة« :ايننزديك به   تفسيري  
 و بـه قـول   1.خريدنـد  ،با از دسـت دادن هـدايت   ـ  آن طور كه از ابن عباس نقل شده ـ 

ــد ــان آورده :مجاه ــدند   ،ايم ــافر ش ــپس ك ــاده  2.س ــول قت ــه ق ــي : و ب ــر گمراه    را ب
ما ثمود فهـديناهم فاسـتحبوا العمـي علـي     و أ« :فرمايـد   خداوند مي3.برگزيدندهدايت  
فما ربحت تجـارتهم و     « ». برگزيدند كوري را بر هدايت   آنان  ثمود را هدايت كرديم ولي       4؛الهدي

هـدايت بـه    از  آنـان را ديـدم كـه         ،بـه خداونـد سـوگند      :قتاده گويد  ،»ما كانوا مهتدين  
 و از سـنت بـه بـدعت در          تـرس  به   يتاز امن  ،تفرقه و پراكندگي   به   تماعاج از   ،گمراهي
  .5آمدند
  

  مسلك صاحبان تفسير

 )ع(موسـي از    كه با پيروي   هدايت و ايمان خود   به   و نفاق را     گمراهياند كه    آنان كساني 
 از و آنهـا   بودند خريدند ولي تجارتشان سودي نكرد و رشد ننمود و زياد نـشد        بنا نهاده 

همچنانكـه خداونـد     ؛اسـالم بودنـد   از   زيرا بر ديني غير      ؛يافتگان نبودند  از راه همان اول   
 6؛ باهللا و باليوم اآلخر و مـا هـم بمـؤمنين   او من الناس من يقول آمنّ« :فرمايد ميتعالي  

ؤمن     مكـه   بـا آن  ايـم    گويند بـه خـدا و روز رسـتاخيز ايمـان آورده            گروهي از مردم كساني هستند كه مي      
  ».نيستند

بر هدايت بودند و به خاطر نفاقشان به         ، خود  بر حسب اعتقاد   يهود :عبارتي ديگر به  
آنهـا بـه    اينكـه  بـا  ؛بود در دينشان و بر حسب مذهبشان ارتدادو اين   در آمدند  گمراهي

  .يافته نبودند راه واقع
                                                 

 .31 ، ص1، ج  الدرالمنثور،137 ، ص1، ج  تفسيرالطبري:نيد بهكجوع  ر.1
 . همان.2
 .32 ، ص1ج  ،نثور الدرالم،92 ، ص1ج  ، تفسير ابن كثير:نيد بهكجوع  ر.3
 .17  / فصلت.4
 .32 ، ص1ج  ، الدرالمنثور،92 ، ص1ج  ، تفسير ابن كثير:نيد بهكجوع  ر.5
 .8  / بقره.6
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  آن  مراتـب  و بـه همـة    معناي كلمه   تمام   را به    گمراهيآنان كه    :تفسير اين   نزديك به 
ان باقي نماند و تجارتشان      آن چيزي نزد  ت به تمام مراتب آن خريدند و برگزيدند       برهداي

شان نزدشان نبود تـا سـود كنـد و اينـان بـر خـالف                ة زيرا چيزي از سرماي    ؛سودي نكرد 
يافتـه   راه ، خلقت  از همان آغازِ   1،آيد   مي معروف كه هر مولودي بر فطرت خدايي به دنيا        

همـان آغـاز از     از  رض شـد    ا فريبشان كه بر وجودشان ع      نفاق و  اينان به گواهيِ   .نبودند
  .هدايت بيرون زدند

ـ  بـا اخـتالف در    ني آن منافقان    يع :تفسيرهمين  به  نزديك    اي از  كـه دسـته    شان طبقات
  رهـ  در كـس  رهـ  :يعنـي  ، را خريدنـد گمراهـي  گيرد نيز در بر ميمانان و مؤمنان را  لمس

 بـا   ،عـوض كنـد    آنبفروشد و بـا      گمراهي اي از   آن را به مرتبه    استاي از هدايت     مرتبه
 ايـن   ؛كنـد  ن سودي نمي  تجارتشا ، متفاوتي كه از سود دنيوي يا اخروي دارند        انتظارهاي

 مطلـق   ةحقيقت و بگون  اينان در اصل و     نيافتگي    علت و سرّي دارد و آن ره       ،كار سرتاسر 
  .است

بر حسب را با دادن هدايتي كه  گمراهيآنان كساني هستند كه  :تفسيري ديگر
 آنان .ان سودي نكردپس تجارت آن .خريدند ، اصلي و فطرت الهي بر آن بودندآفرينش

، شانها و استعداد ذاتي  رفتن سرمايهبيناز با  نبردند و اي بهره خود از تجارت و معاملة
 كه سود حقيقي است ان را براي رسيدن به بهشتاستعدادي كه آن  ـزياني آشكار كردند
گمراه شدند و راه را گم كه و نيز به جهت اينـ  ساخت يآماده م چون جاودان است

 اين دليل است ها به  همه اين .ه استشدگر  كردند، حال آنها بدتر از غيرتاجر و معامله
هاي اكتسابي و ارشادات نبوي و علوي و به سوي پيروي از  كه آنان به سوي هدايت

  .احكام اسالمي و قوانين رباني ره نيافته بودند
اشتروا الضاللة  «آنان  در حق    اينكه   يعني »و ما كانوا مهتدين   «: باال نزديك به تفسير  

  هـدايت    زيـرا آنـان    ؛ چنـين مفـاهيمي نيـستند       سـزاوار  و آنـان    درست نيـست   »بالهدي
  انـد   بلكه گمراهان واقعـي بـوده      ؛ هدايت بخرند   را با دادنِ   گمراهييافته نبودند تا بتوانند     

                                                 
 .143 ، ص6، صحيح البخاري، ج 35، ص1ج  ،عوالي الآللي، 10، ص2، ج كافي.1
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   هـدايت غيراختيـاري     تـا  اكتـسابي     هدايت اختيـاريِ   از ،هدايت از مراتب    يكو به هيچ    
    سرشـته شـدة  هـستند و فطـرت   پوشـان رانـده شـده      پـرده پـس آنـان      .ندا هره نيافته بود  

 و   تا جايي كه روشن شده كه از نطفـه         ه و در پرده شد    پوشيده به خاطر رفتار بدشان      آنها
در شـكم    ،بخـت  زيرا نگون  ؛اند ه افتاده بود  زيانو در هالكت و     از هدايت مستور     ،ريشه

بخت   و باطل كسي است كه در پشت پدرش بدبخت و نگون           1.بخت است  مادرش نگون 
  . است
  
   حكيممسلك

   بلكـه بـا اختيـار و بـا كارهـاي اختيـاريِ             ،آنان كساني هستند كـه نـه بـا قهـر و اجبـار             
ــان  ــيفاسدش ــان   ،گمراه ــدبختي، زي ــا ب ــد و ب ــا را خريدن ــب  و دني ــي جل     وگمراه

ــا دادن هــدايت  ،تــاريكي   و اســتعداد فطــري و  ، ذاتــيهــدايت را از دســت دادنــد و ب
  گمراهــي  ،ل و تحــول منفــيد تبــ،غيرمــستقيمدر راه  حركــت و بــا توحيــدي اليهيــو

   راه راسـت را كـه بـر حـسب            و هـدايت و    ؛ پس اين را به جاي آن گرفتنـد        ؛را خريدند 
 بنابراين آخرت را    ؛كنار گذاشتند ند  پيمود  مي راه ،ر آن مقتضيات ذات د  و    و فطرت  اصل

    در نتيجـه   ؛ ارزشمند را به بهاي بسيار ارزان فروختنـد        به دنيا و آن در،  را بـر    دلـي  كـور 
 ، هـدايتي كـه    ان حاصل بود   آن  همان هدايتي كه به اختيار در درون       ؛يت ترجيح دادند  هدا

 منتهي به اختيارِ ا اختيارِ و يا ب ،شد  مي به پدران و مادران و يا به كردار و گفتارشان منتهي          
در درونـشان حاصـل     هـا     خداوند تعالي در سلسلة عوامل و اسباب و مسببات و معلـول           

  .شده بود
ـ       « :فرمايـد  قرآن به زبان ادب مي      ،گرنـه  و   »ان سـودي نكـرد    پـس هرگـز تجـارت آن

 زيـرا   ؛ند از آن فرار كنند و نـه از آن جـدا شـوند             توان  كرد كه نمي   زيانيشان چنان   تجارت
  .  از لوازم جبريِ حركت فطريِ ذاتيِ اصيل استزيانيچنين 

 ،اي نيـست   بهـره  بـي  ،سود ،زيان : ميان سه چيز   اينجادر   ،موضوعكه  گزيده سخن اين  

                                                 
  .35 ، ص1، ج  عوالي الآللي،356 ، ص التوحيد.1
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 داده  زيـان  نرسـاند    سودان   آن  لذا هرگاه تجارت   ؛زند  مي  دور سود و   زيانبلكه فقط ميان    
ت كـه ايـن از امـور قهريـة           اسـ  حقيقـت  اشاره به اين     ، به تجارت  نسبت زيان در  . است

  .سوء اختيار است حاصل از اصول اختياري و
خارجِ محمـول و محمـولِ      ]وصف، صفت [ت   آنان بر نع   يعني »ما كانوا مهتدين  و  « 

بـر نعـت محمـول     ـ   بلكـه ؛ برهدايت نبودند تا بتوانند خريد و فـروش كننـد  بالصميمه
 قـرار  خريـدن گمراهـي  هـاي   نزد خود داشتند كـه آن را ب ، از هدايتچيزي ـ  هبالضميم
  .دادند
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  بقرهسوره   هفدهمهآي
  

لُثَمهكَم ي اذلـَّ الِثَمتَسقَوناد ا ألَا فَرمضاءمات    

حلَوذَه هورِنُ بِ اهللاُبهمكَرَ تَ وهفيم    

  ونَرُصب ال يماتلُظُ

 كه آنگاهولي  ،همانند كسي هستند كه آتشي افروخته ،آنان« 

  نور آنها خداوند   او را روشن ساخت،پيرامون ،آتش

   كه چشم در تاريكيِ  آنها راوبرد  را مي

  ».سازد رها مي ،كند كار نمي
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  واژگان و صرف

   نخستةمسأل

  »مثَل« كلمةپيرامون 
 به و شبيه اسـت و      شََ ه، مانند شب   معنا  وزن و  جهت  و مثيل از   مثَل ؛مثلو  ) با كسره (مثال  
ثـول، گماشـتن،    صـل م  ا 1؛االنتـصاب  أصلُ المثُـولِ  « :مفردات راغب اينگونه آمده كه     در

  ».گماردن، نصب كردن است
بر پاخاست و مثَلَ فالناً     آن مرد    :مثَلَ الرجلُ  :الموارد نيز آمده است كه     در كتاب اقرب  

   2.مانند او شد :او را به او تشبيه كرد و مثَلَ فالنٌ فالناً :بفالنٍ
بـراي خداونـد مثَـل برتـر      و 3؛هللا المثـل األعلـي  و « : با دقت در معناي آن و از آيه       آنچه

اين اسـت     براي من معلوم شد،    ».مانند او نيست  چيز  هيچ   4؛ليس كمثله شيء  « از آيه » .است
 و يـا  غيرجعلـي   ي واقعـي     حكايت بسانكه   دهد   مي  شيء خبر   نازلِ از وجود  ،كه اين ماده  

ل لهـا  تمثّف«  لذا از آيـة ؛سازد آن شيء را نمايان مي ،]قراردادي[جعلي حكايتي ادعائي و  
ـ   ـ   بيـانگر وي  مـشابه  نـازلِ  وجود». اندام نمايان شدوبراي او بشري نيك 5؛بشرا سويا ه كـه ب

                                                 
 .462 ، صب القرآن المفردات في غري:جوع كنيد به ر.1
 .1183 ، ص2الموارد، ج اقرب .2
 .60  / نحل.3
 .11  / شوري.4
 .17  / مريم.5
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بـه شـكلي     ،شود   مي برداشتـ    آن است  بازگوكنندةكه  اي   هتش با وي به گونه    خاطر شبا 
 فـالنٌ : گويـد   مـي   هنگامي كه عـرب    .رود  مي آنبه سوي    ، انسان با مالحظة اين    كه ذهنِ 
 ار و كـردارش   نه با گفت   ؛ به وجودش  نائب و نشان دهندة او     ، يعني وجود دوم    فالنٍ ممثّلُ
است كه نشان دهنـده      »...الذي استوقد نارا  «ة   آي ،جعلي ادعائي و     وجود ة نمون .باشد مي

  .كند مياست كه اظهار اسالم و ايمان گر منافقي و نمايان
  

   دومةألمس

  »استوقد« كلمةپيرامون 
             نفـس يعني آتش را بر افروخت و اسـتوقد النـار يعنـي آتـش برافروختـه       ،هااستوقد النار  

  1.شد
 بـه  دوقْاز  ،الزمي »استوقد«معناي اشتعال و   به  د  از وقْ  ،متعديي  »استوقد« احتمال دارد 

  .باشدگرفته از جامد بر  و فعلِ ،معناي آتش
 گاه براي غيـر طلـب     اين باب    شد كه    پيش از اين گفته   ب استفعال    با هيئت مورددر  

 ؛ آتـش اسـتوقد و طلـب النـار   «يعني   ؛وجود دارد  معناي طلب    لا احتم اينجاولي   ،آيد  مي
 شبيه »استوقد ناراً «و در چنين صورتي هرگاه گفته شود         ».برافروخت و آتش طلب كرد    

  3.شود  مي2». را سير داداش شبانگاه بنده؛ اسري بعبده ليال«
  

                                                 
 .1473 ، ص2 الموارد، ج اقرب .1
 .1  / إسراء.2
شـود بلكـه نكتـه ديگـري          سير در شب استفاده نمي    » ليل«أسري، به معناي سير در شب است، بنابراين از كلمه            .3

نيـست كـه برافـروختن آتـش را         » نـار «و در اينجـا نيـز كلمـه         » سير انجام شـد   مثالً يك شب    «شود    فهميده مي 
 .رساند شود و نار مطلب ديگري را مي رساند، بلكه از خود استوقد فهميده مي مي
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   سومةمسأل

  »نار« كلمةپيرامون 
 مذكر به كـار   صورته  گاه ب  مؤنث و    ،اين اسم . ت سوزنده اس   فروزانِ  لطيف جوهرِ »نار«

نُـور و نيـار اسـت و نـار،           ،رهنيـ  ،نيـران  ور، و جمعش اَنْ   همصغرش نوير  .شود   مي گرفته
حرارت و نيز براي    شود     مي آتش كه به چشم ديده     ة و به زبان   1نشان و داغ است    ،عالمت

  .شود  مي هم گفته تنها)گرماي(
هـا  بـا هـم        اند و بسياري وقـت     ريشهنار و نور از يك       :گويند  مي دانان تبرخي از لغ  

جمع  2.خرت است آنان در آكاالي ، در دنيا و نور براي نيازمندان  كااليي ،آيند ولي نار   مي
  اعراف 12 ةچه بسا آي  و   ،كند  مييد   را تأي   دو آنريشه  يكي بودن   به صورت نيران     دو آن
و معنـاي  اطـالق   ».من را از آتـش و او را از گـل آفريـدي     من نار و خلقته من طين  خلقتني«

 الجـان   خلـق و  « : فرموده 15  آية ،در سورة الرحمن   اينكه   با وجود  ؛كند  ميأخير را تأييد    
أفرايتم « :يگر فرموده همچنين در جاي د    و ».و پري را از زبانه آتش آفريد      ؛  من مارج من نار   

  .».ايد ديده ايد آيا آتشي كه برافروخته 3؛ تورونار التيالن
و در ايـن     كار رفته است  ه  بيكصد و پنجاه بار در قرآن       نزديك به    اين لفظ    :گويم مي
 وبـردن آن   اما به كار . حرارت و نه زبانه آتش    نه   ،از آن اراده شده   معناي جوهري   موارد  

 آن   داشـتنِ   دليلي بـراي دو معنـا يـا سـه معنـا            ،با قرينه تش از آن    ارادة حرارت و زبانه آ    
  .نيست
  

                                                 
 .1257 ، ص2الموارد، ج  اقرب .1
 .508 ، ص المفردات في غريب القرآن.2
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  چهارم مسألة

  »لما« كلمةپيرامون 
زمخـشري  . اند  هنظر پيدا كرد   اختالف ،كه آيا بسيط است يا مركب      »لما« دربارةدانان   لغت

ي  آنگـاه كـه بـرا      عرب :اند گفتهو  . ي معتقد به مركب بودن آن است      به پيروي از ابن جنّ    
  1.ه است افزود]لم[  بررا »ما« كلمة ، براي نفي هم،را افزود »قد« حرف ،اثبات

 مـوارد در همـه     »لما« زيرا ؛همان بسيط بودن است    ، مورد تأييد و تصديق است     آنچه
 ، در جـايي بـسيط و در جـايي مركـب اسـت              كـه  سخناست و اين    يكسان   كارگيري  به

هيچ نفسي نيست مگـر   2؛فس لما عليها حافظإن كل ن« ما هنگامي كه به آية  .درست نيست 
ا « ةيابيم كه كلمـ     مي كنيم در   مي نگاه ».او نگهباني است   بر همچنـين در   . بـسيط اسـت    ،»لمـ

 رهـا   ؛هملـوا لما ي « :يعني 3»إن كالً لما  « مثلشود     مي حذف »لما« ة كلم جايي كه مدخولِ  
 »مـا « ، بـودن   تركيـب و زايـد     اين داسـتان   و افزون بر   ؛نيز بسيط است   ،».شوند  نمي هكرد

   .پذيرند كه آنان آن را نميبا آن ؛ است»لم«جواز حذف مدخول 
  :آيد  ميالما براي سه معنان بد

 آن را مجزوم كرده و به معناي ماضي منفـي تغييـر            :مختص به مضارع است    :نخست
هـاي   اب دارد كـه در كتـ      فرق لم است و از جهاتي نيز با آن          لما از جهاتي مانند    .دهد  مي

   4.اند مفصل ذكر شده
آيـد     مـي   دوم به صورت شبه شرطيه     ةجمل ،و از پي آن   شود     مي بر ماضي داخل   :دوم
  ».؛ آنگاه كه نزد من آمد، اكرامش كردملما جاءني أكرمته« :مانند

ـ  « :اننـد م ،شـود    مي  اسميه داخل   بر جملة  و ،آيد   مي و گاهي براي استثنا    :سوم ل إن كّ
  » عليها حافظنفس لما

                                                 
 .277 ، ص2 ، جن االتقان في علوم القرآ:نيد بهكجوع  ر.1
 .4  / طارق.2
 .111  / هود.3
 .145 ، ص مغني اللبيب:نيد بهكجوع ر. 4
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  حرف،نظر است كه آيا آن  اختالفعلما  ميان   ، بر فعل ماضي    آن در مورد داخل شدن   
رفي براي فعلـي اسـت كـه بـه     يا حرف وجوب براي وجوب و يا ظ    ،وجود براي وجود  

ظرفي به معناي    ، نيز بر اين هستند كه آن      گروهي غير خود واقع شده است؟       خاطر وقوعِ 
  و ابـن هـشام نظـر وي را         دانـد    مـي  »إذ«ي  و ابـن مالـك آن را بـه معنـا           1، است »حين«

   2.پسندد مي
  و يـا وجـوب بـراي وجـوب         ، وجود براي وجـود    حرف ،اين حرف  اينكه   :گويم مي
 فعلي است كه بر     زيرا اين حرف تابعِ    ؛ و شايسته نزاع هم نيست     محل نزاع نيست   ،است

 رااي وجـود    وجـود بـر    »لما أكرمني أكرمتـه   «: شودلذا آنگاه كه گفته      ؛شود   مي آن داخل 
ا أوجـب إكرامـي أو    «:  كه گفته شود   آنگاه و   رساند مي بـراي  وجـوب  »بـت إكرامـه  جلمـ 

  .رساند  مي راوجوب
 ؛اي اسـت كـه معنـاي وقتيـت دارد           كلمه »لما« اين است كه     رسد   مي آنچه به نظر من   

 ديگـر  ي كـاري بعـد از كـار    و به معناي وقوعِرساند  ميرااتفاقيه  اي قضية يعني به گونه 
  . شرط و دخالت مقدم در تحقق تالي بربدون داللت ،ستا

  مؤكـد نيـز    زائـد  »لمِ«و ي نافيه »ما« اين كلمه از      مركب بودنِ  احتمالِ ، سوم معنايدر  
  .هست
  

   پنجممسألة

  »أضاءت« كلمةپيرامون 
كـه هـم الزم و هـم         ،يعني خانه را روشن كرد پـس روشـن شـد           : البيت فأضاء  تءأضا

  3.شود  ميأضواء آنهاو جمع  ضُوء هر دو مصدر ضَوء و. آيد  ميمتعدي
 آتـش   خورشيد و  مانند ،دش باشد وآنگاهي است كه نور از خ      ضوء :گفته شده است  

                                                 
 .146 همان، ص .1
 .146 ، ص مغني اللبيب،277 ، ص2ج ، االتقان في علوم القرآن.2
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  1.باشد گرفته  ديگري و از  بودهكه بالعرضآن زماني است  و نور
 چيـزي اسـت كـه از اجـسام نـوراني پخـش             ،ضـوء  : در مفردات راغب آمده است    

 پخـش  آنهـا زيـرا آنچـه از       ؛ اسـت  وجود دارد روشن   اين قول    درشكالي كه   إ 2.شود  مي
  .است اعم از ضوء ،شود مي

 ـ  طور كـه خواهـد آمـد    همان ـ  زيرا ؛كار نور است ،توان گفت كه ضوء  ميهمچنين
 آن بر   اطالقِ ،بنابراين ؛ است روشناييو  كردن  نور جسم است و كاري دارد و آن روشن          

  .مجازي است ،جسم
  

   ششمةمسأل

  »حول« كلمةن پيرامو
  »حـول «و همـه سـخن پيرامـون         .شـود    مـي  گفتـه  ،فراگيرنـدة چيـزي    به جهات  »حول«
  .آيد مي در جاي ديگري ـ شاءاهللا تعالي نإ ـ

 و جمـع    تثنيه  و استو غير متصرف     شود هميشه اضافه مي   ، حول :گويد   مي حيانابو
   3.شود  ميبسته

  

   هفتمةمسأل

  »نور« كلمةپيرامون 
ـ با ضم ـ  النُور پرتـو روشـنايي   به معناي هر نوع روشنايي و يا  و )تاريكي (ضد ظلمت  
  4.است

                                                 
  . همان.1
 .300 ، ص المفردات في غريب القرآن .2
 .75 ، ص1 ، ج البحرالمحيط.3
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 و  كنـد   مـي نخـست آن را ادراك       ،كيفيتي است كه باصره    ،گفته شده كه نور   همچنين  
  1. انوار و نيران است آنجمع ؛ندبي  ميرانيها ديد يرِسا ،سپس به واسطة آن

  .كند مي را آشكارچيزي است كه اشياء   گفته شده كه نور،نيز
  هـم   ، و  است هنَورجمع آن    و شود   مي  گياه هم گفته    نور همچنين به زيبايي و بلنديِ     

ـ   «شود     مي  پس وقتي گفته   ؛ عالمت به معناي نشانه و     اي نـشانه يعنـي آن چيـز      » ورما به نَ
  2.ندارد

 كه  گونه بدين ؛ نقل شد كه ميان ضوء و نور فرق قائل شده بود           ظرين پنجم   در مسألة 
و القمر   جعل الشمس ضياء  «  از آية  رأياين  . ض و اكتسابي است   عرَو نور،    اصل   ،ضوء
  .گرفته شده است ».خورشيد را درخشان و ماه را تابان قرار داد 3؛نورا

كمـك   ، پراكنده شده است كه بـه ديـدن        آن روشناييِ  نور، :گويد   مي راغب اصفهاني 
 عقلي كـه بـا      نوعِ :وع است دنيوي نيز دو ن   . دنيوي و اخروي   :دو نوع است   ،و آن  كند  مي

 ،شـود    مـي  و آن همان چيزي است كه از امور الهـي پخـش           شود     مي  بصيرت ديده  چشمِ
4.شود  مي ديدهسربا چشم نوع حسي كه  عقل و نور قرآن و  نورِمانند  

نظـايري دارد كـه در       ،اين كلمه . به شكل جمع به كار نرفته است      نور در قرآن كريم     
  5.است شمارش كردهكتاب االتقان 

هـاي متـداول در     كاربرد و ميـان     معنـاي لغـت   ميان مفاد   كه  شايسته نيست   : گويم مي
معنـاي  اسـت     مـورد نظـر    و آنچه . دبيات درهم ريختگي پيش آيد    هنر و ا   ،حديث ،قرآن

  .لغوي است
حسي است و عقليات را تنها بـه         معناي نور، آيد     مي  به دست  دقّت و انديشهآنچه با   

همـان   ،آن مفهـوم  اينكه اما دربارة. توان نور خواند   مي عيتوسو   تأويلي   ،صورت ادعائي 

                                                 
 .همان. 1
 .همان .2
 .5  / يونس .3
 .508 ، ص المفردات في غريب القرآن.4
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  .به آن اشاره شد است پيش از اين ]ضياء[ روشناييمفهوم 
فعاليت و   ،لذا ضوء  ؛ به شكل مصدر آمده است     ،كه ضوء بر خالف نور     آشكار است 

ـ   و سـپس   باشد  مي كه روشن شدن و روشن كردن     ست   ا عمل نور   و   مجـاز  صـورت   ه   ب
بـه   از خورشـيد  كـريم    در قـرآن     دليـل مورد ذات به كار رفته است و به همين           در   ادعا  

 مـصدرِ  ،ضـياء   پس ؛است » عدلٌ زيد« همانند گويي براي مبالغه و      شده كه  تعبير   »ضياء«
به كـدر بـودن      ،و ضوء  نور به خالف ضياء    اينكه   تفاوت ديگر . ضاء ضوءا و ضياء است    

  .شود  ميتوصيف
   گونـاگون هـستند   ، براي كاربردهاي استعاري و مجازي    منتخب از سوي ديگر الفاظ، 

 غالـب   معنـايِ  ، معنـوي و مجـرد      مجازي در نورِ    چه بسا به شكلِ    ،مثالً كلماتي مثل نور   
 بـراي امـور حـسي      آن   كـارگيري   بـه  ي كه چه بسا به حقيقت نزديك شود و        يجا شود تا 

بـراي  گاهي  ت و   كه عكس آن اس    بر خالف ضياء  . نسبت به امور عقلي بسيار كمتر شود      
و لقد آتينا موسـي و هـارون الفرقـان و           «  مانند آية  ؛ري به كار گرفته شود    امعناي استع 

 اران كـ و يـادآوري بـراي پرهيز  ي يما بـه موسـي و هـارون فرقـان و روشـنا          1؛ضياء و ذكرا للمتقين   
بـراي تـو سـودمند     كه بيايددر اين مورد   هايي عقلي    بحث برخي ،در آينده  شايد   ».يـم داد
  .شدبا

موافق و مخـالف در تعريـف         و نقل اقوال   كيفيت وجود آن    نور، بحث از ماهيت  ما  ا
حـدود دالالت قرآنـي را مـورد         تنها   ، ما اين كتابِ .  است بيرون اين مختصر    دايره از   ،آن

دارد و سـاير   آنهـا  نه امور ديگري را كه تنها ارتباطي بسيار ضعيف با           دهد   مي بحث قرار 
شـود     مـي   مشاهده مختلف آنچه در تفاسير     بيشترِ .اشتراك دارند كتب و عقايد هم در آن       

بـسيار   ، آيـه  دور از مفـاد    مطالـب  فراگيري ان به خاطر  آنهاي     لذا كتاب  ؛ است گونهاز اين 
احتمـال  گيـرم   ب پـي     را همان روش خواستم    مي اگر من هم   . شده است  ستبر و پر حجم   

 ، تنهـا خداونـد    و. ون رويم م بير نتوانيهم   از آيات قرآن كريم      هيك آي  بحث   داشت كه از  
  .كند ميبه راه راست هدايت 

                                                 
 .48  / انبياء.1
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   هشتمةمسأل

  »ترك« كلمةپيرامون 
؛ ماال و عياال   ترك فالنٌ : معناستاز همين   .  را رها كرد   يعني آن  :كا و تركانا  تَركه يترُك تَرْ  

هم آمـده    ] را نگه داشت   آن[ بقاهيعني أ ضد آن   به معناي   . فالني مال و فرزند را رها كرد      
نـام  [آينـدگان از او     در ميـان     1؛و تركنا عليه في اآلخـرين     « :فرمايد  مي خداوند تعالي . است
فتل الحبـل حتـي تركـه    «: ، مانندآمده است به معناي جعل هم ، ترك». نهاديم بر جاي ]نيك

ترك هرگـاه دو مفعـول       »]محكم قرار داد  [ .ا محكم كرد  ؛ ريسمان را تابيد تا آن ر      شديدا
  بلكـه معنـاي تغييـر دادن و گردانـدن          ، خالي كردن و انداختن نـداده       معناي يگر د رديبگ
 انجام ندادن  ترك به معناي     : و نيز گفته شده    2.رود  مي  و مانند افعال قلوب به كار      دهد  مي
ي انسان از يو يا به معناي جداباشد  مي ـ  خواه به عمد و خواه به غير عمد ـ   مقدورفعلِ

  3.استآنچه در آن 
 بـيش نـدارد و آن هـم معلـوم           ايك معن  ،ترك  اين است كه   رسد   مي ن م آنچه به نظرِ  

  .است
معنايش  »تركهم في ظلمات  «: شود مي گفتهلذا آنگاه كه     ؛الزم آن است  ،  ابقاءو گاهي   

  . آن استي آنها درالزم آن بقا  و،اين است كه او آنان را در آن رها كرد
حال است و آنچـه كـه        »شديداً« ،شديداًفتل الحبل حتي تركه      :گويند مي آنجا كه اما  

  .برپايه تحقيق نيستدر كتب لغت آمده 
  در  هـم هـستند      مـشابه  ،كـف  امـساك و   ،البيان آمده كـه تـرك      آنچه كه در مجمع   و  

   در معنـاي صـيغة نهـي        ي علمـاي اصـول     آرا دليـل  و بـه همـين       جاي خـودش نيـست    
  فكـ   و يـا   تو انجـام نـدادن اسـ       ترك    مجرد  معناي آن  اينكه   و در مختلف شده است    

   كـه   الـصوم ذكـر شـده اسـت         در كتاب  4.اند  هاختالف پيدا كرد  » باز نگهداشتن، بازداري  «
                                                 

 .78 / صافات.1
 .76 ، ص1 الموارد، ج اقرب .2
 . همان.3
  .84 ، ص4  ج، تحريرات في األصول.4
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  1.آن امساك است نه مجرد ترك
  

   نهمةمسأل

  »ظلمات«كلمة پيرامون 
كـه   نور و گفته شده كه نداشـتن نـور اسـت از چيـزي                رفتن به معناي    ظُلُمت و   متظُلْ
مات و ظُلُمات است و چـه بـسا كـه           ظُلَ مات،ظُلْ ظُلَم، جمعش   . نوراني باشد  بايست  مي
 خليـل  .گوينـد   مـي  همچنانكه هدايت را به كنايه نور      ؛ گويند ت ظلم ، را به كنايه   تاللض
بيننـده از   آغازين چيـزي كـه مـانع ديـدن          در   او را     يعني »ظلمةلقيته اول ذي    «: گويد  مي

  2.شود نميفعلي از آن مشتق . مالقات كردمشود   ميديدن
ولـي بـه    ، نور و روشنايي نيستنبودچيزي جز  ـ  به حسب واقع ـ  ظلمت: مگوي مي
چه بسا جعـل    . لفظي وضع شده است    ،براي آن  در مقايسه با نور،   تبعي آن     وجود خاطر

كـه  شـود      مـي  گفتـه  اينكـه     امـا  3»و جعل الظلمات و النور    « :نسبت داده شود   ،هم به آن  
در زيـرا اگـر      ؛ درست نيـست   ،لكه است  از ميان رفتن نور  و يا عدم در مقابل م           ،ظلمت
 اينكـه    بـدون  ،بـرد    مـي   به سر  تاريكي در   شك جهان  بي ،وجود نداشت  ، نور علتجهان  

  .تي استناد داده شودبه سبب و علّ »تاريكي«
بـر  . جمع به كـار رفتـه اسـت        به صورت    ،ي قرآن شريف   در همه جا   »ظلمت« كلمة

 رازي در آن نهفته است كـه در جـاي           مفرد به كار رفته است و شايد      كه تنها   خالف نور   
در كه زيرا  ؛نادرست است ،شده آن گفته اي معناي كنايهاز  اما آنچه كه  .خواهد آمد خود  
 ،و ضـاللت  و مـصداق آن   نـور ،هـدايت  اينكـه  و. از باب استعاره و ادعـاء اسـت        اينجا

  آسـان و   كـه مـسأله    نيـاميز پس مطالب را با هـم        و مصداقي براي ظلمت است       تاريكي
  .روشن است

                                                 
 . األولي في مفاده اللغويالجهة، مة المقدالصوم، كتاب .1
 .732 ، ص2 الموارد، ج اقرب .2
 .1  / انعام.3



 45  17تفسير آية 
 

 45     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

  دهم ةمسأل

  »إبصار« كلمةپيرامون 
او  : و أبصر فالناً   ؛ بود به او خبر داد     چشمش به او افتاده    آنچه    از أبصره يعني او را ديد و     

  1.روشن و آشكار شد ،راه يعني  و أبصر الطريقُ، گردانيدبينارا 
 خداونـد   شود ماننـد سـخن      مي گفته» بصر«اندام بينايي،   ه  الموارد آمده كه ب    در اقرب 

و بـه قـوة    . به دليل نيرويي كـه در آن اسـت         ».مانند چشم بهم زدني    2؛كلمح بالبصر «: تعالي
  3. بصائر استت،ابصار و جمع بصيربصر جمع . شود  مي گفته بصيرتادراكي

  4. استبينايي  إبصار به معناي ادراك شيء با حس:در مجمع البيان آمده است
 اين كلمـه بـراي مـن معلـوم شـده و      ير مشتقات در ساانديشه كردنكه بعد از آنچه  

گرفتـه   ،نـاي چـشم   به مع  »بصر«  از است كه اين ماده   نكته  اين  كار است    ككمتجربه نيز   
 ؛اسـت كه با آن تناسب دارد به كار رفته يي  از احساس و ادراك  شده و سپس در چيزها    

 نيـست كـه او       ايـن   جز يا بصيرت دارد معنايش   و   او بصير است     :شود   مي گفتهوقتي  لذا  
 ؛اسـت خواسـته شـده       قلبـيِ  تي آن يعني خبرويت و نوران      الزمِ  ،ولي از آن   ،چشم دارد 

ـ بلكه انـسان     5؛هنسان علي نفسه بصير   بل اإل «حتي معناي حقيقيِ     ر خويـشتن خـويش آگـاه       ب
 ي كه بـا آن درون را چشم  ولي بينايي و؛بيند  ميراي خود يا خفااين است كه وي  ».است
 بـه حقيقـت    ،كاربرد كثرت    نيست كه بصيرت به علت     دوري ادعائي است و     امر بيند مي

نظـر  همـين   بـر   اي ديگـر      به گونـه   گروهي ،باشدبه كار رفته    ي روحاني و قلبي     ادر معن 
  .هستند، پس بينديش

  

                                                 
 .45 ، ص1 الموارد، ج اقرب .1
 .50  / قمر.2
 .49 ، ص المفردات في غريب القرآن.3
 .54 ، ص1البيان، ج  مجمع .4
 .14 / ت قيام.5
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  قرائت 
گفته شـده كـه ايـن       .  كرده است   قرائت »كمثل الذين استوقد نارا   «آيه را   ع  قابن سمي  ـ  1

  .مشكلي استقرائت  ،قرائت
 »ضـاءت «  مجـرد و بـه شـكل        ثالثيِ أضاءت را به صورت    ،همو و ابن ابي عيله     ـ  2

  .اند قرائت كرده
  . كرده است قرائت»أذهب اهللا نورهم« ،يماني ـ 3
 حسن و ابوسماك به سكون و گروهي بـه          ، به ضم الم    را »ظُلُمات« قاريانبيشتر   ـ  4

  2. فتح به اشهب عقيلي منسوب است به اعمش و،سكون 1.اند هفتح آن قرائت كرد
 صـورت    بـه  »ظلمةفي  « ، را براي مطابقت ميان نور و ظلمت       »في ظلمات «يماني   ـ  5

  3.مفرد قرائت كرده است
تـا داللـت بـر       ،آيد   مي  ياء به دست    تشديد با ،»الذي« قرائت ،ها  از برخي عبارت   ـ  6

  4. آن كندجمع بودنِ
  در حالـت   »لَـه حو«را در    رفـعِ بعـد از نـصب         ءها ، كسائي : آمده است  التبيان در   ـ  7
   6. و آن بهتر است5كنند ولي ديگران اشمام نمي ؛كند مياشمام  ،وقف

 ]نتـايج و فروعـي     [ براي خود دليل يا داليل و يا تخريجاتي        ،تاهر كدام از اين قراء    
ـ  ق  آرا در لغـات يـا تفـاوت        از اخـتالف   ، اين اختالفـات   آنجا كه   ولي از    ؛دارد  در  اناري

 آن بحث پيرامـونِ  ،است و به وحي و صاحب آن مستند نيستسرچشمه گرفته   ذوقيات  
 مقايسه در جمـع     مقتضيِ ،مشابهت اينكه   ع به خيال  قمثالً ابن سمي   ؛براي ما اهميتي ندارد   

                                                 
  .80 ـ 77 ، ص1  ج، البحرالمحيط:رجوع كنيد به .1
 .213 ، ص1 ، ج الجامع ألحكام القرآن:رجوع كنيد به .2
  .81 ، ص1 ، ج البحرالمحيط،75 ، ص1 ، ج الكشاف.3
 .74 ، ص1 ، ج البحرالمحيط.4
  .88 ، ص1 ، جتفسيرالتبيان. 5
مـشافهه  اشمام، عبارت است از جمع كردن و درهم كشيدن بدون صداي لب پس از ساكن كردن حرف، كه به                     .6

  .51در آمدي بر علم تجويد، ص . معلوم شود و نابينا متوجه نشود
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 هـر چنـد كـه اگـر اسـتوقدوا را بـر             ؛ اسـت  ترجيح داده الذين را بر الذي      ؛و مفرد است  
بسيار  اينكه   براي ؛تر است  تر و آسان   سبك ،بر جمع  »الذي« ملِ زيرا ح  ؛گزيد بهتر بود   مي

ـ «  بـا صـيغة جمـع بـه        هار اشـ  ي جمع و اسـما    كه ضمايرِ آيد     مي پيش موصـول بـر    ْ»نم 
  .گردند مي

و حـق   اسـت    تعـالي خداونـد    رفـتنِ  ، با باء  ني نيز گمان كرده كه مقتضاي تعدية      يما
 شـرح ايـن     .چنـين اقتـضايي نـدارد      ،ها همـز  عدية ب تو  تعالي از آن منزّه و به دور است،         

  . آيد  ميدر بحث بعدي ـ ن شاءاهللاإ ـ موضوع
ائـت آن بـه شـكل مفـرد         وي را وادار به قر     ،نيز ذوق و سليقة او     ةظلم دربارة قرائت 

  . گونه كه گفته شد با نور كه مفرد است مشابهت داشته باشدكرده تا همان
كه گويد     مي فتح الم قرائت كرده و    را به    »ظلمات« تر از ايشان كسي است كه      عجيب

ط كننده و يـا تفـريط كننـده         ايا افر  ،جاهل.  است »ظلمت« جمعِ ، و ظُلَم  »ظُلَم« آن جمع 
پندارد كه با جمـع آوردن ظلمـت و سـپس بـا جمـع                مي صاحب اين قرائت گويا   . است

  .شود نمايانده مي شدت ظلمت بهترآوردنِ آن الجمع 
  

  :نبيهت

ال « ذكر شده كه     اينگونه ،دليل اين كار  جايز نيست و     »ظلمات«وقف روي    گفته شده كه  
ل و     . هـستند  غيـر مبـصرين    :گويـد   گويا مي   حال است و   عِدر موض  »يبصرون در آن تأمـ

  1.انديشه كن
  

                                                 
 .213 ، ص1 ، ج الجامع ألحكام القرآن.1
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  عراب نحو و إ

  »همزه« و با »باء«فرق ميان تعدية با 
طـور كـه    همـان  ـ   با هم فرقـي نداشـته و   و با همزه به حسب معنا با باءديهتع اينكه در

زيـد را   [ مثالً خرجت بزيد همان معنـاي أخرجـت زيـداً          ،مترادف هستند ـ   ندر برآن بيشت
 اينكـه   و يـا 1، او خارج شـده باشـي  همراه ،را دارد و الزم نيست كه تو هم   ]بيرون كردم 

زيـرا   ؛نظر است اختالف ،فرق وجود داردـ گويد    ميآن چنانكه ابن عباس ـ  دو ميان آن
قمت بزيد داللت بر ايـن دارد كـه تـو           : يگوي   مي اس بر اين عقيده است كه وقتي      ابن عب 

آيـد   أقمت زيدا الزم نمي    :گويي اي، ولي وقتي مي    اي و او را نيز بلند كرده       خود برخاسته 
: گويـد    مي او.  اين برداشت به سهيلي نسبت داده شده است        2.كه خودت بلند شده باشي    

أقعدتـه و    «: مانند .كند  ميدر فعل داللت    مراهي فاعل با مفعول     هاي از     به پاره  ، تعديه باء
 بيمار يافتم ؛ او راسقمتهأته و ضْأمرَ«ولي در مثل  ».؛ او را نشاندم و با او نشستم       قعدت به 

  3. درست نيست».و بيمارش كردم
ميان أذهب و ذهب به     تفاوت  : گويد   مي چون ، فوق را دارد   فخر رازي نيز گويي نظرِ    

شـود     مي  ولي هنگامي گفته   ؛ كه معناي أذهبه يعني او را روانه و رهسپار كرد          استچنين  
  4. وي نيز به همراه وي روانه و رهسپار شود كه خود»ذهب به«

 شريفه را دليلي بر فساد مـذهب         اين آية  ،مفسران ، شاذ و نادري   يبراي رد چنين آرا   
 سـبحانه و  ـ   شان اين است كه وي    اند و دليل   فرق مزبور را باطل دانسته     اينان قرار داده و   

 كه زيرا   ، دارد سخن ايرادي البته اين    5؛شود  نميتوصيف  ) فتنر(با صفت ذهاب    ـ   تعالي
نكتـة  اينجـا  امـا   ؛ درست اسـت ،بر حسب حقيقتـ  جل و عز ـ   امكان توصيف اوعدمِ

                                                 
  .80 ، ص1 ، ج البحرالمحيط.1
 . همان.2
 . همان.3
 .76 ، ص2 ، ج التفسيرالكبير.4
  .80 ، ص1 ، ج البحرالمحيط:ك. ر.5
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، و ايـن از مـوارد ايـن تفـاوت     آيـد  مي يندههاي آ از بحث در يكي   جود دارد كه    دقيقي و 
  .ستا

  بـه  »پروردگـارت آمـده    ؛1و جـاء ربـك    «  تعالي در  گونه كه خداوند  همان :گزيدة سخن 
بـراي  . هم همين گونه است    »رفتن« در مورد    ،شود  نمي توصيف   ،»به آمدن «كل واقعي   ش

  .آن درنگ كن تا زمان آن برسد حِيتوض
 فراوانـي خالف اصل اسـت و   ،اعتقاد به عدم فرق و به مترادف بودن از سوي ديگر،  
   و .نيـست روشن  چند كه آن نيز      هر ؛رساند اصل نمي اين  ضرري به    ،ترادف در زبان هم   

 ،انـد  كـرده گمان را ترادف  بلكه وقوعي  ،كساني كه امتناع ذاتي    همچنانكه در اصول آمده   
لغـات بـا هـم     بيـشتر،   اينكـه  و آنچه به حقيقت نزديكتر اسـت  ؛اند در واقع مبالغه كرده  

  . به خوبي تدبر كردلذا بايد . اختالف دارند
ص و از خبـر  مخـص مبتداي از  است كه هجملة استينافيعطف نيست،   »مثلهم كمثل «
گفتـه  . شـود  نميموجب منع ابتداء   خبر، تركيب شده است و ازدياد تخصيصِ    ،صمخص
 ؛ اسـت  بوده »هم مستقر مثلُ« ،در اصل يعني   ؛ مبتدا براي خبر محذوف است     »مثلهم« :شده
   2. حرف است،كافپس 

ف بـودنش مـشهور     از حر  آنچه   اسم است و   ،ييجاين  كاف در چن   اين است كه  حق  
و . وجود ندارنـد   ،باشندتر  ه حرف و باال   س ، بايد اسما اينكه   ست و دليلي بر   ينتمام   ،شده

  .استجاي ديگري شرح و تفصيل آن را 
د با توجـه بـه خـود آن ايـرادي وجـو      ، از اين آيهدر اين بخشِ  :»الذي استوقد نارا  «
 مبتـدا   اختالفو  مفرد است    ، جمع و خبر   »ثلهمم«يعني  مبتدا   اينكه   بلكه از جهت   ؛ندارد

  فـوق در تأييـد نظـرِ       ةآيـ . انـد  دچـار تنگنـا شـده      ، جايز نيـست   جمع و مفرد  در  و خبر   
 آورده  3شـود    مـي  الذي بر مفرد و جمع واقع     علي كه معتقد است       اهللا بن  هبةالشجري   ابن

                                                 
 .22 /  فجر.1
 .76 ، ص1، ج  البحرالمحيط.2
 .212، ص1 ، ججامع ألحكام القرآن ال.3
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و « ةو آيـ   1»جاء بالصدق و صدق بـه اولئـك هـم المتقـون           و الذي   « :شده است و آية   
       .شود پايه تجزيه و تركيب ميبر همين نيز  2»خضتم كالذي خاضوا

 »الجمـع « اين آيه بنا بـه تقـدير گـرفتنِ         گويند كه   اين مقام مي   ديگراني در خصوصِ  
3.يده استحيان اين نظر را برگز ابو.شود  ميتركيب »مثل الجمع الذيك« َ» كيعني مانند  

پيش از اين از يكي از آنان نقل شد كـه            و. روشن است   اين نظر،  يگيپاسستي و بي    
»د »الذيو  مشد  نظري وي  لذا   ؛صلة آن مفرد است    اينكه   غافل از  4،است »الذين« مخفّف

  .داند  نميرواكس آن را  داده كه هيچ
كنند  دي اختراع مي   تصحيح كالم بر اساس آنچه افرا      ،متوجه بود به آن   چيزي كه بايد    

 نسبت به جمالت دهد  مي آن را پر و بالگر حليه و اوهام دهد  مي سشان آن را زينت   و نفْ 
 كـالم   توجيه و تركيب   پس ؛ در كالم خداوند تعالي    چه برسد  ؛امكان دارد  ،سرتاسر غلط 

  مگـر ، نيـست روا ـ  لي مسلم و قطعي اسـت وكه اص ـ  خداوند برخالف اصول موضوعه
  . زيرا اصلي مسلم پيش اهل آن زبان است.ل ناديده گرفته شوندآن اصواينكه 

اي در  بحث پيرامـون آن در هـر آيـه    وـ  رسد  ميدر اين آيه به نظر من  اما چيزي كه    
 ؛استشده  ، حاصل   همتوافق ميان مبتدا و خبر الزم است و اين           ـ   آيد مي جاي خودش 

 از اين رو هنگـامي      ؛ان است  منافق گروه بسيطي از    زيرا آنچه كه مبتداست عنوان اعتباريِ     
بلكـه مفـرد     ، جمـع نيامـده    در شمارِ  ،اين كلمه به خاطر ضميرش     »ثلهمم« كه گفته شود  

از اين رو ميـان مبتـدا و         ؛ عام مجموعي است   دا مف اينجا ضمير جمع در     زيرا مفاد  ؛است
  . هم مورد اهميت و توجه نيست در اينجا، وجود ندارد و  اختالفيخبر

ذهـب اهللا   « ،باشـد مـشكل ديگـري اسـت و آن           مـي  اينجـا در   مورد توجه    آنچه  بله  
 موصـول   ةصل اينكه   با وجود  ،گردد  مفرد برمي  »الذيِ« به ، ضمير جمع  كه ؛است »بنورهم

                                                 
 )33  /زمر. (»آنانكه راستي آورند و به آن باور دارند، آنان پرهيزكارانند«. 1
 )69  /توبه. (»شما فرو رفتيد، همانگونه كه آنها فرو رفتند« .2
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 در   بايـد  ناچـار به  پس   ؛هم امكان ندارد  با  جمع ميان اين دو لحاظ      . هم مفرد آمده است   
   .تكه خالف اصل اسگرفت تقدير و حذفي  ،آيه

 ؛عالم شخصي نيستند  ن از قبيل اَ    اين است كه الذي و م      رسد   مي چيزي كه به نظر من    
 »منْ«  و همچنانكه ارجاع ضمير جمع به      شوند  مي به صورت بدل حمل    افراد   و آن دو بر   

غيـر  « آن در ذيـل   پيرامـون   مـا    در قـرآن كـريم آمـده و       فـراوان   موصول جـايز بـوده و       
 بلكـه در مـورد الـف و المِ        و  در مورد الـذي     چنين  هم 1،كرديم بحث »المغضوب عليهم 

گردد  مي به الف و الم بر»عليهم«ضمير  اينكه نظر به آنجاموصول نيز جايز است و ما در    
  .آن احتمال را بيان كرديم

نيز وجـود    ،ي باشد ناي كه به ديدة انصاف پذيرفت      بگونههمچنين امكان ادعاي حذف     
 ، نيست كـه تنهـا بـراي خـودش         كسيدر اين مثال     ،]مستوقد[ زيرا آتش افروزنده   ؛دارد

دار برافـروختن    افروزد و عهـده     مي  براي اهل خود بر    به طور طبيعي  بلكه   ،آتش بيفروزد 
 گروه آنهـا   ،ولي سود برنده از آن آتشِ برافروخته شده        ؛ است گروهيك فرد از آن      ،آتش

ذي استوقد ناراً ألهله و     مثلهم كمثل ال  « :شود  مي اينگونه ، آيه  ساختار  لذا ؛ كسان اوست  و
   .الحقيق بالتصديقو اهللا  ».فلما أضاءت النار ما حوله ذهب اهللا بنورهم و نيرانهم جماعته

 در صـورت   ،بلكـه  ؛درست نيـست    باشد، مرجع در كالم  كه بايد    مشهور است آنچه  
  .باشد  ميچنانكه در اينجا و خالف آن رايج است، ، مرجع و موضوع كالمروشن بودن

»گفته شدهعطف بر جملة صله و    »ا أضاءت ما حوله   فلممـستفاد   جوابي براي شرط 
 اينجـا در   ، از عطـف   و مـراد   »الذي إن استوقد نـاراً    « :شدهگفته   گويي ؛از موصول است  

ايـن اسـت كـه       ه بر گوا ،ترتّب مدخول فاء بر ما قبل خود يعني ايقاد است و اين ترتّب            
 »أضـاءت « و طلب وجـود نـدارد و         ةبي ميان إضاء  زيرا ترتّ  ؛وقد است استوقد به معناي أ   

 ،»مـا « به احتمالي هم لفظ    .گردد كه در آن مستتر است به نار برمي        و فاعل آن  است  فعل  
 فـرض  هـر  بنـابر به اعتبار معناست و ـ  اين صورتدر  ـ   نيز آنفاعل آن است و تأنيث

   .  و ظرف نيز صله يا صفت است است موصول يا موصوف»ما«
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 اينكـه   و مرجحـي بـراي  باشد ه زائد»ما« ، باشد، احتمال دارد كه الزم فعلكه   اين بنابر
 : يعنـي  كنـد   مي صله را اقتضا     حذفنيز   »ما« زيرا موصول بودنِ   ؛وجود ندارد زايد نباشد   

»هاي ششگانه است  پيرامون او از جهت، آنچه در الجهات الستنَما كان حوله م.«  
اصطالحي جداگانه به معناي اطـراف و جهـات    ،خود »حوله ما« اينكه ،احتمال ديگر 

   .باشد
 صـفت ظرف در محل نصب است و نصبش يا به خاطر فعل محذوف يا بـه خـاطر                  

حـذف حـرف   [ به خاطر نزع خـافض  ـ  اينجابنا بر جايز بودنش در  ـ  مفعول بودن و يا
ـ   الزم تاينكه أضاء  بر ضمير آن نيز به موصول و به احتمالي بنا         . است ]رّج ه نـار   است ب

ايـن   از   پـيش  .»فلما أضاءت المكان الذي حول النـار      « :شود  مي اينگونهني  عي .گردد برمي
 آن بـه طـور مطلـق    تأنيـت بلكـه  رود و   ميگاهي به شكل مؤنث به كار ،ذكر شد كه نار  

  .جايز است
ا را حـرف       ؛جواب لما است   »ذهب اهللا بنورهم  « يـا   ، وجـود بـراي وجـود      خـواه لمـ

 ،جواب ، در هر حال   .بدانيم »إذ«و يا به معناي      »حين« يا به معناي   ، وجوب وجوب براي 
علت تامه يا ناقصه باشد و يا جملة دوم در           ،خواه آن قضيه   ؛سابق است  مترتّب بر قضية  

 مـا صـدق      مورد بحث   در مورد موضوع    كه طور  همان باشد   متوقف بر جملة اول    ،صدق
  .كند مي

ا  « :به ايـن شـكل كـه       ،حذوف است م ،مشهور اين است كه جواب     :و گفته شده   فلمـ
اه كه پيرامونش را روشـن كـرد،        ؛ پس آنگ  خمدت النار « او »أضاءت ما حوله طفئت النار    

 پـس مرجـع ضـمير، منافقـان         1»فذهب اهللا بنـورهم   « ،»آتش خاموش شد يا فرو نشست     
 ، تطبيق ممثَّل بر مثال است و شرح آن        بلكه از بابِ   ، خارج از تمثيل   ،هستند و اين جمله   
  .آيد  ميدر وجوه بالغت

اخيـر اسـت و بـه        عطـف بـر جملـة     ظـاهر   بـه    »و تركهم في ظلمات ال يبصرون     «
كد ؤعطف بر جملة محذوفي است كه در جواب لما است و به احتمالي حال م ،احتمالي
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 ، خبر دادن از رها كـردن آنـان در ظلمـت           ،زيرا بعد از خبر دادن از بردن نورشان        ؛است
  .شده است لحاظآينده، معناي  ،گفته شود كه در حالاينكه  مگر ؛معنايي ندارد

 دوم  از ضـمير و مفعـولِ   آنمتعلق به فعل خـود اسـت و حـال بـودن          »في ظلمات «
 كـه  »اتركهم فـي البـرّ    « :بگويياين است كه    مانند   اينجابلكه در    ؛درست نيست  ،بودنش

  . خود استظرف براي فعلِ
 ،»تـرك «يش از اين گفته شـد كـه مـادة            حال است و پ    در موضع  »ال يبصرون « جمله
آيد و مانعي وجود ندارد كـه         و از افعال مقاربه به شمار نمي       كند  مي مفعول دوم ن   اقتضاي
در حالي كـه آنـان را رهـا          »ذهب اهللا بنورهم  « : سه گانه را سه حالِ پياپي بدانيم       عبارات

 تعالي به   م خداوند از ساحت كال   ،ولي اين  ؛بينند  مين  در حال ظلمت و در حالي كه       ،كرد
  .دور است

 يعنـي  ؛مفعـول دوم اسـت   »ال يبصرون « حال و  »في ظلمات «  گفته شده كه   همچنين
تر، مقـدم    مناسب اينكه    با 1؛ هستند تاريكهادر حالي كه در      ،بينا بر جاي گذاشت   آنان را نا  

همچنانكـه علـت     ؛ان در ظلمات است    آن افتادن ،ان زيرا علت نديدن آن    ؛بودن علت است  
 يـا   »ظلمات« عائد بر    اما حذف ضميرِ   . از ميان رفتن نورشان است     ،ادنشان در ظلمات  افت

  ظـرف ،ظلمات به حسب حقيقت اينكه  آن است و يا به خاطر اشاره بهروشنيبه خاطر   
 از اين رو به     ؛ طبيعت آنان است    حقيقت و عينِ   اعيان و وجودات آنان نبوده بلكه مراتبِ      

  .داريمنياز ن ،رساند ميرا يت و ظرفيت عائد كه غيرّ
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  بالغت و معاني

  وجه نخست

  تمثيل در آيهپيرامون 
 رضـايت و پـذيرش    هاي بالغت و از مؤثرترين آنها در دل و جان و در              از برترين روش  

و  1؛و تلك األمثال نضربها للناس و ما يعقلهـا إال العـالمون           « :روش تمثيل است   ،عقل
قـرآن ايـن روش را پـيش         ،».يابنـد  انـشمندان آن را در نمـي      زنيم و جز د    آن مثلها را براي مردم مي     

 قـرآن   .گرفته است و شايسته است كه مؤلف آن از مبتكران در اين ميدان به شـمار رود                
 و  رين مظـاهر  تـ   در كامل معاني  انواع   كه   هايي داستانها و قصه   با آوردن امثال و نقل       كريم

ا آنچه كـه خداونـد در آن امثـال و      ها ب  و دل شود     مي زيباترين شكل خود در آنها متجلي     
ابتـدائي و    از اذهان    دورِه   ب  كليِ معاني عقليِ  ،پذيرد حكايات به وديعت گذاشته تأثير مي     

سـازد كـه اسـتداللها       اي قانع مي   و با آنها تو را بگونه      كند  ميعالي را به آن اذهان نزديك       
  .سازد نفسها را قانع نمي

ــل ضــرب ــا در آشكار المث ــاني پنه ــازي مع ــائق و  س ــتن از حق ــرده برداش ــان و پ ه
المثـل در   آوردن ضـرب . تـأثير و نفـوذي آشـكار دارد       ،و پوشـيده  هاي نهفتـه     كاري ريزه
 كـه يكـي از      :تـا جـايي كـه گفتـه شـده          ، اسـت  بـوده فراوان   ،پيشينهاي آسمانيِ    كتاب
 برخوردارنـد   جايگـاهي  از چنـين     و چـون امثـال     2.اسـت  سورة أمثال    ،هاي انجيل  سوره
بهتـر و شـيوة اصـيل را         حال منافقان و تحقير آنـان ايـن روش         شرح سبحان در    ندخداو

 م صـفاتي را انجـا     كـار هـا همـان      مجازهـا و اسـتعاره     ،زيرا در اين روش   . برگزيده است 
 به تصوير كشيدن اوضاع بد آنـان  ،در آن د و   ندار مي كه از احوال منافقان پرده بر      دهند  مي

 دارد كـه  جايگـاهي  ،المثـل  ضـرب  :انـد  هوب گفتو چه خ ؛ نشان دادن آن است او آشكار 
 نقاب ،دارد برمي ،قي حقا از چهرة پرده   ،شود  نمينوري است كه خاموش      ،ماند پنهان نمي 
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و غايـب را     گذارد  يقين مي  ديد و نمايش   خيالي را در     صورت ،سازد  مي را از دقايق دور   
   1.سازد كه گويي حاضر است  ميچنان ظاهر

هم و خيال در  از اين رو و؛ عقلي هستدتنها ،ان منظور است آنماي كه تفهي  گاه معاني 
 بـا   ليبه حوزه عقل در آيند و      آنهاخيزد تا نگذارد     ادراك آن معاني به ستيز با عقل بر مي        

  عقــل را در  ،خيــال آينــد و وهــم و  مــي محــسوس درديــد و نمــايدر  ،المثلــي ضــرب
و غوغـاي سـتيزه فـرو        بركنـار، ام  هـاي اوهـ    تاريكي آنجا و در    كند  مي آنها كمك    ادراك

  .نشيند مي
ـ  ، احـوال ردن مردم بر حـال منافقـان      آگاه ك  پس از  در اين مثل     :ي بگويي توان مي   ان آن

  غافـل نماننـد و     كـار آنهـا   ان نيز نشان داده شده تا مـسلمانان از           آن نيز نمايان شده و امر    
 يهود و منافقـان   ،بينند يبرافروخته م  هرگاه آتشي    ، در نتيجه  ؛ آن را فراموش نكنند    انهآگا

 احـوال آنـان   كند مي اطراف خود را روشن ،هر گاه آن آتشو ند نك را اطرافش تصور مي  
و ذهنشان با كمتـرين تـشابه و مناسـبتي بـه سـوي منافقـانِ                شود     مي در خيالشان ترسيم  

و در  آيد     مي  آنان احساس بيزاري و تنفر به وجود       رود و در درونشان از      مي  خود مخالف
  .شود  مي الحاد و فسقدر برابر ،مؤمن مسلمان ضد كفر و نفاق و مسلمانِ  انسانِ،يجهنت

  

  وجه دوم

  محافظت بر زيبايي بيان مطلب
 آن  بـه  قرآن كـريم  كه  ايم   اي اصلي اشاره كرده     به نكته  بارها ،كوتاه و سودمند  در اين اثرِ    

ـ وقات و احوال به آن توجه دارد و آ        ا ة و در هم   لتماي  ،زيبـايي  ، آيـه ر وزنِن محافظت ب
يب و  بيشترين نص  نيروي شنوايي و از اين رو      بر شنوايي است،   آن   تأثيرت و   يفيت صو ك

و آنگـاه كـه      2؛و إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا      «برد و آية     بهره را از آن مي    باالترين  

                                                 
 .163 ، ص1 المعاني، ج روح .1
 .2  / انفال.2
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  .ره دارد به همين نكته اشا».شود  ميآنان خوانده شود ايمانشان افزوده آيات خداوند بر
و بـه   پاييـده   ترين نظـر آن را       آن كريم با دقيق   قر  از چيزهايي كه   ،گزيده مطلب اينكه  

خـاطر و نيـز بـه خـاطر         اين  بهترين وجه آن را مراعات كرده ويژگي مذكور است و به            
 جهات ديگري كه در طول اين جهت قرار دارنـد چـه بـسا در جـايي حـذفي صـورت                    

ف ربـط و عطـف      وحـر  ،بينـي   مـي   در اين آيـات    و ؛شود   مي گيرد و جايي ديگر ذكر     مي
ـ      قويوجهي من به نظرِ  ؛حذف شده است   دارد و تنهـا كـسي   تـر از ايـن روش وجـود ن

هـاي     دقيق آن و با هنر موسيقي و ويژگـي          و لطائف   روح  به آن برسد كه با علمِ      تواند  مي
 بـا   كهاست   اين ويژگي    فراگير حفظ  قرآن   همةاين   افزون بر  و   ،آشنا باشد آن  هاي    آموزه

 معانـدان و    يتوان دلهـا    مي ،است و با آن     و برتري يافته   امتيازكتابها  اين ويژگي بر ديگر     
  . كردجذبعواطف ملحدان و مخالفان را 

: فرمايـد   مي  و آورد  مي دوبار در اين آيه   را   »مثَل« كلمة بيني چگونه   مي ،به عنوان مثال  
 :اسـت  كاري را نكـرده و فرمـوده          بعدي چنين  ولي در آية   » استوقد مثلهم كمثل الذي  «
لـي حـذف و بـه آيـة دومـي         او از آيـة   را »مثَـل « چنانچه و اگر  »أو كصيب من السماء   «

كـه  رود   گمـان  بـي آنكـه   دهـد،     مي خود را از دست    زيبايي   بيني  مي به روشني  ،بيفزايي
بلكـه   .تـوان تمـرين و امتحـان كـرد          مـي   اين كار را   زيرا ؛ن است  سبب آ  ،كثرت تالوت 

 چه بـسا كـه تحـت تـأثير و           ،اي از آيات   آيه  نزول وحي به مجرد شنيدن     ان معاصرِ مردم
 يا ماده و يا لطائف لفظي و         هر چند كه آن آيات به حسب معنا        ،گرفتند  مي قراربة آن   جذَ

   فراگيـري لـي بـه خـاطر       و ،اي نبودنـد    بـارز و برجـسته      مشتمل بر چيـزِ    ، بديعي معنويِِ
  بيـشتر مـردم را    ، بـا لطـائف روحـي و نفـساني     مطـابقِِ  مخصوصِآهنگ خاصي و   وزنِ
و خداوند ياور و توفيق دهنده  .ساخت مي را ويران ان و بنيان كفر و مشرككرد ميب  جذ

  .است
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  وجه سوم

  تشبيه در آيه پيرامون
 در اقسام تشبيه مركب به مركب گـاه       . ب است ب به مركّ   مركّ تشبيه ،يكي از اقسام تشبيه   

 مثـل  ؛ هـم قـرار داد     به دقت در برابر   به را    ه و مشبه  اجزاء مشب يكايك  توان    مي  سختي به
يه از ايـن دسـته      آكه بنابر نظر برجسته و مذهب قوي         .»مثلهم كمثل الذي استوقد نارا    «

آيـة   اگر و. قرار است ربه نيز تشابه ب    و مشبه  ، مشبه ي اجزا بين كهاي   آن دسته  است نه از    
اظهـار   ، آتـش  بـه برافروزنـدة   د كه منافق    و ش گفتهد  بايناچار  به  بود   اين دسته  مذكور از 

 آتـش و خـاموش      به فـرو خوابيـدنِ     ،بهره ماندنش   به روشن كردن و بي     ايمان نمودن آن  
 را به اسرار آنهـا، شـبيه       مؤمنان    خداوند آگاه كردن  اينكه   تشبيه شده است و يا     ،شدن آن 

  .خاموش كردن آتش است
خبـر از    است كـه     ،در اين مثال   »مثَل«ر مشهور است وجود كلمة      چيزي كه مؤيد نظ   

شود    مي متبادربه ذهن    زيرا آنچه كه از اين قصه        ؛دهد   مي را مذكور    جملة تمامدر   ،تشبيه
 در  بـدون  ، مركـب  و آن هيئـت    است   رايج بسان مثل    ه اين قصه در غرابتش    اين است ك  

ا «  در كلمـة   :و نيز گفته شده   . ن است آ نظر گرفتن اجزاء جداگانة    اشـاره و    ،»فـاء «و   »لمـ
  .وجود داردمجموع تركيبي آن دو توجه به با  ، ميان دو جمله پيوندداللتي بر

 مفـرد    تشبيه  از اقسام   به حسب نتيجه   تواند  مي  اين آيه  :رسد   مي  نگارنده آنچه به نظرِ  
ميـان نتيجـة    مـشابهت    داده شده كه     ترتيباي    به گونه  اينجا زيرا كالم در     ؛باشدبه مفرد   
 اقـسام   تواند  مي همچنين و   را برساند  رسد   مي اي كه برافروزندة آتش به آن      يجهنفاق و نت  

گـاهي فقـط در   گوينـده ه  كـ   بـه ايـن معنـا      ؛به هر دو وجه باشد     مركب به مركب     تشبيه 
چنانچه حال  ؛ دارددر نظر را جايگاهگاه هر دو  تشبيه مجموع به مجموع است و       جايگاه

 همان قسم اول است و چنانچـه بـه   ،م كه مورد نظريابي مي درخاص نگاه كنيم به روابط  
و ميـان   ـ  خواسـتند كردنـد   كه پيش از آن با مؤمنان آنچه مـي  ـ   منافقانميانِ ،تطبيق آيه

بوده و از  توافق در همة جهات ،م كه مقتضاي تطبيقيياب ميدربرافروزندة آتش نگاه كنيم 
  .باشد ميقسم دوم 
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 مركـبِ    ديگري وجـود دارد و آن تـشيبه        تشبيهنوعي ابتكار براي     ،در اين آيه  سپس  
 .»الذين استوقدوا « نه »مثلهم كمثل الذي استوقد   « :فرمايد  مي ، مفرد است  جمع به مركبِ  

خواهد آمد ـ ن شاءاهللا تعاليإ ـ فرد آوردن اين مراز و لطف.  
  

  وجه چهارم

  متناسب هاي    اشتمال آيه بر لغت
 نزديكـي  با هم    ا معن هايي است كه يا از نظر       واژه كالم بر  فراگيري ،يكي از وجوه بالغت   

و شـود      مـي   ناميـده  »1طباق« ،بديععلم   هستند كه در     دوريبيگانگي و   دارند و يا داراي     
نـور، ظلمـات و ابـصار را         ، ضـوء  ، نـار  ،مانند وقود هايي   بيني چگونه واژه    مي رااين آيه   

  .فراگرفته است
  

  وجه پنجم

  »كمثل«كلمةپيرامون 
مثلهم الـذي اسـتوقد   «به شكلِ  ،آيه  بودمناسب و سزاوار كه بگذرده ذهن ممكن است ب 

  .شود مي زائد ،»كمثل«كلمة بنا براين  ،باشد »نارا
 شأني ،آن قصه  قصه و يا صفت است آنگاه كه       ، معناي مثَل  :اند هدر پاسخ به اينان گفت    

 نان مانند قصة   آ ه شده كه قصة عجيبِ    س گويي گفت   پ ؛غرابتي باشد  ،آن و در    و جايگاهي 
  ...  .كسي است كه آتشي برافروخته

تـشبيه   يا از اسماء  » مثل«كه   گذشتمثَل   در معناي     اشكال اين سخن   ،پيش از اين  و  
  . استچيزي  تنزيلي يا ادعائيِ و يا وجودكند مي حروف آن را  همان كارِاست و

 كالمثـل   :فتـه شـده   گگويي كه    ؛ بياني است  ة دوم به الذي اضاف     من اضافة مثَلِ   به نظرِ 
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   . استوقد ناراًالذي
كـه در    ،مثلهم الذي صنع كـذا    شود     مي گاهي گفته  :تر روشنبه عبارتي ديگر و بياني      

 چنانكـه اسـت     درست ، براي مثل و قصد تشبيه آنان به آن        ي خارج نمونه وجودصورت  
لهم  مـث  :شـود    مـي  و گاهي ديگر گفته    ». است شيرزيد مانند    ؛زيد كاألسد « :شودكه گفته   

دارد بلكـه  ن وجود  خارجيبه نمونة ي است كه براي مشبه    جاياين در   كالمثل الكذائي كه    
 زايـد  اينجـا حرف تشبيه نيز در و  .باشد  مي ـ  چنانكه در اين آيه است ـ  و ادعائيخيالي
 وشـود    مـي حرف تشبيه حذف ، باشد جملهجمله براي  استعارة   اگر مقصود زيرا   ؛نيست

مـثلهم   :پس اگر گفتـه شـده     .  تشبيه بر آن استوار است     ابيايد زير بايد حرف تشبيه    نه  گر
  تـشبيه تحقـق    ،»مـثلهم كمثـلِ   « :و وقتي گفته شد   شود     مي »زيد أسد «قبيل  از   ،مثل الذي 

  . يابد مي
 داراي واقعيت    خودش دگاهي در ح   ، وجود تنزيلي براي منافق    ،آنچه گفته شد   بر بنا
 بـراي دومـين بـار       ، وجـه دوم   رساندن براي   .براي آن هيچ واقعيتي نيست     گاهيو  است  

نگـاهي بـه    ـ   بعدي اسـت چنانكه در آية ـ   نيز در تشبيهو گاهي. مثل آورده شده است
  . اين جهت نيسترساندن

  

  وجه ششم

  داللت آيه بر بزرگي و عظمت اسالم
نـان اسـت    آ آيا بيانگر حال همه منافقان و يـا حـال گـروه خاصـي از                 ،اين آيه  اينكه   در

 زيرا اين آيـات در      ؛  نظر اول است    ،عروف مشهور در نزد آنان    م. نظر وجود دارد   اختالف
 آنـان بـا     گروگيري و گفتگـوي   و چگونگي رفتار و     هدفها و نسبتها     ، مفاسد ،يان احوال ب

ـ   آنان در كارهايشان و ناكام ماندن      زياننظر به   رو  از اين    ؛مؤمنان است  ان در كارهـا و      آن
  .اند ه واقع شده مورد تشبي،رفتارهاي بدشان

 آية  مقصودگروهي از منافقان و      ، اين آيه  مقصودكه  اند   و برخي نظر دوم را برگزيده      
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  1.گروهي ديگر است ،بعدي
دليـل   بـه     و تفـصيل    اين است كه انتخاب اين تفكيـك       رسد   مي آنچه به نظر نگارنده   

  : آيه است كه عبارتند ازناي هم براشكاالت متوگمان وجود 
 منافق چيـزي    ولي ؛آورد  مي بدست آتشي و خيري از كار خود        ،دة آتش برافروزن ـ  1
  .بدست نياورده استري و خي
اي   بهره منافق وليبرد  مييسود كند مي اطراف او را روشن    كه آتش  ،برافروزنده ـ  2
  .برد نمي

ولي منافق هيچ نوري     ،برد  مي را از ميان   او    و خداوند نور   دارد نوري   ،روزندهفبرا ـ  3
  .ندارد

 اينكـه    از خبـر   بـي  2؛انـد   همات برآمد  اين توه   به پاسخگوييدر صدد    ،برخي مفسران 
 .باشـد  و جوانـب     جهـات  الزم نيست از تمـامي    در تشبيهات بلكه استعارات      ،وجه شبه 

 كرده و در شكل و ظاهر بـه حـق           قصد باطل را    ، در حقيقت  آنجا كه    از   منافقان شك بي
د و  وشـ   مـي  با آن سـوخته   ها    و باطل ها   نادرستيد كه   ختنآتشي را برافرو   ،اند  هپيوسته بود 

 و كدورات و رذائل بـا آن از  گشت  ميپيروزها  ودند كه بر پليدي   ل كرده ب  تعنوري را مش  
كمـاالت نهفتـه در نفـوس        ،اوصاف كامل  ، صفات عالي  ،فضائل ،خوبيها و   رفت  مي ميان

ند دآتش را فروخوابان   ولي آن    .دش  مي مدني متجلي هاي    جامعه قلوب بشري و     انساني  و  
 باطـل حيرت و    يها  تاريكيو خاموش كردند و خداوند نور آنان را گرفت و آنان را در              

  بيننـد   ميچيزي ن  ،آنان پس از آن   از اين رو     ؛ گمراهي و عصيان رها ساخت     و در جهالت 
  .يابند و راهي نمي

ت اقرار به    اسالم و عظم   اي به بزرگي   اشاره ،اين تمثيل در    كه توان گفت  همچنين مي 
 زيـرا همـة   ؛آن دو وجـود دارد    اعتقـاد در درون بـر     ن عمل به اركان و      وزبان و ايمان بد   

نيـز   نفاق گرفته تا مرتبة بااليي كه دست خـواص           همراه با  از مرتبة تظاهرِ   ،مراتب اسالم 
داراي آثـاري   همگي داراي عظمت و جاللـت و  ـ  تا چه رسد به عوام ـ  رسد به آن نمي
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خـوي   منافقـان در نفـاقِ فاسـد و    ، ايـن ويژگـي  رساندن لذا براي ؛وستزشمند و نيك  ار
اسـت  محدودة او تنگ     ولي نوري دارد   كه فروزانة  به آتشِ برافروخته شد    ، خود نارواي

از ايـن رو در ايـن        .انـد   هگيرند و دوامي ندارد تشبيه شد       مي  از آن نور   يانشو فقط اطراف  
 زيرا  ؛مراعات شده است   ،محبوب و مطلوب    امرِ بزرگداشتو  بزرگي مورد آرزو     ،تشبيه
 و چه بسا همـين كـار        برد   مي  سود ،و جان خود   حفظ اموالِ نيز از اظهار اسالم در       منافق

و خالصانه بـه دسـتورات      آورند   ايمان قلبي  به اسالم        شود كه دنبالروندگان آنها    موجب
  . عمل كنندآن 

  ك و تـوهين و در عـين       هتـ  در عـين تحقيـر،     در اين تـشبيه      :توان گفت  همچنين مي 
ـ       و ب   كردن منافقان  خوار    و عطوفـت برآنـان    جانـب رأفـت    ،انيان احـوال غيرانـساني آن

آنگـاه  زيرا آنان    ؛ شده تا شايد راه يابند و درهاي سعادت بر آنان گشوده شود            نيز پيموده 
 در  كـه شـود     مـي ن  موجـب   انجام دادند و اظهار كردنـد      ياسالم صور كه بدانند آنچه از     

و نيتهـاي زشـت آنهـا بـه آنجـا كـشيده       انديشي  رفتاري و بد يفتند و بد ب ابدي   گمراهي
مرتبـه از  بلكه  همـين     بدتر باشد    و يا    باشديكي   ،اسالمغيركه اسالم صوري با     شود   نمي

كـه فقـط   مناره است آتش بر روي  اينكه مگر ـ   دارديآتش و نور ،روشنايي اسالم نيز 
 و به دليل محدوديت خـود آنهـا محـدود           كند  مي اطراف خود را روشن      ت ششگانة اجه

تا آنگاه كه خداوند نـور آنهـا را نگرفتـه     ـ   كوتاه سودمند استزماني و تنها براي است
  .است

 اندازه به منافقان توجه شده تا همه درها بـر روي           همچنين بي  ،در اين شيوه از تشبيه    
 كتـابِ   ،زيـرا ايـن قـرآن      ؛بسته نشود و نور اميد و آرزو در جانشان خاموش نگردد          آنان  

هـر كـس بـه آن       . هاسـت   بدبختي همهو قانونِ پيشگيري از     ها    هدايت از جميع گمراهي   
خواسـت و آرزوي كـسي كـه در آن بينديـشد، از او گرفتـه       و شود نمينگاه كند نا اميد   

ذاتي به پايان خط رسيده     دروني  و در حركت     هر چند كه در اوج بدبختي بوده       شود نمي
  .باشد

مفسران برخي از    جداسازي كه روشن شد كه نيازي به       ، حمد و سپاس خداي    پس با 
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بينـان    كوتـاه و  پنـدارگران   شـبهة    هـا   شرح و توضـيح   نيست و با اين      1اند  هجديد برگزيد 
  .بهترين ياري كننده است ، خداوندو ؛شود  ميبرطرف

  

  وجه هفتم

به در مفرد آوردن مشبه  
تـر   بهتـر و مناسـب     ،رسـد كـه     مـي  به گمان  ندمفرد آمده است هر چ     ،به در آيه   مشبه

 را  مـشدد     »الـذي «  به همين خاطر برخي يـاء      ؛شدبا  مي مراعات مشبه آوردن جمع براي    
 جمع و مفرد   به تشبيه  بيه،تش و گفته شده كه      2،كندداللت   جمع    حذف نونِ  برخوانده تا   

 و آيـة   3،و مفـرد  ميـان جمـع     شود نـه      مي تشبيه برقرار  و بين فرد و فرد     ،شود  مي تقسيم
و نيـز گفتـه     شـود      و تأويل مي  برگردانده  بر همين اساس     4»سفاراكمثل الحمار يحمل اَ   «

 ه برگردانـده  يـ  پا ، نيـز بـر ايـن      6»كالذي خاضـوا  « و   5 مفاد جمع است   »الذي« مفاد   :شده
و نيـز   گـردد      مـي  به آن بر   »ذهب اهللا بنورهم  «ضمير جمع در     ،و به همين جهت   شود     مي

 بـه   ضمير مفرد و هم ضمير جمع     ارجاع   ، است  موصول »من« مانند   »الذي«گفته شده كه    
  . ديگري نيز در اين زمينه گفته شده استنظرهاي 7.باشد  ميآن درست

بـه   ، كـه نظـر در آن      اين دليل باشد  به   تواند مي ،به  مفرد آوردن مشبه   ،هدبه نظر نگارن  
انساني اسـت كـه      ،برافروزندهد يا   از مستوق مراد   و   ،فساني و ملكات قلبي است    حاالت ن 
افروزد و خود را      ملكوت جزئيش بر مي    رةي در محيط وجود خودش و اطراف دا       آتش را 
ـ هـاي  در دلنـور آن   اينكـه  بدون ؛دهد  ميتجريد قرار  توحيد و  اي براي آتشِ   مناره ان  آن
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ز  و ا  اي ببرنـد   از آن آتش اسـتفاده     اينكه   يشان اثر گذارد و بدون    ها ناداخل شود و در ج    
و يـا  كننـد    تكيه مـي لغوي ه بر ظواهر    كمانند بسياري از قشريان      ؛نور آن نوري برگيرند   

 ة كـه همـ    ،انـد  را به كناري گذاشته   صورتهاي ظاهر دين    گرايان و باطن جوياني كه       درون
كه جاهـل يـا افـراط كننـده و يـا            زيرا   ؛اند ايمان و طريقت نرسيده    ، حقيقت اينان به مغزِ  

هـايي از معـاني كلـي و          حول و اضاءه همگي استعاره     ، نار، ايقاد  پس ،تفريط كننده است  
  .حقايق روحي هستند
 كـه   اشاره و داللت دارد   به   دارد كه مفرد آوردن مشبه    نزديكي وجود   همچنين احتمال   

 و يـا    )ص(گروهي از آنان با رئيس اسالم و پيـامبر اعظـم الهـي             :منافقان دو گروه بودند   
  و بر زبان   كردند  ميهايشان بود اظهار     در دل كه  ير از آنچه را     مؤمنان در تماس بودند و غ     

 كردنـد   مـي  بودند كـه هرگـاه بـا آنـان خلـوت              آنان گروهي هم از شياطين   آوردند و    مي
 ؛ بـوده  هـت و نفاق و اقرارشـان داراي دو ج        »وننا معكم إنما نحن مستهزؤ    إ«گفتند   مي

 بـه   ،كردنـد   مـي  خود اعتراف    مِبه اسال از روي نفاق    و   كه به حسب ظاهر      همانگونهزيرا  
 كه آنان نيز    كردند  مي و براي آنان اقرار      كردند  مي اعتراف   شياطين خود  به نفاق    همانگونه

 و  نـد آتـشي برافروخت   ، از اين رو اين گروه     ؛اند  آوردهاعتراف كرده و ايمان      ،آوردهاسالم  
خداوند نـور   « يول ، خواستند خود و شياطين خود را حفظ كنند        ،در آغاز كار با آن آتش     

 پس در ظلماتي افتادند كه چيـزي را         ؛و نفاق آنان براي مسلمانان آشكار شد       »آنها را برد  
 كه يكي   اند  هآنان به قافله و گروهي تشبيه شد      اين روش   براي بيان و رساندن      ،ديدند نمي

از  ـ  همچنانكه عادت مسافران است ـ  ديگرانبر افروختن آتش شده تا دار  عهدهاز آنان 
  .ن نور بگيرندآ

شـود     مي روشن ،خورد  مي آنان به چشم   ديگري كه در كلمات      اختالف وجه   اينجااز  
آينـد و    كه در پي فريب دادن خـدا برمـي        دارد   به منافقاني    نظر اين تمثيل  آيا، اينكه   و آن 

به منافقاني است كه بـا  نظر  و يا    ،كنند و در زمين فساد مي     دهد   مي خداوند آنان را فريب   
  .پسندند اي هم نظر دوم را مي عده  نظر نخست و،بيشتركنند؟  خلوت ميخود شياطين 

اع  متظـاهر بـه انـو       بوقلمون صفت  قانِ مناف همه ،حق اين است كه موضوع اين آيات      
 در ايـن مثـل و مثـل         و ؛معنـوي اسـت     اباطيل روحي و    تشكيالتي و اجتماعي و    دمفاس
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 بـر   بنـا  ـ مثلاين  در  بله  . باشد مين در حالتي خاص     هاخاص از آن   به گروهي نظر  بعدي  
 در اجتماعـات بـشري و        آنـان  احوال بد و اوصاف زشت     ـ    شد روشن و   فهميديآنچه  

  .استهادي شود؛ و خداوند   ميبيان ،اجتماعات خودشان
اشتروا الضاللة بالهدي فما    « تنها به كساني كه    ، كه اين مثل   رسد   مي همچنين به نظر  

 و  نيكـو اي اسـت و       تشبيه و اسـتعاره     نيز زيرا در آن   ؛اختصاص ندارد  »ربحت تجارتهم 
 به واقعيتي   گويندهبلكه هميشه نظر     ؛عي عليهم باشد   معناي مد  نظر به پسنديده نيست كه    

بـه آن متـصف    ، و به صفاتي است كه اين ملحدان     اند   شده گرفتاراست كه منافقان به آن      
  .اند هگرديد

ايـن   بـر ست كه تطبيق اين مفاهيم ين ا ا،را دارد لطف    آنچه كه نهايت حسن و     ،آري
و آنگاه كه خداونـد     شود     مي تشويق شنونده ثل و    م نيكوييموجب   ، از تمثيل  پيشگروه  

ثل را براي مصداق قابليت م ، كار و ابتداي شنيدن   مردم در همان آغازِ    ،زند اين مثل را مي   
غ و بهتـان و الحـاد در        از درو نفرت  نهايت انزجار از نفاق و       ،يابند و در نتيجه    آن در مي  

  .شود و گاهي در آنها ميلي به حق پيدا ميآيد   ميبه وجود دگاننشنودل 
  

  يادآوري

ـ   جلوگيري از گمـان توجـه       براي   اينجاه بسا حذف حرف عطف در       چ آيـه  ه ايـن آيـه ب
چنانكه برخي شود   ميآيهصورت مضمون اين آيه مثلي براي آن      پيشين است كه در اين    

 بـراي   يبـه عنـوان مثـال      ، بيايـد  آيه پيشين  از   جداي ،آيه آنگاه كه ولي   ؛اند هآن را برگزيد  
نـه بـراي ديگـر اوصـاف         ،به شمار خواهـد رفـت     تنها به جهت نفاقشان     منافقان  حالت  
  .لذا جاي تدبر دارد ؛پليدشان
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  وجه هشتم

  نيست جزئي از مثال »ذهب اهللا بنورهم« اينكه پيرامون

  اي بـراي    جملـه  اينكـه    ل اسـت و يـا     اتتمـة مثـ    » بنورهم ذهب اهللا «آيا   اينكه   مفسران در 
ـ  كـه  بيان نتيجه نفاق منافقين است      ،»نـور «  لفـظ  آوردنبـا    ،مثـال  رعايـت جانـب      يار ب

خـود از وجـوه لطيـف       نظر دارند و ايـن        اختالف ، است آمده »بصارعدم اال «و   »ظلمات«
 از آتشِ خود در     هك به شخص برافروزندة آتش      ، منافقان زيرا آنگاه كه حال    ؛بديعي است 

ـ  خاموش شود نوري   ،ار هنگامي كه آتش   ناچ ،تشبيه شد نور گرفته است    اي كوتاه    برهه
پـايين    آسـمانِ هاي زمـين و  ر تاريكيدو ماند  برايشان باقي نمي ـ  نه حسي و نه معنوي

و  دنيا در   ، و از اين رو    ديدة دل  و نه با     بينند  مي ديده سر نه با    ،د و در نتيجه   نگير  مي قرار
  .آخرت و در محسوس و معقول زيانكارندهم 

 اسـت و     از تـشبيه   پس منافقان    حالِ نتيجه »ذهب اهللا بنورهم  « روشن شد كه     بنابراين
كساني كه   .گردد به منافقان بر نمي   بدون در نظر گرفتن مثال        نيست و همچنين   مثالبقية  

كه اند   و پنداشته اند   افتادهبه اشتباه    ظاهر قضيه    از است   مثالبقيه   ،عبارت فوق  اند پنداشته
 از ،انـد   دانستهاي مستقل   لما خالف اصل است و آنانكه آن را جملهحذف خبر و جوابِ  

  .اند به اشتباه افتاده ـ  مفردو نه الذيِ ـ ناحيه رجوع ضمير جمع به منافقان
در مقـام   چـه بـسا      شـريفه    ةآيمحكم همان بود كه اشاره شد كه         و نظر    ندهربسخن  

 مغـز   وجامع ميان محسوس و معقول      جهت سوم است كه     انظار و جلب افكار به       توجه
     مشتركات  با آوردنِ  و ؛باشد  مي به و پوست و مشبه و مشبه ،  در نظر گرفته   را  ه  اطراف قص

 بلكـه نـار     ، حـسي  روشنايينور و    »ذهب اهللا بنورهم  « از   تواند مراد  مي اينكه    براي ؛است
لفظ نور نيز بـه خـاطر ايهـام         و  .  است »نار«جمع   »نور«طور كه گذشت     زيرا همان  ؛باشد

ــوراني  ميــانِ نورانيــت ،شــركتي كــه در آن    حــسي و روشــنايي از يــك ســو و ميــان ن
انتخـاب شـده    ،هدايت الهي از سويي ديگـر وجـود دارد   نور عقلي و و   نمودن معنوي   

  .است
ي خداونـد   زيرا وقتـ   ؛نيز همانند عبارت مذكور است     »و تركهم في ظلمات   « عبارت
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در نتيجه   ؛ماند  بر جاي نمي   روشنايي ، افروزنده د براي آتش  ميان ببر نور حسي آنان را از      
ـ     آنا نور معنوي خداوند  ماند و وقتي      ظلمات مي  دروي   شان را از ميـان     ن و هدايت فطري
نيز همين گونـه     »اليبصرون« جمله .شوند  مي رها گمراهي جهل و    در ظلمات  آنان   ،ببرد
برگيرنـده   در روشنايي و نـور،       و نبود  تاريكها به خاطر    »نديدن و كوري  « زيرا كه  ؛است

  .كور دلي و كور چشمي است
 ،قـرار دارد   وااليي از بالغـت      در جايگاه از اين جهت     ، اين آيه  !سوگند خود   نبه جا 

 و در امثـال و تـشبيهات بـه          ؛رسد  مي  به آن  الخاص خاص   عقل خواص و نه     فهمكه نه   
كه حالت حقيقت و مجاز و جانب واقعيت و ادعا با هم در يك جا                شود  مي ديدهندرت  

   .جمع شوند
 واحـد    لفـظ  ينـه بـودنِ   ي استعمال واحد در كثير و آ      ،اگر اشكال شود كه اين برداشت     

  .را در پي خواهد داشتبراي هر دو معناي حقيقي و مجازي و فاني در هر دو 
 كـه ايـن   ميـ ا  گفتـه »صـول تحريـرات فـي األ  «در  اينكه نخست :يمگو  مي  در جواب 

      و در جاهـايي كـه بـراي وضـع قـوانين             ي احكام  غيرِ استعمال مطلقاً و به ويژه در آيات 
درسـت  دارد  امتنـاع ذاتـي يـا وقـوعي        اند  هپنداشت ،نيست جايز است و آنچه كه اكثريت      

   1.نيست
پس س ؛واحد جامع است  معناي   يك   ، به كار رفته   در آن  اينجا لفظ در    چيزي كه : دوم

لـد محقـق     عقيدة وا  طور كه    همانـ   اند  هبراي معاني عامه وضع شد      كه الفاظ  بگوييماگر  
و اگر غير اين  ؛است حقيقتپس در تمام اينها  ، ـ  2.باشد  ميخودهاي  در يكي از رساله

 ولـي  .مجاز خواهد بودـ  گفتيمنيز در همين كتاب   و3طور كه در أصول همانـ بگوييم  
بلكه مجـاز و حقيقـت در        ؛استله   موضوع استعمالِ لفظ در غير       كه به معناي مشهور  نه  

لـه خـود مـشترك هـستند و          موضـوع معنـاي    آن در    كارگيري  بهدر   ، استعمال اقسامهمه  
هـاي   اين موضوع كـه بـه طـور اجمـال در بحـث         توضيحِ. در ديگر امور است    ،اختالف
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  .به تفصيل خواهد آمد ـ ن شاءاهللاإ ـ  گذشتپيشين
  

  روشنگري

بـه   ب مسب بسان جانشينيِ  »ذهب اهللا بنورهم  « كهآيد     مي نظر مفسران اينگونه به دست    از  
ا «  و حذف جـوابِ    شده » ناره أطفأ اهللا « جانشينِ ،جاي سبب  الزم   بـه خـاطر ايجـازِ      »لمـ 

ا « جـواب    كهرا دريافتي    است   آنچه برازنده و زيبندة كالم حق     و   ؛است ذهـب اهللا   « ،»لمـ
 نـور فطـرت از ميـان برداشـته        هـم     نار حسي و   هم  نور، بردن زيرا با از   ؛است »بنورهم

 كـه در افـق   باشـد  كـسي  ، آتش برافروزندة يا»المستوقد ناراً« از  مقصوداما اگر    ،شود  مي
 »ذهـب اهللا بنـورهم    «  خود چراغ اسالم و آتش ايمـان را برافروختـه          درون قلبِ نفس و   

  .است »لما يستضاء«جواب براي 
  

  وجه نهم

  »نار« نكره آوردنِ
آتـش  «  تنهـا بـه اصـلِ      ، به خاطر اين است كـه نظـر        »نار« نكره آوردن    :گفته شود  گاهي

 شود  نمي بگويد كه طبيعت به خودي خود بر افروخته          تواند  مي كسي   و ؛است »افروختن
 تنكيـر بـر آن    است كه تنوينِ    آن  خارجيِ فرد همان   ،آن درست است    برافروختن  آنچه و

 تنكيـر،   ،تعريـف : ماننـد علوم شد كه بسياري از ايـن امـور          پيش از اين م   . كند  ميداللت  
 . الزم باشـد  ،آنهـا مراعـات   آنكـه   بدوناند ه آمد در كالم  عطف و ترك آن    ، وصل ،حذف

 مراعـات و    ، متوقف بر آن است    ،حسن تركيب  اينكه    گاه براي وزن كالم و نيز براي       ،بله
  .شوند  ميذكر

فتنه  ،»نار«كه از    آمده است   در جايي  وانفرا ، تنكير :دن ادعا ك  دتوان  مي كسيهمچنين  
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هرگـاه   1؛كلما اوقدوا نارا للحـرب اطفأهـا اهللا       « :مانند ،شده است  و يا كنايه از فتنه اراده     
چيـزي شـبيه     ،از آن  اينكـه     و يـا   ».آتشي را براي جنگ برافروزند، خداوند آن را خـاموش سـازد           

ايـن آيـه   « :گويـد   مـي  جبيـر د بـن ي به همين جهت سع؛شود  مياستعاري اراده هاي    آتش
 و كمـك خواسـتن از او   )ص(انتظار كشيدن آنان براي ظهور رسول اعظمو يهود   دربارة

 از  ؛ ظهور كرد بـه او كـافر شـدند         )ص(ولي وقتي وي   ؛ عرب نازل شد    مشركانِ در برابر 
 )آتـش افـروختن   ( يـا     مانند ايقـاد النـار     )ص( براي ظهور وي    آنان انتظار كشيدنِ اين رو   
  2».است

 به شكل معرفه بيايـد همـان نـار سـوزندة            »نار«هرگاه   :گويند مي اينكه   گزيده سخن 
  .واقعي و گرنه نار كنائي است

عدم ثبوت اين ادعـا بـرايش آشـكار          ، اگر كسي به آيات قرآن مراجعه كند       :گويم مي
ولـي   ، در آنها معرفه آمده بيانگر نار جهنم است        »نار« كه   فراواني  هر چند آيات   ؛شود مي
و كنـتم علـي شـفا       « :شاهد براي معرفه ماننـد     .يات بسياري نيز خالف آن وجود دارد      آ

 ».پرتگاهي از آتش بوديد پس او شما را از آن رهانيـد           و شما بر لبة      3؛حفرة من النار فانقذكم منها    
  ».ور در آيد  شعلهيبه زودي در آتش 4؛هبسيصلي نارا ذات ل« و شاهد براي نكره مانند

  

  وجه دهم

   تعبير از ضياء به نورتغيير

ا أضـاءت    «شود   ميپنداشته  با آنكه    »ذهب اهللا بنورهم  « :فرموده اينكه    مورد سببِ  در فلمـ
 كـه از ميـان برداشـتن         چنين باشد  تواند مي ،است تر  مناسب »ما حوله ذهب اهللا بضيائهم    

                                                 
 .64  / مائده.1
 .74 ، ص2، ج  التفسيرالكبير.2
 .103  / آل عمران.3
 .3  / تبت.4
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به  ميان علت و معلول است       جدايي از باب    ،ناراز ميان برداشتن    بدون   ،)روشنايي(ضوء  
 و  باشـد   مي  جمع آن  ازيراست  » نار « از يا خود زيرا كه نور     خالف از ميان برداشتن نور؛    

آن  اينكـه    ان است و يـا    آنهاي     برافروخته شده در دل     كنائيِ  ميان نار حسي و نارِ     يا جمعِ 
هايـشان    تابنـده در دل نورِ معنويِ ـ   ثابت براي هر مولودي فطريِآمادگيِدليل به  ـ  نور

  .است
  

   يازدهموجه

  »ذهب اهللا بنورهم« دربارة
عالي و در وجه تعدية ذهـاب بـا          ت  نور، به خداوند   )از ميان برداشتن  ( يا   سناد إذهاب در إ 
به ايـن تـوهم اشـاره        آنجادر   .سخن به ميان آمد    ،آيات گذشته  پيشينهاي    در بحث  ،باء

  ف تعديـة بـا   بـه خـال   ـ   تعـالي  كه خداوندرسد  مياينجا چه بسا به شد كه تعديه با باء
  . جاي تأمل داردست و اين خودنيبه  به همراه مذهوب ـ همزه

كـه  شـود      مي منظور اين  ، تمثيل فرض شود   دنبالة »ذهب اهللا بنورهم  « چنانچه عبارت 
نـور   ـ   تعالي مـستند هـستند  وند و حركات خود به خدا وجود دركه ـ  ها نابادها و طوف

 اعم از تمثيـل     ،طور كه توضيح داده شد     همان ،ولي اگر آن عبارت    ؛اند حسي آنان را برده   
 حسي  نورِ ، عوامل حسي  كه خداوند به وسيلة   شود     مي منظور اين  ،فرض شود  له و ممّثل 

نور معنوي و امكـان هـدايت اسـتعدادي و يـا       ،ة عوامل افعالي و اخالقي    به وسيل و  آنان  
  نسبتارة صحتدرب. دارد بر مياز ميان جوهرة سعادت فطري و خميرة حسنات آنان را      

  .اهللا تعالي بحث خواهد شد شاء ن به زودي و إ، آنحقيقيِ
  

  وجه دوازدهم

  نور و ظلمات پيرامون 
 در   بتها مناس بيشترينمات   ظل ةدن نور و نكر   ممعرفه آ  ، جمع ظلمات   و دن نور ممفرد آ در  
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  : بر هيچ خردمند و انسان فهيمي پنهان نيستچنانكه ،شدهاينجا بكار گرفته 
 نقطة سـفيد     برافروخته شده و تك    اين است كه در آتشِ     ،كي از اين مناسبات   شايد ي 

 بـسيط    از مرتبـة   حركت آن  اينكه    براي ؛كثرت وجود ندارد   ،موجود در نفس يا در قلب     
 ، مختلفـي  هاي فـراوان   يتاريك روحي با    هايلذا اين آتش به سبب انحطاط      ؛ابتدائي است 

آتـش در    ،افـروزد  خالل اين كثرات برمـي    هنگامي كه آتش وحدت در       وشود     مي همراه
 بـه    وحدت و توجه آن بـه واحـد متوحـد          افتد و با فرو رفتن نفس در عالمِ        مي آنهاميان  
  .شود  مياين كثرات نابود ،دت حقهوح

 در رفتهفرو  گروهيكي از تنها  ،اين است كه برافروزندة آتش  ،يكي ديگر از مناسبات   
بـه اعتبـار     ،ظلمـت  مفرد آوردن نور و جمـع        براينبنا ؛ است هاي دريا و خشكي    يتاريك

وحدتي  وحدت نار، اينكه  جز؛ مناسبت داردفراواني گروهو آتش   برافروزنده   يكي بودن 
فقان از نـور ذات     ايكايك من  اينكه   به اعتبار  ،شخصي و وحدت نور وحدتي نوعي است      

  .گيرند  ميو نور اقرار به اسالم و ايمان نور
 هـر چيـزي بـه       ظلمـت و تـاريكي     و    آن  هر چيزي به وحـدت     نورانيت :كهاينديگر  

جـا جمـع     جا مفرد و ظلمت همه      نور همه  ، است و از همين رو در قرآن كريم         آن كثرت
يعنـي كثـرت ذاتـي     ؛ آن  ضـد  ، آن  و در ضد   داردوحدت ذاتي    همچنين نور، . آمده است 

  .است
 جهـات   وش در مركز     آن كثيرند و آت    فراگيرندة واحد و جهات   ،مركز :ديگرمناسبت  

گيرند و آنگاه كـه       مي از آن نور  اند     كرده كه مركز را احاطه    ،ششگانه و اطراف آن جهات    
افتند كـه از تمـام اطـراف      ميهايي تاريكيدر  ،دبرخداوند نورشان را كه در مركز است ب 

متوجه آنان است و تفاوتي ندارد كه معناي حسي نار و نور، مراد باشد يا حقايق معنوي                 
  .دو وحي آنر

 كثـرت آن    بيـان  نه   ،آنحدود  بيان مبالغه در    نظر به    ،در جمع آوردنِ ظلمت    ،چه بسا 
 بر شدت احـوالي     گاهي ،كند  ميفرادي داللت   طور كه بر كثرت إ      همان ،زيرا جمع  ؛است
كـه هـر    شـود      مي  آشكار ،امري ديگر روشن و رازي پنهان      ، كه در اين   كند  ميداللت  نيز  

روشـنايي بگيـرد     ، آن  نور و از روشناييِ    ياز آتش  ،سي يا معنوي  كس خواه در ظلمت ح    
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تاريكي  در سرگرداني و     ، كند جايگزينآيد     مي  آن  كه از پي   تاريكيس نار و نور را با       سپ
  قـرار  ، وجودش نوري نديده و آتشي بـر نيفروختـه         تر و بدتر از كسي كه از آغازِ        سخت

شـدت گـرفتن ظلمـت      بيان  اي براي    همقدم ،لذا آتش برافروختن و نور گرفتن      ؛گيرد مي
  . جمع نيز چنين استة صيغ.است
  

  وجه سيزدهم

  »تركهم في ظلمات«پيرامون 
است  مناسبتر اين ،چه بسا به ذهن خطور كند كه از نظر بالغت و ايجازِ مقصود در كالم        

حتـي   ، زيـرا كـالم در اينجـا       ؛بـود   مي »ذهب اهللا بنورهم فهم اليبصرون    «كه آيه به شكل     
  . بودتمامنيز  »و تركهم في ظلمات« عبارتبدون 

خـالف   ،سناد ترك به خداونـد تعـالي      إ : اشكال ديگري وجود دارد و آن اينكه       اينجا
 عـدمي اسـت و      ، تـرك  افـزون بـراين،    ؛كند  مييد ن آن را تأي   ،اسلوب بحث است و عقل    

 ارادة الهـي بـه آن       كـه  دارد   شايـستگي آنچه   ، پس ؛رسد دست جعل و تكوين به آن نمي      
 ؛ كـردن آنـان در ظلمـات اسـت         رهـا  ،تعلق گيرد از ميان برداشتن نور است و الزمة آن         

اهللا تعـالي   شـاء  نإ ـكـه     افزون بر اشكال عقلي ديگري، سه اشكال،ه از اين جملبنابراين
  .آيد  ميبه وجودآيد   مي فلسفيهاي بحث در ـ تفصيل آن

 ، حكمـي دارد   هـاي   بحـث  بور، به خاطر ارتباطي كـه بـا        اشكاالت مز  پاسخ: گويم مي
  .آيد  ميآنجا  در،شاءاهللا تعالي نإ

كـه كتـاب   شـود    مـي اما اشكال اول كه مربوط به اين صفحات اسـت اينگونـه رفـع           
 تعالي كتاب هدايت و رساندن به مراتب سـعادت و محاسـن اخالقـي و عقلـي                  وندخدا
ايجـاز  ا  لـذ  ؛باشد ترغيب و تشويق به سوي مطلوب         جهات بايد در بردارندة  پس   ؛است

 و حكايـات و     در تكـرار قـصص    شـود     مـي  طور كه مشاهده    همان ؛ جايز نيست  اينجادر  
جايگـاهي    ايجـاز، شود     مي هاي گوناگون بيان   هاي مختلف و روش    با راه كه  هدايت بشر   

  .ندارد
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 نكـوهش   ، افـزون بـر سـرزنش منافقـان        ه،يزيرا آ  ؛ است نمونة آن  كريمه نيز    اين آية 
 بـه سـوي راه       به سوي خير و راهنمايِ     هدايتگرِ ،ردن فاسقان كافران و ملحدان و خوارك    

 شيطاني  از حاالت جهنمي و از اوصاف      ، اين است كه نفاق    درست و حق است و بيانگرِ     
از اين رو غير منافق به سبب        ؛ كرد دوري آنها از   ،از ميان بردن و دفع آن     با  است كه بايد    

بـه   ، و منافق به سبب همـين آيـه        كند  يم آن دوري    ز ا  و برد   مي به بدي نفاق پي    ،اين آيه 
  .كوشد  مي دست كشيدن و فرار از آنلزومِ

 ت نكوهيده بحث را پيرامون     اين صف   نتايج ايآشكار ناچار بايد با ذكر      ،بر اين اساس  
 پليد آن متوجه ساخت     ويژگيهاي و تكرار، آرا و افكار را به         روشنيآن متمركز كرد و با      

براي شـنوندگان آشـكار شـود و بـر اوسـت كـه بـا                آن   و باطن تاريك     تا حقيقت فاسد  
 اسـت كـه هـر       يتش نفاق و منافق مانند برافروزندة آ      صدا زند كه   ،بلندترين صداي خود  

 و آنـان را  بـرد   ميتش روشن كند خداوند نور آنان را از ميان       خود را با آن آ     چه پيرامونِ 
نـارواي  هـاي     تلبصري و در ديگر صفات پست و حا        بيكوري و    ،در ظلمت و تاريكي   
  .دساز  ميحسي و عقلي رها

  

  مدهوجه چهار

  »ظلمات«منظور از 
ــاتال«در  ــتالف  »ظلم ــار اخ ــسران دچ ــده   مف ــر ش ــد نظ ــاس   :ان ــن عب ــياب ــد م   : گوي

 ،آن :گويـد    مـي  و قتـاده   2.دانـد  مي  كفر تاريكي : و مجاهد  1.است  عذاب ، تاريكي ظلمت
 نفـاق   آن را تـاريكي     و سـدي   3.اندازد  است كه خداوند پس از مرگ بر آنان مي         تاريكي

  4.دمرش مي

                                                 
  .81 ، ص1 ، ج البحرالمحيط،142 ، ص1 ، ج تفسيرالطبري:رجوع كنيد به .1
  .81 ، ص1 ، ج البحرالمحيط،143 ، ص1 ، ج تفسيرالطبري:رجوع كنيد به .2
  .81 ، ص1 ، ج البحرالمحيط،142 ، ص1 ، ج تفسيرالطبري:رجوع كنيد به .3
 .95 ، ص1 ، جير ابن كثير تفس،95 ، ص1 ، ج البحرالمحيط:رجوع كنيد به .4
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اند درست وت و ارادة همة اين موارد ميجمع است  »ظلمات« :بگويد دتوان  ميو كسي
 اسـت   هـايي   تاريكياند همان    ظلماتي كه در آن افتاده    : تواند ادعا كند    مي يو ديگر . باشد

آنها را  ،زير سنادات باطل و مقاصد فاسد است كه آياتإ ذكر شده از   پيشينكه در آيات    
 ،»يخـادعون اهللا  « ،»و ما كانوا مهتـدين    « 1،»و نذرهم في طغيانهم يعمهون    « :كند  مي بيان

نـا  إ« ،»كما آمن السفهاء  « ،»نما نحن مصلحون  إ« ،» قلوبهم مرض فزادهم اهللا مرضا     في«
 هـاي  يتاريك لذا آنان در     ؛»يمدهم في طغيانهم يعمهون   «و   »ونإنما نحن مستهزؤ  معكم  
آن،  عـدم اختـصاص      دليل رساندن  و به    اند  هعملي و قولي گرفتار شد     ،عتقادي ا ،اخالقي

 رسـاند  ميآورده شد و نكره نيز اين را         نكره ،براي نمونه  »ظلمات« ،به آنچه كه ذكر شد    
 آفريـده  نـور    پايهزيرا هر مولودي بر      ؛ نيست ذات آنها از   ، آنان كه ظلمات به خالف نورِ    

  .پدران و مادران استبد سوء تربيت  زا ،تاريكيدر حالي كه  ،شده است
  

  وجه پانزدهم

  »اليبصرون«مفعول 
از وجـوه بالغـت بـه شـمار          ،مورد نظر متكلم نيـست     ،حذف مفعول در جايي كه خود     

 .ندرسـا  مـي را  عمـوم  همچنانكـه  ،ايـن كـار  اسـت و    نيز چنين    »ال يبصرون « در ؛رود مي
 بـا   اينجـا  تناسب فـاء در      مِ توه . اعم از حسي و عقلي است      اينجا إبصار در    نفيِهمچنان  

ي كه   براي كسي كه در وجه اول      ،بصار بر فقدان نور و حدوث ظلمت      إوجود ترتب عدم    
تواند داللت كند   مي ، فاء همين نبودنِ  .رسد   مي به نظر   توهمي نادرست  ، تدبر كند  گذشت

  ايجـاد  ي قيـد  اينجـا در    لـذا  ؛اسـت  »فـي ظلمـات   «براي  وصف  » اليبصرون«كه جمله   
  )پس خوب بنگر و بينديش(. ضرورتاً در مطلق ظلمات نيستندآنان  كه ؛شود مي
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   فلسفه و عرفان ،كالم

  بحث نخست

  »شرور«فاعل پيرامون 
 حضرتش نسبت به    ة قدرت و نفوذ اراد     عمومِ ، به خداوند تعالي   »إذهاب« تبساز جواز ن  

 اين .گذشتت  اسمطلبآنچه مربوط به اين     بارها  . شود   مي  و غير آن معلوم    خوبيهاهمة  
 فاعـل شـرور از فاعـل        آيه از آياتي است كه بر بطالن مذهب ثنويت كه قائل به جداييِ            

  1. داللت دارد،خيرات است
ايمان معتقدند  كه  داللت دارد    همچنين بر بطالن مذهب مفوضه و قدريه       ،مذكور آية

 رد؛دخالـت نـدا   دو   دة خدا در آن   اغيب و قدرت و ار     و دست     است  انسان آفريدهفر  كو  
 .به دست خداوند تعالي اسـت      كه بارها ذكر شد      به بياني  ، نور هدايت و ايمان    بردنزيرا  

   . كند  ميتأييدو همراهي   را  آن مكاشفات عرفاني است كهتمامي براهين عقليِ مطابق و
  

  بحث دوم

   تعاليوند به خدا»ذهاب« نسبتپيرامون 
بردن نور هدايت توسـط خداونـد       داللت بر اين كند كه       ، ذهب با باء   ممكن است تعدية  

 ي از شـئون    شأن ، آن نور  زيرا . به خداوند تعالي است    رفتن  نسبت همراه راستي و درستي   
 است كه بر حسب اختالف مرائي و مظـاهرِ        متجلّي   حقيقت   طوري از اطوار اين   علت و   

 را ن كه خداوند نـور آنـا     آنگاهلذا   ؛شود   مي  به انواع تجليات متجلي    اند  هكه به ذات وابست   
ـ       ، ماهيت ظلماني  برد  مي  خـالي و مهربـان    دگـار دوسـتدار     رپروي  از نور وجود و از تجلّ
   زيـرا فعلـش    ، محكـوم بـه ثبـوت و ال ثبـوت نيـست            اوكـه فعـل      يشود، پروردگار  مي
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ـ      ؛جـود اسـت    بـه    و همان وابستگي   به معبود    متدلّيهمان   در  ، رفـتن نـور    ا از ايـن رو ب
ديگـري نيـز    اينجا سخن بگونة  در .شود كم نمي ح  آن فاعلرفتن و بردن    به  جز  حقيقت  

ـ اهللا تعـالي  شـاء  نإ ـ  به صورت كامل در جاي ديگري در مباحث آينده شايدهست كه    
  .بيايد

  

  بحث سوم

   طبيعيهاي فاعلر قدرت خداوند ب
    حاصـل از    به خداوند تعالي هنگامي كـه نـور حـسي و روشـناييِ             ]اذهاب[بردن  نسبت  
 يهـا  فاعـل در تعـالي  دي بر نفـوذ اراده و قـدرت خداونـد           شاه ، است  نير مقصود  آتش

 و  بـرد    مـي  اي كه آتـش را از ميـان        وزندهو   تندي  ها نابادها و طوف   اينكه   طبيعي است و  
   اي كـه   بـه گونـه    ، خداونـد تعـالي هـستند      لـشكريان سازد همگـي      مي نابودروشنايي را   

ـ    ؛آن را به خداوند تعـالي نـسبت داد        هاي    توان معلول  مي  معلـول بـه علـت       سبت زيـرا ن
تـر از علـت    قوي ـ   ما ذكر شدة الهي كه در قواعد حكميه و فلسفةهمانگونه ـ  اش واجبه
 دليل بـر    ،نگهداشتن آتش باشد   با   همراهاز ميان بردن نور      ، و اگر جايي   ،اش است  ممكنه

همچنانكـه در   ؛ ميان علت و معلول است     جداييدو به    بقاي اراده و قدرت او و نفوذ آن       
و  آمـده اسـت      ».گفتيم اي آتش، سرد و سـالمت بـاش         1؛قلنا يا نار كوني بردا و سالما      « :ةآي

ـ  باشد نه   مي علت ،يت ذات واجب  علّبه   ،گردد كه علت   برميبه اين    آن   سازي صورت  ه ب
  شــود و بــر ايــن بــه هــم آميختــه دو   پــس نبايــد آناســت؛لــذات  واجــب بــا، عليــت
 به عدم عليت در آن زمان و مكان ه برگشت آن كرد ك  از تأثير ايجاد مانع توان    مي اساس
   .است
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  بحث چهارم

  نسبت ترك به خداوند تعالي
تـوان    مـي   را گذشـته هـاي     نيز برخـي از بحـث      ،به خداوند تعالي   »ترك« از نسبت دادن  

ضـي  اي تبعي و عرَ    بهره تنها   ،اش از وجود   ي كه بهره  »ترك« اينكه   افزون بر  ؛استفاده كرد 
  بيانگر ايـن اسـت  ،كمت او بيرون نيست و اين      علم و ح   ، قدرت ،راده ا دايرةاست نيز از    

 ، وجود و نورانيـت  زيرا خروج از جايگاه؛استتاريكي نهفته    ، ترك و تخليه   خودكه در   
 از اعتـدال    انحراف اينكه   داللت دارد بر   ، شريفه  و آية  . است  و شرّ  تاريكي ،همراه نيستي 

ن  كردن و وانهادن آنان در آ      رها با    تعالي و  و حركت به سوي شقاوت نيز با اذن خداوند        
ولـي   ،از خدا، در خدا و بـه سـوي خداسـت           ،حركت به سوي سعادت    اينكه   جز ؛است

است تاريكي  لي در   ا تع  كردن آنان توسط خداوند    رها به همان  ،حركت به سوي شقاوت   
ـ « آيـه و از  بخـش  اين نگرش بهاز  .  نشأت گرفته است   آنانكه از ذات امكانية      دهم و يم

   كــه هــايي پايــهكــه اصــول و آيــد   مــيبــر ، ايــن دوماننــدو  »فــي طغيــانهم يعمهــون
 در راه اصلي    گمراهي را و اسباب و عواملي كه      شود     مي موجب انحراف از جادة مستقيم    

اشـاره   ها پيش از اين بار    بياني كه ه   ب رونده است و  متحرك   خودهمه از    ،گذارند  مي بجا
  .شد

  حـال   ، تـرك داد    تعـالي نـسبت    تـوان بـه خداونـد      ي مـ  كال شود كه چگونـه    اگر اش 
  اسـت و تـرك      نـامعقول    ،بـه حـضرتش   آن  آنكه ترك خاصِ مكـاني و چيزهـاي شـبيه           

   شـيء و خـروج از حكومـت او و پيوسـتن بـه عـدم                 مطلق نيز مـستلزم از ميـان رفـتنِ        
   ؛آينـد   در مـي   نيـستي  تـاريكي  بلكـه در     ،باشند  نمي؛  ظلمات ال يبصرون  « پس در    ؛است
   واقـع   خـالف  ،بيننـد و ايـن     ماننـد و نـه مـي       نـه بـاقي مـي      ، انتفاي موضوع  دليلبه   پس
  !است

زير ساية عنايـت الهـي و اسـم          ،انسان به حسب فطرت اصلي     :يميگو  در جواب مي  
 جهـات عقلـي و شـرعي را         ، در سلوك خود   ]سالك[ ه روند  پس اگر  ؛قرار دارد  »هادي«

 اما اگر منحرف شد و از هواي        ؛ پرچم اوست  در زير و   هدايت شده به حق    ،رعايت كرد 
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خود را از حـوزه   ، و شيطنت را در پيش گرفت      تاريكي و گمراهي  خويش پيروي كرد و     
 رهـا  و در نفـسِ همـين        كنـد   مي رهاخداوند او را     ، و در نتيجه   كرده بيرون   »هادي« اسم
. اسـت  يهـاي  تـاريكي و  خداوند تاريكي  كردنِرهابلكه نفس   ؛ است هايي تاريكي ،كردن

 خـاص و  بلكـه از نـوع تـرك    ، بـه شـكل مطلـق نيـست       حقكردن  و رها   بنابراين ترك   
 ايـن    از باب خروج از زيرِ     ، عرفاني مشاهداتبراساس موازيني عقلي و شواهد كشفي و        

ذهـب  « :گفته شده  ،است و به خاطر همين     »لّمض« اسم و دخول در زير اسم ديگر يعني       
 پيـشين  و تجـارت     گذشتهلة  معام ميوه و ثمرة   ،اينو   » ظلمات اهللا بنورهم و تركهم في    

  .است
به اين راضي شدند كه بـه        ، را به هدايت خريدند    گمراهيپس از آنكه     ،آنان بنابراين
 ،از موانع خداوند راه و مسير آنان را       و   ،در ظلمات وارد شوند     و  تربيت شوند  اسم مضلّ 
تربيت  »ذهب اهللا بنورهم  « دليلبلكه به    »هادي« پس از آنكه تربيت شدة اسم        ،خالي كند 

گمـراه   از اين رو آنگاه كه       ،خداوند آنان را به حال خود رها كند        ،شدة اسم جامع بودند   
 اختيـاري و    ي كارهـا  پيامـد از  هـا     همه اين . اختصاص يافتند  ،به اسم خاص خود    ،شدند

ا لـذ  ؛هيچ اكراه و اجباري صورت گرفته است        آنان است كه بي    خريد و فروش اختياريِ   
معامله  ،از اين جهت ـ  گوناگوني سودمند نبودهر چند بيهوده و از جهات  ـ  انمعامله آن

  .باطلي نبوده است
  

   پنجمبحث

  پيرامون بود و نبود تاريكي
 إبـصار   بودنِطوشرمشاهدي بر    ،تاريكيو افتادن در     از ميان رفتن نور      با  إبصار،  نفيِ در

كه كند    مي داللتست ادعا شود كه آيه      همچنين ممكن ا   .به كسب نور و روشنايي است     
 ميـان آن و     امري وجـودي و تقابـلِ      ،دليل است كه ظلمت    ، است و اين   آنمانع   ،ظلمت

  تقابـل عـدم و ملكـه    و مشهور اسـت كـه  اند هگفت آنكه به خالف ؛ استنور تقابل تضاد  
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  2. و ايجاب استتقابل سلب ،دو قولي نيز تقابل آنه  ب1.باشد مي
ــده ســخن ــد ه  اينكــگزي ــة كريمــه نظــر نخــست تأيي ــابر  مــياز آي    اينكــه شــود بن

مقصود از آن، نفي ديدن حسي يا اعم از ديدن حسي و ديدن در افـق نفـس و بـصيرت                     
  .باشد

با نور از     آن  تقابل و نيست   چيزي ، ظلمت به خودي خود    : آنچه مطابق تحقيق است   
امكان به  اد نورانيت و    استعدبه   ، شيء ظلماني   از سوي ديگر،   .استسلب و ايجاب    باب  

 بر شرط بودنِ   ،اگر  و آيه  ، آيد شمارا از باب عدم و ملكه به        ت شود  وصف نمي استعدادي  
زيرا رهـا كـردن در       ؛كند نميداللت  نيز   ظلمتبر مانعيت    ،داللت نكند  نور براي رؤيت  

 ]ريكيبين رفتن نور و افتادن در تـا       [حد مياني    اينكه   تاريكي به دنبال رفتن نور است، با      
 لـذا نبايـد خلـط    ؛ نور است رفتنِ از ميانْ نتيجه   ، در حقيقت   آنها  عدم ابصار  ،پس. نيست

    .مبحث شود
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  پند و اندرز و نصيحت
 قرآن هر چنـد در برخـي        ي بدان كه آيات و اجزا     ! خدايي من   و اي برادر   من اي دوست 

 و  ،سـقان فا ، گمراهـان  ،اي از منحرفـان    مسائل وارد شده و از برخـي جهـات بـه دسـته            
  كـه همـة    دريافـت تـوان     مي گاه ظريف ن فكر دقيق و   با   ولي ،فرومايگان اختصاص دارد  

گيرد و انـسان     ميفرا   غير آن  و   دانشمند را از    گروهها ةو هم  ينيباال و پا  مردم را اعم از     
دت در  او از شقاوت به سوي سع      متوجه   به سوي كمال    از نقص  تمام زمانها و مكانها   در  

  .رود ميبيرون ظلمات به سوي نور حركت است و از 
يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل        ،نقد جاءكم من اهللا نور و كتاب مبي       « :هاي آيه

ــن   ــرجهم م ــسالم و يخ ــراط    الال ــي ص ــديهم إل ــه و يه ــور بإذن ــي الن ــات إل   ظلم
 ؛كنـد   مي تأييد   ، بشر ساري و جاري است     افراد كه در مورد همة        راسخن باال    1»مستقيم

 مراتـب كمـال و      بـاالترين  رضـا كـه از        و به حد   پي بگيرد  را   حقرضايت   پس هر كس  
 لـي و ، اسـت  ظلمـات از   اي گونـه  منازل معرفت است برسد هنوز هـم در          ارزشمندترين

  ما از اين آيـه     سخن لذا درستيِ    ؛ هدايت و راه راست در انتظار اوست        و وا پي ي در نور
كـه  شود   ميتأييدو نيز شود   ميروشن ـ  قرآن كريم استآيات آورترين  شگفتكه از ـ 

  .باشد روبرو مي با آفات و موانع هاي سلوك لحظهسالك در همه 
 گـروه   ويـژه  تنهـا  ،مثلهـا آن   گمان نكن كه اين آيات و      !و دوست من   پس اي برادر  

چه بسا انساني    !هستي نهاآ دسته و   گروه تو نيز در     شك بي ؛است كافران   دستةمنافقان و   
ه هـر  و بيشترين ب   رسد   مي درجهحد و   وش تعليمي خود به آخرين      ي و ر  ملكه در سير ع   
آن از  اينكـه     ولي قلبش از آن بهره نبرده و چيـزي از آن نچـشيده تـا               برد   مي و نصيب را  
 آتـش  منزلـة  بلكه همچنان ساكن و آتشي خاموش اسـت و آن مفـاهيم بـه                ؛سودي ببرد 

                                                 
به راستي، روشنايي و كتابي روشن از سوي خدا براي شما آمد، خداوند با آن هر كسي كه خشنودي او را پـي      «. 1

آورد و آنهـا را بـه راه    ها به نور بيـرون مـي   كند و به اذن خويش از تاريكي گزند هدايت مي  بگيرد به راههاي بي   
 )16 ـ 15  /مائده. (»دساز مستقيم و استوار رهنمون مي
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گيـرد و     مـي   نـور  از آن   و در منـزل اول     نخستاش   برافروخته شده است كه برافروزنده    
خداوند نـور    ؛ذهب اهللا بنورهم  «د  كن  مي  روشن را  او  اطراف سطوح نفساني و اقشار بدويِ    

 گمـان  تنها به    ،اش گذارد و برافروزنده    تأثير واقعي خود را نمي     ،و آن آتش   ».برد  آنان را مي  
  .برد  ميكماالت اوليه از آن بهره  خيالي وهاي وهمي و لذتهاي آرزو و خواسته

 از اهـل ظـاهر و اهـل بـاطن و همـة              آمـوزان  فراگيـران و دانـش     ةهم ،گزيدة سخن 
آيـات و از هـشدارها و   شـمول ايـن     بـه علـوم حقيقـي و غيرحقيقـي از        شدگان سرگرم

گيـرد چنانكـه     اين آيات گروه خاصـي را در بـر نمـي           در امان نيستند و      بيدارباشهاي آن 
زيرا براي هدايت شدن بـه آن   1؛تگمان كرده اس ـ  قدس سره ـ  هصاحب حكمت متعالي

ابي جـ ح علـوم عقلـي      و چه بسا   ، اشتغال به علوم عقلي كافي نيست      تنها ،ها و منازل   راه
اش نيكـوتر و     جـاده  مـركبش رهـوارتر،   تر از ديگـر حجابهـا باشـد زيـرا             و تيره  تررستب

محـصالني كـه بـه خانـة        بر همة   و  خواستاران  همة  بر  از اين رو     ؛اش باالتر است   درجه
 و كه آتش ـ  و تندبادها ها نااين طوفآخرت و بهشت برين توجه دارند الزم است كه از 

روزش آتـش  و مانع فشود   مي و مانع پيوند قلب با پروردگارش     برد   مي ن را از ميان    آ نور
  .غافل نشوندـ شود   ميحقيقت براي رسيدن به اصل

از مـا را     و روشـنايي     ما را به نور ايمان و معرفت روشـن بگـردان          هاي     دل !خداوندا
مدار و ما را به سبب آنچه اهل باطل انجام دادند به هالكت نينداز و مـا را                  فراروي ما بر    

  .العالمين آمين يا رب . ديدن در آن نيست رها نكن كه امكانِهايي تاريكيدر 

                                                 
 .422 ـ 420، ص1 ، ج صدرالمتألهين، تفسير القرآن الكريم:رجوع كنيد به .1
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  تفسير و تأويل

  و مسالكها  بنابر مشرب
  مسلك اخباريون

ست كه آتشي را برافروخت كه با آن پيرامون خـود را             مثل كسي ا   بسان مثل اين منافقان  
آن آتـش را از    ، خداوند با فرستادن بـادي يـا بـاراني         را ديد پيرامونش  پس آنگاه كه     ديد

 طـور   خداوند همـان   1.بينند  ميكرد كه ن  رها   هايي تاريكيرد و اين چنين آنان را در        ميان ب 
 كـه   دانـد    مي  ولي وقتي  ؛شود  نمي وصف   آنبه   ،شوند   مي به ترك وصف   ،آفريدگانشكه  

 و آنان را به حال       و كمك خود را از آنان منع       لطف ،ندگرد  بر نمي  گمراهيآنان از كفر و     
ه  نقـل شـد    )ع( از امـامين كـاظمين     چنيناين  .  تا هر كار بخواهند بكنند     كند  ميخود رها   

  2.است
ا اضـاءت مـا     مثلهم كمثل الذي استوقد نارا    « ؛نزديك به تفسير مذكور    حولـه فلمـ« 

 خورشـيد روشـنايي   طـور كـه      همـان  ،دش  مي  روشن )ص(نور محمد به   زمين  : گويد  مي
 را آورده و    مـاه  ، وصـي   و بـراي مثـلِ     خورشـيد  )ص( محمد خداوند براي مثلِ   ؛دهد  مي

ذهب اهللا  « : تا آنجا كه فرمود    3ً»الذي جعل الشمس ضياء و القمر نورا      هو  « : است فرموده
و  را از آنان گرفت    )ص(يعني خداوند محمد   »يبصرونبنورهم و تركهم في ظلمات ال       

 را نديدنـد و     پيغمبـر  بيت   اهلِ و برتري     فضل   و ؛ شد رهي و چ   ظلمت آشكار  ،از آن پس  
ليـك   الهدي اليسمعوا و تراهم ينظرون ا      هم إلي و إن تدعو  « : سخن خداوند  اين همان 

نگرنـد ولـي آنهـا       بيني برتو مـي    شنوند و مي   ني نمي او اگر آنها را به هدايت بخو       4؛و هم ال يبصرون   

                                                 
 .130، ص)ع( به امام عسكري تفسير منسوب.1
السالم   در منبع از امام رضا عليه      [65 ، ص 1 ، ج  تفسيرالبرهان ،132 ، ص 1 ، ج  عيون أخبار الرضا   :رجوع كنيد به   .2

 .]نقل شده است
 .5 /  يونس.3
 .198  / اعراف.4
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  1. شده استروايتفي  كا در روضة)ع(اين قول از ابي جعفر. است ».بينند مين
 از آنـان    )ع(مثل اين منافقان آنگاه كه خداونـد بـراي علـي           :نزديك به تفسير مذكور   

 و  )ص( و رسـالت محمـد     بنـدگي  ،بيعت گرفت و آنان در ظـاهر بـه يگـانگي خداونـد            
 آنجـا كـه     تـا    ؛ در ميان امتش شهادت دادنـد      )ع(اثت و خالفت علي   ور ، وصايت ،واليت

ـ  ايمـان آنگاه كـه :  چنين استمفهوم و نتيجه آن   ه  چيزهايي فرمود ك   ان پيرامونـشان را   آن
بـه سـبب     ،آنان را ميراند و عـذاب      اينكه   به ،خداوند نورشان را از ميان برد      ،روشن كرد 

 احكـام  هـاي  تـاريكي ذاب خداوند يعني را فرا گرفت و در ظلمات عآنان كفر باطنيشان   
  2.آخرت در آمدند

  
  محدثانمسلك 

از ابـن مـسعود و تعـدادي از صـحابه نقـل شـده كـه                  »فلما اضاءت ما حوله   «در مورد   
در را  سـپس راه نفـاق       ؛اسـالم آوردنـد    ، به مدينه  )ص( رسول خدا  گروهي هنگام آمدنِ  

 بـود و آتـشي برافروخـت و         يكيتارمثل كسي شد كه در       بسانمثل آنان   پيش گرفتند و    
فهميد كه چگونه   و  و موانع پيش رويش را برايش روشن كرد         ها    آلودگي ،چون آن آتش  

به ناگاه آتشش خاموش شد و در نتيجه نفهميد كه چگونه            ،در امان بدارد   آنهاخود را از    
س در ظلمت شرك بود و سپ      ، به همين سان آن منافق     ؛مواظبت كند  آنهااز خود در برابر     

  3. ...اسالم آورد و حالل و حرام و خير و شر را شناخت و
 و   كردنـد   ميان است كه با آن صحبت        همان ايمان آن   ،از ابن عباس نقل شده كه نور      

 و  كردنـد   مـي  و كفرشان است كه با آن صحبت         گمراهيهمان   ،و ظلمت داشتند    مي ابراز
 از نزدشان رخت بر بـست       يت هدا سپس ؛قومي هدايت يافته بودند    آنها ،داشتند  مي ابراز

  4.و از آن پس سنگدل شدند
                                                 

 .380ـ  379 ، ص8 ، جالكافي ضة رو:رجوع كنيد به .1
 .130، ص)ع( به امام عسكري تفسير منسوب.2
 .32 ، ص1 ، ج الدرالمنثور،142 ، ص1 ، ج تفسيرالطبري:رجوع كنيد به .3
 .142 ، ص1 ، جتفسيرالطبري: رجوع كنيد به .4



 83  17تفسير آية 
 

 83     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

 همـان روي    » النـار  ةاضاء«مراد از    :گويد   مي »فلما أضاءت ما حوله   « مجاهد در مورد  
  1.نان به سوي مؤمنان و هدايت است آآوردنِ

ثـلِ  ايـن : گويـد    مي »مثلهم كمثل الذي استوقد نارا    «  خراساني دربارة  عطاءمنـافق    م 
فـرا  را   او كـور دلـي      ، از آن  پـس شناسـد ولـي      يند و گه گـاهي مـي      ب ه گاهي مي  كاست  
گونـه نقـل    و عبدالرحمن بن زيد نيـز همـين  لك  از ابن ابي حاتم و انس بن ما        2.گيرد مي

   3.شده است
 عبـدالرحمن  »مثلهم كمثـل الـذي اسـتوقد نـارا        «  دربارة :باالنزديك به همة تفاسير     

زيـرا آنـان بـا اسـالم نيـرو           ؛زده شده اسـت   اين مثلي است كه دربارة منافقان       : گويد  مي
از همديگر ارث بردند و       ؛ كردند ازدواجبا آنان   مانان  ل شدند و مس   داراي عزّت گرفتند و   

 كـه نـور را از       همانگونـه خداونـد    ولي چـون مردنـد     ؛گرديدنددر تقسيم غنائم شريك     
  4.گيرد آن عزت را از آنان گرفت  ميبرافروزندة آتش

 ،كند  ميآن را روشن     ، ضوء النار همان چيزي است كه آتش       :شود  مي از ابوالعاليه نقل  
 منـافق نيـز     ؛بـرد    مـي  خداوند نور آن آتش را از ميـان       شود     مي خاموش ،ولي وقتي آتش  

 را بر زبـان آورد راه بـرايش         »ال اله اال اهللا   « يعني هرگاه كلمة اخالص يعني     ؛چنين است 
  5.فتدا  ميتاريكيولي چون شك كند در  ،شود  ميروشن

ن صـحبت    كـه بـا آ     دانـد    مـي  نايمـان آنـا    »ذهب اهللا بنورهم  « را در  »نورهم«ضحاك  
  6.داشتند  ابراز ميكردند مي

ال إلـه   «همان   »مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله        « :گويد   مي قتاده
زن با  ؛آوردنددنيا ايمان  در   ؛نوشيدند ؛ لذا با آن خوردند    ؛ است كه به آنان نور داد      »إلّا اهللا 

                                                 
 .143همان، ص  .1
 .94 ، ص1، ج بن كثيرتفسير ا: رجوع كنيد به .2
 .همان .3
  .32 ، ص1، ج  الدرالمنثور،94، ص1، ج  تفسير ابن كثير،142 ، ص1 ، جتفسيرالطبري: رجوع كنيد به .4
 .94 ، ص1 ، ج تفسير ابن كثير.5
 .94 ، ص1، ج  تفسير ابن كثير،143 و142، ص 1 ، جتفسيرالطبري: رجوع كنيد به .6
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ذهب اهللا بنورهم و تركهم فـي     « ، تا آنگاه كه مردند    خون آنها حفظ شد    و   كردند ازدواج
  ».بينند رها كرد هايي كه نمي خداوند نور آنها را برد و در تاريكي 1؛ظلمات ال يبصرون
  إله إلّا اهللا را بر زبـان      قتاده است كه منافق وقتي كلمة ال       قولِ ،مزبور نزديك به تفسير  

بـه   ؛ كـرد  ازدواجمانان  ل بـا آن بـا مـس       و ؛آورد  ايي روشن  در دنيا   براي او  ، اين كلمه  .آورد
  از آنان ارث برد و با آن جان و مال خود را حفظ كرد ولي چون گاه                 ؛همراه آنان جنگيد  

 داشـته و نـه در   ريـشه  دل او  زيرا اين كلمـه نـه در         ؛مرگ رسيد همه را از منافق گرفت      
  2.» ظلمات ال يبصرونو تركهم في« ته است حقيقتي داشعمل او

  3.از ابن عباس نيز نقل شده كه يعني آنان چون مردند در عذاب هستند
 منظور، هنگام مـرگ    »تركهم في ظلمات ال يبصرون    « از حسن بصري نقل شده كه      

بـا آن  كـه  را و عمـل خيـري    افكند    مي پرده سياهي  بر او او  زشت  منافق است كه اعمال     
  4.يابد نمي كند نزد خود را تصديقإلّا اهللا قول ال إله 

  
  مسلك صاحبان تفسير

 گروه و جماعت و قـومي  مانندو  » مثل كسي  بسان ؛كمثل الذي « يعني اين منافقان   »مثلهم«
 »فلما أضـاءت  « و خواسته كه آن را روشن كند       »آتشي برافروخته  ؛استوقد ناراً « كه   هستند

 بـود  اطراف و جهـات مختلـف   كرد آنچه در و روشن پس آنگاه كه آن آتش روشن شد  
يعني آن   »و تركهم « كند  ميو روشنايي منافقان را نابود      خداوند نور    و »ذهب اهللا بنورهم  «

 ،هـاي گمراهـي    تـاريكي يعني در    »في الظلمات « كند  ميمنافقان را به حال خودشان رها       
 هـا  يتـاريك در آن    به طور طبيعي و عادي    يعني   »ال يبصرون « آنهانفاق و امثال     ،جهالت

                                                 
 .همان .1
 .95 ، ص1 ، ج تفسير ابن كثير،142 ، ص1 ، جالطبريتفسير: رجوع كنيد به .2
 . همان.3
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 ،تـوان از غـرق شـدن        نجات و ابزارهـايي را كـه بـا آنهـا مـي             ،چيزي از عوامل هدايت   
  .يابند نمي ،سرگرداني و اضطراب در آمد

 بـه خـدا و قيامـت ايمـان          :گفتند  مي  داستان اين منافقان كه    :نزديك به تفسير مذكور   
 و  كردنـد   مـي فريبكـاري   و   در حالي كه مؤمن نيستند و تنها با خدا و رسـول ا             ؛ايم آورده
 ديرخـ  بي مؤمنان را به     آنان و   كرد و خداوند بيماري آنان را افزون        بودهايشان بيمار    دل

 داستان كسي است    بسان ،دهند  مي نسبت   ، گذشت در آيات پيشين  ديگر كه   هاي    و نسبت 
 ولي وقتي آن آتش روشن شد و جاها ،ور كرده هايي را شعله  كه آتشي برافروخته و آتش    

 ، خداوند پس از آنكه آتش آنـان را خـاموش كـرد            ،را روشن كرد   آنجا دوري  ها نامكو  
 از اين رو    ؛رها كرد  ،ديدند نور را از آنان برگرفت و در يك تاريكي كه هيچ چيز را نمي             

  . بصر و بصيرت به دل تاريكي فرو رفتندسويكور شدند و از هر دو 
گمراهـي  استان اين گروه اندك كه       حكايت اين منافقان و د     :نزديك به تفسير مذكور   

حسي است  هاي     حكايت و داستان برافروزندة آتشي از آتش       بسانرا به هدايت خريدند     
 ،هـا  نا خداوند با بادها و طوف     ،كه چون پيرامون اين گروه برافروزندة آتش را روشن كرد         

ن و بـه   آنـا كـار  بـه  تـوجهي   بـي بـا   ـ  جلّت قدرته ـ  اوآتش آنان را از ميان برداشت و 
حسي بياباني كه آنان را فراگرفته بـود        هاي    تاريكيدر   آنها را  آنان را رها كرد و       ،نيازشان
   .شناسند  و چيزي را از چيزي باز نميبينند مياي كه در آن چيزي را ن  به گونه؛قرار داد

 از حـق    روگرداني ،استهزاء مثل آنان و مثل كساني كه در كفر،        :تفسيراين  نزديك به   
 مثل برافروزندة آتـش حـسي و عقلـي          همان ،اند  با هدايت شبيه آنان    گمراهييدن  و خر 

 در جلوي خود و يا در درون خود برافروخته و يا خواهـان برافـروختن                ياست كه آتش  
ايـن آتـشِ     ؛فروختـه اسـت    مادي خود آتـشي برا     نيازهايآن در قلب خود شده و براي        

 خواستنهمان  ،آتش قلبروشن كردن  زيرا ـ  ادعائي و معنوي كه همان خواستة اوست
آنگاه كه پيرامون او را روشن كند و با همين آتـش واقعـي    ـ  روشنايي دهنده استآتش 
ـ              ،خداونـد  ، روشن شود   وي اماكن وري پـيش از آنكـه برافروزنـده و دوسـتانش از آن ن

اش از آن سودي ببرند و نيـز          و حاالت دروني و قلبي     بگيرند و پيش از آنكه آن شخص      
آب و پوست او را از حاالت برودت بيـرون           ،دار شود و قلب    ش از آنكه آن نور ريشه     پي
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 و آنان را برد  مي را از ميانجسمهاي آنها  آتشِدلها آنها، روشنايي   آنها نورخداوند   ،آورد
 و آنان نه با چـشم بـصر و نـه بـا چـشم      كند مي انبوه و فراگير رها هاي تاريكيدر انواع   
 آشـكار و     و خـسارتي     افتند  مينيست   سزاواركه  و در نتيجه در آنچه       بينند  مين ،بصيرت

  .كنند ميجبران ناپذير 
 سركش به مانند مثل كـسي        از اين گروه   يك هر   مثلِ :فوقتفسير  نزديك به   تفسيري  

 ، را برافروختـه   يآتـش  ، خـود  دوستاناست كه به خاطر بهره بردن و نور گرفتنِ جمع و            
 تـا از آن آتـش       شوند   مي  و آنان آماده   كند  ميراف او را روشن     اط ،ولي آنگاه كه آن آتش    

لـذا   ؛بـرد    مـي   اول و جمـع دوم را      گـروه خداوند نور    ،خواهند ببرند   مي اي را كه   استفاده
توانند جان و مال خـود       نميآنان  و  شود     مي ان آشكار  آن ديني و پليدي    بي ، نفاق ،رسوايي

تـش  آ همچنانكـه نتوانـستند از       ؛كسب كنند توانند مال و آبرويي       و نمي  را محفوظ دارند  
ـ   ديگـر در ذات    ، آنـان را ببـرد     نـورِ  ،و آنگاه كه خداونـد    اي ببرند    خود سود و بهره    ان  آن

بـراي   زيـرا    ؛ برافروختن آتش ديگري كـرد     گمان وجود نور ديگري و يا       گمانتوان   نمي
خـاموش كنـد    برگشتي نيست و آنچه را خداوند       راه  آنچه كه خداوند از ميان ببرد ديگر        

آنـان را در     ،كـه خداونـد   شـود      مـي  اين ، اين كار   نتيجه پس ؛برافروزد تواند  ميديگري ن 
  . است رها كندنديدن ، آشكار آنهاي ويژگيكه هايي  تاريكي

يعني مثل كساني كه چون به آنان گفته شـد   ـ  مثل آنان :آننزديك به تفسير ديگري 
نگاه كه با شياطينِ خود خلوت كردنـد گفتنـد          آوريد گفتند ايمان آورديم ولي آ     كه ايمان   

  است كه با اين كـار گروهيبه مانند مثل شخص آتش افروزنده براي  ـ  يميكه ما با شما
خواهد آنان را از سرما و تاريكي حفظ كند ولي چون آن آتش اطـراف او را روشـن                    مي
كه اقـرار و شـهادت      شود     مي  روشن بنابراين ؛برد   مي خداوند نور آنان را از ميان      ،كند  مي

 سـر، آنـان را      به اسالم و ايمان فقط براي جلب منافع ديگراني بـوده كـه از پـشت               آنان  
را در  آنـان   خداونـد   و   .و آنـان همـان شياطينـشان هـستند        اند    كرده  مي  و كمك  پشتيباني
رهـا   ـ   راخـود  و نـه دوسـتان    و نه شياطينبينند ميكه نه خود را در آن  ـ  هايي تاريكي

  .كند مي
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   حكيم الهي و عارف ربانيمسلك

اي از مؤمنان     نفاق كه همة مردم و دسته       مراتبِ ةو با هم  مثل اين منافقان در همة طبقات       
 سي است كـه در افـق نفـس و در زاويـة            انند مثل ك  هم و اهل اسالم نيز در آن مشتركند      

وجه دت و ت  احركت به سوي سع   هاي     روشناييِ هدايت و آتش    ،قلبِ خود آتشِ استعداد   
از منازل نفس به مراحل قلب و روح را برافروخته است و نيز به مانند مثل كسي اسـت                   

تاريك و داخل شدن در نور و نيـز  هاي  كه با آماده شدن براي خروج از تمامي اين خانه         
 به سـوي احكـام      ]زيرين[ را از طبيعت     آتش سفر  ،الحاكمين داخل شدن در حكمِ احكم    

ولـي آنگـاه كـه ايـن         ؛افروزد ميبه سوي تنها حكم عقالني بر      هنفس و از آن احكام كثير     
 را بـه سـوي      يابـزار خـروج از شـقاوت اوليـة تخيلـ          و وسايل سفر و     ها     آن خانه  ،آتش

   امكـان اسـتعدادي و      ، اسـتعداد ذاتـي    ،خداونـد نـور    ، واقعي روشن كـرد    سعادت دائميِ 
 ناشـناخته و    فـراوانِ ظلمـات    و آنـان را در       بـرد    مـي   را از ميان   آنان چراغ نوراني انسانيِ  

ـ دهند بينند و تشخيص نمي نامعلومي كه در آن، چيزي را نمي  پس از آن ه ضرورتب  و 
راه كنـد هـيچ     گمـ او را    ونـد  خدا  كـه   كـسي   البتـه  .كند  ميرها  ـ   يابند راه هدايت را نمي   

  .هدايتگري نخواهد يافت
به ماننـد   درون    سوء حكايت آنان به همراه نفاق اختياري و       : مذكور  تفسير نزديك به 

ولي آنگاه كه آن آتش      ،افروزد آتشي برمي  ،و اراده  حكايت آن شخص است كه با اختيار      
خداونـد   ،كنـد   مـي اطراف او را روشن      ، خود و طبيعت  سرشت ، عادت ،بنابر قانون خود  

  كفر و  ،ديني  آنان با انتخاب كردن بي     گويي كه خود   ؛برد   مي اختيار و ارادة آنان را از ميان      
 بنـابر خودشان به حسب شعور و       اينكه    و به سبب   اند  هبرد خودشان را از ميان      نورِ ،نفاق

 ؛كنـد   مـي  رها   ها يتاريكخداوند آنان را در      ، خويشتن را در ظلمات انداختند     ،ودارادة خ 
 زيـرا نـسبت إذهـاب و        ؛پس هر منافقي از اين جهت مظهر اسمي از اسماء الهيه اسـت            

اصول و  و  ها    بد پايه است كه آنان با انتخاب      درست  اين اعتبار   ترك به خداوند تعالي به      
بـه قهـر و بـه       نان را در ظلماتي كه      آرا ببرد و    آنان   موجب شدند تا خداوند نور       ،عوامل
رها  ـ  جب آن شدندلي با اختيار و سوء ارادة خود موو ـ  بينند مي در آن چيزي را ناجبار
  .كند
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   خبير بصيرمسلك

 افق را دارد و در      در همان خاصِ  نده شود معناي    اافقي كه خو  ح و   سطكتاب الهي در هر     
 همـة ايـن افكـار و معـاني و           ، را دارد  مكانكه خوانده شود معناي مناسب آن        جاييهر  

مفاهيم و معاني آيـات      اينكه   براي ؛ تفصيلي هستند   از علوم الهيِ   ،همة اين اوهام و افهام    
اختـصاص   آنهـا را تنها به برخـي از        آنها  لذا درست نيست كه    ؛منطبق است  آنهاقرآن بر   

  .داد
گردد و چه بـسا در آينـده         همين نظر برمي  هفتگانه و هفتادگانه به     هاي    اعتقاد به بطن  

نرسـيده  اي ژرف به آن ه كه خردهاي پاك و انديشه ـ  كسي بيايد كه از اسرار آيات الهي
  .  برداردهاي مختلف پرده  به وجوه ديگر و گونه ـ است

كـوثرش  هـاي      حـوض  زنـدگاني  اين نگارنـدة فقيـر را نيـز از آب            ، خداوند اميد كه 
   .آمين .بنوشاند
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   بقرهه سور هيجدهمهآي
  

مع كمب مصيمرْ فَهجِعون ال ي  

  ».گردند  نميپس ايشان باز د كوران،ندگنگ ،دكرن«
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  واژگان و صرف

  نخست مسألة

  »صم«كلمة 
 بـسته و     او گـوش  :صـم صـماً و صـمماً       .درِ بطري را محكم بـست      :اً صم ةَصم القارور 

  1.است و جمع آن صم و صمان است  كرأصم يعنيشنوائيش سنگين شد پس او 
 گوش و شـنوايي اصل صم همان سد است و توصيف         :رسد   مي آنچه به نظر نگارنده   

ش بـه خـاطر انقبـاض در    ا ييزيرا كسي كه راه شنوا ؛استمصاديق انسداد  به آن از باب   
و مـسدود   ] گـران گـوش، ناشـنوا     [ اصـم األذن   و يا به خاطر امور ديگر بسته شود          رگها
 آمـده  از تفسير صم به فقدان قوة حاسه         الموارد  اقرب از اين رو آنچه در       ؛گردد  مي السمع

  2.نابجا و نامناسب است
 ،ا به همين معن   »ماء ص ةصخر«كم و نيز     يعني سنگ پر و مح     » أصم رٌجح« واژةكاربرد  

 قات فراواني كه اين كلمـه دارد بـه نظـر          ت مش بررسي از    گاهي تأييد نظر نگارنده است و    
  گـوش  كـه شـنوايي   چيزي است كه صـدايي نـدارد و شـخص            ، كه اصل صمم   رسد  مي

مطلب روشـن    .شود   مي  و الل  گردد  كر است زيرا اين كار به صدا نداشتن او برمي          ،ندارد
  .داردبيشتر و مطالعه  به بررسياست و نياز و ساده 

                                                 
 .662 ، ص1الموارد، ج  اقرب .1
 .663 همان، ص .2
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 به  ، يعني كر  طور اصم به كسي گويند كه مادرزاد همين       :در مجمع البيان تصريح شده    
 ظاهرِلغـت بـه معنـاي       بلكـه  ؛ شـاهد اسـت    و اين سخن بدون دليـل و       1.باشددنيا آمده   

ولـي ايـن قـول نيـز        باشد    مي الموارد  اقربچنانكه در    2؛سنگينيِ در قدرت شنوايي است    
و بـرخالف چيـزي اسـت كـه از          شـود      مـي   است كه به ذهن متبادر     آن چيزي الف  برخ
 از اين گذشته آنچـه از لغـت و صـاحب نظـرانِ در تفـسير         . شود   مي قات آن فهميده  تمش
از ايـن رو بـه       د؛رنـدا  شـنوايي    قوةتوان فهميد اين است كه اصم به كسي گويند كه            مي

؛ ذنيـه  إحـدي أ   اصـم « اونـد و بـه      گوي  نمـي   اصـم  نـدارد  يك گوش را     شنواييكسي كه   
و مطلـب    . نيـست  روشـن  مـن    مطلب پـيش     و اين    شود  نمي گفته ».ناشنواي يك گوش  
  .سهل و آسان است

  

   دوممسألة

  »كمب«كلمة 
 يعني الل است و جمع آن بكم و بكمـان         ،  او اَبكَم و بكيم    پس   ؛يعني الل شد   :ماًبكم بكْ 

  3.شود مي
از اين  :آيد  مي به دنيا]اخرس [بكم يعني كسي كه الل   ا :در مفردات راغب آمده است    

  4.رو هر ابكمي اخرس است ولي هر اخرسي ابكم نيست
سـخن  كه مـانع اداي  است گرفتگيِ در زبان و آفتي  ، اصل بكم:آمدهدر مجمع البيان  

  5.شود مي
اخـرس   ، ولي اگر فهميـد    ؛فهمد  مي و نه گويد     مي  نه سخن  ، ابكم :گفته شده همچنين  

                                                 
 .55 ، ص1البيان، ج  مجمع .1
 .662 ، ص1 الموارد، ج اقرب: رجوع كنيد به .2
 .57 ، ص1 الموارد، ج اقرب .3
 .58  ص، المفردات في غريب القرآن.4
 .55 ، ص1 البيان، ج مجمع .5
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 ، ابكم و بكـيم    رجلٌ :گفته شده كه هر دو به يك معنا هستند پس اگر گفته شد             و 1.است
فته شده كـه ابكـم بـه        گو   2.او آشكار است  ] اللي[بكم  و   است كه خرس     ييعني اخرس 

  3.استعقل و خرد  بيمعناي 
 آفتي است كه ، اين است كه بكامه يا گنگيرسد  مي درست به نظر   ،آنچه در اين ماده   

و گـردد    مـي وب اختاللي در عض در عقل و نيز موجديوانگيلي نزديك به   موجب اختال 
و دارد  ولي اخرس كسي است كه در زبانش اختالل         . باشد نمي معتبرچيز ديگري در آن     

  .رساند  ميخواهد انجام دهد  ميآنچه را كه ،با اشاره
 ،سـت ا دور مختلف و موافـق مفـاد آن        تفاسيجمع بين آراي     اين نظر، افزون بر آنكه    

يكي از آن دو گنـگ اسـت كـه      4؛احدهما ابكم اليقدر علي شيء و هو كلّ علي مواله         « :آية

فهـم  عمـي   صـم بكـم     « : و آيـة   ».سرپرسـت خـويش اسـت      بر چيزي توانايي ندارد و سربار بـر       
 6؛الصم الـبكم الـذين اليعقلـون      « :ةو آي  ».يابند كرند، گنگند، كورند، در نمي     ]آنها[ 5؛اليعقلون

 »علـي شـيء   اليقـدر   « از ترتب . كند  مياين نظر را تأييد      ».انديشند اند كه نمي   انيكران و گنگ  
  .شود  ميفهميده »ابكم«ل كامالً عدم تعقّ »فهم اليعقلون«و

  

   سومةمسأل

  »يعم« كلمة
 عي يمع مي عفـالنٌ    ؛ دو چشم از دست داد     سويرا از   خود  ي يعني همة بينائي     م ي مـع :

ي عليـه األمـر      ؛ يعني كوردل و نادان شد     ،ذهب بصر قلبه و جهل     مـبـر او    كـار  يعنـي     ع 

                                                 
 .214 ، ص1، ج  الجامع إلحكام القرآن.1
 .همان .2
 .88 ، ص1، ج  تفسيرالتبيان.3
 .76  / نحل.4
 .171  / بقره.5
 .22  / انفال.6
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ـ  آنو جمع ءعمي يعني كور و مؤنث آن عمياأ و .شدتبه  شمپوشيده و    مع ميـان و  ي و ع
  1.شود  ميةأعماء و عما

 2. چشم اسـت   سوي ادراك از    از دست دادن   ،در تفسير تبيان ذكر شده كه اصل عمي       
و هـا     بيند و داراي نور بصر اسـت و عكـس          ميكسي كه   زيرا   ؛اين سخن نادرست است   

لذا  ؛از نظر لغت كور نيست ،كند مي و آنها را درك نشود  ميدر حدقة او منعكسها    سايه
  .دخالت نداردحدود لغت وضع در  ، ادراكاز دست دادن

 به اعتبـار    آيد و   مي رة بصر براي بصر قلب    ااستع ،تر اين است كه    قوي ،از اين گذشته  
 راه گم كـرده     طور كه به شخصِ    همان ؛شود  مي گفته اعمي   به آن  ،نور قلب  ان رفتنِ از مي 
ذوقي  ،استعاريهاي    كاربرد ،دانان لغت . مجاز است  عا و  اد و اين از باب    ،دنگوي  مي اعمي

از ] كـوري [ايـن آفـت     . انـد   هبه هم آميخت  سوي ديگر   از  را  سو و لغت    و مجازي از يك     
 از  آنجـا كـه     از  سپس   ؛شود   مي  حيوانات از جمله انسان    ر همة يچيزهايي است كه دامنگ   

 در  ]بصر[رود تا از چشم       مي روحي آثار انساني و خواص      انتظار ، در انسان  ]صرب[چشم  
 ،گمـان شـده    آنجـا كـه    ادعاهايي شده و كاربردهايي پيدا كرده است تـا           ،ديگر حيوانات 

  . استاصلي و ريشه لغوي همينمعناي 
  

   چهارممسألة

  »جعونير«كلمة 
رجـع  . انـا يعنـي برگـشت   ععي و رج و رجمرجِعةرجوعا و مرجعا و يرجع رجع الرجلُ   

الشيء       رججعا و مرجِعا   عا  عن الشيء و إليه رالزم و ،يعني آن را برگرداند و رد كـرد     و م 
 :و رجع الطيرُ رجوعـا و رِجاعـا       رگشت  ب خر :رِجاعا و رجوعا   رجع األتانُ . متعدي است 

  3.ناطق گرمسير به سردسير رفتاز م
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 بـه چيـزي   خـالف رجـوع     بـه    رجوع از چيزي  در تبيان و مجمع البيان ذكر شده كه         
  1.است

 ديـده  دارد بر آغاز و فرجـام       تكيه رجوع كه    حقيقت و در اين سخن نوعي غفلت از      
 زيرا يك نوع حركت طبيعـي       شود و رجوع به چيزي بدون از چيزي درك نمي         شود؛ مي
نياز به ذكر آغاز و انجـام بـه          ،دليلادعايي در رجوع وجود دارد و به همين          و   معنوييا  

  .دو نباشد آن دو نيست چون احتمال دارد كه نظر به آن خصوص
  

                                                 
 .55 ، ص1 البيان، ج مجمع ،89 ، ص1التبيان، جتفسير: هرجوع كنيد ب .1
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  قرائت و اعراب
عمـي  و  بكـم   و  اولئك صم    : براي يك مبتداي محذوف هستند     ي خبر ،»صم بكم عمي  «

 :باشـد  محذوف ضمير جمـع      ،تواند  مي و .حذف شده است   آنهاكه حرف عطف از ميان      
»   عمي بكم م صمطور كه ابن مالك    همان ؛ از خبر فرض كرد    پس ها را هم خبرِ   و خبر  »ه 

  :گويد مي
  1 شعراةو اَخبروا باثنين أو بأكثرا         عن واحد كهم سرا             

  .» شعراءةٌ مانند هم سرااند هد با دو خبر يا بيشتر خبر دا،از يك مبتدا« :يعني
بار دوم به مبتـدا     وقتي خبر است كه      ،زيرا خبر دوم   ؛ دارد خدشه به نظرم جاي     اينجا

 خبـر و دو     »صم« ديگر به احتمال    ؛ مبتدا محذوف است   پس ؛شوددر نظر گرفته     و توجه
  . دوم است آن و يا سوم نيز صفت صفت،ديگر

 زيرا  نيستروشن   ؛ يا برعكس  2»اولئك« است نه    »مه«  ضمير ،اين گمان كه محذوف   
 مثال و خـواه از اوصـاف     دنباله ،ه خواه آي  ؛دو وجود دارد   اين امكان براي هر كدام از آن      

 حال  وصف اگر آيه    باشد پس   مي اينكه اولئك براي اشاره به دور       بنابر !بله باشد،منافقان  
 ين بـه احتمـالي محـذوف را       همچنـ . تر اسـت  مناسب ، اولئك براي حذف   لفظ ،باشدآنان  
در مورد اين موضـوع     . صم فبكم فعمي فهم اليرجعون     :يعني ؛ عطف گرفت  اءتوان ف  مي

  .ديگر خواهد آمدهاي  نكتة جالبي در بحث
صورت منصوب يعني صـما بكمـا       ه  اين سه كلمه ب     قرائت ، از ابن مسعود و حفصه    

 منصوب بنا بر    ؛ ترك مفعولِ دومِ  :تابد ميبر را چند وجه    ،اين  و 3.عميا روايت شده است   
 منصوب بنا   ؛منصوب بودن براي يك فعل محذوف      ،»تركهم«در    براي مفعولِ  حال بودن 

  4.)ذم (ت به خاطر مذم آنو منصوب بودن »اليبصرون« بر حال بودن براي ضمير در
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  .شود  ميباشند، مختلف اوصاف منافقانو يا از  تمثيل دنبالة آنچه ،وجوه بنابراين
از  ]عمـي [ كـوري  سپس به    ،]روناليبص[نديدن  توصيف منافقان به    روشن است كه    

آنهـا منـصوب    اينكه اما قول به حال بودن وين  چن و هم  ]و جايز است  [  است باب تكرار 
تـوان هـر     و ايـصال مـي   حذف زيرا به وسيلة؛ استنظري ناپسند  ،به حذف فعل هستند   

موجـب   ، امـا منـصوب بـودن بـه خـاطر مـذمت            ؛ه و تصحيح كـرد    غلطي را توجي  كالم  
ـ   است  محلي از اعراب نداشته باشد و مستلزم همان چيزي         ، كه جمله  شود  نمي ن ه آ كه ب

 اين آيه بنابر يكـي از  بنابر ؛ استنادرست قرائت نصب    ترديد  بي  رو  از اين  ؛اشاره كرديم 
 دعـائي و انـشائي      البته مسلماً اگر آيـه را جملـة       . ستتتمه حال منافقان ا    ،گذشتهوجوه  

  .روشن است چنانكه حذف فعل مناسبت دارد ،فرض كنيم
 زيرا  ؛اي خبري يا انشائي است     يك جملة خبريِ عطف بر جمله      »فهم اليرجعون « اما
 دوم عطف بـر آن  ة بنابراين جمل؛باشد قوي است   اول نفرين بر آنان      جملة اينكه   احتمال
 نيـز دعـا و نفـرين    جملـه دوم  اينكـه  اما احتمـال .  مستجاب و مترتّب بر آن است    دعاي
 به ضـرورت    اينجادر   »اليرجعون« و   ،ندارد تمناسببا آن    ،و فاء د است   ي بسيار بع  1باشد

هـيچ   اينجـا  در   » بـه  مفعول«و حذف گرفتن    ،   نه متعدي  گرفته شده است   الزم   از رجوعِ 
 احتمـال   ، بنـايراين  ؛ محذوف است نه چيـز ديگـر       ، مبدأ و محل رجوع    بله ؛دمعنايي ندار 

 روشـن  ياشـتباه  ـ   آمـده ااينجـ  در حويـان همچنانكه در كلمـات ن ـ » به مفعول«حذف 
  2.است
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  بالغت و معاني

  وجه نخست

  حذف حرف عطف و مبتدا
  دو موجـب خـروج از    ذكـر آن  اينكـه  افزون بـر  ـ  اينجاحذف حرف عطف و مبتدا در 

   در آنهـا نـوعي اعـالن و اشـاره بـه فـرو رفـتن       ـ شـود     مي مطبوع و صوت موزونوزنِ
ـ      مـتكل  دلـيِ   رهنمـوني بـه زنـده      گاهياين امور و       ان بـه ايـن نقـايص       م در توصـيف آن

  تـر    از اين رو ايجاز در اين مقـام، بـراي اسـلوب كـالم مناسـب                ؛روحي و جسمي است   
  .است
  

  وجه دوم

  خبري بودن آيهپيرامون 
بـا   ،عـدم رجـوع    بـه نخبرداد اينكه افزون بر  دارد؛  خبر ظهور در  ، آيه ،بر قرائت رفع   بنا

 را فـاء كـه ترتّـب         مفـاد  توجـه  بـا    ويژهبه   ؛چنانچه روشن است   ،انشائي مناسبت ندارد  
ز ايـن رو     ا ؛جملة اول در حكم سبب و علت براي عدم رجوع اسـت           اينكه  و  رساند   مي

 »و ليكونوا صماً  «مثل    آن مانند تأويل  »و ليكونوا هم صماً   « مثل   تأويل آيه به شكل دعايي    
  . آيين بالغت به هيچ وجه جايز نيستدر ،...و  »هم صم«يا 

  

  وجه سوم

  اشتمال آيه بر خبرهايي كه مترتّب بر آيه پيشين است
صـفت   »بكـم عمـي   «  چند خبر است و    ةمجموع ،ظاهر آيه گوياي اين است كه اين آيه       

خبرهـايي از اوصـاف منافقـان اسـت و          ها   همچنانكه اظهر آن است كه اين      ؛نيست »صم«
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كـه خداونـد    اي   ه افروزنـد   آتش  و مقصود اين نيست كه آن شخصِ       ، تمثيل نيست  دنبالة
  . و الل استرك همان ،نورش را برده

 اينكـه   نه ؛گيرد  را در برمي   پيشين منافقان   ين آيه ظاهراً چند خبر است كه همة       همچن
الالن و كـوران هـستند و        ،بلكه همه آنان كـران     ؛برخي از آنان كر و برخي الل و كورند        

  .گردند  از آنان برنمييك هيچ
سـومين تمثيـل     ، و تمثيل بعدي   ه اين تمثيل دوم   كآيد     مي از سخن برخي مفسران بر    

 آنان به كساني كه صم و بكم و عمي هستند و بـه كـساني كـه ايـن                    ،است و در اين آيه    
  1.اند ه تشبيه شداند هحواس را از دست داد

  ه بـه حـسبِ     ايـن آيـ    ايـن اسـت كـه        رسد   مي نظر  به تر نزديك قول صحيح  به   آنچه
   زيـرا   ؛ مـستقل نيـست    ،يـشين اسـت و در نظـر و تمثيـل           پ ة آيـ  هاي   و دنباله   از آثار  امعن

   ة حـال برافروزنـد  بـسان  انـد  همانان سـاخت لوقتي حال منافقـاني كـه خـود را شـبيه مـس          
   بـا آن آتـش و بـا اظهـار اسـالم روشـن شـده و آنگـاه كـه                    او آتش است كـه پيرامـون     

         از آن  نـد و    افت مـي حـسي و عقلـي       ، مـادي  خداوند نور و آتش آنان را ببرد در ظلمـات  
   خـود بـصيرتي     كـار  و در    كننـد   مـي شنوند و نه چيـزي را درك          مي نه ،بينند  مي نه   ،پس

   فراگيـرِ   از ايـن فاجعـه و مـصيبت   پـس  ـ  اينـان  الالن و كوراننـد و  و در نتيجـه ندارند 
  گردنـد و چگونـه    برنمـي  ـ  شـان  مـاعي  زنـدگي فـردي و اجت  ژرفـاي  در هسرايت كننـد 

   چنــين دليــلبــه بـا ايــن بيمــاري و آفتــي كـه دارنــد،   ! ؟گردنـد و بــه كجــا برگردنــد بر
   قبلـي    آيـة  دنبالـه  ، كـه ايـن آيـه      اند  ه پنداشت  جمعي از مفسران   روشن يشباهت و ارتباط  

  و.  بـه آن اشـاره شـد       گذشـته حـث    مبا ابتـداي  همچنانكـه در     ؛است و مـستقل نيـست     
   ةيـ  بـه ويـژه آنكـه آ       ؛كنـد   مـي  را ايجـاد     پنـداري حذف حرف عطف و مبتدا نيز چنـين         

  باشـد،  سـه مثـل پيـاپي       آنجـا    ايـن گمـان كـه        پـس  ؛اسـت آمـده   بعدي با ادات تـشبيه      
  .محكم نيست

  

                                                 
 . و پس از آن168، ص 1تفسيرالمنار، ج . 1
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  وجه چهارم

  پيرامون مجازي و ادعايي بودن آيه
 ،ره بـودن  ابرفـرض اسـتع   اين آيه بر مبناي حقيقت است يا مجاز و اسـتعاره و              اينكه   در

  :دنظر وجود دار اختالف ،كدام نوع از استعاره است
ارج و اي به خ  روزنه چشم و   گوش از   يك  هر است زيرا  حقيقت   گويند كه  ي م برخي

دو بـه عـالم       آن روزنـة . دارنـد  پريان و عالم    فرشتگانبه عالم    ،دو روزنه از جهت باطن    
 عبـارت  ،دو  نهادن بـر آن    مهرضي است و     عرَ پريانشان به عالم       ذاتي و روزنه   ،فرشتگان

 پـس كـري و كـوري عبـارت از بـستن دو              ؛است دو به عالم مالئكه    از بستن روزنة آن   
 جهت حقاني ،اي كه شخص    به گونه  د قرار دار  فرشتگانكه به سوي عالم     است  اي   روزنه
  و از ملك   فرشتگان و همچنين از عالم      ؛شنود  نمي رسد   مي را كه به عالم مالئكه    ها    شنيده

بر اين اسـاس     .بيند  را نمي  ها نيديدشنود و جهت حقاني      چيزي نمي  ،زاجر و باز دارنده   
 به خاطر  ؛گونه است  حكم الالن نيز همين    . كر و كورند   به راستي كه آنان   شود     مي روشن
  عقل و عقلِ جزئي آنان از فرمـانروايي عقـلِ كلـيِ            فرماندهيي آنان از    لادراك خيا اينكه  
  1.اند هبيرون رفت ،فعال

  نـه از بـاب اسـتعاره   ،برخي از اينان آن را تـشبيه بليـغ   معتقدند؛ ديگر به مجاز  گروه
ان قائل بـه اسـتعاره      و برخي از آن    2. ذكر شده است   اند انله كه منافق   زيرا مستعار  ؛دانند مي

  . استن بر مبناي جواز تغافل از ذكر پيشينو شايد كه اي 3بودن آن هستند
  4.دانند  مي نيز هستند كه هر دو امر را جايزي ديگردستة

يل آن را در علم      و تفص  از ما دانستي  اي خود   ن را در ج    است و آ   روشنو  آنچه حق   
 شك نادرسـت   بيله   ي استعمال الفاظ در غير ما وضع      ا اساس مجاز به معن    :اصول آورديم 
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 اينكـه   باشـد بـدون     مي كردن و دستكاري كردن در عالم معنا       و اصل مجاز، بازي      1؛است
ف ادات و در بـاب   هنگام حذ،بنابراين در ابواب تشبيه ؛بكار رودله   ما وضع غير  لفظ در   

 ـ   زيـاد واننـد ابـواب حقيقـت بـدون كـم      هم ـ  استعارات چه مفرده و چه غيـر مفـرده  
  . است»له ما وضع«استعمال لفظ در 

   دايــره يعنــي در ، اســتعمال و وضــعدايــرةدو در محيطــي خــارج از   فــرق آنبلــه
  اغـراض سياسـي يـا      و براي به خاطر مقاصدي خاص      ، بليغ  فصيحِ گويندةمعناست  كه    
 ايـن  معنـا و  در  عه  با توس به بازي در عالم معنا و آنچه براي آن وضع شده            شعري ذوقي   

ما هذا بـشراً إن هـذا    «: در اين كالم  و   .پردازد  مي داراي دايرة گسترده است    ادعا كه معنا  
 به حسب حقيقـت    براي او  ».اي گرانقدر نيست   اين بشر نيست، اين جز فرشته      2؛إال ملك كريم  

و آنگاه كه آن را در اين نگـرش          كند  ميي در سلسله فرشتگان را اراده       جايگاهو طبيعت   
و او را در جايگـاه فرشـته        [بـاز گيـرد     كه بـشريت را از او        بايدبيند    مي و با اين نگرش   

  .]بنشاند
حالت پست  كه در اين     زيرا آنان پس از آن     ؛در موضوع مورد بحث ما نيز چنين است       

 ،بيننـد   مـي  ،شـنوند   مـي  آنانتوان گفت كه      ديگر نمي  دبودنفاسد حيواني و يا بدتر از آن        
 بيـان و    ، بينايي ،از شنوائي  زيرا كسي كه     ؛انديشند  مي  و يا  كنند  مي درك   ،كنند  ميصحبت  

 پـس نـه     ؛و كور اسـت    الل   ،ربرد به صورت يك واقع ادعائي ك       اي نمي  ادراك خود بهره  
ولي نه بـه     ،كه حقيقت است   بل ،هورش است و نه تشبيه و نه استعاره       مجاز به معناي مش   

 از فراتـر  اي  هبلكـه بـه اراد    ] وضع شـده بـراي آن     [ه  ل موضوعمعناي  اصلي و جدي    ارادة  
 الفـاظ بـراي آن در نظـر گرفتـه           ابازي ب عالم ادعا و     در   كه  ي  ي به معنا  ،له معناي موضوع 

  و پل به شمار رفته اسـت و از         ]محل گذر [مجاز،   ،رفتنفراتر   ، براي همين  شده است و  
تفـسيري و ديگـر      ،در آثار ادبي   آن   مشابه  هاي    مذكور و بحث  هاي     بحث پايگي بي اينجا
   .گردد  ميروشن ،آثار

                                                 
 .پس از آن و 141 ص ،1 ج ، تحريرات في األصول:رجوع كنيد به .1
 .31  / يوسف.2
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  وجه پنجم

   در آيه»يعم«ذكر

بـر خـالف    » و تركهم في ظلمات اليبصرون    «بعد از   » عمي«ممكن است گمان رود كه      
ـ  و هـر دو بر  است كوري اثبات   همان   ،از آنان ديدن   زيرا نفي    ؛اسلوب بالغت است    ةپاي

شـان مجـازي و يـا عكـس آن           كـوري  و   ، حقيقي نديدن آنها  اينكه    نه ؛فرض و ادعاست  
پيـشين   صفت   پيرو ،آيه اينكه    فهماندن براي از تكرار و     براي جلوگيري  از اين رو     ؛باشد
 »صم بكم فهـم اليرجعـون     «تر اين بود كه به صورت       به ، است نديدن يعني كوري و     آنها
  .شد  ميگفته

 و از همين روسـت      كند  مي) ارصتخا( حكم به ايجاز     ،اينجااني ديگر، بالغت در     به بي 
ا ايـن گمـان كـه     ؛انـد   هكه حرف عطف و مبتدا حذف شـد        تـركهم فـي ظلمـات    « و امـ

بيان حالِ مصداق مثال و منافقان اسـت و        » صم بكم عمي  «تتمة مثال بوده و     » اليبصرون
ـ                 بيـشتر  بـه نظـر      ،يش نيامـده  لذا چيـزي خـالف ايجـاز صـورت نگرفتـه و تكـراري پ

 جامع تمـامي حـاالت مثـال و         ، و روشن شد كه بيان فوق      .نظران نادرست است   صاحب
 از باب ذكر خاص بعد از »اليبصرون« از پس »يمع« بنابراين ذكر  ؛حاالت منافقان است  

  .شود  انصاف نيكو و زيبا شمرده نميةيددا كه بعام بوده 
 يعني  كند  ميثابت   كوري بالعرض را     تنها» ونتركهم في ظلمات اليبصر   «به نظر من    

 وجـود  نبـود  يعنـي    ، مقتضي نبودآنان به خاطر مانع كه همان ظلمت است و يا به خاطر             
دليلـي  » صم بكـم عمـي    « و   ،بينند  مي است ن  ديدن و بينايي  كه از شرايط    روشنايي   ونور  

 و گوينـد  سـخن نمـي   ،شـنوند  نمـي قاقي ـ  تبر وصف اشو به ذات ـ  آنان  اينكه است بر
 ، جهالت هاي يتاريك در   افتادن آنها  ذاتي و    ي اقتضا دليل نبود به  آنها   نديدن لذا   ؛بينند  مين

 ، و شقاوتي است كه دامنگير ذات پليدشان شده است و همـين صـفات پـست                گمراهي
  .آنان گرديده استبرنگشتن  سبب

 نيـست و     خالف ايجاز نبوده و مستلزم تكـرار       ، به دست آمد كه اين آيه      ،در مجموع 



 103  18تفسير آية 
 

 103     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

 فـال يـسمعون و ال   ةو تركهم في ظلمـات فقـدان الحـواس الظـاهر          « : چنين است  ،نتيجه
ن حواس ظاهري رها كرد، بنابراين      تهاي نداش  ؛ و آنها را در تاريكي     ينطقون و ال يبصرون   

 به ذكر عبـارت اخيـر      اينجا و خداوند در     ».بينند  ميگويند و ن   شنوند، سخن نمي   آنها نمي 
آن را برساند   حذف  تواند    مي »في ظلمات «عبارت   اينكه    براي ؛ه كرده  بسند ]اليبصرون[

بنابراين منافق با كران، الالن » . كورندكر و گنگ و    ؛صم بكم عمي  «قاق ذاتي   حو آنها به است   
اي   نيـستيِ  مرزهـاي  پـايين آمـدن بـه      و    پـستي  و كوران در ذات يكي است زيرا آنها در        

  .هستند »اليرجعون «به  محكوم كه اند هرسيد
  

  وجه ششم

  ترتيب اوصافپيرامون 
 ميانـه  اي به از دست دادن حد       اشاره ، صم جلو انداختن دانند كه در      مي عاقالن و فهيمان  

اي بـه     بكم بر عمي اشاره    جلو انداختن  در   ،ه و احساس و عالم تجرد است       عالم ماد  بين
في و در سفر بـه       در حركت تضع   حس متوسط و مياني،   اين است كه بعد از دست دادن        

 ميان عـالم عقـل و نورانيـت و        ، نوبت از دست دادن قوة متوسط       و چهار پايي،   حيوانيت
اي به اين است كه   اشاره،دو در تأخير عمي از آن. رسد  ميميان عالم احساس و تحريك

 ، و عالم نيستي و از دست دادن نورانيتها يتاريكسقوط و افتادن در     پاياني  كوري منزل   
بــر آن، حكــم  اســت و از ايــن رو 1 طينــت الهــي و فطــرت مخمــور، بــصيرت،تعقــل

در .  كـرد  ر با كننده  گمراه گمراهبه شكل جملة خبري و اعالن از واقعيت         را  » اليرجعون«
  .به اين موضوع اشاره خواهد شد ـ شاءاهللا تعالي إن ـ بعديهاي  بحث

                                                 
 و تعالي ـ با عنايت  حق ـ تبارك «: نويسد امام خميني ـ سالم اهللا عليه ـ در شرح حديث جنود عقل و جهل مي   .1

: و رحمت خود، به يد قدرت خود، كه طنيت آدم اول را مخمر فرمود، دو فطرت و جبلّت به آن مرحمت نمود                     
  ، »....و آن دو فطرت، اصل و پاية جميع فطرياتي است كـه در انـسان مخمـر اسـت         ... يكي اصلي و ديگر تبعي      

 .76ص 
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  وجه هفتم

  حذف حرف عطف ميان صفات
 ؛ ماننـد سـخن     جايز است  شعر، به خصوص در     چيزها،حذف حرف عطف در شمارش      

  :در اين شعرابن مالك 
  1  حتي خال حاشا عدا في عن علي              إلي    منْ: هاك حروف الجرّ و هي

  .تا پايان بيت دوم
 كه اين اند هاندك است و لذا احتمال داد ـ  و به خصوص در نثرشمارش ـ  اما در غير

  .باشد خبرِ بعد از خبر ،جمله
  :توان براي موضوعي صفت آورد  ميگونه به دو ،به نظر نگارنده

 بـدون تـابع بـودن آن موصـوف بـراي            ، در صورت موصوف بودن موضوع     :نخست
  .ديگر اوصاف و صفاتو  آن بينالزم تبدون   ومتبوعي ديگر

   دارد دالّـي    ، كـالم  چـه بـسا    اينگونـه بـود      ، پس هرگاه امـر    ؛ نباشد اينگونه آنچه   :دوم
   ؛كنـد  مـي داللـت   ـ  اعم از تبعيت از قبل يـا عـدم تبعيـت    ـ  بر كيفيت وصف مذكوركه 

   بـه كـري     ،كـه منـافق   شـود      مـي   مـشاهده  ، در موضـوع مـورد بحـث مـا         به عنوان مثال  
پست و منفي همانند اللي و كوري       هاي     صفت ، اين صفت  شود مگر اينكه،    مين فيصتو

 اين تندر و آن مصيبت و سـرگردانيِ         خواهد ميپس اكنون   . داشته باشد را به دنبال خود     
 كـه آن حـاالت را       را پيش بگيـرد    پس ناچار بايد روش خاصي       كند،بيان  را  خاصِ آنان   

 بـدون فاصـله انـداختن ميـان آنـان و            ؛»ميصم بكم ع  « :زند  مي فرياد از اين رو     ؛برساند
  نفـس  پـس   ؛ ميان اين صـفات سـه گانـه در حـق منافقـانِ فرومايـه               جداييبدون امكان   

  اسـت پـس از آنكـه منافقـان در           اتـصاف بـه ديگـر رذائـل          همراه ،تصاف آنان به كري   ا
  .ر جهنم جاي دارندعق

  

                                                 
 .اول مبحث حروف جر، بيت ، الفيه ابن مالك.1
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  وجه هشتم

  »هم ال يرجعون«آوردن فاء در اولِ 
 سبب برنگشتن  اينكه    و كند  مي با فاء كه داللت بر ترتّب و تسبب          پاياني جمله   شروعدر  
ه به سنخيت ميان آن سه تا و اين يكي           نوعي توج  ، آنان است  كورياللي و    و   ي كر ،آنان
  .است

نداشـتن   و   گمراهـي  ، از آثـاِر نقـص     برنگـشتن، كـه   شـود      مي  استفاده آنهمچنين از   
 از منافقان   و نيروي عقل به صورت مناسب است، بدون آنكه تفاوت كند كه آنها            حواس  

 ا از ديگـران   و يـ  و اسالم ناپايدار در دلهايـشان        به ايمان ظاهري     مؤمنكافر يا از منافقان     
اثـر و   آنـان بـدون   برنگـشتن از حذف مبتدا چه بسا اين نكته استفاده شود كـه  و  . باشند

  . صم و بكم و عمي استخود ، كفر و نفاقمانند يچيز ديگرهر دخالت 
  

  وجه نهم

  »فاء« پيرامون
 هـا،  لـه ميـان ايـن جم      گوياي اين است كه محذوف نيز فاء بوده و         ، فاء مذكور  چه بساء 

صـم فـبكم فعمـي فهـم        « :شـود   مي  آيه چنين  پس، ؛لّي و معلولي وجود دارد    سنخيت ع 
  .اشاره كرديمها  ه اين جملمعنا و مراد پيش از اين به كيفيت ترتّب ميان .»اليرجعون

 سـببِ بكـم و   آن،براي اين اسـت كـه    ]كري[ صم جلو انداختنگفته شود    اينكه   اما
گفته شـود    اينكه    مگر اتمام است؛ سخني ن  ، اگر با صفت بعدي قياس شود      1گنگي است، 

  را  بردن از مـسموعات لفظـي      هرهب كوري قلب در      و  اعم است  ]ريوك[ كه مراد از عمي   
  .گيرد و لطف، آن پنهان نيست مي هم

بـا  هـا     جملـه پايـان    رعايـت  ، لطيف وجود دارد و آن     نگاهيك نكتة دقيق و      اينجادر  
 اينگونه  ، گويا كه آيه   ؛ به پايان برسند    در مرتبه سوم است تا عبارات با ميم        »عمي«آوردن  

                                                 
 .169، ص 1 ، جالمعاني  روح.1
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  .»صم بكم عميم فهم اليرجعون« :است
 در معنـاي خـود بـه        »صم« گويي لفظ    .است اينجا  معناي صمم مناسب   افزون براين، 

 لذا از ايـن     ؛صورت مركب به كار رفته و متشكل از معناي مصدري و ضمير فاعل است             
 همچنين معنـاي صـمم   ؛»هم« و ديگري »فاء«كي  ي :شود   مي واژه يعني صم دو چيز اراده     

 يعني ايـن    ؛ي نيز صادق است    همين مطلب دربارة فاعل واژة عم      .شود   مي نيز از آن اراده   
ال تعمـي   « : از اين رو مفاد آيه به آية       ؛عبارت نيز مركب از معناي مصدري و فاعل است        

شوند، بلكه دلهـايي كـه در        چشمها كور نمي   1؛األبصار و لكن تعمي القلوب التي في الصدور       
  . نيكو و خوب تدبر و انديشه كن.گردد  برمي».گردد  ميهاست كور سينه

  

  وجه دهم

   دنيا و آخرت  براي آيه پيرامون فراگيري
 اين نكته فهميده    ،برخي مفسران و انتخاب   و از ترجيح    روايتهاي آينده   چه بسا از برخي     

ـ  يعني   كند؛ ميبازگو  ت  در روز قيام  را   احوال آنان    ،شود كه اين آيه    و « بـه آيـة      ا نگـاه    ب
بـه رو   آنـان را    و روز قيامـت      2؛نحشرهم يوم القيامة علي وجوههم عميـاً و بكمـاً و صـماً            

 بكـم و عمـي      ، آنان در قيامت صـم     شود كه   مي معلوم ».آوريم  مي ده كور و الل و كرگرد     ادرافت
شـود     مـي  فهميده» يرجعونفهم ال « آيه بر معناي حقيقي خود است و از          بنابراين ،هستند
  .كند مي بازگو در دنيارا  آنان احوال ،كه آيه

 روشـن  كـه  همانگونـه  ـ  روايـت  است و فراگيرحق اين است كه آيه از اين جهت، 
  .با آن تعارضي ندارد ـ است

                                                 
 .46  / حج.1
 .97  / إسراء.2
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   فلسفي و علميمباحث

  بحث نخست

  اشتمال قضايا بر نسبت خارجي
 داراي ، بـر نـسبت حكمـي      افـزون  قضايا    اين است كه آيا    ،يكي از مسائل مورد اختالف    

  قضايا با يكديگر فرق دارند؟ اينكه  يا نه و ياباشند  مينسبت خارجي هم
 ـ  به معناي نسبت ميان موضوع و محمـول  ـ   معاني حرفي:ايم ما در تحريرات نوشته

وتفـصيل آن در    . وجود خارجي نفس االمـري ندارنـد       ،در برابر وجود جواهر و اعراض     
  1.باشد  ميجاي خودش

ـ مد ظله ـ  ق مندر محقّپ و « :ماننـد داراي نـسبت اسـت،   قضاياي مؤولـه  : گويد  مي 
 همان نسبتي كه اگر     ؛كند  مي نسبت را نفي     كه اين قضيه  » تركهم في ظلمات ال يبصرون    

صـم  « : اما به نظر وي قضاياي غيرمؤوله مانند       .بودموضوع ثابت   براي  سلب در كار نبود     
و  اتحـاد    بيـان و  ] ايـن همـاني   [ هوهويت    آن  بلكه مفاد  نيست؛  نسبت داراي» بكم عمي 
  2.موضوع و محمول استيگانگي 

» و تركهم في ظلمات اليبصرون« بعد از آنجا كه از  ـ   اين آية شريفه،بر اين اساس
 دليـلِ  از ايـن رو  ؛كنـد  مـي  نـه دوم داللـت   ، اولةبر وجود نسبت در جملـ  ـ  نازل شده

  روشـن  »كـور هـستند   « اينكه   به» م في ظلمات اليبصرون   و تركه «توصيف آنان بعد از     
در عبـارت    اينكـه     بـراي  ؛سـت باال به   پايين زيرا در اين روش نوعي حركت از         شود؛  مي

 ؛ اسـت  ثابت كـرده   ها آنان را با كور    يگانگي كرده و در دومي      ديدن از آنان نفي     ،نخست
در آن   بلكـه    دهـد؛    مي  بالغت رخ  روشو نه مخالفتي با     آيد     مي  نه تكراري پيش   بنابراين

  .وجود دارد احوال فاسد آنان مدهاياشرح پينهايت دقت در 
                                                 

 . و پس از آن84، ص 1تحريرات في األصول، ج : رجوع كنيد به. 1
 .25 ـ 22ص و 14 ـ 12 ، ص1 ، جاألصول  تهذيب:رجوع كنيد به .2
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  بحث دوم

  حركت از كمال به نقصپيرامون 
به چگونگي داللت اين آيه بر حركت طبيعي تدريجي از كمال به نقص اشاره             هدر گذشت 

 و ،فقِمنا اينكه    صم بر بكم و بكم بر عمي يك نوع گواه است بر            جلو انداختن  زيرا   ؛شد
 با فاني شـدنِ     نخست. كند  مي به سوي شقاوت حركت      ،تدريجبه  فطرت اولية توحيدي    

 عقل  مياني بين  و سپس قوة     شود  مي كماالت اوليه از او گرفته     روح و ماده     مياني بين قوة  
 از شـود؛   مـي  كور، و در مرحلة سوم به حسب قلب و بصيرت    گردد،  مي  فاني و احساس 

و بـه حكـم     شـود     سست مـي  و نورانيت و بركات آن در او        اين رو وجود و خيرات آن       
آنانكـه تيـره بختنـد در        1؛فأما الذين شقوا ففي النـار     «. گردد  مي  شقاوت دامنگير او   ،طبيعت
 بـه دليـل حـذف        آيه به وحدت حركت جاري در همة مراحلِ صـور و طبيعـت             ».آتشند

 كه اين منازلي كـه      نپندارد تا شخصِ متوهم     ، اشاره دارد  فصل بين صفات  و  حرف وسط   
ميان آن   اينكه   طبيعت منافقان و گمراهان در آن قرار دارد به حسب خارج متكثر است و             

 يك طبيعت واحده و يك جوهر فردي        آن بلكه   ؛خارجي وجود دارد  هاي    فاصله ،صفات
هـم سـنخ خـود در       هـدف و نتيجـه       به سوي    ،است كه با انتخاب بد و با ارادة اختياري        

  .حركت است
 صم بر   جلو انداختن  با   ، توضيح اين صفات   در بردازندة لت مذكور را ديگر آيات      دال

و كنـد    تأييـد مـي    و در حركـت غريـزي مـادي          ]دنيـا [جهان  بكم و آن بر عمي در اين        
و نحشرهم يوم القيامة علي وجوههم عمياً       « : جهت عكس يعني آية    فراگير آية   همچنين

 كـه بيـانگر   ».آوريـم   مـي  به رو افتاده، كور و الل و كر گرد        و روز رستخيز آنها را       2؛ًو بكماً و صما   
 اثـر   و ؛ عكس دنياست  ، زيرا آثار در قيامت    ؛كند  مي تأييد   ،حال آنان در روز قيامت است     

                      ذاتي عقلي بر شقاوت خيالي و وهمـي و اثـر ايـن نـوع شـقاوت بـر شـقاوت شقاوت
  .دم است مقّ،احساسيِ عملي

                                                 
 .106  / هود.1
 .97  / إسراء.2
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 1؛ا و عميانـا   وا عليهـا صـم    لـم يخـرّ   « مانند   دارد؛را در بر  برخي آيات نيز دو صفت      
لعـنهم اهللا   « و   2»صـم و بكـم فـي الظلمـات        « و   ».]گذرند نمي[ افتند نشنيده و نديده بر آن نمي     

خداوند آنان را لعنت كرده، پس آنها را ناشنوا و چشمهايشان را نابينا              3؛هم و أعمي أبصارهم   فأصم

  پـيش خداونـد    هـا      جنبـده  بـدترين  4؛ الصم البكم  إن شرّ الدواب عند اهللا    « و   ».كرده است 
  أ فأنت تسمع الصم أو تهـدي العمـي و مـن كـان              «  و »].انديشند كه نمي [ كران گنگند 

  ر را بشنوائي و كور و آن كسي كـه در گمراهـي آشـكار اسـت                 كخواهي    مي آيا تو  5؛في ضالل مبين  
ور اسـت و لـذا جـاي تأمـل           كه در اين ميان نيز نوعي شهادت بر مسأله مذك          »راه بنمايي؟ 

  .دارد
  

  بحث سوم

  معاد فراگير نبودن پيرامون
 از وااليـانِ   گروهـي  ويـژه  ،گويند اسكندر افروديسيِ يوناني بر اين باور بـوده كـه معـاد            

 از ايـن رو آنـان صـاحب         6،ق واقعـي اسـت    ي به مقام ادراك كليات علمي و حقـا        رسيده
اي از ارباب سـلوك اسـت كـه بـه            فهيااند و نيز مخصوصِ به ط      دروني شادمان و نوراني   

ارپايـان و كـساني كـه در     ه و كساني كه در حكم خزنـدگان و چ         اند  همقام انسانيت رسيد  
  .شوند گمراهي آشكار هستند محشور نمي

  و  كـر   بر ،برنگشتن آنها آنجا كه   از   به مشام رسد؛   اين عقيده چه بسا از اين آيه تأييد       
 از برگشتن در كتـاب الهـي         و منصرف   و منظور  ؛رتّب شده است  تبودن آنها م  الل و كور    

                                                 
 .73  / فرقان.1
 .39  / انعام.2
 .23  / محمد.3
 .22  /ل انفا.4
 .40  /فزخر .5
 .147، ص9، ج  األسفار:رجوع كنيد به .6
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و إلـي اهللا    « :آيـات  ، پس اين آيه   ؛ و بزرگ است   او قيامت كبر  ها    همان برگشتن به برزخ   
كل نفس ذائقـة المـوت      « و آية    ».شوند  مي و به سوي خداوند كارها بازگردانده      1؛ترجع األمور 

 و ديگـر  ».شـويد   مـي بازگردانـده  به سوي مـا     سپسچشد    مي  مرگ را  يهر نفس  2؛ثم إلينا ترجعون  
  .زند  ميرا تخصيصعمومات 

  و نحشرهم يـوم القيامـة علـي وجـوههم عميـا و             « : اين آيه با آية    :اگر اشكال شود  
   چـه بـسا آيـة مـذكور بـه حـال كـامالن در                :گـوييم   مـي  . منافـات دارد   3»بكما و صـما   

  فقان كـه از نظـر علـم         به خالف منا   ؛ برگردد ،اند  هكليات عقلي كه به شرايع حقه ره نيافت       
 و  نـد  و كور  د اللن ند،شك آنان كر    پس بي  ؛از اراذل امت و از نظر عمل بدتر از حيواناتند         

بـه عقـل بالفعـل صـورت        جـز    ،بازگـشت  اينكـه     براي ؛هيچ بازگشتي براي آنان نيست    
   ؛ عين قـوه و اسـتعداد بـوده و لـذا در حكـم عـرض اسـت                  ،اما عقل هيوالئي  . گيرد مين

   نبـوده و بـا خـراب شـدن بـدن و نـابود شـدن            دوامخـودي خـود قابـل       از اين رو بـه      
خواهـد   ـ  اهللا تعـالي  شاء إن ـ  تحقيق اين مسأله در ذيل ديگر آيات. رود جسم از ميان مي

  .آمد
همه موجودات در قوس صعود و در حال بازگشت به سـوي خداونـد               : كالم گزيدة

 و برخي تنهـا     ي و جاوداني است   هميشگها  بازگشت برخي از آن    اينكه    جز ؛تعالي هستند 
 ، اگرچه بالفعل قوة عقل هستند     ، اما نفوس محرّكة دراكه    ،كنند  ميتا حد خاصي برگشت     

 وند  ي مـستقل   جـوهر در ذات نـه در فعـل        و  باشـند     مـي   بـدن  بـراي ولي صورت فعلي    
 ، آيه ناظر به معناي ديگـري از بازگـشت         ، بر اين اساس   .توانند بدون بدن باقي بمانند     مي
 هدر آينـد   و   ؛ و قساوت به فطرت است     گمراهيعني بازگشت به هدايت يا بازگشت از        ي

  . روشن خواهد شد ـ اهللا تعالي شاء إنـ 
  

                                                 
 .109  / آل عمران.1
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  بحث چهارم

   حركت در آخرتنفي
 همان زنـدگي واقعـي      ، يكي اين است كه سراي آخرت      ،از مسائل مطرح در كتب عقلي     

 پـس مكانات استعدادي را حمل كند؛      ها و ا   يستاي وجود ندارد تا پ     ماده آنجااست و در    
 بلكـه تمـام     وجـود نـدارد؛    ه به فعل و از نقص به كمـال         خروج از قو   حركت و در آنجا   
  .حالت منتظره ندارند و شوند آشكار مي ،خودبه بر فعليات شايستة  آنجااشياء در 

 عقلـي و شـواهد      تا بين نتيجـه برهانهـاي      طلبد  مي راتحقيق اين مسأله مقام ديگري      
 تنها  ،موضوعِ تعدادي از آيات و اخبار حركت است و آن         مفهوم و    زيرا   جمع شود؛ قلي  ن

 قوة خود را حمل كند و قـوة عرَضـي بـه قـوة               ،متصور است كه صورت   معقول و   وقتي  
 ، دنيا و متقـدم    ، آخرت ،كه در نتيجه  شود      منتهيشود    مي ناميده ماده و هيوال     كهجوهري  

  .شود  ميمتأخر
را  ادله از اثبـات آن       نارساييو  را انكار   جوهريت هيوال    الحكميةعد  القوادر كتاب   ما  

جهـان   و در    . انـضمامي اسـت    ، و تركيب  ؛ حاملِ صورت فعلي   ، قوه : و گفتيم  بيان كرديم 
ه و قـو بلكـه   حامـل و در بردارنـدة هيـوال باشـد     ، صورت تواند  مي  و نشئة ديگر   آخرت

 ، قيـاسِ بـا حـالِ موجـود خـود           در يك چيز  و   ،شوند  مي فعليت از امور نسبي محسوب    
  .استة چيز ديگر  قو، و در قياسِ با حال بعدي ِ خود»فعل«

داشـته  اينكه به احوال منافقان در آخرت اختـصاص          بنابرـ   آية كريمه  : سخن ةگزيد
 بـه ايـن دليـل كـه وقتـي      ؛ اسـت واپسين حركت در عالم عليا و نبودشاهدي بر باشد ـ  

م آنــان بينــي مــي در كــار باشــد و آنگــاه كــه گيــرد كــه حركتــي بازگــشتي صــورت مــي
شـود     مي  فهميده ، حركت نبود ،هستند آنجاكننده نيستند و محكومِ به ماندن در         بازگشت

  . رود از ميان ميديگر نيز و بر اين اساس برخي شبهات 
 وارد روايـت  هر چند در اخص بودن آن   ؛ آيه اعم است   ،اظهر  بر حسب  ،جااما در اين  

نيـز  قول اعـم    به   باال بنا  استدالل   : مگر اينكه گفته شود    ؛تأمل دارد  جاي   پس ؛شده است 
  .درياب و بفهم .تواند تمام باشد مي
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  ند و اندرز و علم اخالقپ
آنچه در روايات قطعي و احاديث متواتر آمـده و آنچـه در علـوم عقلـي و اخالقـي بـه                      

گونـاگون  هـاي   اي مركـب از جهـت    آميـزه ،نگارش در آمده دالّ بر اين است كه انـسان        
 و يكي از صفات نهفته در      شگفتمنظور شده در اين سرشت      هاي     يكي از تركيب   ؛است

 الزم اسـت بترسـد و   ،فطرت نخستين او، همان بيم و اميد است و به خاطر همين امانت 
رسـد و     به حـدود الزم و بـه مراتـب واال نمـي            ، بترسد و يا اميد برد     تنهااميد برد و اگر     

 ، عقلـي را بـا خوبيهـاي   و سـعادت ظـاهري       دنيـا  زنـدگي  يهاي محسوس خوب تواند  مين
  . به دست آوردهميشگي و سعادت زندگي واپسين

 كشور بر اين محـور دور     و  سرزمين   شهر،   ، و سياست خانواده   گردش جوامع انساني  
 بر واعظـان و ارشـادكنندگان الزم اسـت كـه در روشِ              ،زند و به خاطر همين ويژگي      مي

 نتيجـه  اميد   تنها و تنها   ،بيم و اميد را بگشايند و چيزي نگويند كه از آن           هر دو درِ     ،خود
 بلكه بايـد بـا ايجـاد بـيم و اميـد از      ؛ از آن بترسندتنهاگويند كه مردم    ب چيزي   نهشود و   
  .جستجو كرد در جايي ديگر مطلب را بايدتفصيل اين .  كنندپاسداريفطرت 

آنان از  اينكه  حكم به،و آنآيد    مي پيشمشكلي   اينجا در   بنيان اساسي، بر اساس اين    
 بـه هـدايت روي      گمراهـي، گردنـد و از       به سـعادت و حـق بـر نمـي          ، و باطل  سنگدلي

 بيابـد و بهـرة خـود را از    پـستي  از مرتبـه  هر كس خود را در اين ، بنا بر اين   آورند؛  نمي
 و   رود مـي  بيـرون و آرزو    از دايـره اميـد       ، به اين درجه از پستي و انحراف ببيند        بدبختي

 اينكـه   بـا  ؛ماند  مي و زمين پا برجاست در آن      Ĥنهاافتد و تا آسم     مي براي هميشه در آتش   
شك اين كتاب    بي.  نيست كتاب الهي  پسند ،اين روش آيد     مي  كه از كتاب الهي بر     آنگونه
و .  نابسامان خـود بيـرون آورد      حالتهاي منحرفان و منحطان را از       كند  ميتالش   ،آسماني

را در  ها     بهترين روش  ، قرآن ،در حقيقت . شود   مي ديدهشمار   بي آيات اميد    ،بدر اين كتا  
  . در پيش گرفته استويژگي،هر دو توجه به مراعات و 

 كتاب لطف و عشق سرمدي به ، پند  و  هدايت پايدار قرآن كتاب    گزيده سخن آن كه،   
 حـال  هجـا و همـ     همـه  و در    سـخن  شكل و نيكوترين     برترين به   آفريدگان،تمام مردم و    
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  .شمندان ـ نلغزدنسوالن ـ چه رسد دار وگامهاي پيامبران   تا،است
و كنـد شـمردن و      جايگاه سـرزنش    اين كالم در     اينكه   بهشايد راز اعتقاد ابن عباس      

 از  ـ گريـز  باشـد گرفتـه   از اهل بيت اسـالم  آن را نيست كه ردوو  ـ  درنگ كردن است
 نسبت به اميد و اصلِ آرزو نظر        ،رو آيه  از اين    ؛ و مشكل بوده است    دگييپيچتوجيه اين   
  .قاطعي ندارد

 ايـن اسـت     رسد   مي  ولي آنچه به نظرِ نگارنده     ،وجوهي از كالم وجود دارد     اينجادر  
تنهـا مخـصوص گـروه خـاص      ـ   كـه گذشـت  همانگونـه ـ پيـشين   كه اين آيه و آيات 

 از حال   خبر بي مفسران كه    گروهي از  برخالف نظر    ،ديگربياني  الحالي نيست و به      معلوم
 را گذشـتگان  تنها فريب ظواهر بسياري از اخبـار و اقـوال   ،و اخبار و نقطه نظر پيشينيان   

 معينـي   گـروه ح احوال   شردار    اين آيه از قضاياي خارجي و از قضاياي عهده         ،اند  هخورد
  .پيش آيد ي مشكلچنيننيست تا 

واقـع در اختيـار      در   نگشتنباز  كه اين است  آيه   موجود در يكي ديگر از نكات دقيقِ      
نسبت  به اراده و اختيار      ن را گشتن باز ،گردند  با اختيار خود بر نمي     آنهاخود آنان است و     

و هـدايت بنـابر وجهـي        .به فطرت را دارنـد      آنان توانايي بازگشت   ، اين ؛ بنابر استداده  
  .آيد، پس بينديش و تأمل كن كه از كذب قضيه اخباري الزم نمياست اي  بگونه

 و دا كـرد ف  ،به خاطر ديگرانرا   گروهي كم يا بيش از مردم        توان  مي ه ك روشن است 
پيمـودن   از ارشـاد و در       اينگونه از اين رو اگر در       ؛ است روافداكردنِ عزيز براي عزيزتر     
منـافع همـه    ـ  نسبت به گروهي خاص از منافقـان و يهـود   ـ  اين روش از هدايت و پند

 عقلي و يا    ايراد و اشكال  شك هيچ     بي ،اشدمردم و هدايت همه مسلمانان وجود داشته ب       
شـرِّ فـراوان    شك دوركردن    بي زيرا   ؛ وجود نخواهد داشت   ،انصاف در آن  راه  انحراف از   

  .با شر اندك واجب عقلي است
كـسي الزم اسـت   نسبت به بيم و اميد در پند و ارشاد      هاي     حالت رعايت اينكه   ديگر

ذهب اهللا بنورهم و تركهم في ظلمات «  اما آنگاه كه   ؛كه چيزي از نور در وجودش باشد      
 كر، الل و كورند چگونه ممكن است كه به سراي سـعادت و حـسن                آنهاو  » اليبصرون
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 ؛]پندارند ميكه  [چنين است    نه 1؛ فمن شاء ذكره   ، إنها تذكرة  الك« ،عافيت و عاقبت برگردند   
دور مانده  نه اين غافالنِ ».گيـرد   مياست، از آن پندو پس هر كه خ، است و پنديادآوري] قرآن[اين  

 تا به جمع باطل آنـان وارد        دارد نسبت به ديگران      را يهشدار ،اين آيات پس   ؛از حقايق 
  .نشوند و در بافت فرسوده آنان در نيايند

 هـا  نا زيرا در آن زيـ     ؛ با اشرار بپرهيز   همنشينياز  ! پس اي برادرِ عزيز و اي نورِ ديده       
 هم لذت دنيا و هـم        در آن   زيرا ؛شينيكان با راه   و هم   خوبان نشين ماست و بكوش كه ه    

 لذت  :فرمود  مي خويش شنيدم كه  و بزرگان    از يكي از شيوخ      .خير آخرت است  نيكي و   
 و ديگري خدمت اولياء و در يكـي از محافـل            دوستي زنان  يكي   :اين دنيا دو چيز است    

 جمعهـاي   بر سالكان واجب است كه در هر هفته يـا مـاه            :انس و مجامع اهل دل فرمود     
 ياد محبوب و هـدايتي بـه سـوي          ، ارباب قلوب  اجتماع اينكه   خاصي ترتيب دهند براي   

نفساني و سهو و نسيان با گذشـت ايـام و بـه           هاي     اگر خواهش  و. بهترين مطلوب است  
 با مشاهدة ارباب عقل و اصـحاب        ، چيره گشت  خيابان و بازار  سبب مصاحبت اشرار در     

پايـان   عافيـت كامـل و       ، پس اگر مبتديِ سالك    ؛رود  مي  ذوب شده از ميان    ،عشق و قلب  
 بـا    در همه لحظـه و روزهـا،        و احوال و روزگار   در همة    بايددارد به     مي  را دوست  نيكو

 و  جمعها مالزم آن    ، بايد كه به قصد مؤانست     ،باشدقلب خويش به ذكر معشوق مشغول       
و با پرتوهاي قلبي و     يكي از آنان بر ديگران اشراق كند         اينكه   برپايي آن جلسات باشد و    

 تنها بـا كوشـش و اجتهـاد در          ، زيرا كه نجات   ؛ آنان را نور و روشنايي دهد      ،انوار روحي 
و خداونـد بهتـرين همـراه و يـاور        آيد     مي اين اصول و با جهاد با دشمنان خدا به دست         

  .است

                                                 
 .12ـ11  / عبس.1
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   تفسير و تأويل

  و مسالكها  بنابر مشرب
  مسلك اخباريون

)شـوند     مـي   الل ، در ميان طبقات آتش    ):بكم( شوند؛   مي  كر آنان  در عذاب آخرت    ) صم
روز  و 1؛و نحـشره يـوم القيامـة أعمـي        « : و اين همانند آية    شوند   مي كور آنجا و   ]ميع[

و نحشرهم يوم القيامة علـي وجـوههم عميـاً و           « و آية    ».سازيم قيامت او را كور محشور مي     
  در افتاده   وز قيامت بر رو   رآنها را در    و   2؛اما خبت زدناهم سعير   اً مأواهم جهنم كلّ   بكماً و صم

فـروكش كنـد، آتـش را    )  آتـش ةزبان(كنيم، جايگاه آنها دوزخ است هر گاه         كور و الل و كر محشور مي      
  .باشد  مي3)ع(به نقل از امام كاظماين تفسير  ؛ است».براي آنان بيفزاييم

 عليـه   ،ام صـادق  نزديك به تفسير مذكور، مطالب زير است كه به شكل مـسند از امـ              
 بپرهيزيـد از  « : آمـده اسـت    »روضـة كـافي   « طوالني به اصحابش در      نامة در يك    ،السالم
 : فرمـود  آنجـا كـه      تـا    »... گناه و دشـمني زبـان بگـشاييد        ، بهتان ،به شهادت دروغ  اينكه  

  كنـد   مـي شمرد و در آنچه از آن نهي          مي  زبان گشودن در آنچه خداوند ناپسند      ،شك بي«
 ،كـري  انگيزانـد و   مـي براي بنده در نزد خداوند اسـت و خـشم او را بـر          پستي   اي گونه

كـه  شـود     مـي   چنـان  و شـود؛   او در روز رستاخيز مـي       است كه دامنگير   اي  كوري و اللي  
و ال يـؤذن  «گوينـد   يعني سخن نمي» صم بكم عمي فهم اليرجعون« :فرمايد ميخداوند  

 حـديث،  و در ايـن     5». بخواهنـد  تا پـوزش   شود  نميبه آنان اجازه داده      4؛»لهم فيعتذرون 
  .باشد  مي بر اعم بودن آيه در روشنگريِ حال منافقان كافر و ديگرانگواهي

                                                 
 .124  / طه.1
 .97  / إسراء.2
  .131ـ  130، ص )ع(تفسير منسوب به امام عسكري: رجوع كنيد به .3
 .36/ مرسالت . 4
  .4 ـ 3 ، ص1 ، جكافي. 5



  تفسير سوره بقره 116

 116     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3سير قرآن جلد تف

   اصحاب حديثمسلك

  1.آنان الالن و كوران هستند: گويد  ميبا سند خود» صم بكم عمي«سدي دربارة 
درك  و   بيننـد   مـي شـنوند و آن را ن       آنـان هـدايت را نمـي       :از ابن عبـاس نقـل شـده       

  3. شده استنقل ، بن دعامهةالعاليه و قتاد  از ابي معنا همين2.كنند مين
 4.گردنـد  يعني به سوي هـدايت برنمـي      : گويد  مي» فهم اليرجعون «ابن عباس دربارة    

  قتـاده  6.گردند به سوي اسالم برنمي   : گويد   مي  سدي 5.گفته است ربيع بن انس نيز چنين      
  7.پذيرند پند نمي و كنند مي ن توبه:يعني» فهم اليرجعون«: گويد مي

يعنـي  » صـم بكـم عمـي     «: گويـد    مي  نظر ابن عباس است كه     ،نزديك به تفسير فوق   
صـم  « روايت شده كـه      )ص( و از پيامبر   8 كر و الل و كور هستند       و نيكي،  نسبت به خير  

  9.آنان گنگ و الل هستند اينكه يعني» بكم
 لـذا آن    ؛ از حق هستند   »صمِ«نان   آ :كند  ميسعيد از قتاده نقل     » صم بكم عمي  «دربارة  

 لذا آن   ؛ از حق هستند   »بكمِ« و   بينند  مي لذا آن را ن    ؛ از حق هستند   »عميِ«شنوند و    را نمي 
؛ يعنـي بـه خيـر       فهـم اليرجعـون   « و از ابن عباس نقل شده كـه          10.آورند  نميرا بر زبان    

  11».گردند مينبر
ه ضعف إسـناد بـه آنـان         اين مفسران را همرا    سخنان بارها عدم حجيت     ،پيش از اين  

                                                 
 .95 ، ص1 ، ج تفسير ابن كثير،146 ، ص1 ، ج تفسيرالطبري.1
 .146 ، ص1 ، ج تفسيرالطبري:رجوع كنيد به .2
 .95 ، ص1 ، ج تفسير ابن كثير:رجوع كنيد به .3
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 آنان موجب محدود كردن آيه در آن و محـصور           نظر ،از اين گذشته  . خاطر نشان كرديم  
از آنها نقـل     متناقض   ي آرا بسيار اينكه   افزون بر  ؛گردد كردن آيه در حصاري خاص نمي     

 بـروز اشـتباه     بنابراين شود؛   مي  متناقض صادر  ي بلكه گاهي از يك نفر آنان آرا       شود؛   مي
ته فشيفته و فري   از اين رو نبايد      ؛ امري آشكار و معلوم است     ، راوي در و يا    ن آنها سخدر  
  . شد   پيشينيانآثار

  
  مسلك اهل تفسير و نظر

 سـرِ فريـب داشـتند و        ، اين منافقان كه در حقيقت ايمان نداشـتند و بـا خداونـد             :»صم«
مطلـوب  آثـارِ    و همچنـين آنـان نـسبت بـه           ، كران هستند  ،گرفتند  مي سخرهمؤمنان را به    

كر و الل و    «شعورهاي رهيافتة پسنديده     عادلِ هدايت يافته و   ي  ها ناحواس معتدله و زب   
 و فطـرت  سرشـت   از چنين حالتي انتظـار بازگـشت بـه    پس از اين رو از آنان      ؛»كورند
  .»گردند برنمي« اند ه اخالقي و عملي كه در آن افتاد، از مفاسد ذاتيپس آنان ؛رود نمي

 هر چنـد كـه هـر كـدام از آنـان بـه               »كر هستند « ، اين طايفه  :ين تفسير نزديك به هم  
 بلكه اگر به اين صفات وصف شوند سخن نادرستي گفته           ،تنهايي كر، الل و كور نيست     

ا تسلط دارند سـزاوار چنـين صـفاتي هـستند و            ه زيرا شياطين آنان كه بر آن      ؛نشده است 
هـستند و از    » صـم بكـم عمـي     « ، تغليـب   قاعدة بهآنان  بنابراين   ؛ديگران زير نفوذ آنانند   

  .»گردند برنمي« بر همين قاعده به سوي سعادت بناهمين رو
صـم  « را با هدايت خريدنـد       گمراهييعني كساني كه    » صم« :نزديك به همين تفسير   
 از كـساديِ   پـس  تـا    ».گردنـد  كران، الالن و كوراني هستند و برنمـي       ؛  بكم عمي فهم اليرجعون   

  .رندتجارتشان از آن سود ب
 چـون اينـان     ؛ كراني هـستند   ،در ميان آنان   اينكه   يعني» صم« :نزديك به همين تفسير   

 حـال آنكـه ريـشخند خداونـد         ؛انـد   ه كه به ريشخند خداوند تعالي پرداخت      كنند  ميگمان  
يعني الالني هـستند كـه گمـان        » بكم«شنوند و در ميان آنان       تعالي را نسبت به خود نمي     

اينـان  .  حال آنكه خداوند در فريب آنـان اسـت         ؛عالي هستند  در فريب خداوند ت    كنند  مي
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 كـه   كننـد   مـي  و بـه دروغ ادعـا        گويند  مي  و دروغ  كنند  ميآنچه را كه در دل دارند بيان ن       
كـوراني هـستند كـه      » عمـي « و در ميان آنـان       . در حالي كه ايماني ندارند     اند  آوردهايمان  
بيننـد    رها كرده است و نمي     ها تاريكير  بينند كه خداوند نورشان را برده و آنان را د          نمي

يعني هر كـدام از ايـن    ـ  پس آنان» فهم« .اند كه تجارتشان سودي نكرده و خود ره نيافته
 كـري و    به دليل  برخي از ايشان     برنگشتن اينكه    جز ».گردند برنمي؛  اليرجعون«ـ   گروهسه  

  .برخي به گنگي و اللي و سوم به كوري است
اي كـه خداونـد      يعنـي آن شـخصِ آتـش افروزنـده        » صـم « :نزديك به تفسير مذكور   

ها رهـا كـرده و در        زمين و ناداني  هاي    روشنايي و آتش آنان را برده و آنان را در تاريكي          
 در قياس بـا مجمـوعِ       ،بينند  معنوي و عقلي را نمي     ،ياطراف محسوس و آسمانها    ،نتيجه

شـك   بـي . »گردنـد   لذا برنمي  ؛ الالن و كوراني هستند    ،كران«احوالِ مادي و معنوي خود      
 چيـزي   شـوند،    مي رها ها رود و در تاريكي     مي آنان كه نورشان به وسيله خداوند از ميان       

 پـس   ؛كننـد  و نـه درك مـي     د  نـ گوي سـخن مـي   شنوند و نه     بينند و نيز نه مي     نمي آنجادر  
  !؟چگونه ممكن است كه بازگردند

 هستند و مـا آنـان را   »و كوراني الالن ،كران«در روز قيامت   : نزديك به تفسير مذكور   
 تـا بتواننـد     »گردند باز نمي «كنيم و آنان به سوي دنيا         مي  الالني و كراني محشور    ،كوراني

گشتند دوباره به چيزهايي كـه از آن         مي بلكه اگر به سوي آن بر      بدست آورند؛ هدايت را   
ـ   برخي از آنان به سوي برخي      اينكه   يا. پرداختند  مي نهي شده بودند    ؛گردنـد  ر نمـي  شان ب

 رهـايي  ،آنـان برگردنـد و از عـذاب       سوي  وجود ندارد تا به     سودي  زيرا كه در اين كار      
  .يابند

 كر، الل و كور شوند و از خدا         ،اين منافقان  اينكه   يعني» صم« :نزديك به تفسير فوق   
 شـك  ايـن دعـا بـي      زيـرا    ؛گردنـد  آنان بـر نمـي     اينكه   يا. خواهيم كه آنان باز نگردند     مي

  .گردند لذا آنان به هدايت و ايمان برنمي» فهم اليرجعون« ؛استمستجاب 
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   حكيممسلك

   كـه همـان     ،طبيعـيِ آن  و اهـداف     غايـات    بنـابر  قـواي بـاطني و       بنـابر يعني آنان   » صم«
   »الل؛  بكـم « همـين وجـه    آنـان بـر      پس ؛هدايت به سوي حقايق واقعي است كر هستند       

   و آنـان بـه خـاطر انـس بـا ايـن              ،ستند هم ه  »كور ؛عمي« و بر همين اساس      ،نيز هستند 
  پـست در قلبـشان ديگـر بـه         هـاي      اتصاف بـه ايـن پليـدي       دليل و به     آلودگيها  و پستيها

اينكه  و يا ؛  گردند برنميپس از انحراف از راه معتدل و شناخته شده          سوي احكام فطرت    
زگـشتي بـراي    گردند و هيچ با    به دنيا برنمي   اينكه    و يا  ،گردند و قيامت برنمي  ها    به برزخ 

 براي آنان بقائي نيست تـا بتواننـد بـاز    ؛اند ه زيرا آنان لباس نيستي بر تن كرد ؛آنان نيست 
  .گردند

و هـا      مـاده و در بـرزخ      ]خلـع [ بركنـدن  از   پسو   جهان باطن  آنان در    :نزديك به آن  
انـد و در نـشĤت        هم اكنون محكوم به احكـام بـرزخ و قيامـت           ها و آن  ،قيامت كر هستند  

 و به مبدأ حركت و سير خود به ابتداي خلقت و فطـرت              ؛هستند» عمي«و  » مبك«بعدي  
 زيرا متأخر به متقـدم      ؛گردند  از آخرت به دنيا باز نمي      به ضرورت گردند و    خود باز نمي  

  .گردد برنمي
 قـواي  بنـابر  بـه حقيقـت   قواي ظـاهري و     به مجاز بنابر     آنان   :همچنين نزديك به آن   

سـان    و بـدين   ».كر و الل و كور هـستند      ؛  صم بكم عمي  «زشان   روز رستاخي  بنابرباطني و يا    
خواهد   مي آيه. گردند  به هدايت و سعادت و به اسالم و ايمان برنمي          ،آنان در اين نشأت   

 آخرت درآيند و راه بازگـشت بـه هـدايت و            جهان آنان را پيش از آنكه به        ،با اين شيوه  
 ؛خـود تحريـك و تـشويق نمايـد     به بازگشت به فطرت اصلي    ،نجات بر آنان بسته شود    

بـه حكـم     بـدن و ايـن دژ،        ، و رهـا كـردن     روح انسان پس از جدايي از ماده       اينكه   براي
  . برگرددهدايت و نجات به تواند مي ديگر نضرورت

  
  بصيرمسلك مفسر آگاه 

  ويـژه آنگـاه كـه برخـي از         بـه    ؛امكان جمع ميان اين نكـات ريـز و دقيـق وجـود دارد             
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   ، زيـرا اخـتالف    باشـد؛  بـاطن در قيـاس بـا ظـاهر           نـوع  ديگر، از    معاني نسبت به برخي   
  اسـتعمال واحـد در      اينكـه     بـدون  آيـد،    مـي  و نسبت به وجود   ها    از اختالف اضافه شدن   

  جـايز اسـت و بـدون فـرق         بنابر تحقيق كاربرد واحـد در كثيـر         ؛ هر چند     پيش آيد  كثير
  بايـد در جـاي خـود       و تفـصيل آن را      شـرح   . ميان معـاني حقيقـي و كنـايي و مجـازي          

  .جستجو كرد
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   بقرهه نوزدهم سورهآي
  

مات و رعد و برقٌ أو كَصيبٍ منَ السماء فيه ظُلُ

  في آذانهم منَ الصواعقِ  صابِعهميجعلونَ أ

  حذَر الموت و اهللاُ محيطٌ بالكافرِينَ

   ،رعدو ها  از آسمان كه در آن تاريكي تند، باراني بسانيا «

   ، مرگبپرهيز از خش آذر]نهيب [است كه ازبرق 

   هندن مي هايشان در گوشخود را انگشتان 

 ».استكافران  فراگيرخداوند  و

  



 

 122     /قدس  / 24/02/93  /ارساستخراج فه و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 



 

 123     /قدس  / 24/02/93  /ارساستخراج فه و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

  
  
  
  
  
  

  واژگان و صرف

  مسألة نخست

  »أو«كلمة پيرامون 
 ةكلمـ انّ «: گويند  مي و وقتي آيد     مي  براي دو معنا يا براي معناهايي      »أو« :اند  هنيان گفت يپيش

 .»آيـد  چيزها مـي  و يا براي چيزراي يكي از دو ب» او« ة كلم ؛شياءالو ا ئين ا لشيحد ا  ال »او«
 بـراي تخييـر ميـان دو        تنها كه أو    باشدمراد آنان اين    تواند   و مي . شود اين معنا بار مي    بر

 است و چه بسا بـراي معنـاي   »أو« آنچه گفته شد معناي اصلي    1.آيد  چند چيز مي  يا  چيز  
 : از همين رو ابن ابي حاتم از ابن عباس نقل كـرده و گفتـه اسـت       ؛يد ديگري نيز بيا   نادر
 اشـد،   ب 2»فمن لم يجـد   «عبارت  آنگاه كه    ؛ آمده براي تخيير است     أَو ،كجاي قرآن  هر«كه  

    3».اولويت بايد رعايت شود
در قـرآن   « :بيهقي در سنن خود از ابن جريج با سند صحيح نقل كرده و گفته اسـت               

مـن  : گويـد   مي  شافعي 5.» هر جا أو آمده براي تخيير است       4»ا أو يصلّبوا  أن يقتّلو «به جز   

                                                 
 .83 ، ص1 ، جحيط البحرالم:رجوع كنيد به .1
 .4  / مجادله ،89  / مائده،92  / نساء،196  / بقره.2
 .211 ، ص2 ، ج اإلتقان في علوم القرآن:رجوع كنيد به .3
 )33  /مائده. (»كشته شوند يا بردار شوند«. 4
 .211 ، ص2 القرآن، ج  االتقان في علوم :رجوع كنيد به .5
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  1.گويم نيز همين را مي
 كوفيـان   . تخييـر، اباحـه و تفـصيل       ، ابهام ، شك : پنج معنا دارد   »أو «:گويد   مي ابوحيان

  2.اند ه را نيز بر آن پنج تا افزود»هل« و »واو«معناي 
                  :در ارجوزة ابن مالك آمده است

  3 و إضراب بها أيضا نمي      و اشكك            بأو و أبهم  قسم أبحخيرْ           
بـه آن    اضـراب نيـز      و.  را بيـان كـن      ابهام و شك   ، تقسيم ،به وسيلة أو تخيير، إباحه    «

  ».نسبت داده شده است
  4.اند  براي آن ذكر كردها دوازده معن، متأخران:در مغني آمده
ده معناي آن را شماره كرده است، و گفته است اگر اسم قرار داده شود               در اقرب، ياز  

  .گويم  مي5.»اوجانبدعِ األَ«: شود گفته ميو شود  د ميدشواو م
 اين است كه كلمه أو تنها براي داللت بـر ترديـد             ،پذيرشتحقيقِ شايستة   : گويم مي 

 يا بودن تكليـف     ،متكلم مانند مردد بودن واقعي      ، اما ديگر خصوصيات   ؛وضع شده است  
  از اسـت كـه   اي  از معـاني ،عـائي به نحو ترديد و يا بودن ترديد به صورت مجـازي و اد 

 و هر كس در آيات و شود استفاده ميقرائن خارجي و از مناسبات ميان حكم و موضوع         
كـه  شـود     پيـدا مـي   اشعار مورد استدالل براي معاني مختلف تأمل كند اين علم بـرايش             

  از اين رو آنگاه كه گفتـه       ؛تردد است مشتركند  ترديد و   عناي واحد كه همان     همگي در م  
 هـر   ».اي از روز را درنـگ كـرديم         روزي يا پاره   ندگفت 6؛قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم     «: شود  مي

 الزم كالم اسـت نـه مـدلول كلمـة      ،ند ولي آن  رسا  مي  شك متكلم را   سخن،چند كه اين    
مـا و    7؛»ا أو إياكم لعلي هدي أو في ضـالل مبـين          و إنّ « :دشو   مي  و آنگاه كه گفته    .»أو«

                                                 
 . همان .1
 .83 ، ص1  ج، البحرالمحيط:رجوع كنيد به .2
 .12ن مالك، مبحث عطف نسق، بيت ب الفيه، ا.3
 .32بيب، ص لال مغني: رجوع كنيد به .4
 .23، ص 1الموارد، ج  اقرب .5
 .113 /  مؤمنون.6
 .24  / سبأ .7
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ولـي از    .رسـاند  مـي  را شـنونده  ابهام بـر     »أو« هر چند    ».شما يا برهدايتيم يا برگمراهي آشكار     
چنين همچنين تخيير با همة اقسام خود . مقتضيات كالم و از مناسبات حكم در آن است        

 در  بـه تفـصيل    ، كيفيت وجوبِ تخييري   دربارة.  الزمِ حكم مجعول است    ، زيرا آن  است؛
بررسـي   را مـورد     »أو«نيز مدلول  كلمـة       آنجاايم و در      كرده بحثتحريرات في األصول    

  1.ايم قرار داده
 ».او را به سوي صد هزار يا بيشتر فرستاديم         2؛و أرسلناه الي مائة ألف أو يزيدون      « :اما آية 

 از نـوع ترديـد در       ».مان يـا نزديكتـر شـد      س به اندازه دو گ    پ 3؛فكان قاب قوسين أو أدني    «و  
ي اسـت و همچنانكـه انـصراف و         ي و از نوع ترديد صـوري و ادعـا         مرسوم و رايج  كالم  

ترديد نيز در    ، خداوند وجود ندارد   سخناست در   و ناداني     جهل همراهعدول واقعي كه    
راب بـراي اضـ   اينجا در »أو«كالم او ـ سبحانه ـ وجود ندارد؛ پس آنچه مشهور شده كه   

إال كلمح البصر أو    « در آية    »أو«همچنين اين گمان كه     . باشد است، به دور از تحقيق مي     
چنانكـه از     بـراي تقريـب اسـت      ».مگر همانند يك چشم برهم زدنـي يـا نزديكتـر           4؛هو أقرب 

 زيرا مجرد چنين معنايي براي توجيه افزايش        ؛ درست نيست  ، نقل شده  5ابوالبقاء حريري 
 بلكه اين معنـا بـه       ،معنا ندارد  اينجا تقريب در    ، بر اين  افزون ؛ستمعناي كلمات كافي ني   

  .تر همان است كه گفتيم  درستها، با همة اين. تر است عدول و انصراف نزديك
  

  مسألة دوم

  »صيب«كلمة پيرامون 
ي « ضـرورت در صـورت     و   .را گوينـد   يا داراي صـوت      دار  ابر باران  »صيب« بـه   »وِبصـ 

                                                 
 .154 ـ 137 ، ص2 ، ج تحريرات في األصول:رجوع كنيد به .1
 .147  / صافات.2
 .92  / نجم .3
 .77  / نحل.4
 .209 ، ص2 القرآن، ج  في علوم االتقان:يد بهرجوع كن  .5
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  1. استصورت اعالل نشده آمده
 كوفيـان برآننـد كـه اصـل آن          :انـد   ه در علم صرف اختالف كـرد      ،در مورد اين كلمه   

»ويِبص«2.يل است بر وزن فَع  
 ادغام آن جايز نبود همچنانكه ادغام ، بوداند  هاگر آنگونه كه آنان گفت    : گويد   مي نحاس

  4. فرّاء نيز بر همين عقيده است3. جايز نيست»طويل«
 به  ؛عل است و اين وزن از اوزان مختص به معتل است          ل آن فَي   اص :گويند  مي بصريان

  5. به كسر قاف»قلصي« : مثل، صحيح هم آمده استدرجز موارد اندكي كه 
 سـاكن   ، و حـرف نخـست     انـد   هجمع شد ياء و واو در يك كلمه        اينكه   گزيده مطلب 

 لـين و    ، بين ،د سي ، همچنانكه در ميت   ؛اند  ه واو به ياء قلب شده و سپس ادغام شد         ؛است
  جمـع  »صـيايب «صيب به صـورت      .اند  هاي جاري اين كار را كرد       قاعده جيد به صورت  

  .شود بسته مي
 پيـدا   »صـوب « است كه از اختالف در معنـاي         »صيب« در معناي    آنها،اختالف ديگر   

 و گفتـه شـده كـه بـه          6؛ به معناي باران در هنگام بارش است       اند  هبرخي گفت  :شده است 
 ، اين معنا بعـد از تـدبر در لغـت          و 7؛آيد    ر چيزي است كه از باال به پايين فرود        معناي ه 

 كـه لغـت در ايـن معنـا          8؛ به معنـاي ابـر اسـت       و گفته شده   ؛ است تر نزديكتر و درست  
  .، ابرِ داراي صوب يعني داراي صوت استآن البته مراد از ؛صراحت دارد

ابرِ داراي باران و صدا در هنگام        »بصي« :شود معلوم مي  ،چيزي كه از موارد مختلف    
 بـه   »صـيب « اسـت گـويي كـه        »اصـابت « و از آنجا كه اصل آن از         .استو غرّش   بارش  

برخـورد   يعني چيـزي كـه بـه بـاران و رعـد              ؛است] برخوردكننده[كننده   معناي اصابت 
                                                 

 .668 ، ص1الموارد، ج  اقرب .1
 .83 ، ص1، ج  البحرالمحيط ،216 ، ص1 ، ج الجامع ألحكام القرآن.2
 .216 ، ص1، ج حكام القرآن الجامع أل .3
 .83 ، ص1 ، ج البحرالمحيط:رجوع كنيد به  .4
 . همان .5
 .339 ، ص1 العروس، ج تاج .6
 .91 ، ص1 ، جسيرالتبيان تف.7
 .667 ، ص1 الموارد، ج اقرب .8



 127  19تفسير آية 
 

 127     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

  .رود  مياز ميانشود   مي آنان مشاهدهسخنان كه ميان اختالفي ،كند و با اين بيان مي
  

  لة سوممسأ

  »سماء«كلمة پيرامون 
 سماء به معناي فلك كلي و فضاي گستردة دربرگيرندة زمين است : آمدهالموارد اقربدر 

و بسان گنبد بزرگي كه ماه و خورشيد و ديگر كواكب در آن است در اطـراف و بـاالي                    
  1.شود  ميسرِ ما مشاهده

 و آن طـور كـه از   .استع  معناي علو و ارتفا زيرا به  ،اصل سماء از سمو با واو است      
جمع  هر چند كه     ، بست جمع »أسميه«توان آن را به شكل        مي  نقل شده  دانان لغتبرخي  
 آن، لـذا در جمـع       ؛ ولـي يـك قاعـده كلـي نيـست          ،گرداند  خود برمي  ريشه را به    لغات

  .سماوات جايز است سموات و
 و در   2.دگوينـ   مـي  اي را  سماء سقف هر چيزي و هر خانه      :  آمده است  »القاموس«در  

كه باالي سر تو قرار دارد و بر تـو          شود     مي  سماء به هر چيزي گفته     :شرح آن آمده است   
  3.افكند  ميسايه

شـود   آن معلوم مي  از موارد كاربرد    . سخنان آنها اختالف دارد    ، در اين مورد   خالصه،
 شاهد بر ؛ و ارتفاع وضع شده استباال در جهت موجودات قرار گرفته براي   »سماء« :كه

 و نسبت بـه     پائينش آسمان  نسبت به    باالييهر  : گويد   مي  راغب است كه   ادعا سخن اين  
آسمان مرتفع كه آسماني بدون زمـين        مگر   ، است ]ارض[زمين  آنچه باالي آن قرار دارد      

  4.است
  سـماوات  پس را آفريد؛ و زمين    ها ناآسماين است كه خداوند     آيات بسياري بيانگر    

                                                 
 .545 ، ص1 الموارد، ج اقرب .1
 .1672 ، صالمحيط  القاموس:رجوع كنيد به .2
 .182 ، ص10 العروس، ج تاج :رجوع كنيد به .3
 .243 ، ص المفردات في غريب القرآن.4
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 128     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3سير قرآن جلد تف

 همـان جهـت     »سماء« كه   گماناين  اما  .  يكي هستند  ]ها انيآسم [ و سماويات  ]ها آسمان[
 نوعي مجاز ، در آن جهتقرارگرفته] موجودات [ارتفاع بوده و اطالق آن بر اعيان   علو و   
  .كند  آن را تأييد نمي، وجه درستي ندارد و لغت،است

 بعيـد   ، ماه و ستارگان   ، خورشيد خود  بر »سماء« گفتن :البته ممكن است به نظر بيايد     
بعيـد    ولـي صـرف   ؛شـود آنها گفته  بر   »سماويات« بلكه درست آن است كه لفظ        ؛ستا

 برابـر آسمان در    اينكه    به دليل  اي در برندارد؛   نتيجه و  سخني بر پايه تحقيق نيست     ،بودن
 همـان موجـودات     ،طور كه زمين عبارت از عين خارجي و ارضيات         زمين است و همان   

  لغـت و كـاربرد آن      نگـاه همه ايـن مطالـب از       . ستگونه ا   سماء نيز بدين   ،زميني هستند 
بكار رفته اسـت، در عـين       ) علو(طور كه در جهت باال       همان ،اما سماء در قرآن   . باشد مي

  .رود خارجي نيز بكار مي
و أنزل من السماء    « :سماء در معناي علو به كار رفته است       ها  از جملة آياتي كه در آن     

كأنّمـا يـصعد فـي      « كه امثال اين آيـه زيـاد اسـت و            ».تادآبي فرو فرس  ] باال[از آسمان    1؛ماء
 و ديگـر آيـات كـه    3»بركات من السماء و األرض   « و ».رود گويا برآسمان باال مـي     2؛السماء

  .شمارشان فراوان است
جعـل لكـم األرض فراشـا و        « :معناي عين خـارجي دارد    ها  اما آياتي كه سماء در آن     

هماننـد  و    5»سبع سموات « و   ».تر و آسمان را بنايي قرار داد      زمين را براي شما بس     4؛السماء بناء 
خداوند است  هاي    از نشانه  6؛و من آياته أن تقوم السماء و األرض بأمره        « ،آن فراوان است  

زمـين را    7؛جعل لكم األرض قـرارا و الـسماء بنـاء         « و   ».كه آسمان و زمين به فرمان او برپايند       

                                                 
 .32  / ابراهيم.1
 .125  /منعا ا.2
 .196 /عراف  ا.3
 .22 /  بقره.4
 .15  / نوح.5
 .25  / روم.6
 .64  / غافر.7
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 129     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

فـإذا انـشقت الـسماء فكانـت وردة         « و   ».يي قـرار داد   براي شما آسايـشگاهي و آسـمان را بنـا         
أفلم ينظـروا   « و   ».پس آنگاه كه آسمان شكافته شود و مانند روغن گداخته گلگون شود            1؛كالدهان

نگريد چگونـه آن را      آيا به آسمان باالي خودتان نمي      2؛إلي السماء فوقهم كيف بنيناها و زيناها      
 لفظ سماء بر    ، گاهي در برخي آيات    ،چه بسا . شابه آن  و ديگر آيات م    ».بنا كرديم و آراستيم   

ي در پي    پ آنها و ابرها را بر    3؛و أرسلنا السماء عليهم مدرارا    « مانند   شود،   مي خود ابر اطالق  
  ».فرستاديم و بارانديم
 و  ،كند  مي  حل مشكلي است كه گه گاهي خودنمايي       اهميت دارد  اينجاچيزي كه در    

 همچنين سـماء    ؛، ايرادي وارد نيست   ]باال[ عناي جهت علو  آن اين است كه بر سماء به م       
 خواه مجـاز باشـد يـا        مانعي ندارد؛  شود   گفتهاي مخصوص مانند ماه و مريخ         كره هاگر ب 

اندركارانِ  دستناميده شده و پيش     فلك  كه   اما اطالق سماء و ارادة جسم ديگر         ؛حقيقت
 اسـت و يـا ارادة جـسم          شده شناخته بطلميوس   روانپيياران و   هيئت قديم و دوستان و      

 كـرات بـسيار و       عـالم،  در جـو   اينكه    به دليل  ؛ نيست روشن ،ديگر غير از فلك مصطلح    
 و ،انـد  هـايي نـامرئي معلـق    بزرگ و كوچكي وجود دارد كه همگي با ستون        هاي    منظومه

  .شود نمييافت ها  چيزي آن سويِ آن،مدرنهاي  و تلسكوپبنابر دانش امروز 
  وقتـي  از هيئت باطل قـديم تـأثير پذيرفتـه اسـت          قرآن  يايد كه   ممكن است به نظر ب    

كـسي  و   بوده است، باورهاي علمي آنان    بدون پذيرش و تأييد     هدف قرآن هدايت مردم     
پردازد و قصدش رساندن آنان به ملكوت        گروهها و ملتها مي   كه به ارشاد بشر و بشارت       

 كـه نـه     چيزهـايي  آنـان در      هم تصديق  گاهي و   ،دهد اعالست به ديگر امور اهميت نمي     
هـدايت و بيـرون     همـان   هـدف كـه     آرزو و    رسيدن به    در ،رساند و نه زياني     مي سودي

 مانند احكام مبـدأ  ،جهاالت اخالق و عمل و اعتقادات خاص هاي    آوردن آنان از تاريكي   
 ؛ است بهتر و سزاوارتر،دباش  مي به سوي نور معرفت خدا و پيامبران و احكامش        ،و معاد 

                                                 
 .37  / الرحمن.1
 .6  / ق.2
 .6  / انعام.3
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 130     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3سير قرآن جلد تف

 كه هفـت آسـمان وجـود دارد درسـت            آنها  در باور  »سماء« كارگيري  بهاين اساس   بر  و  
آن كـسي كـه هفـت        1؛الذي خلق سبع سموات طباقا    « :فرمايد خداوند مي  تا آنجا كه     ؛است

  به آن اعتقاد نادرسـت آنـان دربـارة طبقـات آسـمان و              سخن اين   و ».آسمان را برهم آفريد   
به آسمان نهم و جسم كلـي        اينكه   گر قرار دارند تا   بر روي بعضي دي   ها  برخي از آن  اينكه  

أ لم تـروا كيـف خلـق اهللا سـبع     « :فرمايد  ميتر است و باز    نزديك رسد،  عال مي او فلك   
 ايـن را بـا عقـلِ    و ».ايد كه چگونه خداوند هفت آسمان را برهم آفريـد  آيا نديده  2؛سموات طباقا 

  .اند ه بدان رسيده بودند باور داشت و بر حسب آنچه از پيشينيانِ خوداند هديد  ميخود
 هـر چنـد برخـي       ؛ نيـست  روا در حـقِ خداونـد تعـالي         اين چنين روشـي   : گويم مي
 است  آموزشييي اخالقي و    ها نا داست ،قرآنيي  ها نا داست همهكه  اند     كرده  ادعا بينان كوتاه
تـوان   نمـي  در حق خداوند تعالي  را، ولي اين  شود؛ نگاه نمي ها   در آن  دورغ و   راستو به   

شرح اين موضوع در    . اين گفته بر خالف ظواهر و تاريخ است        اينكه    بر افزون پذيرفت؛
  .استجاي ديگر 
  آن و شـرح  ـ   كنم  مي  به آن اشاره   كوتاه و   رسد   مي  آنچه به نظرم   بحث آسمان، اما در   

هايي    با ستون   ،ي مركب ي بنا »سماء«اين است كه    ـ   جستجو كرد جاي ديگري    ايد در را ب 
. ـ است  كند يمريح  ـرآن بر آن تص   ـه ق ـباشد ك   مي جاذبة عموميِ نامرئي  ه همان    ك نامرئي
 با  ، مركب از كرات مختلفي است كه به حسب سير، مسير و محل گردشِ انتقالي              ،اين بنا 

در  3؛ما تري في خلق الـرحمن مـن تفـاوت         « از اين رو     ؛اند يكديگر همگون و هماهنگ   
 ، خداوند تعالي هفت آسمان را     ، بنابراين ».بيني نمي] گيناهماهن[آفرينش خداوند رحمان تفاوت     

يكي بر ديگري در قياس با مركز اصلي كه خورشيد است و يا در قياس با مركز اعتباري       
  . قرار داد،كه زمين است

 اما در اين آيـات شـريفه        ؛ و ارادة جهت باال جايز است      »سماء« اطالق   :گزيده سخن 

                                                 
 .3  / ملك.1
 .15 /  نوح.2
  .3/ ملك . 3
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 131     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

  و طور كـه بـه آن اشـاره شـد و نـص              و اين نيز همان    ، شده گفتهبر اجرام فلكي    آسمان  
  . استروا ،باشد مي لغت يحصر

و .   امكان حل مشكل معروف كه به آن اشـاره شـد وجـود دارد              بيان شد با آنچه كه    
  .بيايد پيرامون آن  ديگريهاي ديگر شرحمناسباتدر  شايد
  

  »سماء« پيرامون مؤنث و مذكر بودن :دنباله

 دو هـر  ،و مؤنـث   مـذكر :گويد  مي ابن انباري. سماء مذكر است:ده آمالمصباح المنيردر  
 آنهـا  و ازهري معتقد است كه سماء نزد         1.استآمدن آن كم    مذكر  : گويد فراء مي . آيد مي

  2. استة جمع سماءزيرا باشد،  ميمؤنث
 و گـاهي    ،آيـد   مـي   مؤنـث  گيـرد   مي  ارض قرار  برابر در كه   »ءسما «:در مفردات آمده  

ثـم  « : سـخن خداونـد    رود ماننـد    مـي  و براي مفرد و جمع بـه كـار        شود    يآورده م مذكر  
   مان اسپس به آسمان پرداخت، و هفت آسمان را سـ          3؛اهن سبع سموات  استوي إلي السماء فسو

  5».شود آسمان به آن شكافته مي 4؛السماء منفطر به« و ».داد
 آوردن آن كر   هر مؤنثي كه عالمت تأنيث ندارد مذ       : قاضي گفته شده   شمس العلوم در  

 ة نكتـ  ،افزايـد كـه ايـن       مـي   نار، قوس و قـدر و      ، شمس ، ارض ،سماء:  مانند ،جايز است 
  6. استارزشمندي

  بـراي  ؛ مؤنـث لفظـي نيـست      »سماء« اين است كه     رسد   مي چيزي كه به نظرِ نگارنده    
مجـازي و   هـاي      و از ايـن رو از مؤنـث        ، مقلوب از واو و لذا منصرف اسـت        ،الفاينكه  

                                                 
 .290 ، ص1 ، ج المصباح المنير:رجوع كنيد به .1
 .182 ، ص10 العروس، ج تاج .2
 .29  / بقره.3
 .18  / مزمل.4
 .243 ، ص المفردات في غريب القرآن.5
 .182 ، ص10 العروس، ج تاج :رجوع كنيد به .6
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 132     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3سير قرآن جلد تف

 بـه خـاطر   و شـايد داننـد    مـي اكثر صرفيان مراعات تأنيث را با آن الزم      و   ،سماعي است 
 يك بار در قرآن به صورت مـذكر بـه كـار رفتـه               تنها لذا   ،باشدتشابه آن با مؤنث لفظي      

  1.است
  

   بر جو»سماء« اطالق :يادآوري

 ظـر  خورشيد و ماه به ن     ، ستارگان فراگير ، بر اين جو متراكمِ آبي كه از دور        »سماء«گاهي  
آسمان دنيا را با چراغها زينـت        2؛و زينّا السماء الدنيا بمصابيح    « : مانند شود،  گفته مي  رسد  مي

 احساسِ  بنابر از باب استعمال     كاربرد، اين نوع    رسد   مي  آنچه به نظر من    بنابر ولي   ».داديم
حركت  اينكه   با ؛ طلوع و غروب به خورشيد و ماه       نسبت مانند   ؛باشد  ميو رايج   متعارف  

و إسنادها  ها    اينگونه از اطالق  .  معلولِ زمين و گردش آن است      ،نتهي به طلوع و غروب    م
 استفادهها  عموميِ عام از آنپنداربر شرايط احساس و ادراك ابتدائي و بنافراوان است كه  

  .شود مي
  

  »سماوات« معناي پيرامون :نكته

 190 نزديك به    ،ع مورد و به صورت جم     120 نزديك به    ،سماء در قرآن به صورت مفرد     
 ؛گـردد   ولي ضمير جمع به آن برمـي       بكار رفته  گاهي نيز مفرد     و. مورد به كار رفته است    

 يـك   ، كـه در اينگونـه از كـاربرد        3»اهن سبع سموات  ثم استوي إلي السماء فسو    «مانند  
 هيچ ،عيطباديگر بسان  ـ  به خودي خودـ » سماء«طبيعت  اينكه اشكال وجود دارد و آن

و لفـظ   شـود      مـي  امور ملحق به آن است كه دامنگيرش      وسيلة   به   ،رد و كثرت  كثرتي ندا 

                                                 
 .»السماء منفطر به« :فرمايد  مي از سورة مزمل است كه18 مراد آيه .1
  .12/ فصلت . 2
  )29/ بقره . (»سپس به آسمان پرداخت، و آنها را در هفت آسمان سامان داد« .3
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 جمع در نظـر     ، پس در اين هنگام اگر طبيعت      ؛ وضع شده است   ، براي آن طبيعت   »سماء«
 اما ارجاعِ ضـميرِ     ؛ منعي براي ارجاع ضمير جمع به آن وجود ندارد         شك بي ،گرفته شود 
 تنها براي اشاره بـه    ، ضمير زيرا ؛ نيست  كلمه مفرد است معقول    جايي كه  در   ،جمع به آن  

 قول است كـه  عچگونه ميعت تنها است پس ب همان طآنچه گذشته است، است و  گذشته
 كه مراد   مشهور است ها    در حملِ اينگونه كاربرد   آنچه   و   ،به آن ارجاع داد   را  ضمير جمع   

 زيرا معناي جنسي نيـز بـه خـودي خـود            ؛ معناي جنسي است درست نيست     ،در مرجع 
 ارجـاع كثيـر بـه آن معقـول          ،واقع به آن ملحق نشده    به   كثرت   تامعناي واحدي است و     

اي بـراي   بـه عنـوان آيينـه   را  طبيعت آنچه در علم اصول مشهور شده است كه و   .نيست
 بـا   ،آيينـه قـرار دادن     اينكـه     به دليـل   ؛نيز درست نيست  دهند،   قرار مي خصوصيات افراد   

   تنهــا بــر ، وضــع شــدهيه بــراي طبيعتــگيــرد و لفظــي كــ  مــيجعــل و وضــع صــورت
 ولـي خـالف     باشـد  ، مـي  البته امكان مجـاز   . كند  مي  داللت ]له خود   موضوع[ وضع له  ما

  .فرض است
 آنجـا  و ،گذشـت  1»غير المغضوب علـيهم «تفـسير  آن در ذيلِ جوابو شبهة مذكور   

  . مراجعه كن.گردد  به الف و الم موصول برمي،گفته شد كه ضمير جمع
  

  ارممسألة چه

  »رعد«كلمة پيرامون 
ترساند به    مي  و گفته شده كه چون اين صدا شنوندة خود را          2. صداي ابر را گويند    »رعد«

اندام او به حركت افتاد و  : رعدت الفرائص يعني: و از همين ريشه است   اند  هآن رعد گفت  
 تـه  بر اين اساس در لغـت گف       ؛از تهديد و وعدة بد دادن است      رعد   : و گفته شده   3.لرزيد

                                                 
 . 570 ـ 569، ص 1، ج حمدتفسير سوره  :رجوع كنيد به .1
 .412 ، ص1 الموارد، ج اقرب :كنيد بهرجوع  .2
 .83 ، ص1 ، ج البحرالمحيط:رجوع كنيد به .3
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  1.أرعد زيداً يعني او را وعدة بد داد و تهديد كرد :شود مي
 صـدا و فريـاد ويـژة       صـوت و     براي »رعد«اين است كه    آيد     مي  به نظر  آنچه درست 

 آري. نـدارد اي   نتيجـه له    اما مسألة اصل لغت در تغييرِ موضوع        است؛ وضع شده آسماني  
  .پرداختن به آن اشكالي ندارد علمي است بحث

 زيـرا  ؛ بـا معـاني لغـوي منافـاتي نـدارد          ؛ فالن مَلـك اسـت     ،داستان كه رعد  اين   اما  
 :توان گفت   مي  همچنانكه بنابراين ؛ بسيط و مركب هستند    ، مادي ، اعم از روحي   فرشتگان

توان گفـت    ، مي  مزاج و شناخته شدة نزد بزرگ و كوچك است          سرد ، طبيعتي سيال  ،آب
 لـذا نبايـد خلـط مبحـث         ؛كنـد   مي نين و چنان  كه ملَكي است به اين نام و اين كُنيه و چ          

سـخن را بـه درازا       معنـاي رعـد      پيرامـون  ،گروهـي از مفـسران     اينكـه    شـگفت  و   .شود
در معنـاي    آنهـا    انـد   هپنداشت گويي كه    ؛اند  هآورداينجادر   و كلمات پيشينيان را      اند  هكشاند

  . اند ه و برآنها خنديداند هيكديگر پرداختبا  اختالف داشته و به معارضة تلغ
  

  مسألة پنجم

  »برق«كلمة پيرامون 
 برقـي را گوينـد      )برق فريبنده (ب  لـَّ و برقِ خُ   . درخشش و روشناييِ ابر را گويند      ،»برق«

  هر چيزي مانند شمشير و غيـر       به »برق« كلمة   : شده  و گفته  2.كه باراني از پي خود ندارد     
 كنايـه از بـه حركـت        3،»بـرق البـصر   «: گويد  مي و وقتي شود    گفته مي درخشد   كه مي   آن

 و ممكن است منظور، بروز برق هنگام        4،باشد م ترس و تهديد مي    درآمدن چشم به هنگا   
  بـرق مـشاهده    ، و ضـربت   برخـورد  همچنانكه گـاهي بـه خـاطر         شدت يافتن آن باشد؛   

 خواه از ابر و خـواه  ، درخشش و روشنايي استهمان  خود، بر اين برقافزون. شود مي

                                                 
  . همان.1
 .39 ، ص1 الموارد، ج اقرب .2
 )7 /ت قيام. (»كه چشم خيره شود] پس، آن هنگام[« .3
 .43المفردات في غريب القرآن، ص . 4
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  .شود گفته مي »الكتريسته« گاهي هم بر برقِ از چيز ديگري باشد و
 ؛اند هدر سرعت مانند برقِ درخشنده بوده به اين نام ناميد         اينكه    را به خاطر   »براق«اما  

تـر از اسـتر بـوده و     تر از االغ و كوچك      كه براق بزرگ   آمده الموارد اقرباما آنچه كه در     
باشـد و     مـي  از اخبـار ضـعيف    ته  برگرفپيامبر اسالم شب معراج بر آن سوار شده است،          

  .سزاوار نيست پيرامون آن انديشه شود و عذر صاحب اقرب ناداني اوست
  

  مسألة ششم

  »جعل«كلمة پيرامون 
  ل جعل يجعل الـشئ     . و آفريـد   آن را ساخت   :]ه[ الًجع ل    . آن را قـرار داد     : و جعـ و جعـ 
  .ن را نيكو گردانيد آ: و جعل القبيح حسناً. را روي آن انداختآن :بعضه علي بعض

 گفتـه شود و      مي كه در اين صورت بر افعال داخل      آيد     مي  هم »شرع«جعل به معناي    
جعل گاهي هم به معنـاي    .  شاعر شروع به سرودن شعر كرد      : جعل ينشد الشاعر   :شود  مي
 ]ناميـد [ بصره را كوفه پنداشت و به معنـاي سـمي   .فةََ الكوةالبصر جعل :مثلآيد    مي ظنَّ

فرشتگان كه بندگان خـداي      1؛وجعلوا المالئكة الذين هم عباد الرحمن إناثا      « :ده مانند نيز آم 
  2.به معناي بين نيز آمده است. ناميدند زن يعني آنان را ».رحمان هستند دختران ناميدند

  . گردد  بسياري از معاني مزبور چنانچه دقت شود به يك معنا برميشك بي
 وضَع به هم نزديك بوده و جعل در همه كاربردهـاي             معناي جعل و   ،به نظر نگارنده  
  .دهد  ميخود معناي وضَع

همانگونـه كـه بـه آن اشـاره      ـ   به جعل بسيط و جعل مركـب مشهوربندي   و تقسيم
  . است داللت لفظدايرهامري خارج از  ـ خواهد شد

 ولمفع و گاهي به دو      مفعول گاهي متعديِ به يك      »جعل«كه  اتفاق نظرِ نحويان بر اين    

                                                 
 .19  / زخرف.1
 .126 ، ص1 الموارد، ج اقرب :رجوع كنيد به .2
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     ياست و در صورتدو  ي بـه  تعـد  به معنـاي خلَـق و در صـورت           مفعول، به يك    تعد 
جعـل الظلمـات و     « : زيرا وقتي گفتـه شـود      ؛ درست نيست  ، به معناي وضع است    مفعول
 تبديل حالِ عدم به حال وجود را ، همين مثال كه وصفي پس از آن نيايد: و مانند  1»النور

 ولـي هرگـاه پـس از آن وصـفي بيايـد      ؛اللت وضعي  نه با وضع و د     ،رساند  مي بالمالزمه
و خـواب شـما را    2؛ وجعلنا النهار معاشا، و جعلنا الليل لباسا،جعلنا نومكم سباتا و«مانند  

 بـاز هـم تبـديل       ».ايش قرار داديم، و شب را پوشش گردانديم و روز را براي كسب و كار نهاديم               سآ
از قبيل تبـديل حـال وجـودي بـه حـالِ            اين مثال    اينكه    جز ؛رساند  مي حالي به حالي را   

 در حـالي قـرار داد   ، نبود]پوششي[  يعني ليل را در حالي كه لباسي     ؛وجوديِ ديگر است  
ل «م كـه مـادة      بيني  مي به همين خاطر     ؛كه لباسي شد   در مترادفـات خـود در ديگـر         »جعـ 

  .رود  مي به كار»وضَع«به طور مطلق به معناي  ها نازب
 ناشـي از اخـتالف      ، بـا حـروف    »جعـل «ف متعدي كردنِ    اختال اينكه   ،موضوع ديگر 

 »فـي «جعـل بـا      3»يجعلون أصابعهم فـي آذانهـم     « :اينجا مثالً در    ؛معاني مورد نظر است   
 معنـاي ظرفيـت وجـود دارد و در          گوش و   انگشتانميان   اينكه    براي ؛متعدي شده است  

 رساندن به ،اينجا  درنگاه اينكه   براي ؛ با الم متعدي شده است     »جعل لكم األرض فراشا   «
  .شود  مي المِ غايت بر آن داخل، از اين رو؛فايده و غرض است

  به چهارصد مورد در قرآن رسيده اسـت و در           نزديك »جعل« مادة   كارگيري  بهموارد 
 به معناي »ة البصرفةجعل الكو« را در »جعل«كه  آنجا و ،دهد  ميهمة اين موارد يك معنا    

 زيـرا   ؛نيز به معناي وضَع اسـت     اينجادر   اينكه    براي ؛نيست درست   ،دانند مي] گمان[ ظنَّ
  كوفه را جـاي بـصره قـرار        و اثر،  در حكم    ، كسي كه امر بر او مشتبه شده است        شك بي
  .دهد مي

  

                                                 
 .1  / انعام.1
 .11 ـ 9  / نبأ.2
 .22  / بقره .3
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  مسألة هفتم

  »إصبع«كلمة پيرامون 
حالتهـاي   زيرا از ضرب شود؛   مي  به نُه شكل خوانده    ، به خاطر تثليث همزه و باء      »إصبع«

 نيـز بـه     »اُصـبوع « گفته شده كـه      1.شود   مي  نُه حاصل  حالتهاي حرف دوم،  در  حرف اول   
  2.شود  مي قواعد أصابيعبنابر »أصبوع« أصابع و جمع ،جمع إصبع. معناي إصبع است
  3. مؤنث هستند، تمامي اسامي انگشتان به جز انگشت ابهام:ابوحيان گويد

وف اعـضاي زوج كـه در       رود و از قـانون معـر        مي إصبع مؤنث است و مذكر به كار      
  .بيرون استآيد   ميمبحث اُذن

 ، إصبع عضوي مستطيل است كه از كنار كف دست و پا           : آمده است  الموارد  اقربدر  
  4.شود  ميشاخه شاخه

 به معناي اشـاره كـرد و        »صبع« اصل اين لغت از      رسد،   مي آنگونه كه به نظر نگارنده    
 و چـون   ؛ گرفته شـده اسـت     ،و رهنمون ساخت   او را بر ا    ،صبع فالن فالنا يعني با اشاره     

ناميـده شـده    إصـبع و اُصـبوع   شـود؛  شكل انجام مي   به وسيلة اين عضوِ مستطيلِ       ،اشاره
  .و اهللا العالم. است
  

  مسألة هشتم

  »آذان«كلمة 
و مـصغر  است وسيلة شنيدن و مؤنث  ـ  با دو ضمه و گاه سكون ذال ـ   جمع اُذُن»آذان«

به جز برخي از  ـ  اعضاي زوج بدن.  گواه بر مؤنث بودن آن است، و اين5، استينةاُذَآن 

                                                 
 .84 ، ص1 ، ج البحرالمحيط:رجوع كنيد به .1
 .631 ، ص1 الموارد، ج اقرب .2
 .84 همان، ص .3
 .631 ، ص1 الموارد، ج اقرب .4
 .8همان، ص .5
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 ، زيـرا اصـبع    ؛ مـشكل اسـت    ، ولي امر در مورد إصبع     ؛مؤنث هستند ـ   مانند حاجب  آنها
  .پس بايد تأمل شود تا معلوم شود ؛ر است نه در مقابل فردزوجِ در قبال وتْ

 خواه  ؛استگوش   ظاهر   يبيرون بلكه محلِ    ؛ وسيلة شنيدن نيست   ،به نظر نگارنده اُذُن   
 همچنانكه براي اهلش روشـن      شود،   مي اي كه با آن صدا شنيده      بشنود يا نشنود و وسيله    

  . نيستتمام ، آمده1الموارد اقرب آنچه كه در بنابراين ؛ داخل آن قرار دارد،است
و أذنـت لربهـا و      « :سـخن خداونـد تعـالي      ،اصل در اين مـاده     اينكه   ،موضوع ديگر 

 اسـت كـه بـه معنـاي اسـتمعت           ». سزد را] همين[ و   بسپاردرمان پروردگارش   گوش به ف   2؛حقت
  بـر محـل      رو،اسـت و از ايـن        ]شـنيدن [  به معناي استماع    از اين رو اََذَن    ؛ است ]شنيد[

گـوش داد،   [  يعنـي اسـتمع    :أَذن إليه اَذَنـا    : آمده الموارد اقربدر  .  شده است  گفتهمذكور  
  3.]شنيد
  

  مسألة نهم

  »صواعق«كلمة پيرامون 
 ؛ فريـاد عـذاب    ، هر عذاب كـشنده    ؛ مرگ : دارد چند معنا  جمع صاعقه است و      »صواعق«

 آتشي كه در قالب رعـد شـديدي از آسـمان            ؛تازيانة شكافندة در دست فرشتة رانندة ابر      
   4.سوزاند  ميافتد و بر هر چيز گذر كند آن را  ميفرو

شـك   بـي  5.ل كـرده اسـت    خليل از قومي از عرب آن را با سين و به شكل ساعقه نق             
 فراگيـر  در كلمات    برعكس آن آنچه خليل ذكر كرده از باب قاعدة تبديل صاد به سين و             

 بـسطة  سـراط و     ، از اين رو صـراط     .باشد از آنها مي  » ر« و» ق«كه   است   هفتگانهحروف  

                                                 
 .8 ، ص1 الموارد، ج اقرب .1
 .2  / انشقاق.2
 .7 ، ص1 الموارد، ج اقرب :رجوع كنيد به .3
 .648 ، ص1 همان، ج .4
 .84 ، ص1 ، ج البحرالمحيط.5
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  .شود  مي خواندهبصطة
  نحـاس   و ابـو عمـرو     دانـد    مـي   صعقه و صاقعه را به يك معنا       ، صاعقه ،ابوبكر نقاش 

 لـذا   1؛كند  مي  و قلب را از جمهورِ اهل لغت نقل        . است  لغت تميم  ]صاقعه[گويد اين    مي
  .آندو دو لغت نيستند

 ـ  عيـة  ـ مـصدر اسـت ماننـد را   عقـة  صعقتهم السماء صا: آمده استالموارد اقربدر 
 و صعق   ؛ يعني صاعقه به آنان اصابت كرد      عقة و صعقتهم الصا   ؛يعني آنان را با صاعقه زد     

و صعق الرجل صعقاً    .  صاعق است  آن، پس   ؛الرعد صعقاً يعني صداي رعد شدت گرفت      
عق    ؛هوش شد و عقل از سـرش پريـد         يعني مرد از شنيدن صدايي بسيار مهيب بي        و صـ 

  2. بلند سر دادبانگي گاوِ نر :الثور صعاقا
 و انـد  ه از صاعقة اسـمي گرفتـه شـد   »صعقَ« صاعقة مصدري و فعلِ   ،به نظر نگارنده  

آتشين و مواد سنگيِ    هاي     همراه با سنگ   ، صداي شديد توأم با برق و گاه       ،معناي صاعقه 
  .آتشين است

  بـه عنـوان    .  به خـاطر مناسـباتي اسـت كـه بـا ايـن معنـا دارنـد                 همهو ديگر معاني    
   الـسموات    فـي  فـصعق مـن   « در آيـة     فَـصعقَ  اينكه    صاعقه به مرگ و گمان     مثال تفسير 

  مـرگ   ».هـا و هـر كـه در زمـين اسـت مـدهوش افتـد                 ر كه در آسـمان    پس ه  3؛و من في األرض   
  كنايـه از   بلكه صعق نيز بـه معنـاي صـاعقه اسـت، جـز اينكـه                . درست نيست باشد،   مي

   آسـمان و ابـر      ويـژه  ، ايـن  روشـن اسـت كـه     باشـد و     صاعقه مـي  مرگ همراه و معلول     
  .نيست
  

                                                 
 .84 ، ص1 ، ج البحرالمحيط:رجوع كنيد به .1
 .648 ، ص1 الموارد، ج اقرب :رجوع كنيد به .2
 .68  / زمر.3
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  مسألة دهم

  »حذر«كلمة پيرامون 
 يعني از او پرهيز كرد و حـاذر بـه معنـاي هوشـيار آمـاده                 ة محذور حذره يحذَر حذَراً و   

 و حـذر و     ».ايـم  و ما همه گروهـي آمـاده       1؛وإنا لجميع حاذرون  « : در قرآن آمده است    ،است
  2. به خاطر ترس از آن استچيزيحذَر به معناي پرهيز و دوري از 

 ايـراد سـخن وي      3.ند هستند  همان ، جزَع و خوف   ، فَرَق ، فَزَع ،حذَر: گويد   مي ابوحيان
  . استروشن

فعـل   اينكـه    بـدون معنـاي ديگـري دارد       »حاذر«كلمة   اينكه   به نظر نگارنده التزام به    
 ؛اسـت شك سخني دور از حقيقـت        نادرست است زيرا بي    داشته باشد، ماضي و مضارع    

 اينكـه    بـه جهـت     گفتـه شـود،     چه بسا كلمة حاذر بر شخص هوشيار و آمـاده          بنابراين،
 از ايـن رو     ؛ترسـد   مـي   آمادة فرار از چيزي است كه از آن        ، ترسو و پرهيز كننده    شخصِ

 در »لَحـاذرون « كلمه و زده است؛ ت سرلناداني و جها از 4 آمدهالموارد اقربآنچه كه در   
به اين معنا نيست و به همين خـاطر    آيد     مي  به دست  5 راغب مفردات آنگونه كه از     ،قرآن

  . قرائت شده است»لَحذرون«
  

  مسألة يازدهم

  »موت«كلمة پيرامون 
 و گفتـه    6 از كسي كه متصف به اين صـفت اسـت          سپري شدن زندگي   به معناي    »موت«

                                                 
 .56  / شعراء.1
 .173 ، ص1 الموارد، ج اقرب .2
 .84 ، ص1 ، ج البحرالمحيط.3
 .173 ، ص1 الموارد، ج اقرب .4
 .111 ، ص المفردات في غريب القرآن:بهرجوع كنيد  .5
 .1250 ، ص2 الموارد، ج اقرب .6
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سـاختمان   بـه معنـاي تبـاهي        : و گفته شده   1.آيد  زندگي مي  عرَضي است كه از پي       :شده
  2. استحيوان

يا امري  كه آمرگ حقيقت و آثار  با از نظر لغت     ، مفهوم كلمه  روشن است كه آميختن   
         نادرسـت اسـت و آنچـه را كـه        كـاري    مرگ،وجودي يا عدمي است و يا ديگر مباحث

   و ، صـيب و مـوت    ، سـماء  ، صـاعقه  ، بـرق  ،ق رعـد  يبرخي مفسران از خلـط ميـان حقـا        
 در غيـر جايگـاه      شـك  بـي  ،اند  ه عرف و لغت مرتكب شد     پيش آنها روشنمفهوم لغويِ   
  .خود است

مـوارد  تقات اين لغت و موارد كاربرد آن در همه           در مش  انديشيدنبه نظر نگارنده از     
 از ايـن  ؛كه معناي آن سقوط از آثار دلخواه و مطلـوب اسـت     شود     مي  معلوم ،قرآن كريم 

 پـس   ؛ وزش است  ، زيرا حقيقت باد   ؛ يعني باد آرام شد    ، ماتت الريح  :رو هرگاه گفته شود   
 ؛كـرده اسـت   آنگاه كه ساكن شود در حقيقت اثر مطلوب و ويژگـي طبيعـي آن سـقوط                 

 ماتت النار يعني چيـزي از آتـش بـر جـاي نمانـد و                :شود   مي همچنين هنگامي كه گفته   
 فـروكش كـرد و      ، ماتت الحمي يعني حرارت شديد و داغيِ تب        :شود   مي زماني كه گفته  

   و مـات األرض موتانـا و مواتـا يعنـي            ؛همينطور مات الثوب يعني لبـاس فرسـوده شـد         
 متروك و خالي از رهـرو  ، و مات الطريق يعني راه ؛تهي گشت زمين از آباداني و ساكنان      

  .شد
 زنـدگاني  نـابودي يـا   آنچه در معناي مرگ مشهور شده كـه رفـتن روح             ،در مجموع 

  . غنيمت شمار.گردد  معانيِ مذكور به يك معناي جامع برمي آنهمة...  است
  

  مسألة دوازدهم

  »محيط«كلمة پيرامون 
 و أحاط به علماً يعني علمش از        ،انب بر كار احاطه يافت     يعني از همه جو    »احاط باألمر «

                                                 
 .84 ، ص1 ، ج البحرالمحيط.1
 . همان.2
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   و البحـرالمحيط يعنـي دريـايي كـه خـشكي            ؛همه سو آن را فرا گرفت و آن را شناخت         
  ثالثي مجرد آن حاط يحوط يعنـي حفـظ و مراقبـت            . را از هر سو احاطه كرده است      آن  

    اســت،در محاصــره هالكــت  و اونزديــك شــداو  و أحــيط بــه يعنــي هالكــت ؛كــرد
   گرفتـار  ،از همـه اطـراف     اينكـه     يعنـي مگـر    1»إلّا أن يحاط بكـم    « :در قرآن آمده است   

  2.شويد
   أحـاط الـسلطان بفـالن يعنـي سـلطان او را از هـر                : آمـده اسـت    هاتفسيربرخي  در  

ــرار داد   ــود ق ــرة خ ــو در محاص ــت  ؛س ــين معناس ــره « از هم ــيط بثم ــوه؛ و أح   اش  مي
 دسـت او  در   آنها يعني   ؛ت به مخلوقات محيط است     نسب ، و خداوند سبحان   3».نابود گشت 
  دليـل  .  يعني عـالم بـه آنـان اسـت      ،»محيط بالكافرين « اويند و    طرةيقدرت و س  و تحت   

 ».دانش خداونـد همـه چيـز را فراگرفتـه اسـت            4؛و أن اهللا قد أحاط بكل شيء علما       « : آية ،آن
   5.است

با منعِ دسترسـي بـه آن        چيزي يعني محاصرة    احاطه، :و در تفسيري ديگر آمده است     
  6.از هر سو

 و  ميان معناي لغـوي و آنچـه را كـه منظـور اصـلي            ، تفسير هايبا كت ،به نظر نگارنده  
 همانگونـه كـه   گي، و اين درهم آميخت،اند ه در هم آميختباشد، ميدر اين كاربردها جدي  

  .از كژروي و اشتباه سرزده است ،روشن است
فهميـده   معنـاي احاطـه      د آمده است كـه آنچـه از       بوجو اينجااز   اشكال   ، در حقيقت 

 خداوند تعالي بر چيرگي و آن يا تكويني است مانند  ،است] چيره شدن [ استيالء   شود مي
 سـلطان بـر     چيرگـي  نفس بر قواي خود و يا اعتباري است ماننـد            چيرگي يا مانند    ،عالم

                                                 
 .66  / يوسف.1
 .245 ، ص1 الموارد، ج اقرب :رجوع كنيد به .2
 .42  / كهف.3
 .12  / طالق.4
 .221 ، ص1 ، ج الجامع ألحكام القرآن.5
 .84 ، ص1 ، ج البحرالمحيط:رجوع كنيد به .6
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 چيرگـي،  از گونـه ن خود و نتيجـة اي ان خانواده و دكّ، انسان بر منزلچيرگيمملكت و يا   
ما بـراي    1؛إنا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها      « : و آية  . است ]احاطه[ دربرگرفتن

   سـخن فـوق را      ».گيـرد  آن آنهـا را فـرا مـي       هـاي     ايـم كـه سـراپرده      ستمگران آتـشي را آمـاده كـرده       
  .كند  ميتأييد

                                                 
 .29  / كهف.1
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  قرائت 
  قرائـت اول   1.ده اسـت   هم قرائت شـ    »كصائب« و   ،است» أو كصيب « قرائت مشهور،    ـ1

 مخـرج   انصاف اين است كه نزديكـي      2 . است است و گفته شده رساتر     پذيرفته و مسلّم  
 طور كـه مـشاهده      همان »سماء« و   »صائب«بودنِ الف در هر دوي      ممدود  سين و صاد و     

كصائب من السماء فيـه     « به عبارت    ؛آورد  مي نهايت لطف را در قرائت به وجود      شود    مي
 بـرق و صـاعقه      ، در معناي سحابِ مشتمل بر رعد      اآشكار »الصائب« يآر !بنگر »ظلمات
  .نيست
موارد در  .  از حركت ظاء اجماع دارند     پيروي بنا بر    »ظلمات« الم در      بر ضم   ، قرّاء ـ2
 و 3؛ سكونِ الم و از برخي از آنان فتحِ الم روايت شـده اسـت  ، از حسن و ابوسماك  نادر

  .پيش از اين گذشت
  4. قرائت كرده است»اقعمن الصو« حسن ـ3
  . را با اماله قرائت كرده است»آذانهم«كسائي  ـ4
 از  5. را در حالت نصب و جر با امالـه قرائـت كـرده اسـت               »الكافرين« ، ابو عمرو  ـ5

   6.كنند گونه روايت شده است ولي بقيه اماله نمي كسائي نيز همين
 كه مصدر 7اند هقرائت كرد »حذار الموت« ضحاك بن مزاحم و ابن ابي ليلي ، قتادهـ6

  . است»حذر« به معناي »حاذَر«
  

                                                 
 .85 ، ص1، ج  البحرالمحيط.1
 .همان .2
 .56 ، ص1 البيان، ج مجمع :رجوع كنيد به ،80همان، ص .3
 .86 ، ص1 ، ج البحرالمحيط:رجوع كنيد به .4
 .56 ، ص1 البيان، ج مجمع .5
 . همان.6
 .87 ، ص1 ، ج البحرالمحيط.7
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  نحو و اعراب
ب  يعني مثلهم كـصي    ؛عطف است  »أو كصيب من السماء فيه ظلمات و رعد برق        «: آية

هـر دو مثـال      اينكـه     بـراي  ؛به معناي واو است    اينجا در   »أو«من السماء و گفته شده كه       
ـ  ؛ اسـت  »بل« به معناي    :يكي است و گفته شده      رسـوايي و    ،در ايـن تمثيـل     اينكـه    راي ب

  براي ابهام است و قولي ديگـر : و گفته شده . منافق شدت گرفته است    گران بدنامي ستيزه 
  1. اباحه و تخيير است،كه براي تفصيلگويد  مي

 تنهـا يـك معنـا دارد و اخـتالف           »أو« كـه كلمـه      رسـد    مـي  از آنچه گذشت به نظـر     
  . گيرند  ميآن را در بركه گردد  ميهايي بر خصوصيات به قرينه

و   اسـت،   ولي حق اين است كه حرف      ؛ بودن در موضع رفع است      عطف كاف بنا بر  
  .محلي از اعراب ندارد
  مجـرور بـه كـاف       اينكـه     يكـي  : دو احتمـال وجـود دارد      »صـيب «در مجرور شـدنِ     

   »كأصـحاب الـصيب   «مجـرور بـه مـضاف محـذوف اسـت يعنـي او               اينكه   است و دوم  
  و بنـا بـر يكـي از        » يجعلـون «  بـه خـاطر    »كـذوي صـيب   «در  . اسـت  »كذوي صيب «يا  

   و گرنـه نيـازي بـه حـذف      ه جمـع در تقـدير گرفتـه شـد         شـود،    مـي  وجوهي كـه ذكـر    
 ارجاع ضمير بـه مقـدر ذهنـي         ،از اين گذشته  .  تا چه رسد به تقدير جمع      ؛مضاف نيست 

ن اساس كلمـه   بر اي؛ است»ب من أمطار السماء  أو كمطر صي  «به تقدير ديگر    . جايز است 
 آشـكار  ، اين قولنادرستي البته 2. بلكه براي تبعيض است، براي ابتداي غايت نبوده    »من«

  .است
 ظلماتي اسـت    ، ظلماتي وجود دارد و يا آسماني كه در آن         ،يعني در آن  » فيه ظلمات «

خبـر مقـدم و مبتـداي مـؤخر         » فيه ظلمـات  «و يا در حالي كه در آن ظلماتي است و يا            
 جملة وصفيه و يا جملة مستقل محذوفي است كـه حـرف عطـف آن                ،ملهو ج باشد   مي

  .»كصيب من السماء و فيه ظلمات« : يعني؛حذف شده است

                                                 
 .171 ، ص1 المعاني، ج روح ،85 ، ص1 ، ج البحرالمحيط .1
 .85 ، ص1 ، ج البحرالمحيط:نگاه كنيد به .2
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به گمان عطف بـودن   ـ  اين احتمال را برخي. كاف استبدون ، در آيه احتمال ديگر
  .اند هبر گزيد ـ و عدم نياز به آن

» ب مـن الـسماء    مـثلهم صـي   «ن   معناي آ  ، زايد بودن  فرض بنا بر     اين است كه   صحيح
  . كه بيان آن در تمثيلِ اول گذشتشود، مي

ل المصابون بالصيب   عجيف« وزنِ   هم» يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق     «اما  
  . است»أصابعهم في آذانهم

 ؛ بـراي سـؤالي مقـدر اسـت        پاسخ زيرا   ؛ محلي از اعراب ندارد    باال،جمله   :هگفته شد 
   1لِ آنان با آن رعد چگونه است؟ حا:گويي كه گفته است

 يـا   »اصـحاب «اي بـراي     جملـه وصـفيه    اينكه    براي ؛ محالً مجرور است   :و گفته شده  
  . محذوف است»ذويِ«

   2. استدر محل نصب ، حال بودن براي ضمير فيهدليل ديگر به نظر و بنا به 
ي بـه    صواعق خاص دارد، و هيچ نيـاز        اشاره به  ، اين است كه الف و الم      تر نظر قوي 

 البحـرالمحيط  آنچـه كـه در       بنـابراين برگردد وجود ندارد؛    » صيب«تقدير ضميري كه به     
 و اگر ممثّل و تمثيل هر دو كلـي          باشد،  مي  نادرست است، 3»من صواعقه «تقدير آمده كه 
اي كه در جاي خود بيان شـده         به گونه  رساند؛ را مي  استغراق و عموم     ، الف و الم   ،باشند
  .است
من « ؛ زيرا اند  هآن اشكال كرد   برخي بر  ، است »مفعول له «نا بر مشهور    ب» حذر الموت «

 5،داند  ميتمييز  به    فرّاء آن را منصوب     دليل،  و شايد به همين    4؛مفعول له است  » الصواعق
  .گردد يعني حذراً من الموت و در حقيقت به نكره برمي

لون حذر المـوت    يجع« : اين است كه اگر آيه چنين بود       رسد   مي آنچه به نظر نگارنده   

                                                 
 .86 ، ص1 ، ج البحرالمحيط.1
 .همان .2
 . همان.3
 .87، ص1همان، ج  .4
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 سـبب قـرار دادنِ      ، در ايـن صـورت     بود؛ معنا درست    »أصابعهم في آذانهم من الصواعق    
نگهداشـتن  فرار و دور     ترس از مرگ و      ،صواعق و سبب اين سبب    ها    انگشتان در گوش  

 از مفعـول ألجلـه      پـس  همچنين مانعي وجود نـدارد كـه مفعـول ألجلـه             ؛ است مرگ از
  .ديگري بيايد

ــه   ــت ك ــن اس ــام  نروش ــه ن ــصوصيات آن ب ــل و خ ــات فع ــذاري متعلق ــاي  امگ   ه
  فعـل   مفعـول لـه از توابـع         ؛ مفعول شـود   به واقع  كه مفعول له     شود  نميمختلف موجب   

ل « ،و از عوامل منتهي به فعل است كـه در ايـن آيـه            و در امكـان نقـل   ،باشـد  مـي » جعـ   
   اي وجـود   اسباب و علـل مختلفـي كـه برخـي بـر برخـي مترتـب هـستند هـيچ شـبهه                     

  .ندارد
يحـذرون حـذر    « يعنـي  ؛ مفعول مطلق بودنِ آن براي محذوف اسـت        ، احتمال ديگر 

  . اين احتمال مشخص استزشتي و سستي كه البته »الموت
  

   ميان دو معطوففاصله پيرامون : نحويةمسأل

هـا  وينحبيـشتر    ؛ اخـتالف اسـت    ،عليه  ميان معطوف و معطوف    فاصله و جدايي  در جواز   
» ذهب اهللا بنـورهم   « و اگر جملة     1.داند آن را درست نمي   انند ابوعلي   د  مي  را جايز  فاصله

 ميـان معطـوف و       نباشد،  و در محلِ جواب لما     باشدجملة مستأنفه   » فهم ال يرجعون  «تا  
پيش از اين گفتـه     . جدايي افتاده است  و  فاصله  عليه به وسيلة دو جملة معترضه        معطوف

اي متناسب    جمله ،گويند كه محذوف   مي شد كه گروهي اعتقاد به حذف جواب دارند و        
بـه  .  و چگونگي تناسب ميان دو جمله اشاره شـد         تر قويبه وجه    آنجادر  . با شرط است  

  .مراجعه شود آنجا
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  »سماء« پيرامون مؤنث يا مذكر بودن : لغويةمسأل

 و آيـة    1.آيـد  مـي  مذكر   گاهيگفته شده   اند،   كرده اختالف   ،در مؤنث يا مذكر بودن سماء     
 جواز آن است و تأنيـث       نظر نزديكتر به صواب    و   ؛اند  ه را تأويل كرد   2»ء منفطر به  السما«

أو كصيب من الـسماء فيـه   « دتوان بر اين ميبنا  ؛براي وجهي است كه به آن اشاره كرديم     
تـر و   قـوي  ولـي   باشـد؛  از آن موارد     ، جواز رجوعِ ضمير مذكر به سماء      دليلبه  » ظلمات
  .است »بصي«رجوع ضمير به درستتر 
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  بالغت و معاني

  وجه نخست

  اطناب در آيهپيرامون 
احوال منافقان منحـرف  شرح  در   »مثل«افزايش    اطناب و  ،اينجا در   الهاي وارد شده  ؤساز  

  . بالغت استروش خالف ،است و اين
 شايـسته   ، در بيابانِ بيانِ احوالِ وخيم منافقـان       :اشكال مذكور اينگونه پاسخ داده شده     

اطناب كشيده شـود تـا      هاي     طناب ،ثال بر پا شود و در شرح افعال آنان        است كه چادرِ ام   
تنبيـه و   مارهايي بـزرگ بـر دسـت و پـاي آنـان بپيچنـد و                بسانامثال  هاي    همين طناب 

سـهمي  اي از بالغت و      بهرهسخني كه   هر  .  براي آنان باشند   اي اي پس از شكنجه    شكنجه
را بـه   از دو مقامِ اطناب و ايجاز        يك دارد بايد حق هر   ي و محكمي و كمال را       راستوااز  

  و اعجاز اسـت جـز ايـن انتظـار          كمال ، و آيا از كتابي كه در اوج بالغت        .دكن ادا   خوبي
   1!؟رود مي

كه هدفش توجيه مؤمنان به ثابت قدم مانـدن بـر مـرام              اينجا تكرار در    :گزيدة سخن 
  .دباش نمي از نوع اطناب ،خود و تثبيت ملكات خوب در جان آنان است

 مثال اول براي گروهي از آنان و مثـال دوم بـراي گروهـي               :همچنين گفته شده است   
نيـاز بـه تكـرار      اينجا و گذشـت؛  آية سابق     بحث بالغت   اين اقوال در ذيل    2.ديگر است 

اشـاره  كه مانند آتشي بر روي منار اسـت         المنار نظر صاحب    نادرستيبه   آنجادر  . نيست
 جه شبه وجـود دارد كـه منتهـي بـه عـدم تكـرار               وجه ديگري به خاطر اختالف و      3.شد
  . شود  ميبه زودي به آن اشاره. شود مي
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  وجه دوم 

   عطف ةفايدو سرِّ آوردن كلمة تخييري 
 بيـان  زيرا تشبيه و     كند؛ داللت نمي وي  و مراد    بر دقت متكلم در مقصود       ،تشبيه و تمثيل  

تكرار .  ادب و خطابه است    ، ميان مردم و اهل شعر     رايج از امور    ،مقصود به وسيله تمثيل   
 :شـود    مي  گفته آنگاه كه  و ؛تمثيل نيز شاهد اراده متكلم بر بيان حقيقت و واقعيت نيست          

 به خـالف    ، است بين نازكسخنگويي   كه او    كند داللت نمي  بر اين    »زيد كالضبع و النمر   «
مطلـب  رسـاندن   كه بر نهايت قاطعيـت وي در  بيايد كه با ترديد يا تخيير در تمثيل         آنجا

 بلكه بياني   آورد،به حساب   توان   نمي تشبيه   سخن را  ديگر   ،اي كه   به گونه  كند؛ داللت مي 
 ،بر مبناي تـسامح بـود     سخن   و اگر    ،دان  ه شد گرفتاراست براي واقعيتي كه منافقان به آن        

 نهايـت بالغـت در      اين حيرت و سرگرداني   خورم كه     مي سوگند. دكر نميحيرت  در آن   
هـاي     منافقان و گمراهيِ همراه با ترديدشان نسبت به واقعيـت          يِشرح حيرت و سرگردان   

  . به كار رفته است،اسالمي
 گوياي اين است كه حال آنـان از         ، ترديد و تخيير در تمثيل     ، بر آنچه گفته شد    افزون

   آنـان  اينكـه     يعنـي  ؛ نافيِ مشاركت است   ، لذا تفصيل  ؛ نيست بيرونيكي از اين دو تمثيل      
 تمثيـل  ،تر از اين دو تمثيـل   اين قضيه هيچ شريكي ندارند و محكمدر ـ  يعني منافقانـ 

 خط مشي آنان و چگونگي برخورد آنان را با اسالم و مـسلمانان              كننده  روشنديگري كه   
  .گرداندخداوند تعالي آنان را خوار .  وجود نداردباشد
  

  وجه سوم

  يب دو تمثيل تپيرامون تر
را در بـردارد،     نكته و رازي     به ناچار  ، دوم ن مثال به دنبال آورد   اول و    پيش انداختن مثال  

 رساتر و در نـشان دادن       ، حال منافقان  پستيدر بيان    اينكه   دليلتمثيل دوم به     اينكه   و آن 
   زيـرا   ؛ اسـت  دوم آورده شـده    ،تـر اسـت    مستدلشان و سختي كارشان      سرگردانيشدت  
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    جلـو ، گـام بـه گـام   ،رتـ  تر و از پست به پـست  تر به سخت آنان در چنين جايي از آسان     
  .روند مي

   تــوان عقلــي و علمــيِ آنــان و در تمثيــل دوم ،در تمثيــل اول اينكــه توجيــه ديگــر
 شده و تقديم و تأخير بنا بر مقتضاي طبع صورت گرفتـه             در نظر گرفته  توان عملي آنان    

  .است
 بيان حال گروهي از آنان و يا بيان حـال  ، تمثيل اول:همچنين ممكن است گفته شود   

نافقاني است كه خداوند به آنان ديني و هدايتي داد كه نياكان آنان به آن عمـل كـرده و        م
به خاطر عمـل    ـ    و آن دوراني كه بر راه راست بودند كار و بارشان           ،اند  هچيدآن را   ميوة  

 ولـي اينـان در      ؛و سامان گرفت   سرـ   به ارشاد وحي و رعايت كردن حد و مرز شريعت         
  .ريعت از سنن نياكانِ خود منحرف شدندعمل ظاهري و باطني به ش

 لـذا   ؛ براي كسي است كه كورسويي از نور بـراي او بـر جـاي مانـده                ،اما تمثيل دوم  
 ،]قرآن[  زيرا معاني تنزيل   ؛افكند  مي گهگاهي به هدايتي كه پيش روي خود است نگاهي        

اي  ارقـه افكند و در نگاه وي ب       مي پرتو و درخششي دارد كه هر از گاهي بر جان او پرتو           
 ،گمراهي از اين رو اين تقديم و تأخير انعكاسي از حركات آنان در              1.درخشد  مي از اميد 

  .تر است تر و از ناقص به ناقص سست به سستاز 
  

  وجه چهارم

  »كاف«پيرامون ذكر 
به خـاطر   اينكه  بر ـ افزون  زيراآيد؛  ميتر به نظر مناسب اينجاحذف كاف در : گويند مي

 پس اگر گفته شـود  ؛تر از تشبيه است  قوي،استعاره ـ  زي به آن نيست نيا،اقتضاي عطف
  . »زيد كاألسد«گفته شود  اينكه تر است از  گوياتر و قوي»زيد اسد«

  :به نظر نگارنده دو وجه در استعاره وجود دارد
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  .كند  مي را به ذهن شنونده نزديكگويندة چيزي كه مراد و خواستة :نخست
   و هتـك ـ هـا    سـرزنش مـورد اسـتفاده در   هـاي   ر تمثيـل د گـاهي ـ    چيزي كـه :دوم

   پـس اگـر زيـد بخيـل و           را همـراه دارد؛    منهمـستعار و سستي   به و ناتواني     همشبرسوايي  
ــشبيه شــد  ــوان ت ــه فــالن حي ــشبيه،ترســو ب ــار خــالف ، ممكــن اســت آن ت    راه و رفت

 خداوند تعـالي    ،ده آورن كه مثالْ اينجا بويژه در    ؛ الزم باشد  مهرباني لطف و    ، رحمت ،ادب
  .است

هتك راه  كند و هم      مي بيانِمقصود را    و   دهد   مي  هم توضيح  ،قرآن كريم با اين روش    
در مورد برافروزندة آتـش و نيـز در مـورد اصـحاب             . بندد  مي  الالن و كوران   ،را بر كران  

. آيد بدست نمي گونه است و اين جز با تشبيه          از آسمان نيز امر به همين      فرود آمده بارانِ  
   ولـي تـصريحِ بـه ارادة        گمـان هتـك را بـا خـود دارد؛          گـاهي  هر چند    اين روش هم،    

 تنهـا از يـك جهـت        ،اشاره به اين دارد كه نگاه به تمثيـل        ـ   ويژه با تكرار آن   ه  بـ   تشبيه
 از ميان گذشته   آية   مشكالت است يكي ديگر از      آشكار همانگونه كه    بيان،است و با اين     

  .رود مي
  

  وجه پنجم

  »صيب«ن نكره آوردن پيرامو
 ، بـرق  ، رعـد  از افراد صـيب در  خـود        يا گوياي اين است كه برخي        ،نكره آوردن صيب  
 نكـره و  ، زيـرا منـافق  ؛ و يا بـه نكـره آوردن مـشبه اشـاره دارد         1؛داردبارانِ تند ترسناك    

آنـان در   و سستي    توجه دادن به هتك و ناتواني        اي گونه ، است و در اين روش     شناختهنا
    بـراي  كنـد؛  را مـي   اقتـضاي نكـره      ،بالغـت  اينكـه     و يـا   .اشناس بودن آنان اسـت    عين ن 
 و به همين دليل نار نيز در مثالِ اول نكره آورده شده             . به تشبيه و تمثيل است     ،نظراينكه  
  .است
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  وجه ششم

  »من السماء« آوردنپيرامون 
 از  به طـور طبيعـي    باران   اينكه    براي ؛ الزم نيست  »من السماء « وجود قيد    :اند  هگفتبرخي  
 اسـت و نيـز   ترسـاندن  در ذكر آن نـوعي تهديـد و        :در جواب گفته شده   . آيد   مي آسمان
 كه  آيد؛   مي  از باالي سرشان فرود    دهد آزار مي اي به اين نكته است كه آنچه آنان را           اشاره

از باالي آنها    1؛يصب من فوق رؤوسهم الحميم    « : مانند . بالغت است  اي گونهدر اين شيوه    
   ».شود  سوزان و جوشان ريخته ميآب

 اين قيد، بر عمومي و فراگير بودن آن نسبت به همة            :در تفسير فخر رازي آمده است     
  2.آفاق آسمان داللت دارد

 نفـي   پيد آيه در    پندار مي اينكه   آور شگفت است و    اين سخن روشن  سردي و زشتي    
به جانم سـوگند كـه وي        3.شود تشكيل مي زميني  هاي     از بخار آب   ، ابر اين نظر است كه   

 ـ  اهللا تعـالي  شـاء  إن ـ  آيندههاي  در بحث. هنگام نوشتن اين تفسير به بي راهه رفته است
  .اي بحث خواهد شد پيرامون اين موضوع تا اندازه

همچنانكـه در مبحـث لغـت و     ـ   بر آنچه بدان اشـاره رفـت   ـ افزون به نظر نگارنده
و تنهـا بـه لحـاظ       و به معناي ابر نيست      ه   گرفته شد  »بةاصا«از  » صيب «:صرف گفته شد  

 ؛اند هكنند آن را سحاب معنا كرد    تر خود برخورد مي    به پايين و ديگر چيزهايي كه      ها نابار
  .در جاي خود است ،بر اين اساس اين قيد

 ، بـسياري اوقـات    ، لطف ترنم كالم و اصوات معتدل آن       ، اسلوب نيكو  ، بر اين  افزون
  زيرا به وسيلة همين قيدها است كه سـخن بـه دل            ؛كند  مي ضاامثال چنين قيدهايي را اقت    

كـه  دانـستي    و .كند ايجاد مي  روحي را    دگرگونيكند و     مي نشيند و در درون آن نفوذ      مي
 اينكه   بدون ،به سوي توحيد و يكتا پرستي است      ها     قرآن كشاندن دل   نهايينظر و هدف    
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ملـزم   ـ  ستندنيـ  درسـت هـم   دبه خودي خـو كه چه بسا ـ ها   خود را به داشتن اين قيد
صـحيح و   ها     اين قيد  ، البته در ارتباط به آن فكر اصلي و نظر و هدف اعالي قرآن             .بداند

  .الزم هستند
  

  وجه هفتم

  از نظر مفرد و جمع ها  پيرامون اختالف صفت
اكنون سؤال اين است    . پيش از اين روشن شد    » ظلمات و رعد و برق    «وجه نكره آوردن    

 زيـرا   ؛تر است   با آنكه عكس آن مناسب     ؟مع ولي رعد و برق مفردند      ج ،كه چرا ظلمات  
 در  بايـد  پس   ؛ به خالف رعد و برق     كند؛ پيدا نمي  بنابراين تكثير    ، نور است  نبود ،ظلمت

  .باشد راز و رمزي ،جمع آوردنِ آن و مفرد آوردنِ اين دو
زيـرا اگـر     ؛ اشاره دارد  تاريكي ممكن است گفته شود كه ظلمات به انواع          ،در جواب 

 پياپي باريـدن    ، تشكيل شدن آن   ، پيدا شدنِ آن   تاريكيصيب را باران معنا كنيم ظلماتش       
ريـزش   شب است و اگر صيب را ابر معنا كنيم ظلمت            تاريكي ظلمت ساية ابرش و      ،آن
   1. شب استتاريكيبا آن  سياهي آن و ظلمت همراه شدن آن،

آن ظلمـت ظلمتـي      اينكه   ه است يعني   براي مبالغ  ،اينجاجمع در    اينكه   احتمال ديگر 
  .شديد و انبوه و برهم انباشته است

مستلزم اين است كه آن ابـر  شنيدي ـ  همانگونه كه  ـ   آمدهگروهآنچه در تفاسير اين 
يكي از نكات زيبـاي     . روشن نيست  با آنكه چنين برداشتي از آيه        ؛يا باران در شب باشد    

 پي سـماء بـا همـين الـف اسـت كـه نـوعي                 از پي آمدن ظلمات با الف ممدوده از        ،آيه
  .گذارد  مي بر جاي]سرشت[ و طبع]گوش[جذابيت و لطافت را در سمع

                 دو   بـودنِ آن   اما در مورد مفرد آوردن رعد و برق گفته شده كه به خـاطر يـك نـوع
  2.اجتماع انواع رعد و برق در يك ابر وجود ندارد اينكه است و

                                                 
 .86 ، ص1 ، ج البحرالمحيط.1
 .79 ، ص2 ، ج التفسيرالكبير.2
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افـراد  بـا نگـاه بـه     بلكه ، انواعنگاه به با نه دتوان مي است روشنطور كه    همان ،جمع
  .رسد  ميتر به نظر باشد و اين معنا همانگونه كه در جاي خود بيان شد مناسب

 نياز به دليل ندارد بر خالف جمع كـه خـروج از طبـع               ، مفرد آوردن  ،به نظر نگارنده  
 چـه بـسا    ،ددو اسم از حاصل مصدرن     اينكه   با توجه به   رعد و برق     ، بر اين  افزون. است

احتمال . شود   مي  شنيده بسيار كم دو    جمع آن  دليل به همين    ؛شكل جمع به خود نپذيرند    
  .دو اشاره دارد  به مفرد دانستن ملَك موكّلِ آن،دو  مفرد آوردن آنديگر اينكه،

 پراكنده و گوناگوني از محدثان نقل شـده كـه بـر    ديدگاههاي ،در توجيه رعد و برق 
 و اما چـه زيبـا و عـالي اسـت آنچـه كـه از       ، در بر ندارنداي يجهنتحسب عقولِ برهاني   

نـامِ صـداي    1؛وعماسـم الـصوت المـس   « : در توصيف آن بيان شده كه فرمود      )ع(اميرمؤمنان
 تازيانة ،برق«: آنگونه كه از ايشان نقل شده ـ   را)ع(اما سخن حضرتش.  است»شنيده شده

ايـن  اثـر ضـربه    « و يـا     2»رانـد   مـي  ا آن  كه ابر را ب    فرشتهشكافندة آهنيني است در دست      
توان بر آنچه ساير كلمـات را        ، مي  بر عدم تماميت نسبت    افزون 3؛»ازيانة شكافنده است  ت

 شهر بن حوشب و عكرمه نقل       ، مجاهد ، مانند آنچه از ابن عباس     ؛ حمل نمود  ،حمل كرد 
  4.راند  مي رعد ملَكي است كه با اين صدا ابر را به پيش:اند هشده كه گفت

كشد و رعد نام      مي  آن ملَك بر سر او فرياد      ، هرگاه ابري مخالفت كند    :همچنين گفته 
  صداي ملَكي است كه ابـر را بـه پـيش           ،گويند كه آن    مي  طاووس و خليل   ،عطاء. اوست

 همچنـين  ،مجاهـد . همچنين از ابن عباس و مجاهد نقل شـده اسـت         اين سخن   . راند مي
  .گويد  مي صداي ملكي است كه تسبيح:گفته

 بادي است كه ميان آسمان و زمـين دچـار خفگـي شـده               ،همچنين گفته شده كه آن    
 بادي است كه ميان ابرها دچار خفگي شده و از           ، آن :از ابن عباس نقل شده است     . است

 نيز آنچه از عطاء و همگنانش نقل شـده از   اينجا. آورد  مي اين رو اين صدا را از خود در       

                                                 
 .217 ، ص1 ، ج الجامع ألحكام القرآن،83 ، ص1 ، ج البحرالمحيط.1
 .84 ، ص1 ، ج البحرالمحيط،152 ، ص1 ، ج تفسيرالطبري:رجوع كنيد به .2
 .84 ، ص1 ، ج البحرالمحيط .3
 .83، ص1 ، ج البحرالمحيط،151 ـ 150 ، ص1، ج  تفسيرالطبري:رجوع كنيد به .4
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مالئكة هاي     صداي بال  ، ديگر اين است كه اين     سخن. است هم نقل شده     )ع(اميرمؤمنان
  .برد  ميموكّلي است كه ابرها را به پيش

   در مـورد بـرق      شـود،    مـي   كه دربارة رعد در ميان اينان مـشاهده        اين اختالف به جز   
. شود مي نظر ديده همچنانكه پيش از اين اشاره شد اختالف ـ بر حسب نقل از آنان ـ هم

 اي فرشـته  از نور و در دسـت        اي تازيانهبرق  : گويد   مي شت ابن عباس  بر آنچه گذ  افزون  
 ، بـرق  :گويد   مي ابن انباري نيز از قول ابن عباس      . راند  مي است كه با آن ابرها را به پيش       

همچنين گفته شده   . شبيه قول مذكور از مجاهد نيز نقل شده است        .  است تازيانهزدن آن   
از  هـايي كـه     داسـتان  ديگـر حكايتهـا و    سازد و    آشكار مي كه آن ملكي است كه خود را        

ـ نقل    فواضلالل و   ـكال از رب النوع     ويژه   به   ـ  از ارباب فضائل   نقلهايي كه    و   نيانيپيش
  1.شده است

ريزي شده   بد نقشه هاي     يا از اسرائيليات جعلي و بدعت      ها، بافته اين   ،به نظر نگارنده  
از ايـن ديانـت     هـا      كردن ملت  دورو به قصد    الي احكام و حقايق مترقي اسالمي        در البه 

هـايي سـياه     ولي به صورت شالق و تازيانه نور،مستحكم است كه آن را هم به نام قرآن     
 صادر شده از مبدأ وحي است كه        سخنيكوبند و يا اجتهاداتي بر روي        ميها    بر سر ملت  

اب عقول پاك    گم شدن و پنهان ماندن آن از ارب        ، موجب پوشيده ماندن   ،همين اجتهادات 
تمامي متحركات جزئي و كلـي       اينكه    نظر به  ،به احتمالي هم  .  شده است  كلّيهاي    فهمو  

اهللا ئكة مستند به قواي به وديعت گذاشته شده است و آن قوا همان مال             ،آسماني و زميني  
 )ع( ممكـن اسـت اميرمؤمنـان      ،تعالي در زمين و آسمان و رامِ امرِ پروردگارشان هـستند          

كه زبان شرع با زبان دارندگان فنـون         آنجا و از    اند  ههايي داد  چنين جواب  ،هنگام پرسش 
 و درازاي سـخن  از دوريبـه خـاطر   . آيـد   مـي  چنين ابهاماتي پـيش    ،جديد تفاوت دارد  

 بحث را در جاهاي مناسب خود مطـرح خـواهيم           ، سخن را كوتاه كرده     مخل درازگويي
  .كرد

برق را وحدت ملَك به وجود آورنـدة        توان منشأ مفرد آوردنِ رعد و        ، مي در مجموع 
                                                 

 الجامع ألحكـام  ،84 ـ  83 ، ص1 ، ج البحرالمحيط،152 ـ  150 ، ص1 ، ج تفسيرالطبري:به دربارة اقوال مذكور .1
 .رجوع كنيد 217، ص1 ، جالقرآن
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 بـا هـر     : همانگونه كه در حديث آمده اسـت       ؛دو و يا وحدت ملَك موكّل فرض كرد        آن
 تـو   1.كنـد   مـي   است كه آن را تا جاي فرود آمدنش همراهـي          اي فرشته ،اي از باران   قطره

 :فتندگ 2؛قالوا أنطقنا اهللا الذي أنطق كل شيء      « ؛خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل      
  .»آورد ما را به سخن آورده است خدايي كه هر چيز را به سخن مي

   از  »روح البيـان  «در  كـه   كنـد مطلبـي اسـت         مـي  كه احتمـال نخـست را تأييـد       آنچه  
   بـه مـا     : آمدنـد و گفتنـد     )ص(يهودياني نزد رسول خـدا    « :ابن عباس نقل شده كه گفت     

ــست  ــد چي ــه رع ــو ك ــضرت؟بگ ــود)ص( ح ــه« : فرم ــي از مالئك ــر ملَك ــل اب    و موكّ
  ابـر را بـه هـر كجـا كـه            آنهـا اي از جنس آتش دارد كه بـا          هاي شكافنده  است و تازيانه  

راندن آن تا به    : شود چيست؟گفت  اين صدايي كه شنيده مي    :  گفتند راند  مي خدا بخواهد 
 و سـستي آن روشـن      ايـراد    3».گـويي   مـي   راست : پس گفتند  .آنجا كه مأمور است برسد    

  .است
 4؛من لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون        «همچنانكه به دليل     ،به طور كلي  

 حكم به غير آنچه خداوند نـازل        ».ركس به آنچه خداوند فرستاده است حكم نكند، آنها كافرانند         ه
و امامـان  ) ص(بـه پيـامبر  دادن  و همچنانكه در مسائل شرعي نـسبت       ،كرده جايز نيست  

چنـين  سناد  ا پس قطعاً بايد دربارة      ؛ امر چنين است   نيزاينجا   در   ، جايز نيست  )ع(معصوم
ي هـا اخباري تحقيق كرد هر چند كه حجيت خبر واحد در غيـر احكـام شـرعي و چيز                 

 صرف وجود روايتي در كتـاب       ، از اين گذشته   ؛ در نزد محققان ثابت نيست     ،مرتبط با آن  
 با  ؛في نيست  كا ، براي حجيت آن روايت     چاپ شده،  تفسيري و يا وجود نظري در كتابي      

 احاديـث   از ضـعيف و دليـل آنهـا سـست و            ،آنكه سند اغلب اين اخبار در اين مواضع       
  .مرسل و مقطوع هستند

                                                 
 .100 ـ99 ، ص27 ، ج بحاراألنوار،150 ، ص)ع(منسوب به امام عسكري تفسير :رجوع كنيد به .1
 .21  / فصلت.2
 .70 ، ص1 ، جالبيان  تفسير روح.3
 .44  / مائده.4
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  وجه هشتم

  »يجعلون« مرجع ضميرنياوردنپيرامون 
 خالف آن فـصاحتي     ،اين عبارت  اينكه    شود و آن   »يجعلون« عبارت   به ، إشكالي چه بسا 

 بـدون   ،آوردن ضـمير   اينكـه     بـراي  ؛ن اسـت  است كه قرآن كريم و كتاب مبين مـدعي آ         
  شـك و اخـتالف در فهـم معنـا    ، موجـب نارسـايي  ، در كـالم  ذكر شـده  داشتن مرجعي   

  .اند ه اختالف كرداينجا همچنانكه در شود؛ مي
 به  زمانيو  باشد    مي  كالم يا تقصير متكلم    نارسايي گاهي به    ، اختالف ،به نظر نگارنده  

 گـاهي  شـود؛   مـي  إسناد داده،اران تعليم و تعلم كدران  دست كوتاهي فهم مردم و     نارسايي
 خير فراوان   ،در اين شيوه از بيان     اينكه    براي ؛ چند وجهي باشد   سخن،كه   است   هم الزم 

 ، بنيان محافلِ پـژوهش و آمـوزش       بررسيها، محور   زيرا. »اختالف امتي رحمة  « زيرا   ؛است
 همـه و    ، فكر و انديشه   يكارگير  بهاجتهاد و   هاي     ستون ،هميشگي زندگي علمي  هاي    پايه

  .گيرند  ميچرخند و شكل  ميهمه بر محور اختالف
 همچنانكه براي اهـل بـصيرت       ،»يرجعون«اما اختالف مفسران در اين آيه در مرجع         

  .رساند  نميزياني به آنچه مورد نظر در تمثيل است ،روشن است
كـصيب مـن   أن مـثلهم   «در حكـم    » أو كـصيب  « :رسـد    مي آنگونه كه به نظر نگارنده    

اند نه كـساني      يعني خود منافقان چنين    ؛ است »السماء فيه ظلمات و رعد و برق يجعلون       
 همان مثال زدن منافقان به ايـن        ،مقصود اينكه    براي ؛كه مورد اصابت باران كذائي هستند     

  . مردم در چنين حالتي است
 يعنـي   ؛همچنين ممكن است كـه خـود منافقـان در ايـن حالـت ايـن چنـين باشـند                   

رسـاند    مي اين روش همچنين  .  است گويي گزيده و اين در نهايت لطف و        ؛».. .جعلوني«
   ؛به افرادي غير از آنان باشـند       كه الزم نيست مشبه    آناننـد    ،بـه   بلكـه مـشبه از ايـن    ؛ خـود   

   به حال آنـان هنگـام اصـابت بـاران           ، نظر به اظهار اسالم و نيز نفاق آنان        ،رو حالت آنان  
كه ـانـهمچنـ   هـاف از اول آي   ـ حذف مض  شايدان تشبيه شده است؛     ـرشان از آسم  ـبر س 

 و شايد هم بيانگر اين است كـه ايـن نقـص و              باشدبراي اشاره به همين نكته      ـ   گذشت



 159  19تفسير آية 
 

 159     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

ايـن گـروه از مـردم و       هاي     آسماني از ويژگي   هاي اتفاقجوي و   هاي    حادثه از   ترساين  
 داراي ،شدنـشان بـر ايـن صـفت     و سرشته آفرينشآنان به حسب  اينكه  منافقان است و  

 ؛هراسـند   مـي اي از مـرگ   از اين رو در هر حادثة غير منتظـره  ؛اند عقايدي پوچ و متزلزل   
  . و خداوند يار و ياور است.خدايي باور ندارندهاي  زيرا به اجل

  

  وجه نهم

  ها منظور از قراردادن انگشتان در گوش
ــرح  ــه مط ــري ك ــؤال ديگ ــيس ــود   م ــان   ش ــا آن ــه آي ــن اســت ك ــشتان«اي ــود »انگ    خ

   اشكال ديگر ايـن اسـت كـه    ؟ خود را»سرِ انگشتان « يا   دهند  ميهايشان قرار    را در گوش  
   يا سبابه و يا سرِ انگـشت ميانـه و           دهند  ميآيا آنان همة سر انگشتانِ خود را در آن قرار           

  ؟ زيـرا گـوش جـاي بيـشتر از آن را            دهنـد   مـي  يك سر انگشت را قرار       ،يا طبق معمول  
  .ندارد
 قـرار دادن انگـشتان      همـان  ، قرار دادن سر انگـشتان     :اسخ اشكالِ نخست اين است    پ
 جزئي از اين است و الزم نيست كه تمام انگشت را قرار دهد تا در آيـه                  ، زيرا آن  ؛است

 اين است   ، ولي ظاهرِ آيه    اين سخن هر چند تمام است و اشكالي ندارد؛         مناقشه الزم آيد  
 پس وقتي گفته شود     دهند؛  ميخود قرار   هاي     در گوش  انگشتان خود را  سر  كه آنان همة    

 لزومِ شـستن دسـتان و نيـز دو دسـت از آن              ، يعني دستانتان را بشوييد    »اغسلوا أيديكم «
  .گونه است  نيز هميناينجا در مطلب شود؛  ميفهميده

 اينجـا در   ،كـه عمـوم   شـود      مي موجبموجود  قرينه   اينكه    بر افزون ،به نظر نگارنده  
فرادي باشد يعني هر كدام از آنان سر انگشتانِ خود را در گوش خـود قـرار                  ا انحاللي و 

هاي   نهايت خوف آنان از آن پديده،است مقابلِ عموم افرادي ،]سرانگشتان [دهد و انامل
 يعنـي گـويي كـه       شود؛   مي  در اين تعبير مشاهده    ، فراگيرنده آنان  آسمانيتازه و حوادث    

 نيـستند و از همـين رو   دهند ميمتوجه آنچه انجام  ،آنان به خاطر شدت سردرگميِ خود 
  . دهند ميهايشان قرار  سر انگشتانِ خود را در گوش
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 بلكـه ارادة اسـتعمالي      ، ارادة جدي نبوده   ها، لهمراد از اينگونه جم    اينكه   گزيدة سخن 
است تا داناي هوشيار، مقصود از قرار دادن سر انگشتان سبابة دست راسـت در گـوش                 

كـاربرد   پس هيچ مشكل جـدي در        ؛ت چپ در گوش چپ را متوجه شود       راست و دس  
 نيست و هيچ حذف و مجازي جز به معناي اختالف مراد جـدي از مـراد اسـتعمالي                   آن

 باب اسـتعماالت از ايـن جهـت از          زيرا همه موارد   ؛ كنايه است   موارد  در چنانكه ؛نيست
  . استعمال كنايي استگروه
  

  وجه دهم

  »صواعق«مة پيرامون جمع آوردن كل
 لطفـي   ،انـد   كـه جمـع    »آذان« و   »اصابع« افزون بر همنوايي با      ،»صواعق«در جمع آوردن    

فيه ظلمات و رعـد و بـرق يجعلـون          «قافيه بودن آن با برق است        خاص نهفته و آن هم    
 و خـرد  هاي ويـژه     كاري ريزه آري همين مالحظات     ؛»اصابعهم في آذانهم من الصواعق    

رفيع و ملكـوت  ي ها ناف آن كتاب بر آسمي فصاحت و لطاقرار گرفتناست كه موجب   
  .اعال شده است

  

  وجه يازدهم

   در آيهتشبيه مفرّق يا مركّب
 همـين  هماننـد . انـد  ه اخـتالف كـرد   ، مفرّق است يا مرّكـب     ،اين تشبيه و تمثيل    اينكه   در

  . در تمثيل اول گذشتاختالف
 نسبت  ، جمله يجزئي از اجزا   براي هر    ، بر اين اساس   ؛دانند  مي ق آن را مفرّ   گروهي،

  . وجود داردشباهتي ،به حالي از احوال منافقان در اسالم
 نيازي به وجود تشبيه بين اجـزا نيـست و         گويند   ، مي  نيز آن را مركب دانسته     گروهي
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 اين جملة مركب از يك سو و ميان حال منافقان از             معناي اي ميان »وجه شبه «تنها وجود   
  هر كس به بيان چيزي پرداخته كـه         ، از اين رو   ؛ي ديگر  است و نه چيز    كافيسوي ديگر   

  .توان آن را وجه تمثيل گرفت مي
دو و يـا    به معناي امتناع اجتمـاع آن     ،ق و مركب   تقسيم تشبيه به مفرّ    ،به نظر نگارنده  

 بليغـان مـسكوت     سـخن  است كـه در      بحثي ، بلكه اين  ؛دو نيست  وجوب جمع ميان آن   
  .مانده است

 كه اين آيه هر دويِ تشبيه مركب و مفـرق را  ـ آيد  هم مياينجا ـپيش از اين گفتيم  
 آورد بـا آن زمـان كـه غيـر آن را             مـي   آنگاه كه خداوند مثـالي     ،با هم دارد و براي همين     

   .آورد تفاوت دارد مي
  

  وجه دوازدهم

  و وجه تشبيه در آيهمنظور از تشبيه 
 مـسلمانان و رئـيس   ،اسـالم رويـاروي   ـ  در امور مختلفـي  ـ  ترديدي نيست كه منافقان

ي تو بـال و سـخ     شدند و فـساد       مي  مزاحم آنان  گوناگونيايستادند و از جهات      اسالم مي 
  مـردم بـين  و شـك در  سرگرداني ، شُبهه ـ  و بويژه در آغاز طلوع اسالمـ كردند  ميپارب

فـردي   چه بـسا  ؛ نقش نبسته بودان در دل و جان آنهنوز حقايق اسالم   زيرا ،انداختند مي
 سـاختند،   مـي  هايي كه منافقان    شدن به مصيبت   دليل گرفتار  به   شبآورد    مي  اسالم صبح

 قـرآن از    ،گونـاگون هـاي      و به خاطر همـين مـصيبت       شد  مي و مردد  و سرگردان    دو دل 
 راه و   يننيكـوتر  زشت آنـان را بـه        كارهاي و   عقايد پنهان آنان پرده برداشت و       حالتهاي
 آنان اسـت    ي رفتار بد و   كاررآن در اين امثال به زشتي        نگاه ق  ،بر اين بنا ؛ شرح داد  روش

 ميـان مـسلمانان     در و   بود تا اسـالم پـيش رود       حفظ اصل اسالم     از آن،  اصلي   مقصودو  
 شكلشان و ديگـر مـصالحِ       ، وحدت آنان  ، حفظ اسالمِ مسلمانان موجود    برايو  نفوذ كند   

  . بوده است،مترتب بر آن
 بيان حال فريبكارانه و     ،در اين تشبيه  صلي  ااز آنچه گذشت به دست آمد كه مقصود         
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 كشاند،  مي  به هالكت و مرگ    اي كه  آزار دهنده  پليد باطل و     اهدافناپايدار آنان است كه     
  .در آن پنهان است

  

  وجه سيزدهم

  پيرامون بيان اين تمثيل
  آراي ،تـشبيه وجـه   شـرح    و در    انـد   هكـرد  اخـتالف    ،نظران در بيان ايـن تمثيـل       صاحب
 ذوقيـات نفـساني و ادراكـات        ، اين اختالف  ريشه و سرچشمه   و   اند  هيدا كرد اي پ  پراكنده

 ظلمـات   ، صيب مثلي بـراي اسـالم      :اند  هق گفت تشبيه مفرّ بيان   در جايگاه    پس ؛آنان است 
  و رعد و برق دو مثل بـراي چيزهـايي اسـت كـه از آن                 آنها مثلي براي نفاقِ درونِ قلب    

 اينكـه    يا 2.اسالم و ظلمات مثلي براي فتنه و بالست       برق مثلي براي     اينكه    يا 1.ترسند مي
 ظلمـات مثلـي بـراي اسـالمِ         ؛ اسـالم در آن اسـت      زندگي همان باراني است كه      ،صيب

 خون آنان   حفظاز  آنچه در اسالم     رعد مثلي است براي      ؛منافقان وكفر دروني آنان است    
 ،هايي كه در آن است     و نيز برق و صاعقه    . است  با مسلمانان در نكاح و ارث      معاشرتو  

  3.مثلي براي آگاه كردن مردم از عذاب دنيا و آخرت است
گيـر    گريبـان  بـه حقيقـت    برق و صـواعق      ، رعد ، ظلمات ، صيب :همچنين گفته شده  

ايـن سـخن و     . المثلي بيـان فرمـود      ضرب بارا  داستان آنان   برخي از يهود شد و خداوند       
  4.اند هيت شد ابن عباس و حسن روا، از ابن مسعودسخن پيشين

كردنـد و ظلمـات       مي  صيب براي ايماني كه منافقان اظهار      :همچنين گفته شده است   
 براي خيراتي كـه از      ،كردند و برقي كه در آن بوده        مي براي ضاللت و كفرشان كه كتمان     

 كـه در    دسـت  از ايـن     پندارهاي ديگـري   و   5رسيده مثل زده شده است      مي اسالم به آنان  
                                                 

 .87 ، ص1 ، ج البحرالمحيط.1
 .مانه .2
 .همان .3
 .همان .4
 .همان .5
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  .ستتفاسيرِ مفصل آمده ا
 رعـد و    ، ظلمـات  و در آن   آيد، مي وقتي باران    :اند  هدر جايگاه تشبيه مركب نيز گفت     و  
 همـراه بـا      ظلمـت بـارانِ    ، ظلمت ابر، ظلمت شـب     : سپس اين ظلمات   وجود دارد؛ برق  

 در چنين شرايطي آنان انگشتان خود را از تـرس مـرگ             شوند،   مي با هم جمع   ها؛  صاعقه
 ، بنـابراين خداونـد    ؛افتنـد   مـي   سخت سرگردانيدر  و   دهند؛  ميخود قرار   هاي    در گوش 

و اضطرابند تشبيه   سرگرداني  حال منافقان را به حال چنين كساني كه در چنين حالتي از             
 آن دستة   نادانيِ آنان را به     ناداني ،اند  هكه آنان راه هدايت را گم كرد       آنجاكرده است و از     

  1.گرفتار در آن ظلمات تشبيه كرده است
 سودمندي آن   ، ولي در آن حالت    ، سودمند است  طبيعت خود، باران به    ديگر،احتمال  

بـه   اينكـه   سودمند اسـت جـز  ، اظهار آننگاه اظهار ايمانِ اين منافقان از ؛رود  مي از ميان 
 بـراي  درسـت، اخالص و نيـت    نبود   همراهي آن با پليدي باطن و تباهي درون و           جهت
  2.ستا آور زيانآنان 

 ـ پـس   به خاطر ترس از مرگ و كشته شدن ـ  ن عادت منافقان چوديگربه احتمالي 
 فـرود  خداوند حال باطل آنان را به حال كسي كه ايـن امـور بـر او    ، از جهاد بوده  ماندن

 را از خـود برانـد تـشبيه         هاهايش آن  ده و خواسته با قرار دادن انگشتان خود در گوش         آم
  .كرده است

 هـر چنـد كـه بـه         ،ه آن حوادث آسـماني    يك احتمال هم آن است كه اين مبتاليان ب        
 ولـي مـرگ از   ،از مرگ و هالكـت رهـايي يافتنـد   ها   قرار دادن انگشتان در گوش   جهت

  زيرا آنان هر چند؛ يهوديانِ منافق نيز اينچنين هستند؛كند  ميپشت سرشان آنان را تهديد
 ، زشـتي   ولي مـرگ و    ، خود را از مرگ و هالكت برهانند       هاي به اسالم در آمدند تا جان     
  .كند  ميآنان را از پشت سر تهديد

  3.ديگري از وجوه تخيلي ذكر شده استلهاي  احتما، براي توجيه تشبيه مركب

                                                 
 .77 ، ص2 ، ج التفسيرالكبير.1
 . رجوع كنيد77، ص2احتمالهاي مختلف به تفسير كبير، ج پيرامون .2
 .88 ، ص1 ، ج البحرالمحيط.3
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از نگاه كردن به حال منافق و  ـ  طور كه پيش از اين اشاره شد همان ـ  به نظر نگارنده
 بـا كتمـان      و به مقصود وي از نفاق و اظهار ايمـانِ همـراه            دهد   مي به كارهايي كه انجام   

 اگر به حركات و كارهاي منافقان در مدينه نظر          اكنون شود؛   مي  روشن ، وجه تشبيه  ،نفاق
 در حالي كـه بـه       ، كارهايي از قبيل اظهار اسالم و ابراز پيوستن به جرگه مسلمانان           :كنيم

 ، ولي در همان حالِ فريبكارانـه      بود مسلمانِ واقعي و مؤمن حقيقي       حال آنها، حال  ظاهر  
 اساس توحيد و    نابودي به ايجاد فتنة منتهي به       ، تحريك ضد اسالم و مسلمانان     ،به فساد 

 خـود را از     همـان زمـان،    شريعت و يكتا پرستي مشغول بودنـد و در           ، بنيان دين  يويران
 از سوي رئيس اسالم و مسلمانان متوجه آنـان شـود            توانست  مي  كه اي كشندههاي     ضربه

توانـستند چنـگ      مـي  ي كـه  خودشان به هر چيز   كردند و براي محافظت از        مي محافظت
 رسوايي و روشـن شـدن مـرام و مقـصودشان            ، زشتي سبب هر چند كه آن چيز       زدند مي
  .، زيرا هدف نهايي آنان همان حفظ خويشتن بودشود

ق و مركـب بـه       وجه تشبيه مفرّ   آشنايي پيدا كني   آنان   تهاي و حال  ويژگيهار اين   ب اگر  
  .شود  مي روشن،بهترين وجه

 شـهادتين همـان     اظهـار  ؛ب ابراز اسالم از سوي آنان همان پيدايش باران و صـي           پس
ـ  هـا  نا آن بـار   همزمـاني شان همـان      حالت منافقانه  همزماني ؛ها نابارهاي    ه قطر ريزش  اب

 چيرگـي  همـان    ، آن حالـت بـر اظهـار اسـالم در تبـاه سـازي              چيرگي ؛حوادث آسماني 
فروبارنـده و خيـرات     هـاي     و آب هـا     و ثمره ها    ميوهبالياي آسماني بر تخريب     همزماني  

 مراقبت از خودشان در نفـاقِ پنهـاني و زوايـاي كارهـاي زشتـشان همـان                  ؛مورد انتظار 
چيرگـي  هـاي     آذرخشو  ها     برق ، رعدها ،ها تاريكيمراقبت بالديدگان از خود در خالل       

 از مرگ و    فرار براي بر فوايد باران و اسالم و ايمان با قرار دادن انگشتان در گوش               يافته
نـسبت   آنها    نفاقِ آشكار  با به اسالم    چنگ زدنشان  ؛نيستي و ترس از كشته و نابود شدن       

هايـشان كـه      با قرار دادن انگشتان خود در گوش       گروه آن   دستاويزبه رئيس اسالم همان     
 توانـد   مـي نفاقشان ن  اينكه    ريشخند و هتك حرمت است و نيز غفلتشان از         بساناين كار   

خواستند بـا روش سـادة        مي  همان غفلت آن گروه است كه      ، مرگ نجات دهد   آنان را از  
  . خود را از مرگ و نابودي نجات دهند،انگشت در گوش كردن
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 سـرگرداني    و  آنان در جوامع بـشري     ارزشي  بي و ياعتبار  بي ، بر آنچه ذكر شد    افزون
زاري   ي و بـي   ، دور انـد   هي كه به آن گرفتار شد     آنان در كار خود و در رسوايي و افتضاح        

 و دسـت    انـد   هكـرد    پشيماني آنان از آنچه با اسالم و مسلمانان        ، انساني از آنان   سرشتهاي
ودنـد بـه   در حـالي كـه اميـدوار ب       و رفتارهاي نسنجيده آنهـا       هايشان، به آرزو  نيافتن آنها 

 ،در مجمـوع ها   همة اين؛غافل بودند و از همه چيز  رسند اهداف خود ب   برترين و آخرين  
 هر چند كه در آن باليـا بـاراني           طبيعي است؛  ييا به آن بال   گروه گرفتار ه حال آن    شبيه ب 

 در هر حـال خداونـد بـر         ؛رود مي ات اميد خيرات و برك    در آن از آسمان وجود دارد كه      
  .آنان از هر سو احاطه دارد

  

  وجه چهاردهم

  احاطة خداوندحقيقي بودن 

 در مـورد حـق      ، زيرا  احاطـه    ؛اند  هكرداق  اتف» و اهللا محيط بالكافرين   «بر مجاز بودن آية     
  .تعالي مربوط به احاطه علمي يا احاطه قدرت و سلطنت است

 اسـت و آن اعـم از        )چيرگي( استيالء همان ، حقيقت احاطه  حق مطلب اين است كه    
 خداونـد تعـالي بـر       چيرگـي  نفس بر قـواي خـود و         چيرگي  و ظاهري،   صوري چيرگي
در مفهـوم   وم استيالء و احاطه در لغت و نبود مجـاز  و اين بنابر مفه   . خود است  آفرينش

  .افرادي است
احاطـة   اينكـه     به دليـل   شود؛   مي آينده بررسي هاي     در بحث  ،در إسناد  اما گمان مجاز  

. دو عين ذات احديت الهي هستند       زيرا آن  ؛علم و قدرت خداوند تعالي نيز جايز نيست       
 ،ايـن موضـوع  . احاطة فعلـي اسـت   ـ  سبحانه ـ  بنابراين نظرشان اين است كه احاطة او

  . بررسي خواهد شد، از اينپس ،اهللا شاء إن
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  وجه پانزدهم

   مثالدر ،ذكر احاطه خداوند

 و پيش از    ه،جملميان دو   » و اهللا محيط بالكافرين   « وجه و دليل آمدن جمله معترضه     در  
  .اند هاي در شرح آن گفت سخنان گوناگون و پراكنده مثالِ دوم پايان يافتن

 آن را   ، محافظت بر اواخر آيات و تفنن به دگرگـوني اسـلوب كـالم             ،ه نظر نگارنده  ب
 مقاصـد پنهـاني بـد       بـا  اين مثـال   گوياي آن است كه      افزون براين،  ؛ است خواستار شده 

تـوان حـال پنهـاني        مي  گمان كند چگونه   كسي نيست كه    دهبنزي و   .مطابقت دارد منافقان  
خداوند زيرا   ؛اند  هآشكار نكرد امر خود را    حال  آنكه آنان    با ؛منافقان را با تشبيه نشان داد     

  ! احاطة كامل دارد... و آناني ها نا مقاصد و زواياي پليد ج، ملكات،تعالي به احوال
 آنـان كـه  و تـصميم   هرسـاند كـه اراد   مـي » واهللا محـيط بالكـافرين  «جمله همچنين  

را  خـون خـود      ان و جايشان  ه  نفاق يا با قرار دادن انگشتان خود در گوش         باخواهند   مي
 زيرا خداونـد از هـر       ؛ناكافي است ها    از خطرها و مهلكه   حفظ كنند براي نگاهداري آنها      

  .سو بر كافران احاطه دارد
خواهد بـاطن و درون آنـان را         مياست كه   دليل  از منافقان به كافران به اين       تعبير  اما  

  همچنـين ؛ر استفاده كرده استرو نمايد و به همين خاطر به جاي ضمير نيز از اسمِ ظاه      
برنامـه و   حق مطلب را نسبت به مؤمنان به طور كامـل ادا كنـد تـا چيـزي از                  خواهد مي

  . خداوند تعالي آنان را خوار كند پنهان نماند؛آنها بد منافقان بر نقشه و قصد و نيت
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  فقه

  پيرامون كفر منافقان
 ق كـه اظهـارِ اسـالم و كتمـانِ كفـر           آيا اهل نفـا    اينكه    در 1در ذيل برخي از آيات پيشين     

 حالل بـودنِ ذبـحِ آنـان و         ، بودن پاك   :كنند محكوم به اسالم بوده و آثار و احكام آن          مي
 نجـس   :محكوم به كفرند و آثـار كفـر        اينكه   و يا شود     مي  بر آنان مترتّب   ،پيوند زناشويي 

 ،ريمـه در مجمـوع    از اين آيـة ك    .  اختالف نظر فقها بيان شد     ، است بار بر آنان    ...، و بودن
 زيرا عبـارت قرآنـيِ      ؛روند  مي كه آنان در نظر اسالم از كافران به شمار        شود     مي مشخص

 اين مدعاست و اين توجيه كه آنان از نظر لغـت و يـا              گواه بر » و اهللا محيط بالكافرين   «
فهـم عرفـي از آيـه        ، زيـرا  ؛ نيست سخن تمامي  در اثبات،  كافرند نه    بوتثدر مقام   اينكه  

هـستند،   اسـالم    داللت كند كه آنها محكوم بـه حكـم         دليل   اگر آري، آن است؛ برخالف  
و بـه حـسب آخـرت        بوتث در مقام     كه آنان  ؛وجه با آيه جمع كرد    اين  توان آن را به      مي

  .باشند  ميكافر و به حسب احكام سياسي و ظاهري مسلمان
اردادنِ انگـشتان   تتمة مثال بوده و كساني كه با قـر    ، كه آيه  اين احتمال نيز دور نيست    

داننـد كـه      كافراني هستند كه نمـي     سازند  مي دورهايشان خود را از مرگ       خود در گوش  
 بـه   از اجل محتـومِ خداونـدي        توان نميمرگ و زندگي به دست خداوند تعالي است و          

  .پناه برد يكس ديگر
ة و اگـر جملـ    شـود     مـي  تأييد مثال دوم است     كه دنباله  ، آية بعدي  با اين  احتمال   اين

 با جملـة  شود بين دو قسمت مثال،  ميداشته باشد، موجب  مذكور ارتباط با حال منافقان      
جـايي بـراي اسـتدالل بـه آيـه            اين احتمال  با توجه به  بر اين   بنا ؛ديآ  پيشفاصله  اجنبي  
  . نيست

 اعم از منافقان و مبتاليانِ به آن باران است نيـز مـانعي              ،مراد از كافران   اينكه   احتمالِ
  . وجود ندارد،اي كه استدالل تمام شود  به گونه،ولي راهي براي تعيين آن در آيه ؛ندارد

                                                 
 . بقره، بحث فقه8تفسير آيه  :رجوع كنيد به .1
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 تـا  باشـد » و اهللا محيط بهم« آيه به صورت مناسب بود چنين به نظر بيايد كه  چه بسا 
 ولي عدول از ضمير به اسم ظاهر، براي اشاره به اين اسـت   رود؛ تتمة مثال دوم به شمار    

 هر چند كه آية بعدي هم از توابع آن          ؛انِ آن روشن شده است     تمام و بني   ،كه اساسِ مثال  
  .  خوب تدبر كردبايست مي از اين رو ،است
  

   تشريح مفاسد فاسقانبرايجواز تمثيل 

 جواز شرعي تمثيل براي تشريح مفاسد فاسقانِ فسادكننده در زمين و براي             ،از اين آيات  
زيـر پـرچم     هر چند  آنـان       شود؛   مي نباطبرداري از درونِ پليد و اهداف بد آنان است         پرده

 رواكنند رسوا كردن آنـان در ميـان مـردم             مي  به احكام آن عمل    در ظاهر  و   اسالم باشند 
اقدام بـه  برجواز گفته شود اين آيات  اينكه    مگر وجود ندارد؛ است و براي آنان احترامي      

 نظم و اختاللب  به ويژه هنگامي كه اقدام وي موجداللت ندارد؛اين كار براي هر كسي     
  .شوددر جامعه فساد 
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  مباحث عقلي و فلسفي

  مسألة نخست

  پيرامون استناد حوادث جوي به آسمان
 ...هـا و   تگرگ، رعدها،ها  صاعقه،ها  برق،ها ناحوادث آسماني و جوي مانند بار   اينكه   در
 ،ني مادي مرتبط هستند يا به عوامـل آسـماني و مبـادي فوقـا              علل زميني و    هاي ريشهبه  

كساني كه به نظر دوم اعتقاد دارند براي اثبات ادعاي خود           . شده است  اختالف   آنهاميان  
داللـت  » أو كصيب من الـسماء    «گويند كه عبارت قرآني       مي كنند و   مي به اين آيه استناد   

يي كه  استناد اين امور را به بخارها     آيه   و   گيرد ريشه مي  اين حوادث از آسمان      كند كه  مي
 زمينـي، و ديگـر عوامـل   رود  بـاال مـي   پرتوهاي گرم خورشـيدي بـر زمـين          تابش اثر بر

  .داند نادرست مي
 علل غيبيِ الهي و مالئكة مدبر رحمـاني         بهكه اين امور    ديگري را دانستي    نظر   ترپيش
 آثار و اخبـارِِ روايـت شـده از عامـه و خاصـه بـه صـاحب                   نظر بنابر و اين   دارد،   استناد

  .ده استشريعت اسالمي نسبت داده ش
 اخيـر   نظـر  ديگري بـه     گروه به نظر دوم و      دانشمندان،ي از   گروه اينكه   انگيز شگفت

طور كه   نازيرا هم  باشند   انديشيده ،در كنه مسأله و جانِ كالم      اينكه    بدون ؛اند  ه شد معتقد
صـحيح   اسـت و بـر فـرض         شك نادرست  مواردي بي  حجيت اخبار در چنين      بيان شده 

و همـراه بـا     سـنخ بـا علـل طبيعـي           اشاره به علل الهيِ هـم      ، منظور از آن   بودن روايات، 
 كـه  ولي اين پنـدار  .اند  مشترك در آن حوادث زميني و آسمانيهمهكه باشد    مي حوادث

 ، تنها معلول عوامل غيبي الهـي هـستند        ،طبيعيواسطة علل و عوامل      بدونِ   ،اين حوادث 
  .پنهان نيستاهلش بر  است و نادرستگماني 

اين آيه و برخـي      اينكه    مبني بر  2ديگران و   1 فخر رازي  مانند ديگر   وهيگر اما عقيدة   
                                                 

 .79 ، ص2 ، ج التفسيرالكبير.1
 .82 ، ص1 ، ج الكشاف.2
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 آسـماني و غيـرِ      به عوامـل طبيعـي     ،آيات ديگر داللت دارند كه اين امورِ جويِ آسماني        
انـسان  است كه    تجربة عيني    مسائلها    زيرا اين  ؛ است آورتر شگفت ،زميني مرتبط هستند  

، انديـشه  بـدون نيـاز بـه نظريـه پـردازي و       ،اها و در سواحل درياهـ     ن را در باالي كوه    آ
  .مشاهده كرده است

   ؛ ايـن مـسائل در روزگـار مـا روشـن و حـل شـده اسـت                  ، بر آنچه ذكر شـد     افزون
   از امـور مـصنوعيِ      ،ابر و بـاران بـه وسـيلة اشـعة خـاص و حـرارت معـين                 اينكه   براي

اثبـات نظريـة    در مقـام    » أو كصيب من الـسماء    « عبارت قرآني    ، بنابراين ؛اختياري است 
چنين باشد كـه     ، بهترين وجه  و شايد  ؛مذكور نيست و ما پيش از اين به آن اشاره كرديم          

چيـره  بـر آنـان     تند آنها را فرا گرفته و       آن باران   رساندن اين مطلب است كه      آيه به    نگاه
  .استشده 
  

  مسألة دوم

   شايسته براي حق تعالي وجودپيرامون
مطرح شده اسـت، بحـث وجـود     ،ي از مؤلفات عرفانياز مسائلِ عقلي كه بويژه در برخ     

ال بشرط « كه حكيمان از آن به  است كه آيا آن، همانگونه   حضرت حق شايسته و سزاوار    
ال بشرط  «آنگونه كه عارفان از آن به        اينكه   كنند وجود خاص است و يا       مي  تعبير »قسمي
  . وجود مطلقِ عام است،برند  مي نام»مقسمي

ــر چــون  ــكه ــوق از دو ي ــسلك ف ــشه خدشــه و ،م ــه نمــي ؛ دارداي  مناق ــوان   ك   ت
   اسـت كـه     محـدوديت  مـستلزم    ،فـرضِ وجـود خـاص      اينكـه     به دليـل   ؛ پذيرفت آن را 

  ن و نـازل    يپـاي  بـا وجـودات      مباشرت ، و فرض وجود مطلق    ؛ ممنوع است  به حكم عقل  
  خـارج   و مباشـرت داخل در اشياست ولـي نـه بـا     ـ  سبحانه ـ   آنكه اوبا را همراه دارد؛

  داخـل در اشياسـت نـه     ـ  جـل و عـال   ـ  او. جـدايي ست ولي نـه بـا مفارقـت و    آنهااز 
ــزي و خــارج از   ــزي در چي ــد دخــول چي ــزي از  آنهامانن ــد خــروج چي ــه مانن   ســت ن
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ق و مبدأ وحي تنزيل و روح ي امير حقا،آنگونه كه سلطان معارف ـ  سبحانه ـ   او1.چيزي
 در  2.خـارج  آنهـا  داخل است و نه از       ، نه در اشيا   :دفرماي مي) ع(األمين اميرالمؤمنين علي  

نظري استوار و محكم وجـود دارد       اين خصوص به جز آنچه گفته شد سخني درست و           
  .كنيم  ميرا اشارهتعالي ـ در جاي ديگر مشروح آن  شاءاهللا انكه ـ 

بـر كـافران و     در آيه   از استناد احاطه و استيال به ذات مقدس خداوند تعالي           و گاهي   
 نظرِ اهل ذوق    هاي از پشتيبان  اين آيه    و رسد؛  مي حق به مشام   وجود مطلقْ بودن     يگراند

  .شود  ميو عرفان
 امـر و وصـفي از اوصـاف         ، كه احاطة خداوند تعالي به اشيا      تحقيق مطلب اين است   

 پس آنگاه كه حـضرتش بـه   ؛تجلّيِ ذاتي دارد ـ  سبحانه ـ  است و او ـ  سبحانه ـ  ذاتي او
حقيقت فعـل و    كه همان    عين وجود آن اشيا      ،اش به اشيا    احاطه ،جلي كند  ت »محيط«اسم  

  نخست : داللت دارد  چيز اين آية شريفه بر دو       ،بنابراين باشد؛  مي حق اوست تجلي فعلي   
 ،بر اشـيا احاطـه دارد   اينكه ذاتي موصوف به احاطه است و دوم ـ  جل جالله ـ  اواينكه 

 از معـاني اندكاكيـه و امـور معلَّـق بـه ذات              ستفعلي او تجلي  همان  اش كه    ولي احاطه 
رو  همـين    از بر آن حكـم كـرد و         ،توان با احكام نفسيِ اسمي     احديت الهي است و نمي    

 ،احاطـه دارد به حقيقـت   اما آنچه كه ؛محيط به اشياست ـ  سبحانه ـ  كه اوشود   ميگفته
جـاري  فعل اوست كه در او فاني و احكام و خواص و آثـارش بـه سـوي آن سـاري و             

 زيـرا حقيقـت     شـود؛    مـي   به او نـسبت داده     به حقيقت  ، همة آن  ،است و به خاطر همين    
 پـس بايـد در آنچـه گفتـه شـد             و خواستار آن است؛    كند  مي  آن را اقتضا   ،اندكاكيه و فنا  

  . شودبراي تو روشن معارف الهي هاي پيچيدگي كرد تا انديشه

                                                 
 .306 و 285التوحيد، ص :  بهنگاه كنيد .1
 .186 خطبة ،274 ، ص صبحي صالح، نهج البالغه:رجوع كنيد به .2
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   تفسير و تأويل

  و مسالكها  بنابر مشرب
  باريونمسلك اخ

 و دليـل روشـن بـر        )ص( اي محمـد   ، پيامبريـت  برهـان يعنـي   » أو كصيب من السماء   «
 كـه بـر عهـدة او    يتسياسـ  و دادي قـرار  كـه   جايگاهي براي   ،)ع(سزاواريِ برادرت علي  

  .»فيه ظلمات و رعد و برق« مانند باراني سخت است كه ،گذاشتي
 است و كساني كه ايـن        همانگونه كه در اين باران اين چيزها       )ص( اي محمد  :فرمود

تـو اي    اينكـه     و از  )ع(بيعـت علـي    رد  اينـان نيـز در     ،ترسـند   مي باران دامنگيرشان شده  
 كه در اين باران و رعد كسي  همان مانند. اند  هراسان، بر نفاقشان آگاه شوي  )ص(محمد
  آيـد فـرود  بـر او  ، قلبش را از جا بكند و يا برق و صـاعقه    ،رعد اينكه    از  است و  و برق 

 سبب كشتن آنـان و بيچـارگي و         ترسند كه به كفرشان پي ببري و        مي  اينان نيز  ،ترسد مي
 و تهديد تو را آنگاه      نانشك  بيعت نسبت به  تو را    نفرينلذا آنگاه كه    درماندگي آنان شود؛    

يجعلون أصابعهم في آذانهم مـن الـصواعق        «شنوند    مي كه از احوال آنان خبردار شدي     
 به  يارانتو تهديدت را نشنوند و رنگشان تغيير نكند تا مبادا           لعن   اينكه   تا» حذر الموت 

خاطر آثار ترس و اضطرابي كه بر چهرة آن منافقان پديدار شده بدانند كه منظور از لعن                 
  !اند ه آنان بود،و تهديد

 دارد و اگـر اراده كنـد نفـاق          قدرتيعني خداوند بر آنان     » و اهللا محيط بالكافرين   « 
 فرمـان   قتلـشان  بـه نمايـد و تـو را         مـي  كند و اسرار آنان را رو       مي كارمنافقان آنان را آش   

  1.دهد مي
 عليه السالم، از رعد پرسـش       ،نقل شده كه از امام صادق      از ابو بصير     الفقيه كتاب   در

اسـت   در ميان شتران     ،شتربان  مرد بسانآواي رعد   « :گويد؟ امام فرمودند    مي كرد كه چه  
                                                 

 .133 ـ 132، ص )ع(تفسير منسوب به امام عسكري .1
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هـاي    شـالق « : بـرق فرمـود    حـال  و در جـواب      »رانـد   مي ار آنها ،هايهاي    ،  فريادكه با   
زنند و آن را بـه سـوي جـايي كـه       ميابر را آنها است كه با    فرشتگانشكافندة در دست    

   1.»رانند  مي به پيش،خداوند باريدنش را مقدر فرموده
  2.» تازيانة اوست، و برقفرشته صداي ،رعد« :كند  ميدر روايت بعدي نقلو 

 بزرگتر از مگـس و كـوچكتر از زنبـور           اي فرشته صداي   ،رعد« :تو روايت شده اس   
سبحانَ من يـسبح    :  است كه بگويد   سزاوارشنود    مي  و هر كس كه صداي رعد را       ؛است

منزه است خـدايي كـه رعـد بـه سـپاس او و فرشـتگان از                  3؛الرعد بحمده و المالئكةُ من خيفته     
  . »كنند  ميخشيت او را تسبيح
و ايـن دسـته از روايـات         ، مورد درستي و نادرسـتيِ مطالـب مـذكور         درپيش از اين    

  .شدسخنان بحث 
  
   اصحاب حديثمسلك

 صيب بـه معنـاي مطـر    ، به جز عبدالرحمن بن زيد،به نظر همه  » أو كصيب من السماء   «
 كه در آن بـاران وجـود        داند   مي  و سفيان هم صيب را چيزي      .استاز آسمان   يعني باران   

  .دارد
 ابر  ، است كه با صداي خود     اي فرشته رعد   :از مجاهد نقل شده   »  رعد فيه ظلمات و  «

  و از ابو صالح نقل شده كه رعد ملَكـي از مالئكـه اسـت كـه تـسبيح                   .دران مي سخترا  
كه  موّكل بر ابر است كه همانند شتربان         ةفرشت رعد   :گويد   مي شهر بن حوشب  . گويد مي

 هرگاه ابري با ابري مخالفت كند بر        ،برد  مي تسبيح جلو با   ابر را    راند،  مي شتر را با حدي   
كـشد و     مـي  كشد و هرگاه سخت خشمگين گردد آتش از دهانش زبانه           مي سر آن نهيب  

  .ايد هايي است كه ديده آن همان صاعقه
                                                 

 .9، حديث 334 ، ص1، ج  الفقيه.1
 .10همان، حديث  .2
 .11همان، حديث  .3
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 باشـد   مي يعني نامش رعد؛ است فرشتگان از   اي فرشته »رعد« :از ابن عباس نقل شده    
 اسـت كـه بـا    اي فرشـته  رعـد  :ز وي نقل شـده  همچنين ا،شنويد مي صداي او را   و شما 

 اسـت و    اي فرشته رعد نام    :همچنين از او نقل شده    راند؛    مي را سخت تسبيح و تكبير ابر     
 ابرهـا   ،زنـد   مي چنين صدايي به خاطر تسبيح اوست و آنگاه كه بر سر ابرها سخت تشر             

 بـين آنهـا   ازها  كنند و صاعقه  ميدستخوش آشفتگي و سراسيمگي شده و با هم برخورد 
 اسـت كـه هماننـد حـدي     اي فرشته رعد :قول چهارمي هم از او نقل شده . آيد  مي بيرون

  .راند  مي ابرها را، با تسبيح گفتن، براي راندن شترانش،خوانيِ شتربان
: گويـد   مـي رمـه  و عكْ.زنـد  را سخت مي است كه ابر اي فرشتهرعد : گويد   مي مجاهد

 ابرهـا   ،كند  مي  شتران را جمع   ،مانند آنكه شترچران   در ميان ابرهاست و ه     اي  فرشتهرعد  
 از  اي آفريدهرعد  : گويد   مي قتاده.  وي سخني ديگر نزديك به همين دارد       ؛كند  مي را جمع 
. اسـت  ـ  سبحانه ـ   اوفرمانبردار است كه گوش به فرمان و  و جلّخداي عزّهاي  آفريده
كند و    مي را جمع  آنها او   استمأمور راندن ابره  است كه    اي  فرشتهرعد  : گويد   مي عكرمه

 نقلِ قـولِ پـنجمِ ابـن        ، و آن  داند  فرشته مي مجاهد او را    .  صداي تسبيح اوست   ،اين صدا 
رعد ملكي است كه همانند داد       اينكه    ابن عباس قول ششمي هم دارد و آن        .عباس است 

د را   رعـ  ،وي در قول هفتمي   . كشد  مي كشيدنِ چوپان بر گوسفندانِ خود بر سِر باران داد        
  .داند  ميباد

 سـخنِ ابـن   ،رانند و اين  سخت ميابرها را آنها كه با    فرشتگان،يعني تازيانة   » و برق «
 سخت  ابر را با آنفرشته،اي از نور است كه       تازيانه ، برق :دينگو  مي ديگران. عباس است 

 دانـد؛   مـي » از آب « و در تعبيـري ديگـر آن را          »آب« آن را    جايي،ابن عباس در    . راند مي
 محمد بن مسلم طـائفي    .  يعني درخشش فرشته   دانند حركت فرشته مي  ديگران هم آن را     

 گاو نر، عقـاب و      ، چهرة انسان  :است با چهار چهره    اي  فرشتهام كه برق     شنيده« :گويد  مي
 ، شعيب جبائي  ».آيد   مي خود را تكان دهد برق به وجود      هاي     بال ،شير و هرگاه اين ملك    

   . نزديك به همين داردسخني
   خداونـد كـافران را در       ،آنگونه كـه از مجاهـد نقـل شـده         » و اهللا محيط بالكافرين   «

  و عـذاب    خـشم    ، خداونـد  ، و آنگونه كـه از ابـن عبـاس نقـل شـده             آورد  مي گردجهنم  
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  1.خود را بر سر آنان فرو خواهد آورد
  

  مسلك اصحاب تفسير و نظر

فيـه  « سـوي بـاال   و ابـري از   بـاران داراي ]ابـر [  يا ماننـد   :يعني» أو كصيب من السماء   «
 تاريكي انباشـتگيِ ابرهـا و تـاريكي         ، تاريكي شب  : سه تاريكي است   ،كه در آن  » ظلمات

 مثـالي بـراي توضـيح       ،و در آن رعـدي و برقـي اسـت         » و رعد و بـرق    « ها ناتراكم بار 
  .كم بباردگاهي  زياد بر سر او ببارد و گاهي باران بر او كه فراگيري ابر و

  ؛ فـي آذانهـم   « از انگـشت خـود را        بخـشي  دهنـد   مييعني قرار   » ميجعلون أصابعه «

  و هــا  از تــرس صــاعقه» مــن الــصواعق« و حلقــه ظــاهري شــنوايي خــود »هــا در گــوش
  بـه خـاطر فـرار از مـرگ و تـرس از نيـستي               » حذر الموت « زده و منجمد    ريزشهاي يخ 

ــ » اهللا محــيط بالكــافرين و« ــافران احاطــه دارد و همچنانك ــر ك ــد ب   ه محــاط و خداون
ــاً ن ــد مــيحقيقت ــد   توان ــزي از دســت خداون ــز راه گري ــان ني ــرون رود آن    از محــيط بي

  .ندارند
از » مـن الـسماء  « مثل آنان ماننـد بـاراني   ،يعني» أو كصيب « :نزديك به همين تفسير   

هـايي    تـاريكي ،در آن» فيـه ظلمـات  «.  كه از زمـين اسـت  شود گمان  نبايد ؛آسمان است 
و رعـد و برقـي اسـت كـه از           » و رعـد و بـرق     «اشته شده   سخت و برخي بر برخي انب     

قـرار  » يجعلون أصابعهم « ،آيد   مي  مثبت و منفي به وجود     ]برق[ برخورد نيرويِ آذرخش  
 شـدت   جهـت   خـود بـه     هـاي     در گـوش  » فـي آذانهـم   «را   همة انگشتان خود     دهند  مي

از  ،»عقمـن الـصوا   « تا چه رسد به ديگر امـور         ؛آگاهيشان از امور روشن   نا و   سرگرداني
 و  رسـد    مي و به زمين  آيد     مي كه از تماس بارهاي مثبت و منفي به وجود        ها    قبيل صاعقه 

 از هالكـت و     دورياز تـرس مـرگ و از بـراي           ،»حـذر المـوت   « .كند  مي با آن برخورد  
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 گيـرد و مـرگ و زنـدگي را انـدازه            مـي  را هـا  نا خداوند تعالي است كه ج     و ؛ها مصيبت
 ـ  سبحانه ـ   پس همو؛و دوري از مرگ سودي براي آنان ندارد فرار از اين رو ؛ردگذا مي
  قدرت دارد و بـر آنـان و همـه كارهايـشان اقتـدار كامـل       احاطه دارد و برآنها  كافران  بر  
  .دارد

 حكايـت بـاراني از آسـمان        ، آنـان  داستانيعني  » أو كصيب « :نزديك به همين تفسير   
و رعـد و    « اسـت    از هر سو  ت و   هايي بسيار سخ    تاريكي ،كه در آن  » فيه ظلمات «است  
و صـداهايي كـه در خـالل آن    هـا   و بـه خـاطر پرتـو   ست ها ودر آن رعدها و برق  » برق
بعـضي از   » يجعلون أصابعهم في آذانهـم    «شود     مي ديده و شنيده   آنهاو پيرامون    ها نابار

انگشتان خود  ها    آشفتگي و فراوانيِ صداها و برق      آنان از شدت پريشانْ حالي و ترس و       
و ايـن   » من الصواعق « .كنند  مي دانند چه  گذارند و خود نمي     مي  در گوش برخي ديگر    را

 آميخـتن  از    حاصـل  هاست كه به خاطر تضاد شيمياييِ       سنگ و شهاب ها    از ترس صاعقه  
 و سپس بر اثر سـنگينيِ وزنـشان و          شوند   مي  سنگ ،باال روندة جوي  هاي    دودها و چربي  

ناشي از برق ها  اين صاعقه اينكه كنند و يا  ميبرخوردبر اثر اصلِ جاذبة عمومي به زمين      
 از ترس اينكه به خواسته و       براي فرار از مرگ و    و  » حذر الموت « ؛اند آسماني و آذرخش  

سياسي آنـان   هاي     زندگي اجتماعي آنان بميرد و فعاليت      ،مقصود خود نرسند و در نتيجه     
اند يا گرفتار منافقان      راني كه منافق  و خداوند به كاف   » و اهللا محيط بالكافرين   « .نابود شود 

  .اند احاطه كامل دارد و يا گرفتارِِ غير منافقان
  

  شرب اهل ذوقم

  كـه  » فيـه ظلمـات   «يا مانند باراني از آسـمانِ نفـس و از رتبـة وهمـيِ آن                » أو كصيب «
  و رعـدي و    » و رعـد و بـرق     « اسـت    سـرگرداني جهل و نـاداني و      هاي     تاريكي ،در آن 

يجعلـون  «. اسـت پيوسـته   شـيطانِ   ايـن   و از سـربازان     وهـم    قـوة    امدهايپيبرقي كه از    
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 ديگـر  ،از ترس مرگ و محكوميت به زوال و نيـستي        » أصابعهم في آذانهم حذر الموت    
  و ها    را بر گوش  هايي كه بين آنها و آن وجود شر وجود دارد            پردهو  انگشتان  قواي سالم   

   دهنـد   مـي  آسـيب پذيرنـد قـرار        ،نيو باليـاي آسـما    ها    ديگر اعضاي خود كه از صاعقه     
   خداونـد نيـز   ،طور كه نفس بر قواي خود احاطـه دارد  و همان » و اهللا محيط بالكافرين   «

  با ذات و با حقيقت اطالقـيِ ذاتـيِ خـود بـر كـافران و تمـاميِ شـؤون جزئـي و كلـي                         
  .احاطه داردآنها 
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   بقرهه بيستم سورهآي
  

رهم كُلَّما أضاء لَهم مشَوا فيه طَف أبصايكاد البرقُ يخْ

 عهِملَم علَيهِم قاموا و لو شاء اهللاُ لَذَهب بِسمو إذا أظْ

وأبمصارِهقَدي لَي كلِّ شيءرٌ  إنَّ اهللاَ ع  

هر زمان كه براي آنان .  نزديك است چشمان آنان را بربايد،برق«

آنان تاريك  برروند و چون   مي راه، در پرتو آنشود،  ميروشن

  هاي گوش و چشمخواست  ميايستند و اگر خداوند  ميكند،

  ». خداوند بر هر چيز تواناستشك بي گرفت؛ برميآنان را 
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  واژگان و صرف

  مبحث نخست

  »يكاد«كلمة پيرامون 
از  ،د از باب علم يعني نزديك شد ولـي انجـام نـدا            ةًدا و مكاداً و مكاد    علُ يكاد كَو  كاد يفْ 

 و خبـر را     دهـد    مـي  اسـم خـود قـرار     آن را   و  دهـد     مي رفع مبتدا را    ؛افعال مقاربه است  
  : گويد  مي ابن مالك1.آيد مي» أنْ«خبرش همراه بسيار كم كند و   ميمنصوب

  رْــن خَبـذيـغيرُ مضارع له                            لكن نَدر، كاد و عسي»كان«ك  
   األمرُ فيه عكسا»كاد«ر و       نَزْ              د عسي       ـ بع»أن«دونِ ــو كونُه ب  
افتـد    مي كاد و عسي مثل كانَ هستند ولي خبر اين دو بايد مضارع باشد و كم اتفاق               «

 بـر عكـس     »كـاد « در اسـت و  كم   أن   بدونخبر عسي   . بيايد] اسم[كه خبر، غير مضارع     
  2».است

 كالم  ،»أن« ولي   ؛براي نزديك كردن فعل به حال است      » دكاد، يكا « اينكه   توجيه آن به  
 آيد و ايـن كـم اسـت؛         مي نيزخبرِ آن اسم     ؛نادرست و بيمار است   . دكشان آينده مي را به   

   :گويد  ميكه  تأبط شراًمصرع ازمانند اين 

                                                 
 .1111 ، ص2 الموارد، ج اقرب :رجوع كنيد به .1
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  لي فَها آئبا    فاُبت ين  تقريباً اميدي به ا    ، برگشتم »فهم«وقتي به نزد قبيلة      1؛مٍ و ما كدت
  ».برگشتن نداشتم

 گاه براي   : آمده است  الموارد  اقرب و در    2و گفته شده كه براي مبالغة در مقاربه است        
و بـه   ] آن را نديـده اسـت     [ يعني لـم يرَهـا       3»لم يكد يراها  « : مانند ، كالم است  پيوند در 
و در لـسان     ».خواهم آن را پنهان سـازم      مي 4؛أكاد اُخفيها « : مانند ، نيز آمده است   »أراد«معناي  

  5.العرب مواردي نزديك به اين ذكر شده است
 نزد عرب به  معناي اين است        »كدت أفعلُ « :گويند دانان مي  لغت: گويد   مي ابن انباري 

 از  پـس  يعني آن كـار را       »ماكدت أفعلُ «كه به كار نزديك شدم ولي آن را انجام ندادم و            
آن را كُـدت بـه ضـم        هـا     ي از عرب   سيبويه به نقل از برخ     6. انجام دادم  كوتاهيدرنگ و   
   7.كند  ميكاف نقل

    و. كاد يكـاد از بـاب خـاف يخـاف و الـف آن منقلـب از واو اسـت       : آمده البحردر  
ــه جــز .  اســتدو لغــت كــاد در   مــضارع آن بكــار  كــاد و اوشــك دردر افعــال مقارب

   در را آنهـا رسـند كـه ابـو اسـحاق بهـاري        مـي  اين افعال به سـي فعـل       شود؛  نمي گرفته
   و  شـده  مـشهور    ايـن سـخن را كـه       سـپس    برد؛   مي  نام شرح جمل الزجاجي  كتاب خود   

  و در اثبـات، نفـي اسـت رد        اثبـات  ، نفـي  در كـه ايـن افعـال         شده است   نقل گروهياز  
   8.كند مي

دو بيت شعر آمده كه قـول مـذكور          نيغمدر حافظه من است كه در برخي از بابهاي          
   :كند  ميرا به شكل چيستان بيان

                                                 
 .)آئبا، در اينجا و خبر كاد است(، 222 ، ص1 ، ج الجامع ألحكام القرآن.1
 .96 ، ص1 ، ج تفسيرالتبيان.2
 .40  / نور.3
 .15  / طه.4
 .1111 ، ص2 الموارد، ج اقرب :رجوع كنيد به .5
 .همان .6
 .1111 ، ص2 الموارد، ج اقرب ،488 ، ص2 العروس، ج تاج ،522 ، ص2 ، ج الصحاح.7
 .88 ، ص1 ، ج البحرالمحيط:رجوع كنيد به .8
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  همٍ و ثمود جرْ في لسانَيةٌ      جرتـي لفظـا هـرِ مـذا العصـوي هـأ نح
ة في صورإذا استعملتحالج أثبتت و إنْد       أثبتت ؟ قامتجحود 1 مقام   

  كـه در زبـان جـرهم و ثمـود آمـده اسـت               لفظي اسـت   آنچه !اي نحويِ اين زمانه   «
 انكـار آيـد      مـي  گاه بـه شـكل اثبـات       هر و كند  مي اتاثبآيد     مي كه هرگاه به شكل انكار    

  »كند مي
 ناتمـام هـستند؛   و از جهتـي ديگـر   تمامبه نظر نگارنده اين دو نظر، از جهتي هر دو       

اثبـات   اثبـات و     ،آن نفي   بيايد، در جملة تامه     ،كاد و يكاد  خواهد بگويد كه      مي يعني اگر 
 . آن روشـن اسـت     نادرسـتي  باشد،  مي  مستند به وضع خاص    رساند و اين،    مي آن نفي را  

 ،وقـوعِ فعـل و خبـر و در اثبـات    بيان  در مقام    ،ولي اگر منظور اين است كه كاد در نفي        
م و در زيـر     بيني  مي زيرا اين را در بسياري از آيات شريفه          ؛ صحيح است  ،عكس آن است  

.  دارند اشتراكي ديگر لغات نيز در اين امر با آن          ، رازي نهفته است و به خاطر همين       ،اين
 درياب و آنهـا     . اشكالي ندارد   آن كاربرد آن در موارد نفي به قصد نفي و يا بر عكس           بله  

   .نياميزرا باهم 
  

  مبحث دوم

  »يخطف«كلمة پيرامون 
   ؛ هـذا سـيف يخطـف الـرأس        :شـود    مـي   و گفتـه   ، ربـود  به تُنـدي   آن را    :خَطفَه يخطَف 

ف الـسم     .كنـد   مـي   سر را به سـرعت جـدا       اين شمشير    و خطـ دزدكـي گـوش داد و       :ع   
  بـه كـسر و فـتح     ـ  رسـاند و خَطََِـف    مـي خَطََّفه همان معناي خَطفَه را با تكثير و مبالغـه 

   آن را   ؛ اختطفـه  ، بـه خطـا رفـت يـا بـه خطـا زد             :طَفـه  أخْ ؛ تند رفـت   ، شتر :البعيرُـ   طاء
ــرد  ــت و ب ــده  .گرف ــديث آم ــه در ح ــاف ك ــيطان، خَطّ ــوش  ي ش ــه گ ــه ب ــت ك     اس

  خُطّاف بر وزن رمان پرنـدة سـياهي اسـت      . كند  مي را دزدكي گوش  ها    ايستد و حرف   مي

                                                 
 .347 ، ص مغني اللبيب:رجوع كنيد به .1
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  1].كه همان پرستو است[گويند   ميكه به آن زوار الهند
كـه   اسـت     همان  آن؛  افصح : است لغت در خطف دو     :تفسير آمده بعضي كتابهاي   در  

  2.طفگذشت و ديگري خَطَف يخْ
 انجام شده است، بـراي اينكـه        به جان خودم سوگند، خلط و آميختگي بين دو لغت         

 پس اولي متعدي و دومي الزم است        ؛آيد  مي به معناي رفتن سريع   » خَطَف«ره شد كه    ااش
  .و مطلب آسان است

خَطَف كم اسـت يـا لغـت پـست و     : گويد  ـ مي  استآمده هم القاموسدر  ـ  زبيدي
 شيخ مـا از     :ايدافز  مي  زبيدي .باشد  مي الصحاح همانگونه كه در     .كمتر شناخته شده است   

ف « :كند كه گفته    مي  شاگرد رازي نقل   ، خويي أقانيم التعليمِ كتاب   ـ « بـر وزن     »خَطـ  »رحفَ
سخن  اين   :گويد  مي شيخ ما  ؛ چنين اقتضايي را ندارد    »خطَف« ولي   ؛مقتضاي تكرار است  

  3. از كس ديگري سراغ ندارددور و شگفتي است كه
 و ربوده شـده  اعم از ربودنِ با بقاي       »فخَطْ« معناي   :آنچه براي من معلوم شده است     

بكـار   ،آن را بلعيد  به همان ربودن     صيدي را شكار كرد و       ، پرستو ؛ پس اگر   آن است  نبود
 بنـا بـر ايـن آنچـه كـه از گمـان              ؛درست است بنابر حقيقت    در مورد آن     »فطخ«بردن  

 معنـاي   كـه در  آيد     مي  نيز بر  القاموس از   4. آمده نا بجاست   تاج العروس مجازي بودن در    
  . استآن اظهر، مجاز بودن ، براي كارِ شيطانبله، اختطاف 5.حقيقي است

  

  مبحث سوم

  »كلّما«كلمة پيرامون 
 ، و معناي ظـرف دارد    استي مصدري   »ما« و   »كلّ«از  مركّب   كه   اند  ه گفت »كلّما«در مورد   

                                                 
 .286 ، ص1 الموارد، ج اقرب .1
 .96 ، ص1 ، ج تفسيرالتبيان:رجوع كنيد به .2
 .90، ص6العروس، ج  تاج: رجوع كنيد به .3
 .همان .4
 .1041 ، صالمحيط  القاموس:رجوع كنيد به .5
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  اضافه منصوب است به دليل    بنا بر ظرف     »كلما« از   »كل« پس ؛ظرف است از  ب  ي نا يعني
 و ناصـب آن همـان فعلـي اسـت كـه جـواب در                ،باشد  مي آن به چيزي كه جانشين آن     

   1.معناست
 و  2، بـراي تكـرار اسـت      »كلّمـا «كـه   اند     كرده  فقها و اصوليون ذكر    :افزايد  مي سيوطي

 و شـود   مـي اراده عمـوم  »ما«از  زيرا ؛ است»ما«اين به خاطر عموميت : گويد  مي ابوحيان
   3.كند  مي تأكيدآن را »كل«

احتمال  دو وجه    در ما  ؛ است براي آن آمده   »ما«ظرفيت از جانب    : گويد   مي ابن هشام 
 است و محلـي از اعـراب        ة ما  صل ،از آن  پس حرفي مصدري و جملة      ، ما ؛ نخست :دارد
كـل وقـت    « يعنـي    4» رزقـاً قـالوا    ةكلّما رزقوا منها مـن ثمـر      « پس اصل در آية      ؛ندارد
  .. .گويند  مي به آنان داده شود،اي از آن هر زمان كه ميوه؛...رزق

 است كه بر اين اساس نيازي به تقدير گرفتنِ »وقتي« نكره به معناي   »ما« اينكه   و دوم 
وي سپس احتمال   .  است جرّ در محل  جملة وصفيه و      ، از آن  پس و جملة    يست ن »وقت«

   5.مراجعه كن .شمارد  ميدوم را ضعيف
  هـا     بـه تـك واژه     نظـر علمـاي نحـو     ه بـه    كـ ـ   ها  ركبـ اينگونه م  ،گارندهـر ن ـه نظ ـب
 بـه  ؛ نيـستند انـد  ههايي كه از جمالت ناقص يا تام درست شد مانند مركب ـ  گردند ميبر

به روشني    در آنها،  اي ندارند و قول به تعدد وضع       وضع جداگانه ها    آن مركب  اينكه   دليل
 .دنباشـ ط   بـسي  مقام وضـع   درمنعي نيست كه    ها     اما براي اينگونه مركب    ؛استنادرست  
وضع خاص دارد درسـت شـده       هر دو   ه  ك »ما«و كلمه    »كل« ة از كلم  به صورت هرچند  
ويژه پس از تغيير كردن ه   ب ،دو تركيب شده باشد     ولي دليلي وجود ندارد كه از آن       ؛است

 تنها با همين يك شكل خوانده و بـه همـين يـك شـكل                »كلما« اينكه    به دليل  ؛شكل آن 

                                                 
 .216 ، ص2 ، ج اإلتقان في علوم القرآن:رجوع كنيد به .1
 .همان .2
 .90 ، ص1 ، ج البحرالمحيط:رجوع كنيد به همان، .3
 .25  / بقره.4
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و نقش و اعرابش با اختالف      شود     مي  داخل »ما«كه بر   ي  »لك« به خالف    شود؛   مي نوشته
سـر   بـر    ي كه  اسم بيني شرطيِ زماني و     »كلما« بينكند و به خاطر فرق        مي عوامل تغيير 

  . شود  مي جدا و منفصل نوشتهآيد،  مي آن دري موصول و غير»ما«
 انيبـراي ظـرف زمـ      ،»إذا« و   »إذ« از ادات شرط است ولي ماننـد         »كلما« ،در مجموع 
  .به جواب نياز داردشود   مي مشاهده،طور كه در همه كاربردهاي آن است و همان

  

   مبحث چهارم

  »ظُلم«كلمة پيرامون 
 أظلـم   ، داخل در تاريكي شدند    گروه آن   :لَم القوم  اَظْ ، بسيار تاريك شد   ، شب :لَم الليلُ اَظْ

 : اظلم الرَجلُ  ،جلو برق زد  ي  نهاا دند : اظلم الثغرُ  ، شب بر آنان تاريكي افكند     :عليهم الليلُ 
   1.ستم به او رسيد، تاريكي او را فرا گرفت

 بـه خـودش   كـه أظلـم     زمخشري اين نظر را تقويت كرده       و ابوحيان گمان كرده كه      
 غير از آنچـه     ي،من نظر « :افزايد  مي ابوحيانسپس   و اين گماني نابجاست؛    ،متعدي است 

 بلكـه بـا حـرف       ؛دي به مفعول نيست    متع خودشأظلم   اينكه   زمخشري گفته دارم و آن    
   2.» أظلم اهللا الليل عليهم: يعني جايز است كه بگوييمشود؛  مي متعدي،جر

 ؛ كلـي نيـست    قاعده نيز   براي متعدي  زيرا   ؛آنچه ذكر شد نوعي اجتهاد در لغت است       
 بـه   ي فقـط بـا    ، البته در ميان حروف جاره براي تعـدي        ؛ جاره ي به غير با   تعديويژه  ه  ب

 زيـرا   ؛توجيه كرد تنها به كاربرد آن      نيست لغت را     روارود و     مي  به كار  قاعده شكلِ شبه 
در بـه ويـژه      انواع و اقـسام رايـج آن         در تمام باب استعمال فراگيرتر از حقيقت و مجاز        

بـه صـورت الزم و       اينكـه    بـه  اما رأي قطعي ابن صـالح        ؛لغت عرب و غير عرب است     
با تـصريح ابـن مالـك و     كند    مي تصريح 1التهذيببه آن در    نيز   و ازهري    3آيد  مي متعدي

                                                 
 .731 ، ص2 الموارد، ج اقرب :رجوع كنيد به .1
 .91، ص 1 ، ج البحرالمحيط:رجوع كنيد به .2
 .384 ، ص8 العروس، ج تاج .3
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 هر چند احتمال دارد برخي از آنـان از برخـي ديگـر گرفتـه                2.ديگران در تعارض است   
 باشـند بـا     تكيه كرده  باب إفعال اعتماد و      قاعدةبر   اينكه    و يا  .اين سودي ندارد   كه   باشند
 نيـز بـراي مطاوعـه        همچنانكـه گـاهي    ،است بسياري در اين باب الزم آمده        افعالاينكه  
 ، بـر ايـن  افـزون .  هـستند »عـرَض « و »كب« كه مطاوعة »أعرض« و »أكب« : مانند آيد مي

 بلكه امري است كـه بـا   ؛سبب مولّد به آن تعلق بگيردايجاد و  نيست كه ي از افعال ،ظالم
 حقيقتـاً بـه آن تعلـق        ، لـذا جعـل    آيـد؛    مـي  پديدبه طور قهري     ،از ميان رفتنِ سبب نور    

  .شود  ميد و اگر در ظاهر هم تعلق گيرد تأويلگير نمي
در بـه طـور معمـول        همچنانكه   ؛ مطلب مذكور شاهد بر الزم بودن آن است        ،در كل 

 ، صـحيح اسـت    قيـاس اينكه مطابق    به   التهذيبلغت به آن تصريح شده است و تصريحِ         
 الزم و   آن بـه   و بر ـ   گيرد  مي  اظلم را براي تعدي    ، مختلف ظالم  اوصافكه از ميان     آنجا

  كـه او چـه  دانـد   مـي خداونـد  جـاي شـگفتي دارد و    ـ   آورد  مي  دليل ظالممتعدي بودن   
  !گويد مي

 اللغـة المنجـد فـي     كتـاب   و سـستي     ضـعف    ، و جاهاي ديگر آمده    اينجااز آنچه در    
 اهل ادب بدون اشـاره بـه      سخنان لغت و برخي از       بين  زيرا اين كتاب   شود؛   مي مشخص

  3. استجمع كرده ،آن
  

  پنجممبحث 

  »قام«كلمة پيرامون 
 ، راست و درسـت شـد      ، كار : قام األمرُ  ،قام يقوم قوماً و قياما ضد قعد يعني او برخاست         

 قـام   ، بازار رونق گرفت   : و قام السوق   ،برآن استوار ماند  كار را ادامه داد و      : قام علي األمر  
 : قـام عليـه  ،گرفت آن را بر عهده : قام بأمر،رنج انداختدرد و   كمرش او را به     : به ظهرُه 

                                                                                                                   
 .176 ، ص1 المعاني، ج روح ،384 ، ص8 العروس، ج تاج :رجوع كنيد به .1
 .384 ، ص8 العروس، ج تاج :نگاه كنيد به .2
 .481 ، ص المنجد:رجوع كنيد به .3
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شـروع كـرد و قامـت       را   نمـاز    :ة قام في الصال   ، و او را زير نظر گرفت      خروج كرد بر او   
   1. آن زن به شيون آغاز كرد: تنوحةالمرأ

 حتـي در عبـارت      ؛ مجازي و اسـتعاري اسـت      ،پر واضح است كه همة معاني مذكور      
 و انـد   هرة اين عبارت گفت    اقوال گوناگوني دربا   دانان لغت.  فاعل است  ، ظهر »قام به ظهرُه  «

آورد   مـي  هر عـضوي كـه تـو را بـه درد    : شده استنقلآن است كه از برخي   تر   درست
آورد در حـين بـه     ميگويي تو را از جا بلند كرده است و گويا آن كسي كه تو را به درد        

  .شود نمي از اين رو معنا متعدد ؛خيزد  ميدرد آوردن بر
 ايـستادن » وقـوف «ه در المنجد از تفسير قام به        آورِ ديگر چيزي است ك     نكته شگفت 

 ]نشـستن  [ ضـد قعـود    ، زيرا قيام  وجود ندارد؛  در متون اصلي اثري از آن        و 2.آمده است 
او  كن؛ برپـاخيز و   سقم، ف «:  قائم است و هنگامي كه به كسي گفته شود         ،است و متحرك  

اسـت امـر بـه     رايـج اعم از حقيقت است و چيزي كه در سـرزمين مـا      اين   ،».آرام گيرد 
  . است، ايستادنوقوف
 جـاي   سخت است، قيامازاز نظر لغت  ـ  يعني به سر ايستادنـ » انتكاس« اينكه  اما

  .شود گفته مي آن ه هر چند كه در برخي جاها بخدشه دارد؛
  

  مبحث ششم

  »لو«كلمة پيرامون 
  اشـاره اند هگفت آنهاو آنچه در مورد  آنها به بطور فشردهكه آيد     مي  براي چندين معنا   »لو«

رود كه سه     مي  به كار  »لو جاءني ألكرمته  « :مانندي است كه در     ا»لو« آنها يكي از    :كنيم مي
  3:رساند  ميچيز را

بـر ايـن    . كنـد   مـي   سببيت برقرار   يعني ميان دو جملة پس از خود       ؛ شرطيت :نخست
                                                 

 .1053 ، ص2 لموارد، جا اقرب .1
 .663 ، ص المنجد.2
 .1167 ، ص2الموارد، ج اقرب .3
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 189     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

لـو جـاءني ألكرمتـه ألنـه        « :زيرا درست است كـه گفتـه شـود         ، است شدهمورد اشكال   
اگـر  بنـابراين   ».كردم چـون مـرا اكـرام كـرد        مي آمد او را اكرام     مي ؛ اگر پيش من   أكرمني
افـراد  آنچـه بيـشتر    آنكـه  بـا  ؛بـود   غلـط   بلكـه آمـد   مـي مجاز الزم  رساند،  مي  را سببيت
  .داللت وضعي بر سببيت ندارد پس  نيست؛اند هپنداشت
 »إن«وجـه بعـدي بـا        كه بـا ايـن وجـه و          گذشته، مقيد كردن شرطيت به زمان       :دوم
  .كند  مي پيداتفاوت

 شـرط، امتنـاعِ   بـا    يعنـي    ؛ لو حرف امتناع است    :گويند  مي گروهي.  امتناع است  :سوم
   .شود  ميجواب ممتنع

  :اين سخن اشكالهايي وجود دارددر 
  را گذشـته  بـه زمـان      زيرا اگرتقييـد   ؛ در معناي سوم است    داخل معناي دوم    ،نخست

غيـر   هر دويِ امتناع ذاتي و ،امتناعمقصود از   و  آيد     مي  الزم نآمد امتناع   شك، بي ،ساندبر
  .ذاتي است

  امتنـاع دوم بـه    اينكـه    امـا  ،رود  مـي  به كـار  ها    تنعم بيشتر در م   »لو« اينكه   ،اشكال دوم 
   ،اسـت  دو بـه خـاطر علتـي ديگـر         امتنـاع آن   اينكه    امتناع نخست يا بر عكس و يا       دليل

   1؛و لـو شـاء لهـداكم أجمعـين        « آيـة    كنـد، در   ت نمـي  ك از آنها به نظر ما دالل      ي  بر هيچ 
  كــه بــر حــسب مقتــضيات  آنجــا و از ».كــرد  مــير خــدا بخواهــد همــه شــما را هــدايتگــو ا

  آمــد طبيعــت   مــيو گرنــه الزم ، در طبيعــت ممتنــع اســت، هــدايت همگــان،طبيعــت
  ه  ارادة فعليـ   ، تعلق گرفتن مشيت به آن ممتنـع اسـت و اگـر از مـشيت               ،غيرطبيعت شود 

   مـستند بـه امتنـاع تعلـق علـم ازلـي             ، از مـشيت و هـدايت      يـك  باشد امتنـاع هـر       مراد
  را در نظـر بگيـر و غنيمـت          ايـن نكتـه      ؛ بـر غيـرِ وجـه مـذكور خواهـد بـود            منـد  نظام
  .شمار

فرق ميان اين قسم .  است حرف شرط غيرجازم در مستقبل»لو«دومين قسم از اقسام 
 ،اشـد  ماضي ب  اگر لو به معناي إن و       باشد،مستقبل  شرط اگر    اين است كه     پيشينبا قسم   

                                                 
 .9  / نحل.1
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 190     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3سير قرآن جلد تف

  فعل مضارع قرار گيرد معناي آن را بـه ماضـي  ، از آنپسلو حرف امتناع است و هرگاه   
   1.گرداند برمي

زيـرا   ؛ اين است كه مانند لقمه در دهان گذاشتن از پشت سـر اسـت              سخنايراد اين   
ديگـر وجهـي    و   ،ه ذكـر شـد     ك همين است  با إن     آن  فرق شك باشد بي براي ماضي   اگر  
 همانگونـه كـه بـراي       »لو«كه  گردد    مي بلكه به اين بر    ؛ بدهد »إن« معناي   »لو«ماند كه    نمي

لـو كـان فيهمـا آلهـةً إال اهللا          «در آيـة    » لو« پس   آيد؛  مي  براي مستقبل نيز   آيد  مي ماضي
  .داردو فراگير  براي ماضي نبوده بلكه معناي اعم 2»لفسدتا

و بيـشتر پـس از   دهد  نصب نمي ولي آيد؛  مي مصدري»أنِ«عناي سومين قسمِ لو به م 
يود آن در قرآن كريم فراوان استآيد   ميمادة ود 3.و اين شكل كاربرد  

    جملـة سـابق در حكـم جـواب شـرط            مفـاد  كه احتمالِ    اين  اين است كه   اشكال آن 
 اسـت   اين در آن نيز حرف شرط است و شاهدش       » لو« بنابراين   ؛ بسيار قوي است   باشد،

 آن بردكـار  بـه مـوارد   خواهد سخن مـا را تـصديق كنـد          مي هر كس . دهد نصب نمي كه  
كـافران   اينكـه    بـه گـردد     مـي  آن بر  بـه  4»ودوا لو تكفرون  « : آيه براي نمونه  ؛دنمراجعه ك 

 بـسيار روشـن     مطلبـي  و اين    ، دوست دارند  كافر شويد  اگر شما اينكه   چنين هستند و   اين
  .است

لـو  « : ماننـد آيد؛  مي منصوب،و جواب آن با فاءآيد   ميراي تمني  ب »لو«چهارم  معناي  
  5.»نيثََ ليتك تأتيني فتحد« : و مانند»ثََنيدتأتيني فتح

 اينكـه    جـز  رسد؛  مي  به مشام   بويِ شرطيت  از آن،  اين است كه     اين سخن در  إشكال  
لـه بـه    خواهد مالزمت ميان آمدن نزد او و سخن گفتن را اثبات كنـد تـا جم                گوينده مي 

 قـرار   اميدواري جايگاه آرزو و   در   گاهي باشد و    رواصورت تام درآمده و سكوت بر آن        

                                                 
 .1168 ـ 1167 ، ص2 الموارد، ج اقرب .1
 .22  / انبياء.2
 .1168 ، ص2 الموارد، ج اقرب .3
 .2  / ممتحنه.4
 .1168 ، ص2 الموارد، ج اقرب .5
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 191     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

  .زيمهم نيا آنها را با پس ؛گيرد مي
 :مانندآيد     مي  منصوب  و  و جواب آن با فاء     آيد  مي  براي عرض  »أال« مانند   »لو« :پنجم

اشكال » .شوي  مي مند  اگر پيش ما فرود آيي از خوبي بهره        1؛لو تنزل عندنا فتصيب خيراً    «
  .اين نيز پيش از اين گذشت

صـدقه دهيـد هـر       2؛تصدقوا و لو بظلف محرَق    « مانند   ؛ براي تقليل است   »لو« :ششم
 »إنْ« نظيـرِ    ، اسـت  تـر   روشنكه شرط بودنش    كني   مي مشاهده »اي باشد  چند سم سوخته  

 سـابق    فعـل  است و جواب آن مانند    جوابش محذوف   شرطي است كه    وصليه كه آن نيز     
؛ صدقه   أكرموا )إن بتمر مرّ  (تصدقوا و لو بظلف محرق تصدقوا و أكرموا و          « يعني   ؛است

دهيد هر چند هم سوخته باشد، صدقه دهيد و اكرام كنيد هر چند به خرماي تلخ باشـد،                  
  ».اكرام كنيد

 ،هـا   بـدون دقـت در معـاني جملـه         علمـاي نحـو   كه  شود     مي از آنچه گذشت معلوم   
 كننـد و در نظـر       مـي   اختيـار  ، براي يك حرف واحـد     گوناگونمعانيِ   متعدد و    هاي وضع
  . گيرند مي

  

  مبحث هفتم

  »شاء«كلمة پيرامون 
شـاء اهللاُ  « آن را طلب كـرد و  :ئيةً و مشاةً و مشاءمشيئةًشيئاً و  ـ  ملاز باب ع ـ  شاءه يشاء

ر كرد    »الشيءمانند جاء   : گويد   مي بني تميم .  آن را مقد يشيء يجيء در وزن و معنـا      شاء  
   .جيم به شين تبديل شده استدو   مخرج آن و به دليل نزديكي،باشد مي
  گوينـد كـه بتـوان آن را دانـست و از آن خبـر داد و مـذكري                    شيء، بـه چيـزي مـي          

  شـود؛ جمـع آن اشـياء و     است كه بر مذكر و مؤنـث و بـر واجـب و ممكـن گفتـه مـي              
ــز جمــع الجمــع آن أشــياوات و أشــاوات و   ــد و  مــيأشــايا جمــع آن أشــاوي و ني   آي

                                                 
 .همان. 1
 .همان .2
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 192     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3سير قرآن جلد تف

  1.شود تصغيرِ أشياء، اُشياء مي
اي كه داراي اين كلمه باشـد   در آيه ـ  اهللا تعالي شاء إن ـ  اختالف در مورد كلمة أشياء

  . آيد مي
 زيـرا   ؛ شـيء اسـت     تفسير مشيت به تقدير، از نظر لغت خالف مفاد         ،به نظر نگارنده  
 شـوق نفـساني و      و معنـاي آن   است  بارز   آشكار و ارادة      همان طلبِ  ،معناي آن در لغت   

 ولي اگـر عـين اشـتياقِ بـاطني          ؛ متعدي است  دليلو به همين    نيست  ميل قلبي و دروني     
 الزم اسـت و ايـن از        ، همچنانكه شوق و اشتياق به حـسبِ معنـا         ؛بود  مي  فعل الزم  ؛بود

اف ذاتيِ نفساني و     فرقِ ميان اوص   ،صفت فعل است و با آن     رساند    مي ي است كه  شواهد
  .نديشي نيكو ب.شود  ميديگر اوصاف مشخص

  

  مبحث هشتم

  »كلّ«كلمة پيرامون 

  كـلّ نفـس    « ماننـد    اسـت؛ وضـع شـده      براي استغراق افراد نكـره    كه   اسمي است    »كلّ«
   3؛هـم آتيـه   وكلّ« ماننـد    ؛ و براي معرفـة جمـع      ».هر نفسي چشندة مرگ است     2؛ذائقة الموت 
  هـر زيـدي    ؛  كـلّ زيـد حـسن     « ماننـد    ؛ و براي اجـزاء مفـرد معرفـه        ».ندآي  مي همه آنها نزد او   

  تـدمر كـلّ شـيء      « ماننـد    شـود؛    مي ير و مبالغه به كار گرفته     ث و گاهي براي تك    »نيكوست
   در لفـظ يـا تقـدير      هميـشه   كـل    و   ».شـود   مي دگارش نابود رهمه چيز به فرمان پرو     4ا؛بأمر ربه 

    5.رود  ميبه صورت مضاف به كار
 داللت اين لفظ بر استغراقِ      : گفتيم »اصول«طور كه در مباحث عام و خاص در          همان

                                                 
 .624 ، ص1 الموارد، ج اقرب .1
 .185  / آل عمران.2
 .95  / مريم.3
 .25  / احقاف.4
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 193     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

استغراق مدخول است به شرطي كه مـدخول          براي  بلكه 1،ثابت نيست به وضع    ،مدخول
 بـراي اسـتغراقِ مـدخولِ       ،»كـذا  كلّ انسانٍ « : از اين رو اگر گفته شد      قيدي نداشته باشد؛  

 براي اسـتغراقِ مقيـد اسـت و اثبـات           ،» عالمٍ كذا  كلّ انسانٍ « :مطلق است و اگر گفته شد     
 گاهي بـه    »كلّ« :گويند  مي كه آنجا دارد و    2 نياز به مقدمات اطالق    ،اطالق و تقيد مدخول   

  .گردد  ميبه همين اصل برآيد   مي»بعض«معناي 
  لـذا وقتـي گفتـه      روشن و آشكار است؛    خبر،   آمدن از   پس گاهي اين مقدمات     ،آري

 شاهدي بر اطالقِ    ، از ذكر مدخوِل بدون قيد آمده      پس خبر كه    ،» كذا كلّ انسان  «:شود  مي
  .مدخول است

 از جملـه    علمـاي اصـول    آنچه كه در لغت به آن تصريح شده و جمعـي از              ،اينبنابر
 »شـيء «  شاهد اين موضـوع دخـول آن بـر         ؛ح نيست  منقّ برآنند، 3ـ مد ظله ـ   والد محقّق 

جـز   »كـل « لفـظ    ، بنـابراين  شود؛   مي ي استفاده  از قرائن لفظ    آن،  حدود استغراق  و ؛است
  .باشد نميير مدخول ثبراي تك

   الطعـام   كـلّ « : ماننـد  آيـد؛    مـي   همچنين گاهي بر سر معرف به الـف و الم در           »كل«
   و گـاهي هـر دويِ   ».همه غـذاها بـراي فرزنـدان اسـرائيل حـالل بـود            4؛كان حلّاً لبني اسرائيل   

   اهـل ادب   در ميـان     مـورد  البتـه ايـن      ،آينـد   مـي   بـه همـراه الـف و الم        »بعض« و   »كل«
   ديـــدهدو   چنـــين كـــاربردي از آن، در قـــرآن كـــريملـــذامحـــل اخـــتالف اســـت 

  .شود نمي
 به اعتبار هر كدام از ما قبل و ما بعد خود به سه              »كل« كه   اند  ه همچنين گفت  دانان لغت

جـاءني القـوم     ، العـالم كـل العـالم      :است چنين   آنهاي     برخي مثال  شود؛   مي گونه تقسيم 

                                                 
 .482 ـ 473 ، ص2 ، ج تحريرات في األصول:رجوع كنيد به .1
براي داللت لفظي به اطالق، نياز به وجود شرايط و خصوصياتي است، آنها را مقـدمات اطـالق و يـا حكمـت                       . 2

رد اتفاق نيز هست، گوينده بايد در مقام بيان مقصود خود باشد، در مـورد تعـداد                 اند، مهمترين آنها كه مو      ناميده
، مناهج الوصول، 287به كفايه االصول، ص. (اند آنها اختالف است، برخي آن را يكي و برخي تا چهار تا شمرده    

 .) مراجعه شود423، ص 5، تحريرات في االصول، ج 681، ص 1؛ منتهي االصول، ج 325، ص 2ج 
 .5 ـ 4 ، ص2 ، ج تهذيب األصول:رجوع كنيد به .3
 .93  / آل عمران.4
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 ،».هر نفسي در گرو آن چيزي است كه بدست آورده اسـت            1؛كل نفس بما كسبت رهينة    « ،كلهم
همـه كارهـا     3؛إن األمر كلّه هللا   « و   ».همه را هدايت كرديم    2؛كلّاً هدينا « ،أكرمت كلّ بني تميم   

  4.ذكر شدادب   ومواردي بود كه به طور اجمال از لغتها  اين».به دست خداست
آن   آمـده و   وجـه  و يـك     معنا در همة موارد مذكور به يك        »كل«ضح است كه    پر وا 

  . اسمي آن استيامعناي حرفي به معناي كثرت اجمالي 
و آنچـه كـه     شـود      مـي   در آنچه كه از قرائن استفاده      گروه جاي شگفتي دارد كه اين      

  ايـن جماعـت    سـخنان  و همين خلط در      ،اند  هكرد است خلط    در وضع » كل« لفظ   معناي
 هيأت همانند ذكر معاني فراوان براي       ؛ هم نيست  و درست  رواشده است و    تكرار  بسيار  

همـين  و ميان مستعملٌ فيه و موضـوع لـه دچـار            ها    انگيزه و   هداف كه ميان ا   ؛امر و نهي  
  .اند هاشتباه و خلط شد

 و معناي آن بر     را دارد مفرد و مذكر    حكم   ،»كل« لفظ   :اند  ههمچنين همين لغويان گفت   
 به نكره اضافه شود     »كل« اگر   پس شود؛  گردد روشن مي     مي سب آنچه كه به آن اضافه     ح

و كلّ شـيء فعلـوه فـي        « آية   مانند و از اين رو ضمير در        ردبايد معناي آن را مراعات ك     
 مفرد مؤنث و   6»كلّ نفس ذائقة الموت   « آية   همانند به صورت مفرد و مذكر و در         5»الزبر
و كـلّ مـصيبات الزمـان       « مـذكر و در      جمـع »  تدخل بيـنهم   و كلّ أناس سوف   «  امثال در

 مراعات  :دگوين  مي  هنگامي كه مدخول كل معرفه باشد      ؛ جمع مؤنث آمده است    »وجدتُها
   و »حـضروا « يـا    »كـل القـوم حـضر     «:  ماننـد  ؛هر كدام از لفظ و يا معناي آن جايز است         

  پايـان   7». سـتمگر بودنـد    همـه ؛  كلّ كانوا ظـالمين   « مانند   ؛گاه تنها مراعات لفظ جايز است     

                                                 
 .38  / مدثر.1
 .84  / انعام.2
 .154  / آل عمران.3
 .1099 ، ص2 الموارد، ج اقرب .4
 .52  / قمر.5
 .185  / آل عمران.6
 .54  / أنفال.7
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   1.آنچه در لغت و ادب است
 حال اگر   ؛ يا مخبرٌعنه است و يا مدخولِ مخبرعنه       ،»كل« ، به مقتضاي قواعد   :گويم مي

و در چنـين    گـردد      مـي   مذكر است و تنها ضميرِ مجرد به آن بر          مخبرعنه بود مفرد   »كل«
به مدخول با وحدت نظر     وحدت نظر    اينكه    به دليل  ؛عام مجموعي است  آن  شكلي مفاد   

 تابع مدخول اسـت و  ، ضمير، مخبرعنه بود، ولي اگر مدخولِ كلآيد؛  ميبه كل به دست   
و اگر از قبيل نفس بود ضمير       گردد     مي اگر از قبيل ناس و قوم بود ضميرِ جمع به آن بر           

  .همچنين در موارد ديگرگردد و  مفرد مؤنث به آن برمي
 هر چند كه ارجاع ضمير به هر دوي لفظ كل و به             اشد،ب مفرد مذكر    ، مدخول اگراما  

 نـادر  زيـرا    ؛ اسـت  تـر   و روشن  تر  ولي ارجاع آن به مدخول درست      ،مدخول امكان دارد  
 ضـعف  موارد اينجا  از و.مخبرعنه است باشد  اينكه   به جهت  به معناي كل     نگاه كه   است

 3اإلتقـان   سـيوطي در    و 2المغنـي ، امثـالِ ابـن هـشام در         ادب و علماي    دانان لغتدر آثار   
  . شود روشن مي

همـه   4؛كلّ اولئك كان عنه مـسؤوال     «كه معناي   شود     مي د معلوم شبنا بر آنچه گفته     
اسـت و همچنـين در      يكايك كساني است كه ذكر شده        ».گيرند  مي  مورد بازخواست قرار   آنها

هـر   5؛كلكم راع و كلكم مسؤول عـن رعيتـه         منسوب است كه     )ع(حديثي كه به حضرت   
  ». از شما چوپان و نگاهبان هستيد و هر يك از شما در برابر رعيت مسئول هستيديك

برخي افراد ثابـت    براي   ، نفي ، از نفي واقع شود    پس »كل« اگر   :گويند  مي علماي بيان 
را ها   الدراهم؛ همه درهملم آخذ كلِّ«و » ما جاء كل القوم؛ همه قوم نيامدند«مانند   است؛
كنـد؛ ماننـد     ش از نفي واقع شود نفي را براي هر فـرد اثبـات مـي              ولي اگر پي  » .ام نگرفته

                                                 
 .1099 ، ص2 الموارد، ج اقرب .1
 .104 ـ 102 ، ص مغني اللبيب:رجوع كنيد به .2
 .261 ـ 259 ، ص2، ج اإلتقان في علوم القرآن:رجوع كنيد به .3
 .36  / إسراء.4
 ،5 ، ص3 ، ج مــسند احمــد،38 ، ص72 ، ج بحــار األنــوار،129 ، ص1 ، ج عــوالي الآللــي:رجــوع كنيــد بــه .5

 .6 ، ص2 ، جبخاري صحيح
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  ».اند هيكايك آنها نگفت 1؛كلهم لم يقولوا«
  افـادة نفـي عمـوم   ، افادة عموم نفي و در شـكل دوم ، در شكل اول  :در تعبيري ديگر  

 . پس اولي سلبِ عموم و دومي عموم سلب اسـت   ؛كند و عكس آن هم درست است       مي
  . استمطلب روشن و معلوم

  و با   است عموم مجموعي    ، در شكل اول   »كل«ز اصحاب اصولي ما     اتعبير سومي   در  
بـا  كه است  عموم استغراقي ، و در شكل دوم   منافات ندارد ثبوت حكم براي برخي افراد      

  .ثبوت آن براي برخي افراد منافات دارد
 جاي   خارج از لغت و داخل در ظهور جمله است و در           چيزي اين مطالب،  :گويم مي
 مواضـع و    در چـه بـسا      و ؛ندارنـد خـاص    وضـع    ، كـه جمـالت    بحث شده است  خود  
  تـوان بـه شـكل يـك قاعـدة كلـي بـر               ظهور مزبور فرق كند و نمي     مختلف   يها جايگاه

   تـا   كنـد  نمـي بر استغراق   داللت  ضع  به و  »كل« كه   دانستي ، بر اين  افزون. حكم كرد  آنها
 دخـول آن بـر جمـع        ،لت كل بـر اسـتغراق      دال نبوداز جمله شواهد    . تمام شود نظر  اين  

كل الناس أفقه من عمر؛ همه مردم دانـاتر از          «شود    مي  گفته و ؛محلّي به الف و الم است     
كل المصيبات وردن علَـي؛ همـه بـدبختيها و رنجهـا بـرمن وارد شـده                 «و  » .عمر هستند 

  ».است
 ، شكل عمـوم    در گويندهجايز است    اينكه   باالست نظر   درستياز چيزهايي كه شاهد     

لـم آخـذ كـل      «يـا   » ما جاء كل القـوم    «:  يعني وقتي گفته شود    ، كند ارادهاستغراقِ نفي را    
ك از آنهـا  يـ   و بخواهـد بگويـد هـيچ      [  گيرد، نظريكايك آنها را اراده كند و در        » الدراهم
درسـت اسـت در      پيش بيايـد؛  مجازي   اينكه    بدون ، و اين  ]هيچ درهمي نگرفتم   نيامد، و 
  .باشد  مي لغتدايرهخارج از اي  لهاين مسأ نتيجه
  

                                                 
 .121 ، ص المطول:نگاه كنيد به ،1100 ، ص2الموارد، ج  اقرب :رجوع كنيد به .1
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  مبحث نهم

  »قدير«كلمة پيرامون 
    ر اهللاُ عليه األمرَ قَدر عليـه الـرزقَ            : راًقَدروزي آن را   : خداوند با آن، بر او حكم كرد و قَد

  بـر آن  : قسمت كـرد و تنـگ گرفـت و قَـدر ـ از بـاب ضَـرَب و نَـصر ـ علـي الـشيء           
  ً ةً و مقـدر ة ـ از باب ضرب و نـصر و علـم ـ قَـدراً و قُـدر      چيز اقتدار يافت و قَدر عليه

. يعني بر او قدرت پيدا كرد، پس او قادر و قدير است و قَدر األمرَ يعني آن را تدبير كرد                   
 از قـومي از      و قدر در باب ضرب لغت مشهور است و در باب نصر، منقـول از كـسائي               

 و همچنـين ابـن   ،نقـل از ثعلـب اسـت    و در باب علم منقول از صاغاني به         ،عرب است 
قطّاع اين لغت را به بني مرّه از غطفان نسبت داده است؛ زبيدي نيـز همـين را حكايـت                    

  1.كرده است
آن  .باشـد   مي  در كتب عقلي   حلَصطَ با قدرت م   سزاوار نيست آميختن آن   چيزي كه   و  

 از ايـن    ؛ اسـت  ردومفهوم لغويِ اقتدار و قدرت است و التزام به تعدد وضع در مثلِ آن               
قوة موجـود در نفـس و جنـود آن اسـت و قـضاوت و                  صفت نفساني و   ، يا :رو، قدرت 

 عـين   ،خـود  اينكـه    گيـرد و يـا      مي حكم و تدبير و تقسيم خارجي به وسيلة آن صورت         
  .قضاوت و حكم و استيالي خارجي و تسلط آشكار است

 اينكـه   براي؛م است همان نظر دو رسيده است به نظر نگارندهانديشيدن از  پسآنچه  
 از اين   ؛ تدبير و تقسيم قابل جمع است      ، قضا ، با حكم  »توانايي بر شيء  «تفسير قدرت به    

  قـوة مخـزون    كـار  ، مفهـوم قـدرت    ، پس ؛رو قَوِي عليه يعني بر او چيره و مستولي شد         
  . نه خود آن، است]نيروي ذخيره شده[

  

                                                 
 .481 ، ص3 العروس، ج تاج ،971 ، ص2 الموارد، ج اقرب .1
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  قرائت
 و از 1.انـد   خاء و كسر طاء قرائت كرده را به سكون   »طفيخْ« مجاهد و يحيي بن زيد       ـ1

 :و چنـين اسـتدالل كـرده      اسـت،    به گمان من نادرسـت     ، اين قول  :ابن مجاهد نقل شده   
  و زمخشري . مگر كسي كه سختي را ربوده است        را مفتوح نخوانده است    »طاء«كس   هيچ
  و اين همان قرائت مـشهور نـزد  2،أفصح است ـ  يعني در مضارع ـ  كه فتح طاءگويد  مي

  .آنان است
البتـه هرگـاه    .  قابل بحـث اسـت     » است تر فصيحفتح طاء    «:گويد  مي اينكه   به نظر من  

يكي از حروف مضارع از حروف حلق مانند عـين و يـا حـاء باشـد فـتحِ عـين الفعـلِ                       
  . استتر فصيح ،مضارع

 همچنين گفته شده كه     3.دهد   مي ابن عطيه قرائت كسر را به حسن و ابو رجاء نسبت          
  .م استآن يك توه

  . استنقل شده يختطف ،ابن مسعوداز  ـ2
  .نقل شده استف ـِّ يتخط،اُبيو از  ـ3
 به فتح يـاء و خـاء و طـاء مـشددة مفتوحـه نيـز                 »فطـَّيخَ«از حسن   و همچنين    ـ4

  .روايت شده است
اء و خاء و    يبه فتح   » فطـِّيخَ«درِي و ابن ابي اسحاق       از حسن و جح    و همچنين  ـ5

  . روايت شده است،تَطف استكسور كه اصلش يخْتشديد طاء م
 بـه فـتح   »فطـِّيخ« و از ابو رجاء و عاصم جحدري و قتاده  ،از حسن و همچنين    ـ6

  .ياء و كسر خاء و طاء مشدده روايت شده است
  . به كسر هر سه و تشديد طاء روايت شده است»فطـِّيِخ« ، از حسن و اعمشـ7
 بـه ضـم يـاء و فـتح خـاء و كـسر طـاء مـشدده از                   »فطــِّ يخَ« ، از زيد بن علي    ـ 8

                                                 
 .89 ، ص1 ، ج البحرالمحيط.1
 .86 ، ص1 ، ج الكشاف:رجوع كنيد به .2
 .90 ، ص1 ، ج البحرالمحيط.3
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  .روايت شده است ـ  نه تعدي،كه تكثير مبالغه استـ » فطـَّخَ«
 بـه فـتح يـاء و سـكون خـاء و تـشديد طـاء           »طّفيخْ« ، و از برخي از اهل مدينه      ـ9

 فتحـه خـاء اسـت نـه         گـرفتن و دزديـدن    مكسور روايت شده است و گفته شده كه آن          
  . روشن استنانكهچ ؛اسكان آن

  . يعني به شكل مجهول قرائت كرده است»لماُظْ« ، يزيد بن قطيبـ10
  . به شكل ثالثي مجرد روايت شده است»كلّما ضاء« ، از ابن ابي عيلهـ11
  . آمده است»كلّما اضاء لهم مرّوا فيه« ، در مصحف ابيـ12
  . آمده است»مضوا فيه« ، در مصحف ابن مسعودـ13
  1. روايت شده است»ألذهب بأسماعهم و أبصارهم« ،بي عيله و از ابن اـ14

 بـا كتـاب الهـي اسـت         وابـسته  گـردآوريِ آنچـه      تنها براي  ، نگارنده !خواننده گرامي 
 اين آرا همين بس      و نادرستي   براي بطالن  ؛ شده است  آور خندهمتعرض اختالف قراءات    

  ! و نوادري هستندافراد شاذ چنين ها،ئت اين قراقاريانكه 
   2.دهنـد   مـي  نـسبت    )ع(بـه ائمـة معـصومين     را  گاهي اختالف قراءات     اينكه   تشگف
 كتـاب موجـود در دسـت امـت          حفـظ تـرين مـردم در        سرسخت )ع(آنان اينكه   غافل از 
  همانگونه كه از استدالل آنان به آيات فراوان در اخبار صـحيح مـشاهده              هستند؛اسالمي  

  .شود مي
  

                                                 
 .91  ـ 90 ، ص1 ، ج البحرالمحيط:رجوع كنيد به .1
 )ع(نو در برخي قراءات به امير مؤمنا   ) ع(نحيان در البحرالمحيط به علي بن حسي      تعريضي است به آنچه كه ابو      .2

 .نسبت داده است
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  اعراب و نحو 
 پيـشين  در آية    »برقٌ«اي بياني است و اشاره به         جمله ،الف والم به شهادت   » يكاد البرق «

 داد و نيـز  شـرح آية قبلي آنچه را بر سر منافقان از جانب شنوايي پيش آمـده بـود    . دارد
دادنـد و    مـي هايـشان قـرار     انگشتان خود را در گوش     ،توضيح داد كه آنان از ترس مرگ      

 اكنون ايـن آيـه      ؛دادند  مي انستند انجام تو  مي  آنچه را كه   ،براي حفظ شنوايي و جان خود     
 بينـايي آنـان را هـدف قـرار داده و آن را در               ، است بر آنچه از جانب برق      شرحيگويي  

  .معرض نابودي قرار داده است
اي مستأنفه است و محلي از اعـراب          جمله باال،همچنين گفته شده كه عبارت قرآنيِ       
 حالِ آنان با آن برق چگونه       : پرسيده اي است كه   ندارد و در حكم پاسخ به پرسش كننده       

   1.»يكاد البرق يخطف ابصارهم« :است و او جواب داده كه
دادنـد پـس از       مـي  كاري است كه آنها انجـام      بيان   نيزاين عبارت   » ما أضاء لهم  لـَّك«
  .از جانب چشمهايشان قرار گرفتندآسيب  در معرض آنكه

 فعـل متـأخر     ، ظرفيت و ناصب آن     منصوب به  »مالـَّك« اين است كه     بين آنها معروف  
 و به فرض مركـب      . يك كلمة تنهاست   ، مانند حرف شرط   ، كه آن  يشتر دانستي پو  . است
 و  2. مصدريه است  ،»ما«همچنين گفته شده كه     .  از معناي تركيب بيرون رفته است      ،بودن

مجمـوع   كه مصدرية وقتيه باشـد و        ندارد مانعي   3. يعني هر وقتي   ؛ وقتيه است  :گفته شده 
  .جاي بحث دارد ـ  خواهد آمدنظر ـ چنانكه اين ؛ بر تكرار داللت كندآن

  . جواب شرط است و در چنين حالتي نياز به فاء وجود ندارد» مشوا فيه«
» كلّما أضاء لهـم   «و  » يكاد البرق «توان گفت حرف عطف ميان جملة        مي ؛مسألة ديگر 

  .حذف شده است

                                                 
 .175 ، ص1 المعاني، ج روح ،89 ، ص1 ، ج البحرالمحيط،84 ، ص1 ، ج الكشاف.1
 .175 ، ص1 المعاني، ج روح .2
 .همان .3
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 درست بـه    نظر، اين   و 1. استيناف است  سومين» كلّما أضاء لهم  « :همچنين گفته شده  
جمالت مستأنفه به حسب معنـا بـا جمـالت پيـشين ارتبـاطي               اينكه    براي ؛آيد نظر نمي 
توانند جمـالت   ، ميبه عنوان واو مستأنفه آنها با فرض واوِ ، و گرنه همة جمالت    ؛ندارند

  .مستأنفه باشند
 از اين رو جمله قبلي نيـز        ؛حالية مترادفه يا متداخله است    » و إذا أظلم عليهم قاموا    «
آن حذف شده است و گفته شده كه جواب سـؤال سـوم و              حاليه  اي است كه واو      حاليه

  2.نيز استيناف ديگر است
 بدسـت آمـده   يا عطف بر مجموعِ معاني      » و لو شاء اهللا لذهب بسمعهم و أبصارهم       «

 بنا بر جـواز   احتمال حاليه بودن و نيز   ، و يا عطف بر جملة اخير      پيشين است از جمالت   
نظـر   آور اتفـاق   شـگفت . استينافي بودنِ واو، احتمال استينافي بودنِ اين جمله نيز هـست          

 با آنكه مثل آية     ؛ نه بر محل است    ، بنا بر عطف بر لفظ     ،به كسر » أبصارهم«آنان بر قرائت    
ضـرورت  بـه    اينكـه     جار هم جـايز اسـت نـه         و تكرار  وضو عطف بر محل جايز است     

  . واجب باشد
از سـنخ جـزاي شـرط       انـد      كرده  آنچه ذكر  پايه  محذوف است و آن بر     »شاء«ول  مفع
 توجيـه سـرد و      ، ايـن توجيـه    ؛»و لو شـاء اهللا إذهـاب سـمعهم لـذهب بـه            « يعني   ،است
  و يـا   ـ  شـد و لـو شـاء اهللا إهالكهـم      مـي تر اين بـود كـه گفتـه    شايسته. استروحي  بي

 و لـو شـاء خـسرانهم    :شـد   مـي ه يا گفتـ ؛لذهب بسمعهم و أبصارهم ـ  چيزي شبيه اين
  ....االجتماعي

هـاي    يا در محل تعليل جملة شرطيه يا جملـه        » إن اهللا علي كل شيء قدير     « عبارت  
  .استها  لهتمثيلي و يا همه جم

  

                                                 
 .175 ، ص1 المعاني، ج روح ،90 ، ص1 ، ج البحرالمحيط،80 ، ص2 ، ج التفسيرالكبير،86 ، ص1 ، ج الكشاف.1
 .162 ، ص1 المعاني، ج روح ،90، ص1 ، ج البحرالمحيط.2
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   پيرامون برگشت ضمير به محذوف:مسأله

نظر سومين  مختلف شده است،     در مورد بازگشت ضمير به محذوف در كالم          آراي آنان 
و اگـر   باشـد     مي داللت كند جايز   كه چيزي از سنخ خودش بر آن         برگشتيست كه   اين ا 
 1»اعدلوا هو أقرب للتقـوي    «به عنوان مثال در مثل      .  داللت عمومي باشد، جايز نيست     به

  .ة اعدلوا است و در غير اين مورد جايز نيست است كه  ماد»عدل« ،مرجع ضمير
بـه  » مـشوا فيـه   «ضـمير در     اينكـه     براي ؛د اين آيه شريفه نيز بر جواز آن داللت دار        

ماينكـه    مگـر  ؛گـردد   مـي   بر كند  مي داللت بر آن    »مشوا«شي كه محذوف است و كلمة       م 
 ؛حقيقت جـايز نيـست    به   هر چند كه مشيِ در برق        ،برق است به   آن   برگشتگفته شود   

  . است جايزمجازي به آن  و لطف كالم استناد به دليل كاربرد نيكوولي 
  

                                                 
 )8  /مائده. (»دادگري پيشه كنيد، آن به تقوا نزديكتر است« .1
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  و معانيبالغت 

  وجه نخست

  بودن آيهتتمة مثال پيرامون 

ايـن تمثيـلِ    . بـود » صم بكم عمي فهم ال يرجعون     «اي داشت و آن       دنباله ،تمثيل نخست 
 همانگونـه كـه بـه       و. اسـت » يكاد البرق يخطف ابـصارهم    «اي دارد و آن      دوم نيز دنباله  
  دوم مثـال تتمـه    اينكه   بدونـ    اين آيه نيز   باشد،مستقل  تواند    مي اشاره شده احتمالي آية   

و بـه هـر   باشد ها   سوم و يا چهارم از تمثيلمثال و باشد؛مستقل رود   ميباشد ـ احتمال 
 و  اشـاره شـده   آية   اينكه   جالب.  روشن است  ،اين جهت   از مثال، تناسبِ هر دو     صورت

  .  بدون حرف عطف و چيزهايي شبيه آن آمده است،هم اين آيه
  

  وجه دوم

  لزوم ذكر اين آيه
 جهـت  نخـست از  :بـود   مـي  از دو جهـت نـاقص  پيـشين  آيـة  ،شد ر اين آيه ذكر نمي    اگ

 ي گرفتار ، زيرا آية قبلي   ؛ آنان به برق   ي و دوم از ناحية گرفتار     ها تاريكي آنان به    يگرفتار
كه با رعـد    » يجعلون أصابعهم في آذانهم    «:آنان را به رعد مورد بحث قرار داد و فرمود         

 ي به همين خاطر آية بعدي براي بيان حالت گرفتار         ؛شت مناسبت دا  ترسناكو صداهاي   
 به روشِ لف و نشرِ غير مرتب آمـده و حـال آنـان را در هنگـام                   ،آنان به ظلمات و برق    

 آنـان را بـه ظلمـت        يگرفتار» و إذا أظلم عليهم   « :عبارتبا   به برق در آغاز و       يگرفتار
  .دهد  ميشرح
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  وجه سوم

  يشينپ براي آية اي دنباله ،مضمون آيه
سـرگرداني   تـشديد  كـه آن  بيان مقصود در آية نخـست بـوده       دنبالهآيا اين آيه     اينكه   در

شـان   سـرگرداني  ،دار  همچنانكه گرفتارشدگان در بارانِ بـرق      ،منافقان در حال نفاق است    
 به مصيبت عجيب و بزرگي از حركـت و       ها، يدر تاريك  افتادنِ   جهتيابد و به      مي شدت

اين  اينكه   و يا  ،اند   كرده  از چندين ناحيه احساس خطر     ،ر نتيجه  و د  اند  هسكون دچار شد  
 ، از احوال پليد و اهـداف بـد آنـان اسـت            ريبردا  سومي است كه براي پرده     مثالآيه نيز   

  .اختالف نظر وجود دارد
 : و از ايـن رو     باشد  مي ق از نوع مفرّ   اينجا تشبيه استعاري در     :اند   كرده  گمان ،مخالفان

هـايي هـستند كـه منافقـان بـراي پيـاده كـردنِ          راه »أبـصار «ه شـده و     اسالم به برق تشبي   
 به دست آمدن سـالمت جـان و         »ةءأضا«زنند و مراد از       مي خود به آن چنگ   هاي    انديشه

اسـت   راه يافتن و يا پا برجائي آنان         »مشوا فيه «و   ،اموالشان است كه شتابان در پي آنند      
آراي مختلفي در تشبيه نقل شـده      مفسران قديم    از. كنند  مي بر مسالمت با آنچه كه اظهار     

  .است
منافقـان بـه    هاي    اي براي بيان نيرنگ    دنباله اين آيه    :شود  مي  آشكار ق محق براي،آنچه  

ـ   طريق تمثيل مشترك ميان تـشبيه مفـرّ           از يـك هـر   ،ايـن  افـزون بـر   ؛ب اسـت ق و مركّ
   ندباشـ   مـي  ،خـود  مركّبِ مستقلِ مخـصوص بـه     و تشبيه   ل هستند   قنيز مست ها    جملهاين  

 افكـاري از جهـت      : دارنـد  كارهـايي  زيـرا منافقـان افكـار و         )آنها را با هم خلط نكـن      (
 شدنـشان بـه     دچـار  بـه خـاطر      كارهاييانحرافشان از خميره و سرشت نخستين خود و         

 فرار از تبعات اسـالم بـه        ، و آن  از آن گريزي ندارند   مسلمانان و افتادنشان در چيزي كه       
 است و اين آيه در موضع توجيـه هـر دو امـر              شانمدن خياليِ خود  خاطر محافظت از ت   

  .است
 تـا آخـرين   »بـرق « زيرا لفـظ   ؛ معلوم است  ،به حسب استعمال  » يكاد البرق « :عبارت

 بـر وجـه     ، به حسب إسناد   ،لفظي كه در اين آيه به كار رفته مفرد است و تا آخرِ اين آيه              



 205  20تفسير آية 
 

 205     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

   »مجـاز «ت كـه در حقيقـت        همـان وجهـي اسـ      و اسـناد نيـز بـر      مجاز در مفـرد اسـت       
  1.ايم گفته

ايـن اسـت كـه بـرقِ سرشـت و انديـشة       آشكار اسـت ـ    آنچه  ـ بنابر دياما مراد ج
 را ديدگان آنهـا  نزديك است كه    ،درست آنگاه كه بدرخشد و در درون آنان پديدار شود         

أييد را كه براي  ت    ها    ديدهآن  هر گاه برق روشن شود      كه بر مسلمانان خيره شده بربايد و        
خودشان و دوستانشان به دست آمده از ميان ببرد و آن انديشه و خطـورِ فطـريِ بـاطنيِ                   

 ،آنان به وسـيلة آن     اينكه    براي ؛ آنان را به اسالم بكشاند و به راه درست درآورد          ،عقالني
  .روند  مي بيروناند هگرفتار آمد كه در آن تاريكياز 

ور عرَضـي و بـا نظـر بـه آنچـه از افكـار       به ط ـ  و آنگاه كه راه» و إذا أظلم عليهم«
موجود باطل كه خزانة دل و خيالشان از آن پر شده است براي آنان حاصـل شـده و در                    

. ايـستند   مـي ،تاريك و خاموش شـود ـ   نور فطرت و پرتوِ حق از ميان رفته است    ،نتيجه
كار خاص   منافقان نسبت به اف    اشخاص و افراد  به  ه  چگونگي مثال با توج   آنچه گفته شد    
  .خودشان است

   نـسبت بـه حـال آنـان در جامعـه و نـسبت بـه كارهايـشان در                     تمثيل چگونگي اما  
   نزديـك اسـت     ،پيـشرفت اسـالم در حجـاز      درخشش و    اين است كه     ،جامعة مسلمانان 

   ، تـا جـايي كـه از شـدت خـشم           چيـره شـود؛   منافقان را بربايـد و بـر آنـان          ديدگان  كه  
  و هرگـاه بـرق     » كلّمـا أضـاء لهـم     «. ندو كور و كر ش    ، و ناراحتي  ترس و وحشت،   ،كينه

  اي كه بتواننـد بـه اهـداف خـود برسـند و خواسـتة                براي آنان راه را روشن كند به گونه       
  و إذا  «كننـد     مـي  رونـد و از آن اسـتفاده        مـي  در آن راه  » مـشوا فيـه   «خود را ادامه دهند     

  ات بـر آنـان بـسته        تاريـك و خـاموش شـود و همـة جهـ            ،و آنگاه كه راه   » أظلم عليهم 
ــراي ،شــود ــردن ب ــا خطردور ك ــه و ه ــايي مهلك ــان اســت  ه ــه متوجــه آن ــاموا« ك    »ق
  .ايستند مي

                                                 
 .146 ، ص1 ، ج تحريرات في األصول.1



  تفسير سوره بقره 206

 206     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3سير قرآن جلد تف

 و چـه در حـال       فـردي  حقيقت منافقان را چه در حال        ، آنكه اين تمثيل    سخن نتيجة
 ،تـرين سـخن و مختـصرترين حالـت         اجتماعي به بهترين روش و برتـرين راه و كوتـاه          

  .كند  ميآشكار و اظهار
  

  وجه چهارم

  تعيين و مشخص نمودن منافقان
 و مـشخص نمـودن      تعريـف  اين است كه اين آية شريفه در پـي           ،يكي از وجوه بالغت   

 منافق به حسب ماهيت اجتماعيِ وي ميان حركت و سكون           عملكرد اينكه   منافق است و  
 زند و اين به خاطر اين است كه آنان همانند حيوان هـستند و در فرجـام كـار و                     مي دور

 يكيتار و   ي رفتار و كردار آنان بر روشن      گردش بلكه   ؛نگرند سرانجام اعمال و افعال نمي    
 ،روند و اگر خاموش بـود       مي كنند و پيش    مي  حركت ، اگر روشن بود   :چرخد  مي راهشان

 حيـوان   روش و عـادت   چنانكـه    ؛تواننـد بكننـد     كار ديگـري نمـي     ، و جز اين   ايستند مي
  .چنين استحساسِ متحرك 

همـه فكـر كـار و        اينكه    و آن  دهد   مي  وجه بالغيِ ديگري نيز خود را نشان       ااينجدر  
   راه را بـر     ، چـون بـرق    رو، از ايـن     ؛ منـافع مـادي اسـت      چـشمداشت  ، منافقـان  طبيعت

  افتنـد و هرگـاه راه بـر آنـان تاريـك              مـي  خـود هـاي      به دنبال خواسـته    ،آنان روشن كند  
   ايـستاده و بـاقي   جـاي خـويش    بلكـه در سـر  ؛انديـشند  شود در چيزي از چيزهـا نمـي    

  .مانند مي
ي »إذا« قضية شـرطيه و از كلمـة   صورت مطلب به  بيان و از    »كلما«همچنين از كلمة    

كـه آنـان در همـة       شـود     مـي  روشـن  رساند،  مي را در آينده   فعل   انجام كه   وقتي و زماني  
 ؛اند چنين ايناني حيو شريعت و روشو به راه  ، نفاقپايبندي بهو در همة اوقات    ها نازم

 خـوي و سرشـت     و   نيـست  بيش از ايـن      خواستاركه ذات آنان    شود    روشن مي بنابراين  
  . پست حيواني و يا بدتر از آن شده استخوي ،آنان
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  وجه پنجم

  »أضاء«درستي قرائت 

 فاعل آن اسـت و      ، برق زيرا ؛ متعدي است  شك و به ناچار    بي» أضاء لهم «عبارت قرآني   
.  درسـت نيـست    ،»ضـاء لهـم   « به صـورت     1ا قرائت برخي   لذ ؛ ذات روشنايي است    به آن

 قرائـت    و آن را بـه       انـد   ه را برگزيـد   » الزم فعل«: نظر برخي تفاسير    جاست كه  آن شگفتي
  2.اند هتأييد كردمذكور 

 پرتو خود را افشاند و راه حركت را روشن          ، أضاء البرق يعني برق    گزيده سخن آنكه  
  .ساخت

  

  وجه ششم

   برقنسبت تاريكي به

ــا ــيهم« :رتعب ــردارد و آن إســناد  » و إذا أظلــم عل ــديع را در ب ــة لطيــف و ب   يــك نكت
   ،نـزد آنـان اسـت     و رايـج    اسـت كـه بـر خـالف نظـر معـروف             در ظاهر   إظالم به برق    

   تــاريكي، از ايــن رو گــويي  نــدارد؛ و گــاه وجــودكنــد روشــن مــيبــرق گــاهي زيــرا 
  نـه موجـود اسـت و نـه      ـ  بـه خـودي خـود    ـ   پس بـرق تكيه دارد؛ برق بود و نبودبه 

  كنــد و آنگــاه كــه معــدوم   مــي روشــن، يعنــي آنگــاه كــه وجــود داشــته باشــد؛معــدوم
ــد ــا ،باش ــودش ب ــاريكينب ــبب ت ــي س ــود؛  م ــابراين ش ــف و  بن ــت لط ــناد در نهاي    اس
ـ  »أظلـم «دربارة امكان متعدي كـردن      . باشد  مي ،بالغت    پـيش از ايـن      ،وسـيلة حـرف   ه   ب
  . شداشاره
  

                                                 
 .90، ص1 ، ج البحرالمحيط.1
 .176 ، ص1 المعاني، ج روح ،90، ص1 ، ج البحرالمحيط:رجوع كنيد به ،86 ، ص1 ، ج الكشاف.2
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  وجه هفتم

  در آيهصنعت طباق 
ــه  ــديعي ايــن آي ــان  ،از محــسنات ب    ،» و إظــالمةإضــاء« صــنعت طبــاق موجــود در مي

   »علـي « بـراي سـود و       »الم«روشـن اسـت كـه       .  اسـت  »لهم و علـيهم   « و   »مشي و قيام  «
 1»لها ما كسبت و عليهـا مـا اكتـسبت         « و اين آيه از اين جهت شبيه آية          .براي زيان است  

  .است
  

  وجه هشتم

  »فيه« مرجع ضميرِپيرامون 

چيزهايي حذف شده   » كلّما أضاء لهم  «كه در عبارت قرآني     آيد     مي مفسران بر سخنان  از  
كلّما أضاء لهم فيه الممشي مشوا فيه و إذا أظلم عليهم فيه        «: است چنين    آن  و اصل  است

  . البته التزام به اين نظر مشكل است2.»الممشي قاموا
 ، زيرا مشي و راه رفتن     ؛گردد  مي  بر »وقت«به  » مشوا«بعد از   » فيه« اينكه   احتمال ديگر 

شي و گذرگاه نيز محذوف اسـت و برگـشت ضـمير بـه              گيرد و مم   در برق صورت نمي   
  .  نيستروامحذوف 

 پر از   آوران سخنان زبان قرآن و    اينكه    براي ؛ روشن است  پايگي اين رأي   يب وسردي  
 ايـن   البالي فهيم از    وندةشن زيرا   ؛ حذف و إسنادهاي كاربردي است     ، مجازها ،ها استعاره

  .شود  ميرمزها متوجه مقصود
 نيـاز بـه عائـد نـدارد و رجـوعِ            »كلما« كه   پيشين دانستي  در صفحات    ، بر اين  افزون

خـود   اينكـه     گـو  ؛ چه بسا كه از محسنات بسيار عالي به شـمار رود           ،ضمير به محذوف  
اعدلوا هو أقرب   «د آية    از اين رو اين كالم همانن      ؛كند  مي كالم بر مرجعِ محذوف داللت    

                                                 
 )286  /بقره. (»آنچه نيكي ورزيده به سود او و آنچه بدي كرده به زيان اوست« .1
 .ايستند روند، و آنگاه كه راه را تاريك سازد، مي هرگاه براي آنها راه را روشن كند، در آن مي 2.
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 در  ،سرگردانيِ آنان  اينكه   اي است به    گونه  اعالم ،همچنين حذف مفعول  .  است 1»للتقوي
 بلكه به دنبـال مجهـول       ؛ آهنگ جاي خاصي را كنند     اند  هتوانست چنان شدتي بوده كه نمي    

 رايب ،شد  مي يعني چون براي آنان روشن    »  أضاء لهم مشوا   كلّما« اينكه    و اند  همطلق بود 
يعنـي و   » و إذا أظلـم علـيهم     «كردند    مي  حركت ، فردي و اجتماعيِ خود    زندگانيحفظ  

  بـاز  ، خـود  نگهـداري سـاخت بـاز هـم بـراي حفـظ و              مـي  چون راه را بر آنان تاريـك      
  .ايستادند مي

  

  وجه نهم

   پندار منافقاننادرستي
 ناآگـاه  ؛ ـ شته اين آيه و آيات گذ ـ بنابر  اين است كه منافقان،بالغتهاي  يكي از گونه

خداوند تعالي بر كافران احاطـه دارد        اينكه    ملكوتي و تابش الهي و غافل از       سفرةاز اين   
 و خداوند تعالي    برد   مي خواست شنوائي و بينايي آنان را از ميان        مي تعالي خداوند و اگر 

 علت تامه بـراي حفظـشان نيـست و          ،ارادة آنان  اينكه   ناآگاه از بر هر چيزي تواناست و      
 كننـد كـه     مـي   گمان ؛ براي رسيدنشان به مقصودشان كافي نيست      زندگي،رص آنان بر    ح
ميـان  توانـايي دارنـد خـود را     فردي و اجتماعي خود را حفظ كنند و     زندگانيتوانند   مي

    در ملـه قـرار گرفتـه     ج از ايـن رو از ايـن دو           و پيروزمندانه نگهدارنـد؛     سالمت امردم ب 
   راه و روش آنـان      نادرسـتي  فـساد عقيـده و       ،نظـرِ بـد    ،آيات مربـوط بـه منافقـان      پايان  
  به ذات وجـوديِ ابـديِ ازلـي او         بسته شده  خود را    بايد زيرا هر ممكني     شود؛   مي روشن
 بـر خداونـد تعـالي    بايـد  در واقع   ، و چنانچه به عاملي از عوامل ظاهري چنگ زند         ببيند

  .كندتوكل 
 در اين آيـات آمـده از نظـر عقيـده و     چهچنان ـ ها   بر اين مثالبنا  ـ   منافقانبنابراين 

و صفات  ها    از نظر ويژگي  » صم بكم عمي  « اين سخن خداوند  اخالق فاسدند و به دليل      
                                                 

 . 8/ مائده  .1
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حركت آنان براي هـدفي      اينكه    براي ؛اينان از نظر كار و حركت نيز فاسدند       . نيز فاسدند 
 ت پـس  و پرتو افشاني آن اسـ     بر روشن كردن برق     آنها   كار   گردش بلكه   ؛عقالني نيست 

  . و الحمدهللا. همة آنان است، همة فساد و فساد،آنان
  

  وجه دهم

  چيز هبر هم ـ سبحانهحق ـ صدق عموميت قدرت 

بحث شده و گفته شود كـه ايـن   » إن اهللا علي كل شيء قدير «چه بسا در عبارت قرآنيِ      
 اآيد ب   مي راستها     بر محال  »شيء« زيرا واژة    ؛ نيست ترديد درست  بيادعا دروغ است و     

  تحقيـق بعـدي كـه در مباحـث عقلـي           بنـابر  و خود خداوند تعالي      ،مقدور نيستند اينكه  
  و آنچـه در قـضاياي انـشائي گفتـه          ،ضرورت مقـدور نيـست    به   است و    »شيء«آيد    مي
 از  ،قـضاياي انـشائيِ قـانوني      اينكـه     بـه دليـل    ؛آيـد   در قـضاياي إخبـاري نمـي       شود مي

 ولـي   ،رونـد   مـي  به كار  آنهادر معانيِ لغوي     آنهاالفاظ   اينكه    براي ؛اند استعماالت حقيقي 
.  مطابق ارادة استعمالي نيـست     ه آنچه در اصول فقه گفته شد      بنابر  قانونگذار، ارادة حتمي 

خبـر   بلكـه يـك      ؛يابـد   گسترش نمي منحلّ و    خبر به چندين    خبر خبري،اما در قضاياي    
 هـر چنـد   آيد  ميوغ پيش، دراينجا بنابراين در راست؛ است و يا غرودوجود دارد كه يا    

اسـتثناي متـصل بـا ادات     بلـه  .مقدورِ خداوند تعالي اسـت  ـ  جز اندكي ـ  كه همة أشياء
  . كذائفة جاءني القوم إال طا:گفته شود اينكه  مانند؛استثناء جايز است

 زيـرا  ؛ اسـت  مـردود  ، در اين مقام نسبت به محاالت عقلـي        خدشه و ايراد   گويم، مي
 آنچـه   ؛لي در نفس وجود دارد و مقدور خداوند تعالي اسـت           او تناقض و تضاد به حملِ    

تناقض  و   ، يعني آنچه كه در خارج وجود دارد       ؛ تناقض به حمل شايع است     ،محال است 
است مقدور اسـت و     ) چيزي( پس آنچه شيء     .نيست» چيزي«در خارج وجود ندارد و      

  . نيست»شيء« ، به سلب محصل،آنچه مقدور نيست
 اگر به »شيء« حق اين است كه      ، نسبت به خداوند تعالي و تقدس      د،خدشه و ايرا  اما  
 ، خداونـد تعـالي بـه ايـن معنـا          ،دباش» المشَيأُ وجوده «يعني  » الذي شُييء وجوده  «معناي  
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    ـ چنانكـه ظـاهر و روشـن     خـارجي باشـد  چيزهـاي اي از   نيست ولي اگر كنايه»شيء«
 حـدود   ،كنـد  مـي آن را تأييـد     آيـد     مي برابر آن در   غيرعربيي  ها نازبآنچه در   و  ـ    است

 »كـلّ « ما پيش از اين هم گفتيم كه كلمه          ؛ خواهد بود  گوينده ارادة   پيرو ،عنه گسترة مكنّي 
 كنـد   مـي   كـه وضـع بـر آن داللـت         بگـوييم  اگر   و. كند بر استغراق داللت نمي    وضعدر  
 كرده كه او مصداق     ادعاد   نزد خو  گوينده اينكه    بر باشداي    كالم مذكور را قرينه     دتوان مي

 است و باب ادعـا و مجـاز در          »شيء« ، نيست هر چند كه به حسب مفهوم لغوي        »شيء«
  .استو گسترده بسيار باز ها  استعمال

 گمان عجيبي اسـت و پـيش        1، با مخصصي عقلي   اينجاگمانِ جوازِ تخصيصِ عام در      
  .جايز است خباري در قضاياي انشائي نه در إتنهااز اين معلوم شد كه تخصيص 

ل مجازيـت در        باال،تر از گمان     عجيب اينگونـه  چيزي است كه از فخر رازي از تخيـ 
 تا چه رسد ؛رود  از مجازِ مستحسن هم به شمار نمي، با آنكه اين2.كاربرد نقل شده است   

 ،ص تخص،عا و گمان البته بنا بر وجه اخير در عالَمِ اد       . دوشمرده ش مجاز مشهور    اينكه   به
هـم   مطالب را با  .  به ذوق اهل ادب و شعر نزديك است        ،نه تخصيص و اين   آيد     مي مالز

  .در نياميز
  

  وجه يازدهم

   بعد از مشيت،ذكر قدرتپيرامون 

إن اهللاَ علـي كـل      « جملـة » و لو شاء اهللا لذهب بسمعهم و أبـصارهم        « از   پس اينكه   در
 خـشم خداونـد     داند كه،  بايد ب  منافق اينكه    توجه و هشداري است به     ،آمده» شيء قدير 

 بلكه مشيت نزديك به      ، صرف مشيت معلق نبوده    تنها و   حتمي و قطعي شده است    تعالي  
 چه بسا گفته شود كه توصيف خداوند تعـالي  ،تحقق است و به خاطر توجه به اين نكته      

                                                 
 .180، ص1 المعاني، ج روح ،92، ص1 ، ج البحرالمحيط،81، ص2 ، ج التفسيرالكبير.1
 .82 ـ 81ص  ،2ج  التفسيرالكبير،: رجوع كنيد به. 2
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در  امـا  1.آيد  ميصفت قدير و فعيل براي مبالغه اينكه  براي؛ رساتر از قادر است ،به قدير 
  شـرح و تفـصيل آن   2»علّام الغيوب«مورد معناي مبالغه در اوصاف خداوند تعالي مانند    

  .داده شددر سورة حمد به اندازة كافي 

                                                 
 .92 ، ص1 ، ج البحرالمحيط،224 ، ص1 ، ج الجامع ألحكام القرآن.1
 .109/  مائده. 2
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  فلسفه و حكمت

  بحث نخست

  »شيء«پيرامون مفهوم 
 اسـت كـه     »شيء« مفهوم   ، از آنان  افرادي خاص از مسائل مورد اختالف ميان متكلمان و        

در دويِ موجـود و معـدوم را        هـر    اينكـه     به موجـود دارد و يـا        اختصاص ،آيا اين واژه  
اسـتدالل  » إن اهللا علي كلّ شيء قـدير      « :به سخن خداوند   اعم   و براي قول   1گيرد؟ ميبر

  به وسيلة قدرت از عدم به عالم وجود در، ماهيت در ظرف وجود خود، زيرا؛استشده 
 است كـه    چيزي ، پس ؛ صورت دارد   نياز به  )نبود( ماهيت در حال عدم      ، بنابراين آيد؛  مي

 همانگونهاست،  ] از موجود و معدوم   [شئي، اعم    ، پس ؛ به آن تعلق گيرد    تواند  ميقدرت  
   2».ترين اسم است رين و مبهمتفراگير ، نخستين،شيء«:  سيبويه گفتهكه

 و متكلمـان    انديشمنداني از   گروه كه چگونه    كنم دانم و درك نمي    من نمي : گويم مي
ـ يعني چيزي كه در خارج وجود ندارد ـ  معدوم به حمل شايعبرد كه بر اين باورن  ء شي 

ـ           ؛ است دور از جاهالن    سخناين  ،  كند  مي صدق  فـضل و    ا تا چه رسد بـه كـساني كـه ب
   .نسبتي دارندتحقيق 
، از   ماهويـشان  بـوت ث اعيان و ماهيات در ظـرف        ، اشياء بربر اين باورند كه     اينها  اگر  

 و مفهـوم شـيء از اجـزاء ذات          كنـد   مـي   صدق ءشي) نهاهويت، ماهيت آ  (جهت هوهو   
 كـه   انـد   هپنداشـت ي از آنـان     گروه هر چند    ؛ست اين نيز از ساحت آنان به دور است        آنها
داراي  ، كـه اجنـاس عـالي      ه است  شد بيان در جاي خود     و.  جنس األجناس است   ،شيء

  ].و بالذات متباين هستند[وات مختلف هستند ذ
بـر معـدومِ در     ] ءشـي [ منظور اين اسـت كـه آن واژه          ، شيء بر معدوم   صدقاگر از   

 و نيز معدومِ در افق اعيان خارجي و موجـود بـا نـور علـم و                  ،خارج و موجود در ذهن    
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 از شـك بـر آن       گـردي حق اسـت و     سخني درست و     ،كند  مي  صدق ،حقفيض اقدسِ   
ظـرف ثبـوت مـاهوي      در   لـي ونيست  ] ءشي[چيزي   در خارج    ،پس سيمرغ . نشيند نمي
وجـود   به لحـاظ     ، بلكه بر وجه انتزاعِ از آن      ، البته نه بر وجه ذاتيت     هست] ءشي[ي  چيز

  .ذهني و علمي آن
 اينگونـه رود و نتيجـه    مـي  از ميـان ايـن انديـشمندان   اختالف ميـان  بر پايه بيان باال، 

 متساوق ، ولي همه؛غير مفهومِ وجود و وحدت است ـ  به حسب مفهومـ   شيء:شود مي
نيـز   و عكس آن    كند  مي  صدق  هم »شيء« صدق كند،  »موجود« جان رو هر     از اي  ؛هستند
  . استچنين

 دليل كه هر چند      به اين  وكند،    مي صدق بر ممتنعات نيز     »شيء« واژة   ، بر اين اساس  
 موجوداتي به حمل     و در خارج وجود ندارند ولي تصوراتي ذهني      به ضرورت   ممتنعات  

 آنهـا بـه   ـ  نـه فـيض مقـدس    ـ  ض اقدس ذهني هستند كه فيچيزهايشايع در نفس و 
  .رسد مي

  صدق بـه واجـب و ممكـن         آنچه در سخنان گروهي از آنها آمده است كه         ،اينبنابر  
 ـ  بـه خواسـت خداونـد تعـالي     ـ  پيرامون اين مسأله.  نيز نادرست استاختصاص دارد،

  .مباحث خواهد آمدديگر توضيحات بيشتري در 
  

  بحث دوم

  يپيرامون عموم قدرت حق تعال
 مقـدورِ خـودش باشـد و        ، تبـارك و تعـالي     »اهللا«كـه   آيـد      مـي  بنابر آنچه گفته شد الزم    

 از  ؛ محـال اسـت    بـه ضـرورت اينهـا      اينكـه    با ؛ممتنعات نيز مقدور خداوند تعالي باشند     
كند و آن اطالق شـيء بـر خداونـد            مي  داللت ي ديگر اختالفي اين آيه بر مسأله      ،رو اين

 را  سـخن  ايـن    باشند كه   مي برخالف گروهي كه اكثر نيز     .باشد نميجايز  است كه   تعالي  
م براي اثبات مدعاي خود به اين آيه و به برخي از ديگر آيـات كـه در                  جه. قبول ندارند 
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  1.كند  ميجاي خود خواهند آمد استدالل
  برخـي از آنـان     زيـرا  ، اسـت  شگفتي امر   شود،  مي ي كه از آنها ديده    نتيجة اين اختالف  

 بـر واجـب و ممتنـع        :گويند  مي  و برخي ديگر   شود  نمي گفته ،ر معدوم  شيء ب  :گويند مي
و قـدرت نيـز بـه       گردد     مي  به ممكنِ موجود منحصر    ، صدق آن  شود، بنابراين،   نمي گفته

» إنّ اهللا علـي كـل شـيء قـدير    « بنابراين مصداقي بـراي  ؛گيرد ممكنِ موجود تعلق نمي 
 نيست و آنچه لفـظ شـيء        »شيء«رد  گي  مي  زيرا آنچه كه قدرت به آن تعلق       ؛وجود ندارد 
  .گيرد  قدرت به آن تعلق نمي،كند  ميبر آن صدق

 ، ممكنِ موجود  :توان گفت  ، مي  به فرض درستيِ مبانيِ مورد اشاره      نخست،: گويم مي
 مـشيت و    ، عـين قـدرت    ،وجود ممكن  اينكه    به دليل  ؛بالفعل مقدورِ خداوند تعالي است    

 مخلوق خداوند تعـالي و      ، شده ضميمه به آن    انامك زيرا موجودي كه     ؛علم فعلي اوست  
 پـس چگونـه آن      ؛سـت حـق ا   از نظر حدوث و بقاء و وابسته به          ربط محض به خداوند   

  ارادة ذاتي و قدرت قديم ازلي او       ، مقدور غير او يا خارج از سيطرة ذاتي        ،موجود ممكن 
  ! ؟باشد مي

 و گمـان    كـرد اصـالح    شـد    بيـان ر وجهـي كـه      بتوان    مي ، را  مبانيِ مورد اشاره   :دوم
آن در جاهاي مناسب    بايد   آن را شرح  . دو نفر در آن اختالف كنند      ، پس از اين   ،كنم نمي

  .خواستار شد
  

  بحث سوم

 بر افعالحقعموم قدرت   
 هرااعم از جو ـ   وي در همه چيزهاو سلطنت اين آيه بر فراگيري قدرت و نفوذ سيطره 

 قـدرت و محـل    دايرةدر همه افعال آدمي  از اين رو؛داللت داردحوادث ـ   و و اعراض
 از معتزله و مفوضه كه معتقد بـه اسـتقالل           گروهي برخالف   ؛نفوذ ارادة حق تعالي است    
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  . بلكه معتقد به استقاللِ علل در تأثيرات خود هستند، خودكارهايبندگان در 
 كرد كه اثبات قدرت براي خداونـد تعـالي          خدشهتوان چنين     مي در استدالل مذكور  

  بـه دليـل    ؛ منافاتي با استقالل بندگان در كارها و رفتار آنـان نـدارد            ،سبت به همة افعال   ن
 توانـد  مـي خداوند تعالي اين قدرت را دارد كه مانع آن كارها و رفتارها شود و نيز    اينكه  

هر « :گويند  مي و اين با نظر محققان فرق دارد كه       بيافريند  واسطة آنان    كارهاي آنان را بي   
 و  ». و خداوند تعالي است    بندهفعالِ صادره از بندگان مستند به هر دويِ قدرت          فعلي از ا  

 ؛كنـد   مي  إعمال قدرت  ، كه خداوند تعالي در هر فعلي      كند داللت نمي اين آية شريفه هم     
  . دچار اشتباه شد،لذا نبايد آنچنانكه آنان دچار اشتباه شدند

دو منكـر توانـايي خداونـد         آن  از ابوهاشم جبائي و ابوعلي جبائي نقل شده كـه          ،بله
 آنان قائل به اين باشند كه خداونـد         ،كنم  اما گمان نمي   1.اند  هتعالي در انجام فعل عبد بود     

 فعل عبد   اين بنا بر    ؛ قدرت تأثير عبد باشد    جلوگيري از تعالي عاجز از ايجاد مانعي براي       
  . خواهد بودبه اين معنامقدور خداوند تعالي 

   زنـد و    مـي  مـسأله پيرامـون مـسألة قـدرت و حقيقـت آن دور            به نظر نگارنده، ايـن      
هـاي     دو حالت اراده و انگيـزه      درگروي بندهآيا قدرت خداوند تعالي مانند قدرت       اينكه  

 نت و توانـايي    از سـلط   يشكلي ديگر از قدرت و گونه برتـر        اينكه   زايد بر ذات است يا    
  است؟
برآنچه بناي ما در ايـن كتـاب         بنا  جايي ديگر است   ،مسألهكه محل بحث اين      آنجااز  
كنيم كه داللت آيه را به خوبي در حـقِ            مي  به امري اشاره   فشردهبه طور    اينجا در   است،

 در عالم هستي به زيور وجـود آراسـته و بـه             چيزيهرگاه   اينكه   كند و آن    مي قدرت ادا 
و  خداوند تعالي و قدرت ازلـي ا   نمايي اين به قدرت   متجلي گردد    ،جلوت نور و حقيقت   

قدرت خداونـد تعـالي عـين ذات و          اينكه    به دليل  ؛بوده كه توانسته به اين مرحله برسد      
 ، بنـابراين  ؛ امري زايد بر ذات وحدانيت بسيط وي وجود ندارد         ،عين علم اوست و ديگر    

  بنا بر وحدت وجـود حـق تعـالي كـه اصـل اسـت عـين                 ،قدرت و ارادة خداوند تعالي    
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 ،  پـس همـو جـلّ و عـال         ؛ل و جمـالي اسـت     يكديگرند چون وجود او اصـل هـر كمـا         
 ،هـا   اسـت و واسـطه     »هـستي « به   »نيستي«از  ها    آورندة ماهيت  كنندة وجود و بيرون    افاضه
 قـادر   ، از اين رو او با قدرت فعلي       ؛ فيض ازلي هستند   استعدادي گذرگاههاي ي  ها ناامك

 گاهي ،گان است چنانكه در ميان بند، اين معنا كه خداوند تعالينه به. بر هر چيزي است 
 قـدرت و قـبضِ اراده و        گرفتن زيرا   ؛كند  مي و ارسال قدرت خود را قبض و گاهي رها        

آري قـبض و    . و اين محـال اسـت     گردد     مي  بسط آن بر   و ه به قبضِ اراد   ،سپس بسط آن  
 و ،پـذيرد   مـي  انجـام ضرورتبه اين كار در فعل او   يعني   ، متصور است  ،بسط در وجود  

ابـدي  و  بسيار كارگر و داراي نفوذي ازلي       قدرت او   در است و    خداوند تعالي به ذات قا    
  .گيرد آن تعلّق مي  بر اسماء و صفاتشپيرو و دنبالة به  حقاست به همانگونه كه علم

 داللـت   چيـزي از ايـن مباحـث      لفظـي بـر     هاي     داللت بنابر آيه   ،گذشت نتيجة آنچه 
خداوند تعالي نـه تنهـا بـه        كه   اين  شاهدي است بر   ، اين آيه  ، بر مبناي تحقيق   بله. كند نمي

 همچنانكـه بـه علـم       ؛نيـز قـادر اسـت      و فعلـي      بلكه به قدرت معمول      ،قدرت مخزون 
 يعني علم فعلي خارجي كه همة صفحة هستي است و به علم مخزون كه ذاتش                ،معمول
  . نيز عالم است،است

ـ             آنچه در كتابهاي آنها    سستي ،از آنچه گفتيم   حث در اسـتدالل بـه ايـن آيـه كـه مد، 
 چيـزي بر هر  ـ  بر خالف نظر معتزله ـ  داوندخ  وشود آشكار و روشن مي ، است»شيء«

 قـدرت را    گوينده اين سـخن   چنين است كه    دانستي،  همانگونه كه   ،  آن علت ؛قادر است 
 ، در ايجاد امرِ حادث    بنده استقالل   حق و  قدرت   يفراگير باكند كه     مي اي تفسير  به گونه 

  .هيچ منافاتي ندارد
  

   چهارمبحث

  قدرت بر شيء حادث
يكي از مسائل مورد اختالف ميان معتزله و ديگران اين است كه حادث پيش از حدوث                

 پـيش از حـدوث و در        »شـيء « محققانِ از فالسفه برآنند كه       ؛است نه پس از آن    مقدور  
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ـ بنابر عموم آن، دال    مقدور خداوند تعالي است و اين آيه         ،حال حدوث   كـه   كنـد   مـي  تل
  . نيز مقدور استشيء حادث 

شايـستگي و    نـاگزير هـر چيـز        ،اسـت توانا  هنگامي كه خداوند تعالي بر هر چيزي        
 خـالف عـام     ، نفـي قابليـت    بنابراين ؛ آن را دارد كه مورد تعلق قدرت قرار گيرد         قابليت

 ، كـه شـيء موجـود   به ايـن بيـان   ، علمي نيز داردبيان و روش  ،اين كالم . بودن آن است  
 مخـالف  ، امكان و فقـر اسـت و وجـوب   ، قدرت مالك است و    يواجب به وجوب غير   

 است  همان چيزي  عين استغنا و ضد نياز است و اين همانند           ، وجوب زيرا ؛قدرت است 
پاسخ  درخواست وي آنگاه كه ولي ؛ نياز دارد، زيرا فقيرِِ سائلشود؛  ميكه در عرف ديده  

ي »، چيـز شـيء « ،پس از وجود ، همه موجودات، بنابراين؛نياز است  توانگرِ بي داده شود، 
  .پذيرند  قدرت و سلطه را نمي،هستند و براي بار دوم

نسبت و   در   ،قدرت: ويدـگ   مي عتزلهـوه از كالم است كه م     ـ و شايد به خاطر اين شي     
 بـا   نسبت و مقايـسه    و در    جهان نيستي دن از   ـرون كشان ـ بي اي گونه »ودهاـنب« با   ايسهـمق

 بـا   نسبت و مقايـسه    و در    نيستيراي  ـن و فرستادن به س    ود كرد ـ ناب اي گونه ،وداتـموج
  . از قدرت غير خداوند تعالي استجلوگيري ايجاد مانع و ،مقدورات غير خداوند تعالي

 منافـاتي بـا اختيـار و اقتـدار     ،جواب شبهة فوق اين است كه امتنـاعِ از روي اختيـار     
  علتسويكي وجوبي كه از ي ـ   ممكنِ احاطه شده بوسيلة دو وجوب، از اين رو؛ندارد
سـوي  آيـد و ديگـري وجـوبي كـه از            شيء تا واجب نشود به وجود نمـي        ، زيرا آيد؛  مي

تحـت  شـود ـ     مي شيء آنگاه كه وجود پيدا كند واجب، زيرا؛ شدهپيوستوجود به آن 
 ، به وجـود خـود     ،آن اينكه    براي ؛قدرت علت و سبب تام و استيالي وجوب ذاتي است         

 كـه   فعلـي  پس چگونه غير مقدور است با آنكه قـدرت           ؛ است  خود ت تعلق به علّ   همان
همراه وجود   اينكه    براي ؛ ماهيت است  آغوش همراه و هم  تجلّيِ قدرت ذاتي است     همان  
 همان قدرت خداوند تعالي است كه اعيان ثابته و ماهيات           ، با ماهيات ممكن   آغوش و هم 

  .يابند  ميامكانيه به وسيلة آن ظهور
 تعلـق ايـن    و نفوذ قـدرت خداونـد تعـالي اسـت           ، اين آيه  عمومينكه   ا نتيجه سخن، 

  . لي و حقيقي استفع تعلقي ،قدرت به مقدورات موجود
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 :گوينـد   مـي  كـه شـود      مـي  نظري ديگر از معتزلـه پديـدار      و نادرستي   بطالن   اينجااز  
 ، اجتمـاعِ الزمـة آن «توجيه آنان اين است كـه  . » مقدور خداي تعالي نيست   بنده،مقدورِ  «

 آنـان اسـت كـه       نادرستمبناي  دليل   به   ، زيرا اين برداشت   ؛» است كاردو قدرت بر يك     
  .پس بينديش ؛دانند  ميقدرت را مالزم فعل

  

  بحث پنجم

   علم خداوند تعاليعمومداللت آيه بر 
 عموم  جز به  عموم قدرت    زيرا ؛كند  داللت مي  علم خداوند تعالي     عموم بر   ،الزمِ اين آيه  

 عموم علم خداونـد  ،بنا بر مالزمتگروهي ـ  بر خالف نظر  ـ   پسشد؛تواند با نمي ،علم
 پيشي گرفتنِ علم خداوند تعالي به چيزهايي است كـه در            ، بلكه الزمِ آن   ؛ضروري است 

 كه علم خداوند به ايـن مقـدورات   داللت نداردالبته . آيند  مي به وجودعالم هستي تا ابد   
بـه   ـ   در جاي مناسـب  مطلب، تحقيقِ اين. بر وجه جزئي و يا بر وجه كلي است،جزئي

  .خواهد آمد ـ خواست خداوند تعالي
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  اخالق، پند و راهنمايي
  نفـاق ! من پارة تن و نور چشموو نيك بينديش اي برادر  ! منبدان اي رفيق و اي عزيز       

 ،و كفـر، هماننـد ايمـان      ـ   همانگونه كه در شرحِ برخي از آيات پيشين بدان اشاره شد          ـ  
هايي از كفر و نفاق بـا         كه گونه  طور  همان ، پس ؛ختلف و مراحلي گوناگون دارد    مراتبي م 

 ايمان نيز با نفاق و كفر و شوند،  ميو ارشادها جمعها   برخي از انوار و بخشي از هدايت      
مؤمنـان بـه حـسبِ ظـواهرِ        از   برخـي    شك بي شود؛   مي آغوش بلكه با إلحاد جمع و هم     

و آثـاري كـه در   ها  نشانهبه خاطر  ـ  و باورهاي آنان ها ناحسب گم ـ  اسالم و مسلمانان
 كـه ايمـاني     مـؤمني تـر از      كـدام نفـاق بـزرگ      ؛اند  كافران و منافقان   گروه در   ،آنان هست 

 مـسلمان   ، از فقها  گروهي نظرِ   بنابر ،آري منافق به خاطر اقرار به شهادتين      ! ؟عاريتي دارد 
 و پيروي نكـردنش از آن بـه          داخل نشدن اسالم در قلبش و درونش       دليل ولي به    ؛است

تـرين طبقـة     رود كـه در پـايين       مـي   در نزد ما از منافقاني به شمار       ،حسب نظر و باورش   
  .جهنم قرار دارد

 ولي هنـوز ايمـان در   ،كند  ميآن مؤمنِ مسلمان كه به اسالم اعتقاد دارد و از آن دفاع        
تـرين   تـرين و پـست     نكار و عمل او در پايي      و   ، داخل نشده نيز از منافقان     قلب و دل او   

  .قرار دارد
  چيـزي   اينكـه   فرق ميان اين مؤمن و آن منافق اين است كـه آن منـافق بـه خـاطر         و

  د و  شـو چـه بـسا بيـدار         ممكن اسـت تأمـل و انديـشه كنـد          ،بيند از ايمان در خود نمي    
   : مؤمناني در آيد كـه خداونـد تعـالي در حقـشان فرمـوده اسـت             گروهو در   مؤمن گردد   

   إلّـا الـذين تـابوا       ،فقين في الدرك األسفل من النار و لن تجـد لهـم نـصيرا             إنّ المنا «
  و أصلحوا و اعتـصموا بـاهللا و أخلـصوا ديـنهم هللا فأولئـك مـع المـؤمنين و سـوف               

  ات دوزخ قـرار دارنـد و هرگـز         كـ تـرين در   منافقـان در پـايين     1؛يؤت اهللاُ المؤمنين اجـراً عظيمـاً      
  گـر آنانكـه توبـه كردنـد و راه صـالح و درسـتي پيـشه كردنـد، بـه                   م .ياوري براي آنان نخواهي يافـت     
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  خدا تمـسك جـستند و ديـن خـود را بـراي خـدا خـالص نمودنـد؛ آنـان بـا مؤمنـان خواهنـد بـود و                              
  .»خداوند به افراد با ايمان، پاداش بزرگ خواهد داد
 و بـه     به خاطر گماني كه به نجات خود دارد        ،اما مؤمنِ منافق كه ايماني عاريتي دارد      

  خطرهـاي   گـذر  در   ،بينـد   مـي   در خـود   شايـستگي  به نجات و     فريبي كه خاطر غرور و    
 قرار دارد تا آنگاه كـه بميـرد و ايمـانش از دسـتش            نابودكنندههاي    فراگير و فرود مهلكه   

  .هنگامه مرگ در گروه افراد صدر آيه درآيدبرود و در 
ردن امـت اسـالمي و       بـراي آگـاه كـ      جـز  ، اين آيات  ! من پس اي برادر و اي دوست     

الهـي روشـن   هـاي    و اين انوار قدسي و مشعل،مدهاي آن نيستاپي و هاديگران به خطر 
 اي  خوشـبختي  ،نشده مگر براي سوق دادن خانوادة بشري به سوي سعادت دائميِ ابدي           

 تنهـا بـه    و آن    .گيـرد  گمراهـي آن را پـي نمـي        هدايتي كه    ، از آن نيست   بدبختي پس كه  
آورد   ميو يا با ذكر و وردهايي كه بر زبانگويد   ميروز  خالل شبانه دربندهچيزهايي كه   
 تـا  برپاخاست و كمر را محكم بست و تصميم جدي گرفت    بلكه بايد    ،آيد به دست نمي  

د و ايـن از چيزهـايي       رآور گـذر كـ     سخت و درجات شرم   هاي    دنباله ، موانع ،ها از مهلكه 
 همـت در    پافـشردن  و   كردار و   گفتار آيد مگر با خالص گردانيدن     است كه به دست نمي    

 پنهـان و آشـكار و       احوالخداوند تعالي در همة     خواندن  طاعت و دوري از معصيت و       ا
راه بايـد از     در ايـن     بنـده  و   ، تا او را از گمراهـي برهانـد        شب و روز  هاي    لحظهدر همه   

 تـا   داحتياط را فرا راه خود قـرار دهـ        و  را بجا آورد     و مستحبات    حرام بگذرد هاي    شبهه
  . شودفراهمتوفيقِ رسيدن به عزيز رحيم و توانِ نشستن در ساحت رب كريم براي او 

آشـكار و روشـن در      هـاي     ياد شده در اين آيات فراوان و در ايـن مثـال           هاي    ويژگي
  تنها براي ارشاد علماي دين است كـه برونـشان درون آنـان را تكـذيب                ،احوال منافقان 

 مـسلمانان و    گـروه  در   ، سـخن گفـتن و راه رفـتن        ،اس لبـ  ،كند و كساني كه به شكل      مي
 در  ،اند اما به درون و حقيقت و به حـسابِ قـصد و نيـت و سرشـت و سـجيت                     مؤمنان

  .اند شمار منافقان
 ايـن   و ؛خـود محـشور شـوند     هـاي     و صنف ها    شگفتا از روزي كه مردمان در صف      

 در صف   ،ق بودن دسته از علماي دين اسالم و فضالي مذهب جعفري به خاطر اهل نفا            
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 زيرا حقيقت نفـاق در آنـان بيـشتر تجلـي     ؛ مفسدان قرار گرفته باشندگروهمنافقان و در    
خداوند ما را از آتـش جهـنم حفـظ          . هايشان آشكارتر نمود يافته است     كرده و در چهره   

 فـاجرِ  گـروه كند و از ملحدان و فاسقان در امان دارد و ديـن و اسـالم خـود را از ايـن                      
  .  حفظ كندگر يهجادوگر و حل

 بـر مـا     مراحـل، از خداوند تعالي داريم كه با هدايت به سوي نجات در جميـع              اميد  
افعـال  هاي    بديو ترك   منت نهد و ما را به راه هدايت و سعادت رهنمون سازد و با رد                

 مـا را بـراي رسـيدن بـه     ، خير و نيكي و آراجلب و جذب خوبيها  و  شرور افكار و با       
 رسيدن به خدمت اوليا و      درك و لي و شرعي موفق دارد و با توفيق         آمال و آرزوهاي عق   

 نماز و خدمت به ايـن       بنده زيرا چشم روشنيِ     ؛ ما را بر طاعت خويش توانا سازد       ،نيكان
 هر كس بـا محبوبـان خـويش        ، زيرا ؛خاصانِ مردم است تا از آنان شود و بدانان بپيوندد         

 عـين   ، عين وجود معشوق و محـب      ،و اين بدين خاطر است كه عاشق      شود     مي محشور
و اسـحار    اسـتغفار در گيـري و اسـتمرار   تو باد بـا پـي     پس بر    شود؛   مي حقيقت محبوب 

. اوسـت خداونـد بـر بنـده       هـاي     كه بهترينِ نعمـت    خوبان و نيكان  همراهي  همنشيني و   
  .سپاس او را باد به پاس آنچه ما را داد
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   تفسير و تأويل

  ها بنابر مسالك و مشرب
  باريونمسلك اخ

 ،انـد   هگرفتار آمـد   برقي   بهاست كه   گروهي   حكايت   ،اين» يكاد البرق يخطف أبصارهم   «
ـ تـا چشم  نپوشاندند  ولي چشم از آن برنگرفتند و چهره از آن           شان از تـابش آن سـالم       ان

 بلكه به   ؛ يابند ننگريستند  رهاييخواستند تا با پرتو برق از آن          مي راهي كه به  آنان  . بمانَد
 حكايـت منافقـان   ؛ نابينايشان سـازد  ، كه نزديك بود برق    آنجام دوختند تا    خود برق چش  

  كه بيانگر درستيِ كـار     ي تو  آيات محكمِ دالّ بر پيامبر     در قرآن  گويا :گونه است  نيز بدين 
اي تو    معجزات گوياو   ، وجود ندارد   براي امامت است     )ع( برادرت علي  گماشتن در   تو

 داللـت   كه بر يكي بودن امر هـر دوي شـما         را   )ع( و معجزات برادرت علي    )ص(محمد
  .اند هدارد و حقي است كه در آن شكي نيست نديد

اينان هرگاه چيزي پديدار شود كـه حجـت بـودنِ آن را             » كلّما أضاء لهم مشوا فيه    «
  هرگـاه اسبانـشان مـاده      ماننـد، آنهـا     مي آن باور ثابت   روند و بر    مي آن راه  در ،باور كنند 

 )ع(گفتند اين از بركت بيعت ما بـا علـي بـن ابـي طالـب                 مي ان پسر، زاييدند و زنانش   مي
و إذا أظلـم    «اقبـال و بـسيار داناسـت          خوش ،بخت  خوش ،شانس و خوش همانا ا  ؛است

زاييدند و در تجارتشان سودي       مي هرگاه اسبانشان نر و زنانشان ماده     : يعني» عليهم قاموا 
) ع( سبب بد يمنيِ بيعتي است كه بـا علـي           اين به  :گفتند  مي ايستادند و  باز مي  ،بردند نمي
و لـو شـاء     « .يـم ا  داشته )ص( است كه در مورد محمد     باوريو به سبب تأييد و      ايم    كرده

خواست شـنوايي و بينـايي آنـان را از      مييعني اگر خدا» اهللا لذهب بسمعهم و أبصارهم 
با ايمانـت بـه     تو و اصحاب    براي آنها امكان حفظ و جلوگيري از آگاهي          تا   برد   مي ميان

و » قديرشيء  ان اهللا علي كلّ      «. آنها حاصل شود   كشتنفراهم نشود، و موجب     كفرشان  
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  1.سازد نمي هيچ چيز او را ناتوان
 : آمـده اسـت  )ع(به نقل از امام صـادق ـ رحمت بر او باد  ـ  در كتاب توحيد صدوق

مرغـي كنـد      تخـم   دنيا را داخـل    تواند  مي آيا پروردگارت    : پرسيده شد  )ع(از اميرمؤمنان «
 در جـواب  )ع( اميـر مؤمنـان  ؟مرغ را بزرگ كنـد  دنيا را كوچك و يا آن تخم اينكه  بدون

 و چيزي كه از من پرسيدي شود نسبت داده نميبه عجز  ـ  عز و جل ـ  خداوند: فرمودند
  . روشن استبه خوبيجوابِ برهاني و استواري  متانت 2.»شدني نيست

 )ع( امـام رضـا    سـخن  ،كه از صناعات خمس اسـت     بر اين مغالطه    ها    از جملة پاسخ  
حتـي در   « : فرمودند )ع(است كه ايشان  آمده   خبر محمد بن ابي نصر       آنچه در  براست بنا 
مـرغ    كه از تخـم  تو زيرا او دنيا را در درون چشم      ؛]جا داده است   [مرغ تر از تخم   كوچك
مـين و آنچـه را   گشايي آسـمان و ز   ميوقتي آن را  اينكه    براي ؛تر است قرار داده    كوچك
 دنبالـه  و   3».داشـت   مي تو را از ديدن آن باز      ،خواست  مي  و اگر  بيني  ميدو است    ميان آن 

  .ساكت كردني است پاسخي،كه اين دهد   مي گواهيخبر
  

  مسلك محدثان

معناي آيـه ايـن اسـت كـه نزديـك            :گويد   مي ابن عباس » يكاد البرق يخطف أبصارهم   «
 و ابـن اسـحاق از       4. سـازد  آشكار منافقان را    هاي هانيها و پن   عيب ،است آيات محكم قرآن   

  . شدت پرتو حق استجهت اين به :كند  مي نقلقول ابن عباس
يعنـي هرگـاه چيـزي از ايمـان         » كلّما أضاء لهم مشوا فيه و إذا أظلم عليهم قاموا         «

 براي شك   ، و گاهي  ،كنند  مي آورند و از آن پيروي      مي براي آنان پديدار شود به آن روي      
  5.مانند  ميو متحير و سرگردانشود   مييشان تاريكدلها ، و در نتيجهآيد  ميپيشان آن

                                                 
 .134 ـ 133 ، ص)ع(تفسير منسوب به امام عسكري :رجوع كنيد به .1
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هرگاه چيـزي از عـزت اسـالم بـه منافقـان      : است سومي از ابن عباس نقل شده       نظر
  ولـي هرگـاه رنـج و مـصيبتي دامنگيـر اسـالم شـود       ؛كنند  و تكيه مي برسد به آن اعتماد   

  1. بايد به كفر برگشت:گويند مي
 ؛آورنـد   مـي  شناسند و آن را بر زبـان        مي  حق را  ، آنان : است چنينچهارمي از او    قول  
 نـشيني   عقـب  ، ولي هنگامي كه از آن به سـمت كفـر          ؛اند  در قول خود پابرجاي    پس آنان 

   ابـن  ، قتـاده  ، حـسن بـصري    ،همين قول را ابوالعاليه   . مانند  مي كنند متحير و سرگردان    مي
   2.كنند  ميأنس و سدي با سندش از صحابه نقل

أو كـصيب مـن     «صـحاب دربـارة     اي از   گروهـ  و   ابـن عبـاس   در روايت پنجمي از     
دو نفـر   داستان   صيب و مطر     :نقل شده است  » إن اهللا علي كل شيء قدير     «تا  » ...السماء

 ]در بـين راه   [به سوي مشركان گريختنـد،       )ص( كه از رسول خدا    استاز منافقان مدينه    
 و برقي است آنها   در آن رعدي شديد و صاعقه   كهنام برده    كه خداوند از آن      ،اين باران 

هـاي     انگشتان خود را در گوش     ، از ترس  ،زد  مي دو هرگاه صاعقه   دو را فرا گرفت و آن     
 ب مرگشان شود و هرگاه برق     سبهايشان رود و     كردند كه مبادا صاعقه در گوش       مي خود
 ديدنـد و   ، نمـي  شـد   مـي  وش خام ،داشتند و چون برق    زد در پرتو آن گامي چند برمي       مي
 و بـه سـراغ       بمانيم  زنده ، كاش تا صبح   :گفتند  مي ايستادند و   مي حركت در جاي خود    بي

دو نــزد  چــون صــبح شــد آن.  بگــذاريم و دســتمان را در دســتشبــرويم) ص(محمــد
 واسالم آن دو نيك    اسالم آوردند و دستانشان را در دست او نهادند و            ، رفتند )ص(پيغمبر
 را براي منافقانِ داخل مدينـه       رفته اين دو منافقِ بيرون      داستان رو خداوند    از اين  ؛گرديد

  . استمثل زده
شدند انگـشتان خـود را از تـرس           مي  حاضر )ص( آنگاه كه در مجلس پيامبر     ،منافقان

شود     دادند كه مبادا چيزي دربارة آنان نازل        مي خود قرار هاي     در گوش  )ص(رسولكالم  
طور كـه     همان ؛ا اتهامي به آنان وارد شود و در نتيجه كشته شوند          مباد اينكه   و يا از ترسِ   
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  .كردند  مي گوشرا در انگشت ،هرفتآن دو منافقِ بيرون 
   پـسراني  زمـاني كـه اموالـشان زيـاد شـد و صـاحب               ،»كلّما أضاء لهم مشوا فيـه     « 

ــا     :آمدنــد و گفتنــد درهــا   در آن نعمــت، نصيبــشان شــدپيــروزيشــدند و غنيمتــي ي
   كـه اموالـشان   آنگـاه  ولـي    ؛ دين راستي است و بر آن پا برجـا ماندنـد           ،)ص(ددين محم 

   ايـن   :د و بـال دامنگيرشـان شـد گفتنـد         مـ  براي آنـان بـه دنيـا آ        دخترانياز ميان رفت و     
   هنگـام خـاموش     ،دو منـافق    همانگونـه كـه آن     پـس  ؛ اسـت  )ص(به خاطر دين محمـد    

  بــه ارتــداد كــشيد و كــافر  اينــان نيــز كارشــان ،ايــستادند  مــيحركــت  بــي،شــدن بــرق
  1.شدند
  
   مفسران و صاحب نظرانمسلك

 انگـشتان  ،كـه از تـرس آن   ـ  يعني نزديك است آن برق» يكاد البرق يخطف أبصارهم«
 بينايي آنان را ، بر نابود كردنِ شنوايي آناندهند ـ افزون  ميهايشان قرار  خود را در گوش

  .نيز بربايد
انگشتان خود  هايشان    گوش ز برخورد برق از سوي    براي گريز ا   آنان   :به عبارت ديگر  

آنان توانايي   و   ربايد  مي برق بيناييِ چشمان آنان را    گذارند؛ و در همين حال        مي را در آن  
و آنهـا   بـر  عذابِ خداوند محـيط  پس، ؛انگشتان خود را روي چشمان قرار دهند    ندارند  

عليهم قـاموا و لـو شـاء اهللا         كلّما أضاء لهم مشوا فيه و إذا أظلم         «.  بر آنان است   رهيچ
 ، راه ، مـسير  ،يعني هرگـاه بـرق    » لذهب بسمعهم و أبصارهم إنّ اهللا علي كل شيء قدير         

 كننـد و   مـي رونـد و حركـت    مـي  راه،جاده و خيابان را بـراي آنـان روشـن كنـد در آن            
  بـي هـيچ حركتـي      ، بـرق مـسير و گـذرگاه آنـان را تاريـك كنـد              آنگاه كه  و   گريزند مي
  و يـا   آورد  مـي  فرودخواست آن را بر سر آنان         مي  را هاداوند اگر هالكت آن    خ ؛ايستند مي

به وسيلة از  ـ  شك هالكت آنان  بي،خواست  مياگر خداوند در حق آنان چيزي رااينكه 
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سـت  تواناخداوند بر هر چيزي قادر و       شك   بي و   ،بودـ   ميان بردن شنوايي و بينايي آنان     
 هرچند انگشتان خود را در آن قـرار دهنـد و            ،بستاند كه شنوايي آنان را      ناتوان نيست و  

 و تـدبير بـه خـرج        تالش كننـد  نيز بينايي آنان را از ميان ببرد هرچند براي محافظت آن            
  . اشياء تحت ارادة خداوند تعالي است خواص زيرا همة؛دهند

 برقِ آسماني بينايي جسماني آنان و برق        ،نزديك است : باالتفسيري نزديك به تفسير     
هايي   بينايي دروني آنان و بينايي     ،ها  از رعد صفات نكوهيده و حسد و كينه        برآمدهاطنيِ  ب

آنـان  . از ميـان ببـرد    را   در درون آنان به وديعت گـذارده شـده           آفرينش اصل   بنابررا كه   
سير و گذرگاه آنان مـستولي  م بربرق  اينكه به اعتبار ـ   روشن شود در آن،هرگاه كه برق

 از ادامة سير خـود در انحـراف و          ،وند و هرگاه روشنيِ آن بر چيده شود       ر  مي راهـ   است
 هر  بسانـ   آنان به حالت خميده   ايستند؛ گويي     مي رفتند، باز   مي آن سقوطي كه در  حالت  

   خـوب ببيننـد و   انـد  هتوانـست   زيرا از يـك سـو نمـي    ؛اند  هرفت  مي راهـ   اي شخص ترسيده 
   كـه موانـع را از سـر راه     انـد   هخواسـت   مـي  ر و از سـوي ديگـ      اند  هشد  مي بدين خاطر خم  

   بـي حركـت بـر سـر جـاي           ،بردارند و حال كه روشنايي از آنان گرفته شده در تاريكي          
   و اگر خداوند در حق آنان و در از ميـان بـردنِ بينـايي و شـنوايي آنـان                     اند  هخود ايستاد 

 شـان را   شـك شـنوايي و بينـايي        بـي  ،و در هالك كردنـشان چيـزي را اراده كـرده بـود            
  . گرفت مي

گفته شده تهديدي اسـت بـه از ميـان بـردنِ احـساس              » ...لذهب.. .لو شاء «در مورد   
دو نتوانـستند چيزهـايي را كـه بـه           طور كه با آن    هايشان تا همان   شنوايي و بينايي از بدن    
   1. نتوانند آنچه را نيز كه به سودشان است بشناسند،زيانشان است بشناسند

كـرد و در     ره مي يچ را بر خودشان     نفاقشان ،خواست  مي ر خداوند  اگ :و نزديك به آن   
  . بست  مي عزت اسالم از آنان رخت بر،نتيجه

 ؛گرفت  مي شك حس شنوايي آنان را     خواست بي   مي  اگر خداوند  :همچنين گفته شده  
  كننـد و حـس بينـاييِ آنـان را          دوريشنيدند تا از آن      را نمي ها    از اين رو صداي صاعقه    
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  .ديدند تا در آن گامي به جلو بردارند ز اين رو روشنايي را نمي ا؛گرفت مي
 تـا آنـان را كـر        افزود  مي صداي غرش برق  ر  ب ،خواست  مي  اگر : همچنين گفته شده  
 وعيـدها و  : نيـز گفتـه شـده   .كرد تا آنـان را كـور كنـد        افزون مي كند و پرتو نور برق را       
 آنـان را    : همچنين گفته شده   .آورد مي فرودترسند بر سر آنان       مي تهديدهايي را كه از آن    

  . كرد  مي رسوا و مؤمنان را بر آنان مسلط، مؤمنانپيش
 ؛ به قول و يا تفسير خاصي اختصاص ندارد        ،»خداوند بر هر چيزي قادر است     «اينكه  

 بر هـر چيـزي      تواند  مي زيرا خداوند تعالي     ؛توانند مقصود باشند    مي بلكه همة اين معاني   
  . داردآنها تواناييو بر ارادة همه  اشك بي. قادر باشد

نزديك است براهين كوبنده و قوانين قاطعي كه     :تفسيراين   نزديك به    ،تفسيري ديگر 
پراكندة آنان را از ميان ببرد و با بروز هاي   بينايي و دل، آمده و قرآن بزرگ در كتاب الهي  

ـ        ، و تزلزل در ذات آنان     سرگرداني د و هرگـاه راه بـر        آنچه را كه در درونشان است برباي
  در آن راه،آنان روشن شود و اسالم در خير، غنـائم و امـورِ مطلـوب دنيـوي بدرخـشد              

 ؛شـتابند   مي روند و براي جلب منافع خويش و رسيدن به آرزوهاي خود به سوي آن              مي
شود    مي  بر مسلمانان سخت   كه كار گاه  آن يعني   گيرد،  مي آنها را فرا  ولي آنگاه كه تاريكي     

گردنـد و    مـي ايستند و بر    مي  باز ،كنند  مي فرسايي را تحمل   طاقتهاي    ن سختي و مسلمانا 
گيرنـد و آن    مـي   انگشتان خود را    و شوند   مي  سرگردان ،بيش از سر گرداني نخست خود     

  .گزند  مي خودپليد و پستي ها نا با دندرا
  ايمان براي آنـان نـوري شـد و امـا پـس از              ، آنگاه كه ايمان آوردند    :گفته شده است  

  .مردند به تاريكيِ سزاي بد كارهاي خود برگشتنداينكه 
 پيروز شـدند گفتنـد      »بدر« آنگاه كه مسلمانان در      يهوديان بودند،  آنان   : نيز گفته شده  

 شكـست   »احـد « و آنگـاه كـه در        هاين همان چيزي است كه موسي بـه آن بـشارت داد           
  1.خوردند باز ايستادند و شك كردند

 پـستهاي  تا به سوي     »گرفت  مي  شنوايي و بينايي آنان را     ،خواست  مي و اگر خداوند  «
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 انساني و حيواني    همه ويژگيهاي  يعني   ؛ دنيوي و اُخرويِ خود نروند     ، شخصي ،اجتماعي
 همچنانكه به حسب ذات و سرشـت خـود          ،تر از حيوان شوند    گرفت تا پست    مي آنان را 
 كـشاند  ناتواني نمي  به    و هيچ چيز او را     »خداوند بر هر چيزي قادر است     «بودند و   چنين  

  او،قـدرت گسترش   در راه    ، اعراض و حركات و سكنات     ،و هيچ سد و مانعي از جواهر      
  .اش وجود ندارد  حكومتيدايرهدر قلمرو و 

شك شـنوايي و بينـايي       خواست بي   مي اگر خداوند : گويد  ، مي آنتفسيري نزديك به    
عـام و    زيرا خروج از نظام      ؛واهد بخ ممتنع است كه او چنين     ولي   برد؛   مي آنان را از ميان   

 ؛نـدارد  ـ  جلّـت قدرتـه   ـ   منافاتي با قدرت او، اين امتناعو ؛ يعني نظام عليت استكلّي
  . ستتوانازيرا خداوند بر هر چيزي 

   و آنگـاه    چشم منافقـان توانـايي درك آيـات نـوراني را نـدارد             :تفسير باال نزديك به   
    انـدكي بـه پـيش      شـود،   مـي  و درخـشان  روشـن    از برقـي دور دسـت        كه اطراف آنهـا؛   

    از ،ايـن منافقـان از شـدت تـرس و نوميـديِ از رسـيدن بـه آرزوهـاي خـود                    . روند مي
ــد ناتواننــد و  اينكــه  ــدگي خــود و در امــر معيــشت خــويش گــامي بردارن   در كــارِ زن

   پـيش  از حـوادث زمينـي و آسـماني          نگرند بـه آنچـه بـراي آنهـا          و مي  اند  هگويي ايستاد 
   آنچـه را كـه       آنهـا   و ؛ اسـت  سـهم شـان   ويي نگاه آنان به بخت و شـانس و          و گ  ،آيد مي
 آنهـا  از اقتـرانِ كواكـب و مقارنـات سـيارات و آثـار ناشـي از                  آيـد،    مـي   پـيش  شانبراي
  .پندارند مي

آنان به سبب شدت سرگرداني و فـرو رفتنـشان در گمراهـي و بـا        اينكه   ،آور شگفت
 گـويي پيوسـته در      ،يات و زندگي اميد دارند    وجود ترس و خوفي كه دارند باز هم به ح         

 بـه وديعـت گذاشـته شـده در          ير غافـل از ذخـا     ،ريزند  مي انديشند و برنامه    مي اين امور 
 بنابراين ؛هايشان متوجه و خيره به اطراف است  چشم،وجودشان و غافل از قواي معنوي 

 ولـي   ؛ننـد ك  مـي   به خالف طبعشان در آن حركت      ، جايي را روشن كند    ،هرگاه پرتو برق  
. ايـستند   مي  بي حركت باز   ، مطابق طبعشان  ،هرگاه با خاموش شدنش تاريكي ايجاد شود      

 خواسـتارهاي  تنها به نابود شدنِ نور قلب آنان و به نـابود كـردن               ، اراده كند  اگرخداوند  
 نور بينايي آنـان     ، بلكه توانايي دارد   ؛كند  آنان و از ميان بردن آرزويشان بسنده نمي        يفطر
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دو   از آن  حركتهـا و سـكونهاي ظـاهري      شان را از ميان ببرد تا نتوانند در          شنواييو توان   
 ؛انـد   ه به سبب نيت بد و پليديِ كارهايشان تبديل به حيوانـاتي شـد             ، گويي ؛استفاده كنند 

كنند و آنچه را كه بـشر بـا    كند درك نمي  مي آنچه را كه انسان با قدرت بينايي درك زيرا
 آتـشِ اطـالع     ،اينـان در حقيقـت    . توانند به دسـت آورنـد      نميآورد    مي شنوايي به دست  

 پس از آنكـه     ،خداوند تعالي . اند  هرساني و نورِ گردآوريِ معلومات خود را خاموش كرد        
خواست همانگونه كه شايستة خود آنـان بـود بـا آنـان               مي  اگر ، كردند ستمآنان به خود    

ـ  به سبب انتخـاب       آنان ؛كند م نمي ست كسي ولي خداوند به     ،كرد  مي رفتار  پـا از حـد      ،دب
 بلكه  ؛ كر و كور شوند    ، پس حقشان است و سزاوارند كه پس از آن         ؛اعتدال فراتر نهادند  

 ، زيرا خاموش شدن آتـش بينـايي و شـنوايي          ؛از مرز حيوان به مرز جماد و نبات درآيند        
هـر  خداوند تعـالي بـر      . آورد  مي خاموشي ديگر قواي انساني و حيواني را به دنبال خود         

 بـه صـرف     خداونـد دارد و     ولي حضرتش بر بنـدگان سـتم روا نمـي          ؛چيزي قادر است  
 از با اينكه، پس ؛ ستمي باشدچه بسا زيرا  ؛دهد  آن را انجام نمي    ،توانايي داشتن بر چيزي   

 ولي خداوند تعـالي بـه خـاطر كمـال           سزاوار آنهاست؛  ،ميان بردنِ شنوايي و بينايي آنان     
 شـايد  ، آنان را به حال خودشـان بـاقي گذاشـته      ،ق آنان دارد   كه در ح   مهربانيرحمت و   

  . هدايت شوند
  

  مسلك حكيم آگاه و عارف بينا

 بينـايي موجـود در      ،»بصارهمايخطف  « نزديك است برق ظاهريِ آسماني    : »يكاد البرق «
  .آنان را از ميان ببردهاي  چهره
  بينـايي    ،»رهمبـصا ايخطف  « نزديك است برق اجتماعي و اسالمي     : »يكاد البرق «و 

  .اجتماعي و مدني آنان را نابود كند
 ،هـا  چـشم ،  »يخطـف ابـصارهم   « ،نزديك است برق غيبي الهي ازلي     : »يكاد البرق «و
سرشتشان را از ميان ببرد ولي رحمت ازلي و ابدي خداوند بر غـضب               فطرت و و  ها    دل

 هـدايت   آنان از كه  كند    كاري نمي   در دنيا نسبت به آنها،      از اين رو   ؛او پيشي گرفته است   
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  .گرانقدر وامانند به صراط مستقيم و اسالم و راه پيدا كردن
ـ   هاي    جهتاين   در    براي آنان،   هرگاه برق  :»لهم ما اضاء كلّ«  ، روشـن شـود    هسـه گان

 ،سه گانـة دنيـا    ي  ها ناجه غافل از عذاب و عقابي كه در         ،نهند ميدر آن گام     »فيه مشوا«
ـ  اظلـم علـيهم      واذا«.پي آنهاسـت  برزخ و قيامت در       آنـان را    ، و هرگـاه تـاريكي     :»امواق

 آنـان در    ؛ و ايستادن براي آنان زيان بارتر اسـت        ماندن اينكه    از ناآگاه ،ايستند  مي فراگيرد
 و  :» و ابصارهم  سمعهمباهللا لذهب   ءولوشا«. اضطرابي شديد هستند    و سرگرداني شگفت 

 ولي عنايت الهي و رحمـت  رد؛ب  ميخواست شنوايي و بينايي آنان را از ميان   مي اگر خدا 
 ايـن   ،سنگينشان است هاي    سنگ آنان و كر كردن گوش     هاي    رباني مانع از كور كردنِ دل     

مـردم و حتـي كفـار و         ، و مـداراي بـا        بنـدگان  بـا  خداونـد    دليل مهرباني و دلسوزي   به  
  . است، منافقانپليدترين آنان

 خواه آن چيـز، ممتنـع   ؛ستتواناخداوند بر هر چيزي : » قديرءان اهللا علي كل شي  «
  .  منافاتي نداردقدرت ممتنعِ بالغير با اختيار و زيرا ؛باشد يا ممكن

خداونـد بـر همـه چيـز     : » قـدير ء اهللا علـي كـل شـي   انّ« :آنتفسيري نزديك به    و  
 از قدرت ديگر قدرتمندان نسبت به كارها و اعمال آنهـا قـدرت           با قدرتي برتر  تواناست  

بيـشترين  خداوند تواناست و برترين قدرت و       و  قدرت دارند   آنها بركارهاي خود    ،  دارد
كوشند نفوذ قدرت او را   ميسلطنت را بر افعال و كارهاي آنان دارد، برخالف كساني كه

  .اي از چيزها مانع شوند در پاره
 كااليي  و   شيريني هرگاه راه براي آنان روشن شود و         »كلّما اضاء لهم  «: نزديك به آن  

 قدم به   ، در آن روشنايي   :»و اذا مشوا فيه   «  خود ببينند  سوي اطاعت از  دنيايي و زودگذر    
 و راه معجزات    »و اظلم عليهم   «گذارند و آنگاه كه راه كرامات بر آنان بسته شود           مي جلو

  .كنند  مي طاعات را رها،بر آنان تاريك شود
 روشـن    برايشان  هرگاه مراد منافقان از دنيا در دين       : است همچنين از برخي نقل شده    

 ولي هرگاه چنين راهي     ؛برند  مي نهند و از آن بيشترين بهره را        مي  در آن گام به جلو     شود
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 آن را از   خواست  مي  و اگر خداوند   ؛مانند  مي  در جاي خود   سرگردانبر آنان تاريك شود     
 در  پيوسـته  جهـان،  زيرا    برده است؛  بينايي آنان را از ميان     شنوايي و البته،   برد، و   مي ميان

 آنان را تواند ميبه سوي زوال و نيستي است و خداوند با اشكالِ مختلف قدرت  حركت  
 و آنـان را در     سـازد  و يا به تدريج از ميان بردارد و روح و جـسم آنـان را نـابود                   هيكبار

  .بيفكندخواري  به خاك اهل ايمانجلوي چشم خودشان و 
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  سوره بقرهيكم  آية بيست و
  

اع دوايا أيها الناسنْبكم الذي خَلَقَكُم و الذينَ مبر  

لَّكُم تَتَّقُونَقَبكُم لَعل  

 پيشينيان شما كه شما و ؛ را پرستش كنيدتان پروردگارِ!اي مردم«

  ». پرهيزگار شويدباشد كه ، آفريدرا
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  نزول و تاريخ آيه
يـن آيـه و آيـات        ذهن خواننده متوجه پرسشي دربارة ارتباط ميـان ا         ، طليعة امر  در آغازِ 
گانـه و بـه اعتبـاري ديگـر، احـوال            سههاي    كه به اعتباري احوال گروه    ـ   شود   مي پيشين
 علقمه و حـسن در ذهـن   ، مجاهد،و قول ابن عباس ـ  در برداردگانه را  هفتهاي  گروه
يا أيها  «اي كه با     آغاز گردد مكي و هر آيه     » يا أيها الناس  «اي با    آيه گيرد كه هر    مي قوت
م بـر آيـات      مقـد  ، نـزول  بنابر از اين رو اين آيه       1؛ گردد مدني است   شروع» ين آمنوا الذ

 ،انـد   ه مقدم واقع شد   ،آوري قرآن گرد ولي آن آيات به هنگام       ؛ستآنهاپيشين و بيگانة از     
 نـزولِ  اينكه    براي ؛ براي بار دوم نازل شده است      ،و يا اين آيه بدون لزومِ مراعات ارتباط       

 نظر مشهور بـر  ، بنابراين؛ آيات و سور است   دهيِ اي بيانِ چگونگي شكل    تنها بر مبن   ،دوم
 . دارد خدشه جاي   ،جز يك آيه كه آن هم غير از اين آيه است          ه  ب ،مدني بودن سورة بقره   
 ، ايـن آيـه  گـواهي  آنچه از ابن عباس و امثال او روايت شده بـه        :ممكن است گفته شود   

 سـخن   .شروع شـده اسـت    » يا أيها الناس  «ا   مدني بوده و ب    ، زيرا اين آيه   ؛نادرست است 
 بـر نقـل     ]ايهـا النـاس   يا  ي بودن آيات؛    مكّ[ شينيپاگر مبناي كالم    «: گويد   مي قاضي كه 

                                                 
 .33 ، ص1 ، ج الدرالمنثور،94 ، ص1، ج  البحرالمحيط ،89 ، ص1 ، ج الكشاف،89 ، ص1 ، جتفسيرالتبيان .1
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  1.كند  مي كالم اول را تأييد» مسلّم است،باشد
  ، تنهـا بـراي زمـاني مناسـبت دارد كـه اسـالم             ، اين خطابِ عموميِ جهاني    :گويم مي

كـه   آنجـا  موجود در شبه جزيـره نفـوذ كـرده باشـد و از     گسترش يافته و در ميان مردمِ     
 رأفت و رحمت و احتمال هـدايت        باكه   است آنگاه پسنديده    ، و منافقان  سرزنش كافران 

آنها  آوردن خطاب عمومي بعد از آيات پيشين درست است تا      ، باشد  همراه و اسالم آنان  
 بلكـه هنـوز     داند؛  مي ن كر و كور    و آنان را كامالً      نشدهاميد  ناگمان كنند كه قرآن از آنان       

     اين آيـه بـا   ، از اين رو   ؛بيند  مي  به حق را در درون آنان      هم نور هدايت و امكان برگشت 
   . سخت ارتباط دارد،آيات پيشين

 و  ؛ است نه كلّي   اكثري يك نظرِ    ،ي نسبت  در صورت درست   ه شد نقلاما آنچه از آنان     
 گـشوده  ـ  ك بار در مكه و بار ديگر در مدينـه يعني ي ـ   التزامِ به تكرار نزول بايا مشكل

 و بـر    2ابن عباس ثابـت نيـست     تواند بگويد، نسبت آنچه نقل شده به          مي شود، كسي  مي
سـه   روشن است كـه آيـات پيـشين          ، از اين گذشته   . حجت نيست  درستي نسبت فرض  

آنچـه  و و اين آيه شود     مي و به حسب موضوع به سه قسم تقسيم       گيرد   بحث را در برمي   
 چهـارمي از    بحـث نيـز   آيـد     مـي » فال تجعلوا هللا أنداداً و أنتم تعلمون      «ه پس از آن تا      ك

تفسير و  بنابر   بين آنها  از مفسران    بسياري ،دليل و به همين     ؛موضوعات سورة بقره است   
 .اند هكرد  جمع،بحث
  

                                                 
 .82 ، ص2 ، ج التفسيرالكبير:رجوع كنيد به .1
 .94 ، ص1 ، ج البحرالمحيط:رجوع كنيد به. 2
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  واژگان و صرف

  مسألة نخست

  »يا«پيرامون كلمة 
گويا شـنونده را بـه دليـل غفلـت و        ، است يدور حقيقي يا حكم    براي نداي    ،»يا«حرف  

 بـه   شخص نزديـك   هم   و گاهي  .دهد   مي قرارفراموشي يا غرضي ديگر، در جايگاه دور        
  .شود  ميندا» يا«با جهت تأكيد 

اشـتراك  اگـر   ، مـراد از اشـتراك  1. اسـت نزديـك و دور  مشترك ميان  »يا «:اند  هو گفت 
 ؛ اسـت نزديـك و دور ظي باشد براي  اگر مشترك لفو ؛ براي مطلق نداست  ؛باشدمعنوي  

  . خالي از تكلف نيست و جاي تأسف داردشود،  ميآنچه از سخنان ايشان معلوم
 تنهـا   ، لذا هنگام حذف حرف ندا     ؛ف ندا كاربرد بيشتري دارد    و از همة حر   »يا«حرف  

 و  ؛ براي مطلـق نداسـت     »يا« شاهدند كه    ،و اين دو  شود     مي همين حرف در تقدير گرفته    
 ، اسم مـستغاث ، اسم جالله. معنايي نداشت ،نزديك آن براي صورت     قدير گرفتنِ ت ،گرنه

 و مناداي مندوب نيـز فقـط بـا          ،شوند   مي  مورد ندا واقع   ،أيها و أيتها تنها با همين حرف      
 نـدا قـرار   يـاي   اي بعـد از      گاهي هم كلمه   .شود   مي  مورد ندا واقع   »وا«همين حرف و با     

يا ليتني كنـت    « مانند   ، و يا حرف   »واجدأال يا اس  «عل در    مانند ف  ؛ نيست اگيرد كه مناد   مي
و  .محذوف است  ،اولي مناد  ؛ حرف براي ندا است    يا، :گويند  مي جاييدر چنين    2»معهم

 بـه  . خـود جملـه اسـت   ا براي ندا اسـت و منـاد     »يا« اين است كه     تر و روشنتر   نظر قوي 
درسـتيِ كـاربردش بـه      تـا   است  كه حرف ندا براي چه وضع شده        شود     مي علومزودي م 

   .ي روشن شودردشكل حقيقي در مانند چنين موا
 ايـن حـرف بـراي       ، دعـايي يـا امـري بيايـد        ،اگر پس از اين حرف    : گفته شده است  

                                                 
 .191 ، ص مغني اللبيب،1494 ، ص2  ج،الموارد اقرب .1
 .73  /نساء .2
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 ،رود و در صورت نيامدنِ دعا يا امـر          مي فراوان به كار   ، زيرا ندا پيش از اين دو      ؛نداست
يـا  « :كـالم راجـز    توجيه   وذكور  ضعف نظر م  سستي و    1. است ]آگاهي دادن [ براي تنبيه 

 بـه   ، آن  يـا لـه مـن رجـل و غيـر           ، يا له رجال   ، يا له كذا   : و عبارات  2» بمعمر ةلك من قبر  
  .شود  ميروشنزودي 

 و برخـي از     3. اسـت  »اُنـادي « اسم فعل و بـه معنـاي         ،»يا« حرف   :اند  هپنداشتگروهي  
  نحويـان اسـت كـه       سـخن  ماننـد  سـخن  اين   4.اند  ه آن را هنگام قرائت اماله كرد      ،قاريان

 است و قصدشان ايـن اسـت كـه معنـاي            »انتها« براي   »إلي« براي ابتدا و     »من« :گويند مي
 مذكور خواسـته اسـت تـا معنـاي           گويي كه قائلِ   ؛حرفي را با مفاهيم اسمي تفسير كنند      

  .پس بينديش ؛ را با يك مفهوم اسمي تفسير كند»يا«حرفيِ 
  

  مسألة دوم

  داپيرامون معناي حروف ن
 بيـانگر آن و در واقـع راوي و   ، و در هنگـام كـاربرد  معـاني هـستند  بـراي بيـان   هـا    لفظ

 وجـود مـورد حكايـت پـيش از كـاربرد و             ، حكايـت  باشـند و معنـاي     آن مـي  حكايتگر  
 در  ، شـد  گفتـه  آنچـه    . تا لفظ در هنگام كاربرد، حكايتگر آن باشد         لفظ است  كارگيري  به

ادواتـي   اينكـه   حـروف نـدا از نظـر   .شود نميحرف ندا و برخي ديگر از حروف تصور         
 آشـكارترين و روشـنترين     ،آينـد  ايجادي هستند و معانيشان با خودشان بـه وجـود مـي           

 معاني با به كار رفتنـشان       ايجاد سببيت آن حروف براي      و از سوي ديگر    ،حروف هستند 
   فــرعِ وجــود  ،كــارگيري بــهكــاربرد و  اينكــه  بــراي؛در آن معــاني تنــاقض دارد 

  هـاي    بنـابراين آنـان چـشم      ؛ فرعِ مـسبب باشـد     ،ست كه سبب  امعقول  چگونه   ،هاستآن

                                                 
 .191 ، صمغني اللبيب .1
 .طرفه بن عبد است بيت از ،2562 ، ص6، ج  الصحاح:رجوع كنيد به .2
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ــستند و ــوع اســت،اســتعمال كــاربرد و :گفتنــد خــود را در اصــول ب    ايجــادي و : دو ن
 نـه بـا     چنين چيـزي   اينكه    از خبر  بي ؛هستند ايجادي   ي حروف ندا از كاربردها    1،حكائي

 توصيفي  ، ايجادي استعمال زيرا كاربرد و     ؛دعقول عرفي و نه با عقل برهاني مناسبت دار        
   . و نامعقول استنادرست

  اينهـا   از غيـر     تكـويني كـه    ايـن حـروف بـراي معـاني           كـه   اين است  تحقيق مطلب 
   حقيقـت بـه    ، رسـاي بلنـد    به عنوان مثـال، صـداي      ؛اند  ه وضع شد  حاصل شده و برآمده   

   كـه اشـخاص     تبلند كـاري جـا افتـاده پـيش مـردم اسـ             ي است و اين صدا    دورنداي  
  زننـد و از      مـي   مخاطبانِ خـود را بـه وسـيلة آن صـدا           ،هنگام نياز و ارادة اعالن و اعالم      

  كـه   آنجـا  متوجـه لـزوم اعتبـار ايـن نـدا شـد و از                ، از آن  پـس كه خانوادة بشري     آنجا
  باال بردن صـدا در مجـالس       گاهي  كه   آنجا و از    نبودايجاد صداي ناراحت كننده درست      

    كـه ايـن نـداي بلنـد        دسـت زد   به وضع لغت يا لغـاتي        ،شايسته نيست  امري   ،و محافل 
خواسـته اهميـت      مـي   در صورت نداي بلند    گوينده اينكه    يعني ؛ اعتبار شود  ،از وراي آن  

 ،آورد  مـي   را بـر زبـان     »يا«حرف    بنابراين وقتي مثل   ؛ نشان دهد  آن كار خود را نسبت به     
يـن حـروف در چيـزي بـه كـار گرفتـه            از ايـن رو ا     ؛كنـد   مـي   مورد اهميت را اراده    كار
  نظر به انتقـال مخاطـب بـه آنچـه  كـه وراي ايـن لفـظ قـصد و اراده                       ـ شوند بلكه  نمي
 همچنين گفته شده كه همة الفـاظ        . القائي است  كارگيري  به ،آنها كارگيري  به ـ ده است ش

   غفلـت نكـن و      2. تفصيل اين موضوع در اصول و اصـول مـا وجـود دارد             . هستند چنين
  .اد نبراز ي

                                                 
  ، 1 ، ج )شـته كـاظميني   ، نو تقريـرات المحقـق النـائيني     ( فوائد األصول يا     ،36 ، ص  األصول ية كفا :رجوع كنيد به   .1

 .77 ، ص1 ، ج مناهج الوصول،37 ص
 .107 ، ص1 ، ج تحريرات في األصول:رجوع كنيد به .2
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  مسألة سوم

  »أي«پيرامون كلمة 
»1:آيد  ميبر پنج وجه ، بنا بر مشهور»أي  

  ».دهم  ميهر چه انجام دهي، انجام؛ أياً ما تفعل أفعلْ«:  مانند؛ شرطيه:نخست
ايمـان  ] سـوره [كـداميك از شـما را ايـن          2؛أيكم زادته هذه إيمانـاً    « مانند   ؛ استفهامي :دوم
اي دانـست كـه جـوابش محـذوف اسـت؛             هشرطي اينجا را در    »أي« توان  مي  البته .»افزود؟
 يك از شما كـه ايمـانش افـزوده    هر ؛أيكم زادته هذه إيمانا فنعلم به و نطلع عليه    « :يعني

  ».دانيم و به آن آگاهي داريم  ميشود، ما
 : يعنـي »سلّم علي أيهـم أفـضل  « :مانند ـ  به خالف احمد بن يحيي؛ ـ   موصوله:سوم

   .) سالم كنستبركسي كه برتر ا( ؛ي هو أفضلهم الذعلي
 نياز  ،موصولتفسير آن به    است اين است كه     مشهور   نظر   نادرستيچيزي كه گواه بر     
  .بر عموم بدلي داللت دارد ، به خالف الذي»أي« زيرا كلمة ؛به دليلي افزون دارد

 ،سـتفهاميه  ماننـد أي شـرطيه و ا       ،در نزد كوفيان و گروهـي از بـصريان         ،أي موصوله 
  .هميشه معرب است

 موصوفه اسـت و بـر معنـاي كمـال           ، نظر أخفش  ةپايبر بر خالف نظر اكثر و       :چهارم
 و گـاه حـال از       ». چنان مردي است   ،زيد مرد ؛  زيد رجل أي رجلٍ   « : مانند ؛كند  مي داللت

  ».، چه مردي گذر كردمحمدا بر؛ مررت بأحمد أي رجل« : مانند؛معرفه است
به  كه در اين صورت هاء تنبيه        »ال« است براي نداي محلّي به       پيوند أي حلقة    :پنجم

يـا   :شـود    مـي  و گاهي هم گفته    .ة يا أيها الرجل و يا أيتها المرأ       :مانند ؛شود  مي آن افزوده 
 »بعـض « همتـاي  و بـا معرفـه       »كـل « همتـاي  أي با نكره     :همچنين گفته شده  . ةأيها المرأ 

 »أي« بـراي عمـوم اسـتغراقي و         »كـل « زيرا ؛رد اشكالي روشن وجود دا    اينجا در   3؛است
                                                 

 .26 ، ص1 ، جالموارد اقرب ،41 ـ 40 ، صاللبيب  مغني:رجوع كنيد به .1
 .124  /توبه .2
 .26 ص ،1 ج ،الموارد اقرب :رجوع كنيد به .3



 241  21تفسير آية 
 

 241     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

   1.چنانكه در اصول بيان شده است ،براي عموم بدلي است
  

  مسألة چهارم

  »ها«پيرامون كلمة 
   :آيد  مي به اشكال مختلفي»ها«

 با كاف خطـاب و  ، و مد الف آن جايز است      »؛ بگير خذ«به معناي    ، اسم فعل  :نخست
 ، جايز است كه به جاي كاف خطاب       ،ورت ممدود شدن  رود و در ص     مي بدون آن به كار   

 و  در اين صورت براي مذكر به شكل هـاء     ؛ز شد اني  و از كاف بي    همزة آن را صرف كرد    
ما و براي جمع مذكر هاؤم و براي جمع مؤنـث هـاؤنَّ             هاؤُ و براي مثني     هاء    براي مؤنث 

 و اين نوع صـرف از  ».را بخوانيد بگيريد، كارنامه م  2؛هاؤُم اقرؤوا كتابيه  « :رود  مي به كار 
  .غريب استهاي  صرف
 : مانند ؛رود  مي  در جايگاه مجرور و منصوب به كار       آيد و   مي ضمير مؤنث  ،»ها« :دوم

 ، هـاء اينجـا در  ».پس به او، بزهكاري و پرهيزكـاري را الهـام كـرد          3؛فألهمها فجورها و تقواها   «
   .كه هاء براي تأنيث استشود   مي عالمت تأنيث است و يا گفته،ضمير و الف

  داخـل  اي كه اختـصاص بـه دور نـدارد         هگاهي بر اسم اشار    ،آيد  مي  براي تنبيه  :سوم
 بـر مفـرد هـم داخـل        ، متوسـط  اشـاره  اما اين حرف براي      ؛ هذا و هذاك   : مانند شود؛  مي
 ثابـت نـشده اسـت و بـا مـوارد      »ها«براي  اينجا معناي مستقلي در و براي من   4.شود  مي

  اين حـرف در مـوارد خطـابِ   .مناسبت ندارد ـ  به جز در موارد اندكي ـ  ارهاستعمال اش
 از ايـن رو     شـود؛    مـي   فراوان استفاده  ،انسان با خود در شعر و نثر و يا در خطابِ غايب           

 از  »هـذا « اينكـه     فـرضِ  ، بنـابراين  ؛ براي تنبيه وجود نـدارد     بطور عادي و معمولي جايي    

                                                 
 .207 ص ،5 ج ،تحريرات في األصول .1
 .19  /حاقه .2
 .8  /شمس .3
 .1365 ص ،2 ج ،الموارد اقرب .4
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تر  تر و شايسته    درست ، آن از هاء تنبيه و اشاره       از فرضِ ساخته شدن    باشدف اشاره   وحر
هان، ايـن   1؛ها أنتم أوالء« :مانند شود؛  مي گاهي هم بر ضمير رفع داخل»ها« همين   .است

 بر مفرد و جمع  آن تنبيهاعم بودن كه پيداست الزمة آن طور همان و 2.»...شماييد كه آنهـا را  
  .است
 ،اينجـا در   »ها« اينكه   و نظر به  » يا أيها الناس  « : مانند آيد؛  ميدر ندا    »أي« نعت   ،»ها« 

 بـه   :است گفته شده    .باشدبراي تنبيه   واجب است    اينجادر  شك    بي مقصود به نداست و   
 در چنين حالتي ضم آن بر اساس لهجة بني مالك از بني             آيد؛   مي عوض مضاف اليه خود   

 اسـت آيـة     بـاب  از همـين     گوينـد و    مـي  »يا أيه الرجل  «جايز است كه به ضم هاء        ،اسد
 در  4.به خاطر تبعيـت و مجـاورت اسـت         اينجا ضم در    ، پس 3.»سنفرغ لكم أيه الثقالن   «

   .نيز چنين است اينجاغير 
و  رسـاند   مي  عموم بدلي را   »أي« منادي است و     ، است كه الناس   تحقيق مطلب چنين  

كـه در    آنجـا و از    سـت عمومِ مجموعيِ مـورد ندا    به  » الناس«كند كه     مي را م توه رد اين 
 افادة عمـوم    »أي« ،رود  تصور عمومِ مجموعي نمي    »يا أيها الرجل  « و   »ينبيا أيها ال  «امثال  

 به تنهايي براي جدايي ميان ياء ندا و مناداي »أي« اينكه جهت و به    ،كند  مي بدليِ احوالي 
ز زشـتي و   و ا، آورده شده تا كـالم زيبـا شـود   »ها« ،كند محلّي به الف و الم كفايت نمي      

  .شكل مفرد بيرون روددر نفرت 
  

  مسألة پنجم

  »خلق«پيرامون كلمة 
گيري كرد  اندازه ، يعني پوست را پيش از برشخَلْقَةًخَلْقاً و  ـ  از باب نصر ـ  يمدخلَق األ

                                                 
 .119  /آل عمران .1
 .1365 ص ،2 ج ،الموارد اقرب .2
 )31  /الرحمن. (»پردازيم مي) جن و انسان(به زودي به حساب شما دو گروه گران «. 3
 .1365 ص ،2 ج ،الموارد اقرب :رجوع كنيد به .4



 243  21تفسير آية 
 

 243     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

 و ابـداع    ايجـاد  ،اي از پـيش    و خلَق الشيء يعني آن چيز را بدون در دست داشتن نمونه           
و خالق به معناي صانع اسـت و         و دروغ بست،      بر كسي افترا زد     خلَقَ اإلفك يعني   ؛كرد

معنـاي   اينكه   گيران يا سازندگان و يا     يعني نيكوترين اندازه  » تبارك اهللا أحسن الخالقين   «
   1.كنندگان است  بر گمان گمانبناآن 

 اسـت  گـذاري  گيري و اندازه اندازه] تقدير[خلْق در اصل به معناي : گويد  مي حيانواب
خلـق بـه    : گويـد    مي  قطرب . است چرم و پوست   األديم به معناي اندازه گرفتن       تقو خل 

  و خلق و خليقه برمخلـوق گفتـه  ،براساس اندازه و ترتيب است  ،معناي به وجود آوردن   
   2. به هم نزديكند، اختراع و انشاء، ابداع، إحداث، ايجاد، و معنايِ خلق.شود مي

  :دو بحث وجود دارد اينجادر 
افـزون بـر    و ،زيرا لغـت  ؛ تعالي نيستوند خداـ ويژة لغت  بنابر ـ  مادهاين  :نخست

أحسن « و آية    ».آفرينند  مي غودر 3؛تخلقون إفكاً « و آية    ،است بر اعم    كاربرد گواه موارد   ،آن
 بهتـرين آفريننـدگان را وا   5؛و تـذرون احـسن الخـالقين   «ات ف و در سـوره صـا  4»الخـالقين 

 ، از آن گذشـته    . خـالف اصـل اسـت      ،و حمل بر مجاز    ، است آن شواهدي بر  ».گذاريد مي
 سـرزمين  در   بـه طـور طبيعـي      زيرا اين لغـت      ؛كند  به اختصاص كمك نمي    ،تاريخِ لغات 

بر كـار خداونـد تعـالي اطـالق      ، از گسترش توحيدپس و سپس    همشركان به وجود آمد   
 بنـابر  داوند تعـالي  خ غير   ،ها واژه زيرا در همة     ؛ و شايسته نيست كه خلط پيش آيد       هشد

 علَـم   پـس از آن   در قياس با او علَم بوده و يا          ، مگر آنچه كه از اول     ؛مفهومِ عام شريكند  
  مثـل آيـة     ؛وجـود دارد   ، اشاراتي به عمومي بودنِ مفهوم     ، در بسياري از آيات    .شده است 

 نفـيِ    در مقـام   ».آفريننده مـاييم   آفرينيد يا      مي  آيا شما آن را    6؛أ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون     «

                                                 
 .296 ص ،1 ج ،الموارد اقرب .1
 .93 ص ،1 ج ،البحرالمحيط .2
 .17  /عنكبوت .3
 .14  /مؤمنون .4
 .125/ صافات  .5
 .59  /واقعه .6
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   بلكـه ظـاهرِ ايـن آيـه و آيـات            ؛ صـدقِ مفهـوم نيـست      نبـود  دليل از آنان به     آفرينندگي
 ايجـاد و  آفـرينش    آنان از    بيان ناتواني در مقام    ولي ، است  توسعة مفهوم  ، آن مانندفراوانِ  
  .است

زيرا برخي   ؛ است درست نيست   تقديربه معناي   ] آفرينش[خلق   اينكه   توهم و گمانِ  
  .بر كيفيتي منظم ،اشياء نامنظممانند تقدير . ق نيستموارد تقدير، خل

 آيا خلق به معناي به وجود آوردنِ شيء و بيـرون آوردن آن از عـدم و نيـستيِ                    :دوم
 لغت به معناي به وجود آوردن شيء از شـيء      بنابر اينكه   يا ، به عالمِ وجود است    ،محض
مـورد  .. . مضغه و ميوه از هسته      مانند به وجود آوردنِ انسان از نطفه و نيز علقه از           ؛است
   . نيستدور ، بر حسب موارد،دوم

ابداع  برابرخلق در  ـ  عقليدر كتب  ـ   اصطالحبنابر اما ؛ لغت بودبنابرآنچه ذكر شد 
 ،پيشنيان نزد ، عنصريات هستند و مخترعات، كائنات؛و اعم از كائنات و مخترعات است

ـ ه به    وجوداتي هستند ك   ،اثيريات هستند و مبدعات     بـه  ،يش از امكـان ذاتـي در وجـود    ب
  .نياز ندارندچيزي 

   ايـن   شـود   مـي   كتـاب الهـي روشـن       بـر حقـايقِ    آگاهـان براي   چه بسا اما چيزي كه    
   بنـابر  زيـرا اشـياء   ؛ امـر اسـت  در برابـر  ـ  در اصـطالح قـرآن كـريم    ـ  است كـه خلـق  

   نهـا آ طبـائع بـه      مـاده و شـرورِ     هـاي  تيرگـي مجرداتـي محـض هـستند كـه         يـا    ،تكوين
 طبـائع و موجـوداتي در       ، درآميخته با مواد   يا و   ،همان امريات هستند   آنهاراهي ندارند و    
آسـماني و   ـ   از اين رو همـة موجـودات مـادي   ؛باشند  ميخلقهستند كه  زمان و مكان

ـ  ، ذات بنـابر  و آنچه به حسب ذات و فعل و يا تنها            قرار دارند  خلق   در گروه ـ   زميني ه ب
  ايــن اصــطالح  آيــات زيــر گــواه و شــاهد بــر . از امريــات هــستند،د باشــندور از مـاده 

  پرسـند،    مـي  از تـو دربـاره روح  1؛يسألونك عن الروح قل الـروح مـن أمـر ربـي        «: هستند

  آگاه باشـيد بـراي او آفـرينش         2؛أال له الخلق و األمر    « و آيه    ». من است  ربگو روح از امر پروردگا    

                                                 
 .85  /إسراء .1
 .54  /أعراف .2
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   1.»أحسن الخالقين« و نيز ».و امر است
پنهـاني و  يعني به وجـود آوردنِ شـيء از    ـ   اما صفت ابداع؛ اعم است، صفت خلق

من شـرّ مـا   « در مورد آيه . خداوند تعالي استويژه ـ  و از ال شيء و نيستي  عدم ژرف
 داراي ، كه مجرّدات در افـق تجـرّد  شاهد ديگري است زيرا نيز ».ي آنچه آفريد  بداز   2؛خلق
 .هيچ تزاحمي ميـان مجـرّدات نيـست       چنين است كه     ،ور همچنين مشه  و.  نيستند شرور

  .آيد مي» امر«در ذيل كلمة اين بحث شرح مفصل 
 و بـه خداونـد تعـالي اختـصاص          داللـت دارد  مورد ديگري كه بر اعميت مادة خلق        

 آنگاه كه به اذن من از گـل، هماننـد پرنـده            3؛إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني      «ندارد آية   
در آية  گرفتاري علماي نحو     ؛كند  مي  را تأييد  سخن باال  كه   چيزهايي از   .است ».ساختي مي
آيد    مي  الزم ، به باشد   مفعولٌ السمواتاگر   زيرا   ؛ است 4»خلق اهللا السموات و األرض     و«

 ، فعل و خلق داشـته باشـد و در ايـن صـورت نـاگزير بايـد پـيش از خلـق                       قابليت ،كه
  .فعل بر آن واقع شود ـ  به استلٌهمچنانكه شأنِ مفعو ـ  تاباشدموجودي 

سـموات و ارض در      اينكـه     بـراي  ؛رود  مي بيان باال برداشته و از بين      با   اين گرفتاري 
 از  ؛شده است  حاصل آنهااستعدادي  هاي     قابليت يعنيدو بوده    آنپيش از   موجوداتي كه   

ديل بـه   تبـ  شود و آن    مي  از سوي خداوند تعالي صادر و متعلق به آن ماده          ، فعل ،اين رو 
خلـق اهللا    :و در اين صورت درست است كه گفتـه شـود          د  گرد  مي  سماء و ارض   ،انسان

  . ...اإلنسان
  ي علمي است و شايد تكـرار آن در ها  كه در اين آيه بحث     آمددر جاي خود خواهد     

  ــ  كه دقت نظرِ بيشتري دارند ـ   آن بر چيزي است كه متأخرانفراگيري به خاطر ، قرآن
  .فهمند  ميآن را 

                                                 
 .125  / و صافات14  /مؤمنون .1
 .2  /فلق .2
 .110 / مائده .3
 .22  /جاثيه .4
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  مسألة ششم

  »قبل«پيرامون كلمة 
 ؛دو براي مكان نيز هستند      آن :گويند  مي يگروه . و ظرف زمان است    »بعد« نقيضِ ،»قبل«

 »ينـة  بعد المد  مكة« :يا با توجه به حاالت اشخاص      .»ينة قبل المد  مكة« :شود   مي لذا گفته 
السلطان قبل فالن أو    إنّ فالناً عند    « :روند، مانند   مي به كار و جايگاه    منزلت گاهي بنابر و  

 منطق را قبل از فلسفه و قواعد عربـي را        :شود   مي و يا در ترتيب برخي علوم گفته       »بعده
شده كه ايـن دو      مشهور   آنچه از اين رو     ؛قبل از فقه و عرفان را بعد از حكمت فرا بگير          

  چيزي هستند كه بهپيرو اعم و    ، معنا بنابردو    بلكه آن  ؛ درست نيست  ، هستند  زمان ظرف
  .شود  ميبه آن فهميده قياس با و شوند  ميآن اضافه
اليه ذكر شود و مـن بـر آن داخـل              مضاف زماني كه  ، معرب و مبني است    »قبل« كلمه

اليـه آن حـذف شـود و        ٌ   مضاف و اگر  ؛ معرب است  ،»كنت نسياً من قبل هذا    « :شود مانند 
كـار   1؛من قبلُ و من بعـد  هللا األمر   «نه لفظش قصد شود مبني است مانند         ،تنها معناي آن  

  بدون تنوين، هر دو قصد شوند ، و هنگامي كه لفظ و معنا      ».دست خداست در گذشته و آينده     
فساغ « :مانند ؛پذيرد  مي ن اعراب ون به صورت م   ،و وقتي كه به اسمي اضافه نشود      آيد    مي

  .»لي الشراب و كنت قبالً
بـه   آنهـا بدون اسـتناد     ،مناسباتظه  مالح از    است كه   اختالفاتي ديگر  »قبل«در مورد   

  .مراجعه كن] به كتابهاي نحو[ آمده است؛ وجود بهامور صحيح و اصيل 
  

  مسألة هفتم

هيئت أمرمفاد   
 :اسـت دربارة مفاد هيئت امر اختالف نظرهاي فراواني اسـت كـه در اصـول ذكـر شـده            

                                                 
 .4  /روم .1
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 بـيش   گاهي براي آن   1. به اشتراك لفظي اعتقاد دارند     ،كاربرد موارد    اختالف بنابرگروهي  
 براي تعجيز و زماني ديگر براي دعا بـه  گاهي امر همانگونه كه   و ؛اند  هاز ده معنا برشمرد   

همـه آنهـا     ترخيص و معاني ديگري كه       ، استحباب ، زماني هم براي وجوب    ،رود  مي كار
  ه  ل  خارج از موضوع  كه ايـن   اند  هكردآنان گمان   و   ؛رود  مي  هيئت است به كار    آن و مفاد  

   . اشتراك لفظي از معاني هيئت امر هستندروشمعاني بر 
 : و نيـز گفتـه شـده   2.گروهي ديگر به اشتراك ميان وجوب و استحباب اعتقاد دارنـد         

  براي نفس طلبِ فعـل اسـت و وجـوب و اسـتحباب از قـرائن خـارجي فهميـده                    »امر«
ن قرينـة    نيـاورد  زيـرا  شـود؛    مـي   حمـل بـر وجـوب      اگر به اطالق بيايد   امر  و   3.شود  مي

  .اي بر وجوب است  قرينه،استحباب
بـرانگيختن و تـشويق      ، هيئت امر مانند اشاره    :اند  هبرگزيداما آنچه را محقّقان اصولي      

بـرانگيختن و تـشويق      »مفهوم« ولي هيئت مذكور براي      ؛رساند  مي راكردن به سوي ماده     
 از  ؛يـك اسـت   برانگيختن و تحر   »مصداقِ«بلكه براي    ؛كردن و تحريك كلي وضع نشده     

 بـرانگيختن خـارجي اسـت نـه         ، نه اسمي وضـع شـده و آن        ،اين رو براي معناي حرفي    
  4.مفهوم كلي

 معنـاي   همـان وجـود    ، آنان اين است كـه معنـاي اسـتعمال         نظر بر،  اشكالخدشه و   
در  ، خارجي باشد تا هيئت    ة پس بايد نخست اشار    ؛ بر آن است   پيشين هله در رتب   موضوع

اي در خـارج در      ي كـه هـيچ اشـاره      ي اما جا  ؛معناي آن را برساند   د و   آن به كار گرفته شو    
 موضوعي براي معنايِ برانگيختن و تشويق كردن        تواند  مي چگونه   ،ظرف استعمال نباشد  

   ايـن هيئـت     ، اسـت   وضع شـده    همچنانكه زيد براي يك معناي موجود      پس ؛قرار بگيرد 
خـواه اسـمي يـا     ـ  ودشنيز موضوعي براي آن معناي موجود به شكل مخصوص به خـ 

  .وضع شده است ـ حرفي

                                                 
 .111 ص ، مفاتيح األصول:رجوع كنيد به .1
 .426ص  ،1 ج ، المستصفي،53 ص ،1 ج ،يعةالذر .2
 .110 ص ، مفاتيح األصول:رجوع كنيد به ،68 ص ، الفاضل التوني،فيةالوا .3
 .243 ص ،1 ج ،مناهج الوصول .4
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 هيئـت امـر بـراي    اينكـه  و آنشود     مي جا آشكار   از همين  استوار و نهايي  رأي و نظر    
كاري را ايجاد كند كه در اعتبار و بناي عقالئـي            اينكه    اشاره باشد و براي    جانشيناينكه  

تحريك به سوي  اشاره ـ و آن  پس آنچه كه از ؛وضع شده استشود   ميحاصلبا اشاره 
  .شود  ميحاصلدر اعتبار از هيئت هم شود   مي حاصل ـماده

  گاهي   ؛استاستعمال  هاي    داخل در انگيزه   ،شود  مي  استفاده از آن اما ديگر معاني كه     
 ياو تشريع و     )واجب كردن ( به انگيزة ايجاب   سوم ، گاهي به انگيزة دعا    ،به انگيزة تعجيز  

 در  كار برده شـده   اختالف معنايِ   ها    وند و اختالف انگيزه   ر  مي ديگر به كار  هاي    به انگيزه 
قرينة وجود با ـ ها   ـ در برابر ديگر انگيزهها   و تعيين يكي از انگيزهدهد،  را نتيجه نميآن 

 ايـن اسـت كـه هرگـاه         عام كلي عـدمي    از قرائن    .باشد مي يا كليه يا نبود آن و     جزئيه و   
 ايـن   ،نباشدمذكور در ميان    هاي    ر يكي از انگيزه   اي ب  د و قرينه  وشآورده  اطالق  به   ،هيئت

  حمـل هيئت به حكم عرف و بناي عقال بر وجـوب و تماميـت حجـت از سـوي مـوال                
 ديگـر  رسـاندن بناي عقال در  اينكه   براي ؛ مستند است  عام عدمي و اين بر قرينة     شود    مي

اصـول آمـده     اين موضوع در     و بحث كامل   . و معين است   رسا قرائن   آوردنبر  ها    انگيزه
 ژرفنگري و انديـشيدن    مفسر كتاب الهي به      زيرابه آن اشاره كرديم      اينجا و ما در     1،است

   . غنيمت شمار.امر و نهي نياز داردهاي  در هيئت
  

 مسألة هشتم

  »لعلّ«پيرامون كلمة 
 ، غـنَّ  ، عـنَّ  ، علَّ ، لعلْ : به فعل است و به يازده شكل آمده است         ة از حروف مشبه   »لعلّ«
 آور خنـده  .شـود   مـي  كه با خود لعلّ دوازده شكل      2 لغَنَّ و رغَنَّ   ، لعنَّ ، رعلَّ ، لونَّ ،نَّ أل ،أنَّ

  .استآن بسيار روشن بودن 
و  به آن افـزوده، به اين حرف اضافه شود جايز است كه نون وقايه           ،هرگاه ياء متكلم  

                                                 
 .78 ـ 77 ص ،2 ج ،تحريرات في األصول .1
 .1148 ص ،2 ج ،الموارد اقرب .2
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لعلّـي  « :مثـل آيد   مي اما گاهي بدون آن؛ است و بيشتر رسزاوارت و اين    1،لعلّني گفته شود  
   2.» أسباب السموات،أبلغ األسباب

         خبـر و  نـصب   اسم را    ، خود قول مشهور اين است كه اين حرف مانند ديگر أخوات 
 هـم    هر دو اسـم را همـراه    ، از فرّاء و دوستانش نقل شده كه اين حرف         3.دهد  مي رفعرا  

 آمـده كـه     »الكتـاب «رح   و از سيرافي هم در شـ       4»لعلّ زيداً منطلقاً  « مانند   ؛دهد  مي نصب
 در  ، به خـاطر مبتـدا بـودن       ، حرف جر زايدي است و مجرور آن       ،عقيل در نزد بني   »لعلّ«

   5.مانند بحسبك زيده ،محل رفع است
عمـل   ،گروهـي ،  ]مانـد   مـي  عمل باز  و از [ .شود   مي فزوده ا ،ي كافه به اين حرف    »ما«

  6.اند هستدان   جايز»ليت«كردن آن را بنا بر حمل بر 
  7:اند هآوردي لعلّ چندين معنا برا

 است و بـه ممكنـي كـه    ناخوشايند از بيم محبوب و    چيز به    توقع و آن اميد    :نخست
» لعلّـي أبلـغ األسـباب   « فرعون   سخن اما   .به حصول آن اطميناني نيست اختصاص دارد      

  8. امكان استبه دليل گمان و خيال گزاف و يا سخني
فقـوال لـه    « : و آيـة   9.له أخفش و كسائي است     گروهي از جم   نظرِ  و اين  ، تعليل :دوم

 ».شما دو تا با او سخن نرم بگوييد شايد پنـد گيـرد يـا بترسـد              10؛قوالً ليناً لعلّه يتذكّر أو يخشي     
شكال عقلي إ از فراربراي  ـ  اين نظر را نپذيرفته است و كسي كه  آنهاستايشاهدي بر

                                                 
 .همان .1
 )37 ـ 36  /رغاف. (»شايد من به آن راهها، راههاي آسمان برسم« .2
 .1148 ص ،2 ج ،الموارد اقرب :رجوع كنيد به .3
 .1148ص  ،2ج  ، الموارد اقرب و 149 ص ، مغني اللبيب:رجوع كنيد به .4
 .باشد مي» ابي المفوار منك قريب«: ، مثال آن در لعلهمان .5
 .1148ص  ،2ج  ،الموارد اقرب و 150ص ، مغني اللبيب:رجوع كنيد به. 6
 .همان .7
 .50، ص مغني اللبيب .8
 .همان .9

 .44 / طه .10
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  .چنگ زده است به حمل ـ آينده
 2»لعلّ اهللا يحدث بعد ذلك أمراً     « : و آية  1،استنقل شده   فيان   از كو  كه استفهام   :سوم

  .آن پيش آنهاست شاهدي بر
 يا به   »أن« به   همراه است و آن در صورتي است كه خبرش          »عسي« به معناي    :چهارم

   3. فعل ماضي باشدتواند ميخبر آن  ،حرف تنفيس باشد و بر خالف نظر حريري
 آمده براي تعليل است »لعلّ«آنچه در قرآن از  تمام : آمده استسخنان كلي برخيدر  
شـگفت و دور    اين نظـر را الموارد اقرب 5. كه براي تشبيه است4»لعلّكم تخلدون«به جز  

   6.اند هدانسته كه نحويها آن را نياورد
. آيد، و گفته شده در قرآن به اين معناست          مي »كي«لعل به معناي    : و گفته شده است   

  . كند  ميسخن آنان را رد» راًم أيحدث بعد ذلك اهللا لعلّ «:ولي آيه
 آنان به حقيقت مقـصود در ايـن         نرسيدن ،سردهاي    بافته كه منشأ اين     شود  مي معلوم

  . قرآن نيز همان معناي خود را دارددر مقام است و گرنه لعلّ 
ي توقع و ترجي   ا بر حسب اصل و تبادر و اطراد به معن         »لعلّ«كه  تو آگاهي   : گويم مي
 : خداونـد تعـالي    سـخن  از ايـن رو      ؛ از تكلّف نيست   دوره  ب ، و حمل آن بر تعليل     ،است

 فتـه پـس از گ الزم بود  وشد    مي خبارإ اگر تعليل بود به معناي       7»لعلّه يتذكّر أو يخشي   «
 إخبار نبوده بلكه انشاء اسـت  شك بي پس ؛ آنكه چنين نيست   با ؛شد  مي دادهدو تذكر    آن
اشكال  وجود  گمانبه ، به اين معاني سردرو آوردن لغت و    آنان از    نيِ روي گردا  سببو  

،  بـه واقعيـات    دانايست نه از    ارو »نادان« از   ،كه ترجي و توقع   زيرا  است   اينجادر  عقلي  

                                                 
 .150 ، ص مغني اللبيب:رجوع كنيد به .1
 آورد؟ آيا خدا پس از اين كاري را پيش مي: كنند ؛ آنان آيه را چنين معنا مي1 / طالق .2
 .1148، ص 2، ج الموارد اقرب ،150، صمغني اللبيب .3
 .129 / شعراء  .4
 .1148، ص 2، ج الموارد اقرب .5
 .همان .6
 .44 / طه .7



 251  21تفسير آية 
 

 251     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

  .زند نميسر از او  ارادة ترجي و توقع بنابراين
اي   چاره ـ علماي اصول اصولي ذكر شدههاي  در كتابـ كه  اي  همين شبههدليل  به 
 و ايـن    1،شـود    مـي   فقط با اعتقاد به مجاز حل      ،بگويند كه اين مشكل    اينكه    جز اند  هنديد

  .نظر نيز درست نيست
 زيرا  ؛ صرف انشاء است و هيچ جديتي پشت آن نيست         ،گفته شود كه آن    اينكه    و يا 

  بنـابراين بـر    ؛ آن  جدي واقعي است نـه انـشاء       آرزو و اميد  آنچه بر خداوند ممتنع است      
  بلكه مجاز بـه حـسب ارادة جـدي         ؛ مجازي در ميان نخواهد بود     ،عمالياساس ارادة است  

لـه بـه      تا از قبيل استعمال لفظ در غير ما وضـع          نيست مجاز لغوي    ، و اين مجاز   باشد مي
 كلّي و عام وضع شده      بيان آرزو و انتظار و اميد     اين لفظ براي     اينكه    به خاطر  ؛شمار آيد 

  . باشد يا نباشد مطابق با واقع و جد، اظهارچه آن .است
زيـرا  غ را همـراه خـود دارد        رودو   اين بيان، كـذب       كه وجود دارد  اينجادر   اشكالي

  . دروغ است، اميدي نباشد، اظهار اميد آنگاه كه در قلب، استهمانگونه كه روشن
 ؛ جايز اسـت   »ممتنع به غير  « در قياس با     و انتظار  ،اميد و آرزو   :توانيم بگوييم   مي و ما 

بـه   ؛ اسـت داسـتان  واقعـه و   تعـ ي و به مقتـضاي طب      طبيعت كار  به  نظر ،يدامزيرا هنگام   
و توقع آن به حسب     آن   ترجي   ، با علم به عدم حصولِ ملك كلي براي انسان         عنوان مثال 

 ؛ معلوم باشد  ، آن شدننحاصل   و يا    به غير باشد   هر چند ممتنع     ؛ است روااقتضايي   حكم
 به اختيارِ خود فرد حاصـل شـده باشـد و            ه غير ببه ويژه اگر وسايل و مباديِ اين ممتنع         

 پـس   ؛ باشد دسته ايناز  » أسباب السموات  ،األسبابلعلّي أبلغ   « :شايد كه عبارت قرآني   
امتناع تذكرِ فرعون    شك بي .هيچ نااهلي را از آنچه در قرآن كريم است آگاه نكن          و  بدان  

بـه   ـ بدون لزوم جبر   ـ برتر  در وجهي اعال و افقي     ، نظر به اقتضاي نظام كلي     ،و امثال او  
 نظر بـه حـب خداونـد بـه       ، است اينگونه پس حال كه امر      ؛خداوند تعالي منسوب است   

 ولـي بـه خـاطر       ،رود  مـي   به طور جدي به تذكر فرعون اميد       ،آفريدگانخلق و عشق به     
 به اين امتنـاع  حق وجود دارد و   به غير  امتناع   ،اقتضاي مصالح كلي عمومي در نظام الهي      
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  .داشته باشدجهل به او استناد  اينكه  بدون؛ استآگاه
  حـل ايـن مـشكل      ،اسـت  وحي   چگونگيدر  استوار و محكم    قدمي  داراي  كسي كه   

رشـد از   راه   است و شايد در جـايي بـه آن اشـاره كنـيم تـا                 ممكن از آن طريق     براي او 
  . رحيم است و و خداوند غفور. شودروشنگمراهي 

  

  پيرامون رجاء در آيات: دنباله

 در  بكـار بـرده   كـه برخـي از الفـاظ        آيد     مي  به دست  اينگونه ،علماي اصول هاي    از گفته 
 در كتاب   »ليت« آنكه از    با ؛ است »ليت« ،كتابِ الهي بر تمني داللت دارند كه از آن جمله         

 بـر   آنچـه  و   است جهل   د گاهي همراه   داللت دار  ]اميد[  بر رجاء  آنچه ؛نيستاثري  الهي  
 بنـابراين آنچـه كـه از    ؛و نـاتواني اسـت    عجز   همراهكند چه بسا      مي  داللت ]آرزو[ تمني
 هرگـاه   بلـه  . نادرست است  1،است عجز   كه اميد مستلزم   آيد  مي بدستآلوسي  هاي    گفته
 بـا قـدرت     ، ولي اين  ؛آورد  مي را با خود   عجز   ، گمان  تعلق بگيرد  ،]قدرت [ به اقتدار  اميد

  .ناتواني نه ،رت است پس الزمة آن نيز جهل به قد؛واقعي منافات ندارد
 بـا توجـه بـه حـال         ،]اميـدواري [ ي ترج :شود  مي چنين گفته اشكال  حلّ   گاهي براي 

 2»لعلّهـم يتقـون    «:شـود    مي  بنابراين وقتي گفته   شود؛   مي شنونده در نظر گرفته    گوينده يا 
لعلّه يتذكّر «: شـود   ميوقتي گفته و يا ؛آنان منظور بوده استهاي  زنده كردن اميد در دل  

  توانـد  بحـضرتش     تا ،هت به فرعون اراده شد    ب زنده كردن اميد در موسي نس      :»و يخشي أ
  نهـي   ، امـر و بـه صـورت حقيقـي         ،يبلكه به صورت جد    ،نه به شكل صوري و انشائي     

  غيـر ممكـن   خطـاب بـه او    ـ  تبـارك و تعـالي   ـ  خداونـد  امرِ جدي از سوي زيراكند؛ 
شـود و بـاز      مـر و نهـي تحريـك نمـي        حق آگـاه اسـت كـه وي از ا          اينكه    پس از  است
  .ايستد نمي
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 در ،درسـت باشـد   آيات اي پاره نسبت به اگر گزيده سخن آنكه همه آنچه گفته شد   
مـشكل را حـل     يـست و    نتمـام    1»ال تدري لعلّ اهللا يحدث بعد ذلـك أمـراً         «مورد آية   

ـ  ؛براي اسـتفهام اسـت     اينجا در   »لعلّ«: اند  هدليل گفت  به همين    ؛كند نمي  پيوسـت ه   آنكـ  اب
 دليـل و     از سـوي ديگـر     ؛ اسـت  آرزو و اميـد، بيـشتر      آن به    پيوستاز  ناداني   به   پرسش
ي در نظم و نثر     ماربرد آن به معناي استفها     ك  ادعاي ، و اي براي پرسش وجود ندارد     انگيزه

  .به جد بيمار و نادرست است
 ايـن   بـه   آنـان را   مـشكل دستيابي به حـل     آنان در    ناتوانيِ   :از آنچه گفتيم روشن شد    

  .اند هكاربردها قائل شدتفصيل در به و دست آويزها كشانده 
  

   در ترك ادات تمني:نكته

 زيـرا  ؛ آن با مقام ربـوبي باشـد  سنخ نبودنِ  به خاطر همدر قرآن ترك ادات تمني   چه بسا 
  و همراه همسازه محبت و عالق  ،اظهار عشق جز  در نسبت امل و رجاء به خداوند تعالي         

 با اختيـار خـويش بـه        بندهاميد دارد كه    و   و خداوند آرزو     ،نيست و علم    با كمال قدرت  
 است كه شايستة مقام الهـي       فروتني و فرومايگي   نوعي   ،ي برسد اما در تمنّ    عاليمقامات  
  . و اهللا أعلم.نيست
  

   پيرامون اظهار محبت به وسيله ادات ترجييتحقيق

 آنچـه مـورد   بـه  جهـل  زمـان  در  تـا اند ه وضع نشد،»ترجي«پيش از اين گفتيم كه ادات    
 چيـز  و از اظهار محبت و عالقـه بـه           ،اعم از آن    بلكه ؛ به كار روند   شوند   مي ترجي واقع 

   .مورد ترجي است
 است كه اظهار عالقه چنانچه خالف با واقِع عالقه باشـد            اين سخن وارد   براشكالي  
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 مركـب   ،د ذات كـه خـو   آيـد      مي  و چنانچه كاشف از ذات عالقه باشد الزم        ، است دروغ
 در  ـ چنانكـه   حقدر   از اين رو عالقه      ؛واقع شود ها    باشد تا بتواند محلي براي آن عالقه      

اي  چاره بنابراين . استمانند آن قدرت و ، اراده،علمهمان  ـ  ه استجاي خود گفته شد
 ،ملتـزم بـود   آنهـا تـوان بـه     مـي اينجا تجاهل يا ديگر مناسباتي كه در    ،جز التزام به مجاز   

اي فاني در عالقـة كليـة         عالقه ، در نفسِ اظهار عالقه    :گفته شود  اينكه    مگر ؛د ندارد وجو
 هـر  ؛كننـد  اي اختصاص پيدا نمـي  اهل تقوا به عالقه ويژه وجود دارد و ،ثابت براي ذات  

  .شود  مي آنهاةويژ بسياري يچيزها مقامِ فعل و علمِ فعلي درچند كه 
و اظهار عالقة اعتبـاري     ] اميد[ي   ايجاد ترج   براي »لعلّ« كلمة   :توان گفت   مي همچنين

بـا قطـع نظـر از جهـات      ـ  متقـين  اينكـه   براي؛ه استگرديد وضع ،در نظر گرفته شده
 نظام و قانون كه آن جهات خارجي  ولي به دليل،اند همورد عالق  ـ  خارجي و موانع مهم

كريم پس از    هر چيزي كه در قرآن       همچنين و  آنها  و شكر  رستگاري تقوا و    عليت است 
 . نيست ،پايان يابد  به تحقق آنان به اين صفات        اي كه  ويژهمورد ارادة    ،ادات ترجي آمده    

به ايـن كمـاالت     رسيدن  ه مردم به اين موضوع است كه         براي توج  كاربردهاچه بسا اين    
بـه گنـاه     ،نااميـد شـخصِ    اينكـه    در اختيار خودشان است و قضايايي حتمي نيـستند تـا          

  . غنيمت شمار.كندرا رها  خداوند تعالي فرمانبريمن نيز  شود و مؤمشغول
  

  »لعلّ«پيرامون اظهار خوف به وسيلة  ،يبحث ديگر

 و 2»لعلّك باخع نفسك ألّـا يكونـوا مـؤمنين        « و آية    1»لعلّ الساعة قريب  «در امثال آية    
 الزم بـراي    تـرس  و   بيـان نگرانـي    لعلّ بـراي     3،»فلعلّك باخع نفسك علي آثارهم    «آية  
 بـر نفـس     گوينـده  و ظاهر  دو آية اخير اين است كه           .ار محبت و مودت آمده است     اظه

                                                 
 )17  /شوري. (»شايد رستاخير نزديك باشد« .1
 )3  /شعراء. (» هالكت افكنيآورند به شايد تو خود را از اينكه آنها ايمان نمي« .2
 )6  /كهف. (»]آورند كه ايمان نمي[شايد تو جان خود را در پي آنان ببازي « .3
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 ، به سـبب فـداكاري در امـر رسـالت و تبليـغ              او  روح جان دادن و پرواز    و   )ص(پيغمبر
 ـ روا  تبـارك و تعـالي   ـ  خداونـد  در حالي كه ايـن امـر در حـق    ؛ و ترسان استنگران
  .نباشد

جـواز  آن  معناي و  ،نازل شده است  مبينن عربيِ كه قرآن به زباو احتمال گمانِ  اين  
 به ؛ گماني دور از ذهن نيست    ،ة در معناست   و توسع  ييعا اد ،نوع كاربردهاي مجازي  اين  

 نهايـت   سـبب را كـه    هـا     و كنايه ها    قرآن فراوان اين مجازها و استعاره      اينكه   ويژه پس از  
 و  جاهـا  لعـلّ در اين    اين است كه   حق مطلب  ولي   .فصاحت و بالغت آن است در بردارد      

 ، همچنين اين حرف.مستند به خداوند تعالي نيست ـ  جز اندكي ـ   پيش از اينموارددر 
 هرچنـد كـه نخـست       ؛ است وار ترسان، نگران  وضع نشده تا بگويد كه متكلم همان اميد       

  ايـن اسـت كـه تـرسِ ايـن          جاهـايي  بنابراين معناي آن در چنين       رسد؛   مي چنين به نظر  
 آن نگـران،   اينكـه     امـا     بكشتن دهي و زندگي خود را از ميان ببري،           ارود كه خود ر    مي

 از اين رو اين كـالم گويـاي ايـن           ؛ است ساكت آيه   ديگري در يا  و  است  تعالي  خداوند  
بر بنـا  ؛ از هالك شدن و نابود شـدنش اسـت         جايگاه ترس  )ص(جايگاه پيغمبر است كه   

شـان از ايـن بـاب باشـند و           راوانيدر ديگر آيات چه بسا  با وجود ف        ها    اين آن استعمال  
   اينكـه   مگـر » لعلّ اهللا يحدث بعد ذلـك أمـراً       «به جز آية    شود       حل ،مشكل بدون مجاز  
   امـا   ؛»اميـد بـه خداونـد اسـت تـا امـري را ايجـاد كنـد                « :فتـه شـود   در معناي آن هم گ    

در اميـد   ـ   هرچنـد ايـن آيـه   ؛ ممكن است شخصي يا اشخاص ديگري باشـد »ارواميد«
  پـس در آن تـدبر كـن     ؛ ولي نصوصيتي در آن نيـست ،شبيه نص است ـ  داوندداشتنِ خ
  .و بينديش
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  قرائت
 اينكـه    با تكيه بـر    1،با حذف الذين قرائت كرده است     » و خلق من قبلكم    «عقابن سمي ـ  1

را خالقيـت   صـفت    اصـل    خواهد  مي آيه و   ،كند  مي داللت محذوف   مفعولِبر  خود كالم   
و حذف در اين صورت بـه  برساند،  بدون نظر به مخلوق     ،تهگذشاز   تعالي   براي خداوند 

 سـستي   .كـرده اسـت    را حـذف     »الـذين « ،باشد واجب اسـت     مي ذكر آن لغو   اينكه   دليل
  . آشكار استروشن وع آورده قداليلي كه اين سمي

 است و نظـر     )ع(  منسوب به زيد بن علي     ، به فتح ميم   »و الذين من قبلكم   «قرائت  ـ  2
و اشكالِ آن واضـح  آيد   ميپيش ، تعاقبِ دو موصول،زائد است ـ  با كسر ـ  من اينكه به

 قبل و بعـدش در      ت حرف جر است ولي به خاطر مناسب       »من« اينكه    احتمال ديگر  .است
   . مفتوح الميم آمده است،حركت

 بـراي   ، امكان انـسجامِ عبـارت     مجرد اينكه    غافل از  ،برخي مفسران  اينكه   آور شگفت
كتاب  ، بدون شك  .اند  هت پرداخت ئ نيست به توجيه اين قرا     كافي آن   جايز و مشروع بودن   
 موصـول  »مـنِ « لـذا حمـل   ؛نازل شده استها  ترين راه و روشنها  الهي بر بهترين روش   

  . سست و ضعيف استبه جد ،بر تأكيد اينجا
 با ادغام با واوِ عطف از ابوعمرو نقل شده كـه بـرخالف قواعـد                »خلقكم«ت  ئقراـ  3
   .است
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 و اعراب  نحو

 مناداي مفـرد    ،اين است كه اين كلمه    » يا أيها الناس  « در امثالِ    »أي« پيراموننظر مشهور   
  حركـت ،همعتقدنـد ضـم   ـ  بر خالف ديگـران  ـ  كسائي و رياشي 1.و مبني بر ضم است

   2.اعراب است
 براي تنبيه و النـاس بنـا بـر صـفت            »ها« مشهور ميان نحويان اين است كه        ،همچنين

 زيـرا او     ،آنچه به ابوعثمانِ مازني منسوب است     بر خالف    ؛ مرفوع است  ،ن براي أي  بود
  3.داند  مي نصب را جايز،»يا هذا الرجلُ« جوازِ قياس بر قول عرب در گمانبه 

 ، در ندا»أي« اين است كه نقل شدهدو كه از وي   يكي از آن:دو نظر دارد   ،ابوالحسن
تقـدير   ،»يا أيها الرجل  « پس در  ؛بر مبتداي محذوف   خ ،موصول است و مرفوعِ بعد از آن      

ئي ديگر آمده است    »يا« در عوضِ    »ها« : همچنين گفته شده   4. است »يا من هو الرجل   «آن  
 تـا  انـد  آوردهرا به جـاي آن   »ها «ي دوم را نياورده و»يا« ،و در واقع از ترس انقطاع كالم  

   5.اتصال كالم باقي بماند
دو قـرار گرفتـه       ميـان آن   ، دو بار تكرار شده و اسـم       »يا«ه  گويي ك : گويد   مي  سيبويه

  6.»ها هو ذا« مانند ؛است
 آنان را واداشته تـا در       »ال« و   »يا« كه تعذّرِ جمع ميان      اند  ه بعيد ندانست  ،برخي نحويان 

بياورند و سپس مناداي معرّف به       »يا رجلُ « مانند   ، منادائي مجرّد از حرف تعريف     ،شكل
ي گالتـزام هميـش    ،ستمقصود ندا  اينكه    دليلِ .داست بر آن قياس كنند    ال را كه مقصود ن    

بـه طـور     كه اگـر     اند  ه گويي آنان اعرابش را همان حركتي قرار داد        ؛آنان به رفع آن است    

                                                 
 .225 ، ص1 ، ج الجامع ألحكام القرآن،94 ، ص1 ، ج البحرالمحيط:رجوع كنيد به .1
 .94 ، ص1 ، جالبحرالمحيط .2
 .94 ، ص1 ، ج البحرالمحيط،59 ، ص1 ، جالبيان مجمع .3
 .94 ، ص1 ، جيطحالبحرالم .4
 .225 ، ص1 ، جالجامع ألحكام القرآن .5
 .همان .6
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   1.گرفت  ميشد  مي منادي واقعمستقيم
 ؛ تناقض بـه نظـر بيايـد       »جمعِ محلّي به ال   « و مفاد    »أي« ميان مفاد    چه بسا : گويم مي

  بنـابراين چگونـه  ؛كنـد   مـي  بر عموم استغراقي داللت  »جمع« بر عموم بدلي و      »أي«را  زي
  جمع كرد؟ ـ مانند آنچه در آن هستيم ـ  در يك جملههدو كلماين توان ميان  مي

عـدم لـزوم   هر چند  ـ   است»أي« آنچه كه مقصود و غرض از آوردن ،از اين گذشته
 محلّي »أي« كه شود نمي مانع از اين ـ  نستي باشد، چنانكه دا  تعريف  دو حرف  جمع بين 

 بـي  ،از اعراب نداشته و يا معناي مستقلي نداشته باشد و اين ادعا كه اين حرف در اصل  
 حـال  به هر    . است نادرستادعايي  ترديد   شك و بي   دليل و وجهي ندارد و بي      ،معنا بوده 
 آنچه به برخي از نحويـان   از اين رو ؛د قواعد صرف و نحو را بر آن تطبيق داد         يناگزير با 

 خـالي از  ، اسـت روشـن  همانگونه كه ،اند همنسوب است و برخي ديگر نيز آن را پذيرفت  
  .نيستپايگي و ناداني  اي بي گونه

 پنج معنا دارد و منادي بودن آن        »أي« لغت و نحو آمده است كه        كتابهاياما آنچه در    
 بـودن از    نادي زيرا م  ؛استديد نادرست   تر بي 2،ستآنها يكي از    »رجلليا أيها ا  «در امثالِ   

در  معنـايي    ، أي و غيـر أي     برايو   .باشد براي آن وضع شده      »أي« كه   مفرد نيست ي  ناعم
 ،شـود  مـي  گفتـه    گاهي  و آنچه  ؛جمله مركب جز همان معناي زمان وضع و افراد نيست         

 انسان و نيـز برهـان در علـم          درون و وجدان   ،جمالت وضعي مخصوص به خود دارند     
 شـد و حقيقـت    روشـن   آنان  سخنان  نقاط ضعف    اينجا پس تا    ؛كنند  مي  رد  آن را  3صولا

   .باقي ماند ،مقصود از اين جملة ناقص
 كه حـرف     پيدا شده  اينجاو اين گمان از      ، است تام جملة   ،همچنين اين گمان كه آن    

نـاقص بـودن    شك و به ضـرورت       بي .دهد   مي  و امثال آن را    »أنادي«ندا معناي فعل مثل     
 .در تفسير حـرف نداسـت   آنان  نظرِنادرستيشاهد  ـ   استروشنهمانگونه كه ـ جمله  

  .بفهم و بينديش

                                                 
 .همان .1
 .41 ـ 40 ، صمغني اللبيب .2
 .و پس از آن111ص ، 1  تحريرات في االصول، ج.3
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شـود     مي روشن ،مانند زبان فارسي   نهاابه نظر نگارنده با مراجعه به برخي از ديگر زب         
را در بـردارد كـه بـا نـداي           تأكيد خطـاب و توجيـه          ، منادي ، ندا ،كه اين كلمه و جمله    

گـاهي   در زبان فارسـي      به عنوان مثال   .رساند  مي موجود در كالم را    اختصاص   ،شخصي
اي «شود     مي  و يا گفته   »اي اشخاص حاضرين   «:گاهي و يا    ،»اي حاضرين  «:شود   مي گفته

 جـه از تو  ،آخري زيرا در دو جملة      ؛كنند  مي با هم فرق  اينها   »اشخاصي كه حاضر هستيد   
 خطاب  ، گويي كه با اين كار     شود؛   مي  تأكيد حاصل  ،خطاب به حاضرين با ذكر اشخاص     

 بـر ايـن     ،شـود    مـي   تجزيـه  ،كند  مي آن داللت به يكايك مخاطبان و با ذكر چيزي كه بر          
 منادي و بـه حـسب معنـا تأكيـدي بـراي چيـزي اسـت كـه                   ، أي به حسب لفظ    ،اساس

   .مخصوص به نداست
 ه معرفـ  فقـط بـر  ،»أيهـا « يكي اين است كه كند  مياين نظر داللت   براز چيزهايي كه    

 باشـد يـا جمـع       »)ص(أيهـا النبـي   « : مفردي نحوي مانند   ،ه خواه آن معرف   شود؛   مي داخل
  .»أيها الناس« يا شبه جمعيِ نحوي مانند »أيها الذين آمنوا« :نحوي مانند

 دارد كه    در تأكيد اين امر    »أي«معنايي مانند    اينجانيز   »ها«كه  شود     مي آشكار اينجااز  
در  مخصوص به آنان است و       ،خطاب اينكه    و .كند  مي تأكيد]  دادن آگاهي[آن را با تنبيه     
كنند، شكي كه برگرفته از خيالهايي است كه ممكن اسـت بـه ذهـن مـردم                  آن شك نمي  
 اين نداي جهانيِ عموميِ فراگيـر       آنها مخاطب يكايك   همه مردم،     از اين رو     خطور كند، 

   .هستند
 بـر عمـوم     »أي« ،صطالحات اصولي  زيرا بر حسب ا    ؛ همچنان باقي است   ،اما تناقض 

غيـر المغـضوب    « در ذيـل     و در گذشته   .كند  مي بدلي و جمع بر عموم استغراقي داللت      
 الف و الم    در بنا بر اعتقاد آنان      ،]هم [ ضمير جمع  زيرا . اين شبهه پرداختيم   دربه  » عليهم

ع بـه   كند، پس چگونه ضمير جم      و برجمع داللت نمي    .گردد برمي به الف و الم موصول    
 كه بر بـدل داللـت       موصول »منِ«ارجاع ضمير جمع به     است  و همچنين   گردد؟   آن برمي 

  .كند؟ پس در آن بينديش و درنگ كن مي
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  »الناس«پيرامون الف و الم در 

بنـابر   و   1؛ نظر مشهور براي تعريـف اسـت       بر بنا ،اند  هاختالف كرد » الناس« الف و الم     در
و آن هرچند منـادي اسـت ولـي نـدايش لفظـي          ،باشد  مي »أي« و   »يا« بدل از    ،نظر ديگر 
 كه كنـار و همـراه  ـ  2كه به قول ابن نزار ـ   در حقيقت همان چيزي است،منادي است و

   .استآمده الف و الم 
و در جمع محلّي به الف و الم براي تعريف نيـست و              اينجا ، الف و الم   :بنابر تحقيق 

و  .يـست هدي از جانب اهل زبان بـر آن ن       زيرا شا  ؛كند  نمي فراگيري را و  شمول  اقتضاي  
 بـر آن  در معنـا  و نه در لفظ تنوين نه    ، است كه با وجود الف و الم       آنچه روشن و مسلّم   

ناگزير بايد الف و    كند،    مي  داللت  و وحدت    نكره بر   ،كه تنوين  آنجا و از    شود  نميوارد  
 يـا   نبـود معنـاي تنكبيـر     ر   ب گوينده زيرا نظر    ؛ نباشد نكرهاي در كالم بر      الم آورد تا قرينه   

  . پيش از اين ذكر شد، تفصيل مطلب مذكور.وحدت است

تـوان    مـي   همچنـين  .اي ابتدائي است و محلي از اعراب نـدارد         جمله» اعبدوا ربكم «
أناديكم أيها الناس   «توان آن را      مي  زيرا ؛ است »يا أيها الناس  «عطف بر    ،اين جمله  :گفت

  .بيان شد ،روشنيبه  ،سخن اين نادرستيالبته  و ، در نظر گرفت»و اعبدوا ربكم
  بـه    زيـرا عطـف بـر مفعـولٌ        ؛عطف و در محـل نـصب اسـت        » و الذين من قبلكم   «

 »الـذين «صـلة   كـه   ،  ظرفي لغو و متعلق به محذوف     » من قبلكم « . است »كُم«سابق يعني   
  .است
 اعبـدوا «يعنـي    ؛ در حكمِ جوابِ امر است     روشن است كه اين جمله    » لعلّكم تتقون «

در محـل رفـع و خبـر        » تتقـون « از اين رو جملـة       ؛» متقين اربكم لعلكم تتقون و تصيرو    
   . است»لعلّ«

و  ، اما خود آيه در مجمـوع      ؛حكم اعراب آيه به حسبِ اجزاء آن بود        ،آنچه گفته شد  
نه  ، از اين رو  باشد؛  مي با گذشته بيگانه   استيناف و شروعِ باب ديگري است كه          آن، ظاهر

                                                 
 .183 ، ص1 ، جلمعانيا روح :رجوع كنيد به .1
 .همان .2



 261  21تفسير آية 
 

 261     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

   .دارد آنهات گذشته است و نه ارتباطي معنوي با  جمالرعطف ب
 آيـه در  ايـن  ـ  همانگونه كه تفصيل آن خواهـد آمـد  رسد ـ    ميآنچه به نظر نگارنده

را در   كـافران و منافقـان       ، بيـان احـوال متقيـان      ، زيرا آيات پيـشين    ؛حكم معطوف است  
ستند بـاقي مانـده      و تنها بيان حالِ مشركانِ در عبادت كه از سه دستة پيشين نيـ              برداشت

بـه تـرك   ـ يعنـي متقيـان     ـ   اولوي گروهس كه آنان به شدهخواسته  اينجا  لذا در؛است
  . غنيمت شمار.دشونون مرهن شرك عبادي
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  بالغت و معاني

 وجه نخست

  پيرامون خطاب عام
 كافران و مشركان و آيات      ، متقيان :چند دسته بودند   ،پيشينهاي     گروه :پيش از اين گفتيم   

 و صـفات خـوب و       ها ويژگي آگاه كردن مسلمانان به احوال و        پي  در ،ن تا اين آيه   پيشي
ـ     پي در ، اما اين آية كريمه    ؛اند  هبد آنان برآمده و به آن پرداخت       ت بـه حـال      آگاه كـردن ام

گنـاهي بـس بـزرگ       كه   ،شرك در عبادت   ،ترين فساد آشكارِشان   مشركاني است كه مهم   
خاصيت مشترك ميان همـه طبقـات     شركويژگيكه  آنجاو از شود   ميمنحصر ـ  است

تا آنجـا كـه     مراتب پنهان و آشكاري دارد       ،زيرا شرك  ،حتي طبقة نخست و متقيان است     
 خطـابِ  سـوي  آيات بـه     روش ؛ از آن در امان نيست      روزگار نيز  ةيگان  يكتاپرست گاهي

كنـد    مي نيا را پر   آورده شده كه د    سخني تغيير كرده و     فراگير دادنِ كاملِ    توجه و   عمومي
 و  پيشينهاي    كه همة گروه  » يا أيها الناس  « :فرمايد  مي اندازد و   را از قلم نمي    كس هيچو  

 و اين دهد  ميدر خود جاي ـ   از آنان يادي نشدهدرگذشتهكه  ـ  نيز اين طايفة خاص را
 است كه   اي ويژه كلمة   آوردن به وسيلة    فراگيري همگان  و غايت متانت در      ،نهايت دقت 

  .گيرد  مي همه را در بر،با مفهوم مشترك خود
  

 وجه دوم

  پيرامون تناقض صدر و ذيل
 از يك سـو چـون       با هم تناقض دارد؛ زيرا     ،صدر آيه و ذيل آن    چه بسا پنداشته شود كه      

ت رعبـا  وسـ و از ديگـر   گيـرد   مـي در بـر  طبقـات را  وهـا     است همة دسته   عام ،خطاب
كه آنان را آفريـده   ـ   پروردگارشان را، از مردمگروهي زيرا ؛ عام باشدتواند مين» اعبدوا«

اي بـر ايـن       چه بسا عده   ، خياليِ باطل   به خاطر همين كشمكشِ    .كردند  مي بندگيـ   است



 263  21تفسير آية 
 

 263     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

 اين نظـر   نيز   1»و إن كنتم في ريب    « و عبارت    ، كافران است  ويژه ،باور شدند كه اين آيه    
 پروردگارشان را عبادت  كه  ساني   بلكه خروج ك   ، خروج مؤمنان  اين بنابر ؛كند  مي را تأييد 

   مشركاني اسـت كـه بـت     ويژه ، كه اين آيه   بريم  مي ي در نتيجه پ   ؛قطعي است اند    كرده مي
 نيـز   ، سياق آيـة كريمـه     .جستند  مي  و به وسيلة آنان به خداوند تعالي تقرب        ندپرستيد مي

ده كـه   براي اين آورده شـ    گويا  » ربكم الذي خلقكم  «عبارت   اينكه    براي ؛شاهد آن است  
 از كار   جلوگيري از اين رو اين آيه براي        ؛ واجب است نه غير او     ،»خالق« عبادت   :بگويد
 نيـز ادعـاي     ،در آية بعدي  »  تجعلوا هللا أنداداً   الف«چه بسا عبارت    . پرستان آمده است   بت
  . را تأييد كندباال

يعنـي   ؛اسـت » اهـدنا الـصراط المـستقيم     « هماننـد ايـن آيـه      :شود   مي  گفته و گاهي 
 ،گردد  مي براستمرار و افزايشبه طلب دوام و  ، هدايتدرخواست آنجا كه در طور مانه

بر عبادت خداونـد و     و استمرار   به طلب عبادت و طلب دوام        اينجاامر به عبادت نيز در      
   2.گردد  در آن برميافزايش
 ،ندفراوان ـ   خواه ارشادي،خواه قانوني ـ   كليعمومي و امثال اين خطابات :گويم مي

 زيـاني بـه   ،گـذاري و ارشـاد    پيش از قانون   ، از آن و عمل آنان به آن       گروهيو فرمانبري   
 ،در خـانوادة بـشري     اينكـه     بـراي  ؛رسـاند  ارشـادي آن نمـي    فراگيـري   عمومِ قـانوني و     

 بـسياري اوقـات بـه خـاطر         ، بدبخت و ميانه وجود دارد و افراد خوشـبخت         ،خوشبخت
 و با وجود    كنند  مي را رها  بدكارهاي   كنند و   مي عملنيك  نيروي ادراك خود به كارهاي      

 و امر به خير و      دهد   مي  كه مردم را مورد خطاب قرار      عمومي اين اوامرِ كلّي     دايرةاين از   
   . خارج نيستند،كند  مينهي از شر

  كـه خطابـات    شـده  و گفتـه     بيان شده  ،همان است كه در اصول     ،راز واقعيِ اين كار   
 بلكـه   ؛شـوند  نمـي  و تقسيم     تجزيه   ،خطابات جزئي و شخصي    به   ،قانوني و غير قانوني   

 را  آنانبختان و     و كافران و خوش    نافرمانان خطاباتي كلي و عام هستند كه        ،اين خطابات 

                                                 
 .23  /بقره .1
 .225 ، ص1 ، ج و الجامع ألحكام القرآن94 ، ص1 ، ج البحرالمحيط:رجوع كنيد به .2
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 دوريانجـام داده و از كارهـاي شـر          را  كارهـاي خيـر     به سرشت و طبيعت خويش      كه  
يـا أيهـا النـاس اعبـدوا        « :از تجزية عبـارت    ، اين تناقضِ موهوم   .گيرد كنند در برمي   مي

 از ايـن رو  ؛ گرفتـه اسـت  سرچـشمه  ـ  به خطابات جزئي و شخصيو تقسيم آن » ربكم
 زيرا اثـري    ؛ است بيهوده ،پرستد  مي خطاب كسي كه خداوند تعالي را در نهايت اخالص        

 ايـن   ، آنچه پيش از اين گفتـيم      بنابر اما   ؛شود بار نمي امر و برانگيختن    اين  و تحريكي بر    
در نظـر گرفتـه      مخاطبـان در آن      هاي ويژگيب كلي قانوني عامي است كه        خطا ،خطاب
 را  نپرستند كافي اسـت تـا          و آفريدگار خود    كه پروردگار  گروهي بلكه وجود    شود؛  نمي

 تفـصيل ايـن مطلـب در        . مـورد خطـاب قـرار گيرنـد        ،همه مردم با اين خطابِ عمومي     
عـالم   از ابـداعات   ،پهنـه در اين    ديدگاه و نظريه   و اين    1.تحريرات اصولي ما وجود دارد    

 زيـادي را  مطالب و ما 2، استـ خدا او را جزاي خير دهد ـ  ما محقق يق، پدردقآگاه و 
هـا و    دگييـ پيچتـوانيم     مـي   را بنـا نهـاديم و بـا آن         ياز آن استفاده برديم و بـر آن آثـار         

   .فراواني را از پيش پا برداريممشكالت 
هـاي   در بحث ـ  إن شاء اهللا تعالي ـ  وجود دارد كه ديگر اي گونهسخني به  ،اينجادر 
  .آيد  ميآينده
  
   نكته

 راه ديگـري بـه نظـر   شيخ طوسـي ـ قـدس سـرّه ـ      كالم  از مشكل در حل اين چه بسا
توانـد عبـادت       به عبادت، امر به هر چيزي است كـه مـي           معناي امرِ  اينكه   و آن رسد،   مي

 او و عمـل بـه       يِوند، معرفت بـه انبيـا     عرفت به خدا  م؛ مانند   شمرده شود   تعالي خداوند
شيخ اين نظـر     . را به سوي آن فرا خوانده است       ان بر آنان واجب گردانيده و آن      حقآنچه  

  3.تر دانسته است را، قوي

                                                 
 .و پس از آن 437 ، ص3 ، ج تحريرات في األصول:رجوع كنيد به .1
 .243 ـ 242 ، ص1 ، ج تهذيب األصول:رجوع كنيد به .2
 .98 ، ص1 ، ج تفسيرالتبيان:رجوع كنيد به .3
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 عبادت است و انجـام واجبـات و         ،عا از باب مجاز و اد     تنها ، كه معرفت  و تو آگاهي  
   سـوق  پـي  درايـن آيـه   ولـي   ـ  دآين  ميه گاهي عبادت به شمار گ،هر چند ـ  مستحبات

 همچنـين در مقـام بازداشـتن از         و . باطـل بـه عبـادت حـق اسـت           مردم از عبادت   دادنِ
به سوي هدايت و عبادت خداوند تعالي       ها     و پرستش بت   گمراهيو  ها    و باطل ها    بيهوده
   .است

 عام و فراگيـر اسـت و        ي و پند باشد ولي     امر هر چند در حالت ارشاد      :گزيده سخن 
شيخ در تفـسير خـود تقويـت        نه آنچه كه     ؛از جهات است  عمومي   به اين جهت      آن نظر

  .زيهم نيامه پس آنها را ب. كرده است
  

 وجه سوم

   متكلم به مخاطبان هنگام ارشاد تساوي نسبتپيرامون
اين است كه متكلم آنگاه كه قـصد ارشـاد خـانوادة بـشري را از                 ،يكي از وجوه بالغت   

 در كالم خويش نسبت مساوي را رعايت و همـه           بايست  ميد   دار نيكي و خوبي   به   بدي
 بر اين   . نيكان را بگيرد   گروهجانب   تنها   ،در اين ميدان   اينكه    نه ؛ يك چشم نگاه كند    ارا ب 

 و آنـان را بـه سـوي         دهـد    مـي   مورد خطاب قـرار    ، همه را به يك روش     گوينده ،اساس
 كـسي از    تـا  ،راهنـد روش و يـك     ر يك   ب گويي كه آنان همگي      ؛كند  مي سعادت دعوت 

بنـدي بـين     راه توصيف و دسته    ،كه آيات پيشين   آنجارحمت خداوند نوميد نگردد و از       
 .را توجيـه كنـد  ر كرة زمين ب ساكن كامل و غيرمؤمنان كامل مردم را پيش گرفته است تا 

 ن براي رسـيد همه آنها و آمادگي راهيابيبه امكان را همة اقشار  ،  اينجا در    تعالي ونداخد
 تـا زيـان نكننـد و خـود را در            كند  مي آگاه و نيز آنان را      دهد  مي توجهايت الغايات   به غ 

 و بي پرده بـا      كردهاي آنان را خطاب       هيچ واسطه  يب از اين رو     ؛ نبينند  هميشگي بدبختي
 تا در خود    خطاب خود اكرام كرده و شرافت داده است        و آنان را با      كند  مي آنان صحبت 

 كـه   دريابند و   ،را بچشند به حق   ببرند و شيرينيِ اختصاص     احساس افتخار كنند و لذت      
 پيامبر اعظم و رسول مكـرّم و مـولي األفخـم المفخّـم              كنار در   ،بحث آنان در اين روشِ   
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 دليـل  و به همـين      پيشين روي گردانده است   روش  از   ، از اين رو در اين آيه      .قرار دارند 
 و ورود بـه گـروه      كـه ارادة اسـالم       هنگـا آـ   ها   تغيير يافته تا گام    اينجا در  ،سخناسلوب  

 و به زودي إن شـاء اهللا خـواهيم گفـت كـه     ،نلغزند ـ  مسلمانان و جماعت مؤمنان كنند
و بر هر كسي واجب است كه خـود          ،استنوميدي از رحمت خداوند از گناهان بزرگ        

 .را همواره ميان دو خط بهشت و جهنم ببيند و تا زنده است پا از خط وسط بيرون ننهد                  
  . خداوند ولي انسان است و تكيه و توكل بر اوست]بداند[و 

  

 وجه چهارم

  تأكيد در آيه
 بلكـه مناسـبت مـورد اشـاره     ؛آمـد   مي همراه با تأكيد  ،كرد كه خطاب    مي اقتضا ،اين مقام 

 زيـرا در آن      ؛در حكـم شخـصيِ جزئـي باشـد         خواهان اين است كه خطابِ كلي عـام       
أيها «يعني   ، ندا به اين شكل    ،به همين خاطر  ود دارد   مهرباني، دوستي، و لطف شديد وج     

 تنبيـه   »هاء« و ديگري از ناحية      »أي« يكي از ناحية     : دو تأكيد  ، اين نوع ندا   و ؛آمد» الناس
 تجزية خطاب به شكل حكمـي اسـت       »أي«و پيش از اين گفته شد كه كارِ         را در بردارد    

 ؛ در بحث پيشين گذشت وجود نـدارد        و آنچه  نظر از اين رو منافاتي ميان اين        ؛نه واقعي 
 شخـصي   ، قانوني ولي به حساب مخاطبـات      ، نسبت به عموم   ،خطاب قانوني  اينكه   براي
 از اين رو تأكيـد آن بـه         ؛ است كه عنواني عمومي است نه خطاب       »مخاطب« زيرا   ؛است

 استهزاء و ، نوميدي،رويكرد آيات پيشين  اينكه    براي ؛شكل مذكور در نهايت لطف است     
  اعالم اميدي و سـعادتي     ، توجهي ، الزم بود كه در حق آنان ابراز لطفي        پس ،ش بود سرزن
  .و عمومي بيايد خطاب به شكل فراگير  وشد مي

در  بـه ايـن گمـان كـه همـة آيـات              1 اختصاصِ خطاب و آيه به مشركان مكـه        پندار
آنان ژه  وي ـ دـد ش ـ طرح و نق   ،زولـ كه در مبحث ن    طور  همانـ  » يا أيها الناس  « بردارندة

                                                 
 .93 ، ص1 ، ج و البحرالمحيط89 ، ص1 ، ج الكشاف:رجوع كنيد به .1
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تأييـد و رقـم      علقمـه    تكيـه بـر روايـت      اين پندار با   ؛ است گماني دور و شگفت    ،است
به اهالي   است و ارجاع آيه      فضعي  سست و  ، هم از نظر سند و هم متن       خورده است كه  

   . از تكلف نيست و نيز جاي تأسف دارددوربا نزول آن در مدينه  ،مكه
شـود؛    مـي   نيـز روشـن    انـد   ه كـه آورد   اي   نادرستي استدالل عقلـي    ،از مباحث گذشته  

 پروردگار خويش را كه آنـان را        ، زيرا آنان  ؛ مؤمنان مقصود نيستند   ، در اين آيه   :گويند مي
شاخه  ، عبادت زيرا ؛ نيز منظور نيستند   انكاركنندگان همچنين   ؛اند  هكرد  مي  عبادت ،آفريده

   اينكـه   اي بـر  ؛پـذير نيـست    امكـان و شـناخت     است و امرِ بـه معرفـت         و نتيجه شناخت  
  صـل اسـت و در صـورت نبـود          ا تحـصيل ح   ،اين كار  ،در صورت حاصل بودن معرفت    

 امـر و ارادة جـدي   ،تـوان نـسبت بـه آن    نمـي  ـ  1ما همچنانكه در اصول اشاره كرده ـ  آن
   .داشت
كفّـار   اينكـه   داللت آيه برچگونگي در مسائل اصولي و نيز      مطلبحقيقت  : گويم مي
 بـه زودي در جـاي خـود    ، مكلّف به فروع هستند،ل هستند مكلف به اصو  كه طور همان

  .مورد بحث قرار خواهد گرفت
  

 وجه پنجم

  »ربكم«پيرامون آوردن 
ت د مـردم بـه عبـا      آوري  نهايت لطف و كمـال توجـه بـه روي          ،در توصيف آوردن رب   

 زيرا آن كسي كه شايستة پرستش و دادن اجر و پاداش است             وجود دارد؛ خداوند تعالي   
 است به او روي آورند و تسليم او شوند و براي مقـام و حـضرتش كـرنش و                    سزاوارو  
 و حق هر كـس را       دهد،  پرورش مي  و همان رب است كه انسان را تربيت         ،تني كنند وفر

 ، انسان ، در نتيجه  دهد؛   مي اعتبارو   ينواز تك  و روح و     و از جسم   ،از ماديات و معنويات   
و عارف بـه حقـايق نـه         آنهاجاهل به   نه  قضايا   به   آگاه ،بيمارسالم نه   : شود   مي موجودي

                                                 
بـه تحريـرات فـي    . آورده و جـواب داده اسـت     ] 85، ص 2ج[اين شبهه عقلي را فخر رازي در تفسير خـويش           . 1

  . و پس از آن مراجعه كن318، ص 5االصول، ج 
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 و در ميـان     ،منـدي ن توا داراي ، روي كـرة خـاكي     بـر هاي    آفريدهو در ميان     ،آنهاغافل از   
 از رسـد؛   مـي  به رياست، منزل و بدن و در ديگر كماالت       ة شهرها تا ادار   ةاداردر   ،رعيت

را عبادت كننـد و در       حقديگري جز    ،ها  برابر اين همه ويژگي   در   نيست   سزاواراين رو   
 كسي است كه هـم شـما و         ، رب پس .كنار چنين وجودي به وجودي ديگر روي آورند       

 آفـرينش  كه بـه     آن كسي بنابراين   ؛احاطه دارد ها     بر آفريده  و ؛هم پيشينيان شما را آفريد    
  هـاي فـاني شـده       گذشـته  همـة عـالم از       آفرينش همو به    ،شما و پيشينيان شما پرداخت    

    بـشر  و ادراكدر نرم كردن شـعور ها  با وجود همة اين؛ پرداخته است آيندهو باقيمانده و    
 ،به ذكر رب كه آنان و گذشتگان آنان را آفريـده بـسنده نكـرده    ـ   براي عبادت شايسته  ـ  

گـردد و آن همـان       بلكه چيزي را آورده كه مصلحت آن و كمال آن به خود آنـان برمـي               
 از ايـن رو     ؛ عارفان است  همتو نهايت    الن كام هدف و مقصد آرزوي   تقوايي است كه    

جامعـة  و   مـردم    عمـوم را آورده است تـا      » لعلّكم تتقون «عبارت  » اعبدوا ربكم «بعد از   
ويژه متوجه آثار  ـ   كه بر عبادت مترتب استآخرتيهاي   و نيكي بر خيرافزون ـ  بشري
  . آن نيز بشونددنيايي
  

 وجه ششم

  »الذين من قبلكم«پيرامونِ آوردنِ 

 از  پـس  زيـرا    ؛سـؤال شـود   » و الذين من قبلكم   «است در خصوص ذكر عبارت      ممكن  
 پـس او را     ؛ شما همان كـسي اسـت كـه شـما را آفريـد             پروردگارِ« اينكه   آگاهي دادن به  

 و براي توجيه مردم به      ،اي براي ذكر عبارت فوق نبود       فايده ».ار شويد كبپرستيد تا پرهيز  
 زيـرا تنهـا   ؛ همـان توصـيف اول كـافي بـود    ،هنان را آفريدآ پروردگاري كه زوم عبادت ل

 هـدفي روشـن و      ، بنابراين ؛ها  نه بت  ؛ و آفريدگارتان سزاوار پرستش است     ، شما آفرينندة
  . نيستب توصيف دوم مترتآوردننظري درست بر 

خطابي آيد ـ    ميهمانگونه كه إن شاء اهللا در مباحث بعدي ـ  خطاب اين آيه]: پاسخ[
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 ،كـرده  آن كس كـه آيـه را در صـدر اسـالم تـالوت مـي               رو  ن   از اي  ؛عام و قانوني است   
 و مورد خطاب خداوند بوده است و چـون          »خلقكم« و مصداق    »يا أيها الناس  «مصداق  

 ـ  شوند پيوسته ايجاد مي با ديگر مردماني كه مقايسهدر  ـ  آن نسل مردند و از ميان رفتند
  .دبر كنپس غنيمت شمار و ت .شوند مي» و الذين من قبلكم«مصداق 
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  اصول و فقه

 مسألة نخست

  دومينعمبه نسبت ها  شمول خطاب
ن در وقـت نـدا و       ابـه غيـر موجـود     نسبت  كتاب و سنت    هاي     خطاب فراگيريدر مورد   
 نيـز   اهل سـنت   و   شيعه اين مسأله از مسائل مورد اختالف        1. اختالف نظر است   ،خطاب
 معتقد بـه    شيعه علماي    و برخي از   فراگيريبه    معتقد اهل سنت  برخي از علماي     :هست

   . شمول هستند درامتناع شمول و يا  مجاز
بـه اختـصار بـه نقـل         ،مـردم  از حق پيروي كرد و نه از عقول          بايست  ميكه   آنجااز  
 بـه  اختـصاص  ، خطـاب كننـد   مـي گمـان به ويژه نظر كـساني را كـه         پردازيم  مي نظرات

 ،ان و معدومان با حاضـران      اشتراك غائب  ودارد  حاضرانِ در مجلس مخاطبه و امر و نهي         
در موارد بسيار از     ،ه مانند نارسايي ادلّ   ؛براساس ديگر ادلّة عقلي و نقلي است       ،در احكام 
بـه جـز    ـ   ادلّة خاصي، هر چند كه براي اشتراك آنان با مردان در تكليف؛ زنانبرگرفتن

  .وجود دارد ـ زماني كه دليل بر خالف آن باشد
 خطابات و قوانين عام     فراگيريچ نارسايي و ناتواني در       هي : است پايه تحقيق  آنچه بر 

 غائبـان و    ،نهـي   زيـرا طـرف خطـاب و امـر و          ؛ وجود نـدارد   ، افراد همهنسبت به    ،كلي
 وضـع  ، قـضاياي حقيقـي    صـورت  عناوين كلـي بـه       ر ب ، بلكه قوانين  ؛ناموجودان نيستند 

 بزرگـان و ريـش       و  مجالس نماينـدگان    با مراجعة به قوانين مصوبِ     مطلب اين   .شود  مي
موجودان و  نـا  همچنانكه هيچ نارسايي در آن قوانين نـسبت بـه            شود؛   مي  معلوم ،سفيدان
  .استنيز چنين  اينجا در ،وجود نداردغائبان 

 شـرح   .نـدارد  خطاب و ندا و امر و نهي         ، بسياري از قوانينِ وضع شده     ،اين افزون بر 
وجود در سخنان گذشتگان و     خطابهاي م  2.اين مطلب در تحريرات أصولي ما آمده است       

                                                 
 . از آن و پس303، ص 5 ، ج تحريرات في األصول:رجوع كنيد به .1
 . و پس از آن437، ص 3همان، ج  .2
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  . همانند قوانينِ عام انشائي هستند، و اشعار نسبت به انسانپندهادر 
 همچنانكـه قـضاياي     ، بديهيات است  برابر شبهه در    همانند ، مسأله برابر اين شبهه در   
فراگيـري نـاموجودان     در »هر انساني خندان است   «و يا    »آتش گرم است  « :إخباري مانند 
  نارسـايي در الفـاظ     ، شمولي نيست و هنگام وجود     ،نبود آنها زيرا هنگام    ،نارسايي ندارد 

  .گونه است قضاياي انشائي و قوانين نيز همين ؛قضية انشائي و اخباري وجود ندارد
 قوانين پيرامون  ـ   خطابات قرآنياختصاصي  بحثبه نظر بدون ـ  همة آنچه ذكر شد

مخاطبه حقيقـي ميـان      زيرا ؛باشد  مي  در سنت نبوي و احاديث علوي و جعفري        موجود
كند   مي »حكايت« )ص(براي رسول اعظم   )ع(يلئ جبر و شود؛  نميرب و مربوب حاصل     

 امـين    را خـواه جبرئيـلِ     ونـد كـسي   خدا ، بنابراين ؛كند  مي  براي امت حكايت   )ص(و او 
دهد و همچنانكـه     مورد خطاب قرار نمي    ، اسالمي  پيامبر و خواه امت     خواه رسولِ  ،وحي

 را خطـاب    كـسي دهـد و رسـول نيـز         نمـي قـرار    اعظم را مورد خطاب      رسولِ ،جبرئيل
نـدا آمـده اسـت       خطـاب و     بـه شـكل    از اين رو آنچه در سرتاسر كتاب الهـي           ؛كند نمي

 ؛ موجـب امتثـال اسـت      به طور قهـري    امر و نهي     حكايتخطاب و نداي واقعي نيست،      
 خطـابي   ،ايي از ايـن قبيـل  ولي در واقع ميان آمر و مأمور و ناهي و مورد نهـي و چيزهـ             

 از افـق     برتـر  بحث عميقي داريـم كـه      ،وضوع م و اين  اينجا ما در    .صورت نگرفته است  
 به كيفيت وحي و نزول       ممكن است در مسائل مربوط     ،خاص بلكه خاص الخاص است    

 خطـاب نيـز     خواهيم گفت كه امكان حصول حقيقـيِ       آنجا و در    اي كنيم  اشاره به آن    ،آن
  .رياب و غنيمت شمار پس د.وجود دارد

 تـا   نيـست  هـر چنـد خطـابي        ،قرآنـي هاي     معلوم شد كه امثال خطاب     :گزيده سخن 
شـهري و   كـه   اسـت    قـانوني عـام و كلـي          ولـي  ،باشـد را دنبال داشته    محذورات عقلي   

 چيزي نيست تـا     ، ناموجود هنگام ناموجودي   ]دومعم[و   . همه در آن مشتركند    ،روستايي
هـاي    اين خطـاب  شود،    مي چيزي شد كه انسان ناميده    ه كه   تكليفي بر آن بار شود و آنگا      

ر انصراف و يـا     ط اما ديوانه و نابالغ يا به خا       ؛گردد  مي متوجه او تكليفي و وضعي    احكام  
 .تمـام نيـست    انـصراف    نظر مطابق تحقيق اين است كـه       ،شوند   مي  ديگر خارج  يبه دليل 
بـه    و گـردد  يـدار نمـي   دپيـف   تكل ، نسبت به ديوانه و شبيه به ديوانه       ، به حكم عقل   آري



  تفسير سوره بقره 272

 272     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3سير قرآن جلد تف

 نيست  سزاوار كند و  نميپيدا  اي از نابالغان، تكليف وجود        حكم شرع نيز نسبت به دسته     
         خلـط   ،تكليـف ] تحقق و پديدار شدن   [ يزجتنكه ميان شمول انشائي و شمول به وصف 

  . چنانكه به تفصيل در اصول بحث شده است.مبحث شود
  

 مسألة دوم

  روعپيرامون تكليف كفار به ف
از مباحث اختالفي ميان    اختالف نظرهايي وجود دارد و       ،در مسأله تكليف كفار به فروع     

فـيض   ولـي    ؛ اسـت  فروع آنان به    ف تكلي ميه،ماا  مشهور  و نظرِ  .شيعه و اهل سنت است    
له به تفـصيل  أ اين مس.اند هبرگزيد دوم را   نظر ، و برخي ديگر   2 و محدث بحراني   1كاشاني

  .آيد  مي،به آن استدالل شده ،در اين مسأله كه تيآيابرخي در ذيل 
 بنـابرعموم آن  اشاره كنـيم ايـن اسـت كـه ايـن آيـه        به آناينجاخواهيم در    مي آنچه

  زيرا عمومِ؛ مسلمانان و مؤمنان را دارد بهنسبت   تكليف به فروع      اختصاصِ اقتضاي عدمِ 
 در  گـان اك هم  تكليف بر همة مردم اسـت و موجـب اشـتر           گوياي تعميمِ  ،يه از آ  برآمده

  كـه عبـادت     و آنگـاه   شـود؛    مي صاحب فضل و بخشش     پروردگارِ وجوب انجام عبادت 
   .تر استراولي و سزاوا غير عبادات باشد وجوب بر آنان واجب آن و غير نمازمانند 

 اين آيـه بـه شـكل        3:ايم كه ما در اصول به آن اشاره كرده       آيد     مي اي پيش  شبهه اينجا
 زيـرا آنچـه در ميـان عبـادات واجـب اسـت              ؛كند داللت نمي   عبادت تكليفي بر وجوبِ  

 عنوان مشترك ميـان     »عبادت« است و     آن  و حج و غير    روزه و   نمازعناوين خاص مانند    
 از اين رو بايد گفت كه امر        ؛كردتوان اين عنوان را براي بار دوم واجب           و نمي  ،ستآنها
بـر  بلـه، آيـه      ؛ واجب است  براي ارشاد و هدايت مردم به سوي عبادات شرعيِ         اينجادر  

  اينكـه   اسـت بـه    بلكه ارشاد    ،كند داللت نمي  شرعي از جمله مستحبات      لزوم هر عبادت 

                                                 
 .20، ص 1وافي، ج : رجوع كنيد به .1
 .44 ـ  39 ، ص3 ، جةالناضر  الحدائق:رجوع كنيد به .2
 .152 ، ص2 ، جتحريرات في األصول .3
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شريكي از بـت و صـنم       وي هيچ   و عبادت   و در پرستش    تنها خداوند بايد پرستش شود      
الـزام نـسبت بـه هـر دسـته از            وجوب تكليفي و يـا       نسبت به  اينكه    بدون وجود ندارد؛ 

  .بپردازد، چنانكه در گذشته به آن اشاره كرديم اسالم عبادات شرعي در
ج در اين آيـة  رمندهاي   متيقّن از گروه اين فكر به ذهن خطور كند كه قدرِ        و چه بسا  

 در عبادت و مشركانِ در آن هستند كه آنان با اعتقـادي كـه بـه خداونـد                    مؤمنانِ ،كريمه
رفتند و در   گ  مي  خود معبود و مسجود  را  ها     بت ،به مبدأ و معاد   خود    و با علمِ   رندعليم دا 
 از اين رو چگونه ممكن است كـه         ؛ان نازل شد   آن  اين آيات براي هدايت و ارشاد      ،نتيجه

 از كـافران بودنـد و   شك بي ، پس اين طائفه؟ ديگر مؤمنان باشد   متوجهارشاد در اين آيه     
ارشـاد   ، نيـستند  زنمامكلف به    اگر اينها و   مورد نظر اين آيه هستند       روشنيبه   ،هم اينان 

 داللـت بـر     ، كـه آيـه    از آنجـا  الزاميِ آنان به عبادت خداوند تعالي هيچ معنايي نـدارد و            
 به دليل عدم قـول بـه فـصل كـه بـه قـول بـه عـدم فـصل                      ،كند  مي نمازتكليف آنان به    

 ، بنـابراين  شـود؛    مي معلومنماز   و غير    نمازديگر از كفار به     هاي    گروه تكليف   ،گردد برمي
 توضيح مفصل دربـارة ايـن       . همه در همة تكاليف است      اشتراك ،اع مركب جمامقتضاي  

   .آيد  ميمسأله در جاهاي ديگر
 توان ملتزم شـد     مي ، اداي حقِ اوامرِ ظاهري در وجوب تكليفي       جهت به   :اگر بگويي 
   . از واجبات شرعي است،عنوان عبادتكه عبادت با 

در وجوب تكليفـي      ظهور ، كه اوامر  نيستاي در كبراي مسأله       هيچ مناقشه  :گوييم مي
كه آيد     مي  ولي اين سؤال پيش    ،اند  هنيازمند به قرين  غير از وجوب    ها     ديگر انگيزه   و دارند

 زيرا ؛طلبد  مي عقاب راتعدددر هنگام ترك نماز ف شود يامر در اين آيه اگر موجب تكل     
 خـاطر    يـك بـار بـه      ، پس هر كس آن را ترك كند       ، شرعي است   واجب بدون شك  نماز
بيند و يك بار هم به خاطر تـرك عبـادت و ايـن چيـزي اسـت كـه                      مي عقاب ، آن ترك
   .پايبند بودتوان به آن  نمي

خـصوص   نسبت عمـوم و   ميان آنها   عناويني كه   در   :ايم بيان كرده  در اصول    همچنين
تـوان يـك    نمـي  كـه  طـور  همان سيسي ايجاد كرد؛ أتوان وجوب ت   نمي ،مطلق وجود دارد  
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 سـپس دوبـاره     »زيد را بـزن   «: گفته شود  به عنوان مثال اگر      1؛كرددوبار واجب    را   عنوان
در  ، هـم نيـست    قـول عم نيـست و     ي همچنانكه امر دوم تأسيـس     ،»زيد را بزن  «د  وگفته ش 

 عموم مطلق است و     ، و عبادت  نماز نسبت ميان    . است اينگونه نيز   مورد بحث ما  موضوع  
 يـا   : تـصرف كـرد    ، در يكي از دو هيئت     بايست  ميبه ناچار   هر موضوعي كه چنين باشد      
بـر   اينجـا  امـر در     ،شدني نيست  نمازكه انكار وجوب     آنجاهيئت امر اول و يا دوم و از         

   .شود ميحمل   عقالنيراهنماييارشاد و 
  

 مسألة سوم

  اق عقاب و ثوابحقپيرامون است
 اصـولي  ايهـ با عقلي و نيز در كت   هايبا در كت  پايه و اساس آن    كه   اختالفييكي از مسائل    

 و  دوزخ ، عـذاب  ،عقـاب  اينكـه     در ، است برخي مباحث آن آمده است، بحث استحقاق      
ـ     ؛ استحقاق است  سرزنش برپايه   قـرارداد باشـد يـا براسـاس تبعيـت،           ةچه عـذاب برپاي
 بنده استحقاق است و     بنابر ، بهشت و پاداش   ،مزد ،ثوابآيا   اينكه    اما در  ،اختالفي نيست 

 از سـوي  بخشـشي نعـام و  إ آنهـا همـة   اينكـه   و يا كند مي حق پيدا  خويش   بر پروردگارِ 
تر در ذيل برخـي از        شرح اين مسأله در مناسبتي روشن      .اوست اختالف نظر وجود دارد    

   .آيد  ـ مي إن شاء اهللا تعالي ـ ديگر آيات
در   زيـرا  ؛داللت كند  استحقاق   پايگي  بر بي  چه بسا  ، اين آيه  :و فشرده آن چنين است    

 زيرا  ؛ است سزاوار بندگي  ،كه پروردگار  استدالل آورده شده است    اينگونه ، به عبادت  امرِ
يـك  هـيچ   و را آفريـده  آينـد   ميو آنان كه پس از اين  كه شما را و پيشينيان شما        اوست

 عبادت و بندگي او برآنان به ايـن         ،به حكم عقل يا شرع     بلكه د،ناقي ندار قحقي و استح  
   .ستالزم و واجب ادليل و آن نعمت و بخشش 

 ترغيـب بـه عبـادت   تـشويق و   زيرا ؛ روشن استاين سخن به خوبي  اشكال  ايراد و   

                                                 
 .و پس از آن 257 ، ص2 ، جتحريرات في األصول .1
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    ترك عبـادت    و ، درست ت اسالمي و غير اسالمي به پرستشِ      خداوند تعالي و هدايت ام 
 بـا  بـشري    خـداهاي و  ها    و يا بت  كعبه  ب شده در گوشه و كنار       صنهاي     بت ازغير خدا   

آنـان  حقيقـت حـال     امور آخرت در باطن وتوجه بهبلكه  ، به دنيا و امور آن دادنتوجه  
و ترغيـب و   ـ  همانگونه كه به تفصيل در ذيل آيات سورة حمد شرح داده شـد  ـ  است

هـيچ  و  رايـج اسـت      خـدمتكاران  عرفي و    رؤسايي است كه ميان     ئ عقال از امور تشويق  
 ديگـري   دليـل اگـر    ؛وجود نـدارد  است   استحقاق   پايه پاداش بر  اينكه   منافاتي ميان آن و   

تقييد ذكـر شـده     علت وجوب عبادت    كه   كند آيه داللت نمي  اين  استحقاق را ثابت كند،     
 شـده   اشـاره باشد كه به آن     تقييد و توصيف به جهت ديگري       تواند    مي ادر آيه است زير   

  . نبايد خلط مبحث شودپس ؛باشد
  

 مسألة چهارم

  شرعي بودن عبادت مميز
 نزديك بلوغ، دو نظر يـا چنـد نظـر           دخترِ  و سردر مورد شرعي بودن عبادت نوجوانان پ      

   1.وجود دارد
 درست نيست و بر سرپرسـتان  عبادت آنها : ـ  شود   گفتهممكن استيا  ـ  گفته شده

  . باز دارندكاراز اين  تاماز ديگر محرّآنها مانند بازداشتن  آنان است كه آنان را
ـ .باشد است و صحيح نمي تمريني آنها نوع عبادات :اند هگفت  كـه بيـشترِ    و نظر سوم 

  .دندان مي و صحيح  آن را درست ـ معاصران برآنند
 استدالل شده 2» استچيز امر به آن چيزيامرِ به امرِ به « به اصلِ   نظردرستيِ اين   در   
 مـروا «): ص( منسوب به پيامبر   بنابراين عبادت كودك صحيح است به دليل سخن        ؛است

                                                 
 ة فصل فـي صـال     ،ة كتاب الصال  ، الوثقي و حواشيِ آن    ةروالع: اقوال مختلف رجوع كنيد به     اين مسأله و     پيرامون .1

 .35 ه مسأل،القضاء
 .76 ، ص4، ج محاضرات في أصول الفقه .2
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  ».به عبادت فرمان دهيدكودكان خود را  1؛أطفالكم بالعبادة
 و در   2قـل تمـام نيـست،     عبه حكـم     كه اين مسأله     ايم بحث كرده در جاي خود     و ما 

كـافي   و اطالقـات  ت عمومـا براي درستي آنو ، درستي عبادت آنان نيازي به امر نيست     
 فرزنـدان را نيـز      شـود،    مـي   كه شامل پـدران    طور  همان ، زيرا عمومات و اطالقات    است؛
نه قرينـه    قرينه بر عدم وجوب      باشد به دليل   نميها بر فرزندان واجب     و تن شود     مي شامل

ـ فراگيـري در » يا أيها النـاس اعبـدوا  « عبارت ،بنابراين ؛نبود امر بر بـه ويـژه    ـ  ناز ممي
  بـه دليـل  ؛دارد پرده برمـي  عام  ارشاديِاز امرِ ، امر به عبادتو ؛كافي است ـ  دانايان آنان

 ، عام باشـد   ، و امرِ مورد ارشاد    عمومي  ارشاد و خود خداوند    ،آنگاه كه ارشاد كننده   اينكه  
اسـت و    و زشت    نه ناپسند  پسنديده و شايسته     كاري ،امرِ مورد ارشاد  شود كه     مي دانسته

بـه   زيـرا  ؛ به وسيلة امر مخصوص  به آن به آن امر شده است            چنين است، پس  آنگاه كه   
  .وسيلة آن معروف شده است

 يكـس  ،آري . سـودمند اسـت    ،ستيابي تكليف كفّار به فروع     و د  دريافت در   ،اين بيان 
 در روزگـار مـا   و ؛اسـت پرسـتان     بـت  پي نهي و منـع    در  تنها   اين آيه    :كند ادعا   تواند مي

   .آن انديشه و درنگ كن در .نداردمصداقي 
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 كالم

  مسائل الهيپيرامون استدالل بر 
 نـسبت   »حـشويه «فرقـة   اي است كه بـه جمعـي از           مسأله ،يكي از مسائل مورد اختالف    

جايز  ، صانع تن در استداللِ بر الهيات و بر وجود       رف  كه فرو  اند  هپنداشت زيرا آنان    ؛اند  هداد
مقـدور  كنـد    ايجـاد هم  علم  كند و اگر      نمي علم ايجاد  ، و بررسي  نظر اينكه    براي ؛نيست

   . نداده استي به آن دستور)ص(بدعت است و رسول خدا اينكه  برنيست، افزون
 بـراي اثبـات     گيـري برهـان    پـي اين آيـه بـر جـواز اسـتدالل و           : گويد   مي رازيفخر  

   آن زيـرا خداونـد بـه دنبـال     ؛كنـد   مـي   داللـت  موجودات پروردگارِ مصنوعات و معبود، 
   1.كند  ميعبارتي را آورده كه بر وجود صانع داللت

 كند  مي اي كه برخداوند داللت    آوردن جمله  زيرا   ؛ است روشناشكال نظر فخر رازي     
 استدالل كردنِ ، از اين گذشته. داردشگفتياو جاي از اعم از استدالل است و اين سخنِ   

بايد توجه   اينجا و چيزي كه در      ، نيست ديگران، انسانها  براي استدالل    جوازي ،پروردگار
 تا چـه    ؛باشد غير حشويه    اگر چه از   ؛ است بحثهاي زيادي و بيهوده    ،مسائل اينگونه كرد

نظريات اين فرقـه يـا    اينكه  براي؛باشد ـ  خذلهم اهللا تعالي ـ  ز سوي آنانا اينكه رسد به
 زيرا است؛با اصول مذاهب    آنان    و ستيز  دشمني برايان و يا     آن  روحي سستي و پستي  از  

تر نيـز وجـود دارد كـه     تر و خوش  مشربي شيرين بله .استدالل است پايه  بر   ،عقلِ فطري 
شاعرِ عارفه كرده است زبان به آن اشار فارسي:   
   2پاي استدالليان چوبين بود         پاي چوبين سخت بي تمكين بود         

در  ـ  إن شـاء اهللا  ـ  پيرامون اين مسأله و اين استدالل بحث ديگري وجـود دارد كـه  
   .آيد  ميجاي خود
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  اي پيرامون تكليف به محال حاشيه

ف به محال جايز يت كه آيا تكليكي از مسائل مورد اختالف در كالم و در اصول اين اس
 :شـود    مـي  شده و گفتـه    اين آيه بر جواز تكليف به محال استدالل          بهگاهي   1؟است يا نه  

مؤمنـان و   نـسبت بـه  تكليف  و در اين آيه . وقوع آن است، بر امكان چيزي   بهترين دليل 
يـن   با آنكه خود خداوند تعالي پيش از اين خبر داده اسـت كـه ا               باشد  مي كافران هر دو  
  . گردند  و از گمراهي خود برنميآورند نميكافران ايمان 
 براي تشويق مردم به ايمان      خبرهااين  گاهي   كه   دانستي ،پيشيندر شرح آية    : نخست

  .الزم آيد كذب آن دروغ و است كه نپرداختهاي شخصي   قضيهبه ،است و اين آيه
 اما تكليـف مـردم      ؛فرنداز آن نظر كه كا     ، تكليف كافران به عبادت است     ، محال : دوم

 و نـه    »محـال  تكليـف «  نـه از نـوع     شوند   مي به عبادت كه در ميان آنان كافران هم يافت        
»  قانونيِ عام     روشن زيرا   ؛است »به محال تكليف شد كه تكليف ،      جايز است و با تكليف 

  .شود نميسنجيده  ،شخصي و جزئي
توان ادعا كـرد كـه        مي ، زيرا آيه صراحتي بر عموم ندارد تا استدالل تمام شود         : سوم

آيـات  آيه به كساني اختصاص دارد كه خداوند تعالي از حال آنان خبر نـداده اسـت؛ و                  
باشد، غنيمت دان و آگـاه        اين آيه از عموم و اطالقِ      گرداندناي بر    قرينهتواند    مي پيشين

 و ارشـادي اسـت نـه تكليـف ابتـدايي      ـ   كه گذشتطور همان ـ   امر در اين آيهباش كه
بسياري از مباحث علمي را كـه مربـوط بـه كيفيـت وجـوب       ،دليل به همين   تأسيسي، و 

  .بين مطالب خلط نكن ؛تكليف خداوند تعالي بر بندگان است ترك كرديم
  

  نگاهي ديگر به آغاز مطلب

بـر امكـان    ـ  بـر خـالف نظـر بيـشتر مخالفـان      ـ   اين آيه:كمي پيش از اين اشاره كرديم
 اين   است كه جمع ميانِ عمومِ     اينگونه توجيه اين داللت     .كند  مي تكليف به محال داللت   
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 1»تنـذرهم ال يؤمنـون    لـم   إن الذين كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم         «آيه و عموم آية     
 احتمـال اثـر     ،يكي از شـرايط تكليـف و امـر         اينكه    به دليل  ؛كند  مي ن را ايجاب  آامكان  

 يا قطـعِ بـه آن  اسـت و در صـورت     امربرانگيخته شدن به واسطة     پذيري و نيز احتمال     
  . امر بيهوده خواهد بود، تأثيرنبودقطع به 

 »؟هل يجوز أمر اآلمر مع العلـم بانتفـاء شـرطه أم ال            « عنوان   با ، در اصول  ، اين بحث 
 چنـين امـري را      ، مخالفان دانند ولي بيشترِ    اصحاب ما آن را جايز نمي      . شده است  مطرح
   2. خود آمده استجاي در  شرح اين موضوع.دانند  ميجايز

چگونه  اينكه    اين مسأله از فروعِِ مسألة ديگري است و آن         : چنين است  مطلبفشرده  
از سـوي عـالمِ بـه بـواطن     ـ  بلكه تكليف جـدي  ـ  يصدور امر جد،   نـسبت بـه گـروه  

كننـد و     مـي   بلكه ريـشخند هـم     دهند گوش نمي  ملحدان و فاسقان كه      ، كافران ،سركشان
 از ايـن    ! كاري معقول خواهد بود    ؛چه آنان را بيم دهي و چه بيم ندهي        ،  آورند ايمان نمي 

ـ  در حق است كه     تكليف نتيجه عذاب زيرا   ؛ آنان است  ذاب امتناع ع  ، نتيجه ،گذشته ان  آن
  .ممنوع است

 در برانگيختـه شـدن  مانند احتمالِ  ـ   امتناع تكليف فاقدانِ شرط تكليف،به طور كلي
 است و اين آيه به همراه آنچه كه پيش از ايـن             روشنـ   اوامر و دست كشيدن در نواهي     

اي   مـسأله  ، ايـن مـسأله    و ، مورد استدالل واقـع شـود      ،مسأله كالمي  در   تواند  ميذكر شد   
  .استحقاق عقاب را ندارندكه گروهي از فاسقان شود   مياصولي است و نتيجه اين

 دسـته امـر بـه دو    كـه او  انـد   هنظر رفت اين    گروهي از اصحاب ما بر     اساس، همين   ر ب
 و متعـارف نـسبت بـه      رايـج  اوامر واقعي مانند اوامـر       :شوند   مي إعذاري و واقعي تقسيم   

اوامـرِ إعـذاري   امـا   و وجـود دارد، در آنـان  و تأثير   كساني است كه احتمال گوش دادن       
كه با آن    شود؛  مي ستمگران اوامري است كه به اين گروه گمراهان و فرومايگان و            ينهم

ليهلك من هلك عن بينة و يحيي مـن حـي   « :مانـد   براي آنان باقي نمي  اي هعذر و بهان  
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يابـد برپايـه دليـل        مـي  شود از پس دليل گمراه شود و هر كس هدايت           مي تا هر كس گمراه    1؛عن بينة 
   .شوند  مي مستحق عذاب و عقاب، و به همين اوامر».هدايت يابد

 ،هر چنـد بـه شـكلي       ،اعذارياني و   امتح اوامرِ كهشود     مي  وارد ياشكال اين سخن بر
     تنهاولي   ،اند  ه صادر شد  اوامري واقعي هستند و به جد ي بـودنِ صـدور ايـن اوامـر          جد

 تبـارك و تعـالي       زيرا خداوند  ؛ دليلي براي استحقاق عذاب و عقاب آنان شود        تواند  مين
ت و اصالح    بلكه هداي  ؛خواهد راه عذر را بر بندگان ببندد       قصد انتقام كشي ندارد و نمي     

   . زيرا او ارحم الراحمين است؛خواهد  ميآنان را
 سبب اسـتحقاق    :احتجاج كند و بگويد    يسركشِ كافر بنده   اگر   ،بنا بر آنچه گفته شد    

 و خداونـد ايمـان و       نيـست  به اصول و فـروع       غير از تكليف آنان    ، اهل آتش  ان از ديگر
  تكليفـيِ  يش گرفتند و به اوامرِ    هدايت آنان را خواستار بوده است ولي آنان راه كفر در پ           

خواسـت و    ولي ما آزاد بوديم و خداوند تعالي چيزي جدي از ما نمـي             ؛او گردن ننهادند  
د و صدور اوامـر     شو نميداده  معقول هم نبود كه ما را به چيزي راهنمايي كند كه گوش             

 بـه   چگونه معقول خواهد بود كه ما را     پس ؛نسبت به ما ممكن نيست    نيز  ارشاديِ جدي   
  . كندذاب ع،خاطر چيزي كه از ما نخواسته

همان اساس و پايه عـذاب ديگـران         تواني بگويي، بايد عقاب، بر      مي  ديگر بيانو به    
  . عقوبت كافي نيست عذر براي استحقاقِقطعِباشد و تنها 

 حل اين مشكل توسـط اوامـر         كه اند  هبرگزيد ما    علماي اصوليِ  آنچه بيشتر  ،اينبنابر 
   . نادرست و نابجاست،ن دارد امكااعذاري
   : يكي از سه روش زير استكند  مي را حلها اين مشكلآنچه

 ،و اخالق و افعال است و اوامر شـرعي         ]نفوس[ ذوات   پيامدهاي از   ، عقاب :نخست
   .الطافي در واجبات عقلي است

اين  ـ  در چنين شرايطي ـ   بنابراين؛ استسوي اختيار بد بندهاز  ، امتناع تكليف:دوم
  .ور نيستندعذمبندگان 
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 مقتـضي  به خاطر قصور در مقتضي و يا وجود مانعي كه بـه              گاهي ،طور خالصه ه  ب 
  عبـد از امتثـال      سـرباز زدن   گاهي بـه دليـل     و   گردد نميمتوجه آنان    ، تكليف ،گردد برمي
  .بنده براي عذاب استاستحقاقِ  بر  بناي عقالاين صورت كه در ؛باشد مي

ـ ايم  اين كتاب به آن اشاره كرده كه بارها درمطلبي :سوم  و روشن آن  منقّح بحث و  
  خطابات كلـيِ و انحالل از تخيل تجزيه ، تكليف در حق آنانكه امتناعِـ است  اصول در 

 ،كـه در جـاي خـود       آنجااست و از    سرچشمه گرفته    جزئي   قانوني به خطابات شخصيِ   
 ،درمانـدگان  ، سركـشان  گـروه لي نسبت بـه     فع تكليف   ، روشن شد  انحالل اين   نادرستي
 درست ، استروشنان به تكليف   آن  فاسقان و جاهالني كه گوش ندادن      ، منافقان ،كافران

 و  عذرهاي افـراد گونـاگون اسـت،       و   ،و بجاست و همة بندگان در اين تكليف شريكند        
اساس و پايه ايـن      بر .يستن پذيرفته   گروه ديگر و عذر    است هپذيرفتاز آنها   عذر برخي   

و مـا در  شـود      مـي  مختلف حـل  هاي    بخشها و زمينه  ري از مشكالت علمي در      بسيامبنا،  
 المعـارف  ةدائـر در  را  اصـل بحـث     و تحقيـق     شرح   .كنيم  مي جاهاي مناسب به آن اشاره    

  .و خداوند توفيق دهنده و تأييد كننده است 1.جستجو كناصولي ما 
  

  پيرامون اختياري بودن افعال

از آنجـا كـه   و را در بردارد مردم به آن تشويق  عبادت و  امر به، با توجه به اينكه اين آيه 
كـاري  پرهيز و به خاطر اميد      ،است داده   مردمبه  را   دوري و پرهيز از گناه و حرام      نسبت  

برنادرستي عقيده كساني ـ اشاعره ـ كه بر نبود اختيـار در افعـال      ،مردم دارد از سوي كه
 ، كـرد  خدشـه  اميـد مـذكور    عبـادت و در      در امر به  و اگر بتوان    . كند  مي معتقدند داللت 

انتظـار   زيـرا    ؛ كـرد  خدشـه  تـوان   نمي دوري و پرهيز از گناه و حرام       يعني   يدربارة سوم 
 كـه آنهـا خـدا را         اسـت  باشد، و اين انتظـار      مي از مردم پرهيزكاري و تقوا و خدا ترسي       

گـروه  در   اسـت  تا با افعال و افكار خود كه مطابق با اصل شرع و نظام اسالمي                بپرستند
  .آيند متقيان در
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  فلسفه

  مبحث نخست

   براي متفرّقات زمانيپيرامون وجود سرمدي
سابق دهري يا سـرمديِ  وجود  داراي ،متفرقات زماني و كميات متصل امتدادي  اينكه   در

 اقـوال و آرائـي اسـت كـه شـرح و             ،شخصيِ وجودي هستند يا نـه     هاي    يتوهمراه با ه  
   .آمده استتفصيل آن در قواعد حكمية ما 

   بــا مكاشــفات منــسوب همــراه و پــشتيباني شــدهعلمــيِ ي نهــاا بره:فــشرده بحــث
  دهـري  هـاي   مجتمـع  ،است كه متفرقـات زمـاني   استوار پايه بر اين  ،صاحبان بصيرت به  

  دي در  وهـر موجـ    اينكـه     در عـالم سـرمد هـستند و        هـايي  مجتمـع  ،و متفرقات دهـري   
 ، وجـوديش  بـه خـاطر كينونـت جزئـيِ    ،ار داردقـر كه در عمود زمان ] دنيا [پايينجهان  

 حاضر است و هيچ     نسبت ، خداوند تعالي  پيش ، از اين رو نسبت كل     ؛داراي سابقه است  
عـالم   سـاكن در  ي ثابـت بـراي اشـيا   ويژگـيِ چيز از او غايب نيست و به خاطر همـين    

  از  ؛درسـت اسـت   » يا أيها الناس اعبدوا ربكـم الـذي خلقكـم         « خطاب آنان با     ،تدريج
    كه همة حـوادث جـوهري و عرضـي   دهند مي گواهي ،اين رو اين آيه و آيات مشابه آن 

   خطـاب  ، مقابلـه ، مواجهـه تـا نزد او حاضـرند    ـ   كه به طبع متحرك و تدريجي هستند      ـ  
   .ذيل برخي از آيات خواهد آمدـ  إن شاء اهللا ـ  تفصيل اين مسأله؛صحيح باشد ،و عتاب

  

  مبحث دوم

  وند تعالي به جزئياتپيرامون علم خدا
 و  1 برخـي منكرنـد    :اقوال مختلفي گفتـه شـده اسـت        ،به جزئيات تعالي  در علم خداوند    
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استوار و درسـت  كه رأي و نظر  ـ   و برخي1.دان ه اثبات كرد،به صورت كلّيبرخي آن را 
   2.باشد  ميبه صورت جزئي آنهامعتقدند كه او تبارك و تعالي عالمِ به  ـ است

 ،»كـم تتقـون   لعلّ«عبارت   اينكه   به ،دشو  نخست استدالل  نظرين آيه بر     به ا  و چه بسا  
س  به جهل در حق خداونـد تعـالي و تقـد           معتقد حقيقت باشد كه     تواند  مي هنگامي   تنها

 . اقتضاي چنين چيزي را دارد     ،ديگر موارد استعمالِ كلمات ترجي و توقع      چنانكه   ؛باشيم
 از  اند  هكه توانست  آنجاو تا    اند  هن مشكلي شد   اصولي دچار چني   هايبا در كت  دليلبه همين   

   .اند هو به جستجوي گريزهاي ويژه روي آوردآن فرار كرده 
 روشـن و بيـان شـد كـه چنـين            ،در مباحث لغت و صرف به طور مفصل و مشروح         

 براي خداونـد  ناداني و ناتواني اينكه بدون ؛اند هكلماتي در معاني حقيقي خود به كار رفت      
  .پيش آيدي تبارك و تعال

شـك بـر     د بـي  نـ ك   بر جهـل او داللـت      اگركه اين آيه    د  مآ    از آنچه گذشت به دست    
 ، خداونـد نـزد همگـان ممنـوع اسـت     نـاتواني كه  آنجاد و از نك  مي  او نيز داللت   ناتواني

 مـسائل   ، بـر ايـن    افـزون  . ممنوع است  ترديد و شك   بي او نيز    نادانيداللت آيه بر جواز     
 ؛ هر چنـد قـرآن باشـند   ، و نه از مفاهيم لغويشوند  ميفي گرفتهعقلي نه از اطالقات عر  

   . از حقيقت استاعم ـ بويژه در قرآن ـ زيرا استعمال
  

  مبحث سوم

  پيرامون پيوند حادث به خداوند تعالي
    شـريعت و فلـسفه     عالمان و   اهل كالم يكي از مسائل مورد اختالف ميان صاحب نظرانِ         

 در ايـن خـصوص ميـان        تا آنجا كه نـزاع     و   ود دارد وجكه در آن سخت اختالف نظر       ـ  
  زمـاني  اين است كه آيا موجودات    ـ    است باال گرفته  ،ارباب حكمت و اصحاب معرفت    

 »بـي واسـطه   « دارنـد  وجود تدريجي    ، در طبيعت  عرضو يا به    به ذات   كه  هاي    آفريدهو  
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يكـسان  او  بـه   ها، متقـدم و متـأخّر        نسبت همه آفريده   و   ،مستند به خداوند تعالي هستند    
هـايي   واسـطه آنجا  « اينكه    يا ؟باشند  مي است، چون همگان معلول و مخلوق و فعل حق        

 و خداونـد تعـالي    ـ  هـستند و مـستقيم   مباشر  عللِآنهاكه  ـ » وجود داردمجرد و مادي
 بـراي    وي  عليـت  ، و در نتيجه   ، و ناظم عوالم متكثرة مترتّبه است      آفرينندة علتهاي مياني  

 اسـت   علتهـاي پيـشين    نـسبت بـه       وي  به اعتبـار عليـت     ،زماندر ماده و     متأخّرموجود  
اي بـه     اشاره ، در اين آيه   ؟پيش نيايد  و تركيبي از آن      محدويت ، تنازل ، كه نقص  اي بگونه

كـه اسـتناد   » اعبدوا ربكـم الـذي خلقكـم   « :فرمايـد  ميآنجا كه   ،مذهب اول وجود دارد   
اي و هـيچ خـالقيتي       ت كه هـيچ واسـطه      ظاهر اين اس   ، و  تعالي است  وند به خدا  آفرينش

 قـرار    در عمود زمان و مكـان        موجودات متأخّر كه   ميان   ، بنابراين ؛براي غير خدا نيست   
اي مانند عقول دهگانـه كـه علمـاي           واسطه ،پروردگار حقيقي و  و ميان مجرد اول     دارند  

ارنـد  عقول طولي و عرضي كه علمـاي اشـراق بـه آن بـاور د    يا  مشّائي به آن معتقدند و      
پروردگار جهانيـان و خالقيـت او كـه فـيض مقـدس او و                ، جز اهللا  و آنجا  .وجود ندارد 

 بـه اشـكال     ، كه به حسب اختالف درجات در آن انبساط        يو مخلوق است  وجود منبسط   
وجود دارند چيـز ديگـري وجـود          ماديِ ممتد و زمانيِ طبيعي     ،دار اندازه ،مجرد :مختلف
   .باور دارندبرآن  شهود و برهان ديدة  بهبزرگ چنانكه عارفانِ ،ندارد

   : دو نظر وجود دارداينجادر 
 در  ـ  إن شـاء اهللا  ـ   كه، كثرت در عالمچگونگي پيدا شدنلة أ تحقيق در مس:نخست

   .گيرد  ميتر و جايي بهتر مورد بحث قرار محلي مناسب
زمة اعتقاد بـه     كه ال  بگوييم اگر   ؟ديگر منافات دارد   يو آرا  آيا اين آيه با مطالب       :دوم
پذير  توجيه ، استدالل مذكور، مجاز بودن نسبت آفرينش به خداوند تعالي است،ها واسطه
 افاضه  ، وساطت ايجاد  ، مجرد و مادي   مياني تهاي كه وساطت عل   ه شود  اما اگر گفت   ؛است

در مركبـات   ] سـازي  آمـاده [هاي إعـدادي      مانند واسطه   آنها و ابداع نيست بلكه وساطت    
اي كـه   گونه بهشود   مي فيض تعبيرگذرگاه به ،هاي مجرد  در واسطه،ه از آن مادي است ك  
 ـ  در ارتبـاط اسـت   آن مستقيم بـا طور ه بدر قياس با آنچه كه ـ   تعاليوندمتأخر به خدا

  .باشد مين تمامآيد و استدالل   نميپيش ، مجازي در إسناد،تر باشد نزديك
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  فقه

  پيرامون داللت آيه بر اصالت تعبدي
  از هاي گذشته اشاره كرديم كه اين آيه چيزي جز لـزوم صـرف وجـود               ر خالل بحث   د

 :انـد   برخي نيز گفتـه .سازد  رهنمون مي،به آن  اينكه كند و يا عبادت شرعي را اقتضا نمي   
   1. است و انتخاب كرده را پذيرفتهآن »تبيان« ، تفسيرهاست همه عبادت امر به ،آيه

 آنچـه مقـدور از عبـادت اسـت         امـر بـه      نظر مـا   : است هآمد صدر المتألّهين    در كالم 
   2.باشد مي

قصد داريم به آن اشاره كنيم از مسائل مورد اختالف در اصول و فقـه                اينجا در   آنچه
  »؟نه عبادي بودن آن است يا ، در اوامر،اصل«است كه 

 امـر هـستند و نـه از         مـدهاي اپينـه از     ، تعبدي و توصـلي    :ايم  جاي خود گفته   در ما  
 بـيش نـدارد و تعبـدي و         ا يك معنـ   ،در همة مراحلِ خود    ، زيرا امر  ؛باشد  مي صاف آن او

 بيـان    چنانكهـ    اقتضاي اطالق ادله   سپس .استامر   از خصوصيات متعلقات     تنها توصلي
فقـه ذكـر     در اصـول و ،تا اما ادلّة لفظيِ از آيات و رواي.عدم تعبدي استـ ه است  شد

 بر اصـالت  چه بسااين است كه اين آيه  ـ  س سرّهقد ـ  مقتضاي فهم شيخو  .شده است
 ،آيد   مي الزمخلف   درست نيست زيرا   ، مستحبات كردن زيرا واجب    ؛داللت كند  ،تعبدي
 ناظر بر اين است كه هر چه واجب و مـستحب در شـرع وجـود دارد بايـد در         ، آيه پس

 پس ؛ج شود خار و غير آنقالب عبادي انجام شود مگر آنچه به دليل خاص مانند اجماع
   3.شود  مياستداللاين آيه از آياتي است كه در اصالت تعبدي به آن 

ـ        ،امراهي كه   گو تو آ      ،ق خـود اسـت و آنگـاه كـه مكلّـف            تنهـا مقتـضيِ ايجـاد متعلّ
   بـر فـرض    ـ ن رو ـ از اي  شود؛  يـ م طـ اصل عقالئي ساق   ابربنر  ـ آن ام  ،كند يـ م ريـفرمانب
  تنهـا  ب كـردن عبـادت خداونـد اسـت ـ عبـادت        در جايگـاه واجـ  آيـه  بگـوييم  اينكـه 

                                                 
 .99 ، ص1 ، جتفسيرالتبيان .1
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   .شود مي واجب بنابر آيه،يك بار 
 همگي در مقام منعِ از عبادت انـواع         ، اين آيه و آيات مشابه      كه اين است حق مطلب   

  سـزاوارِ  تنهـا  ، عقال و اهـل فهـم بـه ايـن اسـت كـه عبـادت                و در جايگاه ارشاد   ها    بت
 علمـي   ، علوم متعارف  وردگاري كه مانند معلّمِ    نه پر  ؛پروردگاري است كه شما را آفريده     

كند و ماننـد      مي را به شما آموخته و نه پروردگاري كه شما را تربيت و از شما محافظت              
 همـان   ، پرسـتش اسـت    ةكـه شايـست   كسي  آن   ، پس ؛كند  مي دفاعاز شما   سرپرست شما   

 »اهللا« ،ش كنيد  لذا اگر خواستيد كسي را پرست      ؛شما و نياكان شماست   آفريدگار  پروردگارِ  
 تعـالي و يـا وجـوب        وند اما از اين آيه لزوم عبادت خدا       .را و نه غير او را پرستش كنيد       

 تا چه رسد به وجوب كل و يا شود نميفهميده  ـ  هر چند براي يك بار ـ  شرعيِ عبادت
   . از عبادتمقدور مقدار وجوبِ
مثـال ايـن آيـات بـر        رسد كه هيئـت امـر در ا         معقول به نظر نمي    ، آنچه گفتيم  پايه بر

 ،شود و بايد با مـسأله     ن پس بايد مواظب بود كه خلط مبحث         .ايجاب تكليفي داللت كند   
   .هوشيارانه برخورد شود
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  عرفان 

  عبادت و رعايت اسماء اهللا
 و مقتضاي اسـم     ، ربوبيت است  مدهاياپياز   ، اين است كه عبادت    ، آيه داستان و حكايت  

 عين ربوبيت و تربيت معنوي است كه بـر          ،عبادت اينكه    براي ؛ امر به عبادت است    ،رب
 ـ  بـر حـسب ظـاهر    ـ  دليلنسبت به همة طوايف و ملل الزم است و به همين  ،خداوند

  همـان ربِ ، عبـادت اسـم خـاص   ،بر ايـن بنـا  ؛معلّق كـرده اسـت   ،عبادت را بر ربوبيت  
  خود لوك از اين رو سالك در س      ؛ واجب است  ،آفريننده به حسب اقتضاي اسم و صفت      

 بـه نمـاز و غيـر        برپاخاستنقت  و و مردم به     خودو گفتگوهاي    و عارفان در محاضرات   
بيننـد و آن را هنگـام عبـادت و            مي كنند و اين صفت را      مي  اسم خاص را مشاهده    ،نماز

ديگر اسماء و   و   دهند،  مي خود قرار    در برابر ديدگان  خضوع و در هنگام ركوع و سجود        
  .ند نيستآنشايستة  ،صفات

ة رسـوالً أن اعبـدوا اهللا و اجتنبـوا                    «:  آية ديگر  حكايت و لقـد بعثنـا فـي كـلّ أمـ
 ايـن  ».را بپرسـتند و از طـاغوت دوري كننـد     » اهللا«لي برانگيختيم كـه     وتي رس م ا  هر ما در  1؛الطاغوت

 و او را در قلب خود بـه وسـيلة           گيرد  مي در نظر  را   »اهللا« اسم جامع يعني     ،است كه عابد  
 ؛پرسـتد   و عنوان مي   پرچم الهي را تحت اين      كند و ذات احديت     مي  حاضر ،لاين اسمِ ك  

 از اخـتالف در     ، تعبيـر  اخـتالف  اينكه    به دليل  آيد؛   مي ميان اين دو آيه تناقض پيش      پس
را  جانب اسم خـاص      ي كه  و چه بسا سالك    ،گيرد ميسرچشمه   مقتضاي اسماء و صفات   

اوند را بر اسم ديگر ماننـد عـالم و قـادر             از كسي كه خد    ، در نظر گرفته است    در عبادت 
  .تر باشد تر و در وصول نزديك  قوي، در سلوك،كند عبادت مي

   نـه   كساني هستند كه   ، عابد انسالكاز  كه  پايان پذيرد    آنجابه  اين مسأله   ممكن است   
  او را  ،شناسـند   مـي   رب جهـان را    تنهـا  بلكـه    ؛ را  نه عالم و نـه قـادر       شناسند و   مي را اهللا
در اين  آنها   و   خواهند بدون توجه به ديگر صفات و عنوانها،         مي او كمك  از    و پرستند مي

                                                 
 .36  /نحل .1
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  .اند هخالف كرد و نه اند عبادت نه مشرك
 آن ،تحت احاطة اسم محيط جامع هـستند    ، چون همة اسماء   : اين است  تحقيق مسأله 

دو يـن   ا هيچ تناقض و تضادي ميان       ، بنابراين ؛ همة خواص و آثار است     دربردارنده ،اسم
   .آية وجود ندارد

آن همان رب كه همه چيز را آفريد و  ـ   رب جهانيان عبادت، بر آنچه ذكر شدافزون
 اهللا در   بـه عبـادت   ـ   آراست و تقدير كرد    نيكو و چه    تعيين كرد  و اندازه    آراستنيكو  را  

مـورد   به استقالل ابزاري است و آنچه كه ،نظر در اين جا اينكه  براي ؛گردد اين آيه برمي  
  . عزّ و عالست»اهللا«يعني  ،نظر است همان اسم جامع

  
   در همة احوال »اهللا « پيرامون عبادت:نكته و هشدار

چه   خود  عموم و اطالقِ   دليل و اين آيه به      ، همان چيز است    هر چيزي به حسبِ    عبادت 
 شان به عبـادت    هبسا مردم را در همة مراحلِ وجودشان و در تمامي اطوار گذشته و آيند             

  .كند  ميخداوند تعالي دعوت
 ؛»نيستدر آن  نماز نباشد هيچ خيري     آن   دردر بهشتي كه    « :گفت  مي  يكي از مشايخ  

 درجاتي با تفاوت ـ   سراي آخرت و قيامت كبري و عظمي،مياني متوسطهاي  مپس عالَ
 بنـابر  مـردم  ، بنـابراين ؛ رب العالمين نيستند  سراي خالي از عبادت و مناجات     ـ   كه دارند 

 ؛پرسـتند   مي  رب العالمين را بر مقتضاي آنچه ميل دلشان است         ،درجات معرفت خويش  
بـاغي از   هـا      آنچه انسان بخواهد و چشم لذت ببـرد وجـود دارد و بـرزخ              ،زيرا در آنجا  

بـه حكـم     مطلـوب بلكـه      و جهاني  خداوند در هر نشئه       عبادت و ؛بهشت است هاي    باغ
 .واجـب اسـت    ، عقالء در همه حـاالت     ة هم پيش تعالي   اوندو شكر خد  است  الزم   عقل
ديگر براي جمعـي از اهـل       ي  ها ناجهولي در    ؛ تكليف است  ،جهان عبادت در اين     آري

 ؛ اسـت   عـين رضـا و التـذاذ       ،خير و صالح و بـراي گروهـي از اربـاب شـهود و فـالح               
 در ذيل آيات سورة فاتحه .عبادت چنين بوده استاهل  براي اين جهانهمانگونه كه در 

خداونـد را    ، برخـي از مـردم     گفتـه شـد؛    عبادت اشاره شـد و       براتب مردم و مرات   به م 
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   .باشد آتش و عذابِ جاودان ، عبادتدركنند هر چند كه   ميعبادت
   1  عشق اسطرالب اسرار خداست         جداست  ها  مذهب عاشق ز مذهب 

  
   پيرامون عدم امكان عبادت غير خدا:اي ملكوتي اشاره

ايـن امـر را    ،اي كـه در آشـكار و نهـان    گونـه به  ـ  فا و صفا شهرت يافتهدر ميان اهل و
 امـر بـه   ، از ايـن رو ؛ غير خداوند تعالي امكان تحقق نداردكه عبادتاند ـ    كردهمشاهده
 مـردم از    توجيـه و توجـه    و   اي به مرحلـه ديگـر اسـت         مرحله براي كشاندن از   ،عبادت

از باب اختالف مظاهر و      ،انسان را آفريده  به سوي عبادت پروردگاري كه      ها    عبادت بت 
   .ظواهر است

  2  يقين كردي كه حق در بت پرستي است    اگر مؤمن بدانستي كه بت چيست   

 در  ». پروردگارت فرمان رانده كه جـز او را نپرسـتيد          3؛و قضي ربك أن ال تعبدوا إالّ إياه       «
و  4. قضايي تكويني اسـت    ،»ر آيه ا د قض«از   منظور   :تفسير اين آيه از ابن عباس نقل شده       

  .خداوند عالم است
 ، جمع كرد كـه امـر در آيـه         اينگونه و آيه را     نظرتوان ميان اين      مي گزيده سخن آنكه  

 در قـول آمـده      ه از خطاي در فكر و براي محافظت از اشـتبا          حفظ و نگهداري  تنها براي   
 اينكـه    بـراي  ؛نداردوجود   واقع در ذات عمل      بنابر و هيچ خطايي و هيچ اشتباهي        ،است
 پـس چگونـه ممكـن       ؛ براي اهللا است كه پروردگار جهانيـان اسـت          حمد و ستايش   ةهم

و خداونـد پـشتيبان و      ؟است عبادت براي غير خداوند تبارك و تعـالي صـورت بگيـرد            
  .نگهدار است و برگشت و بازگشت به سوي اوست
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  )ص(داخپيرامون استناد قرآن به رسول  :يقيني ةمكاشفو  اشاره بحثي

و لقـد   «اي ديگر با عبـارت       و در آيه  » اعبدوا ربكم « با عبارت    ،قرآن مردم را در اين آيه     
 بحـث    اين  اكنون .مورد خطاب قرار داده است     1»بعثنا في كلّ أمة رسوالً أن اعبدوا اهللا       

 يـا از سـوي   گرفته است از سوي خداوند تعالي صورت     ، كه آيا اين خطاب    آيد  مي پيش
معلوم شد ايـن مرحلـه تفـصيل آيـات اسـت،             اينكه    پس از  ؟ هر دو   و يا از   )ص(رسول

توانـد   نمـي ) ص(سئوال اين است كه اين آيه از سوي خداوند و آن آيه از سوي پيغمبـر     
خطاب از سوي خداست و نسبت      : تواند بگويد   مي كسي. درست باشد، چنانكه بيان شد    
واسطه و رسـولي بـراي بيـان         ، زيرا غير خدا يعني پيامبر     ؛به غير خدا از باب مجاز است      

مخاطبي نيست كه   ) ص(نيست، و پيغمبر  ع  مشرِّ) ص(پيغمبر كالمِ خداوند تعالي است و    
 رأيِ اكثريـت قريـب بـه        ،اين نظر و  سخن را بگيرد و به بيان خود براي ديگران بگويد؛           

 و )ص( تعالي و به رسـول ونداتفاقِ علماي شريعت در كيفيت استناد كتاب عزيز به خدا   
   . است)ع( امين وحيبه

 اتفاق در مورد انتساب در وجهـي        ، از اين اختالف در نسبت     :ممكن است گفته شود   
تفصيل اين جايگاه  .آيد  ميبه دست ـ   عوام آنانچه برسد به ـ  مردم از افق خواص برتر

   .باشد  مي كيفيت ارسال وحي و نزول جبرئيل، تنزيل، در مباحث وحي،مطلب
 بـه   رسـيدن  بعـد از     ، سـالك إلـي اهللا     يِت كـه روحِ قدوسـ      اس و فشرده بحث چنين   

ماده و زمان و كندن و در       هاي     نسبت كثرت و كندنِ  هاي     پوشش  با دور افكندنِ   ،وحدت
 ةديـد  لذا   ؛شود  مي سي او با آسمان رفعت متصل     وروح قد  ،فعل و فكر  هاي    آوردنِ كفش 

هـاي    روحپيونـدد و     مي شكافد و به معدن عظمت      مي نور را هاي    پرده] ها حجاب[ ،قلب
ـ گرد  مـي  بسته به عزّ قدس او و آويخته به نور شـوكت او           آنها   و بـراي او چيـزي از        ؛دن

  دسـت خـدا    ،افكنـد و در نتيجـه       مـي  ماند مگر آن را به دور      نميبشري  پوشش و لباس    
 و  گويـد   مي سخنكه با آن زبان     شود     مي كند و زبان خدا     مي كار ،كه با آن دست   شود    مي

 او و نـسبتش  سخنش سخن ، پس كالمش كالم او   ؛رود  مي ن راه آكه با   شود     مي پاي خدا 
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 سـفرِ چهـارمِ     ،رضـي فـارغ شـود     عو آنگاه كه از اين سفرِ صعودي و         شود     مي نسبت او 
گويد، و هيچ از هوا       مي سخن آنها با   گردد و  برمي مردم   به سوي كند و     مي خلقي را آغاز  

 علّمـه شـديد    ،و إلّـا هـو وحـي يـوحي         إن ه  ، ينطق عن الهوي   ماو  « :گويد سخن نمي 
بـسيار   ]فـرد [ي كه بـه او شـده نيـست آن را            يگويد، جز وح    مي گويد، آنچه  از هوا سخن نمي    1؛القوي

 اشارتي به اين مائدة ملكـوتي و        ،نسبت به آية ديگر    ، در اين آيه   ».توانمند به او آموخته است    
ـ   ، پس نسبت به اين امر     ؛وجود دارد ون سرمدي   جمع تـا حقيقـت قـصه و        ؛اش هوشيار ب

آن از سـر شـوخي    2؛و ما هو بـالهزل «جوهر مطلب برايت روشن شود و سپيدة حق بدمد    

   ».آيا صبح نزديك نيست 3؛أ ليس الصبح بقريب« و ».نيست
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  و تأويلتفسير 

  ها  بنابر مسالك و مشرب
  نو اخباريسلكم

پروردگارتـان را  ؛ عبدوا ربكما« ، يعني اي مكلّفان از نـسل آدم »هان اي مردم ؛  يا ايها الناس  «
دهد اعتقاد بورزيـد     ، پروردگارتان را فرمانبريد، در اين فرماني كه به شما مي          »پرستش كنيد 
 عـادلي اسـت كـه       ؛مانند نيست  همتا و بي   كه معبودي جز خداوند يكتاي بي     . و باور كنيد  

كنـد و     شكيبائي است كه شتاب نمـي      ،ورزد اي است كه بخل نمي      بخشنده ،كند ستم نمي 
خانــدان  بنــده و رســول و )ص(محمــد اينكــه گويــد و حكيمــي اســت كــه يــاوه نمــي

 )ص( برترينِ فـرد آل محمـد      )ع(علي اينكه   برترينِ خانوادة پيامبرانِ است و    ) ص(محمد
» الـذي خلقكـم   « .ندستان هـ   پيـامبر  امتهـاي  برتـرين    ،)ص(ان مـؤمن محمـد    راست و يا  

 فجعلنـاه   ،من ماء مهين  ... « كه   ؛اي آفريد  فهپروردگاري را پرستش كنيد كه شما را از نط        
 سـپس آن را     ،از آبي پست و نـاچيز      1؛فقدرنا فنعم القادرون  ،   إلي قدر معلوم   ،في قرار مكين  

 و مـا خـوب   .نگـريم  پس سامان داديم و چه نيكـو سـاما       ، تا مدتي معين   ، قرار داديم  استوار جايگاهيدر  
   2».دانايي هستيم

 يعني او را با     »وا ربكم الذي خلقكم و الذين من قبلكم       اعبد« :آنتفسيري نزديك به    
 همـان پروردگـاري كـه       ؛ پرستش كنيد  )ع( و علي بن ابي طالب     )ص(بزرگداشت محمد 

 كرد و شكل    بياراست و هماهنگ   آفريد سپس شما را      ]روحو  داراي بدن   [بشري  شما را   
از شـما آفريـد      پـيش    ، بشر يگروهها و نيز كساني را از ديگر        ؛د و چه نيكو شكل داد     اد
شايد شما همگي به تقوا      ، كساني ديگر را آفريد    ،پيش از شما   اينكه    يعني »لعلكّم تتقون «

و پري و آدمي را      3؛و ما خلقت الجنّ و اإلنس إلّا ليعبدون       « : همچنانكه فرمود  ؛روي آوريد 
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   ».نيافريديم جز آنكه مرا بپرستند
الذي خلقكم و الذين من قـبلكم       اعبدوا ربكم   « :باالتفسيري ديگر نزديك به تفسير      

 كلمة لعلّ آنگاه كه از . باشد كه از آتش در امان بمانيد،او را پرستش كنيد » لعلكّلم تتقون 
 زيـرا او بزرگـوارتر از ايـن اسـت كـه بنـدة               ؛ دالّ بر وجوب اسـت     ،سوي خداوند بيايد  

و سـپس    خويش اميدوار كرده     لخويش را بيهوده به رنج و عذاب اندازد و او را به فض            
  1.نوميد سازد

پروردگارتان را بپرسـتيد و در امـر خداونـد           ! هان اي مردم   :نزديك به تفاسير مذكور   
 ، پرستش . انديشه در امر و قدرت خداوند است       استمرار ، برترين پرستش  ، چه ؛بيانديشيد

 ـ  عـز وجـل   ـ   بلكه انديشيدن  در امر خداونـد ؛تنها نماز خواندن و روزه گرفتن نيست
 ، زيـرا حكمـت نظـري   ؛ تقوايي به دست آيد،اشد كه بر پاية رفتارهاي شايسته    تا ب  ؛است

  .آغاز حكمت عملي است
   

  ثينمحدمسلك 

  اسـت از كافران و منافقانها   همة دسته  خطاب براي  »يا ايها الناس  «: گويد   مي ابن عباس 
ا  همـو كـه شـما را و پيـشينيان شـما ر           ، يعني او را به يگانگي يـاد كنيـد         »اعبدوا ربكم «

   2.آفريد
يـا أيهـا   « ابن مسعود و نيز از گروهي از صحابه نقل شده كه             ،همچنين از ابن عباس   

 از مجاهد هم نقل     3. آفريد ،شما را و كساني را كه پيش از شما بودند          :گويد مي» ...الناس
  4.يعني اطاعت كنيد» لعلّكم تتّقون«شده كه 
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  مسلك مفسران و صاحب نظران

 ان و غايبـ   حاضـران  ، مشركان و ديگـران    ، منافقان ، از كافران  » مردم هان اي  ؛يا ايها الناس  «
و هنگام عبـادت بـه پروردگارتـان توجـه           »پروردگار خويش را پرستش كنيد    ؛  اعبدوا ربكم «

 رها كنيد و آنهـا       و و صنم را كنار زنيد    ها     بتكنيد و او را در قلب خود حاضر سازيد و           
نه آن چيزي را كـه    » .آنكه شما را آفريد    ؛ي خلقكم الذ«  خود قرار ندهيد   نرا در برابر ديدگا   

 ؛الذين من قـبلكم   و  « .با دستان خويش ساختيد و هنگام نياز و گرسنگي آن را خورديد           
چيزهـاي  ريد و به طريـق اولـي   ف او همة مردم را آ، بنابراين.»كساني را كه پيش از شما بودند  

تـر از شـما را        پـايين  ارتر است كـه   سزاو ، زيرا كسي كه شما را آفريد      ؛ را نيز آفريد   ديگر
و خـود پرسـتش كننـده    پرستيد آفريد   ميرا كهها  و االههها  بتاز   آنچه پس او  ؛بيافريند

لعلكـم  « . به پرستش سـزاوارتر اسـت      ، چنين آفريدگاري از ديگران    پس ؛را آفريد ] عابد[
 پرسـتش    دوري گزيـدن از    زيرا ؛دي دوري كن  چيزهاي منع شده  باشد كه از ديگر     » تتقون

و تـرك  هـا   حـرام ا و هـ   گزيدن از ديگر گناهـان و مكـروه    يو دور پرهيز  الهي،  شريكان  
   .را همراه داردها  و مستحبها  واجب

در هنگام خطاب بودند و چه آنهـا        كه  چه آنها    »هان اي مردم  « :تفسيراين  نزديك به   
 بـه حـد     و عقل در شرع    و   ،كنند  مي لباسِ وجود بر تن    ، خطاب به آنان     هنگام توجه   كه

 خداونـد   كنندگان، غير  به ديگر تربيت   و   »پروردگارتان را پرستش كنيد   «رسند    مي تكليف
 ؛كنيـد ن گرايش پيدا    ، و مربي ديگر امور مادي     آموزش مربي   مانند ، ديگر مربيان بشري   از

 واجـب  در عقـل و شـرع   » آفريـد پيـشينيان شـما را   كه شما و    « يزيرا عبادت پروردگار  
شـهرت طلبـان و خودپـسندان نباشـيد و ديـن و             خود نمايان،    ،اين رياكاران از  و   ؛است

براي خداونـد  تنها  تا عبادت شما   ،عبادت خويش را براي خداوند تعالي خالص گردانيد       
 چشم و گوش و حركـات و سـكنات          :و اطوارِ وجودتان   ها  جهانتعالي باشد و در همة      

 ؛براي او قـرار گيـرد   پاكه خالص و  همه و هم،گرفته تا قلب و روح و اسرار و حاالت      
 خطرهـا   گـذر  در   ،زيرا همة مردم در همة حاالت نسبت بـه مراتـب شـرك در عبـادت               

بـدني تـا    كند و از شرك ظـاهري         مي  و اين آيه آنان را به عبادت خالص دعوت         .هستند



 295  21تفسير آية 
 

 295     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

 تا شايد از خيـاالت      »لعلكم تتقون  «دارد  مي بازرا    آنها ]خفي[ و پنهان  شرك نهان در سرّ   
ق به خود خدا و     دوري كنيد و محقَّ    ، قلب باطل و از اوهام شيطاني و از خطورات واهيِ        

  .گرديد ـ تبارك و تعالي ـ موجود به وجود خود او
 پروردگار خويش را بـا      هان اي مردم  ،  »يا ايها الناس اعبدوا   « :تفسير نزديك ديگري  

خـضوع و  هـاي    همة نمودهاي عبادت و همة واجبات و مـستحبات و بـه جميـعِ گونـه               
 ، بـاطني  ،و اطوار حقائق ظاهري   ها    خشوع در قياس با همة مراحل وجود و تعين و نشئه          

خـود را   هاي    و دست ساخته  ها    سرّي و علنيِ خويش پرستش كنيد و به هيچ شكلي بت          
 را تنهـا در  بلكه بايـد خـضوع و خـشوع    ؛خضوع و خشوعي نكنيد    آنهانپرستيد و براي    

همان پروردگاري كه شما را و كساني را كه پيش از شما بودند             « قرار دهيد  تانپروردگار
 نرويـد و غيـر      ه و جز اين پروردگار را نپرستيد و براي غير خدا به ركوع و سجد              »آفريد

وغير او كه بـه حقيقـت و بـه ذات سـزاوار عبـادت                محترم است    به ذات آن ذاتي كه    از  
و  بت و صنم است    ،چه غير اوست   هر   ، زيرا ؛ و احترام نكنيد   فروتنيبراي ديگري   است  

 باشـد؛  مـي  همان عبادت و شركي است كه ظلـم عظـيم            ، به ديگر چيزها   تافتوجه و الت  
 و ؛ گردن نهيد و از هر چه بازداشت دست فرو نهيد          ،بنابراين به هر آنچه شما را امر كرد       

ـ  ؛ در حقيقت،داشب ـ  سبحانه ـ   اومانفربه  ، او به غيرفروتني خضوع و ،اگر توجه راي ب
 از ايـن رو خداونـد تعـالي         ؛شود براي غير او نمي    توجه و تفكر     ،هنگامآن   در   ، و اوست

باطـل  هـاي    از ديگر وسوسه،باشد كه شما با عبادت كردن    » لعلكم تتقون « ،شما را آفريد  
   .دوري كنيد

هـاي    غيـر از گـروه    ــ   ! انسانيهاي     ديگر گروه  »هان اي مردم  « :تفاسيراين  نزديك به   
 و بـه  »پروردگاري را كه شما را آفريد پرستش كنيد«] كافران، منافقان، متقيان[ ـ  گانه سه

 ـ نمازهـا و   گروه نخست كه متقيان هـستند بپيونديـد و نمـاز بخوانيـد و روزه بگيريـد     
 .دهنـد   مـي  انجـام    اهـل تقـوا    به همـان سـان كـه         ـ مشروع و فرمان داده شده    هاي    روزه

 بـا وجـود     »كساني را كه پيش از شما بودند      «ا  پروردگاري را پرستش كنيد كه به جز شم       
بـه متقيـان    و   »شايد تقوا پيشه كنيد   « آفريد   ، مذهب و مسلك   ، دين ، نژاد ،گوناگوني زبان 
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 بنابراين  ؛ ملحق شويد  ،دادند و به آخرت باور داشتند       مي كه نماز برپامي داشتند و زكات     
تان به كمال رسد و تـا        دياعتقا پرواي خداي داشته باشيد تا كماالت بيروني و دروني و         

از كساني شويد كه به غيب و كتابي كه هيچ شكي به آن راه ندارد و هدايتي براي متقيان                   
  .دارنداست ايمان 

  
  مسلك حكيم

كس نزد خداونـد حاضـر اسـت و     چيز و همه و البته همه ـ  انحاضراي  »مهان اي مرد«
 و نـسبت بـه   »را پرستش كنيدپروردگار خويش « ـ   تنها در قياس با ما وجود دارد،غيب

 پـس   ؛ استكبار نورزيد  هاي هستي  و سرزمين ها    كرانهاو كرنش نمائيد و در هيچ جايي از         
 با ركوع روندگان به ركوع برويد و آنگـاه كـه            ،هستيدو ظاهر   آنگاه كه در عالم شهادت      

 بـا و در عالم برزخ قرار گرفتيد براي او به سجده رويد و آنگاه كه به قيامـت در آمديـد                
همانند آنان باشيد كه برخي آنان ساجداني هستند كه بـه ركـوع         ، مقربين شديد  فرشتگان
 پـس پروردگـار     ؛رونـد  گردند و برخي از آنان راكعاني هستند كه به سـجده نمـي             برنمي

و  هـا  ناجهـ  بر حـسب مقتـضيات آن عـوالم و           آينده و   گذشتهخويش را در همه عوالم      
 و  »شما را و كساني را كه پيش از شما بودند         آفريد  ه  همان كسي ك  « ،اطوار پرستش كنيد  

منـسوب بـه      و »پيش از شـما بودنـد     كساني را كه    « و نيز    ،از دنيا به آخرت منتقل شدند     
 شما در زمين و يا در غير زمين          پيش از آدمِ   ،پدرتان آدم بودند و يا كساني را كه با آدمي         

 هست كـه شـما بـا اميـدي واقعـي و              تا شايد شما و البته اين اميد       ؛نسبت داشتند آفريد  
 نظر به انواع و يـا بـه   هر چند با  ، از تقوا پيشگان شويد    ،اشخاص شما  به حسب    ،حقيقي
   .باشد ناشدني و ناممكن ، متقيان و مؤمناندر گروه در آمدن ،كلينظام 

 ، در عمود زمان و غير زمان و اي حاضران         اي ساكنان  »مهان اي مرد  « :تفسيري ديگر 
پروردگارتان را كه شما و مردم پيش از شما را آفريـد پرسـتش       « تانروردگار پ حضرِمدر  
 از شـما  يك  هيچ؛ ميل نكنيدرغبت و چيز ديگر هيچ پس در ؛ زيرا او شما را آفريد   »كنيد
شما  شما را آفريد و      او همين بس كه    پرستش   ي سزاوار چون در  ،خداوند حقي ندارد  بر  
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 و  .تربيـت كـرد   و از كودكي به بلوغ و سنين باال          در آورد، به تدريج از نقص به كمال       را  
انجام داده بـود انجـام   ـ ها   ـ چه برسد غير آدمها   از آدمبراي شما آنچه را براي پيشينيان 

و هـا     پيشگان در آييد و در ممنوع     ا تقو گروهداد تا شايد شما با اختيار و ارادة خويش در           
   .خدا بترسيداز  ـ با انجام فرائض و ترك محرماتـ ها  مشتبه
  

  مسلك عارف

 عـين  بـه مالزم بـا اسـماء و صـفات و حاضـر        همراه و    ثابتة    و اي اعيانِ   »هان اي مردم  «
و با همة اجزا و اعضا بـا اخـتالف مقامـات و             ها    همه توجه  با   ،حضور ذات در نزد ذات    

 و صـورت رب     ، رب مقيد و اسم خاص را كه همان رب است پرستش كنيد            ،مقتضيات
و آن كسي را كه بعد از انـدازه نگـه           ] ربكم[ص را كه به شما اضافه شده        و اسم مخصو  

هـاي   اي از رتبـه   از شما بودند و قبليت زماني و رتبهپيش شما را و كساني را كه    ،داشتن
 شايد كه با اميـد  ؛ در قلب خود حاضر كنيد  ، آفريده ، طولي داشتند   تعينات انواع و مراتبِ  

رسيد و از تقييد بـه اطـالق و از          ب به تقواي الهي     ، خارجي ينيِ به عينِ توقع تكو    انتظارو  
بـه   ،تنگي به گشايش ارتقا يابيد و با توجه نكردن به هيچ اعتباري از مسميات و اسـماء                

  . پرستش خداوند تعالي برسيداقيانوسِ
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    سوره بقره بيست و دومهآي
  

 بِناء و أنْزَلَ من ماء السوض فراشاً ألر اْكُمالذي جعلَ لَ

فَالس ماء بِماء أخْرَجنَهالثّ م رِز لُقاً لَمراتعواكُم فَالتَج 

   للّه أنداداً و أنتُم تَعلَمون

 سرپناهي را بستر و آسمانبراي شما  كه زمين را دگاريرپروآن «

براي ها   ميوه، آنكه با آبي فرو فرستاد ،و از آسمان قرار داد

  براي  ، دانسته، پس؛يرون آوردروزي شما ب

  ». همتاياني قرار ندهيد،خداوند
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  واژگان و صرف

  مسألة نخست

  »أرض«پيرامون كلمة 
 مؤنـث و    ، ايـن كلمـه    .گويند كه مركّب از جوهرهاي فرد است        مي ارض به كرة تاريكي   

 ،ةع لـيال   مانند ليـالٍ در جمـ      ، جمع أخير  ؛ أَرضُون و أراضٍ است    ، آراض ،جمعِ آن أُرض  
  مـن أطـاعني     :شـود    مـي   گفتـه  زمـين ،  به هر چيز پـاييني     1.جمعي واحد و متروك است    

 تواضـع و فروتنـي      ، منظـور  . من بـراي او زميـنم      هر كس مرا اطاعت كند     ؛كنت له أرضاً  
   2.است

 گـستردة آن در      علفزاربـودنِ  ،ه بر ايـن كـر     »أرض« اطالق واژة    وجهاحتمال دارد كه    
  عـرب اسـت كـه      ايـن سـخن    به دليل    اين و ؛باشدنظومة شمسي    ديگر كرات در م    برابر
   3.آن را پر علف يافتم ؛َ الكالءة أَرضْت األرض وجدتها كثير:گويد مي

   اخـتالف و بحـث فراوانـي اسـت كـه            ، آن  به أراضـي و غيـر      ،در جمع بستن أرض   

                                                 
 اراض و والخطاب نقل شده اين است كه ارض  ين در آنچه از ابيقالعرب آمده است، صحيح پيش محق ر لسان د.1

، 7 العـرب، ج   لسان.  است ةليله و ليال، گويا جمع ليال     : گويند  مي  است چنانكه  ة و اهال  ةاياهل و اهال، گويا ارض    
 .111ص

 .8 ، ص1 ، جالموارد اقرب .2
 .همان .3
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   1. آمده است»تاج العروس«در 
 أرضون است   جمع آن  آسمان و     جِرم مقابل  ، أرض :در مفردات راغب آمده است كه     

از بـاالي شـيء      همچنانكه ؛»ارض«به   و از پايينِ شيء      آيد نميو به شكل جمع در قرآن       
   2.شود  ميتعبير» آسمان، سماء«به 

 بـه اعتبـار قطعـات آن      اسـت    شخص يك   زمين اينكه   و احتمال دارد كه جمع آن با      
 بدان كه خداوند زمين را پس از مرگش        3؛ األرض بعد موتها   يحيِاعلموا أنّ اهللا    « : مانند باشد؛
   . شده استگفته زميناي از   كه ارض بر قطعه».كند  ميزنده

 يعنـي همـين كـرة     شخـصي   واحد ،»أرض«آنچه براي ما مهم است اين است كه آيا          
 و آنجاي   اينجا آنچه از    ؟ وضع شده است   ترمسكوني حاضر است يا براي معنايي فراگير      

درست بـه   به ظاهر    ولي معناي دوم     ؛ نخست است  معنايآيد    مي غوي به دست  ل كتابهاي
 از ايـن رو     ؛ي اسـت  »پـايين «قابل انطباق بـا هـر        ،قاعده زيرا معناي آن به      رسد؛   مي نظر

 بنابراين ماه   ؛ وجود ندارد  ، ما در قياس با آسمانِ خودش      مانعي براي اطالق آن بر آسمانِ     
   همچنـين ديگـر مـوارد، و تنهـا         و    زميني هـستند   ، خودشان و مريخ در مقايسه با آسمانِ     

 موضـوع لـه   تعيـين  موجب تنگي دايرة معنـا و  ،انسِ ذهن و تبادر كرة حاضر از لفظ آن     
  خداسـت كـه هفـت       4؛اهللا الذي خلق سبع سـموات و مـن األرض مـثلهن           «: آية .شود  نمي

ـ ،مثل در آيـه و حمل اين كند   ميآن را تأكيد ».آسمان و از زمين مانند آن را آفريد      ر خـالف   ب
   اينكـه   ، از ايـن رو    ؛نيـست درسـت    ،شـود   مـي  فهميـده  »سـماوات «آنچه در مورد كلمة     

نظـر  بـه    قابل قبول  ،هفتگانة زمين است  هاي     طبقات طولي يا اقليم    مراد :شده است  گفته
   .رسد نمي

  

                                                 
 .4 ـ 3 ، ص5 ، جالعروس تاج .1
 .16 ، صالمفردات في غريب القرآن .2
 .17  /حديد .3
 .12  /طالق .4
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  مسألة دوم

  »فراش«پيرامون كلمة 
 ]رختخـواب  [.خوابنـد   مـي  گـسترانند و بـر آن       مـي  رااست كه آن    چيزي   همان   »فراش«
 اين كلمه از فَرَش الشيء به معناي آن را گسترد و فَرَش             . است »مفعول« به معناي    »فعال«

  1.اكنده كردرپخش و پ آن را :فالناً أمراً آن را توسعه دهد و فرش األمر
  

  مسألة سوم

  »بناء«پيرامون كلمة 
ـ    ، و بنيانـاً   بِنيةً بناه يبنيه بِناء و      :البِناء مدنقـيض ه ؛ آن را سـاخت، نقـيض آن را خـراب           ه  
   بـه   ، البنـاء  .بنـا كـرد    رااي يا مشابه آن      خانه ، يعني در زمين   :و بني األرض   .باشد  ، مي كرد

   و آنچـه در برخـي       2. و جمع الجمـع آن أبنيـات اسـت         بنيةمعناي ساختمان و جمع آن أ     
   از آســمان بــراي زمــين ماننــد ســقف بــراي اتــاق اســت و آن را  :كتــب تفــسير آمــده

ا  ؛تنها بنا نهادن و سـاختن اسـت        ، زيرا معناي آن   ؛ نابجاست 3اند، گرفته» والسماء بناء « امـ  
تـوان   ي دارد كه به آن نمي      امر ديگري است و لوازم فراوان      ،سقفي براي زمين باشد   اينكه  

  .ملتزم شد
ـ  ». و آسمان را سقفي نگهدارنده قـرار داديـم         4؛و جعلنا السماء سقفاً محفوظاً    « آية     نگـاه  رب
در چنانكـه    .باشـد سقفي بـراي زمـين       اينكه    نه شود؛   مي  حمل ، چشم به آسمان   نخستينِ

 هـر   :گويد  مي كه زجاج   سخن .افتد  مي به سقف ها    نيز نخستين نگاه  ها    ديدن معمولِ خانه  
  بـراي  ؛ نيـز درسـت نيـست      5، ساخته و برافراشته شود يك بناء است       ، روي زمين  برچه  
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 از بـاب توسـع   ،مصدر است و اطالق آن بر مبني يعني بنا شـده          در اصل يك     ،بناءاينكه  
   .است و نبايد خلط شود

  

  مسألة چهارم

  »ماء«پيرامون كلمة 
  مـوه بـوده كـه واو بـه         آن  اصـل   گفته شـده كـه       ، معنايش معلوم است   ماء به معناي آب   

   هـاء نيـز     ؛ بـه الـف تبـديل شـده اسـت          ، از فتحه  پسخاطر متحرك بودن و واقع شدن       
   مـصغر   . شـنيده شـده اسـت      ور بـه شـكل مقـص      »ي ما ناسق« . همزه بدل گرديده است    به

  مـاهي و جمـع آن ميـاه و أمـواه اسـت و          و   و اسم منسوب آن مائي و مـاوي          »مويه«آن  
  اي آمـده اسـت     در نوشـته 1.شـود   مـي گفتـه  ـ  با همزه ـ  به صورت امواءجمع آن گاهي 
   كـه   ،الفعـل   الم : دوم .الفعـل آن اسـت     ين كـه عـ    ، الـف  : نخـست  :دارد  سه همـزه   ،كه ماء 

ـ ــ    هـشـبدل از هاء است و سوم بدل از تنوين است كه همي               كـه    ر خـالف بـصريان    ـب
ـ  ـ دـسنـويـن  مي با دو الف       و تنـوين بـر آن داخـل        2.شـود    مـي  نوشـته ] زهـهمـ [ا آن   ـب

  .شود مي
 آبـزي   ارِ يعنـي همـين جانـد      »مـاهي «  فارسيِ ة كه كلم  رسد   مي از آنچه گفتيم به نظر    

 است كه يكـي از اشـكال   »ماء«منسوب به  ، زيرا اين آبزي ؛ ريشه در عربي دارد    ،معروف
  . أهللا أعلم؛ است»ماء«

غيـر منطقـي در     هـاي     پر واضح است كه هيچ پايـه و اساسـي بـراي ايـن پافـشاري               
  الزم »فـوه «عـدم جـواز      ، درست باشـد   اند  ه و اگر آنچه گفت    ،اشتقاقات كبير وجود ندارد   

  . است»لوه« زيرا اين كلمه بر وزن ؛آيد مي
  

                                                 
 .1253 ، ص2 ، جالموارد اقرب .1
 .229 ، ص1 ، جالقرآن الجامع ألحكام :رجوع كنيد به .2



 305  22ير آية تفس
 

 305     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

  مسألة پنجم

  »هثمر«پيرامون كلمة 
 ثمـار و جمـع   ، ثمرات و جمع ثمـر  آن مفرد آن ثمره و جمع. بار درخت را گويند  »ثمر«

 فرزند اوسـت و     ، فؤاد ة ثمر . ثمره به معناي نسل و فرزند نيز هست        .الجمع آن ثُمر است   
 ثمـرة   :گفتـه شـود    اينكه   مثلآيد     مي  به دست  نيز به معناي هر سودي است كه از چيزي        

اشـكاالتي   اينجـا  در   1. اسـت  اخـالص ت و    مـود  ، ثمرة قلب  :عمل صالح و يا گفته شود     
   :شود  ميمطرح

و يا خاصِ بار درخت بوده و اطـالق آن بـر ديگـر              دارد  آيا ثمر معنايي اعم      :نخست
   ؟موارد از باب استعاره است

معنـايي   اينكـه    و يـا  شـود      مي طبوع و دل پسند گفته    م تنها به محصول     ،آيا ثمره  :دوم
   شود؟  ميفراگيرتر دارد و خار را نيز شامل

 اختـصاص دارد و يـا   ـ  فايده باشـد  هر چند بي ـ  آيا ثمره به مطلقِ بار درخت :سوم
 در ميان كلمات اهـل لغـت        ،زيرا چيزي دارد كه سودي در آن باشد؟      اختصاص به   اينكه  

   .د دارددر اين زمينه تناقض وجو
    سـؤال ايـن اسـت كـه آيـا          .شـود    مـي  ثمره بـه بـار درخـت گفتـه         ،در لغت  :چهارم

   ســاقه تــوان ايــن كلمــه را تعمـيم داده و بــه مقتــضاي لغــت بـر ميــوة گيــاه بــدونِ   مـي 
   دقـت و درنـگ بيـشتري      ، حـل ايـن چهـار مـشكل نيـاز بـه مراجعـه              ؟نيز حمـل كـرد    

  .دارد
معناي محصولِ نبات و روييدني يعني اعـم از          ثمره به    :رسد   مي آنچه به نظرِ نگارنده   

 ولي  ؛بار بودن و امثال آن است      درخت و گياه بدون ساقه و اعم از سودمند بودن يا زيان           
 آنچه كه اظهار    .شود   مي گفتهدر قالب استعاره به ثمرات انفس و ثمرات امور معنويه نيز            

فرمايـد   مـي  آنجا كـه   شود؛   مي داشتيم با مراجعه به قرآن كريم و موارد اطالق آن روشن          
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با آن براي شـما   1؛ينبت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و األعناب و من كل الثمرات       «

و مـن كـلّ الثمـرات جعـل فيهـا           « و   ».رويانـد   مي كشت و زيتون و خرما و انگور و از هر ميوه          
   ».و از هر ميوه در آن جفتي قرار داد 2؛زوجين اثنين

  

  مسألة ششم

  »رزق«لمة پيرامون ك
و نيز چيزي است كه در آخر هر مـاه بـه             شود،  مي مند بهره چيزي است كه از آن       »رزق«

 عطاء و   دهند  ميآنچه به سپاهيان    : گويد   مي  كرخي .شود   مي داده] ماهانه[و سرباز   سپاهي  
  .  رزق استدهند ميآنچه به فقيران 

 ان نيـز اطـالق     بـر بـار    ،ه ايـن كلمـ    .لغت است علم   خارج از    و تو آگاهي اين سخن    
و از   3؛ما أنزل اهللا من السماء من رزق فأحيا به األرض         « :فرمايد  مي كريم قرآن   شود؛  مي

 و اين نيـز مـصداقي اسـت كـه      ».كند  مي فرستد و زمين را به آن زنده        مي باراني كه از آسمان فرود    
 4.اسـت مـصدرِ رزقَ يـرزق    ، بـه فـتح راء   ، جمع آن ارزاق است و رزق      .معناي عام دارد  

  . با اندكي تصرفالموارد اقربپايان نقل قول از 
چه دنيـايي   شود؛  مي  جاري گفته  ي گاهي به عطا   ، رزق :در مفردات راغب آمده است    

و  رسد   مي  و گاهي به آنچه به درون انسان       ]بهره، سهم  [يبص و گاهي به ن    .و چه آخرتي  
ا رزقنـاهم     «ة   در ذيـل آيـ     تحقيق ايـن بحـث     5.شود   مي  گفته ،شود  مي  آن تغذيه  به و ممـ

   .گذشت» ينفقون
  

                                                 
 .11  /نحل .1
 .3  /رعد .2
 .5  /جاثيه .3
 .402 ، ص1 ، جالموارد اقرب .4
 .194 ، صالمفردات في غريب القرآن .5



 307  22ير آية تفس
 

 307     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

  مسألة هفتم

  »انداد«پيرامون كلمة 
گفتـه   ، بـر مخـالف  جـز به معنـاي هماننـد و    ـ  با كسر ـ   ند: آمده استالموارد اقربدر 
  گفته . يعني همانندي ندارد   :د ما له ن   :شود   مي  وقتي گفته  . أنداد است   آن و جمع شود    مين

  1. فالندن هي :شود نمي ولي گفته ،نة فالدن هي :شود مي
 مشابه است خواه همانند باشد يا ضد         به معناي مقاومِ   دن :در البحرالمحيط آمده است   

ـ : گويد  مي ابو عبيده  .يا خالف  ايـن  : گويـد   مـي  بـه معنـاي ضـد اسـت و ابـن عطيـه      دن
 ، ضد و كينه جويِ دشـمن      ،دن: گويد   مي  ديگري . نه حصر  ، نوعي تمثيل است   ،صيتخص

 اين چيزي بـود كـه اهـل         . همطراز و همانند است    ،دن: گويد   مي ست و مهدوي  از نُدود ا  
   2.اند هلغت گفت

 شـأن گفتـه     هم  به معناي مثل است و تنها به مخالف و دشمنِ          دن: گويد   مي زمخشري
نفي چيزي اسـت كـه بتوانـد     »ليس هللا ند و ال ضد  «و معناي اين قول عرب كه        ،شود  مي

   3.متضاد و مخالف اوستجانشين وي شود و نيز نفي 
 ، در جوهرِ است و اين     مشاركت با آن   ي نديد الشيء به معنا    :در مفردات راغب آمده   

 از اين رو هر نـدي  ؛رود  مي در هر مشاركتي به كار»مثل« اينكه  براي؛نوعي مماثله است  
 : يعني ،د نديدتُه و يوم التنا    ، نديده ، نده :شود   مي مثل است ولي هر مثلي ند نيست و گفته        

   4.كنند  ميبرخي از آنان از برخي ديگر فرار
كـاربرد   از موارد    . تنها به صورت جمع به كار رفته است        ،اين لفظ در قرآن   : گويم مي

 اينگونـه  ،بكار رفتهيزهايي نزديك به آن چكه براي منع مشركان از شرك در عبادت يا      آن
ـ  ، از اين رو   ؛ هستند  كه انداد همان مجعوالت به نام إاله       رسد   مي به نظر  ت بـا    مـشارك  دن

 از ايـن رو     ؛ آن نيست  همانند ،آثارو  خارجي   واقعيتبه حسب    دارد ولي    ]چيزي[يء  ش
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ـ  .رود به شمار نمـي    سفيدي   دننيست و همچنين سياهي      ديگر   »سيب« دن »سيب« بـه   دن
نـد   و نديـد خداو دن ،البته مجسمه يا بت.  شريك و شبيه نيستاالمر و نفس حسب واقع 

   .بينديش .رود  ميتعالي به شمار
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  قرائت 
 از قاريان هر دو الم را در هم ادغام كرده و به صورت مشدد               گروهي» جعل لكم «در  ـ  1
   1.اند ه قرائت كرد»جعلَّكم«

 در حـالي  2.قرائت كرده است ـ  به شكل مفردـ » نداً« را انداداً ،عقمحمد بن سميـ 2
در برابـر  » ليـل «و  ،»نـور «را در برابـر   »ظلمات« انكهچن ،تر است  مناسب ،كه شكل جمع  

  .ندندب  مي جمع»نهار«
روح « در 3.بساطاً قرائت كرده است ، را »فراشاً« نسبت داده شده كه   يزيد شامي   به  ـ  3

 ايـن   . همانند هـم هـستند     ،ادعا شده كه بساط و فراش     ديگر   و در برخي منابع      4»المعاني
 و  »األرض فراش و مبسوط   «شود     مي ا هر چند گفته    زير ؛نيستو قابل قبول    ادعا درست   

الولـد  « :شـود    مـي   بلكـه گفتـه    »الولد للبـساط  « :شود  نمي ولي گفته    »الزوج فراش لقرينه  «
 و فـرش     محـلّ  ، براي ديگري  ، و اين به اعتبار اين است كه هر كدام از زوجين           »للفراش

   . استپهن شده
 ، مفهـوم  ر اين نيز از نظـ     5؛اند  هسبت داد  را به جاي فراشاً به طلحه ن       »مهاداً«قرائت  ـ  4

و السماء بناء و أنزل من السماء ماء فأخرج بـه           « :و سخن خداوند   .غير از فراش است   
  .رساند  مينادرستي قرائت او را به ذهن» من الثمرات رزقاً

 6، قرائت كـرده اسـت     »ةمن الثمر «را مفرد و به صورت      » من الثمرات «ع  قسميابن  ـ  5
 كه بـراي    »الثمرات« تبعيض و ميان كلمة      »منِ« ميان   آشكار تناقضِ   ،تششايد توجيه قرائ  
  شرح اين مشكل در مبحث مربوط به بالغت و وجوه آن           .باشد  مي ،است جمع استغراقي 

  .آيد مي
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  نحو و اعراب
 و بـه    ،گذشـته صفت دوم براي موصوف مذكور در آية        » الذي جعل لكم األرض فراشاً    «

 اينجـا  در   ،در جاي خود باطل اسـت      اينكه    بر افزونول   اين ق  1.قولي صفت صفت است   
ف يوصـ ت ، از موصـوالت اسـت و موصـول        ، زيـرا صـفت نخـست      ؛نيز درسـت نيـست    

 بـر فـرض     :نظر است   در مرفوع يا منصوب بودنِ محل اين صفت هم اختالف          .شود  نمي
به  و يا منصوب     ]حذوفم[عامل پوشيده    منصوب به عاملي پيش از خود و يا به           ،نصب

 نـصب آن بـر وجـه دوم    تـر،  نزديكتر و درست و 2؛است» تتقون«مفعول براي فعل   ل  دلي
با فـرض حـذف   ـ » دواـاعب«ول ـ همچنين به احتمالي مفع   .»ربكم«است و وصفي براي     

دو اين بين  همچنين در . آيهتا آخرِ.. . اعبدوا الذي جعل لكم:يعني ؛است ـ  حرف عطف
يـك مفعـولي     اينكه    مفعول دوم آن است و يا      »اًفراش« دو مفعولي بوده و      »جعل«نظر كه   
 زيـرا آيـاتي كـه       رسـد؛    مـي   بـه نظـر    تر  مناسب قول نخست    3 حال است؛  »فراشاً«بوده و   

يه گـويي در صـدد بيـان ايـن اسـت كـه       آ بسيارند و اين اند ه زمين شد  آفرينشمتعرض  
ي شـما    خداوند زمين را برا    ، بنابراين ؛ همة امور در دست خداوند است      جوهر و عرَضِ  

 ؛ فراش است براي شما خلـق كـرد        در طبيعت خود  كه  زمين را    اينكه   فراشي قرار داد نه   
فرش شدن از تبعات و اوصافي است كه جعل پـذير   ـ   كه معلوم استطور همان ـ  زيرا
   .، چنانكه براهل آن پوشيده نيستاست

» جعلـوا فـال ت  «  آن احتمال اين است كه مبتدا بـوده و خبـر         يك   ،»الذي«اما در مورد    
 و اين آيه بر جوازِ دخول فاء بـر خبـر            .برخبر محل اختالف است   » فاء« و دخول    4.است
 آنچنانكـه   مطلـب  ولـي    ؛دهـد   مـي  پايـان  نزاع نحويان در اين مـسأله        بهو  كند    مي داللت
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   . و اين مسأله روشن استباشد نمي گمان كرده است ]صاحب البحر[
واو براي  اينكه  وجود دارد و احتمال ديگرگذشته احتماالت »والسماء بناء«در مورد   
   .شوند  مي از اين رو السماء و البناء هر دو مرفوع خوانده؛حال است

و  ولي معطوف بودنِ آن مـشخص        ، را دارد  احتمال حال » و أنزل من السماء ماء    «اما  
 جعل لكم «ت  ربلكه عطف بر عبا   » جعل لكم األرض فراشاً   « اما نه عطف بر      ؛استمتعين  

   .» السماء بناء ورض فراشااال
 و برخـي بـراي      1،دانند  مي  برخي آن را براي ابتداء     : اختالف نظر است   »من«در مورد   

متعلـق بـه يـك    ــ  » مـاء « بـراي  ،بنا بر حـال گـرفتنِ آن   ـ   همچنين به احتمالي.تبعيض
 من مياه   :يعني چنين بوده است    ، محذوف است  ، اما اين ادعاء كه مضاف     ؛محذوف است 

 . متعلق بودنِ آن بـه فعـلِ أنـزل اسـت           ،ترين احتمال  قوي . است نادرستي ي ادعا 2السماء
بحث » سماء«و زيبايي     در مورد لطف   . همان معناي شناخته شدة آن است      ،مراد از سماء  
   .خواهيم كرد

و در نهايت دقت    است  عطف  » فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم     « :سخن حق تعالي  
 توضـيح ايـن     ؛ در حكم تعليل براي پيش از خود اسـت         ،الي فعل به خداوند تع    در إسناد 

ج معلـولِ   اخرا اينكه    نكتة ديگر ميانِ   .شود   مي موضوع به زودي در مباحث بعدي مطرح      
مستند به خداوند تعـالي هـستند هـيچ منافـاتي وجـود              آنهاهر دوي    اينكه    و انزال باشد 

  .و از ناآگاهان مباش .ندارد
  برخي آن را براي تبعيض؛اند هكرداختالف  ـ  مراتدر من الثـ » من«در مورد حرف 

رزقـاً  « جملة   دانند كه   مي  و برخي براي تبيين    5 برخي زائد  4، برخي براي ابتداء   3،دانند مي

                                                 
 .98 همان، ص .1
 .همان .2
 .94 ، ص1 ، جالكشاف .3
 .189 ، ص1 ، جالمعاني روح .4
 .98 ، ص1 ، جالبحرالمحيط .5



  تفسير سوره بقره 312

 312     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3سير قرآن جلد تف

ايـن   اينكـه     احتمال ديگـر   .نيز هست » رزقاً لكم « احتمال حال بودن     1.كند  مي بيان» لكم
 اينجـا  در .»ل كونهـا رزقـاً لكـم   أخرج به من الثمـرات ألجـ     «له باشد يعني      مفعولٌ ،جمله

  .»أخرج به بعض الثمرات مرزوقاً لكم« :احتمال ديگري هم هست بدين صورت كه
 نـه بـه اعتبـار       »مـن « مذكور اين است كـه       هاي ميان احتمال  نزديكترين سخن به واقع   

أخرج مـن   « يعني   ، تبعيض است  »براي« ، بلكه به اعتبار تقسيم رزق     آبخروج ثمرات از    
و ثمراتي كه بـراي شـما روزي        ها    ؛ به وسيله آب، ميوه    لثمرات ما هو رزق لكم    الماء من ا  

همـة   اينكـه    و اين بـا    باشد نمي زيرا برخي از ثمرات براي شما رزق         ؛».است خارج كرد  
   .آيد  مي توضيح اين مطلب در مباحث بالغت.منافاتي ندارداز آب باشد ثمرات 

 ادعـا كـه     و ايـن   . غـرض و نتيجـه اسـت       يانببراي  » فال تجعلوا هللا أنداداً   « در   »فاء«
 إذا كان ربكـم كـذا   : يعني، اشكالي ندارد معناي شرط استدربرگيرندهپيشين هاي   لهجم

بـراي    باشـد  خبر»هللا انداداً  فال تجعلوا « كه    احتمال  و اين  .ً»فال تجعلوا هللا أندادا   « ،و كذا 
 كـه   ،ظر را با ايـن پنـدار       اين ن  و ابوالحسن  .گذشت نيز   ،مبتدايي كه پيش از اين ذكر شد      

 چيـزي كـه     ست،ا نحوعلم   و شرح آن در      2.كند  مي  باشد، تقويت  اسم مظهر رابط تكرار   
 از چارچوب قواعـد زبـان       آن بودن   بيرون و   پيچيدگي سخن كند    مي  را آسان  مشكلاين  
   .است
 امـا آنچـه در      .اسـت » فال تجعلوا «اي حاليه براي ضمير بارز در        جمله» أنتم تعلمون «

 اسـت كـه     اينگونـه  حالِ شما    : يعني ،ل آمده فعو مبني بر محذوف بودن م     » المعاني روح«
 زيرا جملـة حاليـه از حـال         ؛ تأسف انگيز است   3، معرفت و رأي و نظر هستيد      ،اهل علم 

  الزم ،ذكر كرده است  او   همان چيزي بود كه      ، و اگر محذوف   شود  نمي خارج   ،بودنِ خود 
 حـال شـما     : يعنـي  ؛رفـت   مـي  ذوف بـه شـمار     خبري براي مبتداي مح    ،آمد كه جمله   مي

  . نياميز] اينها را با هم]. [و حالكم انكم تعلمون. [دانيد  مي است كهاينگونه
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  بالغت و معاني

  وجه نخست

  پيرامون عطف نشدن آيه به آية پيشين
 از   عطـف اسـت، بـراي جلـوگيري        »واو« آوردن   ،گاه سـخن  سـت رسد كـه خا     مي به ذهن 

 مبتـدا گـرفتنِ موصـول يـا خبـر گـرفتنِ آن بـراي مبتـدائي                  دمانن ،توهمات پوچ و سرد   
 اين است كه توجيه مردم به       ،سخن بحث و    روش به   نزديكتر ولي   ،محذوف و يا مذكور   

بـه   ـ   زيرا دومي؛و زمين تفاوت دارد نهاا آسمآفرينندةعبادت با توجيه آنان به اعتقاد به 
مـردم پـس از    اينكـه   بـراي ؛چه بسا نيازمند به ذكر همة جهات است ـ  خالف نخستين

 بـراي برگردانـدن     پرسـتند   مي  غير خدا را   خداوند آفريننده هر چيز است     اينكه   اعتقاد به 
به ناچار بايد توجه كنند كـه خداونـد پروردگارشـان           از باطل به سوي حق      رويكرد آنها   

 ـ  قطـع نظـر از ربوبيـت    ـ   همچنـين و بندگي او الزم است و پرستش ، و در نتيجهاست
چنين و  اوست كه    و آسمان را ساختماني براي ما قرار داده و           بستري كه زمين را     تاوس

  . وي باشدةويژت دعباپس به ناچار بايد  ،چنان است
 ؛ نخست و دوم از نظر معنا اختالف فراوان است         صفت ميان   ، بر آنچه ذكر شد    افزون

از  ،حلـة نخـست    نسبت به مـردم در مر       حق كه ربوبيت نكته  توجه به اين    بنابراين براي   
ناگزير بـراي مـستقل    ـ   مقدم است،با آنكه طبعاً عكس ـ  باشد نميقرار دادن زمين بستر 

   . حرف عطف حذف شودبايست مي ، دومصفتنشان دادن 
  

  وجه دوم

  پيرامون سياق هر دو آيه
 متانـت و بالغـت      بيـشترين مناسـب بـا ذوق و        ، نظامي خـاص   ،پيشينيه و آية    آدر اين   

 از كوچك تـا بـزرگ و از         ، برهان و بهره بردن از هشدارها      برپاييع در    شرو :وجود دارد 
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 سپس اوسـت كـه پـيش از شـما           ؛ كه شما را آفريد    اوست :نخست ؛است نزديك تا دور  
 سپس اوست كه زمين را براي شما بـساط          ؛ قبايل و عشاير را آفريد     ، مادران ،يعني پدران 

او «: فرمايـد   مـي  بر أنفـسي اسـت و     م  مقد  آفاقي داليل اين شروعِ در     ؛ قرار داد  بستريو  
 ، آنبـا  آبي فرو فرسـتاد و  ،كسي است كه آسمان را براي شما بنائي قرار داد و از آسمان 

ـ      » براي شما باشد   روزيرا پرورش داد تا     ها    ميوه ي نهـا اپاداشـتنِ ايـن بره    ه   و پـس از ب
  .»ي قرار ندهيد همتايان،پس براي خداوند« :آورد  مي آيه را پيدنباله ،سازگارِ با طبع

  

  وجه سوم

   قراردادن زمينبسترپيرامون 
دارد چيزهـايي را    وا  به پرستش خداوند تعـالي      را   مردم   خواهد مي اينكه   دليليه به   آاين  

 ، درسـت نيـست    يتواقعهرچند بنابر    ؛كند  مي كه آنان را به آن كار ترغيب       گيرد در برمي 
 و اعمـال ربـاني     كارهاي خدايي ا   زير ؛بسترنشده است  زمين به خاطر انسان      شك زيرا بي 

عوامـل   طبيعـيِ خـود و       بنـابر علتهـاي    دارد و زمين     تكيه ذات خداوند    ،به هدفي واالتر  
و بـسياري    .شـده اسـت   مسطح  بستر و   غير  ي  يبستر و در جا   و   مسطح   در جايي مقتضي  

  .بستر و گسترده هستند ،باشندمسكوني  اينكه  هم بدونديگر كرات آسمانيِ
  :ييم، اين كالم دو وجه داردگو  ميدر بررسي

  ؟كه هدف نهايي افعالِ الهي چيست آيد  مي در مباحث عقليآنچه :نخست
 الم در بـسياري از      :توان گفت   مي و از اين ديدگاه   آيد     مي دبي مباحث ا  آنچه در  :دوم
مـا إليـه    « از آن بـه   علوم عقلـي     ، و در  آيد  مي  نحوي به معناي مصطلح   براي غايت    جاها
 ؛رود  مي از ميان باال مشكل ،بيان با اين    ؛شود  مي تعبير» كةما ألجله الحر  «ابر   در بر  »كةالحر

 پـس ثمـرة     ؛كننـد    مـردم از آن اسـتفاده      تـا  پهن و گسترده است      ،زمين: توان گفت   مي و
 بـراي  آن   گـسترش  هر چند كه اصل مفـروش و         ؛براي انسان است   ،مفروش شدن زمين  

  .نباشدب و بيداري آنان  در معاش و خوا،كارِ آنانآساني راحتي و 
 :توان گفـت    مي ،»همة كرة زمين مفروش و مسطح نيست      « :در جواب اشكالِ ديگر   و  
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افزون بر آن ممكن است كوههـا   و ؛زمين كافي استهاي  قطعهمفروش بودنِ بسياري از   
دخالـت داشـته     ،تر شايستهي برتر و    ا  بگونه از زمين به     برداري بهرهدر حسن فراش و در      

  .داللت نداردبر استغراق  ،»األرض«لف و الم در  اوباشد، 
  

  وجه چهارم

  كلي و عبادت براي خداوند تعاليهاي  پيرامون موهبت
 زمـين بـراي امـوري ديگـر و بـراي ديگـر              :يكي از اشكاالت متبادر به ذهن اين اسـت        

باعـث   ، و انـسان   مـردم  بـراي    بـستر بـودن آن     ، از اين رو   ؛ شده است  گسترده ،حيوانات
ديگر داليل  بلكه   شود؛  نمي براي خداوند تعالي     دت و لزوم خضوع و خشوعِ     وجوب عبا 

 آن را آفريـد و آسـمان را         پيشين تعالي ديگر اشياء و علل       وند خدا زيرا ؛كافي است نانيز  
هـا    ميـوه و  ها    روزيبنايي براي همه قرار داد و آب را از آسمان براي همه فرو فرستاد و                

  .شوند  مينيز بر همه تقسيم
بنابر آفـرينش   گويند كه اين كارها و آثار         اين آيات و توجيهات نمي     ،واضح است پر  
خواهند اين آگاهي را بدهند كه        مي اين آيات  بلكه همه    ؛انسان است برداري، ويژه    و بهره 
 و  ،ن كرده اسـت   ا باشد كه چنين و چن     خدايي براي   بايست  ميد  منل و انديش  قاع پرستش

انديـشه و   جزئي و كلي بوده و اهـل        هاي     موهبت نان اي خوار  انسان از روزي   آنجا كه از  
 ،و به ويـژه نـام او ذكـر شـده اسـت          رود  مي  انتظار حمد و شكرگزاري    او از   تفكّر است 

  .باال پيش آيدهاي  بدون آنكه خدشه
 عاقلـه و دراكـه   انتقالِ انـسان بـه نيـروي     براي اين هشدارها    :توان گفت   مي همچنين

كنـد و بـراي       مـي  دت كسي را كه چنين و چنان كرده درك         لزوم عبا  عقل اينكه   و ،است
 اين امور اختصاص به     :و بگويد  تهسر برافراش  نيست در برابر پروردگار جهان       روا ،انسان

 حقيقت امور را درك كند و       ،اگر انسان زيرا   . برخيزم بندگي و پرستش تو   من ندارد تا به     
متوجه لزوم قيـام بـه تكليـف و          است   دارا او ويژگي عقل به معناي خاص را       كه   دريابد
   .شود  ميجا  در محرابِ عبادت و در همه،هوظيف
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  وجه پنجم

  به آسمان» ءبنا«گفتن پيرامون 
 : گفته شده  ، زيرا مصدر است و به خاطر همين       ؛ آسمان از باب مجاز است     به »ءبنا« گفتن

تـوان آن     مـي   بناء مصدر است و    : همچنين گفته شده   1.است) ساختمان(بناء به معناي بنا     
   3. اخير از روايت ابن عباس به دست آمده استسخن 2.را بر سقف نيز اطالق كرد

، و   هيچ پايه و اساسي ندارد     ، به معناي فَلك در اصطالح قدماء      آسمان :حق اين است  
 پيش  .حمل كرد توان    نمي كالم خداوند تعالي را بر عقايد شاگردان و اصحاب بطلميوس         

 ـ  إن شـاء اهللا تعـالي   ـ  ينـده آسخن گفتيم و در مباحـث   ياز اين در اين خصوص قدر
   .توضيحات بيشتري خواهد آمد

ستارگان بر آن نصب شده     شود    مي پنداشته سبزي كه     به معناي جو متراكمِ    آسماناما  
و هـا      نياز به ساختمان و سـتون      ات نيست    چيزي و با آن آميخته شده و در آن قرار دارند،         

 دشـوار   شـوند    مـي   حل چنين مشكالتي كه به ذهـن وارد        اين،بنابراستحكام داشته باشد    
  . است

 همين كرة فوقاني است كه توسـط نيـروي          ،آسمان« كه   المنار صاحب   ياما اين ادعا  
از يـخ هـم    » و به شكل سقفي اسـت ظو بنابراين محفو  شود     مي داري جاذبة عمومي نگه  

  تـا  آيـد  ه حـساب نمـي    سقف ب  ،كرة فوقاني نسبت به زمين     اينكه    به دليل  4؛سردتر است 
 اشكالي است كه در ذيـل       داند   مي اي كه آسمان را سقفي مرفوع       در آيه  ؛بنائي باشد اينكه  
بنائي  ، كه آسمان  كند  مي داللت تنها بر اين     ، اين آيه  بله .شود   مي  آن آيه توضيح داده    خود 

نشده تا   تكرار   »لكم« كلمة   ، در اين جمله   .باشد  مينيز از امور منظم     و  است  و ساختماني   
فرض كنـيم كـه     هم  اگر   زميني نيست و  هاي    براي آنها و براي آفريده    گفته شود كه بناء،     

 ؛ باز هـم درسـت اسـت      ،آسمان را براي آنان بنائي قرار داده       ، كه خداوند  داللت دارد آيه  
                                                 

 .94 ، ص1 ، جالكشاف .1
 .188 ، ص1 ، جالمعاني روح ،93 ، ص1 ، جالبحرالمحيط .2
 .162 ، ص1 ، ج تفسيرالطبري:رجوع كنيد به .3
 .187 ، ص1، ج  تفسيرالمنار:رجوع كنيد به .4



 317  22ير آية تفس
 

 317     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

بـستگي بـه همـين       ، حركت اعتدالي  زيرا ؛گردد  به خود آنان برمي    ساختمانزيرا نفع اين    
   . و خداوند بر حقايق امور آگاه است.كرات منظم دارد

يعنـي   ـ   بيانِ اين نكتـه اسـت كـه آسـمان    ، مقصود:همچنين ممكن است گفته شود
 بر وبناء و ساختماني است  ـ  همين سمت و سوي فوقانيِ مشتمل بر هواي مجاور زمين

  متحـرك بـودن    دليـل نبود هيچ كسي بـه       ارتباط معتبر اين  اگر  ريزي شده كه     پايهاي   پايه
 زمـين بايـد    از اين رو براي نگه داشـتن سـاكنان           ؛توانست روي آن قرار گيرد     زمين نمي 

ـ چنانكه در جاي خود بيان و شـرح داده شـده             پيروي كند  ،جريان هوا از حركت زمين    
ن اهمـ شـود     مـي   آسـماني كـه آب از آن نـازل         همان است كه    همينگواه آن نيز     ـ است

   .ترين بنا به زمين است رار داده و نزديكآسماني است كه خداوند آن را بنائي ق
  

  وجه ششم

  »من السماء« در »من«پيرامون 
 در ايـن    ، بـراي ابتداسـت    ،تـر  قويبر نظر   بنا» من السماء « يعني در    ، در آيه  »من«نخستين  

همان آب بـاران     ، و مراد از ماء    ، از آسمان است   ، زيرا سر آغازِ باران    ؛نوعي بالغت است  
 امـا آنچـه كـه از زمـين بـه همـراه گرمـاي                . بـاران اسـت     است و آنچه از آسمان   است  

و  ؛ حامل بخار است و نـه آب بـاران   ابرِ،رود  ميبه باال ـ  از آفتاب يا زمين ـ  مخصوص
ايـن   و   ، ميان آنچه كه از آسمان است و آنچه كه از زمين است خلط شود              سزاوار نيست 

روي داده فـراوان   ـ  ز ظـاهر آيـه   اـ به دليل غفلتمفسرانِ  صاحبنظران از  در آثارِ ،خلط
  .است

سـمان اسـت   آآنچه در  اينكه اي است به  اشاره »ماء«در نكره آوردن     اينكه   نكتة ديگر 
دنيـا از   هـاي     و گرنـه آب    ،شـود    مـي  آميختهها     ديگر آب  اآب باران است كه گه گاهي ب      

 .يـست و زمـين ن    نهااو آسـم  ها     جاي توضيحِ چگونگيِ آفريدن آب     ، اينجا .آسمان نيستند 
 كه از آيـه     شوند   مي  وارد مباحثي  ، وجود كلمة ارض يا سماء     تنها با چون برخي مفسران    

  .استبيگانه شود   ميو حدود داللت آن و آنچه كه به فصاحت و بالغت آن مرتبط
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  وجه هفتم

  »بهفأخرج «پيرامونِ تناقض ميانِ فاء و نسبت فعل به خدا در 

اسـاس    زيـرا بـر    ؛تناقضي وجـود دارد   » رج به فأخ« كه در    بگذرد به ذهن انسان     چه بسا 
 نـسبت   ، معلولِ نزول و مترتّب بـر آن اسـت و بـر ايـن اسـاس                ، خارج شدن  ،نتيجة فاء 
 ، از نزول نيز در دست خداونـد بـود         پس ،كار با فاعلِ الهي مناسبتي ندارد و اگر         ،خروج

ع ميـان فـاء و      جمشود كه     مي گمان بنابراين   ؛شد  مي مناسب اين بود كه آيه با واو شروع       
  .است تعالي خالف بالغت و ادب وندنسبت فعل به خدا

 در خـورِ اشـاره      و آنچه  آيد؛   مي  در مباحث مربوط به فلسفه     تحقيق مطلب : گويم مي
 آگاه سازي به ايـن نكتـه اسـت كـه حـصول       اي گونه  اين دو،  جمع اينكه   است اينجادر  

 اسـت و هـيچ   متكـي لهـي نيـز   بر علت اتكيه دارد  ، بر علل طبيعي   كه همانگونه ،خروج
  .پس بايد در آن درنگ شود .گيرد دو جاي ديگري را نمي كدام از آن
 نه معلوليت معطـوف بـر معطـوف         ،رساند  مي را فاء ترتيب    ، بر آنچه گفته شد    افزون

 ،كه ارادة خداوند تعالي به اخـراج    بگويد  اين را   خواهد    مي  و شايد فاء در اين مقام      ،عليه
 ترتيب است و اين به معناي حدوث ارادة         ،ه انزال است و ميان دو اراده       از ارادة او ب    پس

  .پس از ناآگاهان مباش .دوم نيست
  

  وجه هشتم

  »من الثمرات«پيرامون تناقض در 
ــن« ــراي تبعــيض اســت» مــن الثمــرات« در »م ــابر ،ب    ؛رود  مــيگمــان تنــاقض ايــن بن

   حاب جـز انـدكي    پـيش بيـشتر اصـ      ،زيرا جمع محلّي به الـف و الم بـه حـسب وضـع             
   ممكـن اسـت   دليـل  بـه همـين   با عمـوم سـازش نـدارد    ، تبعيضو ؛رساند  مي  را عموم  

   يعنـي   ؛ اسـت موجـه بـه نظـر برسـد          تبيين پنداشـته   »منِ« اينجا را در    »من«نظر سي كه    
  بيـرون  هـا     ؛ پـس بـا آن روزي بـراي شـما از ميـوه             فأخرج به رزقاً لكـم مـن الثمـرات        «
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 در مباحـث اصـولي      تحقيق ايـن بحـث،     .زائد است » من« شده كه     يا آنچه گفته   1؛».آورد
  جمع محلّي بـه الـف و الم         :ايم اين بحث نوشته  در  ما   و   ،پيرامون آية شريفه خواهد آمد    

   2.چنين استن نيز آ مانند و »كل«كلمة رساند، بلكه  استغراق را نمي
را بـسياري از     زيـ  ؛ بايـد بـراي تبعـيض باشـد        شك بي »من« ، بر آنچه گفته شد    افزون

  . از آسمان نيستفرود آمده از آبِ ،و محصوالتها  ميوه
بـه   متعلَّق   نخست ،گوياي اين است كه اخراج    » رزقاً«بر  » من الثمرات « پيش آوردن 

 ذهنـي و نفـساني      بنـابر  و خارجي متأخر ولـي       ي وجود عين  بنابركه  ،ـ  ثمره است و رزق   
 رزق نيز به امـري واقعـي اشـاره         نكره آوردنِ  .هدف و غايت اخراج است    ـ   قدم است تم

   .از آبِ آسماني و از باران نيستند ضرورتبه كه همة ارزاق دارد 
 به اين اشاره دارد كه ، در جملة پيشين آنو عدم تكرار اينجا در »لكم«تكرار چه بسا 

 بلكه امري عمـومي اسـت كـه         ،رسد  تنها به ساكنان زمين نمي     ، قرار دادنِ آسمان   نفعِ بناء 
 بـه   ، البته ما در ذكر وجوه پيرامون اين جهت        .اند نشينان و باالنشينان در آن مشترك      پايين

  .اين نكته اشاره كرديم
  

  وجه نهم

  »فال تجعلوا هللا أنداداً«پيرامون تفريع در 

 باشـد،   مـي  براي تحـريم  » فال تجعوا هللا أنداداً   « ساختار در    هئيت و  ، قواعد اوليه  به حكم 
 از آغاز   د ولي مناسبت مشهو   ؛ حرمت ذاتي است   رساندن انگيزة   هزجر و نهي ب    ،اينبر  بنا

 زيرا خداوند تعـالي بـا ذكـر علـل و            ؛ گوياي ارشادي بودنِ آن است     ،آية پيشين تا اينجا   
خداونـدي كـه     اينكـه     و اخالقـي موجبات عقلي و با يادآوري عوامل انـساني و اصـول            

گاري كه زمين را براي شما      پروردگار شما و پروردگار مردمان پيش از شماست و پرورد         

                                                 
 . گذشتنحو و اعراب  در مبحث،منابعِ دو نظر مذكور .1
 .پس از آن و 207 ، ص5، ج  تحريرات في األصول:رجوع كنيد به .2
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فرسـتاد و بـا آن      فرو   نهاد و خداوندي كه از آسمان براي شما آبي           ءبستر و آسمان را بنا    
  بـه توجيـه مـردم      ،و محـصوالت قـرار داد     ها    ميوههاي    براي شما رزق و روزي از گونه      

  . قرار دهيدز شايسته نيست براي چنان خداوندي شريك و انبا:فرمايد  ميپردازد و مي
 خشونتي است ، زيرا در نهي؛ نيكوترين شيوه در ادبيات و بالغت است  ،شيوة مذكور 
 بـر خـالف ايـن روش    ؛ آن را تحمـل كنـد  توانـد  مي سركش نگر و بشرِ  كه انسانِ طغيان  

ملحـد و  گـران   سـتيزه  و گونـاگون  سـازگار اسـت و بـا آراي      سرشـتها قرآني كه با همة     
   .مناسبت دارد ،مشركان

همـة ايـن     اينكـه    وشـود      مي روشن اينجا در   »فاء«ه شد علت كاربرد     بنا بر آنچه گفت   
اي است براي آنچه كه ذاتـاً مقـصود          مقدمه و زمينه  ها    و رزق و روزي   ها     سفره ،ها نعمت

و خدايان را به دور افكنند و به پرستش         ها     بت ، ضدها ، شريكان ،انبازان اينكه   است و آن  
 عبادت خداوند تعـالي از اسـم        طر توجه به امرِ   به خا  اينجا قرآن در    .خداوند چنگ زنند  

   .علم شخصي استفاده كرده استاز ذات و 
 سپس بعد   ؛ عام است   كلي و صفات    بر مدار اسماء   ،روشن است كه توجيهات پيشين    

 اينكه  و براي شود     مي  به ذكر علم شخصي منتقل     ، به شكلِ انتقال از كلي به جزئي       ،از آن 
 هـر چنـد كـه    ؛ متوجه خداوند شخصي باشد نه كلـي      ،بندهه  الزم در عبادت اين است ك     

  . تنها بر خداوند جزئي و شخصيِ خاص منطبق است،خداوند كلي
و آنچه گمان شده است مقام از باب ذكر اسم ظاهر جاي ضمير است تمـام نيـست،                  

  .بلكه مقام از باب توجيه بندگان از كليات فطري به قضيه شخصيه است
  

  وجه دهم

  ناقضِ موهوم در آخر آيهپيرامون ت

و أنـتم   « بـراي خداونـد تعـالي و ميـان عبـارت             »جعل أنـداد  «ممكن است ميانِ نهي از      
 قراردادنيك  رپرستي و ش    بت ،دانستند  مي  آنان زيرا اگر  تناقضي به ذهن بگذرد،   » تعلمون
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و « عبـارت    ، و اگر جاهل باشند    ،معنا ندارد و همچنين بازداشتنِ از آن كار نيز معنا ندارد          
 عالم به حق بودند و با وجود اين الت          نهاادعا كه آ  اين   و   ،جايگاهي ندارد » أنتم تعلمون 
 آنان از ـ   قرآنآنچه و با ، نادرست استترديد بي گويي و  گزافه،اند هپرستيد  ميو عزّي را
 پس راه گريز !منافات دارد ـ  پرستيدند  مي براي تقرب به اهللاراها  كند كه بت  ميحكايت

   ؟ين تناقض چيستاز ا
» و أنـتم تعلمـون  « كه قرآن كريم بـا عبـارت   تواند گفته شود  مي، اشكالردر پاسخ ب 

كنـد    مي تحريك،پرستي و به انصراف از شرك و بت] از علم و يا حق   [پيرويآنان را به    
بيـاني اصـالحي بـراي جامعـة آن         و   ،مزگونه سخن گفتن ادبـي    ر اي گونه ،و در اين كار   

 آنها اين امور را بدانند بلكه       كه سزاوار است   ،هنمودي است براي آنان   روزگار عرب و ر   
   .هايي رايج است در چنين مقامدانند، و ديگر تعبيرهايي كه  مي

باشـد كـه در كارهـا و        داشـته    بـه همـة كـساني        نظـر  ، كه آيه  احتمال دارد همچنين  
 باشـد كـه     يگرديكسان   و همچنين    دهند  ميي قرار   انرفتارهاي خود براي خداوند همتاي    
 نادرسـتي  ، ولي در معرض اين كار هستند و خـود  اند  ههنوز براي خداوند همتا قرار نداد     

يـا  ها   عبادت بتچه آيه به آگاه سازي امت به ترك عبادت غير خدا   پس ؛دانند  مي  را آن
و أنـتم  « عـام اسـت و عبـارت    ، از اين رو اين خطـاب     ؛پرداخته است  غير بت مانند ريا   

 هر چند كه در ميـان آنـان كـساني           ؛گيرد در برمي  ،»دانند مي«ساني را كه    همة ك » تعلمون
 كه باشداين تواند، مراد آيه   ميو .»دانند نمي«هستند كه زشتي اعمال و فساد كار خود را          

   .»د دانستنخواهدر آينده « كارهاي فاسد و اعمال باطل خود را نتايج و آثارآنان 
 تنهـا اهـل تـورات و انجيـل          ،مراد از اين عبارت    :از مجاهد و برخي ديگر نقل شده      

   1.دانيد  مي را در اين دو كتاباين  يعني شما؛هستند نه ديگران
 زيرا كساني   شود؛  نميه اين مشكل و معضل با توجيه مذكور بر طرف           و تو آگاهي ك   

گـران بـا خداونـد و آگاهـان بـه           دادند، از ستيزه    مي و شريك قرار   كه براي خداوند همتا   
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 ، و اهـل كتـاب     دهنـد   مـي  انجام   ناداني بلكه اين كار را از روي        ؛ستي كارشان نبودند  نادر
 ، از انـداد   راد اگـر مـ    و ؛دادنـد  قرار نمـي  و شريك    همتا   ، از اسالم نيز براي خداوند     پيش
بـه ديگـر     ،باشـد سـابقه دارد     يهـود    گرفتن براي خدا كه پـيش      نصاري و يا پسر      تثليث 

 گوياي منع ، كه روشن است آيهطور همانو گردد   ميبر ـ  غير از عبادت ـ  جهات شرك
  .از شرك در عبادت است

  

  وجه يازدهم

   در سياق نهي»أنداداً«پيرامون نكره 
 ، كـه آن نكـره     كند نمي و تفاوتي    رساند  مي را عموم   ،نكره در سياقِ نفي   روشن است كه    

هـيچ   براي او  نيست   روا است كه    اشاره صريح  آن    بلكه جمع آوردنِ   ؛مفرد باشد يا جمع   
قـرار  ـ   ]كمك خواهي [  يا عبادت و يا استعانت     ، يا صفات يا افعال    ، در ذات  چههمتايي  

   .داد
 همة كمـاالت و صـفات و   در بردازنده خاص كه علم براي ذات   چه بسا آوردن اسم   

 ؛سـاند بر تعمـيم نظـر را       ، عبـادات و اسـتعانات اسـت       زيباييها و مـدحها و     همة   سزاوار
 اين  ، گوياي آن است كه وجه نهي و علت بازداشتن         ، علم براي ذات   همچنانكه ذكر اسمِ  
 توانـد   مـي  چنين است و هيچ ذاتـي مـشابه و هماننـد آن نيـست و ن                ،است كه اين ذات   

   . همتا و ضد آن به شمار آيد،شريك
  

  وجه دوازدهم

  بر قراردادنِ همتاياننبود قدرت پيرامون 
 قـراردادنِ  از نهـي     ، بـر ايـن اسـاس      ؛اسـت زم  الف به   ف بر مكلَّ   قدرت مكلَّ  ، تكليف در

 براي او الزم   آنها همتايان و قراردادن     د مردم بر ايجا   قدرت ،همتايان براي خداوند تعالي   
 كـافي   ، بـراي خداونـد تعـالي      قراردادن شريك   تنهاكند    مي حكم ، ولي ضرورت  آيد؛  مي
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  .خداوند تعالي باشدشريك  ،آن چيزنيست كه 
براي ارشاد و  اينجا در »نهي« ـ  گونه كه پيش از اين هم گفتيمهمان ـ  به نظر نگارنده

 در مسائل اعتقادي و دروني به       »جعل«آگاهي به زشتيِ همتا قراردادن است و اما مراد از           
 گوياي بديِ اين اعتقاد و بـديِ        ، از اين روي نهي    ؛ و التزام به آن است      گذاشتن معناي بنا 

 مـردم در هـر      همه متوجه   ، لذا اين نهي   ؛ است ثيرتأالتزام به شريك در ذات يا صفات يا         
  بـاز كـار  مختلـف را از ايـن   گروههايشريك قرار دادن است و قرآن كريم همة از نوع  
با دخيل كردن    ،لي به معناي تشريك در عبادت     م در مسائل ع   »جعل« اما مراد از     .دارد مي
 پـس در    ؛ندگيعبادت و ب   يا در نفس عبوديت و يا در حركت كردن به سوي             :است غير

 اعتباري از طبيعت متعلّق به آن       نهي و منع   چيزي جز    ، مفهوم يكي است و نهي     ،هر حال 
نيـز  هـا   جهـت  ،و اطـراف با اختالف اضافات  ـ  روشن استكه همانگونه  ـ  ولي؛نيست
    .كند  ميفرق
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  فقه

  مسألة نخست

  كمك از غير خداوند تعاليدرخواست پيرامون جوازِ 
 :شود  مي گاهي گفته  ؛اند  هكرد اختالف   وند تعالي فتن از غير خدا    كمك گر  جوازدر مورد   

از علم به آفرينشِ    پس   ناظر بر اين است كه مردم        ،»فال تجعلوا هللا انداداً   «سخن خداوند   
 ،آيـد  برنمـي ان  و شريك كاري از دست همتايان      اينكه   همه چيز از سوي خداوند تعالي و      

  و از او كمـك خواننـد   مـي يـر خـدا را      گيرنـد و چگونـه غ       مي چگونه از غير خدا كمك    
اي جـز    دهنده  با آنكه هيچ آفريدگاري و هيچ روزي       ؛جويند  مي خواهند و به او توسل     مي

در زمرة همتـا قـرار دادن ممنـوع    ها  و صنمها    و اگر قراردادن بت   ! خداوند وجود ندارد؟  
ب گـرفتن آنهـا     و اربا  بار و راهبان براي خداوند    ح ا لي همتا قرار دادن   او به طريق    ،است
 ، بنـابراين ؛ممنـوع اسـت   ـ  كردنـد   مييعني همان كاري كه يهود و نصاريـ از خدا   غير

ياري خواستن و كمك طلبيدن از غير خدا كه مسلمانان و به ويـژه فرقـة دوازده امـامي                   
 و  هـا  مـشكل  و آنـان را در حـل         شـوند    مـي   خـود متوسـل     و بـه امامـان     دهند  ميانجام  

آيـد چـه معنـا و مفهـومي          كه كاري از دست آنان برنمـي      با آن  ،دزنن  مي  صدا ها پيچيدگي
 كه اين كار و اين روش باطل و كامالً          دهد   مي  از اين رو اين آيه با صداي بلند ندا         ؟دارد

  . استنادرست
 گزيـده سـخن    1؛ از بحث پيرامون اين مسأله در سورة حمد گذشت         اي پاره :گويم مي

 و جـسمي و     آخرتـي  و   مشكالت دنيـايي  حل  ن وسيله براي     جست : چنين است  اينجادر  
قـانون علـت و      اينكـه     براي ؛ ضرورتي انكار ناپذير است    ، در همة اطوار زندگي    ،روحي
 حـال كـه گريـزي از        ؛علت ناممكن اسـت   بدون   قانوني عام و رسيدن به معلول        ،معلول

  مانعي از وانهادن امـر     ، سنخيتي وجود داشت   ، كلّي  اگر ميان معلول و علت     ،علت نيست 
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آن علـت عـام را       ،به آن وجود ندارد تا معضل و مشكل به وسيلة آن حل شـود و عبـد                
سـنخِِ بـا آن     بـه علتـي هـم   بايـست  مـي  ،دو نبـود  ولي وقتي سنخيتي ميان آن ؛طلب كند 

 بـه   ،ي بايـد  شـرع جهت اما از ؛جهت عقلي اين از . توسل جست ،مشكالت و معضالت  
  :توجه كرد امور زير

 يهود و نـصاري كـه معبـوداني         ،مشركهاي     تنها بر منع عرب    ،اين آيه  اينكه   :نخست
شريك و در اثر گـذاري در امـور          ،يدند و آنان را در عبادت     زگ  مي جز خداوند تعالي بر   

 در مورد منع مـسلمانان از كمـك         ،ه اما آي  ؛كند  مي  داللت ،دانستند  مي  سهيم ،زندگيِ خود 
 از شـرك    ،كند كه اين كار     مي حكم  زيرا ضرورت  ؛ هيچ داللتي ندارد   ،پناه بردن گرفتن و   

 و از   ا در امور جزئـي دنيـ      انديشه از   ؛و ضد و همتا قرار دادن براي خداوند تعالي نيست         
 همـه از    ، زيـرا در هـر لحظـه       ؛ مطلب به طور كامل روشن است      ،امور زندگي  در   انديشه

 در زمـرة همتـا      ،كـي هـستند و ايـن كـار        گيرند و همه به يكـديگر متّ        مي يكديگر كمك 
   .شود  نميشمردهراردادن براي خداوند ق

 از جمله ،شفاعت ـ  همانگونه كه إن شاء اهللا تعالي به تفصيل بيان خواهد شدـ : دوم
 به شـفاعت بـراي او راضـي         وندچيزهايي است كه قرآن كريم آن را براي كسي كه خدا          

مـن  ال يـشفعون إلّـا ل      و« :فرمايـد   مـي  تبـارك و تعـالي    خداوند   ؛است اجازه داده است   
مـن ذا الـذي يـشفع عنـده إلّـا           « و   ».كنند مگر براي كسي كه او بپسندد       شفاعت نمي  1؛ارتضي
 كه اذن بـه شـفاعت داد     آنگاه پس   ».كيست كه در پيشگاه او جز به اجازه او شفاعت كند           2؛بإذنه
   .نداردوجود منع عقلي و شرعي هيچ 

وا يا أبانا استغفر لنا     قال« :با سخن خداوند تعالي در سوره يوسف منافات دارد         :سوم
 و آيـة    ».براي گناهان ما آموزش بخواه، ما خطاكار بـوديم         ، ، اي پدر  ندگفت 3؛ذنوبنا إنّا كنا خاطئين   
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اي ايمان آورندگان، تقـواي خـدا پيـشه          1؛يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا و ابتغوا إليه الوسيلة         «

لئك الذين يدعون يبتغـون إلـي ربهـم    وا« و آية ».به او وسيله بجوييـد ] تقرب[كنيد، و براي    
تـوان    مـي   را ».جويند  مي به سوي پروردگارشان وسيله   ] خود[خوانند    مي كساني كه آنها را    2؛الوسيلة
   .ذكر كرد

تا اجازه و    عقلي نيست    هاي زشتي توسل به غير خداوند تعالي از        ،گزيده سخن آنكه  
  .تنع باشدمرخصت در آن م

 ، كرد كه نقلِ سخن برادران يوسـف       خدشه اينگونهوان  ت  مي  در مورد آية نخست    بله،
تـوان گفـت مقـصود از         مـي   و در مورد آية دوم نيز      .داللت ندارد بر رضايت شرع از آن      

 ،آري . انجام حج و جهاد است     ،كاتز پرداخت   ؛كارهاي نيك  انجام   ، نماز ،»وسيله«كلمة  
در تعـارض    اينجاه در    اطالقي كه با اطالق اين آي      ؛يه است آ خالف اطالق    ،اين برداشت 

 آيـه   ، از غير خدا به طور كلي بپذيريم       كمك گرفتن  است و اگر داللت اين آيه را بر منعِ        
فـال  «كـه از آيـة    ، حكم عـامي برابر در تواند مي آيه است و اطالق اين آيه نناي  بر مقدم

 آمده   تفصيل اين مباحث در علم اصول      . ايستادگي كند  ،آيد  مي بدست» تجعلوا هللا أنداداً  
   .است

 نسبت عمـوم    ، چون ميان دو آيه    :تحقيق مطلب چنين است    ، بر آنچه گفته شد    افزون
 آيـه در ايـن مقـام      ،ماند و بر اين اسـاس       مي  همچنان باقي  ،من وجه وجود دارد تعارض    

 از ايـن رو در      ؛ تـام و تمـام نيـست       ، كمك طلبيدن و توسل    ،براي اثبات تحريم شفاعت   
   . كردرجوعبايد به حكم عقل اينجا
  

                                                 
 .35  /ئدهما .1
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  مسألة دوم

  »ريا«پيرامون داللت آيه بر حرمت 
پرسـتيدند    مـي را آنهـا اي كه مشركان   خداوند گاهي به همان شكل ساده     همتا و شريكان  

 پنهـانيِ ديگـري وجـود پيـدا       هـاي     در گونـه  نيز   همين همتايان گاهي     .شوند   مي پرستش
 مختلـف و در   هـاي     شـكل  ترس از غير خدا به       ، خدا  اميد بستن به غير    ا گاهي ب  :كنند مي
باشد  ميا در هر شكل و صورتي از سوي غير خد زيانوسود به  باور.  

تر از خـزشِ      همان شرك است كه پنهان     ، همتايان : أنداد : است از ابن عباس نقل شده    
فالنـي بـه    « :گويـد   مي شخصي اينكه    و ،اي سياه در تاريكي شب است      مورچه بر صخره  

اگـر سـگ او نبـود و يـا اگـر            « : و يا بگويـد    » سوگند خدا و به جان تو و به جان خودم        
  خـود   و يا شخصي به رفيـق      »مرغابي در خانه نبود ديشب دزدان به سراغ ما آمده بودند          

 »...اگر فالنـي نبـود    اگر خدا و    « : و يا بگويد   »هر چه خدا بخواهد و تو بخواهي      « :بگويد
د اگر فالنـي    ينگوي«: يدگو   مي  همچنين ،و ا 1. شرك است  ،كه همة اين عبارات و اظهارات     

اكم و لـو     « : است  نيز نقل شده   )ص(از پيامبر . »شد  مي منشكلي دامنگير   م چنين   ،نبود إيـ
بـه  [ »لـو « از كلمـة     3؛»2»لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلـوا        «: فإنه من كالم المنافقين، قالوا    

 آن از زبان آنان   و قر [منافقان است   سخن   زيرا كه از     ؛ كنيد دوري ] بود اينگونهمعناي اگر   
مردنـد و كـشته       نمي ، ما بودند  پيشاگر آنان   «: ]گويد  ـ مي  كنند  مي  ياد  خود كه از ياران  ـ  

 اهللا و شـئت     ءما شا « : گفت )ص( در حديث هم آمده كه مردي به رسول خدا         .»شدند نمي
 »!؟دهـي   مـي  آيا مـرا همتـاي او قـرار       : فرمود! هر چه خدا بخواهد و شما بخواهيد       4؛قال أجعلتني نداً  

 ،باشد  مينهي شده در آيه» دن«باشد، زيرا از   مي سخنها و گفتگوها حرام اينگونهبنابراين،  
  روشـن   مطلـق ريـا    حرمـت وجه داللت آيه بر حرام بودن ريا در عبادت بلكـه             اينجااز  
   .شود  مي

                                                 
 .101 ، ص1 ، جتفسير ابن كثير .1
 .156  /آل عمران .2
 .366، ص 2 و نگاه كنيد به مسند احمد، ج 76، ص 1تفسير روح البيان، ج  .3
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در آن ي كـه  نـ  زيـرا قرائ ؛كنـد  داللت نمي اين است كه اين آيه بر حرمت       مطلبحق  
 بـر   افـزون  ؛ ارشاد به حكم عقل اسـت      ،عمن  و  كه اين تحذير   باشد  مي  بر اين  شاهداست  
بـاال غيـر از      در حديث    »خواستن خداوند « در رديف  »)ص(خواستنِ پيامبر « آوردن ،اين

 اين سـخن  ، بيا ، نزد من بيايي   »خواستي« هرگاه   ، به دوستش بگويد   يشخص كه   استاين  
ؤون إلّـا أن  او ما تـش « : آيه،شاهد برآن و .تدر زمرة همتا قرار دادنِ مذكور در آيه نيس 

 در همـة  مـردم  زيرا نسبت مشيت بـه  ؛است ».خواهند مگر آنچه خدا بخواهـد     نمي 1؛يشاء اهللا 
 مشيت خداوند و جزئي از كـل و يـا   راستاي و دل در  بنده ولي مشيت    ؛امور جايز است  

خـالف اصـول    اينكـه  بـر  افزونـ ها    اين گفته تحريمِ، از اين رو؛اي از اصل است سايه
مسلمانان در صدر اسالم و  اينكه  به دليل،خالف سيرة قطعي است ـ  عقلي و نقلي است
  صـحبت  روش بـه همـين شـكل و بـر همـين             ، و در قلمرو آنان    )ع(در عصر معصومان  

و منعي از شرع مقدس در اين خصوص نرسيده است و اگر قرآن داللتي بـر                اند    كرده مي
 ميان صـحابه و     ،ردند و اين منع   ك  مي  پيروي قرآن، نهي و  از نهي    آنان   شك بيمنع داشت   

بـين   روشـن هم نياميز و در كـار و ديـن خـود     پس مطالب را با .يافت  ميتابعين شهرت 
  .باش
   

  مسألة سوم

  عقلي هاي   اعتقاد به واسطهجوازپيرامون 
   بـه   ؛داردداللـت    كلـي    عقلـيِ هـاي      اين آيه بر منع اعتقاد بـه واسـطه         : گفته شود  چه بسا 

   و  ،ينـد  يـا مظـاهر او     ،تنزلّاتي الهي و يا نشأت گرفتـه از إلـه و معبـود             آنهااين گمان كه    
   .شـده اسـت     عقل اول صـادر    ، از خداوند  و تنها  ؛ عقول عشره هستند   اين گمان كه   بريا  

  فال تجعلـوا هللا أنـداداً      « :كنند پاك و منزه است      مي ا به آن وصف   رو خداوند از آنچه او      
   و اعتـراف    ».دانيـد   مـي   پس براي خداونـد، همتايـاني قـرار ندهيـد؛ در حـالي كـه               ؛ تعلمون و أنتم 
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  .او معبود است اينكه داريد به
 در ، معتقدان به توحيد   .شيعه اماميه است  بيشتر  ه و از معتقدات      عام ه عقيد اين سخن  

 ميـدان    كـه  بنـدگان  افعـال    ماننـد به جز چيزهايي     ـ كه همه چيز    بر اين باورند   ،نظر اول 
   . مخلوقِ خداوند تعالي هستند،اي خاص و بدون واسطه با اراده ـ ستاآرتاخت و تاز 

كه همـان همتـا    ـ  اعتقاد به واسطهاگر  :توانيم اين پرسش را مطرح كنيم مي اينجادر 
 ؛توانيم آن را جايز بدانيم  ميدر ديگر حوادث نيز ـ  جايز است در افعال ، استقرار دادن

ـ      ،اء است  و عمارت از بنّ     ساختمان و اگر   ديگـري اسـت و وقتـي     يا كرة آسمان نيز از بنّ
    دوم نيز چنين است و اگر نتـوان افعـال را           ي بنا ، با توحيد منافاتي نداشت    ، نخست يِبنا
 نيـز چنـين   آن در غير ،به طور واقعي و حقيقي به بندگان استناد داد ـ   نظر اشاعرهبنابرـ 

ميان توحيد خداوند   اگر   پس   . اين امر پايبند نيستند    ولي به  ؛كاري جايز و درست نيست    
بتـوان   ، افعال از بندگان   صادر شدن  الوهيت و اثر گذاري و ميان        ، صفات ،تعالي در ذات  

و در جاي خود خواهـد      . توان جمع كرد    مي تر نيز  جمع كرد، به ضرورت در دايرة وسيع      
 بناي قانون علت و معلول بـر   كند و   مي  توحيد را تأكيد   ، واحد از واحد   اصل صدورِ : آمد

  .پس از جاهالن نباش. آن است
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    فلسفي و هيئت ومباحث عقلي

  مسألة نخست

   كروي بودنِ زمين آيه و
   آيا زمـين ماننـد ديگـر اجـرام آسـماني كـروي شـكل و يـا                  اينكه    در ،قديمي  نهاادر زم 
   جمهـور منجمـان در قيـاس بـا          .غير كـروي شـكل اسـت بحـث و مجادلـه بـود             اينكه  

  كردند و شـمار كـساني كـه معتقـد بـه مـسطح و                 مي  زمين را كروي فرض    ،ديگر اجرام 
   دانــشمندان از گروهــينوبــت بــه  اينكــه تــا ؛پهــن بــودن آن بودنــد بــسيار انــدك بــود

بـر كـروي   اسـت كـه   گمان كردند كه در قرآن كريم آياتي ها  برخي از اين.مسلمان رسيد 
   1»بـساطاً «آيـه    همـين آيـه و ديگـري         ،ات دارد كه يكـي از ايـن آيـ         داللتبودن زمين   ن

 بـرخالف نظريـة   ،حكايت شده كـه ايـن آيـه    ـ  قدس سره ـ   ولي از سيد مرتضي؛است
 به خـاطر وجـود كـوه و         ،مبسوط بودن زمين   اينكه    براي ؛قائلين به كرويت زمين نيست    

منافـات  با كرويت ثابت براي مجموع كرة خـاكي          ، نسبي است و اين    شك بي ،مرتفعات
  2.ندارد

 ،زمـين هاي     مشهور ميان گروهي اين است كه نسبت بلندترين كوه         ، به عبارت ديگر  
 از  ؛اي با قطر يك ذراع اسـت        به كره  ، به اندازة يك ششم عرض يك دانة گندم        ،به زمين 
 منبسط بودن زمين نيـز بـه    ،كند نميوارد   آن كره خللي      همچنانكه آن به كرويت    ،اين رو 
 فرش و به معناي مكـان       برابردر   ، معناي بسط  ،اين  بنابر ؛ندك  خللي وارد نمي    آن كرويت

ترديـد   بـي ايـن اسـتدالل      ، پـس  ؛اسـتراحت اسـت   و غيـر قابـل      غير قابل كشت و زرع      
كرويت  لذا آنچه از ابو علي جبائي و بلخي از داللت اين آيه بر خالف عقيدة                 ؛نابجاست
  .نابجاست 3،نقل شده

                                                 
 .19 / نوح .1
 .61 ، ص1، ج البيان مجمع .2
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 ـ  1 نظر امثال فخـر رازي بربنا ـ  داللت آية شريفه گمانبدتر از آنچه در باال ذكر شد 
 از  هفرزند مـرد  زن   وي در اين باره داخل در مباحثي شده كه           .بر ساكن بودن زمين است    

 هـر چيـزي را كـه        ، او به مجرد كمترين ارتباط ميان لفظ و موضوع         .افتد  مي هآن به خند  
 ،مـسائلِ بيگانـه از آيـات   آورد و به خـاطر همـين     ميكمترين پيوندي با آن دارد به ميان     

 غيـر از    ،قرآنهاي     مدلول تفسير و فهمِ   اينكه    غافل از  ؛بسيار حجيم نوشته است   نفسيري  
   .چاق شدن و گوشت و پي افزودن است

  

  مسألة دوم

  يوسمداللت آيه بر هيئت بطل

 داده شـود كـه هيئـت        اسـتناد » و السماء بناء  «ممكن است به ظواهر اين آيات از جمله         
 و احاطـه كننـدة آن   زمين بناهايي بر ، زيرا افالك؛ورد تأييد قرآن كريم است   بطلميوس م 

 آن را ماننـد     اين جهان بينديـشي   هرگاه در   « :گفته است  هستند و به همين خاطر جاحظ     
 برافراشـته   ،ف سق بسان آسمان   : آماده است  ،يابي كه هر چيزِ مورد نياز در آن         مي اي خانه

 مالـك و    بـسان  نـوراني و انـسان       ، چـراغ  بسانگان   گسترده و ستار   ، فرش بسان و زمين 
   2.» و انواع روييدني در آن فراهم شده است،صاحب اختيار آن

 فريـب ايـن ظـواهر را        ، از عقـالي اسـالم و صـاحب نظـران در ايـن مقـام               گروهي
و يـا   محدود  عالَم عبارت است از فضاي محصورِ       كه   از حقيقت مطلب   غافل   ؛اند  هخورد

در  شامل اجرام كروي و چـه بـسا  اختالفي كه در آن است ـ   ـ بنابر ،نامحصورِ نامحدود
 و برخي از آن اجرام به هم نزديك و برخي از هـم دورنـد و                 ،غير كروي  آيندهي  نهاازم

بـه  نيـز    عرب   .آيد   مي  سطحي سبز و متمايل به آبي به وجود        ،به خاطر دوري اين اجرام    
  .باشد  مي، چون در جهت باال ناميد»ماءس« آن را ، داردواقعيت بيند  ميآنچه اينكه گمان

                                                 
 .103 ـ 102 ، ص2 ، ج التفسيرالكبير:رجوع كنيد به .1
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 ،اين معنا هر چند به حسبِ واقع از خطايـاي ديـد اسـت ولـي چـون همـة خطاهـا                    
 بـه مبـدأ     ، مربوط به خود   ها به همراه تخيالت   أهاي بيرونيِ خاصي دارند همين منش     أمنش

لفـظ   آنهـا  توان براي   مي اي از وجود دارند و     بهره آنها زيرا كه    شوند؛   مي أعال استناد داده  
لعـلّ  « قسمتي از بحث پيرامون اين موضوع گذشت و          .اطالق كرد  آنهادرست كرد و بر     

  » .شايد پس از اين خداوند چيزي را پديد آورد 1ً؛اهللا يحدث بعد ذلك أمرا
  

  مسألة سوم

  چگونگي آفرينش باران
 شـرح آن گذشـت ـ اخـتالف     چنانچهنظران در مورد چگونگي آفرينش باران ـ   صاحب

استناد شود كه آب بـاران از آسـمان         » من السماء ماء  «ممكن است بر اساس     .  دارند نظر
 است؛ پـس بـاران   ]يعني دالّ بر نشأت گرفتن  [، نشويه   »من« اينكه   شود؛ براي   تشكيل مي 

گيرد و اگر مقصود از آن، باران بودنِ بـاران، يعنـي همـان قطـرة                  مي از جانب باال نشأت   
ق اين است كه از آسمان است و شايد اين آيـه نـاظر              ح. داراي حدود خاص خود باشد    

اين است كه آنچه مادة باران       به اين باشد كه آب باران از آسمان است؛ ولي اگر مقصود،           
شـود،   سمان ايجاد مـي آاست ـ يعني همان جهت مشترك ميان باران و چاه ـ در فضاي   

   . از بحث، پيش از اين گذشتاي پاره.  استنادرست و بيهودهسخني 
  

  مسألة چهارم

  در افعال الهيها  پيرامون واسطه

در افعال الهـي    ها    گواه و شاهدي قطعي بر وجود واسطه      » أخرج به من الثمرات   «عبارت  
 باطـل اسـت و  رسـم و عـادت            ،كند قانون عليـت     مي گمان كهاشعري  برخالف   .است

                                                 
 .1 / طالق. 1
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 كـه   معنـا  ايـن    اجـرا كنـد بـه      آنهـا  علل و اسباب     بنابرخداوند بر اين است كه كارها را        
نقـشي در آن داشـته       ،علـت  اينكـه    آورد بـدون    مي  آن را  خداوند در پي هر علتي معلولِ     

 نادرسـتي در  ـ  ويژه اين آيه كه هماننـد نـص اسـت   ه ب ـ   پيش از اين بارها آياتي1.باشد
   .بفهم و غنيمت شمار.  آنان آورده شدةعقيد
  

  مسألة پنجم

  پيرامون تعدد ارادة خداوند تعالي
تنها يك  اينكه  و ياكند  ميبسيار متناهي يا نامتناهي  هاي    هدا ار ،آيا خداوند تعالي  نكه   اي در

 جمهـور معتزلـه بـر نظـر نخـست هـستند و              . اختالف نظر اسـت    ،داردارادة ازلي ابدي    
 ميانه و درست ايـن اسـت كـه يـك ذات              اما نظرِ  ؛ بر نظر دوم است    ،ابوالبركات بغدادي 

   .ست داراي يك ارادة واحد ا،واحد
داللت  پياپي آمدن حوادث     به ظاهر آية شريفه بر تعدد اراده و آمدن آن           سخن اينكه، 

 ، از اين رو   ؛»أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات       « :فرمايد  مي  همانگونه كه  ؛دارد
  دليل بر تعدد است و گرنه ترتب در ميـان  امـرِ             ،ترتبي وجود دارد و ترتب    ها    ميان اراده 

 از عبـارت    پـس » الذي جعل لكم األرض فراشاً    « همچنين عبارت    .نيست معقول   ،واحد
نيز ظاهر در تعدد و ترتب ميان زمانيات اسـت          » ربكم الذي خلقكم و الذين من قبلكم      «

 مـالزم   ،در پـي ديگـري     آنها پي آمدن برخي از      ومستلزم ترتب در اراده است       ،كه خود 
  .هاست پياپي بودن اراده

 در هماننـد آن اين سخنان و سـخناني   بيني  دقت و نازك ،حقيقبنابر ميزان ت  : گويم مي
و سـبحانه   ـ   ذات اودر معـرض فـساد و زوال قـرار گـرفتن    حق خداوند تعالي مستلزم 

  الزم، به كثرت بيانجامد،ارادة الهي آنگاه كه بر حسب حوادث اينكه  براي؛است ـ  تعالي
   و اوشـود     مـي   محل زمانيات  ،اده آن ار   لذا ذات  ؛كه در معرض حوادث قرار گيرد     آيد    مي

                                                 
 .146 ـ 145 ، ص8  ج و241 ، ص1 ، جواقفم شرح ال:رجوع كنيد به .1
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اي   از ايـن رو ارادة خداونـد تعـالي اراده          ؛گيـرد   مي در افق زمان قرار   ـ   تبارك و تعالي  ـ  
ها  نهان خانه خود و ماهيات از    است كه اعيان از مخفيگاه      او واحد است و آن همان فعل     

 بر حسب   ، فراگير رسند و آن ارادة واحد      مي خود به وسيلة آن به منصة ظهور      هاي    و كُنج 
 ؛نيـست حركـت    محكوم به تـدرج و       ، مختلفي دارد و در مفارقات      احكامِ ، مختلف آفاقِ

وحدت است و هيچگونه حالـت انتظـاري        و صفت     بر نعت  ،زيرا وجود اين موجودات   
 و  مـاده بـا    ،ي كـه   موجودات و در  .نيست تا به سوي كماالت خود حركت كنند        آنهابراي  

 عين وجـود    ، است دست به گريبان   آنهاان و اطراف و نواحي      در حدود زم   واقع   حركات
بـه سـاحت    تجـدد و دگرگـوني       اينكـه    متحرك به سوي كمالِِ شايستة خود است بدون       

 و ولي غير فاعل اسـت  ـ  است با فاعل عين ربطهر چند  ـ   فعلزيرا ؛ راه يابداومقدس 
 بنـابراين  يابد؛  نميراه    او  ماده به ساحت مقدس     احكامِ ،و غيريت  به خاطر همين جدايي   

ماننـد ارادة   ـ   و عـال جـلّ  ـ  ارادة اوكـه  تـا گمـان رود    ،هيچ كثرتي در اين اراده نيست
 .اسـت و نادرسـت   باطل ،اينجادر  ـ  درست باشددر جايي هر چند  ـ  و مقايسه ؛ماست
 ):ع( به همه اينها سـخن معـصومين       .باشد  مي ش در جاي خود   مطلب براي اهل آن   شرح  

ليس فـي اإلشـياء     « :است) ع(و از علي    اشاره دارد  ». است  او  فعل ة او اراد 1؛دته فعلُه إنّما ارا «
بيني و بـصيرت   بر روشن ».خـارج  آنها نه در اشياء، داخل است و نه از    2؛بوالج و ال عنها بخارج    

  .باش
 اينكـه    بر افزون ، گوياي اين است كه اين حوادث      ، آية شريفه  ، آنچه گفته شد   پايهبر  

رسانند كه كيفيـت تقـدم و تـأخرِ        مي اين را نيز  ،  تعالي و ارادة او استناد دارند     به خداوند   
  همينبه و ،است آنها وجود   تابع كيفيت تعلق همين اراده است كه نفسِ        ،وجود حوادث 

بـر وجـه    » أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكـم          « :توان گفت   مي دليل
نظرِ طـرف مخـالف مـا را تأييـد           ، شريفه ةه اين آي   روشن شد ك   ، در نتيجه  ؛ترتيب است 

   .كند و منافاتي با نظر ما ندارد نمي

                                                 
 . 109 ، ص1 ، ج الكافي:رجوع كنيد به .1
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 از  و از اطالقـات عرفـي       حكمـت و عقـل    ق  يكه حقـا  است   شده   بياندر جاي خود    
   .بنابراين بايد خوب تدبر كرد. شود گرفته نمي ظواهر آيات الهي

  

  مسألة ششم

  پيرامون قصد و هدف در فعل خداوند تعالي
  است و  »فعل عالي براي داني   عدم  «كي از مسائل مورد اختالف كه در كتب عقلي آمده           ي

 جهـت كمـال     ، زيرا غايـت و مقـصود فعـل        ؛دهد عالي براي داني كاري انجام نمي     اينكه  
 از  پـس دهـد الزم اسـت كـه        انجـام    و اگر خداوند تعالي كاري براي خلق         ،فاعل است 

 ،بـه آن   اينكـه     به كمالي برسد و يا     ،سيلة آن  به و  ،حصول غرض و تحققِ غايت و انگيزه      
 برخـي   ،ها  پايينيكه  همچنان ؛رسد  مي و هدف خود  نياز  به   ، از تحققِ آن   پس كه   داردنياز  

 تـا جـايي كـه       انـد   ه رفتـ   ولي قوم بر خالف اين نظر      ؛اند  اينگونهدر قياس با برخي ديگر      
  : گويد  ميمثنوي معنوي

  1   بلكه تا بر بندگان جودي كنم               من نكردم خلق تا سودي كنم     
تربيت اسـت و گرنـه      براي   و   پايين آوردن مطلب   از سوي او از باب       سخنولي اين   

   . مانند او پنهان نيستي معارف بر شخصاينگونهامثال 
 اين حديث قدسـي     ، از جمله  ؛اشاره دارد  مطلبدر اخبار ما احاديثي آمده كه به اين         

مـن گنجـي     2؛زاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعـرف         كنت كن « :فرمايد  مي كه
 : و نيـز حـديث قدسـي       ».پنهان بودم، دوست داشتم شناخته شوم، خلق را آفريدم تا شـناخته شـوم             

ـ خلقت األشـياء ألج « و ».آفريدم را نمي اگر تو نبودي، افالك 3؛لوالك لما خلقت األفالك  « ك و ل
 ،ذاتـي  هدف و غايت     ،اين ، بنابر ». تو را براي خود آفريدم     و چيزها را براي تو    4؛خلقتك ألجلي 

                                                 
 .1756 بيت ، دفتر دوم،مثنوي معنوي .1
 .344 و 199  ، ص84 ، ج بحاراألنوار:رجوع كنيد به .2
 .381 ، ص1 ، ج فيض كاشاني، و علم اليقين28، ص 15 همان، ج .3
 .381 ، ص1  ج،علم اليقين .4



  تفسير سوره بقره 336

 336     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3سير قرآن جلد تف

 ولـي ايـن آيـه و        ؛غايت غايـات اسـت     ه مبدأ مبادي و   كنفس ذات خداوند تعالي است      
جعـل لكـم    « :فرمايـد   مـي  آنجا كه    ؛داللت دارد بر انجام فعل او براي داني        ،آيات مشابه 

 و أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكماألرض فراشاً و السماء بناء«.   
 اينكـه   تنها بر اصل غايت داللت دارد و اما     ،»لكم« اين است كه الم در       تحقيق مطلب 

 لذا منافـاتي    ؛است خارج از مفهوم و مضمون آن است       و نهايي   براي غايت دور     ،اين الم 
  .يشنديپس تأمل كن و ب ؛ طولي باشند و اهدافيندارد كه اين افعال داراي غايات

 بـراي غايـت   ،چنانكه در جاي خود ذكر شد ، مذكور»الم« همچنين احتمال دارد كه    
 آفـرينش   ، آن دليـل ايتي كـه بـه      غ ولي   ؛كة باشد نه ما ألجله الحر     كةبه معناي ما إليه الحر    

بينـي و بـصيرت از خداونـد تعـالي           بر روشن .  امري باالتر و واالتر است     ،صورت گرفته 
   .باش

  

  مسألة هفتم

  ون اصالت ماهيتپيرام
 :وجـود دارد   مختلفـي    ديدگاههاي ،)از جهت جعل   ت وجود لاصا(جعل  در مورد مسألة    

 نظر  وداند  مي را مجعول  ماهيت   ، دوم نظر . است مجعول كه وجود،    گويد مي آنهايكي از   
 شـرح ايـن مـسأله      ، در جاي مناسـب    .معتقد است ] ماهيت به وجود  [سوم به صيرورت    

» الذي جعل لكـم األرض فراشـاً و الـسماء بنـاء           «ه عبارت   بگاهي   ممكن است    .آيد  مي
ت اماهيـ خـود   پذيرد    مي راجعل   آنچه   ،كه مجعول، ماهيت است نه وجود      شوداستدالل  

   .است
از آن  جعـل مركـب اسـت و    ،كـه جعـل در ايـن آيـه       وجـود دارد    اشـكال    اينجادر  

 ممكـن اسـت   » اتخلق الـسمو  « در مثل    بله شود؛  نمي استفاده   زمينمجعوليت ماهيت و    
 هـر   ، جعل مركـب   ، بر اين  افزون ؛ كه مخلوق و مجعول همان ماهيت است       شوداستفاده  

 و جعل آن به     براي او جعل شده است    زمين   ،جعل بسيط است و در نتيجه      چند مستلزم 
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 ، بـسيط  ولـي مجعـولِ جعـلِ   ؛ از آن قـرار دارد پـس  امر ديگري است كـه   ،عنوان فراش 
 پـس  شـود،   مييزي است كه فعلِ صادر از فاعل بر آن واقع به چ  به است و مفعولٌ    مفعولٌ

 پس  ؛زمين قرار گيرد  از خداوند تعالي صادر شود و بر        آن فعل   ناگزير بايد فعلي باشد تا      
 طرف جعـل و مقابـل جاعـل اسـت و            ، بلكه اين هيئت   ؛مجعول نيست  ،شزمين با هيئت  

   .پذيرد  ميو متوجه آن استشود   ميآنچه را كه از آن صادر
گـردد و    به جز به وجهي كه بـه قـول حـق برمـي            ـ    حديث صيرورت  آنجا كه اما از   

اقـوال  از جملـة   ـ  ايـم   دادهشـرح  لحكميـة اسـت آن را در القواعـد ا  ذهنم آنگونه كه در 
 تعالي  وند صادر از سوي خدا    »وجود« همان   ،كه آن امر  شود     مي  مشخص ،استنادرست  

   : كه گفته شدهطور همان ؛پيوندد مي وشود   مياست كه در ذهن به ماهيت اضافه
   1ية     تصوراً و اتّحدا هو                  هيةإنّ الوجود عارض الما      

 بـر ماهيـت   ـ  و نه در مقام وجود خـارجي  ـ  وجود و هستي در مقام تصور و ذهن«
  .مطالب را با هم نياميز ».يكي هستند در خارج با هم ،ولي اين دوشود  عارض مي

 اما بررسي ؛ اصول و قواعد لفظي بودپايهه گفته شد بنا بر متمركز كردن بحث بر  آنچ
خواهد  ـ  ن شاء اهللاإ ـ  تر آن از نظر ادلّة عقلي در جايي ديگر و چه بسا در محلي مناسب

   .آمد
  

                                                 
 .18بخش فلسفه، ص  ،مةوظشرح المن .1
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  اصول

   الم بر استغراقوپيرامون داللت الف 
 را بـه   ي و الم عمـوم اسـتغراق   محلّي به الف  آيا جمعِ   كه اند  هاصول فقه اختالف كرد   در  

 . اول اسـت   نظـر  ،گروهي معروف نزد    1؛»با كمك مقدمات حكمت   «و يا   رساند    مي وضع
 هر چند ـ   و الف و الم، هيئت جمععروض كه  عقلي شودةباال خدشچه بسا در مسألة 
موجـب   ـ  دباشـ   مـي  تعريـف بـراي رسـاندن   الـف و الم   است ولـي در عرض واحدي

 ؛كند  مي مجموعي داللتبلكه بر عامِ ، جمع نه بر استغراق و شود؛  ي م  جمع استغراق مفاد 
همانگونه  ـ   اين محل بحث.رجالٌجاءني زيدون و  رأيت زيدين و :گفته شود اينكه مثل

   .در علم اصول است ـ كه پيداست
 نـدارد و    ي زيرا معنـاي   ؛رساند را نمي تعريف   اينجا اين است كه الف و الم در         تحقيق

بـا داشـتنِ     اينكـه     به خـاطرِ   ،اين است كه مدخول   شود     مي نچه كه از آن استفاده     آ نهايت
  بنـابراين بـا مقـدمات      ؛رسـاند  را نمـي   نكره و اهمال     ، تنوين بپذيرد  تواند  ميالف و الم ن   

   .كند  ميداللت نو سرياعقلي بر عموم 
 در زيـرا  ؛ اسـتدالل شـود  ،بر اين مسأله اصولي» من الثمرات«ممكن است از عبارت  

 از  كـه  ميان آن و ميـان تبعـيضِ         ،را برساند  استغراق   ،اگر جمعِ محلّي به الف و الم       اينجا
 بـا   ، تبعـيض   بر غيـرِ   »من«و حمل كلمة    آيد     مي ناقض الزم تآيد    مي دستبه   ،»من«كلمة  

 .ناسـازگار اسـت   ـ   كه كامالً روشن استطور همان ـ  اسلوبِ كالم و با ظاهرِ آية شريفه
 همچنين پـيش از ايـن دربـارة همـين           .گذشت» و من الناس  «آيه  در   ،بحث مانند همين 

  .اي بحث شد پاره ،موضوع
وقتـي   زيـرا تنـاقض      ؛كند بر اين بحث اصولي داللت نمي      ، آيه :تواند بگويد   مي كسي
خداوند  اينكه    قرينه بر  وجود اما اگر به خاطر      ؛ي باشد مراد جد  عموم استغراقي    است كه 
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 ،رسـاند   مـي   انـشاء  در مقـام    را يم اسـتغراق  يبگـو اسـت   وم نداشته   عمي  دجتعالي ارادة   
 ،باشـد  هر چند از نظـر امكـان درسـت           ، اين سخن  ليو ؛رود  توهمِ تناقض نمي   ترديد بي

 زيرا اگـر ارادة اسـتعمالي       ؛است نه متصله    ، قرينة منفصله  ولي در موارد تخصيص و قيامِ     
 با آنكه درست نيست كـه       ؛آمد  مي زم ال »كل« جواز آن در جمع محلّي به لفظ           ،كافي بود 
   . چيزي ديگر غير از تبعيض اراده شود،»من«از  اينكه  مگر»من كل الثمرات« :گفته شود

وضـع نـشده     ،جمع محلّي به الف و الم بـر عمـوم         كند كه     مي  داللت ي كه از شواهد 
   .درياب و غنيمت شمار . بر آن است»كل«دخول است 
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  پند و اندرز و ارشاد
نيـازيِ ذاتـيش از هـر چـه غيـر       خداي تبارك و تعالي با كمال بي   !خدايي اي برادر    بدان

 جانـب   ، نهـي   و  در مقـام امـر     ،هر كسي از  خويش و با نهايت استغنايش از هر چيزي و          
  وي  سالك از كـالمِ    بندة تا   ،گيرد  مي در نظر  و رحمت و طرف ادب و تعظيم را          مهرباني

 بـا   اگـر  پـس    ؛ گامي به جلو بردارد    ،انفس و آفاق  هاي    آن در تاريكي   بانوري را بيابد كه     
يابي كه آية     مي  در بينديشي و   بنگري ،چشم بصيرت و نورِ عرفان و شهود در اين دو آيه          

 و  اي تلخـي   گونه ،و شكي نيست كه امر ونهي     را در بر دارد     نهي  امر و آية دوم      ،نخست
و نيـز   ـ  بـه ويـژه از بـاال    ــ » امـر « زيرا ؛استرا شامل نوعي تحقير و به بندگي كشيدن 

 اين امر   ، دليل  به همين  ؛ با غرور و كرّ و فرّ و شكوه و جاللِ انسان ناسازگار است             »نهي«
 و خداونـد    . همراه شده است   ،هايي كه كاشف از اميد و آرزوست       و نهي به همراه جهت    

اش كـه تنهـا خداونـد         كـوچكي   با نهايـت   بندهاش و     درك ناشدني   عظمت همهتعالي با   
 ،كنـد و بـا نرمـي        مي  و به او رو    دهد   مي  انسان را مورد خطاب قرار     داند،   مي  آن را  اندازه

 :فرمايـد   مـي  نهـد و    مـي  كند و جانـب خـشونت را كنـار          مي  او را امر   مهرباني و دوستي  
  به حكم فطرت سليم رو كند كه پرستش پروردگـار حقيقـي الزم              بندهتا  » اعبدوا ربكم «

و الـذين مـن     « :فرمايـد   مي  سپس ؛آن امر كند و چه نكند      چه مولي به     ؛استحكم عقل   
است نه ديگري، ناراحـت نگـردد و        گمان كند تنها او مخلوق       اينكه    از ،تا انسان » قبلكم

 ايـن   بنـده تـا   » لعلكـم تتقـون   « :فرمايد  مي  سپس از پي آن    ند، كه همه مخلوق   ؛يابد  مي در
 ،اميد دارد را  يمان و عبادت او      ا كند و   مي ي او را آرزو   حقيقت را بچشد كه خداوند تقوا     

 ! آري؛نباشـد و قـدرت     از روي خـشونت      ، بازداشتن  از روي سختي و نهي      فرمان ، امر و
پس او همـان مهربـانِ رحمـان و         » الذي جعل لكم األرض فراشاً    « :فرمايد  مي  از آن  پس

 براي شما قرار داد و چنين و چنـان        بنايي و همان كسي است كه آسمان را         دلسوز رحيمِ
  .»فال تجعلوا هللا أنداداً«رد ك

 نرمـي و ادب را      بيشترين كه خداوند تعالي در پند و اندرز و ارشاد خويش            اكنونو   
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و أنتم  « :فرمايد  مي  تا جائي كه   گيرد  مي در نظر  و نهايت بالغت و شرف را        برد   مي به كار 
 چيـزي كـه   داند و كمتـرين  چيزي نمي ـ   بسياري از آياتبنابر ـ  با آنكه انسان» تعلمون

 آيا درست و رواسـت اي عزيـز و اي   ،ميان بندگان قسمت شده همان يقين و علم است    
 قرار دهد تو در برابـرش       ،فروتني از   جايگاهي خود را در چنين      ،برادر كه وقتي خداوند   

  !؟ لجام گسيخته و سركش باشي، متكبر،جبار
 راست هدايت كنـي و  م كه ما را به راهي اميد دار!آقا و سرور من و اي ي مناي خدا 

 اي رفيق و اي مهربـانِ بـر   . و عبادت خويش ياري كنيفرمانبريآرزو داريم كه ما را بر   
 شـنوايِ پنـد و      ، ما را باز خواست مكن و ما را از بندگانِ درسـتكار            !بندگان و آفريدگان  

اندرزت قرار ده تا كسي جز تو را نپرستيم و عبادت و اعمال خود را بـراي تـو خـالص              
را تحقـق   دالن و سنگدالنِ ما را هدايت فرمـا تـا ايـن آيـات                نيم و غافالن و سخت    گردا

   . آمين رب العالمين.تو گردندو ولي بزرگوار پيامبر اعظم لي براي  و تا مثادهند، 
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   تفسير و تأويل

  ها بنابر مسالك و مشرب
  مسلك اخباريون

   را سـازگار بـا طبـع         زمـين  :فرمـود » الذي جعـل لكـم األرض فراشـاً و الـسماء بنـاء            «
  شما و موافق با بدن شما قرار داد و آن را نـه چنـدان گـرم كـرد كـه شـما را بـسوزاند                          

   باعث سـردرد شـما شـود و نـه            تا را منجمد كند و نه پر عطر       و نه چندان سرد كه شما     
  ب شـما را در خـود غـرق         آ بـسان  نه بـسيار نـرم كـه         ؛بد بو كه موجب نابوديتان گردد     

   بلكـه   ؛هايتـان و گورهـاي مردگانتـان شـود         ار سخت كه مانع ساختنِِ خانه     كند و نه بسي   
   پنـاه  آن بـه بريـد و    مـي  قـرار داد كـه از آن سـود   اسـتحكامي  آن در ـ  عـز و جـل   ـ  او
  .يدبر مي

 خورشيد و مـاه     ،باالي سر شما سقفي محفوظ قرار داد      را  و آسمان   » و السماء بناء  « 
   .آورد  ميندن به شما در آن به گردش درآسمان را براي سود رسا ستارگانِ آن

 ،هـا  كـوه هـاي     يعني باران را از باال فرو فرستاد تـا بـه قلّـه            » و أنزل من السماء ماء    «
را ريزدانـه و      سـپس آن   ؛ شـما برسـد    پـست هـاي     و ديگر سرزمين  ها    تپه ،آنهاهاي   دامنه

  .دانه كرد تا زمين شما آبياري شود درشت
 ،آورد  مـي  آنچه براي شما از زمين بيرون     از  يعني  »  لكم فأخرج به من الثمرات رزقاً    «

  .دادقرار روزي براي شما 
 ، كـر  ،عقـل  بـي هاي     اشباه و امثالي از بت     ،پس براي خداوند  » فال تجعلوا هللا أنداداً   « 

ها  دانيد كه اين بت  مييعني در حالي كه خود» و أنتم تعلمون  « ، قرار ندهيد  ناتوانكور و   
گرانقدري را كه پروردگارتان به شما ارزانـي داشـته          هاي    ز اين نعمت  توانند اندكي ا   نمي

   1.به شما بدهند
                                                 

 .138 ـ 137 ، ص1 ، ج)ع( عيون أخبار الرضا،143 ، ص)ع(تفسير منسوب به امام عسكري .1
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  مسلك محدثان نخستين

 ، ابن مسعود و گروهي از صـحابه       ،به نقل از ابن عباس    » الذي جعل لكم األرض فراشاً    «
 و   قتاده .روند و نيز گهواره و قرارگاهي قرار داد         مي زمين را فراشي قرار داد كه بر آن راه        

 ابـن مـسعود و گروهـي از    ، ابـن عبـاس   .انـد   هرا به معناي گهواره گرفت    » فراشاً«انس نيز   
 آسمان را مانند گنبدي گرفته و آن را سقفي براي           يبنا» و السماء بناء  «صحابه در تفسير    

» ًأندادا«  قتاده همچنين     .آسمان را سقفي براي تو قرار داد       :گويد   مي  قتاده .دانند  مي زمين
 ابـن مـسعود و گروهـي از صـحابه      ، ابن عبـاس   .ان و همتايان تفسير كرده است     نظير ،را
كنيـد تفـسير      مـي  را همتاياني از مردان كه آنان را در معصيت خداونـد اطاعـت            » أنداداً«

  .اند كرده
را  آنهـا  ،پرستان  كه بت  داند   مي أنداداً را معبوداني  » ًفال تجعلوا هللا أندادا   «ابن يزيد در    
 .نيز قائـل شـدند     آنهادانستند براي     مي ار دادند و آنچه را براي خداوند      همراه خداوند قر  

فـال تجعلـوا هللا     « عكرمـه در تفـسير       .براي او هماننداني قرار ندهيد     :گويد   مي ابن عباس 
شـد و يـا اگـر      مـي مان هيعني نگوييد كه اگر سگمان نبود دزد وارد خان: گويد  مي» أنداداً

 از اين رو خداوند تعالي آنان       ؛دست و جمالتي از اين      ...كرد سگمان در خانه پارس نمي    
  . كردنهي ،براي او شريكي بگيرند و يا غير او را بپرستند اينكه را از
دانيد كه هيچ پروردگاري براي شما غير او وجود ندارد            مي  و شما  ،»و أنتم تعلمون  « 

ه رسـول    كـ  آن كـس  دانـستيد   دريافتيـد و     ،دهد و در حقيقـت    و روزي   كه شما را رزق     
  .و شكي در آن نيستكند حق است   مي شما را به توحيد آن دعوت،)ص(اعظم

 سـپس   ؛و زمـين را آفريـد      نهاا شما را و آسم    ، خداوند ،دانيد  مي يعني: گويد   مي  قتاده
 شـما : گويد مي» ًفال تجعلوا هللا أندادا « مجاهد در تفسير     !شويد  مي براي او شريكاني قائل   

در تورات و انجيل آمده معبودي يكتاست و هيچ همتايي در آن        گونه كه   دانيد او همان   مي
  1. شما نيز برايش همتاياني قرار ندهيد،دو كتاب براي او ذكر نشده است

                                                 
 .164 ـ 162 ، ص1 ، ج تفسيرالطبري:بهرجوع كنيد  پيرامون همة اقوال مذكور .1
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   مفسران مسلك

 يعني كسي را بپرستيد كه زمـين را بـراي شـما بـستري     »الذي جعل لكم األرض فراشاً  «
 يعني او كـسي اسـت كـه        »ماء بناء والس« . در آن قرار داد    زندگي و   گستراندننيكو براي   

ن را  آ همانند نظام ساختمان بنا نهاد و اجرام         ،آسمان را با نظمي منسجم و به هم پيوسته        
م نظم داد و با قانون جاذبة عمومي نگه داشت تا بر زمين نيفتند و تا                بيني  ميهمانگونه كه   

   . ديگري برخورد نكنندبا هيچ كدام ،فرا رسيدن روز موعود
كسي است كه   ، يعني او همان     » به من الثمرات رزقا لكم     رج من السماء فاخ   و انزل «

تغذيـه شـوند و بـه       ها    از آسمان باراني را فرو فرستاد تا زراعت آبياري شود و روييدني           
ـ   مي  و دبري  مي وسيله آن محصوالتي را به ما داد كه از آن سود           هللا  فـال تجعلـوا   « ؛دخوري

را امثـالي بـراي خـدا قـرار ندهيـد و             آنهـا ا نپرستيد و    رها    پس بت » ونعلمانداً و انتم ت   
معبـود خـود    ـ  دانيد  مي اين كار رانادرستيدر حالي كه  ـ  عالمان ديني و راهبان آنان را

و زمين   نهااچه كسي از آسم   « : و همين شما بوديد كه در جواب پرسش خداوند         ،نگيريد
 » نيـست  ]اهللا [ جز خـدا   او،« :تيد گف »؟كند  مي شما را روزي داد و چه كسي امور را تدبير         

  !؟طلبيد  ميجوئيد و ياري  ميخوانيد و از غير او شفاعت  ميپس اكنون چرا غير او را
او كسي اسـت كـه زمـين را         « مشركان و ملحدان     ، اي كافران  :تفسيرهمين  نزديك به   

و « مادي و معنوي قـرار داد         يعني مركزي براي تربيت در همة اشكالِ       »براي شما بستري  
 برافراشته قرار داد تا شما را حفظ كند و فرو نريزد كـه شـما را نـابود                   »آسمان را سقفي  

 در  ؟ زيرا در آسمان خير فـراوان اسـت و بـراي چـه نباشـد               ؛ هرگز باطل نيانديشيد   .كند
 ،پس به وسـيلة آن    «آبِ باران را شكل داد       ، و در آن   » آبي فرو باريد   ،از آسمان «حالي كه   

 شـما و بـراي ديگـر        چهارپايـان  و براي    » براي شما  وزيرها    يوهاز انواع محصوالت و م    
ـ شما از آنان سزاوارتر بـه آن هـستيد پـس چگونـه      اينكه  جز ، قرار داد  ،موجودات راي ب

 بنابراين شايسته نيست كه براي خدايي كه چنـين و           ؟دهيد  مي قرارچنين خدايي شريك    
 از  گروهـي يـست كـه      و شايـسته ن    »شـريكاني قـرار دهيـد     «چنان كرده و چنـين اسـت        

 ؛ شما نيست  جايگاه و پيشگاه   شايستة   ، اين كار  ، چه ؛فرومايگان را ارباب خود قرار دهيد     
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 و از دانايانِ راه يافتة هدايت شـدة متوجـة زوايـاي مـسأله و                »دانيد  مي در حاليكه خود  «
  .ديقضايا هست

او كـسي   « ، ايمان دارنده به وحدت ذات و صفات و افعال          اي مؤمنانِ  :تفسيري ديگر 
تـا در آن   ، و بـساطي و گهـواره اي كامـل   »است كه زمين را براي شما بستري قـرار داد       

 يعني فـضاي متـراكم سـبزِ        »ي قرار داد  ئنابو آسمان را    « ،بخوابيد و بر آن استراحت كنيد     
 يعنـي آب بـاران   » آبـي ،و از آسمان«قرار داد ـ زمين  ـ تان   خانةبراي آبي را مانند سقف 

 تا به خاطر رأفت بـر شـما و بـر زنـدگي و               »باريد فرو« از زمين است     ن آ  منشأ هر چند 
پـرورش داد تـا     ها     ميوه ، از اين رو به وسيلة آن      ، كار را بر شما آسان گرداند      ،راحتي شما 

گزنـدي   ، محبـوب هـر جانـداري اسـت        كه امرِ  ، تا به بقاي شما    ، براي شما باشد   روزي
تان و اين خـداي آفريننـدة همـه          جتماعي پس اين خداي ناظر در امر تكويني و ا         ،نرسد

شـما را بـا    ـ  است و زندگي جهانكه موجب بقاي شما در اين  ـ  علل و اسبابِ فراوان
 آخرت و كسب فـضائل      جهان برتر و    زندگيبه  » ًفال تجعلوا هللا أندادا   « :كالم و سخنش  

ترده كند تا به زندگي كامل و سراي گس         مي دعوتجهان   براي آن    زندگي پاكيزه و جلب   
 و از  شـما  كه او از شـما و از عبـادت  »دانيد  ميو شما«و سرشار از سعادت آخرت برسيد       

 پس  ؛نياز است  و زمين بي   نهااواسطه قرار دادنِ علل و اسباب و از آفرينش نياكان و آسم           
  .استشما براي  آنهاهمة 

رش پـرو  همانا خداوندي كه شما را با دست خود آفريـد و             :نزديك به تفسير مذكور   
 است كه پرستش شود و غير او پرستش نشود و همتايان        سزاوار ،نيكو پرورش داد   و   داد

مـشترك ميـان   هاي   بر آن نعمتافزون ـ   و اضداد براي او قرار داده نشود و او همچنين
زمين را براي شـما بـستري قـرار         « زيرا   ؛شايستة پرستش است  ـ   شما و ديگر موجودات   

 نه كروي و به خاطر حفاظـت از شـما       ، زمين را پهن   ،ما ش  و به خاطر توجه در حق      »داد
 اشكالِ آسماني ساخت و به خـاطر منزلـت شـما و       شكل و نه به     گستردهآن را به شكل     

هر چند كه ديگـران هـم از ايـن          ـ    برايتان و نه براي ديگران     ،رفتاري در حق شما    خوش
 پس شـما و     ؛بي فرو فرستاد  ي قرار داد و از آن آ      ئانآسمان را ب  ـ   كنند  مي استفادهها    نعمت
منتهي بـه شـما از      اسباب  او آفريدگار شما و آفريدگار       اينكه    در ،ماديهاي    آفريدهديگر  
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 زيـرا همـة     ؛ مشترك هستيد ولـي شـما متمايزيـد        ،هاست و نطفه ها     جنين ، مادران ،پدران
پـس بـه   « بـراي شماسـت   ،فرستادن آب از آسـمان وآفرينش زمين و آسمانِ خاص و فر  

 نخـست بـه     ، از ايـن رو    ؛» براي شـما باشـد     روزيپرورش داد تا    ها     ميوه ، آب وسيلة آن 
 نزديـك بـه شـما در فايـده     ايجادي و دوم امدادي و سوم إعداديِهاي    خاطر اين نعمت  

 بنابراين با رجـوع     ؛ قرار دهيد  نيهمتايااو   شايسته نيست كه براي      ،بردن و فايده رساندن   
   سركـشي  ،ستم ، زيرا كه اين كار    ؛ني قرار ندهيد   خود براي او همتايا    به انصاف و مروت، 

در حـالي كـه خـود پـس از      ؛ انسانيت استراهت و از ر خروج از فط، خواري ،نافرماني
 فرجامتـان و    ، آغازتـان  ، حالتان ،ان و بعد از تدبر در كارتان      تمراجعه به كنه وجودي خود    

   .زندگيتان همة اين امور را خواهيد دانست
  
   حكيم الهي مشرب

 منافع گـسترش    ، در نتيجه  » قرار داد  يو كسي است كه زمين را براي شما بساط و فرش          ا«
شما غايـت    اينكه   رسد بدون   مي  منافع زمين با خير فراوانش به شما       . به شما رسيد   زمين

 از آن تر و برتـر  زيـرا شـأن او گرانقـدر   ؛باشيد ـ  تبارك و تعالي ـ  و هدف نهايي فعل او
   »آسـمان را  « همچنـين    .شـود  توجيـه و تفـسير       ، پـست  داف با اين اهـ    اواست كه افعال    

   و از   »از آسـمان  «شـما قـرار داد و خداونـد         سـر    بـر    »بنـايي «كه همان جسم كلي است      
 قابلهـا  و ايـن علـل و عوامـل نـاقص و     »به وسيله آن  «و   »آبي را فرو فرستاد   «جهت باال   

 شـما   بـراي  و   سـد ر   مـي   كه به دسـت شـما      »پرورش داد ها     را براي شما از ميوه     روزي«
 ايـن علـل و      هماننـد  اين امـور و      ظاهر »و شما  «يابد  مي  و به شما پايان    شود   مي مصرف

  .»دانيد مي«اسباب را 
ــه   ــك ب ــين نزدي ــسيرهم ــه « :تف ــالي ك ــا»در ح ــين  ي حق ــات و ع ــياء و ماهي   ق اش

براي خداوند همتايـاني قـرار      « در اُلوهيت و صفت و فعل و عبادت          ،»دانيد مي«ذوات را   
   .»ندهيد
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  مسلك متكلمان

 و به خاطر شما اراده فرمود كـه         »آن كس كه زمين را بستر و فراشي براي شما قرار داد           «
 و سـقفي بـراي شـما ماننـد سـقف            »و آسـمان را بنـايي     «زمين را پهن و گـسترده كنـد         

اي ديگـر آب را      با اراده پس از آن،     .» آبي فرو فرستاد   ،و از آسمان  «هايتان قرار دهد     خانه
لـذا بـا     ؛اراده فرمود كه شما را رزق و روزي دهد         ، سپس بعد از آن    ،ا فرو فرستاد  بر شم 

  اي و پنهان و پوشيده در دل آن بگونـه         از ثمرات موجود در زمين       ،توسل به سبب مزبور   
بـراي او همتايـاني    ـ  دانـسته  ـ   پس در مقام پرستش؛روزي و رزقي برايتان فراهم آورد

  .چهارپايان و حيوانهانه دانيد   ميها شما البته اين را تن؛قرار ندهيد
  

  مشرب عارف

آسـمان را   « و همچنين    »زمين را براي شما بستر و فراشي      «ض  رَع به تبع و     »آن كس كه  «
ـ  ،از آسمان « به وسيلة ارادة فانيه در ارادة كليه         »بنايي قرار داد و     بـه   » فـرو فرسـتاد و     ي آب

 در همـة    » پـس  ؛زي و رزقي فراهم كرد     رو ،به وسيلة آن آب   « به تبع و مجاز      ،گونه همين
سرّ و  طبع گرفته تا مقام     مراحل وجودتان در تمامي لطايف موجود در وجودتان از مقام           

م  كـه مظـاهر عـالَ      » در حالي كه شـما     ؛ندهيدقرار   همتايان   ،براي خداوند «خفي و اخفي    
 طـور   همـان د،  يابي  مي ؛ و در  دانيد  مي داند،   مي  همانگونه كه خداوند تعالي    ،حقيقي هستيد 

  .يابد  ميكه او در
را بـراي شـما بـستر و فراشـي و           « بـدن    »آن كس كه زمينِ   « :تفسيرهمين  نزديك به   

 نفـس  »از آسـمانِ « بر آن قرار داد و »را بنايي«كه همان نفس است  ،   متعلق به آن   »آسمانِ
 قواي   و فضائلِ علمي و عملي و      »ها ن از ميوه  آ پس به وسيلة     ؛را فرو فرستاد  « عقل   »آبِ«

  شـما   در همـة مراحـل معـاشِ روحـي و جـسمي            »رزقي را براي شما   «حيواني و نباتي    
همچنانكه در انسان كبير همتايي براي او  ـ   در همة اين مراحل داخلي» پس؛فراهم كرد«

 عمومِ نفيِ همتايان » در حالي كه شما؛براي خداوند همتاياني قرار ندهيد« ـ  وجود ندارد
  .»دانيد مي«ض همتا براي خداوند تعالي را و اضداد و امتناعِ فر
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آن پروردگاري را بپرستيد كه شما را و كساني را كـه پـيش از شـما                 « :تفسيري ديگر 
 »را فـراش و آسـمانِ     « مـادر    »براي شما زمينِ  « شما را آفريد و      » آن كس كه   ؛بودند آفريد 

 از  ، پس بـه وسـيلة آن      ؛را نازل كرد  « نطفه   »آبِ« پدر   »بنايي قرار داد و از آسمانِ     «را  پدر  
 كـه همـان ارزاق يـا فرزنـدانِ موجـود            »رزقي را براي شما   « كه فرزندان هستند     »ها ميوه

 كه شما   ي پروردگار » پس براي خداوند   ؛قرار داد «هستند  هايي براي پدران گذشته      روزي
 »همتاياني قرار ندهيد در حـالي كـه شـما         «را بر اين شيوه پروريد و بر اين روش آفريد           

  .»دانيد مي« و پرورش خود را زندگيمراحل هاي  گي آفرينش و دگرگونيچگون
  
  طبيعي حكيم مسلك

بسيار فراوانِ  هاي     و ديگر سرزمين   مكني  مي  كه اكنون بر آن زندگي     »آن كس كه زمين را    «
 م از آن باال رويمي تا بتوان»فراش و بستري براي شما قرار داد« در جو نامتناهي را موجود

 و كـرة  »و آسمان را« زير پا نهيم ،است آن الزم    كارگيري  بههر صورتي كه در     و آن را به     
قـرار داد و از     « و سقفي بر آن و بر هـر زمينـي            »بنايي«بخاريِ مسلط بر آن و بر شما را         

 كهربـائي كـه از آن بـه زمهريـر يـا فـضا يـا                  گازيِ پر از اجزاء     و از كرة بخاريِ    »آسمان
  برخاسته از سطح درياها كـه نخـست ريـزْ          »آبي را « شود،   مي تعبيرها    اتمسفر يا ديگر نام   

 باال به سبب برخورد با يكـديگر  بخارهاي ابر گونة متراكم شده و سپس در سطوح يخيِ 
   دهـد    مـي  پـرورش هـا      ميوه ،بارد و به وسيلة آن      مي بر زمين «آيند    مي به شكل قطراتي در   

   ،مـين هـستند و گـويي كـه در آن          محصول ز ها     اين ميوه  ، لذا ؛» براي شما باشد   روزيتا  
   ؛انــد ه پديــدار شــد، و ســپس بــه وســيلة بــارانِ فروريزنــدهانــد هبــه شــكلي پنهــان بــود

و بـر اسـاس قـانونِ     ـ   زمين پخش هـستند  در بيرون و درونِ،ها  ميوهي اجزا،از اين رو
 از زمين به دست ـ  نوايي وجود دارد  نوعي سنخيت و هم،كشش كه ميان اجزاء و هسته

 سر ريزِ فيض الهـي      ،از غيب بيايند و يا خارج از علل و اسباب طبيعي           اينكه    نه ؛آيند مي
   .باشند

 و مانند ديگر اقوامِ گذشـته       »براي خداوند همتاياني قرار ندهيد    «بنا بر آنچه گفته شد      
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  غير خـدا را    ، زيرا مردم از آغاز كار     ؛ از او تا زمان نزول قرآن نباشيد       پيشاز زمان نوح و     
 ديگـر   .خواند  مي  آنان را به پرستشِ خداوند تعالي فرا       ، نوح ،دليل به همين    ؛تيدندپرس مي

و هـا      طلـسم  ،مـردم  برخـي از آن      .كردنـد   مـي   نيـز چنـين    )ص(پيامبران تا آخرين پيامبر   
و مظـاهر خـاص     ها    اي پديده   دسته ؛پرستيدند  مي خود را ي  نهاا گم بنابرمجرّدات موهوم   

  هـستند پرسـتش    فرشـتگان كردنـد شـكل و صـورت          مـي  خود و ستارگاني را كه خيال     
الت چـين   ابرخي از آنان در سرزمين هند و برخي ايـ          :شود   مي گفته  كه آنجاكردند تا    مي

 تـا نوبـت بـه    ؛جـستند   مي تقرب،آلت تناسلي مرد و زن    آب و يا     ، عدد ،با پرستشِ آتش  
ي  عمرو بن .شبه جزيرة عربستان رسيد   در  را»هبـل « نخـستين كـسي بـود كـه بـت      لحـ 
 در .بـه مكـه آورد   ـ  در آغاز حكمراني شـاپور ذواألكتـاف   ـ  بازگشت خود از سفر بلقاء

  در قـرآن كـريم اشـاره        آنهـا معروفي بود كه بـه برخـي از         هاي    ميان قبايل عرب نيز بت    
   در ميـان    »يغـوث « ، در ميـان بنـي هـذيل       »سـواع « ، الجنـدل  مـة  در دو  »ود« :شده اسـت  

 »الت« ، در سرزمين حمير در ميان ذي كـالع        »نَسر« ،يان همدان  در م  »يعوق« ،حجذْبني م 
زّي « ، در يثـرب در ميـان خـزرج        »ةمنا« ،در طائف در ميان ثقيف     در ميـان كنانـه در       »عـ 

 قُصي جد رسول ، برخي تواريخ نقلِ بنابر .مروه  بر صفا و   »نائله« و   »ساف« مكّه و    اطراف
 تـاريخ ايـن اباطيـل را        »و شـما  «داشـت     مي ازبها     آنان را از پرستش اين بت      )ص(اعظم

 و نيز آگاه هستيد كه از كجا آورده شده و به دست چه كساني در خانـه خـدا                    »دانيد مي«
   1.اند هقرار گرفت

                                                 
 .122 ـ 115 ، ص2 ، جر المتألهين صد، تفسير القرآن الكريم، 114 ، ص2 ، ج التفسيرالكبير:رجوع كنيد به .1
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   بيست و سوم و هآي
  بقره هبيست و چهارم سور

 

بٍ مينا فَأو إن كْنتُم في ربدلَي عا نَزَّلْنا عسورةٍ توا بِم

نْ مونِ اهللاِ إنْ كُنْتُممنْ دكُم مداءعوا شُهو اد هثْل 

ار الّتي اتَّقوا النّفَعلوا  تَفْنْو لَإنْ لََم تَفْعلوا  فَ،صادقين

ل تدةُ اُعجارو الح ها الناسقُودلكافرينو  

 اي سوره ، ترديد داريدفرو فرستاديمو اگر در آنچه بر بندة خود «

    و گواهان خود راگوييد  مي چنانچه راستدن بياوريآهمانند 

كه هرگز نخواهيد  ـ  پس اگر چنين نكنيد.فراخوانيد ـ غير خداـ 

هاست و  و سنگ انسانها، از آتشي بترسيد كه هيزم آن ـ كرد

  »!براي كافران آماده شده است
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  واژگان و صرف

  مبحث نخست

  »امر«پيرامون هيئت 
  .گذشت »أمر« و مفاد »عبد« ،»نزول« ،»ما« ،»ريب« ، شرطيه»إنِ« مباحث ،پيش از اين

كتابهـاي   در »أمـر « تعريف مشهورِ ،كنيم  مياشارهبه آن  فشردهبه طور  اينجا در   آنچه
 هيئـت امـر بـه معـاني     :گوينـد   مـي كـه اصـولي اسـت   هاي  دانشنامه و در برخي از  ادبي

   .اند ه به اين آيه استشهاد كرد براي آنو است »تعجيز« آنها از جملة آيد؛  ميگوناگوني
 گوناگونيهاي     ولي براي انگيزه   ؛ تنها براي يك معناست    ،هيئت أمر  حق اين است كه   

 ؛ شـد بحـث  در اين خصوص پـيش از ايـن   .به كاربرد آن دارندبستگي و همگي   آيد    مي
   1.به دست آوريدما  أصولي دانشنامة از راشروح آن م

  

  مبحث دوم

  »سوره« ةپيرامون كلم
 سـاختمان بـه سـمت        و آنچـه از     شـرف  ، فـضل  ، مجد ، رفعت ، به معناي منزلت   »سوره«

                                                 
 .77 ، ص2 ، جتحريرات في األصول .1
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  .ديوار و قطعة مستقل استهاي  اي از رگه  رج و رگه، عالمت،رود  مي باالآسمان
 ، سور:نيز گويشي از سوره است و جمع آن ـ  با همزه ـ   سؤْره: آمدهالموارد اقربدر 
   1. سورات و سورات است،سور

و  .منزلت اسـت مجازي به معناي  معناي در ـ  با ضمه ـ   سوره: تاج العروس آمدهدر
 و اين شـعرِ     جايگاه باال و رفيع دانسته است      سوره را خاصِ     »الفرق«السيد در كتاب    ابن  

؛ آيـا نديـدي خداونـد تـو را          ةأ لم تـر أن اهللا أعطـاك سـور         « :آورد كه   مي نابغه را شاهد  
 و در   2. داده اسـت    شرف و رفعت   گويد، يعني   مي  جوهري  و ».جايگاهي رفيع داده است   

اي  مرحلـه و  زيـرا جايگـاه      ، است  شناخته شده  معروف و  ، سوره از قرآن   :القاموس است 
   3. جدا از ديگري استاي است كه پس از مرحله
: گويـد    مـي   و أزهـري   .اي از قرآن اسـت      ما قطعه  قرآن پيش سوره  : گويد   مي ابوالهيثم

 آنجـا  فضالً گرفته ولي از      ت سؤراً به معناي أفضل    قرآن را از أسأرت   ه  سورگويا ابوالهيثم   
ـ م« آن ماننـد همـزة     ة همز هتكرار شد  فراوان   در سخنان و قرآن   اين كلمه   كه   افتـاده   »كلَ

درجـه و   كـه  ه سوره ناميده شددليل سوره در قرآن به اين  : در المحكم آمده است    .است
 آن را به معناي     اند  هساني كه آن را با همزه خواند       و ك  . ديگر است  مرتبهبه سوي   اي   مرتبه

 همچنين  .كنند  مي  همزه را ترك   ،اء در اين كلمه    بيشترِ قرّ  .اند  هبقيه و بخشي از قرآن گرفت     
المال باشـد كـه     ة از سؤر  تواند  ميبرند    مي  نام از آن اي كه در قرآن       سوره :گفته شده است  

   4.حذف شده استفراوان همزة آن به خاطر تكرار 
وره به خاطر شباهت بـا      س: گويد   مي ديگران به نقل از     البصائر در   »القاموس«صاحب  

ر و   سزيرا همانگونه كه سور و ديوار شـهر        ؛ناميده شده است    ، شهر به اين نام    )ديوار(و ، 
   5.دهد  ميكند سوره نيز آيات و احكام را در خود جاي  ميآن را احاطه

                                                 
 .556 ، ص1 ، جالموارد اقرب .1
 .283 ، ص3 ، جالعروس تاج :رجوع كنيد به .2
 .527 ، صالمحيط القاموس .3
 .283 ، ص3 ، جالعروس تاج .4
 .همان .5
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ظران و صـاحبان ذوق وجـود دارد و هـر كـسي             اقوال ديگري از صاحب ن     اينجادر  
   1.داند  مين معانيآ يكي از دليل به ،نامگذاري سوره را به اين نام

اي وجـود     پيش آيد كه در بررسي اين اختالف نظرهـا فايـده           گمانممكن است اين    
 ، عهـد ،در نذر ـ   فقهيو ثمرةافزون بر وجود فايده  اينكه  براي؛ نيستولي چنين .ندارد

اي در    قرائـت سـوره    وجـوبِ در   ، اخبار وارده  بنابراي و يا     گرفتن در قرائت سوره   اجاره  
 يـا كفايـت      بخشي از قرآن است    ، زيرا سوره  ؛كند  مي  از قرآن كفايت   اي قطعهنماز كه آيا    

بـه مبـارزه   تحـدي كـرده و    ،»سـوره «قرآن در اين آيـة شـريفه بـراي آوردن         ـ  . كند نمي
اي  اي و بخشي را آورد ولي ممكن نباشـد سـوره            قطعه و چه بسا بتوان    ،فراخوانده است 

كنـد و    بر يك يـا دو آيـه صـدق نمـي           »قطعه«  و »بخش«مگر آنكه گفته شود كه      . بياورد
  پس اگر جـايز باشـد كـه سـه آيـه ماننـد آن آورده شـود                  ؛سه آيه الزم است    ،دست كم 

ثر داريم كه از سـه  اي مانند كو  زيرا در قرآن سوره؛اي در نظر گرفت توان آن را سوره  مي
   .كند آيه تجاوز نمي

لـه و دوم در      موضوعدر   ، نخست :مسأله مطرح است   دو اينجادر   اينكه   گزيده سخن 
گذاري  تسميه و ناموجه.   

هـاي     ظاهر اجماع مسلمانان بر اين است كه سوره همـان قـسمت            :اما مسألة نخست  
   .معين در قرآن است كه در دست مسلمانان است

توان از ظـن و گمـان        دارد و نمي  نوجود  اي   نظر فايده  اين اختالف در   :دوماما مسألة   
 ممكن است ، همچنين».همانا برخي گمانها گناه است   2؛ثمإإن بعض الظن    « زيرا   ؛پيروي كرد 

جـايز  شـك   بـي  كـه در آن هنگـام    ،كه وجه تسميه به إسناد آن به خداوند تعالي برگردد         
گردد    مي  به اين بر   »سوره«اي تسمية سورة قرآن به       ذكر مناسبات و وجوه بر     زيرا ،نيست

 ايـن    آن و معنـاي   آن در قرآن به اين دليل يـا آن دليـل اسـت                بر »سوره«كه اطالق واژة    
اي تخمـين و حـدس        گونـه  ، نـه آن را و ايـن       ، اين را اراده كرده    ،است كه صاحب كالم   

                                                 
 .101 ، ص1 ، ج البحرالمحيط،97، ص 1 ، ج الكشاف:رجوع كنيد به .1
 .12  /حجرات .2
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را اقتضا كنـد كـافي      چيزي   ،احساسذوق و    اينكه   تنها است و    تاريكي  در تيردليل و    بي
 چيزي ، به سوره،شايد متكلم در تعبير خود از بخش يا قطعة خاص اينكه نيست به دليل

روشـن  چنانچـه    ، او نزديك باشد   ذهن ما به دور و به مقصود واقعيِ       از  را قصد كرده كه     
   .است
  اشخاص بسياري را در اين صحنه و آن مشاجره ذكـر           ،باب ذوق و صاحب نظران    را
شمارش آنها ـ پس از دريافت سرّ كه  ستا  هو هر كسي به ذكر مناسبتي پرداخت ،اند كرده

 پس آنچه كه قطعي و مسلّم است اين است كه سوره .براي ما اهميتي ندارددليل آن ـ  و 
در قرآن همان بخش و قطعة شناخته شده بر حسب اطالق و وضع ثانوي است و هـيچ                  

  .د وجود ندار، در اين موضوعخدشهوجهي براي 
  

  مبحث سوم

  »شهداء«كلمة  و »دعاء«پيرامون كلمة 
   ،تـر و ظـاهرتر     معنـاي روشـن    فريـاد و صـدا زدن و         ، به معناي كمـك خواسـتن      »دعاء«

  داخـل   در مفهـوم لغـت       ، نـدا كننـده    طـرف  كمـك خواسـتن از       1.همان صدا زدن است   
اسـت  نادرسـت   ، صيحه و فرياد به ندا باشد و تفسير دعاهدف البته ممكن است    .نيست
و مطلـب پـس از روشـن شـدنش آسـان             . و دعا متعدي است    ، صيحه و فرياد الزم    زيرا
  .است

ال : قاعدة قياسـي در جمـع صـفات كـه عبارتنـد از     بنابر ـ  شهداء لَـة  ، فُعـل ،فَع فُعـ ،   
ل  ـالء  ،فَواعـفعيـل بـه معنـاي     فُعـالء بـراي جمـعِ   . شـهيد اسـت  عجمـ  ـ  و أفعـالء  فُع   
اي ناصـر   نـ عناي شاهد و عليم به معناي علم و نصير بـه مع            پس شهيد به م    آيد؛   مي فاعل
   2.است

جمـع  بلكـه بـراي     آيـد    نمـي  به معناي فاعل     تنها براي جمع  حق اين است كه فُعالء      
                                                 

 .337 ، ص1 ، جالموارد اقرب :رجوع كنيد به .1
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و شـايد در     . و عظـيم   ء كرماء و كريم و عظمـا      ،مانند شرفاء و شريف   آيد     مي يلعقِ ف لمط
» صـرف «بخش  در  اين رو آنچه     از   .طور است  شك همين  اين موارد بيشتر باشد، بلكه بي     

   .باشد  مي نادرست1، به معناي فاعل استبراي فعيل آمده است كه المنجد
 شـهداء و بـه   جمـع آن  ـ  به كسر شـين  ـ   شَهيد و شهيد: آمده استالموارد اقربدر 

 و  ، نيـست  پنهانكه چيزي از علمش     است  كسي  و   ، است  در شهادت   امينِ ،معناي شاهد 
  2.ة در راه خداستنيز به معناي كشته شد

ماضي آن   اينكه    عجيب 3.مده است آ به معناي خبر قاطع      الموارد  اقرب  در »ةشهاد«اما  
   4.ساكن العين آمده است »شهادت داد« يعني ةشَهد شهاد

هستند، بنـابراين    امينانِ در خبر     ،شهداء اينكه   ماند و آن    مي باقي اينجا پرسش در يك  
 و  چيزي بر   آگاهشهداء جمع شاهد به معناي حاضرانِ        ، از سوي ديگر   .از خبر دهندگانند  

 زيـرا   ؛بينند و اين به حسب ماده با آنچه گذشت تفاوت دارد            مي كساني هستند كه آن را    
 مصدر شَهِد به معناي خبر دادن و اداي شهادت است و شُـهود مـصدر شَـهِد بـه                    ةشهاد

بـه معنـاي    ،معنادو به هر  نظر  آيد     مي  آنچه از لغت به دست     بنابر »شاهد« .معناي حضور 
تـر ايـن    قوي ـ  همچنانكه روشن است ـ   اين معنا هر چند شدني است ولي.شهيد است
   . به معناي خبر دهنده استاست كه

 كه  طور  همان زيرا   ؛ مجمل و كلي است    ، آنچه گفته شد آية شريفه در اين مقام        پايهبر  
صحيح است كـه آنـان را بـه          ، دعوت كند  »خبر دهندگان «ممكن است آنان را به آوردنِ       

توجـه   مـورد    ، اين مشكل هر چند در كلمات مفسران       . نيز دعوت كند   »حاضران« آوردنِ
پس غفلت   ؛رساند  است ولي به مقصود مورد نظر در اين مقام نيز زياني نمي            قرار نگرفته 

  .نكن
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  مبحث چهارم

  »اتيان« و »صدق« ،»دون« اتپيرامون كلم
  ظرف و ؛تر است   يعني رتبة او از وي پايين      ، هو دونه  :گويي  مي ، نقيض فوق است   »دون«

 بـه و  ؛تـر اسـت   از آن پـايين ايـن   هذا دون ذاك يعنـي   :گويي  مي ، به معناي پايين   آيد مي
سر  معناي پشت    و به  ؛ مشي دونَه يعني جلوي او راه رفت       :آمده است، مانند   جلو   يمعنا
در تـضاد بـا معنـاي    ــ    و ؛ستــ ر او نش  ـ  يعني پشت س    ، قعد دونه  :شود   مي  گفته ،است
 به معناي شريف و نيز      و ؛ همچنين معناي غير هم دارد     آيد؛   مي به معناي فوق  ـ   ستـنخ

 يعني چيزي    شيء دون  :شود   مي  هنگامي كه گفته   آيد؛   مي به معناي ضد آن يعني خسيس     
 ؛اسـت  يعني چيزي پست و از چشم افتـاده       ، شيء من دونٍ   : همچنين ؛پست و بي ارزش   

 حـذف و    »مـن « گاهي نيز    ؛رود  مي بسيار به كار   »رجلٌ من دونٍ  «ي اصطالح   در زبان عرب  
   1.شود نمي فعلي مشتق ، از اين.شود  ميصفت كلمه ،دون

 بلكه به معناي غير به ، غير نيست  به معناي مطلقِ   »دون« كه   رسد   مي  به نظر  و چه بسا  
و          »دون« پستي است كه در اين صورت        همراه پست و از دنـو قـرب اسـت و از       از دني

 ؛ بـه شـيء اسـت   نزديـك  از بـاب يكـي از مـصاديق    ، آن بر فوق و پشت     گفتن ،اين رو 
 بر چيز پست و بي ارزش به خاطر اين است كـه ايـن كلمـه                 »دون« گفتن كه   طور  همان

كه البته  شود     مي گفته» دون« بر شريف نيز     و .شود   مي گاهي از دنو و گاهي از دني گرفته       
 كه طور همان ؛ و استهزاء باشدريشخندك است و چه بسا كه از باب     بسيار اند  ،اين مورد 

   .شود  مي الماس گفته،به شخص سياه
   »مـن « ايـن كلمـه اگـر بـا          : اخـتالف نظـر اسـت      »دون«در مبني و يا معـرب بـودن         

   يا به خاطر مـن و يـا بـه خـاطر مبنـي بـودنش اسـت و                     آن و جرّ شود     مي مكسوربيايد  
   البته اين كلمـه بـه عقيـدة برخـي از نحويـان              . بيشتر مفتوح است   ايدياگر مجرّد از من ب    

  ايـن اسـاس     بـر قـراءات   اي   پـاره  2؛گيرد  مي حركتهاي مختلف  ،بر عوامل بنامانند اخفش   

                                                 
 .361 ، ص1 همان، ج .1
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   1.بنا شده است
نقل ديـدگاههاي مختلـف،     دو و     و معناي آن   »كذب« و   »صدق« سپس بحث پيرامون  

   .اهل آن پنهان نيست چنانكه بر ـ اليإن شاء اهللا تع ـ خواهد  ميجايگاه ديگري
 و أتـي    آيد،  مي الزم و متعدي  است،   ةً مصدر أتي يأتي أتْياناً و إتياناً و مأتا        ،»تيانإ«اما  
 ، اسـت »ت« يا »ايت« ، از آن امرِ. در مكان حاضر شد: أتي المكانَ، كار را انجام داد   َ:األمر

  : گويد  مي شاعر. مانند قِ قيا قوا2 ت تيا تُوا تينَ:شود  ميبه اين شكل صرفو 
                         وفلي آلَ ع م لي جماتهعةً فَانْد  

   3».خاندان عوف را نزدم بيار و همگي آنان را فراخوان«             
  

  مبحث پنجم

  »لن«پيرامون كلمة 
 اسـت    ولي أقوي اين   ؛ استقبال و نفي است    ، حرف نصب  »لن«قول مشهور اين است كه      

 و هـيچ    بـسيط اسـت   و   حرفي وضـع شـده       ، ديگر حروف موضوعه   بسانكه اين حرف    
وجـود   ـ   از اخـتالف معـاني و آثـار   پس ـ   ارجاع برخي از حروف به برخيدليلي براي

  : اختالف نظرهايي وجود دارد، در مجموع،در مورد اين حرف .ندارد
 ، زيـرا ايـن دو  ؛ اختالف ميان رأي مـشهورِ علمـا و خليـل و كـسائي اسـت             :نخست

 خليـل و   نظـرِ ، دليـل  نارسـائيِ . تركيب شده اسـت   »أنْ« و   »ال«معتقدند كه اين حرف از      
كند و در رد اين دو نفر نياز به هـيچ دليلـي مثـل آنچـه ابـن هـشام در                        مي كسائي را رد  

 در صـورت درسـتيِ      :گفته است  آنجا سيبويه در    . به نقل از سيبويه آورده نيست      ،»مغني«
زيـداً لـن   « بـا اينكـه،   ؛» ال أن أضـرب   اًزيد« : بگوئيم بايد بتوانيم  ،يل نقل شده  آنچه از خل  
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شاهد بر بطـالن     ، پس منع قول اول و جايز دانستن قول دوم         ؛اند  ه را جايز دانست   »أضرب
   1.نظر خليل است

 كه ايـن    است اي ريشه او پيرامونِ    سخن اين است كه     اشكال موجود در اين استدالل    
 معنـاي خـاص و اثـر    بـه  ـ   و اين با اختصاصِ كلمة فرعيشده استلغت از آن گرفته 

 و جواز آن تقديم معمول آن بر آن در اصل    مانند جايز نبودنِ   ؛منافات ندارد ـ   مخصوص
  .پس درنگ و انديشه كن ،در فرع

 بـدل  ، وي معتقد است كه نونِ لن. ميان نظر مشهورِ علما و فرّاء است،اختالف ديگر 
   ابـدالِ نـون بـه الـف اسـت      ، آمده كه نظر معروف   »مغني« در   و آنچه  2. است »ال«از الف 

 زيـرا حـذف نـون       ؛ نيـست  نيكو و درست   3ـ نه الف به نون   ـ  » لنكوناً« و   »لَنَسفعاً«مانند  
 »العقـده «  امر رايجي است و شارحانِ     ، به ويژه در اشعار    ،تأكيد خفيفه و ابدال آن به الف      

   4. بدل از نون است، كه الفاند هداد  احتمال»قفا نبك«در قول شاعر 
 وي در كتـاب خــود  ؛ اخـتالف ميـان رأي مـشهورِ علمـا و زمخـشري اسـت      :سـوم 
نفي ابـد و    براي  ـ   معروف است ها    طلبههمانگونه كه ميان    ـ  » لن« : آورده است  األنموذج

هرگـز امـروز بـا انـساني سـخن           5؛لـن اُكلّـم اليـوم إنـسياً       « اين نظر را آية      .استهميشگي  

   7.سازد  مي باطل».كنند هرگز آن را آرزو نمي 6؛لن يتمنّوه أبداً« و آية ».يمگو نمي
   بـراي اسـتغراق زمـاني و زمـان          »لـن «ايـن اسـت كـه          اول استدالل به آيـه   شكال  إ

  ايـن اسـت كـه         دوم و اشـكال اسـتدالل در آيـه        . اسـتغراق زمـاني اسـت      ،است و آيـه   
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   و اگـر صـرف      . دليـل اسـت    يازمنـد ن ،ابـد و هميـشگي     آري ؛اسـت فراوان  امري   ،تأكيد
 اين مسأله نياز به تأمل      .دبو   امر بر عكس   ،شد  مي  موجب نفي ابدي آن    »ال«اشتراك آن با    

   .دارد
وي بر ايـن     ؛ي مشهور علما و زمخشري وجود دارد      أ ديگري هم ميان ر     نظرِ اختالف 

   1. براي تأكيد نفي است»لن«باور است كه 
دو متبـادر بـه     به حـسب آنچـه از آن  »ال« و به »لن«به  بين نفي انصاف اين است كه     

لي در مـورد تأكيـد و يـا گهگـاهي در مـوارد              اوبنابراين   ؛ فرق وجود دارد   شود   مي ذهن
،  بر حسب كاربردهـا    ، مانند اين آيه   ، در اين مواضع   ،دليلادعاي ابديت است و به همين       

 ».رسـيد، انفـاق كنيـد      گز به نيكـي نمـي     هر 2؛لن تنالوا البر حتي تنفقوا    « :و آيه  .آيد   مي مختلف
    .دليلي بر بطالن نظر اول و نيز تأييدي بر نظر دوم است

    ابـن عـصفور     گروهـي، ماننـد    ؛ اخـتالف ميـان دو دسـته از آنـان اسـت            ،يكي ديگر 
   حـق ايـن اسـت       و 3.»لن تزالـوا كـذلكم    « :مانند ،آيد   مي  براي دعا  »لن«بر اين باورند كه     
ــه  ــن جمل ــه اي ــورد خاســتگاهك ــن م ــراد،دعاســت و در اي ــسياري دچــار  اف    اشــتباه ب

مفـصل ذكـر    هـاي      اختالف نظرهاي ديگري نيز در اين حرف شده كه در كتاب           .اند  هشد
  .اند هشد

  

  مبحث ششم

  »هحجار«پيرامون كلمة 
  .گذشت پيش از اين »كفر« و »ناس« ،»وقود« ،»نار« ،»تقوي« كلمات بحث در

 روشـن  معناي آن    )سنگ( الحجر   :آمده است  الموارد  باقر در   »ةالحجار«اما در مورد    
عـرب بـه    « : از ابن هيثم نقل شده     . است ة اَحجر و حجار   ، حجار ، اَحجار ، جمع آن  .است

                                                 
 .101 ، ص1 ، ج الكشاف:رجوع كنيد به .1
 .92  /آل عمران .2
 .148 ، صمغني اللبيب .3
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 و ةكنـد ماننـد ذكـار    مـي  هر جمعي كه بر وزن فعال يا فُعول باشد تاي مدور اضافه   آخرِ
 و 1. طال و نقره اسـت     راد م ، و الحجران  . ماسه را نيز حجر گويند     ، به كنايه  گاهي .»لةوحُفُ

 كه بـه علـت كثـرت        خانه خداست  الحجراألسود سنگ    اما اين سخن صاحب اقرب كه     
اسـاس و برخاسـته از     حرفي بـي   ودليل   سخني بي  . دستان حاجيان سياه شده است     لمسِ

  .اش است  عقيدهنادرستيبدنظري و بدخويي و 
 و 2،گويند مي) سنگ گوگردي(گ كبريت    الكبريت، سن  ةرا بر حجار  » ةالحجار«گاهي  

 تاء مدورِ آخـر     ،احتمال دارد كه   و   3. است ]كبريت[ همين سنگ    ،»حجاره«گفته شده كه    
حجـار   و بـه     ؛هـا   از سـنگ   اي  باشد، يعني دسـته    عموم مجموعي    رساندن براي   ةالحجار

اه آمدن  نيز جمع است، و اين نيز به دليل همر         ، وقود رساند، زيرا  افزوده شده و آن را مي     
  .و خداوند آگاه است .با آن جمع باشد

  

                                                 
 .165 ، ص1 ، جالموارد اقرب :رجوع كنيد به. 1
افزايد   در آيه باال به معناي سنگ كبريت است و در مفردات ميةدر تفسير تبيان، و مفردات آمده است كه حجار .2

 .108 ص ؛ المفردات،106، ص 1تفسيرالتبيان، ج . است) كبريت(همين سنگ » ةحجار«: كه گفته شده است
 .108مفردات، ص  .3
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  تاريخ نزول 
در  زيـرا  ؛ از آيات مكّي اسـت ، كه اين آيه و آية بعديبيايد به ذهن   اينگونهممكن است   

ديـدگاههاي   كـارزارِ آرا و       ميـدان  ،)ص(محمـد نبـوت حـضرت      ، اسـالم  ظهورسرآغاز  
 و   نياز بوده  طلبي مبارزهو  ي  تحد شرايطي به چنين  در   ؛است ه بود مختلف و در برابر هم    

 و نبـوت بـراي      شـود  از آن دفاع     ، تا با زدن گردن ملحدان كافر و منكر        هنبوت نياز داشت  
 داشته مردم را بـه اعجـاز متوجـه سـازد و اينكـه صـاحب ايـن ادعـا                    استقرار خود نياز  

 ،ينـه  امـا در مد     و ؛ ماننـد آن را بياورنـد      نـد توان مـي  كه ديگران ن   دارد در دست    اي  همعجز
 آن را   ، آن سـرزمين   حكومت اسالم ثابت و پا بـر جـا گـشته و نزديـك بـه همـة مـردم                   

 كـردنِ   و روشن  ، اعجاز جهت رساندن به   م كه آيات مكي   بيني  مي و از اين رو      .اند پذيرفته
بنابراين  ؛هستند كوتاه   بيشتر درخشان    واضح و براهينِ   داليل زنده كردن نبوت با       و وحي

شود، و اين حقيقت  اسالم ديده نمي تاريخ اين آيه و تناسبي ميان  اگر اين آيه مدني باشد    
 قرآن پژوهان بر مـدني بـودن آيـه اتفـاق نظـر              شود، زيرا      با پرسشي روبرو مي    اينجادر  

   .دارند
كند چيزي است كه در آية  مي ديگري كه فرضية مكّي بودن اين آيه را تقويت         مطلب
مكّي است و مناسبت ميان اين چهـار آيـه و   » يا أيها الناس«نوع خطاب كه ه پيشين آمد 

به خالف تـاريخ  ها ـ    مشركان به پرستش بتسرگرم بودنتاريخِ طلوع اسالم در مكه و 
   .مناسبتي واضح و روشن است ـ آن در مدينه
» اُعـدت للكـافرين   «كند عبارت    مي كه فرضية مكّي بودن آيه را تأييد         مطلبيسومين  

است و اين آيـات كـه پـشت          عام   اين است كه آية پيشين        بر ، بناي محققان مفسر   .است
كـه  كنـد     تأييـد مـي    كساني را    سخن اين جمله،  ولي   ،باشند  عام مي سر آن قرار دارند نيز      

كـه   ـ  مدينـه شـرايط  خطاب بـا   اينگونه و باشد  مي مخصوص كافران، خطاب:گويند مي
 اسـالم ايمـان     رسـول اعظـمِ    و به    داشته و به رسالت اذعان      آن مسلمان بوده  بيشترِ مردم   
   .سازگار نيست ـ آورده بودند
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 ي كه كند اين است كه ديگر آيات      مي مكي بودن آيه را تقويت       ةمورد ديگري كه فرضي   
قل لئن اجتمعت اإلنـس و الجـنّ   « : از جمله آية   ؛همه مكّي هستند   ، را در بردارند   تحدي

بگو اگـر    1؛ بعضهم لبعض ظهيراً   و لو كان  علي أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله          
بياورند، هر چند برخي از     ] توانند نمي[انسانها و پريان گرد آيند كه همانند اين قرآن بياورند، مانند آن را              

 ادعـوا مـن     أم يقولون إفتراه قل فأتوا بـسورة و       « : آية و ».آنها برخي ديگر را پشتيباني كنند     
افتـرا زده اسـت، بگـو       ] بـه خـدا   [گوينـد آن را        مي آيا 2؛استطعتم من دون اهللا إن كنتم صادقين      

أم يقولـون   « و آيـة     ».توانيد بخوانيد اگر راستگو هـستيد       اي بياوريد، و هر كس را غير خدا مي          سوره
ادعوا من استطعتم مـن دون اهللا إن كنـتم           افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات و       

هـا بياوريـد، و       زدهاه است، بگوه ده سوره مانند اين افتر       افترا زد ] به خدا [گويند آن را      آيا مي  3؛صادقين
كنند كه هـر     ميروايت   بيشتر مفسران،  ».توانيد بخوانيد اگر راستگو هستيد      هر كس را غيرخدا مي    

 ،يـه آ از اين رو مناسبت دارد كه اين         4؛اند  پشت سرهم در مكه نازل شده      ،سه آية مذكور  
   .كند مثل آن سه آيه باشد مييزي را اقتضا حيات اسالم چنين چ اينكه به دليلنيز 

 آنچه در باال ذكر كرديم هـر چنـد در           :گويم ميآيه   اين   در پاسخ به شبهة مكي بودنِ     
جمهـورِ قـرآن     ميان ولي   ؛و تأييد است   قابل تصديق    به خودي خود  درست و    ، خود حد 

عباس ذكر شده    مدني است و در روايتي از ابن         ، كه سورة بقره   اتفاق وجود دارد  پژوهان  
آورد  مـي  )ص(كه محمـد  چيزي  اين  « : سخن يهود بود كه گفتند     ،كه سبب نزول اين آيه    

 بنـابراين، آيـه   5. پس اين آيه نازل شد».شباهتي با وحي ندارد و ما از آن در شك هستيم     
] تحـدي را در بـردارد     كـه    [ ابن عباس است كه سورة يونس       ودر روايتي از   .مدني است 
   6.مدني است

                                                 
 .88  / إسراء.1
 .38  /يونس .2
 .14  /هود .3
 .193 ص ،1 ج ، تفسيرالمنار،42 ـ 40ص ،1ج االتقان في علوم القرآن،:  رجوع كنيد به.4
 .102 ص ،1 ج  البحرالمحيط،.5
 .47 ، ص1 ، ج اإلتقان في علوم القرآن:رجوع كنيد به .6
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 ـ  يعني إسراء ـ   تحدي در نخستين سورهكند ديگري كه مدني بودن را تأييد مينكته 
به ده  ـ  كه مكّي است ـ   در سورة هودن و قرآآيد مي تحدي، پايين سپس ،است قرآن به
 1»فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صـادقين      « :آيه سوم به    ةمرتبكند و در     مي تحدي   هروس

 بـه آنچـه در دو       آخرين مرتبه آورد و در     ميرا پايين    خود   كه در سوره طور است انتظار     
 ،روششـك ايـن       بـي  كنـد،    تحدي مي  »بسورة من مثله  «سورة يونس و بقره آمده يعني       

 ادب و كساني كه بزرگان طبع است تا مردم بدانند كه ارباب فصاحت و بالغت و   مطابق
دارند و به طـور كلـي        قدرتي بر اين كار ن     وجه به هيچ اند    كالم عرب فرو رفته    ژرفايدر  

توانند نه مثل ايـن قـرآن    مي عاجز و ناتوانند و از اين رو ن)ص(در اين كار از تشبه به او 
ماننـد   ـ  ترينشان سه آيه دارد كه كوچكـ  اي هو نه ده سوره و نه گفتاري و نه حتي سور

   .بياورندآن 
ر را تأييـد و     ديگـ   هـم  ، امور سه گانة مذكور در اثبات مدني بودنِ آيـه          :فشرده سخن 

 ، با بديهيات مشهورِ تـاريخي     تلفابراي مخ   اقتضاي ذوق و تاريخ    تنهاكنند و    ميتقويت  
فـراهم   آن   ماننـد  محيط و سـرزمين بـراي نـزول          شرايط آن  اينكه    از  پس ـ .كافي نيست 

 همچنـين   ـ  مناسـبت دارد كالم بر مؤمنان براي تقويت ارواح پـاك آنـان   تكرارو ، است
 در تكـرار آيـات      ،بر اين افزون   ، باشد  مدني و مكي   ونازل شده    ه دوبار امكان دارد كه آي   

 و آنـان و ترغيـب  درون  عجـز آنـان و بيدارباشـي بـراي     و دعوت به آن، تكـرار  تحدي  
  .باشد  مي  براي اقرار به آنتشويق

 رسـد،    مي تر به نظر   مناسبدر نگاه اول     ، اين دو آيه   هر چند مكي بودنِ    :نتيجه سخن 
 مـدني   ،شهرت و اتفاق نظرِ جمهور و اقتضاي برخـي مناسـبات و روايـات              از   پسولي  
   . معين و مشخص است، اين دو آيهبودنِ
  

                                                 
 .34  /طور .1
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  قرائت
   1. روايت شده است»أنزلنا«ولي از يزيد بن قطيب  ؛ است»نزّلنا« ،قرائت مشهور ـ 1

نـام   البته ما بر 2. قرائت شده استم ه»عبادنا« ولي ؛ است»عبدنا« ،قرائت مشهور ـ  2
   .قاري آن دست نيافتيم

 ، ولـي حـسن  ؛انـد  مفتـوح قرائـت كـرده    را »وقودهـا «جمهور : گويد  ميحيانواب ـ  3
 عبيد اهللا بن    .اند  و عيسي بن عمر همداني به ضم واو قرائت كرده          ة ابوحيا ، طلحه ،مجاهد
 و ابـن  اكثـر  بـر اسـاس قرائـت       . قرائت كرده است   »فعيل« بر وزن    »وقيدها« آن را    ،عمير

بنـا بـر حـذف مـضاف      ـ   مصدر،ولي بر اساس قرائت ضم ؛ معناي آن هيزم است،ميرع
 وقود و سوخت نيـستند و  ، خودةالناس و الحجار اينكه  براي؛استـ  » ذو وقودها «يعني  

 نار و آتشي    . فالنٌ فخرُ بلده   : وقود براي مبالغه به كار گرفته شده است مثل         نفسِ اينكه   يا
 مـردم و سـنگ       خـود  ، آن  زيرا سوخت  ؛تفاوت دارد ها    تشآ ديگر   كه در اين آيه آمده با     

   3.سوزند ميدو خود چيزي هستند كه  است و آن
 ، تنهـا از كتـب نـادر       ، جمهور بر فتح اين كلمه هستند و اين قـراءات نـادر            :گويم مي
كه در  ـ  ساختگيهاي  تئو آنچه از برخي فرومايگان در انتخاب اين قراشود   ميروايت
 حكايـت  ـ  نوعي بي ادبي و تحريف در كلمات كالم ربـاني اسـت   ،ا كتاب الهيقياس ب

   . آنان نيستهاي باطلِ چيزي جز هوس شود، مي
   ]:ذكر سه نكته الزم است ، آنچه گفته شدر بافزون[

 النـاس   فرضـي، هـر    زيرا بنا بـر      ؛ تفاوتي از نظر معنا ميان ضم و فتح نيست         :تنخس
 به هر تقديري    ، از اين رو معناي وقود     ؛ صفت آن است   و در حكمِ  شده  محمولِ بر وقود    
   . گذشتدر آيات پيشينهمان است كه  ،كه فرض شود

از باب حذف مضاف نيست و آنچه در ايـن مـورد ذكـر               اينجا مسألة مطرح در     :دوم
                                                 

 .103 ، ص1  ج،البحرالمحيط .1
 .104 ، ص1 ، ج البحرالمحيط،97 ، ص1، ج الكشاف  .2
 .107 همان، ص .3
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 باشـد،  مـراد آنهاسـت ـ نمـي     معنايي كه به ـ   همچنين از باب مبالغه.شد نادرست است
 مـتكلم قـصد    ،مـواردي  ولي چه بسا در چنـين        ؛ حقيقت لغوي است   بلكه از باب ادعا و    

  .را دارد ديگري چيز مبالغه و يا رساندن
 دارد كه در حقيقت خود مردم و ناس، وقود      كه امكان شود     مي روشن به زودي    :سوم
   .باشند
 گرفتـه شـده   ة قرائت كرده كه از عتاد بـه معنـاي عـد   »اعتُدت للكافرين«عبداهللا  ـ  4
  1.است
   2. نقل شده است»أعدها اهللا للكافرين« قرائت هاز ابن أبي عيل ـ 5
 بـر آن وارد » و ادعـوا شـهداءكم  « زيـرا جملـة   ؛درست نيـست » همثل«وقف بر  ـ  6
   3.شود مي

  برخي عبـارت نظر البته در صورتي كه بنا بر ؛درست نيست ،»صادقين«وقف بر  ـ  7
   4.آيد   آن به حسابدنباله» لن تفعلوا«

تَقُـوا  « ولي بنـي اسـد و تمـيم    ؛لهجة اهل حجاز است ، با تاي مشّدد»الناراتّقوا « ـ  8
   5.كنند مي قرائت ،ذف الفحبه يعني  با تاي مخفف »النار

  

                                                 
 .109همان، ص .1
 .همان .2
 .232 ، ص1، ج  الجامع ألحكام القرآن:رجوع كنيد به .3
 .233همان، ص  .4
  .107 ، ص1 ، جتفسيرالتبيان، 234همان، ص  .5
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  نحو و اعراب
 شـرط   جملـه  شـرطيه و     »إن« نـاقص و مركـب از        اي  هجمل» إن كنتم في ريب   « :عبارت
ـ    و و احتمال دارد كه جمله ابتدايي باشد       ،است  همچنـين   .ي از اعـراب نـدارد      هيچ محلّ

 و  را دارد  1»...يا أيها الناس إن كنتم في ريـب       « :تعاليحق  اين سخن    عطف بر    احتمال
   . استتر قوي روشنتر و احتمال،اين 

و بـشّر   « اختصاصِ خطـاب در عبـارت        بسانـ   اينجادر   خطاب اينكه   احتمال ديگر 
 احتمال مذكور موجـب     ؛ي از مردم باشد    گروه ويژهـ  ) ص(به پيامبر اعظم  » الذين آمنوا 

تعجيـز و   ، كـافرانِ مـستحقِ اسـتهزاء   مخـصوص  ،كه دعوتشود    مي انصراف آيه به اين   
  . مستأنفه و ابتدائي استجمله ،بر اينبنا . است نه مؤمنان و متقيانريشخند كردن

ــ   اءاهللاـش إنـ   دـباش مي جاآنچه مناسب اين  ي از   ـبرخ است و روشن   ،عراب بقية آيه  ا
   .شود  مي معلوم،در مباحث بالغت

  

   در اول جزاي شرط»فاء« پيرامون دخول :مسأله

 جزاء اگر فعليه و از فعـل        ةكه جمل شود     مي  معلوم اينگونه ،هاي دانشمندان نحوي  از نظر 
كه آيا مجزوم به حرف اسـت يـا         سبب آن  در   و  ؛باشد مجزوم است  ساخته شده   و فاعل   

 كه جزم آن مستند به فعل مـذكور در          گمان اين   ؛ است  اختالف ،مجزوم به جملة شرطيه   
در   نيازي بـه فـاء  و . استگماني نادرستشود ـ    مي كه مشاهدهطور همان ـ  باشدشرط 
 اين جمله در محـل   ، مركب باشد   جملة جزاء از مبتدا و خبر      اگر و   ؛ و جواب نيست   جزا

 اينكـه    براي ؛است مشكل سو  ، اين آية شريفه   و .كند ميو نياز به فاء پيدا      دارد  جزم قرار   
ـ دالفاء بر آن داخل شـده اسـت و ايـن            و   فعليه است    ،)جزاء (جملة دوم   بـر جـواز     تل
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إن تفعل أفعل و إن     «بر خالف مثالِ معروف     و  دارد   هاي جزاي فعليه   ملهجدخول فاء بر    
   .است »كرِماُتُكرِم 

 و گـاهي   ؛مختلـف اسـت    ،بر حسب سياق و كيفيت اداء     ها    ملهجگزيده سخن آنكه    
  .وجود ندارد كلي براي آن گاهي نيكو نيست و قاعدهباشد و   مي نيكو،دخول فاء بر آن

 متعلـق بـه     توانـد   مـي  واسـت   » ادعـوا شـهداءكم   «متعلق به   » من دون اهللا  « :عبارت
 ادعوا شـهداءكم الـذين      : در محل جر است يعني     ،و بنا بر صفت بودن    باشد  » شهداءكم«

  . هم غيراهللا
 ؛ممكن است اعراب آيه را با مـشكل روبـرو كنـد           » إن كنتم صادقين  « :كالم خداوند 

بتواند در حكم جواب شرط براي قـضية شـرطية دوم            اينكه   براي» و ادعوا «در   واوزيرا  
 عطـف جملـة دوم بـر اول و          ، ولي ظاهرِ قضيه   ؛ بايد واوِ استيناف فرض شود     ،قرار گيرد 

   . اول است جملةبا» إن كنتم صادقين«يعني  ـ ارتباط جملة سوم
 چـون  ؛معطـوف نيـست  » و ادعوا شهداءكم«جملة   آنچه براي من روشن شده است     

اين آيه در برگيرندة دو قضية شرطيه        ، پس ؛همانگونه كه روشن است هيچ معنايي ندارد      
 جمله و قضيه جـزاء    مقدم و در ديگري مؤخر شده است و         از آنها شرط     در يكي    ؛است

 قضية  .ارتباط معنوي وجود دارد    ،دو  البته ميان آن   ؛مقدم شده است  » و ادعوا شهداءكم  «
 شرط و جواز  تمام مقصود و شاهدي بر جواز تأخيرِرساندن تتمة قضية نخست در ،دوم

  . حذف فاء است
 ، جواب و جزاي شرط مـستفاد از آيـة پيـشين اسـت             ةجمل» فإن لم تفعلوا  « :عبارت

از  ـ   بـه جـز خـدا   ، خـود ضـرانِ با وجود كمك گرفتن از شاهدان و حا ـ  يعني وقتي كه
 خود از اين كار اعتـراف و        پس بايد به ناتواني    ، عاجز و ناتوانيد   ، براي آن  ي مانند آوردنِ

  .باشداز قبيل عطف فرع بر اصل دارد حتمال هم و ا .اذعان كنيد
 انـد  گفتـه  گروهي   . معترضه ميان شرط و جواب است      اي  هجمل» و لن تفعلوا  «عبارت  

از تتمـة آن بـه       ، معترضـه  اي  هبـه شـكل جملـ     و  ف بر آية پيشين      عط ،كه عبارت مذكور  
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شگفت  ياين نظر . »و لن تفعلوا  « تا آخر آن  » ...إن كنتم في ريب   « يعني   آيد؛   مي حساب
  .شود  ميبحث به طور كامل ، بالغت،ه در وجوو دور است و

   

   پيرامون دخول عامل بر عاملاي همسأل

 بـه   ؛كنـد   جواز آن داللت مي    بر ،ر است و آيه    اختالف نظ  ،در مورد دخول عامل بر عامل     
دو عامـل   ، از اين رودهند؛ مي هر دو جزم ، نافيه»لم« شرطيه و همينطور    »إن« اينكه   دليل

  .اند به سر يك معمول در آمده
كند نـه در     مي شرطيه در مستقبل عمل      »إن«اند كه     پاسخ داده  اينگونه ،به إشكال فوق  

 از ايـن  ،كند ميندر معناي ماضي است و إن در آن عمل     در حالي كه جملة نافيه       ؛ماضي
   1.منعي از دخول اين حرف بر آن نيست ،رو

 و پيـشين اسـت،  موصول براي  همبتدا و خبر و در حكم صل» وقودها الناس «عبارت  
 ،»ةَ الحجار والناس  « قرائت   ، اگر پيش از الوقود در تقدير گرفته شود        ، محذوف فعل مقدرِ 

انـد   و به همين جهت آن را بعد از الوقود در تقدير گرفته           آيد     مي الزم ،به صورت مفتوح  
 ».باشند  ؛ هيزم آن مردم مي     الناس يكونوقودها  « :يعني ،اند   كرده قرائت» وقودها الناس «و  

بطالن اصل قرائت   نادرستي و    ند و اخو مفتوح    و فرضي  هر تقدير  توان بنابر   مي همچنين
اتقـوا وقـود النـار      « ، يعني ؛ الوقود بدل از النار است     ،هم به احتمالي    .پيش از اين گذشت   

 مـردم و    ، آن سوخت آتشي بترسيد كـه سـوخت      ؛ از دها الناس و الحجاره   قوالتي يكون و  
از آتـش  » وقـود «اينكه شود بنابر  از كل شمرده مي) جزء(دل بعض باين   و».سنگ است 

 ؛ باشد نيز ممكن اسـت     »ه األسد اتقوا زيداً الذي ابنُ   «از قبيل    اينكه    همچنين احتمال  .باشد
 آن نيست كه نتوان آن را تصحيح كـرد         ،پيش از اين هم گفتيم كه اثر هنريِ ادبيِ درست         

 ذوق  ،آن است كـه طبـع سـليم        ، درست  ادبيِ  هنريِ بلكه اثرِ ـ   تـزيرا موردش كم اس   ـ  
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  .بپذيردآن را  ،درست و فطرت پاك
 زيـرا  ؛ را با خود در تقدير دارد      »قد«حال است كه    » عدت للكافرين أ« :كالم خداوند 

  ورساند؛ پس درنـگ كـن   حال را مي  »قد« همراه با  امري حالي است و ماضيِ       ي آن معنا
   .ديشيندر آن ب

و   اسـت  آن روشـن     ي نادرسـت  و 1.دانـد   مـي » التي« مذكور را صلة     ةجمل ،سجستاني
   .»التي وقودها« :تواند اين جمله صفت براي آتش باشد مانند جمله مي

بـر   2هي، تك  عدمِ لزومِ ترسيدن در غير چنين حالتي       ،كالماين   مفهوم   :پنداشتهحيان  واب
شـود ـ     مـي  كه مشاهدهطور همان ـ   اگر هم درست باشد،سخن اين ؛داردقول به مفهوم 

 احتمـال جـواب بـراي سـؤالي          و   ،و جمله داراي محل اعراب اسـت       . نيست  تمام اينجا
  .ز عربيِ آشكار است و خروج اناشناختهو  دور 3مقدر
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  بالغت و معاني

  وجه نخست

  پيرامون مناسبت ميان آيات
بر لزوم توحيد عبادي و پس از ذكر مرجحات و امـور            آوردن   حجت   پايانقرآن پس از    

 دليل و   به آوردن  ، غير خدا   برگرفتنِ  پرستش همتايان و ترك    تركلزوم   برهشدار دهنده   
نيـست ـ   نبـوت عامـه   بحـث   بـه  يت شـود نيـاز  كه هرگاه ثاب ـ  برهان بر نبوت خاصه

  .پردازد مي
  تـاريخ نـزول نيـز آشـكار        ، از اين مناسبت روشن ميانِ دو آية پيشين و اين دو آيـه            

جز آنچه  ـ  كه اين آيه و آيه بعدي مانند ديگر آيات اين سورهشود   ميروشنو شود  مي
   .مدني هستند ـ ذكر شد

 و توحيد   مطلب گذشته  اثبات   پيدر    ،و آيه ممكن است به ذهن خطور كند كه اين د        
 و درستي ارشـاد آنـان بـه         )ص(بر صدق دعوت پيامبر    ، زيرا آيات پيشين   ؛عبادي هستند 

 ولي چنين داللتي در نظـر مـشركان و كـافران مـورد              ؛داللت داشت ها    ترك پرستش بت  
ت از جانب كه آياآورده   از اين رو خداوند تعالي بر آنان دليل          ؛ و خدشه بوده است    ايراد

از گذشـته تـا      تفسير   كتابهاي آنچه كه در     ، بنابراين .خداوند بوده است و نه كس ديگري      
بـه   ـ  كه آيات پيشين براي اثبات توحيد و اين آيات براي اثبات نبوت آمدهكنون آمده ـ  

   . مبهم استراستي
 كنـد و  داللت مي بر درستي نبوت و دعوت به حمل شايع   ، آن آيات  ،به عبارت ديگر  

يعنـي   ؛نمـود  مـي  آنان را بـه سـوي آن دعـوت           )ص(بر درستي آنچه كه پيامبر    همچنين  
و ايـن آيـات نيـز بـه حمـل      ـ مقابلها   و پرستش خداوند تعالي و ترك پرستش همتايان

اند تا اعالن كنند آنچـه پيـامبر        نازل شده  ،اين آيات  اينكه    جز ؛داللت دارد شايع بر نبوت    
  . باطل است،پرستند ميت و آنچه آنان كند همان حق اس ميبه آن دعوت 

   :ستا جمع كردهرا با هم چيز  دو ، خداوند در اين دو آيه:تواني بگويي و مي
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 امـر كننـده بـه آن و         آيـات  اينكه    به دليل  ؛ اثبات لزومِ پرستش براي خداوند     :نخست
از  ـ  نبـه گـواهي عجـز آنـان از آوردنِ ماننـد آ      ـ  نهي كننده از قرار دادنِ همتا بـراي او 

   .جانب خداوند تعالي است
 بوت امر اول اسـت بـا توجـه  بـه    ث ـ ثبوت نبوت خاصه به طور طبيعي پس از  :دوم
از اثبات  آيه گرنه و ـ باشد   همراه مي) ص( ادعاي پيامبري از سوي وياامر اول باينكه 

ـ    «فرمايد  ميخداوند  اينكه    به دليل  بدور است  )ص(پيامبريِ او  ا نزّلنـا علـي عب دناممـ«، 
 اينكه   و  او هايبا مورد نظر نيستند و اگر مردم به خداوند و كت          ،گويي كه رسالت و نبوت    

ـ  بهـروزي  و   رسـتگاري  براي   ،نددآور مي بر فالني نازل شده ايمان       كتابهااين   ان كـافي    آن
بـه خـودي     است كـه     چيزي ؛ ديگر كه همان عنوان رسالت است      مطلب اما اقرار به     .بود

در  ـ  شـاءاهللا  إن   ـ  شرح اين موضوع.به اعتراف آن نيست  ميزوو لشود   ميحاصلخود 
   .جاي خود خواهد آمد

  

  وجه دوم

  پيرامون هدايت كردن با سخن مناسب
 بيان شود كه مخالف را به هدايت شدن و      اي  هكند كه سخن به گون     ميادبِ گفتگو اقتضا    

گو به شكل قضية  گفت آغازِ:حقيقت تشويق كند و به خاطر همين ممكن است گفته شود          
بر طبق بسياري از موارد كاربرد و نصِ برخـي اهـل    ـ   كه»إنْ « كلمهبراشتمال شرطيه و 

 در  گوينـده كـه   كنـد     داللـت مـي   بـر ايـن     اسـت   براي شك و ترديد وضع شـده        ـ   ادب
بـه   آنكـه    با ؟ يا نه  دهد   مي  اين حرف شك دارد كه آيا رخ       پس از   تحقق يافتنِ  خصوصِ

 چگونگي بحث با مخـالف و لـزوم         راه روشن  ، آيه بنابراين .يست ن اينگونهضرورت امر   
 و آگـاه    دهـد    مـي   توجـه  ، را و مـدارا بـا او       مي نر  جانبِ مراعات كامل و رأفت و گرفتنِ     

  .سازد مي
  از راه آوردنِ قضية شـرطيه و       : اين راه را در پيش گرفته است       ،آية شريفه از دو جنبه    

صـدق  كند و از راه اعالم شك و ايجـاد احتمـال    مي ن حكم قطعي و الزامي   آنان را   اينكه  
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   و بـه همـين   دهنـد  مـي كارهاي شك كننـدگان را انجـام     اينكه    در ادعاي شك و در     آنها
 فـرض شـده    ، نـازل شـده    )ص(شان در آنچه بر پيامبر      شك آنان و نيز شك     ، در آيه  دليل
   .است

و بيخ تـو بـراي   ،»ان«كـه   ـ  آمـده  مطالبي كه در بسياري از تفاسير نادرستي ،از اينجا
آوردنِ ادات شـرط از بـاب غلبـه     اينكه  واست، »إذا«به معناي  اينكه   سرزنش است و يا   
  ـ  هـاي ديگـري اسـت     و يـا بـه خـاطر جهـت    عـالم  شـك كننـده و   است نـه اشـتراك   

  دو خلـط پـيش      دو مـسأله اسـت و نبايـد ميـان آن           اينجادر   اينكه    براي ؛شود   مي روشن
   :آيد

نسبت به آنچه پس از آن      است   شاك بودنِ متكلم     »إنْ«ادات   مقتضاي   :مسألة نخست 
حقق يابد و ممكن اسـت نيابـد و         تفيه شرط است كه ممكن است        و آن مشكوك  آيد    مي

   .نيستسزاوار و درست  ، خداوند تعالينسبت بهاين 
 يك فرض در قضية شرطيه است و گرنه آنان در آنچه            تنها ،»ريب« كلمة   :مسألة دوم 

 خلـط پـيش آمـده       ، در واقع ميان دو مسأله     . شك نداشتند  ، بود ه نازل شد  )ص(پيغمبربر  
   .است

 اقتـضاي  ادب بحث و گفتگـو   اينكه    همان است كه گفتيم و آن      ،پاسخ مسألة نخست  
 »إن« ،»لو« از اين رو بنا بر پذيرش ادعاي مذكور راجع به اختالف             ؛چنين روشي را دارد   

 شرح اين   .اب مجاز شايع در قرآن و غير آن است         از ب  ، در داللت زيادتر از شرط     »إذا«و  
  .موضوع پيش از اين گذشت

بـه زمـان يـا      هـا      اين تحدي  ، بر آنچه ذكر شد    افزون ،اما در حل مسأله و مشكل دوم      
 و در هر سـرزميني و       اي  ه بلكه قرآن در هر ساعتي و دور       ؛مكان خاصي اختصاص ندارد   

ر چنـد بـا همكـاري يكـديگر هـم كـه             هـ « :دهد   مي مملكتي با باالترين صداي خود ندا     
  شك كنند،خرد  پس اگر اين گروه اندك و دستة بي     ؛»ديتوانيد مانند اين قرآن را بياور      مي
  .رسانند ميزياني به فرضِ مذكور ن ـ همانگونه كه معلوم استـ 

شود    مي  آشكار نيز] صاحب البحرالمحيط [ سخن اين گوينده   ضعف از آنچه ذكر شد   
 كـه  »كَونَ«ند اقتضاي تبديل ماضي به مضارع را داشته ولي در مادة         ادات شرط هر چ    كه
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كنـد و بـه همـين        مـي  چنين تغييري را ايجاد ن     باشد و   ء مي  استثنا ،متوغّل در ماضي است   
 زيرا آنان در مـسألة نبـوت شـك          ؛از اين ماده استفاده كرده است      اينجا خداوند در    دليل

   1.داشتند
ايرادات فراواني وجود دارد كه نشان از ناپختگيِ  پر واضح است كه در سخن مذكور        

مستلزم ايـن اسـت كـه هيئـت ماضـي       ، زيرا تبديل مذكور  ؛ زبان عربي دارد   ادبوي در   
و   باطـل  شـك  چنين چيزي بي   وضعي إفرادي و وضعي تركيبي و        :داراي دو وضع باشد   

 داللتان   افعال بر زم   كه خود  ند گروهي از اصوليان معتقد    دليل به همين    .استنادرست  
  از قرائن موجـود بـه دسـت        ، فعل كارگيري  به از   پس ، و بر اين باورند كه زمان      كنند نمي
  .آيد مي

به خالف داللـت مـضارع بـر     ـ  حق اين است كه داللت فعل ماضي بر زمان گذشته
در اين كتاب و در تحريرات اصـولي مـا بيـان            شرح مطلب    .بسيار قوي است  ـ   مستقبل

 بلكـه   ؛شـوند  مـي  شرطيه و ديگر اخوات آن موجب تبـديل ن         »إن« همچنين   2.شده است 
 نهايتو  ندارد   حدث    بر بقا يا زوالِ    ياللتكند و د   ميداللت   گذشته تنها بر    ،هيئت ماضي 

 : شـود    مـي   وقتـي گفتـه    ، بنـابراين  ؛ گذشـته اسـت    دورانحصول حدث در    بر ، آن داللت
» امري اسـت    ،ا زوال آن   ام ؛كند مي بر وقوع ضرْب در گذشته داللت        ، هيئت ،»ضرب زيد 

  از بقـا  وشود     مي  گفته »علم زيد « همچنين آنگاه كه   .آيد  بدست مي كه از جهت خارجي     
ة علمماد،شود  ميه استفاده از جهت خارجيِ مخصوص به آن ماد.  

 ة بـه خـاطر قـضي      شود،   مي ات شرط بر ماضي داخل    و وقتي اد  ، آنچه گفته شد   پايهبر  
 تـا زمـان     پيـشين حـدث    اينكـه     يعنـي  شود؛   مي تنباط ماضي استمراري از آن اس     ،شرطيه

دانـان و بلكـه       زبـان  ،نحويعلماي   همة آنچه كه     ، از اين رو   ؛ باقي است  سخنخطاب و   
 در جاهاي   بايست  ميمشروح اين موضوع     . نزد ما ضعيف است    ،اند اصوليان در آن افتاده   

   .ديگر دنبال شود
مانند ديگر مواد است  ، از نظر وضع»ن ـ  و ـ  ك« هيئت مادة ،بر آنچه ذكر شدافزون 

                                                 
 .102 ، ص1 ، جالبحرالمحيط .1
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ف لمخـا و  متوغّل در آن باشد      اينكه    تا چه رسد به    ؛داللت ندارد  بر ماضي    »كون«و مادة   
 زيرا  ؛استدالل كند، اشكاالت آن را دانستي      براي اثبات ادعاي خود به اين آية كريمه       اگر  

 تنهـا  .گيـرد   مـي در بـر  و ديگر روزگاران را      )ص( عام است و روزگارِ پيامبر     ،خطاب آيه 
  .كند ميخداوند به راه راست هدايت 

  

  وجه سوم

  تنزيلپيرامون آوردن تعبيرِ 
 است و گـاهي     »الزم«گفتيم كه اين ماده      آنجا در   .گذشت »لونز« مادة   اي از مباحث    پاره

  متعـدي  ،الفعـل آن در بـاب تفعيـل        ف كـردن عـين    عبا همزة باب افعال و گاهي با مضا       
  يعنـي نـزولِ    ، يكجـا و تنزيـل      يعني نـزولِ   ، إنزال :شود   مي گفتههي  گا اينكه    اما شود؛  مي

 ، تدريجي و انزال، تنزيل:گفته شود ـ  آنگونه كه از زمخشري نقل شده ـ   و يا1،تدريجي
 اهـل لغـت   لغت و تصريحات بحث و علمخارج از  مي كالحقيقت در   2،اعم از آن است   

براي اند   گفته 4مفردات و راغب در     3بصائر مانند فيروزآبادي در كتاب      تنها چون  و   ،است
كـه ايـن موضـوع از       كنـي     مـي   از ايـن رو مـشاهده      ؛لُغوي بودن اين مسأله كافي نيست     

 همچنانكه در   :گويد مي تاج العروس  در.  تفسير به كتب لغت سرايت كرده است       كتابهاي
دو   ميـان آن   ،و بيـضاوي آمـده اسـت گروهـي از محققـان            كشافتفسير  بيشتر حواشي   

 و چون واژة    ؛ دفعي و يكجاست   ، تدريجي و انزال   ،اند كه تنزيل   قائل شده و گفته   تفاوت  
آنـدو  معنـاي    ميان   ييجدااند كه     گروهي پنداشته  ، در نزولِ يكجا هم به كار رفته       »تنزيل«

 از جاهـايي  در  مطلب و اين    ،رود مي نيز به كار     دفعي در   »تنزيل« و   استدر بيشتر موارد    
  5. شده است شرح داده» القاضييةعنا«

                                                 
 .133، ص8 ، جالعروس تاج .1
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 ندارد و   اين در   دخالتي لغت و زبان چندان      ، آن است كه   گزيده مطلب مطابق تحقيق   
 باب تفعيل براي تكثير بوده و الزمـة         كه هيئت آيد     مي هاي زمخشري بر   آنچه كه از گفته   

  زيرا وقتي گفته   ؛استمطلب   نوعي غفلت از حقيقت      1،نزول تدريجي است   اينجاآن در   
هاي زياد باشد مـستلزم ايـن نيـست كـه             هر چند معنايش قطعه    ،»لقطّعت الحب «شود    مي

 زيرا امكانِ به وجود آمدنِ قطعات بـسيار بـه           ؛عملِ قطع كردن هم زياد انجام شده باشد       
   .صورت يكباره هم وجود دارد

ي در  وبا وجـود تبحـر   ـ  2حيانو ابالبحرالمحيط در سخن موجوداشكاالت  اينجااز 
بـه   ،گيرد كـه فعـل   مي زيرا تكثير به باور او وقتي صورت شود؛  مينيز معلوم ـ  فن خود

 : ماننـد  ؛كند مي بر تكثير داللت     شود  و آنگاه كه تضعيف بر او وارد مي        متعدي باشد    ذات
  .آيد مي ن»نزول« مانند  مي و در مصدر و فعلِ الز»جرّحت زيداً«

دريجي آيـات و    روشن است كه داللت هيئت باب تفعيل بر تكثير به معناي نزول تـ             
 ميـان    و فاصله  و به اعتبار قطع    آنها بلكه داللت آن به اعتبار جدايي ميان         ؛ نيست ها  هسور
 بيگانه بودن اين مسأله از      ،عمو بنابراين در مج   ؛ و امثال آن است    بسملهبه وسيلة   ها    هسور

   ، بـا آنكـه الزمـة آنچـه گفتـه شـد            شـود؛    مـي   روشـن  ،وضـعي لغت و زبان و از داللت       
 ».او يكبـاره نـازل نـشده اسـت         چرا قرآن بر   3؛عليه القرآن جملة واحدة   نزّل  لو ال   « :يه آ تأويل
  .باشد مي

 از   اسـت و ايـن       اين اصـطالح را نهـاده      ،د كه قرآن  ن ادعا ك  دتوان مي كسي: گويم مي
 اصـطالحاتي  گـاهي در آن  زيرا قرآن كتابي اسـت كـه    ؛كبراي قضيه ايرادي ندارد   جهت  
 آنهـا هايي كه به وسـيلة ايـن امـور بـه             اطر توجه قرآن به ويژگي    و ما به خ   شود     مي ديده
  از پـس  اينجـا در   ولي متأسفانه  ؛به تدبر در آيات نياز داريم      آنهابراي فهم   شود     مي اشاره

 بـر   ،ناپذير و بلكه ظاهر قـضيه       دريافتيم كه اين موضوع از موارد اثبات       ،مراجعه به آيات  
 ؛ در بسياري از آيات آمده اسـت      ،يك چيز نسبت به    زيرا إنزال و تنزيل      ؛خالف آن است  

                                                 
 .103 ، ص1 ، ج البحرالمحيط،96 ، ص1 ، ج الكشاف:رجوع كنيد به .1
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إنّ الـذين يكتمـون مـا أنـزل اهللا مـن            « 1،»ذلك بأنّ اهللا نـزّل الكتـاب بـالحقّ        « :مانند
  و 4»تبارك الذي نزّل الفرقـان علـي عبـده        « 3؛»و أنزل معهم الكتاب بالحقّ    « 2،»الكتاب

و أنزلنـا إليـك     « و 6»كرإنّا نحـن نزّلنـا الـذ      « 5؛»من قبل هدي للناس و أنزل الفرقان      «
نـاظر بـه همـة قـرآن       بررسي  اين   و   8،در سه جا  » بما أنزل اهللا  يحكم  و من لم    « 7.»الذكر
إنّـا نحـن نزّلنـا عليـك القـرآن          « و   9»و نزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شيء      « ؛نيست
ره شد   كه پيش از اين نيز به آن اشا        11»القرآن جملة واحدة  عليه  لوال نزّل   « آية   10،»تنزيالً

    بـه تـدريج اسـت و آنچـه در مفـردات      »تنزيـل « اختصاص پندار و گمان  شاهدي بر رد 
بينديش تا   . بيگانه است  ، از اين جهت   ، و ديگر منابع از ذكر برخي محاسن آمده        12راغب
  .دريابي
  

  وجه چهارم

  پيرامون نسبت دادن تنزيل به خداوند تعالي
و در مسائل مـورد  شده  تحدي به آن كه يا  در اين آيه به خداوند تعالي   قرآندر انتساب   

 مـورد   كـه در عـصر نـزول   ـ  )ص(و شك در نبـوت پيـامبر  غير خدا عبادت ـ  اختالف
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در ايـن آيـه تعظـيم و         و :شـود    مـي   كمال بالغت مـشاهده    ،شده است  مياستدالل واقع   
 از جانـب    بـزرگ ايـن كتـابِ      اينكـه    وهـاي آن شـده       ها و سوره    با آيه بزرگداشت قرآن   

 همچنـين در  و .نيـست  ـ   جـلّ وعـال   حق ـ  تعالي است و شايستة غير حضرتخداوند
 خداوند تعالي مـردم     آنجا كه  شود؛   مي  نهايت فصاحت و لطف ديده     »عبدنا«آوردنِ كلمة   

 دليلي عقلـي    ، پيش از اين هم اشاره شد كه اين آيه         دهد؛   مي فرمان ،را به عبادت خويش   
 ايـن  ، پس مناسبت قطعي؛ عبادت غير اوستو ممنوعيت ـ  سبحانه ـ  زوم عبادت اولبر 
و هـا    بـت بنده ماست نه بنده )ص(بيانگر اين است كه او  افزون بر آن    كند و    مي حكمرا  

  .ها صنم
 جمال و كمال و به خاك ماليدنِ بيني         ، جالل  ابرازِ جايگاه مقامچون   اينكه   نكتة ديگر 

مما نزّلنـا    «:ست عبارت مناسب بزرگ كردن و تعظيم ضمير ا      دشمنان و مخالفان بوده و      
: شود  االمين، جبرئيل نسبت داده مي     حتنزيل قرآن گاهي به رو     اينكه   آمده، با  »علي عبدنا 

و شـايد    .»جبرئيـل آن را برقلـب تـو فـرود آورده اسـت             1؛نزل به الروح االمين علي قلبـك      «
  .مناسب باشد ، نيز با اين مقام»نزل«ترجيح تفعيل بر افعال در مادة 

 آن است كه از آنان بخواهد تا آنچـه را كـه در نفـس و                 ،گر شيوة مناسب  از سوي دي  
  معانـدان  بـراي  ، هر چند همـان كمتـرين چيـز        ؛ كمترين چيز است بياورند    ،جوهر قرآن 

كاري بسيار  ـ   اشدـ ب اتوانـ آن ن  ر از آوردن  ـ چيزي نيست تا بش    ،آنكه  كنند   ميكه ادعا    ـ 
   سـه آيـه     توانـد   مـي  كـه    اي،  هاهد تـا سـور    خو ميسنگين است و به همين خاطر از آنان         

از آنان بخواهد تا مانند قرآن را و يا ده سورة سـاختگي              اينجادر   اينكه    نه ؛ بياورند ،باشد
ـ   كـاري سـنگين و خـارج از تـوان          ، كنند كه آن درخواست    گمانرا بياورند تا مبادا      ان  آن

   .است
 تأييد كنندگان و يـاران      ،اهدان ش ،كند تا دستياران   مي قرآن آنان را ارشاد      ،از ديگر سو  

 كـه از  گويا .كنند به كمك بگيرند مي تحريك   ، الحاد و انكار   ،خود را كه آنان را به شرك      
 ،)ص( گروهي براي مقابلة بـا پيـامبر       : آنان دو گروه هستند    كهشود     مي استفادهچنين  آيه  
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و « آيـة    ؛كننـد  ميدر صحنه هستند و گروهي ديگر پنهاني و از پشت پرده به آنان كمك               
وجود دو گروه مذكور را تأييد  ،كه پيش از اين به آن اشاره شد» إذا خلوا إلي شياطينهم   

  . تحقيق مطلب در جايگاه خودش گذشتكند مي
همچنـين   ؛را در بر دارد    گفتگو و بحث     ، مجادله  اين آيه جهات ادبيات    : سخن ةگزيد

آن هـم نـه    ـ  آوردن يك سورهي كه به عجز و ناتواني آنان از نببا وجود لحاظ همة جوا
 نكـات فـصاحت و بالغـت را در    ،انجامـد   ـ مي  بلكه مانند سورة كوثر،مانند سورة بقره

   .خود جاي داده است
نيز آورده شده تـا بيـانگر ايـن        » إن كنتم صادقين  «كه عبارت   شود     مي معلوم اينجااز  

دارد كـه آنـان در       و احتمال    نيست، قطعي    آنها  و عجز  روشن نيست  آنان   دروغباشد كه   
 قرآن . صادق باشند،شان و در تخيل امكان توانايي بر آوردنِ مانند آن ادعاي ريب و شك  

در فرو رفـتن   وكند تا مبادا آنان را به سرسختي  ميبا شدت و خشونت با آنان برخورد ن      
 زيرا اين كار نوعي برون رفت از ارشاد و هدايتي است كـه   ؛عقايد باطلِ خود سوق دهد    

  .ي خواننده در دعوت مانند آن باشا ،و تو .د نظر قرآن كريم و پيامبر عظيم استمور
اسـتفاده از جملـة شـرطية       بـا    باز هـم     ،دانستن ناتوانيِ آنان   ميقرآن بعد از حت   پس  س

تر و ارشـاد     تا هدايت به شكلي نرم     ،كند ميبا آنان صحبت    » فإن لم تفعلوا  «ديگري يعني   
فاتقوا النار  « :فرمودهها    يرد و به خاطر رعايت همين نكته      تر صورت گ    شايسته اي  هبه گون 
فـاتقوا النـار التـي وقودهـا     « :و نفرمود» وقودها الناس و الحجارة أعدت للكافرين  التي  

فاصلة ميـان    ، زيرا در چنين شكلي از گفتگو      ؛»ن كنتم كافرين  إنتم و آباؤكم أعدت لكم      أ
 و  ندارنـد  را   آن آنان تحمل    كه ي است سرزنش و ريشخند   ،شود   مي خداوند و آنان زياد   

  . افتند كه مورد نظر قرآن و نازل كنندة آن نيست مي اي ه در ورط،در نتيجه
 و   لطـف  در آن به صورت جملـة معترضـه آمـده اسـت           » و لن تفعلوا  « :كالم حق اما  
 پـس از آنكـه در كـاري بـا ضـعف و نـاتواني روبـرو                 ، انسان زيرا ؛ آشكار است  لطافتي

 ، ولـي پـس از آن    ؛كنـد  مي اعتراف   ، به آن ناتوانيِ حاصل در وجود خود       نخستشود    مي
  وشـوند   مـي  توهم در وجود اوآفرينش دست به كارِ ايجاد وسوسه و       ،نيروهاي شيطاني 
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بلكه چنـين و     ؛ كار سختي نيست   ،و آن كار  آيد     مي  از آن از عهدة آن كار بر       پساو  اينكه  
 واجب و الزم   بليغ   و سخنران خندان  سيطي بر    در اين هنگام و در چنين شرا       .چنان است 
 اين تخيالت و اوهـام    كنار نهادن خويش و لزوم     مي امت به عجز دائ    يادآورياست كه با    

 تا چيـزي جـز   ، آنان را به سوي حق رهنمون سازد     ، خالصه و موجز   اي  ه به گون  ،از خود 
 كننـدگان    در وجودشان جاي باز نكند و تا از خشوع         دلسوزي و   مهرباني ، محبت ،لطف

   . تعالي شوندوندو ركوع كنندگان براي خدا
  

  وجه پنجم

   آيه بر تعجيزنداشتنپيرامون داللت 
 نادرسـتي  .آيد   مي گاهي براي تعجيز   ، امر  مشهور شده كه هيئت    ،ميان نحويان و اصوليان   

هـا   انگيزه و  يك معنا دارد تنهاهيئت امر  اينكه همچنين و  ،براي ما روشن شده است    آن  
پـيش   تعجيـز    ي براي  اين آيه  مثال روشن     1.باشد  مي تعجيز آنهااز   يكي   ف است كه  مختل

 پـي   معلوم شد آيه در    كه از اين   دانستي، پس  تررا پيش  بطالن آن    نادرستي و ولي   .آنهاست
 ـ   زيـرا ؛براي بيان عجـز نيـست   اينجا در »امر«كه شود   ميروشن ،ارشاد و هدايت است

 ،از لـوازم بيـانِ تعجيـز    ـ   آمده است2»بها من المغربفأت « :كالم حقنگونه كه در اهم
كـه  تو دريـافتي     و ريشخند است و      دست انداختن  و بلكه نوعي     اي كوچك كردن،   گونه

 ، نرمش و جلب مشركان با روش مداراسـت        ، سرشار از ادب   ،اين دو آيه از آغاز تا پايان      
 مـستلزم   ، آوردنِ مانند آن   همچنين ترتّب عجز آنان و توجه دادنِ آنان به ناتوانيِ خود از           

   .باشدتعجيز  اينجااين نيست كه انگيزه در 
 منافـات   ، آيه براي تعجيز   بودنا  ب ، شده در آيه   در نظر گرفته  هاي    ويژگي ،در مجموع 

  .دارد و نبايد خلط شود

                                                 
 .پس از آن و 76 ، ص2 ، جل تحريرات في األصو:رجوع كنيد به .1
 .258  /بقره .2
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بلكـه انگيـزة آن توجـه دادن و          ،تكليف نبـوده  » فاتقوا النار « هيئت امر در     همچنين 
 تكليفـي بـود كـه موجـب آتـش           ، تكليـف  اگر اين  اينكه   ليلد به   ؛راهنمايي كردن است  

پس در آن    ؛آمد مي الزم   ، عقوبات نامتناهي   تكاليف نامتناهيِ دربردارندة استحقاقِ    ،شد مي
  .بينديش و تأمل كن

در مـورد خبـر دادنِ از   » إن لم تفعلوا و لن تفعلـوا « عبارت ، بر آنچه گفته شد    افزون
 بـه  اينگونه بلكه ؛استآمده  ـ  اعم از عجز و قدرت ـ  وسيله آنهااين كار به  نشدنانجام 
  همانگونـه كـه مـشاهده      ، و ايـن   دهند  ميانجام ن  ، كه آنان با اختيار و قدرت      رسد   مي نظر
 جانـب   ،آيهدو   كه در اين     كند  داللت مي  آيه براي تعجيز منافات دارد و         با بودنِ  شود،  مي

   .مراعات شده است ،هدايت ديني و ارشاد خالي از هر تعصب
 زيرا در مـورد     ؛نابجاست  ميتوه ، كنايه از تعجيز آنان است     ، اين توهم كه نفي ابدي    

و ادب به جز زمخـشري      و لغت    و اهل زبان     ، شد بحثنادرستي اين سخن پيش از اين       
سرزنش آنهـا بـه      در مقام    گوينده اينكه    بدون ،آري . ندارند آن تصريحي  بر نموذجاالُدر  
 به طور قهـري    خود عجز    ،وي مخاطب را به وسيلة تعجيز رسوا كند        اينكه    و بدون  عجز
   . از اين رو نبايد ميان اين دو امر خلط مبحث شودآيد؛  ميالزم

 سه امر و نيز ارشاداتي براي راهنمايي انسان آمده است           ، در اين دو آيه    :گزيده سخن 
 بـا كمـك    چگونگي آوردن دليـل و آيه آنها را به ، از راه برهان وارد شودنبايد جزكه او  

  انسان نوميد  آنگاه كه  ولي   ؛كند  مي كمك ،گرفتن از همكاران و شاهدان و حاضرانِ خود       
 بـر او    زمـاني  بلكه در چنين     ؛پيش گيرد   در يك دندگي روا نيست كه راه تعصب و        ،شد  

 مردم و سنگ اسـت و   آن و از آتشي كه سوخترا پيشه سازدالزم است كه تقواي خدا   
  . دوري كند، شدآماده كافران براي
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  وجه ششم

  »من مثله«آوردن پيرامون 
 نظر همين   ،اي  دسته و از اين رو      باشد براي تبعيض    »من« قواعد نحو جايز است كه       بنابر
از پليـدي،    2؛وا الرجس من األوثان   نبفاجت«: آيهاند كه مانند      گروهي ديگر گفته   1.اند دادهرا  
اند چنانكه در  آن را زايده دانسته    مي و گروه سو   3،بيين است  براي ت  ».پرستي، دوري كنيـد    بت

   5ـ4.»فأتوا بسورة مثله« :گويد سوره ديگر مي
 زيـرا  ؛ ضـعيف و نـوعي غفلـت اسـت    »تبعـيض «انصاف مطلب اين است كـه نظـر     

 نظر داراي  اين   ،دوش  يك آيه را شامل      توانست  و مي بخشي از سوره بود     به   اگر   »تحدي«
توا ببعض ما هو مثـل    أف« :گويند مي تبعيض    در توجيه و تفسيرِ    نچه آنها آ ولي   ؛بودتوجيه  

   سـوره اسـت    كـه يـك    ». بياوريـد  كـه هماننـدي بـراي آن اسـت        را  بعضي از آنچـه     له؛  
  .درست نيست ـ روشن استهمانگونه كه    ـ

 سـپس   ،عموم باشد متوجه   ،وقتي درست است كه حكم    ] من بيانيه [اما قول به تبيين     
 ؛ از رجـس  مانند امـر بـه اجتنـابِ   ؛نياز به بيان داشته باشد ، به خاص  ن آ براي اختصاص 

رجـسِ  از   اينكـه     بـراي  ؛ لـذا نيـاز بـه بيـان دارد         شود؛   مي زيرا كه مطلق رجس را شامل     
 اينكـه    بـراي  ؛واجب است و چنين تبييني در اين مقام متصور نيـست          دوري   ،پرستي بت

هر چند كه اعم اسـت       ،كند و موصول   ميرا مشخص   » مما نزّلنا «حدود مقصود   » سورةٍ«
  . نداردبياننيازي به شود   ميولي وقتي به مشارإليه اضافه

 و پذيرش آن    به كاربردي نيكو   اينكه   مگر ؛ است بطالن آن روشن   ،اما قول به زيادت   
 كه در ايـن مـورد چنـين        ؛برگرددبه همراه سابقة آن در ميان اهل آن زبان           ،از سوي طبع  

                                                 
 .62 ، ص1 ، جالبيان مجمع .1
 .30  /حج .2
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 آيـة  نسبت به آيات مشابه و به اين آيه درپي رساندن مطلبي خاص  نكه   اي با امكان  ؛است
 ،همانگونه كـه امكـان دارد منظـورِ آيـه     اينكه و آن .باشد را ندارد» من«كلمه ديگري كه  

 اين امكان نيز وجود دارد كـه  ،هاي قرآن باشد  مانند سوره اي  هدعوت آنان به آوردنِ سور    
نكـرده   ناكارآزموده در فنون فصاحت و غـور        يِم ا  از مثل رسول   اي  هسورآوردن   ،منظور

يعنـي   ؛ اسـت  »نـشويه « ،من ، از اين رو   ؛ پيشين باشد  در زواياي بالغت در آن روزگارانِ     
 )ص(و از هماننـد و مـشابه او  بوجود آمده باشـد   )ص(مانند اوهاز بياوريد كه  اي  هسور

  .باشدصادر شده 
 قـرآن و    شـبيه  آيات بعدي بـه آوردن        كه برخي از   ،هاي مفسران آمده    در نوشته  آنچه

؛ مطلبـي اسـت كـه       سـت آنهاپس اين آيه هم ماننـد        ؛ستامثال اين كتاب تحدي كرده ا     
بيـت حـق در وجودشـان بـه هـر          ث قرآن براي هدايت مردم و ت       زيرا .اي در برندارد    نتيجه

 آنان را به سـوي آن هـدايت كنـد و بـه سـوي خداونـد تعـالي                 تواندب كه   يوسيلة ممكن 
 در مقايسه بـا     ،نآ ممكن است قر   ، بنابراين شود؛   مي زند و متوسل   مي چنگ   ، دهد حركت
 اعجاز به حساب آيد و ممكن است به خاطر جهـت اول             ، فقط از همين جهت    ،گروهي

اعجـاز   ـ  كه در جاي خـود ذكـر خواهـد شـد     ـ   هر دو و يا جهت ديگريو يا مجموعِ
  .بشمار رود

اخـتالف  » من مثله « ضمير در    ف در مرجعِ  كه اختال شود     مي روشناز آنچه گفته شد     
 بلكـه اخـتالف در      ؛ زيرا جايز است كه به موصول و يا بـه عبـد برگـردد              ؛نحوي نيست 

 ضمير را به موصول و برخـي آن را          ، بيشتر محققان  و .مقتضاي بالغت و فصاحت است    
پـذير   نبا هم هر چند جايز و امكا آنهاضمير به هر دوي  اين   ارجاع   .گردانند ميبه عبد بر  

در وجـه   ـ  اهللا شـاء  إن ـ  تحقيق ايـن مطالـب   . نيستمقصود اينجا در شك بياست ولي 
  .آيد  ميبعدي

 در  ، منحـصراً  ، در هر تقـديري يكـي اسـت و اخـتالف           ،روشن است كه مفهوم مثل    
 مصداق  ، برداشت دوم  پايه  مصداق آن قرآن و بر     ، برداشت اول  پايه  بر ؛مصداق آن است  

   . است)ص( پيامبر همانند و مماثلِ،آن
ــدارامــا ايــن  ــدپن ــوه ، كــه عائ ــد؛نابجاســت ميبايــد محــذوف باشــد ت ــرا عائ     زي
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 معلوم بـودن    ، آن  حذف  جوازِ  محذوف است و دليلِ    باشد كه  مي» نزّلنا« مفعولِ   ،موصول
   .آن است
ك    « به معناي استبدال مانند      »من«  احتمالِ بودنِ  ، بر آنچه ذكر شد    افزون فادع لنا ربـ

أ تستبدلون الـذي هـو أدنـي بالـذي هـو            قال  .. .نا مما تنبت األرض من بقلها     يخرج ل 
 البته در مورد    ؛نادرست است » فأتوا«نش براي   د يا به معناي مجاوزت و يا صله بو        1،»خير

   تز بـودنِ مـن بـه معنـاي اسـتبدال و مجـاو             ، امـا  .معناي اخير شايد بتوان وجهي يافت     
و معنـاي     مييان معنـاي مـستفاد از مفـاهيم اسـ          خلط م  زاـ    است روشنهمانگونه كه   ـ  

  . كلمة من به دست آمده استحرفيِ
 زيـرا   ؛منافاتي با بحث پيـشين نـدارد      باشد  » فأتوا«كلمه  متعلق و صله براي      اينكه   اما

 اگر ايـن حـرف بـراي      آري، .هستندخود   تبيين و تبعيض نيز متعلق به فعل پيشين          »منِ«
بـه وسـيلة    » فأتوا« زيرا   ؛ ولي نيازي به تعديه ندارد     ؛كند ميتعديه باشد معنايي ديگر پيدا      

 ؛است» سورة« صفتي براي    ،گروهيبنا بر نظر    » من مثله « متعدي شده است و جملة       ،باء
 مگـر در    ؛ جار و مجرور وجود ندارد     به جمله » سورة«هر چند كه وجهي براي توصيف       

 ةبـسور  اتوفـأ «: شـود   ميهاينگون كه معنا    ؛صورت حذف جار و اشتقاق صفتي از مجرور       
    اظهـر  ، از اين رو   ».آن باشد بياوريد  با   كه مانند آن يا مشابه       اي  ه سور  له؛ ةبهله او مشا  ثتما
 قواعـد نحـو و بـا مراعـات جهـات            بنابراين است كه    ـ    از همة آنچه كه گذشت     پسـ  

 در  . محـذوف تعلـق دارد     اي  ه اين حرف به جمل    ،بالغت كالم الهي   منتهي به فصاحت و   
   . استآگاه خداوند است كه به حقائق آيات خود ،هر حال

   پيـشين  ةكـه ميـان ايـن آيـه و آيـ      ـ  افزون بر آنچه گفتـه شـد از جملـة محـسنّات    
] در ايـن آيـه  » نزلّنـا « [بـه مـتكلم  ]  سابقةدر آي» علج« [التفات از غايبشود ـ    ميديده
  .است

                                                 
آيـا آنچـه    : برآورد، موسي گفـت   ... روياند از سبزي و        بخوان تا براي ما آنچه زمين مي       پروردگارت را براي ما   « .1

 )61/ بقره . (»كنيد تر است را جانشين آنچه بهتر است مي پست
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لنا علي عبدنا اشاره بـه علـو         يعني نزّ  »علي«تعدية به   شده كه    مشهورِ   آنچه :نكتة آخر 
  .كند خدشه پيدا مي 2»و أنزلنا إليك الذكر« آية با 1شيء نازل شده دارد

  

  وجه هفتم

  »من مثله«پيرامون مرجع ضمير 
 مرجـعِ آن را موصـول و        ،مفـسران  بيشتر   ،اختالف نظر است  » من مثله «در مرجع ضمير    

به عبد   ،جار اينكه   دليل به   ، نگارنده  كه معلوم شد   طور  همان .ددانن مي عبد   ،برخي از آنان  
   .زايد باشد» من« است و گرنه بايد معتقدكند، نظر دوم را   مياشاره

كند  اموري استدالل ميبه   3است ضميرمسلّم  رجع  ماي موصول   م گويد،  نظري كه مي  
شـك در مرجـع     : گوينـد  مـي اين است كـه     از جمله آنها     تحقيق است،  نتيجه و بي   كه بي 

كسي كه قرآن بر او نـازل شـده   « بوده و نه در »شيء نازل شده«طر شك در  ضمير به خا  
  .تر است  ضمير به ماي موصول شايسته برگشت، از اين رو؛»است

 قرآن با هر راه ممكن درصدد تحكـيم مبـاني           :آن همان است كه اشاره كرديم     اشكال  
 كه روشن  ؛ بياوريد آن قر ة سور مانند ،اي  ه سور :فرمايد مي از اين رو يك بار       ؛اسالم است 

» از ماننـدش ،  من مثله « :فرمايد مي است اما بار ديگر      ]قرآن[نازل شده   است تحدي بر سر     
 اينكـه   بـراي  ؛اسـت  )ص(يعني بر شـخص پيـامبر     است   تحدي بر جهتي ديگر    اينجا در
نشيني و مجالست نكرده و       هم ، تمرين و ممارست و با اهل فصاحت       ، بر بالغت  )ص(او

تـرين روزگـاران     مترقـي ،شهسوارانِ فصاحت و بالغت بوده و روزگارشـان كه  ـ  با آنان
كرده و گوي سبقت را  مي رسم و سگالشان بوده و به آن افتخار ،ادبيات بوده و كالم زيبا 

نكـرده    ميچش  رقابت و هم،در هيچ موردي از موارد ـ  در اين ميدان از هم ربوده بودند
 برتـري يافـت و از   داشـتند بر هر چه آنـان   ،رد چيزي را كه پس از چهل سالگي آو ،بود

                                                 
 .193 ، ص1 ، جالمعاني روح .1
 .44  /نحل .2
 .104، ص 1 ، جالبحرالمحيط :رجوع كنيد به .3
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 از ايـن رو  ؛ كردندافعتراهمه پيش افتاد و آنان در كارِ خود درماندند و به ناتواني خود     
امر جديدي اسـت     ،اين كار  اينكه    براي ؛تر و اولي است     شايسته »عبد«گشت ضمير به    رب

  .و براي هر جديدي لذتي و قدرتي است
 اقتـضايِ   ، اسـت كـه     تحدي ة ميان اين آيه و ديگر آيات مورد        مقايس ، آنان  م دليل دو 

  .بازگشت ضمير به ماي موصول را دارد
   1.رساند مي خالف آن را ،يسها مق، آنان كه بر عكسِ گمانِدريافتي ولي تو

 ؛ عاجز دانستنِ مخالفان از آوردن مانند آن است        ، ارجاع ضمير به موصول    :دليلِ سوم 
 ولـي اگـر ضـمير بـه عبـد           ؛باشند  ميو چه غير ا     ميي و چه ا   خواه گروهي و خواه فرد    

   2.وجود دارد  يم امكان اين كار از غير امِ مستلزم توه،برگردد
  از جهـات  آيـد ـ     مـي همچنانكـه  ـ   ايـن اسـت كـه قـرآن    اشكالي كـه در آن اسـت  

و تـر     از جهـات گونـاگون رسـاتر و نزديـك          ،تحـدي  و ،گوناگون داراي اعجـاز اسـت     
به  شود،   مي  اثبات نمخالفاناتواني و سقوط آشكارِ     عمق   ،اين كار  با    زيرا ؛استر  سازگارت

 باطل را در ذهن خود      پندارهاي بي اساس و     د توانست تخيالت  ننخواهآنان   كه   اي  هگون
  .جاي دهند

بـر   ـ  كه مثل عبـد  است اين ، ارجاع ضمير به عبدوجه است كه گاهي پنداشته شده
 ولي اگر ضمير به موصول برگردد وجود مثل و عجـزِ  ؛ستاموجود  ـ  خالف مثل قرآن

  و ايـن مـستلزم     آيـد      مـي   الزم ، و نه چيز ديگـر     ،»مثل« آن مثل و آوردنِ آن       آنان از ايجاد
هـاي فـصيح و بليـغ      عـرب ، ولي با وجود اين  ؛ است ، بلكه تحقق مثل   ،امكان وجود مثل  

   3. آن را بياورند»مثل«توانند  مين
 نـاقص و فرضـي اسـت كـه از وجـود خـارجي               اي  ه قضي ،نكه اي  افزون بر  اين سخن 

 در نزد خداوند تعالي و اثبات عجز آنان با اقـرارِ            »مثل« التزام به وجود     ،كند ميحكايت ن 
بـه جهـت    ـ   اسـت روشـن همانگونه كه  ـ   بلكه اين كار؛ نداردمنعي هيچ ،به آن وجود

                                                 
 .104 ، ص1 ، جمحيط البحرال،118 ، ص2 ، جالتفسيرالكبير .1
 .104 ، ص1 ، جالبحرالمحيط .2
 .105همان، ص .3
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تـر و     شايـسته  ، گويـاتر  ،نـان  بـراي نـشان دادنِ عجـز آ        ، آن »مثـل «ناتواني آنان از آوردنِ     
  .تر است روشن
 ،گـشت  مـي  كه اگر ضمير به موصول بر      شود مي ضمير به عبد تأييد      چه بسا رجوعِ  و  
بـر   ـ  مـراد از موصـول   اينكـه   بـراي ؛»فأتوا بمثله«شد  ميبود كه گفته  ميتر اين  شايسته

آن  بـر  اسـت كـه جمهـور    همـان  آيه ظاهر ،با اين همهولي  ؛قرآن است ـ  حسب ظاهر
 ظـاهر در ايـن   ،»مما نزّلنـا علـي عبـدنا     «اين است كه عبارت      ، مطلب  شايد راز  ؛ندهست

از توابـع   همان موصول است و نزولِ بـر عبـد از توابـع مـراد و                ،است كه امرِ مورد نظر    
  .باشد ربه طور مستقل مورد نظ اينكه نهمنظور اصلي بوده و 

 كـه   كردم مشاهده   »روح المعاني «در   ، پيرامون اين جهت از آيه     فراغ از اقوال   از   پس
 در ايـن    ييهـا  ده و مورد نقد و بررسي قـرار گرفتـه اسـت و رسـاله              بواين مسأله مطرح    

ضُد «دو نظر در اخـتالف مرجـع ضـمير، توسـط             از   يك به طرفداري هر     موضوع و  »عـ   
»ي جاررْد1. استنگاشته شده» ب   

 همة آنچه را كه صـاحب  ،ز اينپيش ا ـ  به حمد خداوند و با سپاس از او ـ  نگارنده
  جـز  ؛ ذكـر كـرده اسـت      ،گيري كرده  نتيجهش بوده و    هايي كه نزد   روح المعاني در نسخه   

اشارتي به اين است كه اين آيه درصدد اثبـات نبـوت اسـت و نـه                 ها    در آن نسخه  اينكه  
ل ناظر بر كتـابِ منـزَّ   ـ   كرديمهپيش از اين اشار  ميه كهمانگونه ك ـ   هر چند آيه2قرآن

   .يعني قرآن است
 در مقـامِ  ، آيه كه همة اشتباهات مفسران پيرامون اين جهت از آيه ذكر شد   در گذشته 
اگـر   اينكـه    هاسـت و   عبادت خداوند تعالي و كنارگذاشتن عبادت بت      لزوم  ذكرِ دليل بر    

 شـك  شريك و همتا بـراي اوسـت  آنان در آنچه كه امر به عبادت خدا و نهي از عبادت           
كنند كه آن از جانب غيـر خـدا آمـده و سـخن يـك بـشر اسـت كـه                       ميدارند و گمان    

 ؛را بياورند  »از مثل آن  «يا   »مثل آن « بايست  مي ، است ساخته و پرداخته  را   آن   )ص(پيامبر
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 البتـه تنهـا     . نابجاسـت  ،استشهاد به اين براي اثبات رجـوع ضـمير بـه موصـول            بنابراين  
   .كند مي به راه راست هدايت ،خداوند

 نيز بيانگر مسلك جمهور است و شايد فهم چنين چيزي از اين كـالمِ               يآخرتقريب  
   . درستي آن كافي باشد در جهت تأييد،روشنِ فصيحِ بليغ توسط اكثريت

 ؛ خواسـته شـده  ،توان ادعا كرد كه اين مهم از منكران مي ،در مورد تحدي در اين آيه     
 زيرا آنان هـر كـدام از        ؛ بگيرند  آنان مختارند كه هر كدام را خواستند در پيش         ،از اين رو  

 از  اي  ه مثـلِ سـور    اي  ه از آوردنِ سور   ، آنان  خود :مانند مي در آن در   ،برگزينندآن دو را كه     
  .ماند ميدرآنان نيز از آوردن مثل آن   يم و أمانند ميدرقرآن 

تحـدي   ، نخـست  ه مرتب :باشد هداراي دو مرتب   اينجا تحدي در     دارد احتمال ،همچنين
 آوردنِ  ، نخـست  ه بنا به تقدير عجزشـان از مرتبـ        ، دوم ه و مرتب  )ص(نِ از مثل او   به آورد 

 از اربـاب فـصاحت و اصـحاب بالغـت و از        شـخص آورنـده    ، هر چنـد   ،مثل آن است  
 ،كنندگان در آنچه كه از آسمان نازل شده        هاي بليغان و از شك     يافتگانِ در انجمن   پرورش

   .باشد
  

  وجه هشتم

  اثباتيثبوتي و پيرامون تحدي 
 مرحلـة   :دو مرحلـه اسـت    داراي   »مثـل آن  «يـا    »از مثل آن  «تحدي به آوردنِ    آنجا كه   از  

 ، شده است و ايـن     در نظر گرفته   ، در اين آية شريفه هر دو مرحله       ،ثبوت و مرحلة اثبات   
 دارد   پرده برمي  بالغت   از نهايت   تـرين أشـكال ادب و        آيه بـر باشـكوه     فراگيريو شاهد

  . بالغت و دعوت به سوي حق استدقت و نيز بر امر
پردازد و بخـش دوم      ميبه مرحلة نخست    » من مثله ..... إن كنتم «: بخش نخست آيه  

 زيـرا   ؛پـردازد  ميبه مرحلة دوم    » و ادعوا شهداءكم من دون اهللا إن كنتم صادقين        « :آيه
 ديگـري   چيـز  اسـت    »مثـل « ،آن آورده شده   اينكه    است و اثبات   چيز يك   ،»مثل«آوردنِ  
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 را بياورند ولي مسلمانان آن را تصديق نكنند و چه بـسا  »مثل«چه بسا  اينكه  براي ؛است
بايد بـر    ،آن بر   افزون  پس ؛ادعاي مماثله و مشابهه كنند     ، اما به گزاف   ،ندركه مثل را نياو   

   . اقامة شهادت شود،مشابه و مثل بودن
 جـايز   ،صر و يا حاضر   آيا شاهد و بينه است يا نا      كه   ،اما اختالف در مقصود از شهيد     

تر از اين     گسترده ،كه امر شود     مي فهميده ، زيرا از مناسبات حكم و موضوع      ؛و روا نيست  
دهنـده و     كـه شـاهداِن شـهادت      را بـر پـا كننـد      محـضري   تواننـد    ميآنان   اينكه   است و 
حضور يابند و اين طبعـاً بـه خـاطر ايـن اسـت كـه آنـان از                    آنجا در   ،دهندگانشان ياري

 كـه   اي  هدهنـد   كه هر شاهد شهادت    را بر پا كنند    مجلسي   توانند ميند و نيز    خودشان هست 
   .تي در فصاحت و بالغت دارد در آن حضور يابدسد

 ؛ نادرسـت اسـت    ، و تعجيـز اسـت     ريشخندنوعي  » ادعوا« كه امر    اين پندار همچنين  
 چيـز ديگـري    ، و تعجيـز   ريـشخند  يك چيز و بودن امر بـراي         ،حصول عجز  اينكه   براي
 و در قـرآن اسـت و   اين كـار  تشكيك آنان در ، كه فرضشد و پيش از اين اشاره      .است
 از ايـن رو     ؛ نيست روااستهزاي آنان   به حكم عقل و شرح       كه    باشند  قاصر آنهاد هم   يشا

بلكه معناي شهادت و شهيد و شـاهد يكـي اسـت و              ؛ وجود ندارد  ،اختالف براي   جايي
و  . از توابعِ معنـاي آن اسـت       ،گاهيآن نبوده و    ني لغوي اولية    اناصر و ياري كننده از مع     

هـاي تفـسير آمـده      آنچه كه در كتـاب ، پس ،گذشتدر مباحث صرف و لغت      معناي آن   
  . از تأسف نيستدور

آنچنانكـه  ـ   و معبودهاي آنان  ها     به بت  »شهداء«كه اختصاص   شود     مي معلوم اينجااز  
 بـه  »شـهداء «و يـا اختـصاص   ـ   و مقاتل نقل شده   1از محدثاني مانند ابن عباس و سدي      

 ديگـر از جملـه ابـن        گروهـي  آنچنانكه از ابن قتيبـه و        ،اعوان و انصارِ از جنس آدميزاد     
  همه نابجـا   ، نقل شده و يا اختصاص آنان به اعوان و انصاري از جنّ و غير جن               2،عباس

 بـه طـور كامـل   عي در اين كشمكش و گفتگو     مددست   زيرا   ؛خود است جاي  و در غير    
   .تباز اس
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نـان  آ ادعـا و مبـارزه بـه نفـع     آورند كه در مجلسِ   ميآنان كساني را     :اما قول مجاهد  
 خـالف  ، و ايـن  باشـد ءو اسـتهزا  مبني بر اين است كه امر براي مسخره          1،دهند  دت  اشه

 حجاز و   ، تحقيق و استدالل براي حاضران مكه      ، زيرا اين كالم مبني بر جد      ؛تحقيق است 
 بـا   ،انـد   كـرده  پنداشته و گمـان   ست و آنچه را كه      ها ناو زم  نهااديگر مناطق در تمام دور    

   .منزلت قرآن در اين ميدان منافات دارد
 شهداء به آنـان بـه ايـن معنـا نيـست كـه            ةكه اضاف شود     مي روشننچه گفته شد    آاز  
 دهنـد؛   مـي حقيقت به نفع آنان شهادت      در  كنند و    مي آنان را ياري     واقع دران   آن شاهدان

نه پس از گـوش      ولي بي  ، بينه و شاهد را در مجلس قضا حاضر كند         ، مدعي بلكه چه بسا  
   . شهادت دهد او ادعاينادرستي ضد مدعي و بر ،دادن به جوانب قضيه

وس است كه اگـر آنـان       م آنگونه مشهود و مل    ، عظمت قرآن  ،در اين آيه و همانند آن     
 از  پـس  ،نـد دآور مـي  شـند دسته و گروهي كه با    شاهدان و انصار و اعوانِ خود را از هر          

   از اطـالع بـر انـدازة        پـس مقايسة ميانِ آنچه از آسمان آمـده و آنچـه از زمـين آمـده و                 
 عليـه آنـان رقـم       داوري بـر   ،شـك   بـي  ، رفعت و عظمت   ،دو در شرافت   برتريِ ميان آن  

   .خورد مي
  

  دنباله

 اگـر از    ، رو  از ايـن   ؛اسـت » ادعوا« مقصود از     تابعِ ، منظور از شهداء   :شود  مي  گفته گاهي
 ،»طلـب « ، و اگـر از آن     شـوند    مي  حاضر ، شهداء براي شهادت   ، اراده شود  »ندا« ،»ادعوا«

 شهداء انصار و اعوان هستند و حق اين است كه ندا و طلب فقط با ملحقات                 ،اراده شود 
مـن  « از معلـوم شـدنِ عبـارت         پس ، مقصود از جملة اخير    .شوند   مي  تمام و كامل   ،خود

  .روشن خواهد شد ـ إن شاء اهللاآيد ـ   ميي همين بحثكه در پ» دون اهللا
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  وجه نهم

  »من دون اهللا«پيرامون عبارت 

در  [و پي بردن به اوج  فصاحت و بالغت آن         » من دون اهللا  «ژرفاي عبارت قرآنيِ    بدان،  
عـوا  ادو« بـدون وجـود آن و بـه صـورت            اگر كالم   زيرا ؛در نهايت سختي است   ] اينجا

و نياز بـه ذكـر آن نداشـت و     بود مي نيز كامل ،شد مي وارد   »ينشهداءكم إن كنتم صادق   
 اكنون كه اين عبارت موجـب       ! وزنِ صوت و طبع نيز با حذف آن موافق بود          ،ترنم كالم 

 از ايـن رو  ؟ بوده اسـت  آنبه ذكر ميلزوچه ه دابهام آيه و سختي فهم آن در اين مقام ش      
   . را كرده استبايد غايتي قطعي در كار بوده كه اقتضاي ذكر اين

 هـود نيـز   13 يـونس و  38 اين آيه در تحدي مانند آية    آيات همانند روشن است كه    
 در آن دو    ،»و ادعوا شهداءكم  «همين عبارت را در خود دارند با اين تفاوت كه به جاي             

و » دون اهللا « ما چنانچـه مـوارد كـاربرد عبـارت           .ذكر شده است  » و ادعوا من استطعتم   «
 اينجـا را در آن موارد در نظر بگيريم به تعلـق آن در             » ادعوا« به عبارت     آن قتعلفراواني  

» شـهداءكم « بـه    آنو وجهي براي احتمال تعلـق       كنيم    اطمينان پيدا مي   ،به همين عبارت  
انـد   حيـان گفتـه   وكند كه شهداء همانگونه كه فخـر رازي و اب          مي ن فرقي و   ماند مي ن باقي

 ،آن شاهد  اينكه    براي ؛»شهداءكم من اهللا تعالي   « و يا    1اشد ب »شهداءكم من دون اولياء اهللا    «
 و شـهادتش مـشكلي را حـل         شـود   نمـي  امر آنان از جانب او روشـن         كهشاهدي است   

 ؛ زيرا امكان دارد كه خداوند ارحم الراحمين دعاي آنان را اسـتجابت كنـد              ؛نخواهد كرد 
 خداونـد   ،د تعالي پناه ببرند   ر كاري به خداون   د چنين امكاني وجود دارد كه اگر        ،بنابراين

 ؛كـرده باشـد   اعـالن   آن را    ش بـه رسـول    هر چند كـه     كند و    ميدر آن كار آنان را ياري       
 البتـه تنهـا     .همچنانكه در برخي امور در داستان موسي و فرعـون حكايـت شـده اسـت               

  . داناي به همه كارهاست،خداوند
كـه  شـود    ميروشنين  در بسياري از آيات همچن»دون«پس از بررسي موارد كاربرد      
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و ادعـوا   «يعنـي شـكلِ فرضـي        ؛ نابجاسـت  1» پـيش رو   ؛أمام«تفسير اين كلمه به معناي      
 اين كلمه بـيش از هفتـاد بـار در           . درست نخواهد بود   »شهداءكم أمام اهللا و بين يدي اهللا      

ال تدع مـن دون اهللا      « : مانند ؛از آن اراده شده است     ،»غير«كتاب خدا ذكر شده و معناي       
 و ».رسـاند  سـود و زيـان نمـي       غير از خدا را نخوان، چيزي كه به تـو          2؛ ينفعك و ال يضرّك    ما ال 
پرستند كه مالـك   از غير خدا چيزي را مي 3؛يعبدون من دون اهللا ما ال يملك لهم رزقاً      « :مانند

 هرگاه با حرف جـر بـه كـار          »أمام« به معناي    »دون« ، بر اين  افزون ».روزي براي آنان نيست   
 و ايـن بـه      بـاقي باشـد    را بدهد بايـد جـار آن         »مام و پيش رو   أ«عناي  م اينكه   ي برا ،رود

ال تدع من أمام    « زيرا جايز نيست آن را به شكل         ؛آيد ميدرست درن  اينجاحسب معنا در    
 تصور و تفسير كنيم و حذف جار و حمـل آن            »ادعوا شهداءكم من بين يدي اهللا     « يا   »اهللا

است و هيچ تـوجيهي بـراي آن نيـست و تفـسير آن بـه                بر زائد بودن هم توجيه ناپذير       
بـسيار سـخيف و    ـ   روشـن اسـت   اهـل آن همانگونه كه بر ـ  تزمجاوتجاوز و معناي 

قطعـي و بـه معنـاي       » ادعـوا « بنا بر آنچه گفته شد تعلّق آن به          ، از اين رو   .نامعقول است 
در مرحله  د از آن     مرا بنابراين بحث  ، معتقدند بيشتر مفسران به آن    است همچنانكه    »غير«

  .ماند ، در مرحله دوم باقي مي آن در آيهآوردن و دليلِ نخست
 ، براي پيـروز شـدن و شـهداء        ي همان ندا  »دعا« است كه    براي من روشن شده   آنچه  

 بنابراين بـه    ؛ است  آنان مورد ندا يا مورد طلب براي نصرت و براي شهادت دادن به نفع            
طلب نصرت است و چون اين كار در نزدشـان و           ان همان    آن  امر و كار مهم    ،حسب طبع 

 آنهاباور  به كساني مراجعه كنند كه به        اينكه   جز ،دن ندار اي  هبه باورشان بزرگ است چار    
 بنـابر  از ايـن رو      ؛هايـشان نيـستند    و بت ها    جز صنم  و آن شان هستند   عياور و حافظ مناف   

ه آنان را در خود گرفته و       كنند تا از اين كارزار ك      مي خود به آنان مراجعه      سرشتباور و   
 آنـان را ارشـاد      ، بـراي همـين قـرآن      ؛ يابنـد  رهاييزندگي و مرگشان بستگي به آن دارد        
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همان مردم هستند و از غيـر        ،كند تا شاهدان خود را از غير خدا فراخوانند و شاهدان           مي
تـضاد اجتمـاعي و در    دردسـر  البته براي كسي كـه در    .هستندها    خدا همان اصنام و بت    

 زيـرا غريـق بـه       ؛ كاري طبيعي است   ، اين كار  ،افتد ميگفتگو در زندگي معنوي     رفتاري  گ
  .زند ميهر خس و خاشاكي چنگ 

  روشـن  ، شـود  در نظر گرفته   )ص(اگر همة جوانب موجود زندگي در روزگار پيامبر       
 در ارشاد   تالش ،ترين درجه و برترين ارفاق      عالي ،كه اين آيه به واالترين شكل     شود    مي
 از ايـن رو     ؛پـذير اسـت    ان امكان  آن د كه به گمان خودشان براي     ار به سوي چيزي د    آنان

 كمـك بگيرنـد و      ،ونـد خدااز   غير   ،كند تا از شاهدان و ياوران خود       ميآنان را راهنمايي    
  كمـك كـاران و   د و نـ  يـاري بخواه ونـد د تا از غيـر خدا كن مي متوجهنظر آنان را به اين  

ـ وندغير از خدا ـ  خودياران   ؛نـدارد ها  را فراخوانند و اين منافاتي با فراخواني غير بت  
  آگـاه كـردن آنـان بـه راهـي كـه بـراي حـل كارهـا و                   بطور طبيعـي    ولي در اين مجال     

زيـرا آنـان بـراي معـضالت و كارهـاي            ؛ الزم اسـت   ،انـد   در نظر گرفتـه     خود مشكالت   
   بـراي   و شـوند؛   ي مـ  متوسـل هـا     راه و روش  ايـن    بسيار به    ،مهم فردي و اجتماعي خود    

  هـا    كـه شـهداء همـان بـت    ايـن سـخن   پـس  تـا ياريـشان كننـد،     ؛كنند ميقرباني  ها    بت
هـر  «ضـرورت   به   بت است و     ،»غير خدا « بلكه حق اين است كه       ؛ نيز نابجاست  1هستند
   . بت است، غير خداوند تعالي»چيزي
 بدونـ  »  اهللا ن دون ـم«ارت    ـود عب ـ وجه بالغت آن و لزوم وج      ، معناي آيه  اينجاا  ـت

   .روشن و آشكار شد ـ باشد  ريشخند تمسخر يا هناظر باينكه 
  

  وجه دهم

  كنندگان ق كذب شكپيرامون متعلّ

و إن كنـتم فـي      «بـا عبـارت     » إن كنتم صـادقين   « ةجمل كه   بگذردممكن است به ذهن     
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 ،كند و فرض   مي چيزي جز شك خود را ادعا ن       ،زيرا شك كننده   ؛در تناقض است  » ريب
كننـد تـا     مي است كه شك آنان قطعي است با اقرار به نبوت و قرآن تظاهر به شك ن                اين

محلّـي   ،اين بنا بر  ؛كنند مي و با زبان انكار      دارند يقين   ، كه از درون   باشندكساني  در زمرة   
 وجـود   كذب آنها  براي صدق و     جايي اينكه    براي ؛ماند ميبراي قضية شرطي دوم باقي ن     

   . قلبي و نفساني هيچ سخن ديگري ندارند زيرا آنان جز شك؛ندارد
 صدق آنان در نـسبت افتـراء بـه          ، كه مقصود  آمده است اما آنچه در برخي از تفاسير       

  رد ،به وسيلة همين آيه كه شك آنان را قطعي و يقيني فـرض كـرده               1، است )ص(پيامبر
   . ديگر شك كردنشان هيچ معنايي ندارد، افترا بزنند)ص( زيرا اگر به اوشود؛ مي

 يك مسير و يك روش      ، يك جهت  بايد داراي  اول و آخر اين آيه       گزيده سخن آنكه  
 ،آن اينكه مبني بر ـ   در ادعاي خود، هر چند آنان به حسبِ واقع امر و تاريخ نزولباشد؛
هاست و يا در ادعاي خود مبني بـر          است كه از نظر ماده و صورت مانند كالم آدم          ميكال

 ـ  ر اعتقاد خود بر كالم اهللا بودنِ آن و برتري آن بر كالم بشرد اينكه شاك بودنشان و يا
   .زنند ميافترا  دروغگو هستند و

بـا   ـ  طبق مـوازين بالغـت   ـ  كه عبارت قرآني اخيرآيد   مي الزم،بر آنچه گفته شدبنا
 زيـرا  ،پيوند داشـته باشـد  » و ادعوا شهداءكم من دون اهللا    «مضمون عبارت پيشين يعني     

خيـر يعنـي     ا جملـه  .استفاده كرده است  » إن كنتم صادقين  «از شرطي بودنِ     »...و ادعوا «
جهت صـدق و كـذب بـا عبـارت سـابق             اينكه   به خاطرِ نشان دادنِ   » إن كنتم صادقين  «

 جهت صدق و كذب تنها با       ،شد مي چنانچه بر آن مقدم      و است   آخر آمده  درپيوند دارد   
  .دخور ميبا مضمون آن پيوند و » ...إن كنتم في ريب«قضية شرطية نخست يعني 
يعني پافشاري آنان در ـ   صدق و كذب به لحاظ الزمِ قضيه      ،بنا بر آنچه به دست آمد     

و در باورشـان  شود    مي و باليايي كه دامنگيرشان   ها     در رنج  ،هاي خود  توسل به انواع بت   
بنابراين  .استـ   دـآي  يـ م تـبه دس  اـآنهگشايشِ در كارشان با كمك گرفتن از         اينكه   به
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 شاهدان خـود را  ، صادق هستيد،كند كه اگر در اين كار و وظيفه ميقرآن به آنان خطاب     
   .از ميان آنان كه غير خدا هستند فرا بخوانيد

 غايت جـديت در إعـالمِ       ، نهايت ادبِ در كالم    شك اين آيه    بي! به جان خود سوگند   
ارشـاد آنـان    فهماندن   درجة   و در آخرين   ،را در بردارد   تمسخر    و ريشخند بدون   ،اعجاز

برهـاني   مـي علآيـه داراي بيـان       .ستآنهاو پرستش   ها    به راه راست و ترك ايمان به بت       
از خـود    ايـن    فايـده بـودن كارشـان اسـت،        نتيجـه و بـي     برشكست آنهـا و بـي     وجداني  
  . است و لطفهاي التفات يابي كم بالغت و از هاي شگفتي
 تفـسيري   كتابهـاي  گونـاگوني كـه در       هايمال با احت  اين مطلب  ميان    دوري اندازهچه  

 يكي ايـن اسـت كـه        هاي آن  نمونه از   ؛ وجود دارد  ،اشاره شد  آنهاآمده و پيش از اين به       
 »مثـلِ « بر معارضـه و آوردنِ  شان تواناييصادق بودن آنان در » إن كنتم صادقين«مراد از   

يـات قـرآن برخـي       به اين نكته توجه كند كه هر چنـد برخـي آ            بايد ، مفسر 1.قرآن است 
اسـت كـه    در جايي    ولي آن    ؛كند ميتفسير  بيان و   را   ديگر   ة جمل ،ها و برخي جمله  ديگر  

آنجـا كـه    اما ؛ ديگر باشدجملهتوضيح به وسيلة   وشرحمبهم و نيازمند  ها يكي از جمله  
 ؛ كنيم جملة ديگر حمل   يمعناهمان  بر   آن را    كه دليلي ندارد    ، معنايي روشن است   داراي

 از  ؛اسـت فهم كـالم    هاي معمول و شناخته شده        از راه  بيرون و   نادرست ،حملي چنين   و
هـايي ديگـر را بـراي         يـا آيـه    اي  هكه آي شود    فراوان ديده مي   ،اين رو آنچه كه در تفاسير     

بـه   اينكـه    مثل ؛ ناشايست و نارواست   ،آورند ميترجيح معناي غير ظاهر بر معناي ظاهر        
   ».اگـر بخـواهيم ماننـد آن را حتمـاً خـواهيم گفـت              2؛ مثل هذا  لو نشاء لقلنا  « آنچه در آية     دليل
 بـر آوردنِ مثـل قـرآن    توانـايي صدقِ در معارضه و  اينجا گفته شود كه مقصود در     ،آمده
   .است

  از اوصاف عمـل نـه قـول        ، صدق و كذب    وجود دارد كه   اينجاو احتمال ديگري در     
 فجـر صـادق و   :شود  مي گفتهو شوند؛  مي دو توصيف   به آن  ،افعال هم  اينكه    براي باشد؛

                                                 
 .233 ، ص1 ، ج الجامع ألحكام القرآن.1
 .31  / انفال.2
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 ، روش و طريقة خـود      و  اگر در راه   : است اينگونه معنا   ، از اين رو در چنين وقتي      ؛كاذب
 در كفر و الحـاد صـادق    ستمرار تضاد و ا   ، و يا معارضه   همتا و شريك براي خدا،    عبادت  
   .هستيد

و مقـصود    مراد    ها، دليل عموم است و لذا همة اين احتمال        ،حذف اينكه   احتمال ديگر 
و اگر در امري از اين امور كه به آيات نازل شده و يـا بـه نـسبت ثابـت                     « : يعني ؛هستند

 فعلـي و قـولي      ادعـاي  و ديگـر جهـات و        )ص( و يا خـود او     )ص(ميان اين آيات و او    
 و گويي كه آنان موجوداتي دروغگو هستند كـه در هـيچ             »ديصادق هست شود     مي مربوط

 ايـن   رساندن براي   ، از اين رو حذف متعلق     ؛رود مياز آنان ن   راستي انتظار   ،امري از امور  
همچنـين   نوعي خروج از رسم و شيوة كـالم الهـي و             ، اما چنين برخوردي   ؛هدف است 
  اگر امكاني براي    شك  بي ، بنابراين . الهي است  هاي شايسته كتاب  همراهي سالم و  خروج از   

خنِ نـرم و ادب هنرمندانـه        در سـ   ، باشـد  و راه هموار وجود داشته    هدايت به راه راست     
  .است
  

  وجه يازدهم

  »فإن لم تفعلوا«پيرامون عبارت 
 تر شد بليغ مي گفته »و لن تأتوا« و همچنين   »فإن لم تأتوا  «ممكن است گمان شود كه اگر       

  .به كار رفته بود» فأتوا« زيرا پيش از اين نيز عبارت بود؛
 تنها افراد بسيار نادر و بـي   داراي بالغت و لطافتي است كه،ذكر فاء روشن است كه    

  .كنند مينظير آن را درك 
 : دانسته است  چيز امر را دائر ميان دو       ، استدالل كننده  ، در مقام احتجاج   :مطلبشرح  

 آن و يـا پيوسـتن بـه         »مثـل « بـا آوردن     ،يا به خاك ماليدنِ بيني مسلمانان و پيروان قرآن        
  هـم   سـومي  فـرض    نـان آتـشي؛   چ از   بـراي دوري    آنها، و به گروه و جماعت    مسلمانان  

تمـام  جـدالِ ميـان حـق و باطـل      نـزاع و  و مانـد   دشمني بـاقي مـي    وگرنه  وجود ندارد،   
كه ايـن   شود     مي  روشن ،ميان اين دو آيه    مي و حت  فرض شده  از ترتّب    بنابراين، .شود نمي
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   . از قضاياي منفصلة حقيقيه است،قضيه
 متوجه اين نكته شـده اسـت        ،آگاه خوانندة   مطلب، از روشن شدن اين      پساكنون و   

 ، بلكـه مخاطـب    ؛ شـعر و ادب نيـستند      همراهـان  بليغان و    ،كه مخاطبِ اين آيه فصيحان    
 ؛ بليـغ و اديـب هـم باشـند         ،گروه شك كنندگانند و چه بسا ممكن است در ميـان آنـان            

 پـس امـر بـه    . درست نيـست ،دعوت مستقيمِ شك كنندگان به آوردن مثل قرآن بنابراين  
 از سوي ديگـر نـاگزير بـه         ؛اعم از آوردنِ مستقيم يا به وسيلة ديگران است         ،آوردن مثل 

 شـك   ، بـي گمـان    .اسـت » فإن لم تفعلوا و لـن تفعلـوا       « عبارت   ،اقامة شاهد است و آن    
و هـا      با صرف درهـم    ،كنندگان با متوسل شدن به اهل كالم و بالغت براي آوردنِ مشابه           

توانند انجام   مي كاري كه    ،گر اسباب و وسايلِ ممكن    دينارها و يا با تطميع و تهديد و دي        
آورنـد و بـراي رسـيدن بـه          مـي  نهايت كوششِ خويش را به عمـل         ، از اين رو   دهند؛  مي

 آنهـا با پرستيدن   ها     از جمله توسل جستن به بت      ،مقصود و مرامِ خويش كارهايي خاص     
فإن لـم   « عبارت   ود كه ش  اين روشن مي  بر  بنا .دهند  ميرا انجام    آنهاو قرباني كردن براي     

  .باشد  و رساتر ميتر بليغ» تفعلوا
خوانـدن و    ايجاد نوميدي در ميان آنـان و         به ، تضمين كالم  از موارد ديگر بالغت،    و

را  كـه هرگـز ايـن كـار     ، آنان به هدايت و اسالم و اعالمِ ايـن حقيقـت بـه آنـان          دعوت
 ـ   آنان را خوار كند، و تمسخرريشخندبي آنكه عجز آنان را بيان كند و يا با كنند ـ   نمي
گـويي خبـر    ،»فـإن لـم تفعلـوا و لـن تفعلـوا     « :شود گفته ميجهت   و به همين     باشد  مي

انجام  اينكه    براي ؛انصراف آنان از پيگيري اين كار بزرگ يعني آوردن مثل و مشابه است            
ده هـم   به عدم ارا  شود     مي  همچنانكه به نداشتن دانش و ناتواني نسبت داده        ،نگرفتنِ كار 
 در نظـر گرفتـه     نيز در ايـن تعبيـر        جهتكه اين   شود     مي  مشاهده و شود؛   مي نسبت داده 
 هم آيتـي در بالغـت و هـم          ، به حسبِ دعوت به حق     ، از اين رو اين دو آيه      ؛شده است 

از  و همچنـين  ؛آيتي بر چگونگي استدالل و مراعات شيوة راهنمايي به سوي حق اسـت  
 . بحث و گفتگو را مراعـات كـرده اسـت          دب ا ،ختلفهاي گوناگون و از نواحي م      جهت

  .در مباحث بعدي روشن خواهد شد ـ إن شاء اهللا تعالي ـ برخي از اين نكات



 399  24 و 23تفسير آية 
 

 399     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

  وجه دوازدهم

  فايدة جملة معترضه در اين آيهپيرامون 
 سـوق دادنِ شـك كننـدگان بـه          ،د اين جملة معترضه   يپيش از اين گفتيم كه يكي از فوا       

 ، ولـي قـرآن  ؛به امكان ناپذيريِ اين كار توسـط آنـان اسـت     سمت نوميدي و توجه آنان      
  را به آنها نـسبت نـداده،        ناداني و خواري   ، ناتواني وادب بيان كرده    در پوشش   همين را   
ـ و همانگونـه كـه گذشـت انجـام           داده است ت  ـ را به آنان نسب    »انجام ندادن «بلكه تنها   

 سخن ؛شك  و بي  . مورد نظر آيه است    يد از فوا  اي  اينگونهو  ـ   ني است اندادن اعم از ناتو   
تـرين   بـه بايـسته    ، در همين تفهـيمِ نوميـدي بـه آنـان          و . است سخنان خداوند   ،خداوند

ورود بـه اسـالم و      راه   گويي كه به جز      ،انجام شده است   ، آنان به هدايت   صورت، ارشاد 
   .بندد مي همة درها را بر روي آنان ،يكي شدن با مسلمانان در احكام

 ارشاد و آگـاهي     اي  گونه ،پردازند مي خبر كه آنان به چنين كاري ن       ر اين و همچنين د  
شـان   و كوشـشِ  آنهـا بيهـوده      تالش شوند كه   مي  كار است و آنان متوجه     بزرگيدادن به   

 را در طـول عمـر شـريف و زنـدگي پـاكش بـه                )ص( بويژه كه آنان وي    .فايده است  بي
 ، به صورت جزم و قطع     )ص( دادنِ وي   از اين رو خبر    ؛اند هتشناخ مي امانتداري و   راستي

 آنان را به در آمـدن       ،شاهد واقعيت ناتوانيِ تكويني آنان است و قرآن كريم با اين روش           
   .دارد ميوا اد به آن قو اعتدر جرگة مسلمانان و پيوستن به اسالم 

د يـ  بـس بـزرگ اسـت و فوا        ، در عـالمِ واقـع     ، به ظـاهر كوتـاه     جمله همين   اين،بربنا
ر اين جدال و مخاصمه و گفتگو و مباحثه دارد كه با ادات خـاص و يـا بـا                    گوناگوني د 

 تـأثير شـگرفي در      )ص( تأكيد شده است و تأكيـد از سـوي حـضرتش           ،ادات نفيِ ابدي  
ي گذشـته چنـين عبـارات    هـا  ناگذارد و همين كه پيش از اين و در زمـ    ميهاي آنان    دل

 را كه اين آيات     )ص(د حضرتش تا تأكي شود     مي اند موجب   نشنيده )ص(شگرفي را از او   
 ،كه همة آيات پيشين و نيز اين آياتشود    مي  از اين رو ثابت    ؛ بپذيرند ، نيست )ص(از او 

   .همه از نزد خداوند عزيز متعال نازل شده است
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  وجه سيزدهم

  ارشادي آيهپيرامون زبان 
هـدايت   پـي   قراين بسياري را يادآور شديم كه اين دو آيه در          ، مباحث پيشين  الباليدر  

  بـدون  ؛ شيواسـت  گفتگـويي نيكـو و    كردن مردم به اسالم در قالبي ادبي و زباني نـرم و             
با آنان برخورد كند و به همين        كننده    مسخره و تعجيزِ    ريشخند ، شدت ،با خشونت اينكه  
از » فـاتقوا النـار   « در   ،بـر آنـان الزم اسـت      ) اتقّاء(پرهيزِ از آتش     اينكه    و با وجود   دليل

 آن »مثـل « از آوردن نـاتواني  آنـان و  بر دشمني زيرا فرضِ ؛فاده شده است حرف فاء است  
 ؛ و ابراز ضعف آنان استناتواني اثبات پيدراند ـ   گفتهبنا بر آنچه مفسران  ـ  است و آيه

 بـه حقيقـت    زيرا آنان يا     ؛ آيه بجا و در محل مناسب خود آمده است         بنابر سخن ما،  ولي  
 اتقاء مگـر  ببه خاطر عدم وجو ـ   قضية شرطيه،رتتمايل به حق دارند كه در اين صو

 همراه بـا   و كفر باطنيِدشمني ستيز و و يا در حالت ،واقعي است ـ  بعد از اتمام حجت
و گفتگو را در بردارد،  ادبِ ، قضية شرطيه، كه در اين صورت؛لجاجت و ضديت هستند

 جـز ذكـر فـاء       اي  هر از ايـن رو چـا      ؛انـد   است كه آنان در برابرِ حق نايستاده       شدهفرض  
  .نيست

اين است كه در ضمنِ تثبيت كتابِ الهـي و      اينجااز ديگر وجوه بالغت و لطافت در        
نيـز ثابـت     معاد و وجود آتشِ مخصوص       ، نبوت خاصه  براي اثبات  ،تأييد وحي آسماني  

سوخت آن مـردم و سـنگ       از آتشهاي مادي دنيايي است، آتشي كه         غيرآتشي كه   شده،  
  .است

 اسالم و حفظ خـود از        راه :دهد  راه قرار مي   را در يكي از سه       آنها ،اين آيه اسالم در   
 ضـد اسـالم و رسـتگاري و سـالم           راه و   ،د اسالم و افتادن در آتـش       ضّ راه ؛آتش كذايي 

   .ماندن از آتش
كننـد كـه در    مـي  و به اسالم اقرار     شوند  از آوردن مثل مي    ناتوان آنان يا    :شرح مطلب 

 ولي به حقيقت اعتراف     شوند   مي  يا عاجز  ؛يابند ميو از آتش رهايي      از اين مسأله     ،نتيجه
هـاي    مـردم و سـنگ و دل      ، كـه هيـزم آن     شوند   مي  مستحق آتشي  ،كنند كه در نتيجه    مين
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 كـذبِ   ،آورند كه الزمة اين كـار      ميمشابه قرآن را     اينكه   از سنگ است و يا    تر   سرسخت
 اسـت و از آنجـايي كـه    )ص(پيـامبر  كـذب  ،ادعاي اسالم يعني آتش كذايي و نعوذ باهللا  

 در ؛زنـد  مي آنان ميان دو امرِ نخست دور سرنوشت ،راهي براي فرض سوم وجود ندارد   
 يعنـي اسـالم و      ،»سـبب «خواند تا با اعتراف به       مي آنان را فرا     ،اين هنگام است كه قرآن    

  . خود را در امان بدارند، و آتش»مسبب« از ،احكام
 تقرير جديد و تحريـرِ بـديع        اي  گونه همچنين   ،ان مقصود  و چگونگي بي   اين ادعا در  

هر چند كـه مثـل   «به اسالم بپيونديد شود     مي اين است كه گفته   سخن   ظاهر   :وجود دارد 
 آسماني و   كتابهاي و به خداوند و      »توانيد بياوريد  ميقرآن را نياورده باشيد و هرگز هم ن       

 از پـس  و صـورت  از ايـن  نها پـس  اعتراف نكردن آ   آنجا كه  ولي از    ؛نبوت اعتراف كنيد  
و   مي قـو  هـاي  سـتيز و دشـمني     غيرانـساني و بـه       ي بـه امـور    ،فرضِ نياوردن مثل قرآن   

 آنان از آنچـه از آنـان        ترساندناي جز تهديد و       چاره تكيه دارد،  پست جاهلي    ويژگيهاي
 .دمان مي باقي ن، فراهم و در نظر گرفته شده استبراي آنهاپنهان و در انتظارشان است و       

 چيزي است كـه تنهـا شـخص داراي قلـب سـليم و               ،شك در اين اسلوبِ از بالغت      بي
هـاي   هـا و نيكـويي     زيبـايي  آن را درك كند و اگر ايـن          تواند  مياحساس دقيق و خاص     

 ،شده در گفتگو و هنگام برخوردهاي نخستين نبـود        در نظر گرفته    و آداب خاصِ     سخن  
آورانِ آنـان     بليغان و سـخن    ،فصيحانو چون    .آمدند مي به اسالم در ن    ،جز گروهي اندك  

 لذا مردمانِ عـاديِ     ؛ زيباي اين كتاب آسماني سر تسليم فرو آوردند        هاي برابر نيكويي در  
                 و غـم دنيـا      نيز تسليم شدند و اسالم محل امني براي مؤمنان شد كه بـه وجهـي از هـم 

نِ تـسبيح گـوي     بـه فرشـتگا     و از آغـاز كـار      ،دـراحت و از مظاهر ماديات رهايي يافتنـ       
 پيامبران و صديقان محشور بدارد و بهترين پاداشِ صـالحان           ا آنان را ب   ، خداوند ؛پيوستند

هاي پس از خود دارند و اگر آنـان          حقوق بسياري برگردن نسل   آنها   زيرا   دهد؛آنان  به  را  
 ، البتـه  .نبودند ما در همان جايي بوديم كه اجداد نخـستين و پيـشينيان نـادانِ مـا بودنـد                  

  . صاحب حمد و ثناست و پناه به سوي او و تكيه و توكل بر اوست،داوندخ
 قـضية  جملـه،  ايـن  . اسـت اي  ه رمـز و نـشان     »أعدت للكـافرين  « يعني   ، آيه دنبالهدر  

كند تا به دل منكـران خطـور نكنـد كـه قـضاياي               ميمفروضه را به قضية حقيقيه تبديل       
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 أخـص از    ، شرط و مقدم و تـالي       اما صدقِ  :دهند  مي خبر   ،شرطي تنها از وجود مالزمت    
جمله  ولي از اين     ؛دهد ميخبر ن ها     از وجود اين آتش    )ص(آن است و لذا پيامبرِ راستگو     

 بلكه آتش سوزانِ تحقق     ؛ خيال و تصور نيست    تنها ،كه آتشِ فرض شده   شود    روشن مي 
  همـة ، خداونـد تعـالي  . است كه براي اهل خود آماده و حاضر استاي هيافتة فراهم شد  

 ما نيز از حساب آن آتش و از شر آن در امـان  ]اميد كه[مؤمنان را از آن در امان بدارد و    
  . آمين اي ارحم الراحمين.بمانيم
  

  وجه چهاردهم

   مردم و سنگ است،پيرامون توصيف آتشي كه سوخت آن
 اينكـه  افـزون بـر كتـاب هـدايت بـودن و      ـ   به ذهن بيايد كه قرآناينگونهممكن است 

 و در همة اطراف و      ها ها و نيكويي   خوبي در انواع    انسان را براي خوشبختي     ق كلي يحقا
ي و برخـي اسـتعارات و تـشبيهات         يبرخي امور تخيلـي و ادعـا      ـ   كند ميمنتشر  ها    زمينه

در نيـز   را  خارق العادة اوليه و خارج از متعارف شعري و خطـابي در روزگـار نخـست                 
  .بردارد
هاي عاديِ رايج در روزگـار مـا كـه            و يا از كتاب     قرآن كتاب خاطرات   : ديگر بيانبه  

 آن واالتـر و     جايگـاه  بلكـه    ؛كتاب رمان نيست    و شوند   مي براي تئاتر و نمايشنامه نوشته    
 از آن است كه ماننـد چنـان         برتر آن نزد همة مردم و تمام بزرگان         مرتبهمقام آن باالتر و     

 بنـابراين  ؛ار تواناي بسيار داناسـت اين كتاب از نزد پروردگ اينكه  براي ؛هايي باشد  نوشته
 زيـرا چنـين     ؟ مـردم و سـنگ اسـت       ، از آتشي بپرهيزيد كه سوخت آن      :گويد   مي چگونه
 نيـست؛  تركيبي بي پيشينه و غيـر روشـن          ، كاربردي نو  ، تفكري شعري  ، خيال جزآتشي  

 چنانكه بايد و شايد در افق شبه جزيرة عـرب و    ،پس اين تهديد و ترساندنِ از اين آتش       
 ؛كنند كه چنـين آتـشي واقعيـت نـدارد          مي آنان گمان    زيرا ؛گذارد ميديگر جاها اثر ن   در  

 آنان نه وجودي خارجي و نه ذهنـي از چنـين            . از آن نزدشان نيست    اي  هچون هيچ پيشين  
چنـين  شـك    بـي  ترديـد و   بي از اين رو     ؛آتشي و يا چيزي مانند آن در ذهن خود ندارند         



 403  24 و 23تفسير آية 
 

 403     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

   . فصاحت استهبلك ، بياني و گفتاري خالف بالغت
قوا أنفسكم و أهليكم نـاراً وقودهـا        « : پيش از اين فرموده است     ،قرآن كريم يك بار   

 ».خود و خانواده خود را از آتشي كه سوخت آن مردم و سنگ است حفظ كنيـد        1؛الناس و الحجارة  
 معرفه آمده كه در     دليلبه اين   ] 24آيه[ اينجا در   كه نار اند   گمان كرده  از مفسران    گروهي

 زيـرا   ؛ اسـت  ست و نادرسـت   س پنداري كه    ،استآية مذكور از سورة تحريم نكره بوده        
 پيش از اين گفتـيم كـه قـرآن بـا            .شود   مي  نكره در آيه نخست    سبب متوجه   ،خود سؤال 

 ،بـه جنبـة حـسنِ تركيـب      مـي تـرين مالحظـة عل   نگرد و با كامل ميبهترين نگاه جهاني  
 دقت دارد و اين بـه       ،موزون در گوش و دل     لطف آواز و نشستن آهنگ       ،ها پذيرش طبع 

 لذا نكـره    ؛ترينِ وقت ممكن سر تسليم فروآورند      خاطر اين است كه مخاطبان در نزديك      
در قرآن  ها    و نيز تقديم و تأخيرها و مفرد يا جمع آوردن         ها    و يا معرفه آوردنِ برخي اسم     

 بـا قواعـد     ،تـام به همين منظور است و چه بسا قرآن بـراي مراعـات همـين نكتـة الزمِ                  
  . شرح اين در جايي ديگر است.نيز بازي كند  ميعمو

 يان،ينپيـش  زيـرا    ؟توان از اين مشكلِ پيچيـده فـرار كـرد          مي چگونه   ،پرسيم مياكنون  
نهايـت دقـت را بـه خـرج     هـا   معاندان و دشمنانِ نكته سنج كه در گرفتن نقطـه ضـعف   

شعري و نثـري ادبـي و از مقامـات           كه قرآن كتابي     زنند مي فرياد با صداي بلند     دهند  مي
كند و همه كس و همـه چيـز را    ميرا كباب ها   صورت،ادبي معمولي است و گرنه آتش  

هرگـاه   2؛كلّما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها     « و به قولِ خود قرآن       برد   مي از ميان 
 چـه آتـشي     ،آتـش  پس اين    ».دهيم  پوستهاي آنان بريان شود، به جاي آن پوستهاي ديگري قرار مي          

 زيرا سوخت آتش در دنياي ما چيـز ديگـري           ؟ مردم و سنگ است    ،است كه سوخت آن   
 شـعري و ايـراد سـخني اسـت كـه هـيچ              اي  ه انديش ، پس آتشِ مورد ادعاي قرآن     ؛است

   .واقعيتي ندارد
 امـا   شـود؛   مطلب برايت روشـن مـي      حقيقت   ، إن شاء اهللا   آينده، در مباحث    :گويم مي

                                                 
 .6  / تحريم.1
 .56  / نساء.2
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 زيرا آنگاه كه   انديشيدند؛   مي  اين آتش  بزرگي در   ،چه بسا از اين آيه     ،نخستين شنوندگان 
 آوردنِ خـويش در  عجـز  به است و   بيرون از توان آنها   براي آنان روشن شد چنين امري       

 و  شـوند    مـي   منتقل شگفت از اين موضوع و امثال آن به امري          ؛ اقرار كردند  همانند قرآن 
ــسيار ســنگين خــوف و وحــ   ــه شــكلي ب ــد و خــشيت و  مــيشت در وجودشــان ب   افت

 خود را   ، از اين رو قرآن به بهترين شكلِ بالغت        شود؛   مي دهشت بزرگ در جانشان وارد    
نيكـو در آن     . پيـدا شـود     آن  خللـي در فـصاحت     ، اين پس از  ، بدون اينكه  دهد   مي نشان

  .بينديش
  

  وجه پانزدهم

  ها دليل تقسيم قرآن به سوره
در  1؛اشاره كنيم ها     تقسيم كتاب الهي به سوره      بجاست كه به برخي داليل براي      ،در اينجا 

  . در كوتاهي و بلندي خواهد شد آنها نيز به داليل اختالف اي هاين مبحث اشار
خـروجِ از    اينكه    براي همچنين و   نگهداري آن،  حفظ و  و   يادگيريبراي سهولت   ـ  1
قسمت بنديِ   قرآن   اين، و افزون بر   ؛ نيست روا ، و روش متداولِ تأليفات و تصنيفات      راه

 نهايـت  و بيشترين توانايي ،در اين كار كه  استدر نظر گرفتهرا به كوتاه و بلند      ها    سوره
   .كس گمانِ بد نبرد  به خوبي إعمال شده تا هيچ،تسلط بر هر دو امر

 سرزنده كردنِ خواننده و شنونده و لذت بخشيدن و سر      ،در اين ويژگي به شكلي    ـ  2
 ابـالغ بـه     آخـرين  و   رسايي نهايت   ،در آن و   ؛ شده است  در نظر گرفته  مست كردن آنان    

 از سـورة  اي، ه از ايـن رو چـه بـسا خواننـد          ؛ وجـود دارد   كاملترين آن شكل و   ترين  متما
 و درآمـدن بـه   اي هملول شود و چه بسا كسي با پايان دادن سـور  ـ  نه كوچك ـ  طوالني
نيـز   ،و جزءهـا  ها    به حزب  تقسيم قرآن    ، افزون بر اين   . نو بگيرد  اي  ه ديگر روحي  اي  هسور

هـاي هـدايت و اثرگـذاري در          لطف و دقت و پـيش گـرفتن نيكـوترين راه           در بردارنده 

                                                 
 .117، ص 2، التفسيرالكبير، ج 98 ـ 97 ، ص1 ، ج الكشاف.1
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   .باشد  ميي مستعدنهااهاي آماده و ج دل
 هماننـد كنـد    مي كه در كتاب الهي سير و سفر         اي  ه داستان خوانند   سخن اينكه  ةگزيد

 نفس راحتي   برسد، و به منزلي     بپيمايدبداند ميلي يا فرسخي را      مسافري است كه هرگاه     
  . گويي كه قلة كوهي را پشت سر گذاشته و گام به دشتي نهاده است؛كشد مي

 مبـارزه  فـصيحان و بليغـان و        ، با ايـن حـال     ؛كوتاه بودند ها     سوره ،در آغاز نزول  ـ  3
 قرآن  ، آن را بياورند و چون اين موضوع براي همگان روشن شد           »مثل«جويان نتوانستند   

بـا وجـود    هـا      آورد كـه ايـن سـوره       اي  ه يعني صـد آيـ     »مئين«متوسطي به نام    هاي   سوره
مكّـي هـستند و در ايـن روش بـه شـكلي       ـ  آنهاجز برخي از شان، بيشترشان ـ   فراواني

 مخالفان و به خاك ماليدن بيني آنان با اتمام حجـت بـر آنـان و                 ناتوانيرساتر و گوياتر    
   .شود  مي مشاهده،سو بر آنان از هر و بهانه عذربستنِ درهاي 

هاي كوتـاه و     كسي نگويد كه سوره    اينكه    براي ،قرآن كريم پس از دو مرحلة مذكور      
هـاي بلنـد كـرد و         شـروع بـه آوردن سـوره       ،مئين اهميتي نداشته تا مثـل آن را بياورنـد         

حركـت از   بـه جـان خـود سـوگند،          . آل عمـران و بقـره را آورد        ،هايي مانند نساء   سوره
از نقص بـه كمـال و از سـوي ديگـر              يم حركتي ك  ، از يك سو   ،به بلند هاي كوتاه    سوره

 ارواح انساني است تا آنان به هدايت مـورد نظـر و خوشـبختي               درونعي در   يحركتي طب 
   .جاودان برسند

 ،هـا   حجلـه ،هـا  نا بوسـت ،هـا  نا در قرآن ميـد :شده است گفته ، قرآن چه نيكو پيرامون  
  راءهـا ؛ميـادينِ قـرآن  ] هـا  الـم [ ها  ميم :سراهايي است  وها     باغ ،هاي ديبا   لباس ،ها عروس

 حـواميم   ؛هـاي آن    مـسبحات عـروس    ؛هـاي آن    حامدات حجلـه   ؛ي آن نهاا بوست ،]الرها[
 پـس خواننـده   . سـراهاي آن هـستند    ، و بقيـه   ؛هاي آن   باغ ،ها  مفصل ؛هاي ديباي آن   لباس

د و وشـ هـا   در حجلـه  و داخـل  چينـد ميـوه    هـا  ناد و از بوست   وش ها ناآنگاه كه وارد ميد   
هـاي سـراها    در اتـاق   وزنـد قدم ها   و لباس ديبا پوشد و در باغ  كندعروسان را مشاهده    

ه چيز جـز خداونـد      ـهمـ   إن شاء اهللا   ـ كهشود    مي آنجا شيفتة   اي  ه به گون  ،يندسكني گز 
  .كند ميتبارك و تعالي را فراموش 
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  فقه

  ها  پيرامون يكي بودنِ برخي سوره
اي هـ   از سـوره اي ه هـر سـور  توانـد   مي »سورة مورد تحدي  « اين است كه      اين آيه  داللت

همان  ـ   كه در محيط اسالم متبادر استها ـ همانگونه  موجود در قرآن باشد و اين سوره
 بـا   اي  ه هر چنـد آغـاز سـور       شوند؛   مي از هم جدا  » بسم اهللا الرحمن الرحيم   «است كه با    

 از  گروهـي همچنانكـه  ـ بر ايـن   بنـا  ؛ باشـد  پيوند خاصي داشـته ،پايان سورة پيش از آن
 و »الفيـل « ؛»ألـم نـشرح  « و »الـضحي «سـورة   ـ  1 متـأخر مـا معتقدنـد   هايفق اصحاب و

  . يك سوره نيستند»إليالف«
  از هماننـد يكـي      اي  ه سـور  ، ايـن اسـت كـه اگـر دشـمنِ اسـالم            آن،شاهد درسـتيِ    

  سـخ داده شـود، ايـن جـزء         پا و اگـر     ؛ است پيروز ،هاي چهارگانه مذكور را بياورد     سوره
  شـود   ن سـخن پذيرفتـه نمـي       ايـ   و تحدي  مبارزه در محيط مخاصمه و      يك سوره است،  

 بايد به چيزي ملتـزم شـد كـه التـزام بـه آن صـحيح                 ـ همچنانكه معلوم است  ـ   و گرنه 
  .نيست

 نظـر و رأي    ، روايت عياشـي   ، و عالوه بر سابقه و انس ذهني       گذشتافزون بر آنچه    
از : گويـد   مـي  نقل كرده )ع(از مفضّل بن صالح از ابي عبداهللا      عياشي   ؛كند ميباال را تأييد    
 ،ال تجمع بين سورتين في ركعة إال الضحي و ألم نـشرح           « : شنيدم كه فرمود   )ع(حضرتش

در يك ركعت، به جز ميان الضحي و انشراح و نيز فيل و قريش، ميان دو                 2؛و ألم تر كيف و إليالف     
هاسـت و حمـل آن بـر اسـتثناي           دليلي بر تعدد سـوره     اينجانا در    استث .»سوره را جمع نكن   

   .منقطع خالف اصل است

                                                 
 .176 ، ص6 ، ج الوثقية مستمسك العرو:نگاه كنيد به . از اوستفقهاي پسحقق حلّي و برخي  م، مراد.1
 فـي   ة ابواب القـراء   ،ة كتاب الصال  ،743 ، ص 4 ، ج لشيعة و وسائل ا   544 ، ص 10 البيان، ج   مجمع :رجوع كنيد به   .2
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 1آمده است ها     سوره اينآنچه كه در تعدادي از اخبار غير مستند ما دربارة يكي بودنِ             
باشـد و   يكـي   امكان دارد به حسب حكم       اينكه    براي داللت ندارد؛ بر يكي بودن واقعي     

  هـاي   يـان دسـته   م بـدين شـكل      ؛ونگذاري بـسيار رايـج اسـت      اين امر در كاربردهاي قان    
  هــر چنــد ضــعف ايــن روايــات بــه وســيله عمــل  شــود،  جمــع مــيمختلــف احاديــث

 و 3»األمـالي « و 2» االعتقـادات لـة رسا«مانند شيخ صدوق در اصحاب جبران شده باشد ـ  
 و ماننـد    6د بلكه در همة آثارش و ماننـد شـيخ مفيـ           5»االنتصار« و مانند سيد در      4»الفقيه«

   ـ و ايـن    بلكـه در همـة آثـارش   9»االستبصار« و 8»التهذيب« و 7»يةالنها«شيخ طوسي در 
هـا شـده      ها و اجمـاع      نقل شهرت  ،آن و بر  11.باشد   مي  و عالمه نيز   10 برگزيدة محقّق  قول
  .است

 ، مقتـضاي جمـع    ، همين اخبـار اسـت     ،سند فتوا و   نسبت   پس از آنكه  : گزيده سخن 
در نمـاز و در نـذر قرائـت         ها    دو و ترتيب آثارِ يكي بودن سوره       قعي آن التزام به تعدد وا   

 چنـين   ، امـا در ايـن موضـوع يعنـي مـسأله تحـدي             ؛مـسائل اسـت   ديگـر   و  يك سوره   
  .الزم نيست ميالتزا

به خاطر تعلّق داشتن آية نخست      ها     بر يكي بودن اين سوره     ،اما نظر اخفش و زجاج    
براي ما مهم نيست و شـرح        اينجا در   12، سورة نخست  از دو سورة دوم به آية آخر از دو        
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  .در جاي خود خواهد آمد ـ إن شاء اهللا تعالي ـ آن
ميـان  » بسم اهللا الرحمن الرحيم«نياوردن  دليل   ،تر از آنچه گفته شد     تر و پوچ   اساس بي

 ييهـا  سـوره هاي پيشين    مصحف بعضي   در زيرا 1دو در مصحف اُبي بن كعب است؛       آن
چيـزي   باشد، چيزي   براي   شاهدي اگر اين    و . نيز وجود ندارد   ناس و فلق  مانند حمد و    

 .آيد كه التزام به آن سزاوار و صحيح نيست الزم مي
ــه   ــا برآنچ ــت در   بن ــوديم، راه و روش درس ــرفتيم و پيم ــيش گ ــا پ ــر م   رأي و نظ

  حـديث مخالفـت    «و نوبت بحث به متوسـل شـدن بـه           شود     مي قدماء و متأخران معلوم   
   هر چند حـديث تـرجيح بـه سـبب مخالفـت عامـه و يـا تـشخيص                    ؛رسد مين »با عامه 

ـ ـ بنابر اختالف اقوال در اين بـاب  ،به وسيلة آن    اينكـه   بـراي ؛نـدارد  اينجـا  در  جـايي  
  چنانكـه ظـاهر    ـ  پردازنـد تـا   مـي ويژه به ايـن مـسأله ن  طور گويند و به  ميعامه چيزي ن

پس تأمـل كـن و غنيمـت        . بوده است يه   صدور خبرِ تعدد به خاطر تق       رود گمانـ   است
  .شمار
  
   پيرامون كمك گرفتن از غير خداوند :مسأله

  از   غير خداوند تعالي و كمك خواسـتنِ از غيـر او و مـددجويي نـه تنهـا                  خواندنجواز  
  نيـز از ايـن آيـه برداشـت         ، پيامبران و رسوالن بلكه از كافرانِ ملحـد        ، مؤمنان ،مسلمانان

   :كه اين آيه مگر گفته شود شود؛ مي
 و با ممنوعيت مسلمانان از كمك گرفتن از غير خداونـد            ، اختصاص به آنان دارد    -1

  .نداردمنافات 
از غيـر   ـ  خواهد تا شاهدان خود مي اين است كه قرآن از آنان معناي روشنتر آيه -2
از ايـن رو آيـه در   يـان آن گذشـت ـ    بـ چنانكه  ؛هايِ خود را فراخوانند يعني بت ـ  خدا
 به ريشخند يـا بـه آگـاه         ،عا زيرا اين اد   ؛تجويز دعوت غير خدا نيست    پي    جد و در   اممق

                                                 
  ،  و اإلتقان فـي علـوم القـرآن   200 ، ص20 ، ج و الجامع ألحكام القرآن  801 ، ص 4 ، ج  الكشاف :رجوع كنيد به   .1
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   اگـر   و ؛تـر اسـت تـا بـه واقعيـت          كردنِ آنان بـه بطـالنِ مـذهب و مسلكـشان نزديـك            
   و كمـك    بتهـا  دعـوت    باشد به دليـل گمـان و بـاور آنـان بـه امكـان              امكانِ جدي بودن    

  پــس جــايز اســت آنهــا را بــه شــاهد چــون كــار چنــين اســت، و  .آنهاســتگــرفتن از 
  .بفرستد شاهدان خود و درخواست از غير خدا گرفتنِ
  
  ي معدنيها  سجده بر سنگ:همسأل

 اسـت؛  ممنوع بـودن آن      ، مشهور نظر :هاي معدني دو نظر است     در جوازِ سجده بر سنگ    
جعلـت لـي األرض     « نقـل شـده كـه        )ص(و از پيامبر  . باشند   مي  از زمين خارج   ،آنهازيرا  
نهـا   آ سـجده بـر   گفته شده   و   ».گاه و پاك قرار داده شد      زمين براي من سجده    1؛ًجداً و طهورا  مس

هـاي كريمـه مـشهور       بـه سـنگ   ها     اين سنگ  .كند ميصدق   آنهاصحيح است و زمين بر      
  .اند شده

 ، اسـت   داراي بهـا و ارزش      بـر سـنگ مخـصوص      »ةحجـار « اطالق   ، أخير نظرمؤيد  
همان سنگ گـوگردي    نقل شده است كه آن       2ابن عباس  به نقل از ابن مسعود و        چنانكه  

 همچنين گفته شده كـه      .مناسب با آن و شاهد درستيِ آن است       » وقودها«است و عبارت    
 ، البته تنها خداوند   .به خصوصيتي براي اين سنگ اشاره دارد      ] ةالحجار[ آمدن الف و الم   

  .هاستچيزداناي به همه 
بـر خـالف    ـ  ست كـه سـنگ گـوگردي    اين ارسد  مي به نظرصحيح و درستآنچه 

بيـان   جـاي خـود   در و . ـ خارج از الية خارجي زمين نيست هاي معدني و كريمه سنگ
  . اعم از حقيقت است، كه استعمالشده است

 احتمـال   افزون بـر اينكـه     و همچنين قول ابن عباس و همانندهاي او حجيت ندارد،         
هـاي   دلو آن     باشـد،   اسـتعاري آن    معناي كنـايي و    ةكه مراد از الحجار   دارد  قوي وجود   

  .تر از آن است گروهي از مردم است كه مانند سنگ و يا سخت
                                                 

 .92 ، ص1 ، ج صحيح البخاري،145، ص 5 ، ج مسند أحمد؛324 و 220 ، ص1 ، ج الخصال:رجوع كنيد به .1
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 ، سـرعت آتـش گـرفتن      :گفته شده كه سـنگ گـوگردي پـنج ويژگـي دارد            اينكه   اما
  1، شدت چسبيدن به بدن و شدت گرمايشِ آن در وقـت داغ شـدن       ، فراوانيِ دود  ،بو بديِ

 زيـرا شـكل ظـاهري آن شـكلي          ؛ درست نيست  ، است ميناليه روي ز   از    بيرون بنابراين
  .پس تدبر كن ؛زميني است

                                                 
 .235 ، ص1 ، ج الجامع ألحكام القرآن.1
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   فقهاصول

  پيرامون مفهوم شرط
 آنـان معتقدنـد كـه       ؛ قضية شرطيه اسـت    ، مفهوم قائلند  ،از قضايايي كه اصوليان براي آن     

ق بـر شـرط   لــَّ  مع، و جـزا رساند را ميتعليق  ـ   شرطيه»إنِ« ،و قدرِ متيقّن ـ  ادات شرط
  از اين رو وقتي گفتـه      ؛ شرط است  در نبود  ،حكمسنخ   منتفي شدن    ، نتيجة تعليق  است و 

 نتيجـة ادات    ،».؛ اگر زيد پيش تو آمد، او را گرامي بـدار          إن جاءك زيد فأكرِمه   « :شود  مي
 وجـوبي بـراي   هيچ ، منتفي شودآنگاه كه آمدن پس ، تعليقِ وجوب بر آمدن است    ،شرط

  .وجود ندارد ،إكرامِ زيد
  بـراي ؛ استدالل شـود نادرستي اين مطلبست با آية نخست و نيز آية دوم بر  ممكن ا 

 ، بلكـه  ؛براي تعجيـز نيـست    ـ   همچنانكه گذشت ـ  » فأتوا بسورة من مثله   « جملهاينكه  
 ،آيـه  اينكه    خود و بدون   شاهدان و ياران   با گذشت زمان و با مراجعة آنان به          ،پس از آن  
 ، علـم بـه عجـز      ، آن شـود   »مثلِ«دم از آوردنِ     مر ناتوان كردن  باشد و يا موجب      عجزآور
 مانند هيئـت امـرِ بـه        دهد  مي» مثل« اين هيئت امر دستور به آوردنِ        بنابر شود؛   مي حاصل
 پـي آن   در زيرا متكلم    ؛ است نادرست اينجا آنكه تعليق در     با آيد؛   مي  و تعليق الزم   ،اكرام
 زمينـه و بـستري بـراي        ،طكنندگان است و جملة شر      راهنماييِ شك  پي  بلكه در  ؛نيست

 در  ـ گوينـده   استروشن كه طور همان ـ  جملة دوم و به صورت قضية شرطيه است و
  ».مثل آن را نياوريد« ، اگر شك نكرديد:نيست كه بگويد م اين مقا

 بـر داللـت نكـردنِ شـرط و          ، آيـة دوم   ه وجه استدالل ب   ،باال گفته شد  در  بنا بر آنچه    
 زيرا عبارت شود؛ روشن مي ،بر مفهومـ   مي التزاصفي و نه ـ نه به داللت و قضية شرطيه

 عـدم   ، آن »مثلِ«در صورت آوردن     اينكه   نيست تا » فإن لم تفعلوا  «معلّق بر   » فاتقوا النار «
 مستلزم عـدم لـزوم پرهيـز از آن          ،»مثل«امكان آوردنِ    اينكه    به دليل  ؛لزوم اتقاء پيش آيد   

ويني است و هيچ ربطي به تـشريع و رسـالت    زيرا آن آتش امر واقعي و تك؛آتش نيست 
  .غنيمت شمار .ندارد
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 و ايـن   1، مستند به وضع نيست    ، مفهوم :ايم  نوشته در تحريرات اصولي خود      :گويم مي
مستند به مقدمات اطالق است     مفهوم،   ولي    است، قائلينِ به وضع  برابر ادعاي   دو آيه در    

 قيـام  تمـام باشـد و در مـورد ديگـر        در برخي موارد اين مقدمات    ندارد كه   و هيچ منعي    
 ، اما قولِ به مفهوم    . همچنانكه در اين دو آيه است      داشته باشد؛ وجود  آن  قرينه بر خالف    

ي گـاه  ، آن در اصـول    پايگي هر چند فقيه پس از اقرار به بي          از نظر علمي ناتمام است؛    
  .است شرح موضوع در محل خود .به آن ملتزم است  فقهدر

  
  تفادة عموم از مقدمات حكمتاسپيرامون  :نكته

 ، از اصوليان در داللت جمع محلّي به الـف و الم بـر عمـوم اسـتغراقي                 اي  ه دست نظراگر  
 ايـن  و .باشد و سوخت آتش هيزم سنگي،كه هر انساني و هر آيد     مي  الزم ،درست باشد 

مـراد   اينكـه     خـاص اسـت و يـا       ،مصب عام  اينكه    دليل است بر   ،اينجا در   كه قرينه  ادعا
از مراد استعمالي است     ،يجد ايـن بـر     بنابر ؛ نيست پذيرفتني ، در امثال اين آيات    ، اخص 

و در  شـود      مي  از مقدمات اطالق استفاده    ، و عموم  كند،   داللت مي   ادعاي مذكور  نادرستي
  .مطالب را باهم در نياميز.  و اطالق وجود نداردمهمل است اينجا

اصـول  مباحـث   كه در راهيبر ـ بنا» ينأعدت للكافر«از آنچه گفته شد وجه داللت  
نادرسـت   باطـل و  هـاي خبـري،   جمله تخصيص در گمانو شود  روشن مي ايم ـ  پيموده
  .استتمام  در قوانين انشائي ،آري .است

                                                 
 .7 ، ص5 ، جصول تحريرات في األ:رجوع كنيد به .1
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  تحدي قرآن
بيـان   تكيه بر است كه مشكليو از مسائل     مي از مسائل پيچيدة عل    بحث اين   آنجا كه   از  

 بـا   ايـم،  دريافت كـرده   جا، آنچه را كه در اين     م ناگزير دارد،و عالي     ميبرخي مباحث حك  
كـه  م  خـواه   مـي  تعالي داوندخ و از     و مطلب طرح كرده    چند قسمت  در   ، خداوند كمك
  .اشتباه و نادرستي حفظ كند را از من

  

   نخستمطلب

  پيرامون استناد قرآن به علل طولي
اهين و لمـس و     بـا بـر   ه  است كه همـرا     وجداني مومي از قوانين ع   ،قانون علت و معلول   

 پـايين و در     وبـاال   جاري در عـوالم     و  شك انكار علت و معلولِ نافذ         بي .احساس است 
ود به وسـيله عقـل و نقـل    نادرستي آن در جاي خكه  ـ   يا به جبر،غيب و شهودزواياي 

قانون علـت و  « :اگر بگوييم اينكه  به دليل؛گردد و يا به تفويض ميبر ـ   شده استثابت
 بدون علت است و اين خلف است و         ، يا حدوث حوادث   آن، الزمه   ،»اطل است معلول ب 

     حـق  همان خداوند تعالي است و اين همان جبر است كـه ممكـن  بـودن                  ،يا تنها علت  
 كه بـر اهلـش معلـوم اسـت بـه اول      طور همانآورد و اين  ميرا به دنبال  ـ  عزّ و جلّـ 
   .گردد ميبر

 نيز  » علت ذاتيِ تام مستقلي است     ،دبراي معلول خو  هر چيزي   « :يمياگر بگو  همچنين
  آن،  تعدد وجوب ذاتي است كـه نتيجـه        ،الزمة اين كار   اينكه    براي ؛ماي  هانكار عليت كرد  

 ، بنابراين انكار قانون عليت    ؛آورد ميو فساد عالم را به دنبال       شود    مي) إله(خدايان  تعدد  
 .انكار حقيقت معنايِ عليت درعالم هستي است

مـستلزم  نـه   كـه  اي    ميانـه  تنها بـه معنـاي       ، اين است كه اشياء    ،حقيقت معناي عليت  
 اهمال مبدأ اعال باشد به علل خـود اسـتناد            نه واگذاري و   وها     واسطه  و واگذاري  اهمال
بـر آن   ه  مي اما  ما  است كه در مذهب    »األمر بين األمرين  « و اين همان معناي      شوند   مي داده
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كنـد و بـا    مـي  در حكمت عالية ما آن را تأييـد  قوين دقيق و  و برها؛تصريح شده است 
  .شود  ميمكاشفات رباني مشاهدهو مشاهدات عرفاني 

پيونـد  كه قديمِ ازلي ناگزير هميـشه بـا حـدوث حـادث در كائنـات                 سخن آن  ةگزيد
 حـد  از   برتـر تـر از جايگـاه وجـوب ذاتـي و             پايين د، ولي اين پيون   :داردوجود  و  داشته  
در هيچ جـايي از گوشـه و كنـار           مي و شق سو   نيستد و فقيرِ حقيقي ربطي      الوجو ممكن

الواسـطه    حذف مبدأ و حذف ذي     ،اهمال واسطه اثري و    بي .شود  نميدنيا و آخرت يافت     
 كه ناقة صالح مستند بـه ارادة ازلـي و داسـتانِ وجـود               و گمان شده است    ؛معقول نيست 

  . علت و معلول است اصولو ،مستند به علت نخستين و بدون واسطه )ع(عيسي
 ، اصـلي  ، نيـز داراي علـل طـولي       ، از جمله قرآن كـريم     ، آسماني كتابهاي و همچنين   

 اينكـه    بـدون  شناسيم؛  ي كه مي  ي مانند ديگر كتابها   ، ذاتي و عرَضي هستند    ،]ظلّي[اي    هساي
 جاري و نافذ،  در جزئي از جزئيات امور در اين ناحية عام كلي و در اين قانون كلي عامِ                 

  .تفاوتي داشته باشد
 باطـل تنـاول كـرده و        غـذاهاي چنانچه كسي خالف آن را گمان كند در حقيقت از           

 ، در نيامـده بـه آبـشخور       ، دست خـالي از مـسائل علمـي        ،ق و امور الهي   ي از حقا  خبر بي
 ، غافـل از تـشبيه     ،محروم از چشمة پروردگار بسيار مهربان و به قصد تعظـيم آفريـدگار            

تنهـا   خداوند . شيطاني نشسته است   اي  ه بر مائد  ،ردد و شاك در تسبيح    معتقد به تنزيه و م    
   . و توكل بر اوستاست، كار كمك

هـاي بـسياري اسـت كـه در          سـخن  در اين مسأله حرف و       ، بر آنچه گفته شد    افزون
ترين مباحث    از پيچيده  ، حل اين مسأله   !به جان خودم سوگند    .ايم  آورده  الحكمية القواعد

  .رسند مينظير به آن   نادر و بييها افرادفلسفي است كه تن
  

   دوممطلب

  تفاوت قرآن با ديگر تأليفات
اي  ه  دليلي ندارد كه گمان شـود قـرآن عزيـز بـا اراد             ،در پرتو روشي كه به آن اشاره شد       
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ــرض   ــستقل در ع ــالم ارادة م ــق ع ــزال  ،خل ــالمِ الي ــد  در ع ــده و خداون ــده ش    ، آفري
   بلكـه   اسـت؛  قـرآن عظـيم را اراده كـرده          فـرينش آ ،اجـد و زمين و نيـز       نهااخلقت آسم 

  و ماننـد ديگـر     اسـت    امري تكويني و پاره و جزئي از جزئيـات تكـوين و عـالم                ،قرآن
قرآن به خداوند تعـالي ماننـد اسـتناد         و  . باشد  قوانين عالم در آن جاري مي      ، عالم ياجزا

  برتـري ايـن     از ايـن رو بايـد وجـه          ؛ اسـت  مـستند  بدون هيچ كم و كاستي       اين سطرها، 
 حقيقـت  در ايـن بحـث     . بررسي و تحقيـق شـود      ، از ديگر تأليفات   زشمندتأليف الهيِ ار  

   شـود   معلـوم مـي   و  گـردد،      مـي   عـام و خـاص روشـن       فرشـتگان وحي و الهام و معناي      
 بالغــت، نادرســتي، درســتي، ارزش، و كارهــا از نظــر حــسنهــا تــأليفكــه اخــتالف ،   

  آنهـا  بـر محتويـات پراكنـدة       ا   بنـ   هـاي مختلـف     در جنبـه   ... روشني و    ، متانت ،فصاحت
   اتـصال   چگـونگي در  هـا      همگي به اختالف واسطه    ،يِ عادي ها نامعارف عاليه تا داست   از  

 ارادة كلـي و چنـين چيزهـايي    ، قـدرت كلـي  ،به مبدأ و در كيفيت ارتباط به علـم كلـي         
 تعلقـش تـر و      محكم شتر و پيوند   قويارتباط آن    هر چيزي كه     ، از اين رو   ؛بستگي دارد 

 زيرا سـنخيت در     ؛ سنخ با اوست    هم  آن نيز   كار و اثر   ، باشد تر  گسترده شبيشتر و وجود  
   از امور قطعـي اسـت و ايـن اصـل            ،و مسببات ها    هاي طبيعي و الهي و معلول      ميانِ علت 
 اسـتدالل  ها اثبات شده و در جاي خود به بهترين وجهـي         در همة كتاب   برهانبا دليل و    

  بگـو هـر كـس برپايـه خـوي و سـاختار خـود                1؛كـلّ يعمـل علـي شـاكلته       قـل   « شده است؛ 
   ».كند رفتار مي

 در سـفر  )ص( كه نـور احمـدي و پرتـو محمـدي          آنگاه :توان گفت  مي ،به طور كلي  
 ،از آنپـس  و  گرديـد    فاني به فناهاي جزئي و كلي و باقي به بقاي وجـوب الهـي                ،سوم

برتـر و   يك وجود حقانيِ الهيِ     ر جايگاه   گشت، و از اين سفر الهي د      مسافرِ سفر چهارم    
و در زمرة موجودات تحقق يافتـه بـه وجـوب تبعـيِ             جاي گرفت،    از حد اعتدال     رونيب

 پـايش  حق، دستش دست حق،فعلش فعلِ كه   راه يافت،  وجوب غيري    ظلّي، كنار زنندة  
يزال  و ال« :شود حق مي و حركتش حركت حق فكرش فكر حق،اش ارادة   ارادهحق،پاي 

                                                 
 .84  / إسراء.1
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من بـا   ؤو بنـدة مـ     1؛الـخ .. .ب إلي بالنوافل حتي أكون يده التي يبطش بها        يتقرّ عبدي المؤمن 
 كارش كار او    ،؛ بنابراين »...شود تا من دست او باشم كه با آن بگيرد           ها پيوسته به من نزديك مي       نافله

 كتـابِ خداونـد و   ،كتـاب شـك   بـي  پس ؛ منسوب به اوست، اوستاو آنچه كه مرتبط ب  
  . فرقانِ خداوند است،قرآنِ خداوند و قرآن ،فرقان
  

   سوممطلب

 ها  انبياء به واسطهبعثتپيرامون استناد  
 و برانگيختن مخترعـان و بـرانگيختن مـردم بـه            پزشكان برانگيختن   ،برانگيختن پيامبران 

 آنهـا  همـة    . همه و همه از يك سنخ هـستند        ، افكار و حركات آنان    ، آثار ،ها  وظيفه ،هاكار
 ارادة خداونـد در ايـن        تأثير دانستن  بي . و برانگيخته شدن از غيب ازلي است       برانگيختن

 مـسألة اخـتالف در ايـن    .هـا خـالف عقـل اسـت     مرحله نسبت به همة اين بـرانگيختن    
ـ      آنهاآميختن  اندازة    در ، در واقع  ،ها برانگيختن  غـضبي، دخالـت نيروهـاي     ه  با باطـل و ب

 حـقِ صـرف و نيروهـاي وي         وجـودش، و آن كس كـه       ؛ستآنهاحيواني و شيطانيِ در     
 بعثـت  ، باشـد آورده به او ايمان ـ  2چنانكه در حديث آمده ـ  خدايي باشد و شيطانِ وي

 ،در ايـن مرحلـه    ها    عثت اختالف ب  . است )ص(او در زمرة برانگيختنِ عامة الهي محمدي      
 اسـت كـه در جـاي        )ص( موسويت و محمديت   ،نيز ناشي از اختالف آنان در عيسويت      

   . استهضيح داده شدخود تو
 ،تفاوت دارد ها    با ديگر برانگيختن   انبياءه شدن   برانگيختشود    مان مي گگاهي   اينكه   و

ناشي از خلط ميان عوالم و علل و بدون توجه به تبعات اين امرِ پيچيـده و ايـن مـسألة                     
نة هابه تخيل و پندارِ ناآگا ـ  همچنانكه بر اهلش روشن است ـ  بسيار مشكل است و اين

   .گردد ميان در حق خداوند سبحان برآن
                                                 

، 6 ، ج  و مـسند أحمـد     103 ، ص 4، ج    عوالي الآللي  ؛400 ، ص  التوحيد ؛263 ، ص 2 ، ج  الكافي :رجوع كنيد به   .1
 .256 ص

 .632 ، ص2 ، ج و صحيح مسلم257 ، ص1 ، ج مسند أحمد؛97 ، ص4 ، ج عوالي الآللي:رجوع كنيد به .2
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 امكانـات و  ،هـا   قابليت،اختالف نيز مربوط به اختالف در موارد    اين  روشن است كه    
و چگونگي اتصال و نتيجه با آنان در كيفيت ارتباط شود   مي باعثباشد كه  مي استعدادها

            ت ت و سستي اتـصال بدسـ      هم فرق كنند، و اين تفاوت از شدت و ضعف ارتباط و قو
  .آيد مي

 ؛ هماننديِ بسياري بـا وسـايل برقـي دارد         ، با تمام جزئيات و كليات خود      مطلب باال 
 به گنجايشِ وجود و كيفيت      ،و زياديِ اثر و كنشِ اين وسايل        مي زيبايي و ك   ،زيرا خوبي 

 ولـي آثـار     ؛ وصل هستند  ،به يك جا يعني برق     آنها با آنكه همة     ؛بستگي دارد  آنهاارتباط  
 با يكـديگر متفـاوت      ،هاي كوچك ناچيز و بزرگ ِ ارزشمند       طر تفاوت واسطه  به خا  آنها

فـرق   دسـتگاه كوچـك      كه بـا  گيرد   ميو نور    برق   اي  به گونه  ، زيرا دستگاه بزرگ   ؛است
  .كند مي

فرشتة پـرعلم و    كه گمان نزول    آيد     مي  به دست   و به تحقيق رسيد،    از آنچه گفته شد   
 ، يـا هـر پيـامبري از پيـامبران خـدا           )ص( پيامبر خـدا    بر تام و تمام  ) ع( جبرئيل آگاهي و 

 گماني نادرست و ناآگاهانه و بسيار بـه دورِ          ،بدونِ زمينه از جانب آن پيامبر     حساب و    بي
 ، مشكلي حل ناشـدني    ،پندارند درست باشد   مي اگر آنچه آنان     ؛ و از صحت و عقل است    

 قـدرت داشـتن بـر       ،پنهـاني  علم به امور     ، رسالت ،نبوت اينكه   و آن شود     مي متوجه آنان 
 همچنانكـه شـاعر     ؛براي آنان به حساب نخواهـد آمـد         مي چيز مه  ،حوادث خارق العاده  

  : گويد آگاه مينافارسي زبانِ 
                صد مرتبه بيشتر بداند      رسانَد   اي هگر وحي به پشّ       

 بـا ارادة    ،والنشاعر گمان كرده كه نـزول جبرئيـل بـر پيـامبر و ديگـر رسـ                 اينجادر  
 آنكـه   بـا  .بوده اسـت  ها     بدون نياز به اسباب و مسببات و شرائط و زمينه          ،خداوند تعالي 

 بعـد از    فرشـتگان نـزول    اينكـه     بـراي  ؛ روشن است  نادرستي آن و ناشدني آن به خوبي      
 هـاي  ورزشو   ،هـاي نفـساني    سنخيتي است كه پس از رنج فراوان و گذراندن رياضـت          

گيرد و اين    ميفرسا صورت    هاي طاقت  يط زياد و تحمل سختي     با شرا  ،روحي و جسمي  
  . پنهان نيست،بر اهل آن
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   چهارممطلب

  )ص(پيرامون خاتميت رسول اعظم
مسألة خاتميت پيامبر اسالم نيز مانند ديگر مسائلي         اينكه   اشكالي ندارد كه اشاره كنيم به     
 اينكه  هيچ معنايي براي  گردد و    مي مقتضيات آن بر   سستياست كه به قصورِ عللِ خود و        

 ، زيرا اصل تـصديِ رسـالت و خاتميـت         ؛اين مسأله مورد ارادة خاص باشد وجود ندارد       
 يـك سلـسله از علـل و عوامـل           نبود مانند ديگر امور عالم است و به وجود يا           همه آنها 

 از آن   مـستقيم  و يـا     يافته باشـد   به آن اختصاص     مستقيم ،»غيب« اينكه    بدون ؛گردد ميبر
عام و مطلق است و تنها چيـزي كـه           نهاا فيض خداوند تعالي در همة زم      . كند يجلوگير

 يگانـه افـرادي    همان به دست آوردن امكانات استعدادي است كه فقط براي            ،الزم است 
هاي  داري  هستند و در شب زنده     پاك و پاكيزه  هاي    رحمپشت پدران بلند مرتبه و      كه در   
  .شود  مي حاصل،اند ود را محكم كرده و بسته بار خ، ميهاي دائ داري  و روزهپيوسته

 فرستاده يا پيامبري در ايـن بخـش از          ، از پيامبر اسالم   پسبراساس آنچه كه ذكر شد      
جـز   ـ  منعي براي انـسان ديگـري   اينكه  بدون،آيد ميعالم كلي و در اين نظام  شمسي ن

ض الهـي و     بدون قصوري در فاعليت فاعل يا سستي و فتوري در فـي            ،عدم قابليت قابل  
  .وجود داشته باشد ـ رحمت رحيميت و رحمانيت

 اينكـه   آيـد بـدون    مـي  از پيامبري مثل او ن     ، كتابي مثل اين كتاب    ،همچنين پس از آن   
 منسوب  ، بلكه اين مسدود شدن    ؛مسدود شدن اين باب به سبب موانع خاص الهي باشد         

 به دسـت    چون ؛ مادران و اشخاص است    ، فرزندان ،به سستي و ضعف مشهود در پدران      
 زيرا صورت كلـي الهـي در ايـن پيـدايش و        ؛ امكان پذير است   ،آوردنِ قابليت تام و عام    

هستند كه به خاطر انحراف راه خـود از          نهاا ولي اين انس   ؛ بارها ظهور يافته است    ،نشأت
شـان     به خاطر در حجاب شدنِ فطرت نهفتـه     راه مستقيم و صراط خداوند عزيزِ حميد و       

بندند و  مي بارِ خود را ن   ،هاي ظلماني و شهوات حيواني و لذائذ نفساني        جاببه وسيلة ح  
  .كنند ميتوجهي ن آنها و به دهند ميبه كار خود اهميت ن
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 ؛ به همـين روش عقلـي و عرفـاني اشـاره دارد            شايد 1»اليأتون بمثله «عبارت قرآنيِ   
 مـستند بـه     نين اين امر  همچ .به آنان نسبت عجز و عدم امكان و امتناع بدهد          اينكه   بدون

تـوجهي آنـان بـه شـكل درسـت و             بلكه مستند بـه بـي      ؛منع موجبات الهي از آن نيست     
ال « كه آنـان     دهد   مي  از اين رو خداوند خبر     ؛ با روش درست است    ،نپرداختن آنان به آن   

  خـود  خاصت   هر چيزي سبب و علّ     زيرا ؛»يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيراً       
 جمـع شـدن مـردم       تنهـا  و   ، سنخيتي خاص وجود دارد    و بين آن و علّتش     ،را دارا است  

 زيرا سبب   ؛توانند مي ن ، ببارند »باران« همة آنان پشتيبان هم باشند تا        كافي نيست هر چند   
فراهم دانستي ـ   كه طور همان ـ   بلكه سبب و علت؛اند  آن نيست كه گمان كرده،اين كار

شك در چنين شرايطي است كه از        امل است و بي   كردن مادة صاف خالصِ مطهرِ قابلِ ك      
كه چه بسا چندين برابر بهتر از چيزي باشد كه موجود           شود     مي  كتابي نازل  ،آسمانِ الهي 

 كه در جـاي  طور همان ـ   نامحدود است و كيفيات،فصاحت و بالغت اينكه  براي؛است
 اسـت كـه   يـل دلكنـد و بـه همـين     مـي تحمـل   ـ  اشتداد پايان ناپـذير را   خود گفته شد

 بـا يكـديگر     سـنگي  انگـر  و   ارزشمنديفصاحت و بالغت و ادب،        قرآني در  هاي هسور
  .تفاوت دارند

  

   پنجممطلب

  پيرامون واسطة وحي
 اعجـازگري   ،قرآن اينكه    اعجاز قرآن و   بحثبه حمد خداوند و سپاسِ او روشن شد كه          

 سـخني  ،تناع غيري باشد   امتناع ذاتي يا ام    ، آنگاه كه مراد از اعجاز و تعجيز       ،جاويد است 
 تعجيزِ به معناي قـصورِ مقتـضيات از نـزولِ           ، ولي اگر مراد از آن     ؛ است  و نادرست  باطل

و معاني  ها     قابليت الزم در نزولِ اين صورت      دليل نبود  به   ، آن و از آوردنِ شبيه آن      »مثل«
  .استشك سخني حق  بي ، از نيكوترين فصاحت و بالغت باشدپرهاي  و تركيب
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 بـه  گـاهي از آنهـا  كـه   ـ  هاي موجـود   با واسطه، نزول فيض الهيسخن آنكهگزيده 
  ناميـده  آن عقول فالني و يا غيـر از         ، كذائي فرشتگان ،هاي جبرئيل  خاطر مناسباتي به نام   

   .گيرد ميصورت شوند ـ  مي
 يعني كسي كه    ؛كند مي تفاوت پيدا    ، با تفاوت پذيرندگان   ، نزولِ فيوضات  ،در مجموع 
صـحيفة  « يـا    »نهـج البالغـه   « صورت مركب شعري يا نثـريِ موسـوم بـه            زمينة پذيرشِ 

و آن كـس كـه آن       شـود      مـي   همان صورت از غيب بر او نـازل        ، را داشته باشد   »سجاديه
كه همان صـورت علـم    ـ   قرآنِ عزيز و آن صورت كامل،زمينه و قابليت خاص را دارد

  .شود  ميبر او نازل ـ ازلي است
 شخـصي بـه نـام       : دو شـخص وجـود دارنـد       آنجـا،  كـه در     هآنچه شهرت پيدا كـرد    

 و واسطة ميـان او و       ، از او و متصل به او      و جداي     و شخص ديگري بيگانه    )ص(محمد
 به دور از آن چيـزي   ـ سخني تر است كه از رگ گردن هم به او نزديك ـ  خداوند تعالي

 جبرئيليت  .كنيم مي  مشاهده و درك    هستي، عالَم و روش     راه   پايين و   باالاست كه ما در     
و نه داراي صوتي و صـدايي ماننـد         ميي مفهو  سعي هستند نه كلّ    يِ كلّ معاني ،و امثال آن  

 مانند آنچه در عـالمِ خـواب        ، البته صدايي  .صداي كوبيدنِ در و يا صداهايي از اين قبيل        
ود كه در جاي خ ـ  و انسان آن راشود   مي دارد كه تنها با شرايط خود حاصل،شنويم مي

كند كه جاي تفصيل آن در اين كتـاب   مي خاصي مشاهده گونةتنها به  ـ  ذكر شده است
  :شاعر فارسي زبان در اين مقام بسيار نيكو سروده است. نيست
  1 تمام كر     من عاجزم زگفتن و خلق از شنيدنش، عالم، گنگ خواب ديده،من
  

   ششممطلب

  پيرامون استناد قرآن به خداوند تعالي
ضـالّه و   گمان پيدا شود كـه نتيجـه ايـن بيـان انتـساب همـه كتابهـاي                  ت اين   ممكن اس 

                                                 
 .شمس تبريزي منسوب به ديوان .1
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 ،بـه وجهـي ديگـر   همچنين  به خداوند تعالي است و  ؛غيرضالّه و كتب انبياء و غير انبياء      
 نسبت قـرآن  ،درست نيست ـ  سبحانهخداوند تعالي ـ  همانگونه كه نسبت اين سطور به 

 چه تفاوتي ميان كتاب الهي و ديگر كتـب  س،پ .شدبا نميدرست  ـ  عز و جل ـ  نيز به او
  ؟است
آن را در   مفـصل   ل اشاره كرده و شرح      شكاين م حلّ  مباحث پيشين به    البالي   در   ما،

   .يما  آورده الحكميةالقواعدديگر تأليف خود 
 تعـين يـافتن انـسان بـه         ، آن اين است كه از شرايط نزول امثال كتب آسماني          فشرده

 وي در سفرهاي سه گانة خود بـه وجـود حقـاني             بوتثقق و   تح و   مراتب وشئون الهي  
و  مي وجودي كه همة تعينات بشري در آن فاني شده و نعلينِ حكمت عملي و عل               ؛است

 همـة   و ديگـر   ؛حجاب بشري را به دور افكنده و به مبـدأ قـوسِ نزولـي رسـيده اسـت                 
 يتقـرّب  اليـزال «ني و الهي گرديده و مصداق حديث مـشهور          حركات و سكنات وي رباّ    

ه اسـت   د ش 1»...إلي عبدي بالنوافل حتي أكون سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به             
  افكارش و علومش علم او و قدرتش قدرت او         ، كارهايش كارهاي او   ،و چون چنين شد   

تـر از نـسبت آن بـه         قـوي  پس هر آنچه را انجام دهد نسبتش به خداوند تعالي            شود؛  مي
 خـالي از هـر       كتاب خـدا،    كالم وي كالم خدا و كتاب وي       اين هنگام   در .خودش است 

ولو كـان مـن عنـد غيـراهللا لوجـدوا فيـه       « : گمان و ضد و نقيضي اسـت    ، نقص ،عيب
 عبـارت   چـه بـسا    و   ».يافتند  ني مي او اگر از نزد غير خدا بود، در آن اختالف فراو           2؛اختالفاً كثيراً 

 بـا بـودن آن      »هللا« و   »مـن اهللا  «دنِ قرآن    زيرا بو  ؛ دارد سخناشاره به همين    » عند غير اهللا  «
   . تفاوت دارد»من عند اهللا«

ق يحقـا  اينكـه     بـراي  ؛ مسأله نياز به داليل لفظي و اظهارات لغوي ندارد         اين بحث و  
 از اطالقـات عرفـي و       ،هاي ايمـاني   درخشش عرفاني و    هاي بيني لطايف و نازك   ،حكمي

  .حفظ نمايد را از خطا و لغزش  ما، خداوند.آيد ي به دست نمييابتدا كاربردهاي
                                                 

 .263، ص 2 ، ج الكافي:نگاه كنيد به همچنين . دوم گذشتمطلب ذيلِ،  تخريج اين حديث.1
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   هفتممطلب

   بر نياوردنِ مثل قرآن،پيرامون برهانِ لمي
 از جن و    ، ضعف مخلوقات عالم   ، قصور خانوادة بشري   ،بنا بر آنچه در اين صفحات آمد      
 بني آدم و فتور و      و ناتواني  ، وجود دارد  فرشتگاندو از    انس گرفته تا آنچه در عرض آن      

به  اينكه    بدون ؛است  يم مقتضاي برهان ل   آخرين آنها،  تا   تين انسان نخساز   نهااسستيِ انس 
ـ  قرآن در بـه وجـود آمـدنش          پس چون  ؛ي إنّي نياز باشد   ها نابره ه تحقـق آن شـرايط      ب

 آن را   »مثـل « بتوانـد    كـه  مانع تحقق آن شرايط در وجود كـسي اسـت             نياز دارد،  خاص
طي است كه در سلسلة اسـباب و         مشروط به شراي   ، و مشابه  »مثل«شك آوردنِ     بي ؛بياورد
 لذا بشر از ازل و قهراً عاجز بوده و هست و نداي قرآن كـه مثـل                  شود؛ حاصل نمي علل  

شـرايط  نبـود    از   برگرفته» ال يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيراً        « :آن را بياوريد  
  . استانسان آخر ديگر و بشر آن بر قلب »مثل«نزولِ 
 )ص(بيند كه حصول آن و امثـال آن بـر غيـر او           مي )ص(حضرت رسول  آنجا كه   از  

هـاي   رحم پشت پدران بلند مرتبه،    ، تقرّبات ها،  ينزديك ،هاي آنچناني  مشروط به رياضت  
كس داراي همة ايـن شـرايط        هاي پاك است و هيچ     هاي نوراني و روح     دل پاك و پاكيزه،  

ترين حماسه و با    بر  آشكارترين طوفان و   ، باالترين فريادش  ، با رساترين صدايش   ،نيست
فأتوا بسورة من مثلـه و ادعـوا شـهداءكم مـن دون اهللا إن     « : كـه دهد   مي شجاعت ندا 
   .»كنتم صادقين

  تفـسيري در مـورد اعجـاز قـرآن ديـده           كتابهـاي نظرهايي كـه در       اختالف اين، بنابر
 يـا در بالغـت و در        ، آن اسـت   بنـدي  جملـه  در نظـامِ      قـرآن   اعجـاز  آيا اينكه   وشود    مي

ق عرفاني و   ي يا در نظام نزول آن و اشتمال آن بر حقا          ، آن ويژهت مفردات و الفاظ     فصاح
 به طور  احكام فردي و اجتماعي و يا در يا   ، نظام سياسيِ مدني و كشوري     در يا   ،حكمي
  حقيقـت حـال و     ناآگـاهي  همـه و همـه       ، و تحـدي اسـت     برتـري  چيرگي، اعجاز   كلّي
 بـه   چنـگ زدن   از نـوعِ     ، به ايـن امـور     گ زدن چنشك    و بي  . است آن ة ريش  از خبري بي

 نيـازي بـه     ي دارد م برهان ل  آنچهحال  و   ،است  يم برهان ل  برابربراهين انّي بر چيزي در      
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 از تنزيـل بـه فحـص و بحـث           اينگونـه  از اين رو بايد دربارة سـرآغاز         ؛برهان أنّي ندارد  
كـه هـر انديـشمند     نادر تك و و شگفتپرداخت و در مورد عوامل منتهي به اين پديدة   

   سـرِ   ، در برابـر آن    ،سـنگي  كننـدة گـران   كارفكـر و      خردمند خـوش   ، مخترعِ مبتكر  ،متدبر
ل و تـدبر كـرد       ،آورد مـي تسليم فرود    بـه محتويـات ايـن كتـابِ بـزرگ      نگـاه  امـا  . تأمـ   

  بـه   اقـرار و اعتـراف        و سـرگرداني   و  تحيـر  سـبب  سـودمند و     ، هر چند نيكو   ،ارزشمند
  تـر    پابرجـاتر و بـا اسـتقامت       ،آورتـر   شـگفتي  ، ولي خود آن نظـر     ،ست و ضعف ا   ناتواني
  .است

 خبري و ناآگـاهي    دليل بي  به   چه گذشتگان و چه آيندگان،     ، آن »مثلِ«مدعيانِ آوردنِ   
 به ،دخيل در حصول اين نزولو گذشته و امكانات قديمِ    ها     همزماني ،ها  زمينه ،از شرايط 
 آنـان احـوال شخـصي و زنـدگي          و اگـر   .كردنـد اقـدام    شكست خوردة خود     كارِ فاسد 

 ،كردند و در تاريخ زندگي فردي  مي مقايسه   )ص(اجتماعي خود را با احوال و زندگي او       
كردنـد و آن را بـا        ميانديشي    او ژرف  استواري امانتداري و    ، كارهاي ارزشمند  ،ها انديشه

ــردار خــود    ــار و ك ــدگي و چگــونگي حــضور و رفت ــاريخ زن ــسهمقات ــدكر مــي ي    و دن
 آنچـه خــود دارنــد   آن بــا و درديدنـد  مــي را )ص(تـاريخ زنــدگي پـدران و مــادران او  

   خاسـتند  به كـاري برنمـي    گفتند كه با آن خود را رسوا كنند و           مي چيزي ن  ،انديشيدند مي
   و آن   ،زده كننـد    آن شـرمنده شـوند و خانـدان و وارثـان خـود را خجالـت                دليـل كه به   
   بنـابراين همـه     ؛آوردنـد  مـي آور را بـر زبـان ن       يار خنده هاي ساختگيِ بس   و سوره ها    جمله

بـه آنچـه خـود دارد فريفتـه          ،برخاسته از اين است كه انـسان      ها    اين اشتباهات و غفلت   
در ــ    ودـــ كند تا خود را بشناسد و با وجود اشتراك با هم نوع خ             مي و درنگ ن   شود  مي

 اذعـان   همتايان خود ان خود و    به اختالف فراوان مي   ـ    قابليت و هيوالي اول    ، ماده ،نطفه
  .كند مين

كـسب  « :سـخن  كـه ايـن      اي اسـت،     شبهه اينجااين فشرده و گزيده مطلب بود و در         
 تنها براي پيامبر اسالم و رسول اعظم ،شرايط مختلف تكوينيِ دخيل در آوردنِ مثل قرآن

 آن اههمـر  بايـد بينـه و برهـان     و ؛ ادعايي بدون دليل است    .» امكان پذير است   )ص(الهي
 است كه تأليف و به وجود آوردن آن به چيزي ، كه قرآن ارائه شود باشد يعني برهانِ انّي     
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 در پـيش    بين آنهـا را    از اين رو ناگزير بايد روش معمول و متداول           ؛آن شرايط نياز دارد   
العـاده و خـارج از قـدرت          خارق ،كتاب آسمانيِ موجود در دست ما      اينكه    و آن  گرفت،

ديشه پس از آن به تدبرِ در اسباب و شرايط طبيعي و تكوينيِ منتهي به                تا ان  ،عادي است 
 به خاطر همين ناگزير بـه بيـان ايـن امـر و ارائـة                .اين كتاب بزرگ ارزشمند انتقال يابد     

  . هستيم،وجوه دالّ بر اعجاز آن و بر معجزه بودنش و بر جاودانه بودن اين معجزه
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  پيرامون اعجاز و جاودانگي قرآن 
پردازيم و در خالل آن به انـواع تحـديِ           ميبه وجوه اعجاز قرآن     آيد     مي آنچه در پي  در  

در اين خصوص  ـ  إن شاء اهللا ـ   سپس نظر خود را؛كنيم ميمنسوب به قرآن عزيز اشاره 
  .كنيم ميبيان 
  

  وجه نخست

  اشتمال قرآن بر معارف عالي
 ژرفـاي رف و توحيـدي كـه    معا؛ معارف پيشرفته و توحيد عالي است     دارندةقرآن كريم   

 زيـرا قـرآن بـا       رسـد؛  نمـي  بـه آن     عارفان بلند مرتبه و فيلسوفان زبردست و ماهر       افكار  
 ـ  هـاي پيـشرفته   حتي در اين قرن ـ   كه بشردهد  ميتوحيدي را ارائه» هو معكم«عبارت 

هاي سراب گونة ايـن كـوير        نتوانسته آن توحيد و معيت ذات بسيط احديت را با كثرت          
بـراي ذات   ـ  و نـه حقيقـت   ـ  مجاز به كه   برخي نيز آيه را بر معيت قيوميت. كنددرك

 اي  ه همـان وجـود سـاي      ها همـراه اسـت      با كثرت چه  آن اينكه   واند     كرده الهي است حمل  
كه بر سرِ ماهيات امكاني و اعيانِ       ) به وجود ظلّي مخلوقٌ  (آفريده شده به وسيلة آن است       

  .ثابته گسترده شده است
  

  جه دومو

  اشتمال قرآن بر اصول اخالق
هـاي كمـاالت نفـساني و يـادآوري انـسان بـه               ريـشه  ، اصول اخالق انساني   ،قرآن عزيز 

قـد  « :دهد   مي هاي ملكوتي و محاسن الهوتي را در خود دارد و با صداي بلند ندا              معراج
 يهدي بـه اهللا مـن اتبـع رضـوانه سـبل الـسالم و                ،جاءكم من اهللا نور و كتاب مبين      
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 426     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3سير قرآن جلد تف

بـه راسـتي نـور و        1؛خرجهم من الظلمات إلي النور بإذنه و يهديهم إلي صراط مستقيم          ي
روشنايي و كتابي روشن از سوي خداوند براي شما آمد، خداوند با آن، هركس كه در پـي خـشنودي او         

 آورد و ها به نور بيـرون مـي    خويش از تاريكي اذنكند و آنها را به       باشد به راههاي سالمت راهنمايي مي     
  كـه قـرآن وعـده      راههـايي  بـه آن     تواند  مي خود ن  ، انسان ».سازد  به صراط مستقيم رهنمون مي    

   كـه بـه حـد       نيپنهـان اسـت برسـد و بـشر و انـسا            نهااو ج ها     و در زواياي دل    دهد  مي
   و بـه مرتبـت      تحقـق و اسـتوار پيـدا كـرد         رضـا    در مقـام  رضايِ به رضـوان رسـيده و        

   ولـي قـرآنِ عزيـز       ؛ همچنان در تاريكي هاست    ،دهاين فضيلت عالي و صفت واال در آم       
   هـدايت   ،آورد واو را كـه تـاكنون در راه مـستقيم نبـوده بـه ايـن راه                  مـي او را به نور در    

اين كتاب عزيز    ترين آيات الهي در     قرآن و از عجيب    شگفت از دعاوي    ادعا اين   ؛كند مي
  .است

 دنيـا   :آورد ت، فرياد برمـي   شرايط و زماني كه براي همه شناخته شده اس        قرآن در آن    
روي او نـابود شـدني       همه چيز جز وجـه و      2؛كلّ شيء هالك إالّ وجهه    «منزلِ نيستي است و     

و فسادها برخاسته از هواي نفس و مخالفت با پروردگار اسـت            ها     و همة مصيبت   ».است
 و امـا آن    3؛ فإن الجنة هـي المـأوي      ،و أما من خاف مقام ربه و نهي النفس عن الهوي          «

نفس را از خـواهش دل بازداشـت، همانـا بهـشت جايگـاه       كسي كه از مقام پروردگار خويش ترسيد، و    
   ».اوست

  هـاي اخالقـي و ايـن         روشن است كه اين ندا و دعوت به ايـن مائـده            ،بر خردمندان 
 كتابِ عزيز از اين وجه نيـز        و ؛ نوعي دعوت به فطرت سليم است      ،سفرة انسانيِ برهاني  

 همچنانكه در وجه نخـست نيـز بـر فطـرت و اصـول آن                ؛طرت است منطبق بر اصول ف   
  .منطبق بود

  

                                                 
 .16  ـ 15/ ه  مائد.1
 .88  / قصص.2
 .41 ـ 40  / نازعات.3
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 427     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

   وجه سوم

  و طبيعي  ميق حكياشتمال قرآن بر حقا
ايـن   دارد كـه در    مـي و مسائل فلسفي پرده بـر         ميقرآن در عباراتي كوتاه از حقايق حك      

   :يميگو ميسخن  آنها برخي از بخش پيرامون
اهللا نـور الـسموات و      « :گويـد   ، مـي  صـالت آن  در اشاره به مسألة وحدت وجـود و ا        

هيچ رازگويي ميـان سـه نفـر نيـست          2؛ما يكون من نجوي ثالثة إال هو رابعهم       « و   1»األرض

   .آورد مي را 3»هو األول و اآلخر و الظاهر و الباطن« و ».مگر او چهارم آنهاست
ي اخير  ها  به وسيلة سوگندها در سوره     ، حصولِ كثرت در عالم    چگونگيو در مسألة    

 رازهـايي   ،در ايـن سـوگندها    . دهـد    مي  ندا سر  ، عاديات و نازعات   ،مكّي مانند مرسالت  
         عقول بشر در درجاتي      الهي و مسائلي فلسفي وجود دارد كه بر حسب اختالف درجات 

  .نشيني و جذابيت هستند متفاوت ولي در نهايت دل
 كثرت خاستگاهكه  ـ  مادهميانِ واحد اول بسيط و ها   همچنين در وجود واسطه،قرآن

  .آورد مي را 4»أحسن الخالقين«عبارت  ـ است
 آيـا   5؛أال يعلم من خلق و هو اللطيف الخبيـر        « :گويد  ، مي نفوذ آن   و در مسألة علم و    

آورده و مـالك و معيـار    برهان دليل و ».بين و آگاه است داند، با آنكه نازك آن كس كه آفريد نمي   
 علوم كلـيِ متعلـق بـه مفـاهيم عامـه      مانندبه اشياء  ـ  بحانهسحق ـ  كه علمِ بدست داده 

  .نيست
 آيـات   ،و در مـسألة جبـر و اختيـار        جاري شـدن سـلطنت او       و  حق  در نفوذ قدرت    

 گـاهي يـك كـار       گيـرد  در برمـي   جهات گوناگونِ نسبت را      ، اين آيات  .آورد ميفراواني  

                                                 
 .35  / نور.1
 .7  / مجادله.2
 .3  / حديد.3
 .14  / مؤمنون.4
 .14  / ملك.5
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 428     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3سير قرآن جلد تف

   نــزّل أحــسن اهللا« :فرمايــد مــي و دهــد  مــي نــسبت»تعــاليخداونــد «را بــه مــشخص 
 :فرمايـد  در همـان كـار مـي    و زماني ». خداوند نيكوترين گفتار را فرو فرستاده اسـت       1؛الحديث

 و در سـورة     ».دلت فرود آورده است    ربآن را روح االمين      2؛نزل به الروح األمين علي قلبك     «
   :گويـد   بياني رسا در فناي فعل عبد در فعل حـق اسـت و مـي              آورد كه    ميواقعه سه آيه    

 ».د يـا مـا روينـدگانيم      يـ رويان  آيا شـماييد كـه آن را مـي         3 ؛...أ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون     «
 عليـت  علـل اعـدادي و   قرآن در ايـن آيـات  بـه    ، پنهان نيستبينا كه بر آگاه     طور  همان

  .كند ميناقص اشاره 
    سـازيد آفريـده     و خداوند شما را و آنچـه را مـي           4؛واهللا خلقكم و ما تعملون    « و با عبارت

   به نهايت آرزو براي اهـل يقـين و بـه غايـت مقـصود بـراي اصـحاب عرفـان و                       ».است
  قـدرت و اراده وي در هـر چيـزي و هـر كـاري نافـذ        اينكـه  كنـد و بـه   مـي دين اشاره  

ي هـا  ان مقتـضاي برهـ    ، و آن  انـد  گونـه  بر همـين     )ع( همچنانكه احاديث امامانِ ما    ؛است
  آمـده   »لحكميـة القواعـد ا  « و   »حكمـت متعاليـه   «كـه در    و داليل فلـسفي اسـت         ميحك

  .است
هـو اهللا   « :فرمايد مي ، خداوند كه عين ذات او هستند      ي در صفات و اسما    ،همچنينو  

له ... الذي ال إله إالّ هو الملك القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر            
جز او نيست، فرمانرواي بسيار پـاك، بـري از          او خدايي است كه هيچ خدايي        5 ؛...األسماء الحسني 

، اصالح كننـده، در خـور كبريـايي و          ناپذير، پيروزي شكست    ]برهمه چيز [نقص، ايمني بخش، نگاهبان     
  .كن تدبر پس به خوبي ».براي او نامهايي نيكوست... بزرگي 

ل ق« :فرمايد   از آنها نيست مي    يك  هيچو   ، همة اشياء است   ،حقيقت بسيط  اينكه    و در 

                                                 
 .23  / زمر.1
  .194ـ 193  / شعراء.2
 .64  / واقعه.3
 .96  / صافات.4
 .24 ـ 23  / حشر.5
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 429     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

فرمان ما جز يكـي      2؛ةو ما أمرنا إال واحد    «و   ».بگو همه چيز از نزد خداست      1؛كلّ من عند اهللا   
   . آمر باشد يا امرچه ؛ همة اشياء است، كه بسيطرساند اين آيات مي ».نيست
 بـا   ، به عنوان مثال   ، بسيط مطلق  از   در مسألة امتناعِ صدور كثير از خداوند تعالي و           و

  .»و ما أمرنا إال واحدة« :دگوي ، ميصداي بلند
بگو هـر   3؛قل كلّ يعمل علي شاكلته« :آية هي و در لزوم سنخيت ميان علت و معلول   

  .كند اشاره مي ».كند خو و سرشت خويش كار مي كس بر
  .كند مي بيان 4»إنّا هللا و إنّا إليه راجعون«آية  را با  دو قوسِ نزولي و صعوديو 

خداوند تعالي فاعـلِ بـالتجلي       اينكه   ات و كائنات و    و در تقسيم موجودات به مبدع     
فرمان او جز اين نيـست       5؛إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون         «: فرمايد   مي است

است كه نـسبت    نكته   اين آيه بيانگر اين      ».شود  باش، مي : كه چون چيزي را بخواهد، به او بگويد       
مانند نسبت  ـ  ر خردمندان و واصالن پنهان نيستبا تفاوتي كه ب ـ  م به خداوند تعاليلعا

  .هاي مجرد است  ذهني به نفستهايصور
زيـر   آيـات    ه، شايد ب  ترين مسائل الهيات است    در پيوند حادث به قديم كه از پيچيده       

 هر جـا    ستاو با شما   7؛هو معكم أينما كنتم   « و   6»اهللا نور السموات و األرض     «:اشاره دارد 

   ».روي خداستا پس هر جا رو كنيد، همانج 8؛وا فثم وجه اهللاولّفأينما ت« و ».ديباش
 مجموعة كوچكي از آياتي است كه رمزْ گونه به آن دسـته از مـسائلِ       ،دشآنچه گفته   

  .اند كه الهيات بعد از گذشت هزار و اندي سال به آن رسيده است پرداخته  ميعالي عل

                                                 
 .78  / نساء.1
 .50  / قمر.2
 .84  / إسراء.3
 .156  / بقره.4
 .82  / يس.5
 .35  / نور.6
 .4  / حديد.7
 .115  / بقره.8
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 430     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3سير قرآن جلد تف

 ماننـد   عمـومي ه مسائل طبيعـيِ     آيات ديگري وجود دارد كه ممكن است ب       در قرآن،   
  .داشته باشداشاره  و ديگر مسائلمسألة حركت جوهري 

است كه  » .پس او را آفرينش ديگر كرديم      1؛ناه خلقاً آخر  أنشأثم  «: ة آي ،آياتآن   از جملة   
حـدوث   اينكـه  بر معتقدان بـه ادر بر نسته حدوثي جسماني دا  راپيدايش و حدوث نفس     

و تـري الجبـال     «: فرمايـد   در حركت جوهري مي   . ه است  قديم بود   با حدوث بدن يا    آن
اند، با آنكه    پنداري آنها ايستاده    بيني و مي    و كوهها را مي    2؛تحسبها جامدة و هي تمرّ مرّ السحاب      

) اي شـبهه  (يبلكه آنها در پوشش 3؛بل هم في لبس من خلق جديد    « يا و   ».مانند ابر درگذر هستند   
 از آب و گل تـا       آفرينشدر ترتيب مراتب    خن خداوند   و همچنين س   ».از آفرينش نو هستند   

آيا زمين را در برگيرنـده   5؛ أحياءاً و أمواتا   ،أ لم نجعل األرض كفاتاً    « و آية    4 ...نطفه و علقه  

نأتي األرض ننقصها مـن  «و آية   مي جاذبة عموبه »قرار نداديم، در برگيرندة زندگان و مردگان   
 در چگـونگي پيـدايش كـرات آسـماني          ».اهيمكـ  راف آن مي  آييم و از اط     به زمين مي   6؛أطرافها

  .اشاره دارد
 آيات بسياري است كه ،و رد فرضية هيئت قديم    و افالك    فلكيات   مورد همچنين در   

 و شهرسـتاني آن آيـات را گـردآوري كـرده     رشـهي  عالمة   است،در جاي خود ذكر شده      
  .شده استپيش در اين مسأله تأليف ها   سال، مستقلاي هرسال

پـس از آن،     و 7؛و األرض بعد ذلك دحاهـا     « قرآن كريم با عبارت        گزيده سخن آنكه،  

 نيـاز  به ». و كوهها را استوار نمـود 8؛و الجبال أرساها« به حركت زمين و با    ».را گسترانيد  زمين

                                                 
 .14  /مؤمنون. 1
 .88  / نمل.2
 .15  / ق.3
 ...منون و ؤ م14و13و  ، سوره حج5اشاره به آيات . 4
 .26 ـ 25  / مرسالت.5
 .41  /رعد .6
 .30  / نازعات.7
 .32  / نازعات.8
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 431     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3تفسير قرآن جلد 

و تري الجبـال    «  عبارت چه بسا  .كند مياشاره  ها     به كوه  ،خودحركت  زمين براي تعديل    
به كرويـت آن اشـاره       2»رب المشارق و المغارب   «به حركت زمين و      1»تحسبها جامدة 

يا معشر  « : با آية  اشاره كرده و  » سلطان«با  و به مسألة امكان رفتن به آسمان        . داشته باشد 
الجن و اإلنـس إن اسـتطعتم أن تنفـذوا مـن أقطـار الـسموات و األرض فانفـذوا ال                     

 و زمين رخنـه كنيـد،       نهااهاي آسم  توانيد از كرانه    يانس، اگر م   اي گروه جن و    3؛تنفذون إلّا بسلطان  
پاره شدن يعني  ـ  اساسِ امتناع خرق و التئامپايه و  ».توانيد رخنه كنيد جز با توانايي نميبكنيد، 

ثم اسـتوي إلـي الـسماء و    « همچنين با آية .ريزد فرو مي ،در علم فلكو به هم آمدن ـ  
 آسـمان و زمـين      آفـرينش  بـه مبـدأ      ».بـود سپس بـه آسـمان پرداخـت كـه دودي            4؛هي دخان 

ثابت شـده چيـزي بيـشتر از    آفرينش آنها   درآنچه تا كنون نزد پژوهشگران و   ؛پردازد مي
 بر خالف 5»و من األرض مثلهن« :له تعدد زمين با آيه أو به مس   .آنچه در آيه آمده نيست    

  .نظر حكماي پيشين اشاره دارد
 ديگـري غيـر از ايـن كتـاب مـا دارد و اگـر                يتابها نياز به ك   وادي اين   ،به طور كلي  

را  ـ  اش  كـوچكي نگارنـده   ـ بـه دليـل    كوچـك اثر اين پايان بردنخداوند تعالي توفيقِ 
هاي اين كتاب و شرح مشكالت و معضالت          مباحث و آيات به شگفتي     الباليبدهد در   

  .آن اشاره خواهم كرد
و فلـسفة     ميمـت اسـال    حك الهـي،  ، از مسائل عرفاني   يكدر هر   شك قرآن مجيد     بي

 آشـكار و  ، آيـاتي درخـشان  قـرآن،  و در و اسـتوار دارد محكـم     مي گـا  ،طبيعي و مـادي   
  . و إخطارها آمده استها   اشاره،ق با رمزهايروشنگرِ آن حقا

أنزل مـن   « : مسألة تشكيك در وجود است و چه بسا آية         فلسفه الهي، يكي از مسائل    
                                                 

 .88  / نمل.1
 .40  / معارج.2
 .همان. 3
 .11  / فصلت.4
 .12  / طالق.5
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 432     /قدس  / 24/02/93  /استخراج فهارس و آخر بعد از اصالح آخرنمونه  / 3سير قرآن جلد تف

 خـود روان    ةهايي به انداز  دسمان آبي فرو فرستاد، پس رو     از آ  1؛السماء ماء فسالت أودية بقدرها    
 به مسألة مجعوليت وجود و اصالت وجود        اي  ه اشار ، در همين آيه   . به آن اشاره دارد    ».شد

   .نيز شده است
 كه در قرآن كريم به آن تصريح شده مسألة سخن بلندمرتبه و گرانقدريكي از مسائل 

اسـاس علـم اسـت كـه         و عمل كردنشان بر    آنها گفتن اشياء و حيوانات و ادراك مركّبِ      
و إن مـن شـيء إالّ يـسبح بحمـده و لكـن ال تفقهـون       « : دارد، مانند اشارهآنآياتي به  
كنـد، ولـي شـما تنزيـه و تـسبيح او را در                هيچ چيزي نيست مگر به ستايش او تنزيه مـي          2؛تسبيحهم

 و ».دانـد  ها نماز و تسبيح خود را مـي       هر يك از آن    3؛كلّ قد علم صالته و تسبيحه     « و   ».يابيد نمي
ـ « : و آيـة   ».آن كس كه همه چيز را بـه سـخن آورد           4؛الذي أنطق كلّ شيء   « :آية ا منطـق   علّمن

 6 ؛...قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مـساكنكم       « : و آية  ».به ما زبان پرندگان آموختند     5؛الطير
 و ديگر آيات كه از آيات درخشان روشن         ».هايتان در آييد   اي مورچگان به خانه   : اي گفت   مورچه
  .باشد هاي درخشان مي يو روشن

 معاد و برگشت همه چيـز        جسماني بودن  ،ي قطعيِ عقلي  ها نابرهنتيجه   ،بدون شك 
 كتاِب مبين كه هيچ شـكي در آن نيـست در            و به آن در اين     است؛به نزد خداوند تعالي     

 به مسألة تجـسم     ، اين كتاب آسماني   . است شده اشاره و تصريح     ،آن دورانِ بسيار تاريك   
 لذا  ؛ اخالق و افكار هستند اشاره كرده است       ، تبعات ذات  ،بهشت و جهنم   اينكه   أعمال و 
 7؛يوم تجد كلّ نفس ما عملت من خير محضراً و مـا عملـت مـن سـوء                 « :زند  فرياد مي 

 :فرمايد مي و   »...دهانجام دا  يابد و آنچه از كار بد       هر كار نيكي كرده، پيش روي مي       روزي كه هر كس،   

                                                 
 .17  / رعد.1
 .44  / إسراء.2
 .41  / نور.3
 .21  / فصلت.4
 .16  / نمل.5
 .18  / نمل.6
 .30  / آل عمران.7
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اي نيكـي   هـر كـس ذره   1؛ يـره و من يعمل مثقال ذرة شراً ،  فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره     «

نـار اهللا   « :گويـد  مـي  و   ».بينـد   اي بدي انجـام داده آن را مـي          بيند، و هر كس ذره      انجام داده آن را مي    
 و  ».كـشد   بردلهـا زبانـه مـي     آتش برافروخته خدايي است كـه        2؛ التي تطّلع علي األفئدة    ،الموقدة
 بيان اين مطلب به انـدازه الزم خـويش رسـيده و           . »وقودها الناس و الحجارة   « :همچنين

 از جـدايي    پـس  تجسم اعمـال     ربو مجموع آنها     باشد  فراوان مي  آنداليل عقلي و نقليِ     
  .كند داللت ميجان از بدن 

رزخـي اسـت تـا روزي كـه         و از پـس آنهـا، ب       3؛و من ورائهم برزخ إلي يوم يبعثون      « :آية
ماده رها كردن و كنار زدن و   مي به مسألة روح و جدايي آن از بدن آد».شـوند  برانگيخته مي 

   .به واسطة مرگ اشاره دارد
 با فراواني مشكالت خارجي و      )ص( آيا صدور اثري مانند قرآن از شخصي مانند او        

و هـا      جنـگ  ،عة اسـالم   توسـ  و قدرت و فرمـانروايي،     ، به برپايي حكومت   )ص(اقدام او 
و آن هم در مدت بيست  ـ  پردازيم ميكه در فصلي جداگانه به آن  ـ  تدوين قوانين عالي

 خطاب بـه    ، چه خوب بود آنچه خطاب به انسان گفته شده         ؟پذير است  و سه سال امكان   
   :شد مي گفته ،اين كتاب آسماني

  عالم األكبر؟و فيك انطوي ال         رم صغير  ــم أنّك جــأتزع        
  4رــر المضمــرفه يظهــ  بأح و أنت الكتاب المبين الذي                

 با آنكـه در تـو جهـان بزرگـي نهفتـه             ؟ هستي كوچكيموجود  تو  پنداري كه    ميآيا  «
  ».شود  ميآشكارها   پنهانيش،تو آن كتاب بيانگر و روشني هستي كه با حروفو  است،

 نگرشيبا  ـ   ماستبحث و موضوع هكه مسأل ـ  الم اعجاز اس! سوگند خويشبه جان
هـا و    ير، دشـوا   كوتاهيِ زمان تحقق و گـرد آمـدن آن         آن، قرآن و مطالب     نگاه به  :اندك

                                                 
 .8 ـ 7  / زلزال.1
 .7 ـ 6 /  همزه.2
 .100  / مؤمنون.3
 .57 ص ،)ع(به امام علي ديوان منسوب :رجوع كنيد به .4
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بـراي اهـل    ـ  به حمـد خـدا و بـا سـپاس از او    ـ  آن  بهو تحدي آن  آورنده هاي سختي
روشـن   تهـا، نگرشـها و دق  ايـن    از .گـردد  مـي  كشف و آشكار     ،انديشه و تدبر و اهل دل     

خداوند توانـاي آگـاه و       بوده و تنها از نزد       ه معجز  به حقيقت   و دجبه  كه اسالم   شود    مي
 اما دليل   ؛ است روشن دين بودنش    ؛ دليل است  پس اسالم هم دين وهم     ، آمده است  لماع

 آگاه و بينا و ريـزبين و        ،ها  پنهان از چشم   ةسازنداست كه دليلي بر     جهت  بودنش به اين    
  ! ؟ مانند آن را بياوردندتوا ميرنه چگونه بشري  و گ.تواناست

 ، روش ،)ص( پيـامبر اسـالم     تـاريخ  مطالعـه  ، كرد مطالعهتوان   ميچهارمين چيزي كه    
خـود  ي زمان   ابر امور ديني پيشينيان و امور دني      او   آگاهي   ، تعليم و تربيت   ، زندگي ،منش

  .مزايا و الگوهاست به دور از همة  دور، جغرافياي سرزمين او در آن روزگاربررسيو 
 باطـل   گروههاي كافران و     و طبيعي،   دهري زانو در آورندة منكران    اسالم به    بنابراين،

و  سـخنان  نادرسـتي  دليلـي بـر    و ؛ جاودان است  ة يهود و نصاري و معجز     ،مانند مجوس 
 آنهـا را   هـاي    پـوچ بـودنِ حـرف      ،كه بي هيچ تكلّف و استداللي      باشد   مي ها  عديعقايد ب 
  . ـ در آينده بيايدإن شاء اهللا ـ شرح اين مسأله چه بسا .كند  ميروشن
  

  وجه چهارم

  هاي فردي و اجتماعي در قرآن كريم قانون
اداره  قوانيني است كه بشر در زنـدگي فـردي و اجتمـاعي و همچنـين در                  فراگير ،قرآن

  . بدان نياز دارد، خودجهان كشور و ، شهرزندگي شخصي و خانوادگي،
دهندة نظام خاص و صاحب مكتب جديد در چگـونگي ادارة            سازمان   ،شك قرآن  بي

  :ريزي براي زندگيِ طبقات مختلف مردم است كشور و برنامه
 ايـن قـوانينِ تربيتـي        اسـت ؛    فردي راجع به بندگان و آفريـدگار آنـان         در آن قوانين  

 ، طهـارت  يقانونهـا  .اجتمـاعي الزم و ضـروري اسـت         مي براي حفظ نظامِ عمو    ،روحي
  . هستنددستهو اعتكاف از اين  روزه ،نماز

هـاي كوچـك و       واحـد  حيات نظام مالي و اقتصادي كه       در برگيرندة قوانينِ  در قرآن   
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 دسـته  قوانين خمـس و زكـات از ايـن           وجود دارد، . بزرگ اجتماعي بستگي به آن دارد     
  .هستند

  جزئي هاي براي خانواده الزم  هاي   گاهيآ فردي و اجتماعي و      اتقوانينِ ارتباط در آن   
  . استدسته قانون حج از اين باشد كه  ميو كلي

 نسبت به مسائل كليِ عقالني كه       حرام، و حالل و     اداره امور زندگي،  قوانينِ  در قرآن   
 قانون حـالل    .قرار دارد، وجود دارد    چنين قوانيني    پايهبازارهاي خصوصي و مشترك بر      

ي از ايـن دسـت و   زنا و چيزهـاي حرمت  ، حالل بودن ازدواج  ، ربا حرمت ،بودن تجارت 
 دسـته  از ايـن     ، خـوردنِ مـال ديگـران      حرمـت  بر اموال خود و      سلطنتهمچنين قانون   

  .هستند
   در ،كــه مراعــات آن وضــع شــده اســت  بــراي سياســت اجتمــاعييقــوانيندر آن 

 ديه و   ، لواط ، زنا ، قوانين مربوط به دزدي    .استضروري   و  الزم ،زندگيِ خوب و راحت   
  . هستنددستهاز اين  ـ اند  مفصل بيان شده،و اسالمي فقهي نظامهايكه در  ـ حد

 قـرآن  ، در مجمـوع . شـده اسـت  اي رعايـت  شـاخه در مراحلِ سه گانة فوق حقِ هر  
 اميد كه خداوند توفيـق      . توضيح داده شده است    خود،مكتب خاصي دارد كه در جاهاي       

  ).آمين. ( جداگانه توضيح و شرح دهماي هدهد تا آن را در رسال
 و  ،دور از لجـاجتي    و به سرشـت      ،داراي انصافي به فطرت   كه   يِاي انسان  برتو است 

 و به ارزشهاي اكتسابي در وجودت از آرزوهاي نفساني          ،كه در آفرينش عاقل    ياي انسان 
 بـر توسـت كـه در        ، از آنچه كه گفته شد     پسو اي خانوادة بشري      ،و نادرست به دوري   

چگونـه   اينكـه     و در  ،بينديشيو  كني  مل  اين كتاب عزيز از اين ناحيه به طور شايسته تأ         
هـاي داخلـي و خـارجي و          بشري درگيرِ انواع مزاحمت    ،ممكن است در آن زمانِ كوتاه     

ماننـد چنـين سـخنان     ـ  هر چند با كمـك ديگـران   ـ   بتواند، در تاريخمسلّم هاي دشمني
  !؟آوري را بياورد شگفت
گيرنـد   ميي را در نظر ن     مصالح فردي و اجتماع    ،هاي بشري نظام ديگر   :گويم مينمن  

 قـوانين و  ،خـود  اينكـه  با وجود ـ  تا در جواب گفته شود كه بسياري از ممالك پيشرفته
 بلكـه منظـورم     ؛كننـد  ميزندگي    ميبهتر از ممالك اسال   ـ   اند   كرده احكام خود را تدوين   
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 و نيـز ايـن   ، سعادت فردي و اجتماعي بـشر را تـأمين كنـد           تواند  مياين است كه اسالم     
با آن  ها    و قرن ها     كه سالطينِ اسالم سال    را داراست  كه اسالم نظامِ ابتكاري خاصي       است
  و دربردارنـده قـوانيني خـاص اسـت كـه بـا اخـتالف               كردند   ميممالك را اداره     قوانين

 نظـام و روش زنـدگاني فـردي و خـانوادگي،           تواند  مي ماند، و    باقي مي  نهاازمانها و دور  
   اكنـون آيـا امكـان دارد چنـين قـانوني از             ؛ كنـد  حفـظ شهر و مملكت را براي هميـشه        

چنـين قـانوني     اينكـه     يـا  ؟ست تراوش كنـد   ها نامغز و انديشه انساني كه مانند همة انس       
باشـد و     دهنده مـي   تدبيركننده و نظم  بيانگر وجود حقيقتي در پشت اين مسائل است كه          

در نظر گرفته   و جاها    ها نادر همه زم  را  منافع و مصالح همة ملل      نيروي برتري است كه     
   .است

آور است كه در سرزمين بيابان حجاز كه از همه لوازم زندگي و مـادي                 امري شگفت 
كـشورها و    چنين كتابي را بياورد كـه برنامـة ادارة           و ادراكي محروم بود، كسي     عقلي   و  

  كه تمدن بـه بـاالترين درجـة خـود    ـهاي بعدي    قرنرا براي جزئي و كلي هاي زندگي
 داشته باشد و بردر يابند ـ   د و متمدنين به نهايت آرزو و پيشرفت خود دست ميرس مي

  ايـن  ةاي را فراهم سازد تا انسان نتيج         زمينه  خداوند و شايد  .بتواند با تمدن به پيش رود     
و ها    ي منسوب به مادي   ها نا خواه سازم  ، ببيند ي موجود ها نا در سازم  ها را   سوء مديريت 

هـر چنـد ايـن اديـان در         ،  روزگـارِ قـرآن   در  رفته از اديـان باطـلِ       ي الگو گ  ها نايا سازم 
  . روزگارانِ گذشته ادياني به حق بوده باشند

كه نيـاز بـه برهـان     ـ  عاهاي مطرح شده در آن ادبحث ديگري را به دليل ،اين مسأله
. هايي وجود دارد كه حـل آن بـسيار سـخت اسـت              در اين بحث خدشه    .طلبد  ميـ   دارد

  .هم در نياميز مباحث را با
  

  وجه پنجم

  فصاحت و بالغت قرآن
 فـصاحت و    ، را به تحدي و چـالش طلبيـده        مخالفان و ديگران  كه قرآنِ كريم      از اموري 
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هـر  . تر و آشكارتر اين است كه آن بين آنها تنها و يگانه است             بلكه روشن  ؛بالغت است 
اين كتابِ مقـدس را      است كه انتساب     اي  همجموعة  در بردارند   ارزشمند، چند اين كتاب  

 بي نهايت ، مدت و شدت،كه در قوت ـ  به خداوند حكيم و به وجود عامِ تامِ فوقِ تمام
 ، كالميابهاي در كت را، اين وجهدانشمندان اسالمي شرح .كند ميتأييد و تصديق  ـ است
يجـه  به عهده گرفته و به خوبي آن را به نت         هاي مستقل     مقدمة تفاسير و در رساله     ،تفاسير
  .اند رسانده

 است كه در اين كتاب آسـماني        اي  توجه ويژه آور است     شگفت ،آنچه به نظر نگارنده   
 بشر از لحاظ كوتاهي     سرشت و طبيعت   مطابق بودن جمالت تركيبي با       ،شده است و آن   

 است كه كالم منسجم و تركيب موزون از آن جـدا            خاصيو بلندي و از جهت موسيقيِ       
  .شود نمي

 تقـديم و    در اي،  ويژهمعنوي و فصاحت و بالغت       نگاه ،شك بي«كه  ر  نظر مشهو اين  
 هـر چنـد     ؛ تاكنون نتوانـسته مـا را قـانع كنـد          »قرآني است ها و كلمات     جمله تأخيرهايِ

ايـن معنـا را    ـ  ترنـد   دقيـق اننيشييپكه در رأي و نظر از عقلهاي آيندگان ـ  ممكن است 
  .درك كند

  . كمك كندنيز به تو اينجان است در  ممكدانستي،آنچه در روش تفسيري ما 
وجوهي  برعكس، مؤخر شده و يا     ، براي درستيِ تقديم آنچه در قرآن      ،پيش از اين  ما  

  .كرديم ذكر را
اصـل  « را   ايـن  به ايـن دليـل بـوده كـه آنـان             ،اند آنچه را كه علماي اسالم پذيرفته     و  

 و است  كه كتاب الهي  ه  بود و به اين دليل    ، قرار داده كه دفاع از آن الزم است        »موضوعي
  .از همة جهات الزم استحفظ آن 

 آن را   »مثـل « توانـد   مـي كند كه بـشر ن     مي زيرا قرآن ادعا      است؛  اين اشتباه   من  نظر به
 آوردن ، بر خـصوص بالغـت     افزون يا   ؛ اين يا در خصوصِ بالغت است      ، اكنون ؛بياورد
 آن بـر  فراگيـري  ، بر دو جهت مذكورافزون درس ناخواندة عرب است و يا  سويآن از   

  . سياسي و اجتماعي است، افعالي، نفساني، عقلي،برخي از مسائل جهاني
 و سجع و قافيه حفظ برايكنيم كه شكلِ پايان آيات   ميمشاهده  فراوان   ،به هر تقدير  
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   از آن مـوارد     اي  پـاره بـه    اينجـا  و عيبـي نـدارد كـه در          ،رعايت كوتاهي و بلندي اسـت     
  بـه خـاطر آنچـه بـدان اشـاره كـردم نقـصي بـه                 آنهـا خـي از     هر چند كه بر    ؛اشاره كنم 

ـ ــ    رآنــن ق ـ بهتر از اي   پيش از اين دانستي كه از نظر ما        .كند ميساحت قرآن وارد ن    ه ـب
  بـه طـور قطعـي و       تـر از آن      تـر و بليـغ      وجود داشته باشد و فـصيح      تواند   مي ـ ضرورت

  از عـالم غيـبِ     ادي اسـت تـا      نياز به امكان اسـتعد     ولي   ؛پذير است   امكان يع وقو  و ذاتي
  سـنخيت   قابليـت و امكـان   نـازل شـود چيـزي كـه بـا آن،          مطلق به عالمِ شهادت مطلق      

   وزنِ جمـالت و ميـزانِ       ، بـه خـاطر رعايـت اسـلوب كـالم          ، بر اين اسـاس    داشته باشد؛ 
  و تقـديم و تأخيرهـا وجـود        هـا      هيچ مانعي براي التـزام بـه برخـي اضـافه           ،طبع و ذوق  

  .ندارد
  

  هايي پيرامون فصاحت و بالغت قرآن شبهه

 و   اشاره كرده  آنها  به هايي وجود دارد كه نخست     در مورد فصاحت و بالغت قرآن شبهه      
 باشـد كـه خداونـد پـس از آن           م؛آور مـي در نظر دارد     آنهاهايي را كه براي      سپس پاسخ 

  : گشايشي فراهم آورد
  

  :شبهة نخست

م كه تنها نوادرِ اهـل ادب عربـي آن          تحدي به فصاحت و بالغت و به كيفيت خاص كال         
 محـصور در شـبه جزيـرة        ، نبـوت  گسترة دعوت مناسب است كه     مي هنگا ،شناسند  را مي 

 بويژه ساكنان خاورِ دور و بـاختر و غـربِ بـسيار دور كـه                ، زيرا ديگران  ؛عربستان باشد 
 و .بندتوانند به تواناييِ مذكور دست يا      مي از زبان قوم عرب به دور هستند ن        ،بيش از حد  

تـا بالغـت را   الزم اسـت    بـراي همـة مـردم        زبان عربـي   در    و تحقيق  سيركه   توهماين  
بـه   آنچه كه قـرآن      بنابراين ،زند مي است كه تنها از ديوانگان سر        ستسپنداري   دريابند،

ـ پرداخته است   آن   به تحدي    فاق همگان اتّ   دارد كـه آن را     ه گـروه خاصـي، اختـصاص      ب
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ن آنـان   سخنا فاصلة زيادي با     ،قرآنكه   اند و دريافته  ،اند ك كرده  و بالغت را در    فهمند  مي
  1.دارد

  
  :شبهة دوم

 مردم از آوردن مانند آن در روزگـار نخـست تـا             ناتوانيتحدي به فصاحت و بالغت و       
 زيرا امكـانِ آوردنِ مثـل آن در روزگـاران           ؛روزگار ما براي معجزه بودن آن كافي نيست       

توان باور  مي ن كند؛ بنابراين  را رد نمي  لي اين احتمال و امكان      آينده وجود دارد و هيچ دلي     
 تـا زمـان مـا كـسي     ،آري ؛ آن را بياوردمانند تواند ميآن كتابي است كه بشر ن    كه   داشت

كـه  پيش آمده است  بسيار . بسته نيستآن امكان به جد ولي ؛نتوانسته مانند آن را بياورد   
 ولي طولي نكشيده كه شعرش به وسـيلة         مده است، نياشاعري  مانند   ، از زمان  اي  دورهدر  

 كـه   اسـت  مـشهور    ، در ميـان مـردم     .امثال خودش فروكش كرده و از رونق افتاده است        
پيـدا نـشده     فردوسـي و مولـوي كـسي         ، حافظ ، سعدي ، امرؤالقيس ، نابغة ذبياني  همانند
روشن اين   بنابر امكان ندارد؛ چنين چيزي   نيز  كه در آينده    حكم كرد   توان   مي ولي ن  است؛

تنهـا بـه     نيست   درست و نيز    ، كرد چنين چيزي وابسته   را به    اي  ه عقيد توان است كه نمي  
  .از آن پيروي كرد ، در روزگاريمردم سرزمينيعجز دليل 

 حكـم بـه     و ؛ جاودان است  اي  ه نظر مسلمانان معجز   به ،اين قرآن  اينكه   گزيده سخن 
نگيِ قـرآن  ا حكـم بـه جـاود   و اگر  نتوان كرد؛نهاا همة زم  جز به سپري شدن    ،جاودانگي

 تحـدي   زيرا ؛از همان اول معجزه بوده است نيز ممتنع است         اينكه    حكم به  ،ممتنع باشد 
آوردن مثل در روزگار نخست     از   ناتواني بنابراين   ،نبايد مخصوص به زمان خاصي باشد     

  .چنانكه پنهان نيست. دليلي بر معجزه بودن آن از روزگار نخست نيست
  

  :شبهة سوم

 ردي مـوا  ،هاي عالي از طبيعت انسان گرفتـه تـا طبيعـت نباتـات و جمـادات                در طبيعت 
                                                 

 .60 ـ 59 ، ص1 ، جتفسيرالميزان: گاه كنيد به ن.1
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 صـفت شـجاعت وجـود       ، در طبيعت بشر   به عنوان مثال   ؛استثنائي و خاصي وجود دارد    
 شـجاعان   هـستند، نوادر تـاريخ     آنها و   شود  پيدا مي  كمالش بسيار كم   اين صفت به     .دارد

 نيــز ها ادراكـات و اسـتعداد  ،ديگـر اوصـاف   ؛ايـران زمـين و غيـر ايـران زمـين اندكنـد      
 از اين جهت از نوادرِ  ،ايدز   مي ده قلو شود كه     در جهان پيدا مي    زني   گاهي ؛اند گونه همين

گونـه    ديگر مزايا و خصوصيات مادي و معنوي نيز همـين          و باشد؛   مي  خود زمانعصر و   
د كـه موجـب     اها يافت شـو    برخي استثن  ، بلكه چه بسا در زوايايِ حركات جهاني       ؛است

  .گرددمختلف  و دانشمندان شگفتي علما
  ديگـر گلهـا بـا       كـه    روييـده  دنيا گلـي      خاصي از  ةگوش در   :ممكن است شنيده شود   

   كمـاالتي هماننـد ديگـر سرزمينهاسـت ولـي           در آن منطقـه    اينكه   با كنند، آن برابري نمي  
   جاهـا گـر   ولـي در دي ؛ در آن گل جمع شده و به اين شكل بروز كـرده اسـت           آنها، ةهم
   .انـد   شـده  بـه هـم نزديـك   آنها پخش و تقسيم شده و همة افراد مختلف در   كماالتآن  
  تر و دمـاغ پرورتـر      بو خوشـ  ،هـاي پـرورشِ گـل      هاي باغ  گل بياباني از همة گل     اينكه   و

   .است
 ، در همـين منطقـه     ؛هوشي معروف است  فكري و   بهرة    مي به ك  ،يكي از مناطق ايران   
 اگـر تـرس هتـك       ، نگارنـده  .به طور استثنايي پيدا شـده اسـت        ،فردي از محققان بزرگ   

 بله ايـن امكـان وجـود دارد كـه           .آورد ميحرمت و توهين را نداشت نام شريف وي را          
  .نيروي همه در يكي جمع شود

   محـيط   ، محـيط حجـاز    چـون و  شـود     مـي  خواننده متوجـه شـبهه       ،از آنچه ذكر شد   
   انـساني امـين  در آن  يكبـاره  ؛بـود .... مركـز خـشونت و خيانـت و         ،گيـري   برده ،توحش
  كـه در   اسـت     از اسـتثناهايي   ، او كنـد  مـي  به بشريت و انسانيت خدمت       د كه وش پيدا مي 

   از . در كـار اسـت و نـه تعجيـزي      اي  ه پس نـه معجـز     شود؛  ديده مي همانند او   جهان  كل  
   پـس هـيچ داللتـي بـر         ؛ نوادر تاريخي كم نيستند و او يكـي از آنـان اسـت             ،سوي ديگر 

د غيب و تصرف آن در شبه جزيرة عرب به وسيلة تنزيـلِ كتـاب آسـماني وجـود                   وجو
 علل طبيعي و شرايط مادي و اختالف در آن علـل و             تكيه بر  ، بلكه همة اين امور    ؛ندارد
  .دارد ،شرايط
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  ها فشرده شبههپاسخ 

نـاع  به معناي امتناع ذاتـي يـا امت  دانستي ـ  همانگونه كه  ـ  قرآنناتواني از آوردن همانند 
 زيرا باب اين كار بر موجودي كه مصاحب با ماده و نيرو باشـد             ؛غيري بر ديگران نيست   

 وجوداز جهت  كه طور همان ، پيش از اين مفصالً توضيح داده شد كه بعثت      .بسته نيست 
ضي و طوليِ وجود نيز      بر حسب گنجايش عرْ    ، اطبا و مخترعان است    ،مانند بعثت حكما  

   شد كه ديگر اصـناف نيـز بـراي امـور جزئـي و كلـي                  همچنين روشن  ؛همانگونه است 
مردم و بهبود بخشيدن به حال بشريت و تشريح امور الزم در زندگيِ فردي و اجتمـاعي   

 انبيا نيز براي ارشاد خـانوادة بـشري بـه سـراي             شوند؛   مي خيزند و دست به كار     ميبه پا   
 كـه بـراي   طـور  انهمـ  و شـوند   مي مبعوث،آخرت و به زندگي شايسته و آرماني دنيوي   

ي محدود و وقتي معين      حد )ع(مسئوليت و مأموريت هر كدام از بزرگانِ غير از پيامبران         
 و پيـامبر    )ع( بـراي انبيـا    ،و براي نظريات برخي از آنان جاودانگي و اثر مانـدگار اسـت            

تـر و سـهمِ    تـر و كامـل    قـوي )ص( زيرا گسترة كشف وي  . است اينگونه نيز   )ص(اسالم
   .تر و ارزشمندتر است نش گستردهوصول و رسيد

و نظر بـه هـم      ـ   موسوم به قرآن  ـ   هنظر به اين مجموع   اگر   ،اساس آنچه گفته شد    بر
 و   بشود نهااو مك  نهااخانوادة آن با اساليب خاص و مضامين عاليِ خاص خود در آن زم            

الهـاي  و ب هـا      درگيـر انـواع گرفتـاري      )ص( به آن زمانِ كوتاه كه پيامبرِ اسـالم        توجهنيز  
 تواند  ميكه اين امر ن   شود     مي  براي اهل دل و وجدان معلوم       بشود، داخلي و خارجي بود   

  .متعارف باشد ميبر پاية نيروي عادي و شرايط عمو
 ؛ مراد حاصـل اسـت     ، به وجود آمد   ،در چنين شرايطي كه گفته شد اگر اين مجموعه        

 دست نيافـت موجـب      اي ه به چنين مجموع   ،هاي اجتماعي  ولي اگر انسانِ دور از صحنه     
 همانگونه كه در ديگر وسايل جديد زندگيِ آرماني و در رسـيدن     شود؛  نميقصور در آن    

  .به خوشبختي چنين است
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   :پاسخ شبهه نخست

 بـراي جـواب بـه ايـن         ،هاي كالم و بالغت    اعتراف متخصصان و صاحبانِ فن در روش      
نيـز  هـا     ه در ديگـر پديـده      همچنانكـ  ؛ نيست الزم و معتبر  شبهه كافي است و بيش از آن        

  . استاينگونه
از عهـده آن     اينكـه     مبني بر  ، آگاه به موضوع    و ناتواني گروه    اعتراف به عجزِ   شك بي

 عـاجزتر و    ، از آنان نسبت بـه آن      ،كند كه نا آگاه به آن      مي اين يقين را ايجاد      ،آيند ميبر ن 
  . استتر از آوردنِ مثلِ آن ناتوان

  
  :پاسخ شبهه دوم

 ، ولي با عدم شرط اعجـاز در آغـاز نـزولِ آن      ؛ قوي است  اي  ه شبه ،بهة مذكور هر چند ش  
، شرط اين است    آري .شود   مي  شبهه حل و رفع    ،به احرازِ عجز بشرِ آينده و بليغان آينده       

 اش  آن ثابت شد در جـاودانگي راستيدر اصلش   و وقتي باشد، جاودان   ة معجز ، قرآن كه
  .شود  ميثابتيز مطلوب است ـ راستي و صدق آن نكه ـ 

اش با خبر     جاودانگي سخن با برهان و صدقِ      ، نخست آن  سخن صدقِ   ، ديگر بيانبه  
 شـكل   ، مـسأله  . خلـط مبحـث پـيش آيـد        سزاوار نيست  شود؛   مي  ثابت  خود او  و اظهار 

  .شود  ميديگري نيز دارد كه با تدبر روشن
  

  :پاسخ شبهه سوم

 ولي كالم ،كند ميوادرِ استثنائي صدق هر چند آنچه كه گفته شد به شكل كلي در مورد ن         
 چنـين تحـولي     ،در مورد اين پديدة نادر است كه توانست در آن شرايط و بـا آن موانـع                

  يـا ؟ فرضـي معقـول اسـت     ، بـراي آن   ييا آيا فرض كردنِ مبدئي بشري و دني       ،ايجاد كند 
    از ايـن رو  ايـن       ؛ ديگـري اسـت    گـسترده  دليلِ بر وجـود قـدرت        اي  هچنين پديد اينكه  

نبوت جهاني دليلي بر غيب و توحيد و نيز بر دخالت غيب در اين جهـان و بـر نبـوت                      
كه با غيـبِ حـاكم بـر أسـرار و      ـ  عامه و صدق سخنان و كتاب او و مضامين آن كتاب
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  .است ـ مجهوالت پيوند دارد
منظور از بعثت انبياء امري خارج از عالم و حركات طبيعي و عادي آن           : گزيده سخن 

لي امثال اين حركات تحت شرايطي است كه طبعاً موجب استناد اين عـالم بـه                 و ؛نيست
 معلـولي  ،و گرنه مستلزم امـري بـر خـالف طبيعـت    شود     به طور طبيعي مي     قدير متعال 

 نـاگزير بايـد بـه    ، لذا براي فرار از وقوع آنشود؛  ميبدون علت و امري خارج از عادت    
 آن را از    )ص(حـضرتش  اينكـه    تـراف كـرد بـه      و اع  اقرار نمود ارتباط آن به امر ديگري      

كه همة ريز و درشـت امـور عـالم قـائم بـر آن      هستي ـ  مبدأهاي ديگرِ موجود در عالم 
  .گرفته است  ـ است
  

  وجه ششم

  زمانهاهاي خود در   قرآن بر شيوه و واژهبقاي
هاي عجيب و غريـب ايـن مجموعـة          هاي قرآن و از خوبي     يكي از اموري كه از شگفتي     

رود ايـن اسـت كـه ايـن          ميالمعارف رباني به شمار     ة و اين معجون ملكوتي و دائر      الهي
 و شـيوه    شود  نميكتاب در همه جا بر همان ابتكار و نوآوريِ خود پا برجا مانده و كهنه                

  .گردد ميو چگونگيِ تركيب و بندهاي آن فرسوده ن
رهنـگ و   هـر چـه ف     اينكـه     مشتمل بودن قرآن بر لغات جديـد اسـت و          ،نكته جالب 

 اين كتـاب  رود، پيش ميهاي نو بيشتر  پيشرفت تمدن بشري در چگونگي ادا و بيان واژه 
گيرد و راهنماي آنان به سوي روشي باالتر و برتـر و          مي جلوتر از آن قرار      ،از اين جهت  

ويـژه  هـاي   نيكـويي و هـا    اين ويژگي نيز از ويژگي   پس شود؛   مي تر  بهتر و پيشرفته   راهي
 ميانِ ادبيات قرآن و     ،ن گفته را كارشناسِ با انصاف هنگام مقايسه و تطبيق          اي . است قرآن

  .يابد مي به خوبي در ،ادبيات امروز
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  وجه هفتم

  اخبار غيبي قرآن
 بـه  »تبـت « از سـورة  به عنوان مثـال  ؛ آن استخبرهاي غيبي ،يكي از وجوه اعجاز قرآن  

سـزاوار   با آنكه    ؛د شد نهكه ابولهب و همسرش به راه راست هدايت نخوا        آيد     مي دست
 و  .كرد مي اظهار اسالم    )ص(شد و براي تكذيب پيامبر     مي داستانبود ابولهب متوجه اين     

 ،و ديگـر  ــ  ـ چنانكه روشن اسـت    خبرداده است غيب  از  » لن تفعلوا «در جايي ديگر با     
دو   درستيِ آن  ، سال چندگويي است كه پس از        دو پيش  ، در آن  ؛ سورة روم است   داستان
 برخـي از  نيـز  ،قضاياي سه گانه سـورة فـتح اسـت و در سـورة توبـه     ديگر  . شد روشن

  .خبرهاي غيبي و آينده آمده است
ريختن سجيل بر سـپاهيان اصـحاب فيـل          فروداستان   ،انگيز يكي از قضاياي شگفت   

بر بنـا  گروهي از مشركانِ معاند      اي  ههيچ شبه  الفيل رخ داد و بي     بر تاريخ در عام   بنابود كه   
آن را درك كـرده   ـ  به خاطر نزديك بودنِ آن روزگار به زمان نزولِ اين سوره ـ  شان سن

 از مشركان و معاندان در تاريخ نيامده است     كي  هيچتكذيب  صداي   ، با وجود اين   ؛بودند
  از ايـن رو فهميـده      ؛و سر و صداي هيچ مخالف معانـدي در رد آن ثبـت نـشده اسـت                

 ولـي بـه   ؛ غيب و به مبادي خـارج از طبيعـت دارد        كه امثال اين قضايا استناد به     شود    مي
 گمـان   ، داخلِ در آن شده و در آن عمل كرده و به رنگ آن در آمده كـه جاهـل                   اي  هگون
 وجود آن مبادي را در زوايـا و         ، ولي تيز هوشِ زيرك    ؛كند كه چيزي پشت آن نيست      مي

  .كند ميهاي آن درك  گاه پنهانْ
به تاريخ پيـامبر    سزاست كه    ،عة گرانقدر قرآن  در مجمو ها     اين ويژگي  بررسيپس از   

 نبـود شـرايط     ،)ص( موانع بسيارِ سر راه پيـامبر      ، جغرافياي شبه جزيرة عرب    ،)ص(اكرم
 ،)ص( كوتاه بودنِ مدت بيـست و سـه سـالة رسـالت وي             ،)ص(كلي براي پيشرفت وي   

در  راسـتيِ  ،دانست كتاب و ايمان چيـست    ميحضرت كه ن  آن  بودنِ   مي ا ، او ةويژحاالت  
او   مـي  عبادت دائ  ،هاي شخصي   رياضت ، سالمت نفس  ، امانتداري او  ، وي ارگفتو  سخن  

ايمـان بـه آن برايـت       از همـة اينهـا       ،در غار حراء و صدها امور جزئيِ ديگر دقت كنـي          
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كنـي و از     مـي مبادي الهي آنكه در طبيعت دخيل است يقـين          آن و   به  و   شود،   مي حاصل
 است و مانند ديگر امور به مبادي عـادي  )ص(كتاب از اواين  اينكه اين برهانِ إنّي يعني   

ي      ،مرتبط نيست  پـشتهاي پـدران     لـزوم اجتمـاع شـرايط خـاص از           ، توسـط برهـان لمـ  
براي ظهور اين كتاب بـر قلـب شـريف وي و بـراي              .. . و پاك و پاكيزه   ارحام   ارزشمند،

رده روحيـة   حضرت به غيب مطلق و استمداد او از درگاه الهي با وسائط مجـ             آن  اتصال  
  .شود  مي روشن،كليه

 بـدون توجـه     ، در هر زماني و مكاني     ، آنگاه كه با مانعي روبرو نشوند      ،شرايط مذكور 
 زيـرا فـيض فيـاض       شـوند؛    مـي  چيزي بهتر از آن   آن و    منتهي به    ، فاعل سوي از   اي  ويژه

اش مطلـق و فراگيـر اسـت و          مطلق و رحمت رحيميـه و رحمانيـه         عام و  ،بدون استثناء 
از جانب استعدادها و امكانات منتهي به اختيـارات در طـول روزگـار و در              تنها  ف  اختال

 )ص(همة پدرانِ پيـامبر    اينكه    ادعاي اجماع شده بر    دليلخالل زندگي است و به همين       
 نمود مطلقِ احـديت الهـي       ظهورِاين چنين است كه      و   1.اند  پليدي پاك بوده   ناپاكي و از  

 آيـة  ؛ چنان قلبي قدرت دريافت آن را دارد، همچنانكه تنها؛شود ميتنها براي چنان قلبي    
اگـر ايـن قـرآن را        2؛لو أنزلنا هذا القرآن علي جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية اهللا           «

 به همـين معنـا اشـاره        ».ديدي  كوه را فروتنانه و خرد شده از ترس خدا مي         . فرستاديم  بركوه فرو مي  
 اهلـي اسـت كـه       ، همچنين براي ايـن مـسائل      .ي نيز دارد   ابواب ديگر  ، اين مسائل  .دارد

  .رسند به آن مي سليم داراي قلب و ر نادافراديمختص به آنند و تنها 
  

  وجه هشتم

  هاي گوناگون با شيوه ها ناتكرار داست
تكرار يك داستان بيش از پنجاه بار و هر بار بـا يـك شـيوه                 ،يكي از وجوه اعجاز قرآن    

                                                 
 .322 ، ص4 البيان، ج مجمع و 117 ، ص15 ، جاألنوار  بحار:رجوع كنيد به .1
 .21  / حشر.2
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 . ابـراهيم و آدم اشـاره كـرد   ،ي موسـي ها ناتوان به داست  ميها نا از جملة اين داست   .است
بـه   ـ  هاي خـاصِ تكـرار   افزون بر سودمندي ـ  ها ناممكن است نظر در تكرار اين داست

 ماننـد آن را     ، لذا اين كتاب آسماني براي بـار دوم        ؛امكانِ آوردنِ مثل آن براي قرآن باشد      
هر چنـد   ـ  كيبات براي آوردنِ مثلي براي آن الفاظ و ترپندارد كه فرد مي سپس ؛آورد مي

 از اين رو براي بار سـوم و چهـارم آن را بـا بيـاني نـو      ؛كند  ـ كفايت نمي از طرف قرآن
 ،بيش از ايـن  ـ چه برسد غير قرآن ـ   كند كه قرآن  مي يقين پيدا شخص سپس ؛آورد مي
آورد و به    ميهايي ديگر     از اين رو براي بار دهم و بيستم آن را با شيوه            ؛ بياورد تواند  مين

كنـد كـه آنـان هرگـز         مي تا مانند آن را بياورند و با وجود اين اعالن            دهد   مي آنان مهلت 
 از آن   پـس  و سـپس     دهنـد  نمـي توانند مانند آن را بياورند و هرگز آن كار را انجـام              مين

  .كند ميام و چهلم آن را تكرار   براي بار سي،اعالن
 زمـان عمـري و    ) ص(بـراي پيغمبـر اسـالم     ست كه اگـر     آنچه گفته شد بيانگر اين ا     

هايي گونـاگون    با روش شد،     بر او نازل مي    باز هم    نهاا اين داست  ، در اين دنيا بود    يبيشتر
و هـا      مخـصوص بـه خـود و متمـايز از ديگـر جملـه              اي  ههايي خاص با شـيو     و كيفيت 
 غير قرآن ماننـد آن      آمده است و   ، قرآن هايي كه در   همه نمونه هاي به كار رفته در       تركيب

  .درياب و غنيمت شمار. را نياورده است
  

  وجه نهم

   مسائل احتماليدربرنداشتن
 دربرداشـتن   ، مدون از روزگاران گذشته تا روزگـار مـا         كتابهاي رايج هاي   يكي از ويژگي  

از فهم مسأله و پي نبردن به كنـه و جـان موضـوع            آنها مؤلفان   ناتوانيمسائل احتمالي و    
ـ بـه دليـل    نوعي آشفتگي و بـه هـم ريختگـي     در سخنان آنان در نتيجه ،بوده و هست

 امـا ايـن كتـابِ ملكـوتي و     شود؛  مي مشاهدهتصريح به ندانستن ـ  ناآگاهي به مطلب يا
 روشن و مرتب است و هـيچ نـشاني      ، بلكه احكامش قطعي   ؛ نيست اينگونهمعجون الهي   

دهـد كـه نويـسندة آن در ادراك          مـي از ناآگاهيِ مؤلف و مصنف در آن نبوده و نـشان ن           
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  . ناتوان بوده است،حقيقت آنمسأله و نيل به 
  

  وجه دهم

  ايت و قانون در كنار يكديگرده اشتمال بر
هـاي قـانوني     تنها ثبـت مـواد و بنـدها و تبـصره    ،رسم متعارف و معمول در كتب قانون      

ست كـه در مقـام      المعارف الهي اين ا    ةهاي اين دائر    اما يكي از محسنات و ويژگي      ؛است
 خير و سـعادت دنيـوي و        هاي ها و پايه    ريشهو يادآوريِ   لطف و رحمت     با   ،وضعِ قانون 

كتـب  « : در وضعِ قانونِ روزه يعني در آيـة        براي مثال،  ؛پردازد مياخروي به هدايت بشر     
سازد كه روزه گرفتن بـراي شـما بهتـر           مي رهنمون   )خداوند( امر كننده    1»عليكم الصيام 

  .است
   هاي عمـل بـه قـانون را         ويژگي ، قانون وضع و جعل و بيان     بر   افزون الهي   تابكاين  

   عمـل بـه     ، صـالح و فهـيم شـوند       ،ا افرادي با تقـو    ،مردم اينكه   برايو   ؛گيرد مينيز در بر  
   ؛كنـد  مـي  تـضمين    ،آن و محقق سـاختنِ عملـيِ آن را بـا اجـرا و تطبيـقِ آن در خـارج                   

   پـس   ؛داردرا در بـر   نين مـذكور در خـود        قـوا  هـاي ديگـر    ويژگـي  همچنـين    ،اين كتاب 
   روح را دربرداشـته    بـي و   نيست كه تنها يـك سـري قـوانينِ خـشك             اينگونه ،اين كتاب 

يعني سـاختنِ آرمـان شـهرِ       هدف اصلي آن،     و ،آن تشويق به روح قانون     در بلكه   ؛باشد
آن المعارف الهـي و از ابتكـارات         ةفردي و اجتماعي است و اين نيز مخصوصِ اين دائر         

و چه اندازه اين رعايت نيكـو       است و يا  اين ابتكار به بهترين شكل در آن رعايت شده              
  .و ضروري است

  

                                                 
 .183  / بقره.1
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  وجه يازدهم

   و تعارضبودن قرآن از تضاددور پيرامون 
نداشـتن   شـود،    مـي  شمرده قرآناز جمله چيزهايي كه از وجوه اعجاز و صنعت بالغت           

 .در احكام و تنـاقض در آرا و نظريـات اسـت            بودن آن از تنافر      خاليتناقض و تضاد و     
  . به دور از  كذب و دروغ است،ها  همچنين بر خالف ديگر كتاب،اين كتاب
هـايي   و اشـكال   ايراداتـي    ، و بر بسياري از وجوه پيشين      يژهور اين وجه ب   د :گويم مي

  مثالً انكـار مناقـضة معتقـدان بـه         ؛وجود دارد كه بر محقّقان و پژوهشگران پنهان نيست        
 حـق هـر كـيش و آيينـي و           ،ديـ  زيرا دفـاع از اصـول عقا       ؛ غير قابل تصديق است    ،قرآن

 ولي نظرها در    ؛نظري است  صالحيت و صاحب  صاحب   صفت ويژة هر     ،تكذيبِ تناقض 
 ؛و دينـي نيـست      مي از تأثيرات تعـصبات قـو      دور و   مشوش است  معيوب و    ،اين ميدان 
نيز عادت هر انسانِ و مخالفان ندان  تكذيب و تناقض از سوي معا     طرحو   ،بيان ،همچنان

لـي چـشم     و به طريق او    شك بي متهم باشد    ،بيني اگر چشمِ خوش   اينكه   معاندي است و  
پذير   حل اين مشكالت امكان    ، از اتهام بري نيست و به همين خاطر         نيز بدبيني و دشمني  

  . نيست
شك موجب سـر     بيالبته اگر در قرآن اختالفي بود كه مسلمانان آن را دريافته بودند             

زيادت در  اعتقاد   تا جايي كه آنان را به        ،شد مي  مي اسال ملتهايو صدايي فراگير در ميان      
 و روشـن     است كـه    نظري ، رأي و   تناقض ادعايكه  شود     مي  پس معلوم  كشاند؛  قرآن مي 
و ايـن فـرار از      شـود      مـي  نـسخ  بر حمل   ،هاي موجود در احكام     و تفاوت  .نيستآشكار  

 با اين تفـاوت     ؛ است رايج متعارف و    ، ولي اين كار   ؛]تكاذب[ است يگرآنها يكد تكذيب  
وجـود   بـر    ،گـذاري و در كتـابِ حكـيم         بر قـصورِ در قـانون      گاهيكه در قوانين بشري     

  .شود  مي حملهاي مختلف  و خاستگاههااقتضا
 انكـار  بطـور كلّـي  وجـود نـسخ را    ـ  و شـيعه  ـ  برخي مـسلمانان  اينكه اما بحث در

 منـسوخ   كلّـي  ويژگي خاصي دارند و بـه طـور          ،اين فرض و گمان كه آيات      با   ؛كنند مي
و لـو   « :همچنين احتمال دارد كه آيـة     .  در جايي ديگر است    ، اين مطلب  شرح. شوند مين
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آن اخـتالف   اگـر از نـزد غيـر خـدا بـود، در         1؛كان من عند غير اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثيرا        
 ناتوان آن   گشودنباشد كه بشرِ عادي از      داشته  تالفات   برخي اخ  اشاره به  ».يافتند  فراوان مي 

و اذهان عادي را از پي بردن به آن بـاز           شود     مي  مانع از بروز آن    ، ولي دست غيب   ؛است
  .دارد مي

 ذكـر شـده و برخـي از         ، از وجوهي كـه در كتـبِ مفـصل         اي  ه مجموع ،به طور كلي  
ديگر  اينكه    دارد و  خدشهث و    جاي بح  ،ماي  هاشاره كرد  آنهاوجوهي كه در اين كتاب به       

 از آنها گرفته شـده     تواند  مي در آن مشترك است پس     آسمانيِ پيشين    ابهاي و يا كت   ابهاكت
 و در همـة ابعـاد اعجـاز         گذشـته و آينـده     ولي شخص با انـصافي كـه در وجـوه            ؛باشد

   اينكـه   المعـارف دارد و    ةراسـخ در ايـن دائـر       مي گـا  ،يابد كه دست غيب    مي در ،بيانديشد
   ، تـصنيف ،كـه بـراي تـأليف    ـ   وجـود اصـول و مبـادي ديگـر را    ،قانونِ علت و معلول

   ، اگـر اصـول و مبـاديِ طبيعـي    شك بيكند و  ميتأييد  ـ  تبويب و ترتيب به آن نياز دارد
ـ   ، در اين كتاب   ،تنها و بدون دخالت عللِ پنهان در زير آن            چنـين معجـوني     ،دو اثرگذار ب

  راهنمـا و هـدايتگر بـراي همـة بـشريت بـه سـوي                 و ددرخـش  ميكه مانند روزِ روشن     
همـه چيـز      و خداوند بـر    .دمآ مي به وجود ن   است، انساني   واالترين نمونه قلّة سعادت و    

    .احاطه دارد
  

  وجه دوازدهم

   بيانگرِ همه چيز،قرآن
 ؛ بيانگريِ آن نسبت به همة اشياء است       ،اين كتابِ روشن و روشنگر     يها  يكي از ويژگي  

بيانگريِ آن نسبت به همة اشـياء       ولي   .ش است ي بيانگر خو  ،ليتاب به طريق اَو   لذا اين ك  
در خانة قرآن كه قرآن اهل همان  ـ  دارندگان قلب سليم وشود و جز خداوند  درك نمي

 در  خـدا  داده تا برافراشته شوند و نـام         اجازههايي كه خداوند      خانه ؛آنان نازل شده است   
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  .دانند  ـ نمي1 .برده شود آنها
 شينيان و آينـدگان   يـ پ بايـد گفـت كـه        ، نسبت به خودش   ،اما در مورد بيانگري قرآن    

 .اند  آورده اين كتابِ مقدس به خود آن روي         هاي گي پيچيد مشكالت و همگي براي حل    
 در  »صـراط مـستقيم   « اختالف خود را در فهـمِ درسـت معـاني            ، مفسران به عنوان مثال،  

و إنّك لتهدي إلي    « :به قرآن و با نگاه كردن به آية       با مراجعه   » اهدنا الصراط المستقيم  «
انـد و   گـشوده  2» صراط اهللا الذي له ما في السموات و ما فـي األرض  ،صراط مستقيم 

 لغات و تركيبات يا موضـوعات  و همچنين است. اند در ديگر موارد نيز چنين راه پيموده     
  . شود انسته ميد به تفاسيرِ موسوم به قرآن به قرآن تفصيل آن با مراجعهكه 

  

  وجه سيزدهم

  قرآن مشتمل بر تعابير عرفيِِ رايج و اصطالحات
 ايـن   ، فرقان عظيم و ميـزان مـستقيم       ، نور دائم  ،هاي اين كتابِ بزرگ ارزشمند     از ويژگي 

بر زبان عربيِ مبين و لغات عاميانة رايـج در دوره و زمـان              آن  است كه افزون بر اشتمال      
 يونـاني يـا ديگـر       ، تركي ، هندي ، حبشي ، شده از فارسي   خواه عربي و خواه عربي     ،خود
اي هـ  و آن را بـه فهـم   در انتخـاب ايـن روش اسـت،    ي خاصـ   كه نمك و شيريني    نهاازب

 از  برتـر ه  كـ  سـازد    را فراهم مي   مسائل عالي به  زمينه هدايت   سازد، و     ابتدايي نزديك مي  
 ي اصـطالحات  ي  دارا  بـه گمـان و انديـشه مـن         ، است هاي ژرف   عالي و انديشه   ايه  فهم
 فـراوان را    ةانديـش  تـدبر جـدي و     ، پي بردن به مراد و منظورِ اين اصـطالحات         كه است
  .طلبد مي

ي است كه آگاهان به آن      اصطالحات خاص طور كه در ديگر كتابها،       همان ،در مجموع 
 آن اصـطالحات را بفهمـد كـه بـه           توانـد   مـي  تنها كسي    ، ديگر بيان به   ؛شناسند رشته مي 
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 نظري  ،و در آن كتاب   آيد     مي  سپس بعدها كسي   ؛علمِ را فراگرفته باشد   آن  ي  بهترين شكل 
 ، به صداي بلنـد    ،گيرد و گويي با زبان حال      مي خودش ايرادي بر آن      گمانافكند و به     مي

  .   زند كه ناداني عذر اوست ميفرياد 
 ،»غرب« و »بيةغر« رمزي براي معنويات و ، در قرآن»شرق« و  »قيةشر« تواند  آري، مي 

 را  1»الشـرقية و الغربيـة    « عبـارت    آنگـاه كـه    از اين رو     ؛اصطالحي براي ماديات باشد   
و ما كنـت    « همان حد وسط است و وقتي        ،كه مراد آيد     مي  به ذهن ما   اينگونهخوانيم   مي

 آنگاه كه   3؛إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقيا     « و   ». و تو در سوي غرب نبودي      2؛بجانب الغربي
 خـوانيم همـين امـر را در دو آيـة مـذكور             مي را   ».در مكاني شرقي دوري گزيد    اهل خويش    از

يابيم كـه آنـان      مي در ،رويم ميكه به سراغ تاريخ زندگي پيامبران        ميكنيم و هنگا   ميگمان  
همگي از مشرق زمين بوده و آنگاه كه تاريخ زندگي دانشمندان علوم طبيعي و مخترعان               

 خورشـيد   هاي چه بسا انعكاس   ؛نان از مغرب زمين هستند    م كه آ  بيني  ميگيريم   ميرا سراغ   
 .تأثير نباشند  ديگر كرات و زمين در اين امور بيهايو ارتعاش
بعثـت   اينكـه  رسيم كه در مباحث پيشين رسيديم و آن مي اي هبه همان نتيج  اينجادر  
كه  بل ؛نيستها    انگيختنبر مخترعان و ديگر     برانگيخته شدن  خارج از     موضوعي ،پيامبران

 محلـي و    اقتـضاهاي  شـرايط مـادي و       . مبعـوث هـستند    ،همه به شكلي از جانب غيـب      
  .داستان دخالت دارند نيز به شكلي در اي همنطق

اقتـضاي آدمِ زمينـي    خواست و    بدون   ، اگر نزول وحي از آسمان     ،بنا بر آنچه گذشت   
  ،يا استراليا مناطق اروپاي دور و     ، آرژانتين ،اين وحي در سرزمين آمريكا    توانست    ، مي بود

 زيـرا   ؛آمد و پاياني بـراي پيـامبران نبـود         مي پي در پي     ، و در هر زمان و مكاني      فرود آيد 
 ظلـم   ،به امدادات غيبي و رسوالن خدا نياز دارد و ترك ارسال رسل            نهاابشر در همة زم   

شد كه از ادراك مبـادي و حقـايق عـاجز            ميدر حق جاهالن و در حق كساني          ميو ست 
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 شرح اين . و اتفاقي نيستحساب بي ، شاهد است كه اين مسألهاينها همة براينبنا ؛بودند
 با اين توضيح مشكل خاتميت      .ما جستجو كنيد  » لحكميةا  و لعقليةالقواعد ا «در   مطلب را 
  .شود  مي عصر وحي و نبوت حلپايانو معضل 

 و) دمجـرّ (مفـارق    رمـزي بـراي وجودهـاي        »امر« احتمال دارد كه كلمة      :مثال ديگر 
أال « از اين رو وقتي عبارت ؛ با ماده باشدهمراه رمزي براي وجود مادي و وجود        »خلق«

آن احـساس   برابـر   امـر را از قبيـل خلـق و در            ،از آن  ،خوانيم مي را   1»له الخلق و األمر   
ي    «كه آية     ميكنيم و هنگا   مي از تـو، دربـاره    2؛يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربـ
كـه در ايـن     آيـد      مي  به ذهن  ،خوانيم مي را   ». بگو روح از امر پروردگار من است       ،پرسند   مي حرو
  . ... جوابي دربارة حقيقت روحِ نهفته است و ،آيه

 تا اين حقيقت روشن شود و درستي        تحقيق و بررسي كرد   قرآن  در   بايد   حال،به هر   
ي از مسائل    بسيار مطلب، زيرا در صورت كشف اين       ؛يا نادرستي اين سخن معلوم گردد     

   .شود روشن مي ،الهيات و تفسيري
  

  وجه چهاردهم

  ها نوآوري قرآن در برخي دانش
 اين است كه همين كتـابِ       ،يكي از مزايا و محاسنِ اين مختصرِ ملكوتي و نمونة الهوتي          

بيـشتر  هـاي عميـق در        مبدئي براي تحولّات فراوان و سرآغازي براي دگرگوني        ،مختصر
  .فنون است

و اخبار پيشينيان به همراه بيم و اميد دادن به آينـدگان و در     نهاا نقل داست  آنهايكي از   
 نقل  تنها زيرا   ؛ستآنها ارشاد خوانندگانِ خود به بهره بردن و درس گرفتن از            ،عين حال 

 اين شـيوة قرآنـي در روزگـارانِ پـس از            . در آيين عقلِ بشر روا نيست      ،داستان پيشينيان 
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 گروهـي از مـسلمانان ماننـد مولـوي و     راه،ت و در همين  شهرت ياف، نزول قرآن  دوران
 بهـره    از آنهـا     نيزها    يگر ملت دگاهي   معروف شدند و     ، نظم و نثر   دنيايناصرخسرو در   

  .بردند
 و  نسبت سخن و كالم به آنها      با حيوانات و     گفتگو ، برخاسته از قرآن   مطالباز ديگر   

 هـر چنـد برخـي از كتـب     ؛ز قرآن استانيز  ابتكار اين امر     .ستآنها ازيي  ها نانقل داست 
 ولي وجود اين ؛مانند كليله و دمنه وجود داشته است ـ  آن طور كه گفته شده ـ  پيشينيان
  . پيش از اسالم چندان روشن نيست،كتاب

 . و رايـج شـده اسـت       گسترده نقل داستان از زبان حيوانات در روزگارانِ ما          ،خالصه
 .در اين كتاب آسماني استآن  ريشه ته كهشهرت ياف ،اين شيوة ادبي در مشرق زمين

 امثال حريـري و بـديع       . هنر مقامه نويسي است    ،از ديگرِ انواعِ ادبيِ برخاسته از قرآن      
زبـان ـ   دانـشجويان  بـراي سـهولت كـارِ     ـ   نثري از كالم رااي ه مجموع،الزمان همداني

د توجـه قـرار گرفتـه        قرآن مور  ابتكار اين كار نيز از قرآن عظيم بوده و در         . فراهم كردند 
كـه تمـام    شـود      مي  در بر دارد و كمتر كسي يافت       هكلغات زيادي   افزون بر  ، قرآن است؛

 ارشـادات و توجيهـات      ، احكام اخالقـي   ،مصالح انساني دربردارنده   ؛لغات قرآن را بداند   
  .باور ناكردني نيستخيالي و  و سخنِ ساختگي يك داستان تنهااست و 

 هـستند كـه بـاب دعـا را بـا            )ع( امامان معصوم  ،ه نويسان در پيشاپيشِ جماعت مقام   
 ،شك دعاهاي مـأثور از ايـن بزرگـان كـه بـه مـا رسـيده                  بي ؛برآورندة حاجات گشودند  

 لغـات مـشكل و      بـا داشـتن   ايـن دعاهـا     . مقامات عبد در نزد پروردگار خـويش اسـت        
اجتمـاعي را    اخالقـي و     ، ربوبي ، مسائل اسالمي   و واالترين  ترينبر ،هاي مختلف  تركيب

  .در خود دارند
 .است  ميو غير اسال    مياسال بنام    تدوين قوانين در كشورهاي    ،از ديگر ثمرات قرآني   

 پـيش   ي چنين قـوانين   شك  بي .اند اين كشورها قوانين خود را از اين كتاب آسماني گرفته         
  كشورها در تدوين قوانين خود از اين كتاب مقدس بـسيار           . نداشته است  سابقهاز اسالم   
 آنگونه كه  .رسد   مي قوانينِ تدبر كند به آنچه گفتيم      ديگر    در ،و اگر كسي  اند     كرده استفاده

  . نوشته استاي پيرامون آن گستردهدر خاطر دارم يكي از علماي ما رساله 
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 نخستين دستورِ زنده ميان بشر بوده كه بـه آن عمـل             ، اين دستور و قانون    ،به عبارتي 
خواهيم كه ما را در پياده كـردن همـه قـوانين و احكـام آن و                  مي از خداوند    .اند كرده مي

  .عمل به آن ياري كند
مانند   مييكي ديگر از تحوالت برخاسته از قرآن اين است كه تدوينِ همة علوم اسال           

 همگـي از نـور ايـن        ، نحو و بالغت   ، صرف ، اخالق و فنون ادبي مانند لغت      ، اصول ،فقه
  .اند  از آن برخاسته،ته و به گواهي وجدان و تاريخسفرة آسماني و ميثاق الهي كمك گرف

هاي طبيعي از آيـات قـرآن بـه          كه اختراعات و نوآوري   شود     مي گاهي گفته  اينكه   اما
 ، زيرا قـرآن   ؛اساس است و شايستة قرآن نيست      پايه و بي    بي  سخني اند به جد     آمده دست

 هـر   ؛كنـد  مـي دارد اظهار   خود را معرفي و ويژگي خود را اعالن و معنوياتي را كه در بر             
 هيچ ربطـي ميـان      شك بي ولي   باشد؛ مسائل   اي به اين    و اشاره  رمز   ،چند كه آيات قرآني   

 با قرآن وجـود     ، در اين روزگار   ،اين طيف گستردة مشهود از اختراعات و تمدن اروپايي        
ي  برخـ  ، و از آيات   پنداشته 1، از مفسران در روزگار اخير     برخي از اين رو آنچه را       ؛ندارد

ـ  ،از حوادث امـروزي و كـشف اختراعـات جديـد را اسـتنباط كـرده                دور از تحقيـق    ه  ب
  .باشد مي

   از  ، مفسر مذكور دربـارة مختـرع هواپيماسـت كـه بـه زعـمِ وي               گمان ،آور  شگفت
امكانِ به  ،   ».آيا من ناتوانم كه مانند اين كالغ باشم        2؛أ عجزت أن أكون مثل هذا الغراب      « :آية

تا جسد برادرم را    ؛  فأواري سوأة أخي  « عبارت   ، آيه دنباله با آنكه    ؛ است پي برده اختراع آن   
 يـك  پايـه داند كه بيشتر اختراعات بـر   مينوي   افزون بر اين،   ؛وجود دارد  ».در خاك كـنم   

 كه اختراعـي از روي يـك        آيد  كمتر پيش مي   تصادفي صورت گرفته است و       امورسري  
شـرح ايـن موضـوع در       . صورت گرفته باشد   اي  توجه خاص براي ابتكار و اختراع ويژه      

 .باشد مي جاي خود
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  وجه پانزدهم

 فراوانهاي   فنون و دانش برقرآنفراگيري 

  و جـوهر درخـشنده،     كتـابِ نـوراني   اين  هاي   ترين ويژگي  هاي قرآن و از مهم     از شگفتي 
 ؛هاي بـسيار اسـت      آن بر دانش   هاي  لهآن بر مسائل گوناگون و اشتمال جم      آيات  اشتمال  

   آنچـه را كـه مـدعيِ آن هـستيم           ، در اين تفسيري كه در دست داريم دقت كند         ، كس هر
 ـ  بـسيار كوتـاه اسـت    اينكـه  بـا  ـ   كه تنها از يك آيهآيد پيش مي زيرا بسيار ؛يابد ميدر 

 گاه در تقـديم     .كنيم ميو ادبي را استنباط       مي كال ، عرفاني ، فلسفي ، اصولي ،مسائل فقهي 
بـر برخـي    هـا     لـه و مقدم يا مؤخّر داشتنِ برخـي جم        آنهاب  حروف و عوامل و در انتخا     

الكرسـي و   ية مانند آاي ه چه بسا كلمات آي    ؛ است هاي فراواني  روشنگريو  ها    هديگر اشار 
 ولي فهم و درك آن نيازمند به باز كردن موضوعات فراوان            ،آية نور از پنجاه بيش نيست     

وصي نوشـته كـه افـزون بـر يكـصد            رسالة مخـص   ،آيهاين   پيرامون صدرالمتألهين   .است
  .صفحة بزرگ است

 رفتـه، هـاي آيـه بيـرون     از مفاد و داللت ـ  همانگونه كه پيش از اين گفتيم ـ  مفسران
 ، ولي نگارنده با تمـام دقـت و نهايـت تحقيـق            ؛كنند ميآن را مطرح    ارتباط با    مطالبي بي 
 ، تنها از يـك آيـه      ،ين ولي با وجود ا    ؛كوشد تا از اصل موضوع بيرون نرود       ميكوشيده و   

 چيـزي جـز   ، آيا ايـن ؛كند ميدر فنون گوناگون استنباط  ـ  كلي و جزئي ـ  مسائل زيادي
   .؟ پس از مخالفان ناآگاه نباش استشگفتياعجاز و 
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  دهند ميپيرامون مالحظاتي كه قرآن را در تنگنا قرار 
   قرآن از شعردوري :نخست

ميـان   رايـج هاي   م وزنِ اوزان شعري و بحث     قرآن از شعر و شاعري و از آوردن كالمِ ه         
دانيم كـه ايـن اوزان و        مي از سوي ديگر همة ما       ؛جويد مي دورياعرابِ باديه و ديگران     

مستحكم و نقشي برجسته در نيكو گردانيـدنِ كـالم و تحريـك و تـشويقِ                  مي گا ،بحور
  .داشته استها  و نرم كردن دلها  مردم و انجمن

ان تأثيري داشـته كـه آثـار و نثرهـا و كلمـات و جمـالت              چن ،چه بسا تنها يك شعر    
   .اند  آن تأثير را نداشته،بسيار

 ، نصر بن احمد سامانيِ بخارائي پادشاه ايـران        ، معروف است كه امير    ،در تاريخِ ايران  
 مالزمـان و    ،از بخارا بيرون زد و سفرش به درازا كشيد و اين كار بر خالف ميلِ وزيران               

 ؛ آنان اين توان را نداشتند كه او را تشويق و راضي به برگشت كننـد                وي بود و   اطرافيان
 از اين رو دست بـه دامـان         ؛مدت زيادي سپري شد ولي آنان نتوانستند اين كار را بكنند          

كه شاه را به بخارا و ـ  شعري عالي  ، اين شاعر.شاعرِ معاصرِ معروف يعني رودكي شدند
 گفته شده كه ؛سرود ـ  كرد مييق و تحريك برگشت به مملكت و مركز حكمرانيش تشو

 آمادة حركت به سوي بخـارا شـد و نيـز گفتـه           ،هنوز اين شعر تمام نشده بود كه پادشاه       
 چند بيتي از آن شعر چنـين        .گرفت وصف ناشدني    چنان شتاب با  ركاب را   شده كه وي    

   :است
     يــد همـن آيرباـياد يارِ مه                    يـــمبوي جوي موليان آيد ه    
  يــماه سوي آسمان آيد هم               ان    ــشاه ماه است و بخارا آسم    
 سرو سوي بوستان آيد همي               شاه سرو است و بخارا بوستان        
  د هميـم پرنيان آيـر پايـ زي              ي راه او    ــوي و درشتـريگ آم    

 سرشـت سـنخ بـا       بـا اوزانِ هـم     سخنداركردنِِ   ان گفت كه وزنْ   تو مي ،روي هم رفته  
 ولـي   ؛ دلربايي و نيكو گردانيدنِ كالم دارد      ، تحريك ، تأثير بسياري در نفوذ    شك مي بي آد

و ما علّمناه الشعر و ما ينبغـي        « : كه دهد   مي با صداي بلند ندا   ها    قرآن با وجود همة اين    
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و شعر نياموختيم، و زيبنده او نيست، چيـزي جـز ذكـر و              ا ما به  1؛له إن هو إلّا ذكر و قرآن مبين       
   ».قرآن نمايان نيست

  
  پردازي   قرآن از دروغدوري: دوم

 مبالغات و   ، اشتمال آن بر اكاذيب    شود،   مي يكي از اموري كه باعث مالحت كالم و شعر        
 گيرد و به خاطر پرهيـز از       مي نيز در تنگناي كالم قرار       جهت قرآن از اين     .ذوقيات است 

اند  هايي كه بر مبالغات خاص سرشته شده       از طبع به طور طبيعي     ،همين جوانبِ نكوهيده  
  مالحت و دلنشيني و جـذابيتي      ، بالغت ، فصاحت از چنان  ، ولي با وجود آن    ؛فاصله دارد 
انگيزاند، كـه بيـان و       نشيند و ذوق آنان را برمي       جانهاي انسانها مي   كه بر  است   برخوردار

  . آن را ندارد توانايي توصيفنبنا
  
  تحديد تكليف و اشتمال قرآن بر :سوم

 قـرآن در رسـيدن بـه    نارسـايي  موجـب  تواند مي يعيطببه صورت  كه چيزهايييكي از  
ف سازي و محدود سازي و بـيم     آن بر مكلّ   اشتمال ،درجة عاليِ فصاحت و بالغت شود     

خـالق نيكـو و     چيزهايي مانند تشويق به ا    همچنين در برداشتن    دادن و برحذر داشتن و      
هـاي فاسـد اسـت كـه          و انديـشه   ستصفات زيبا و منع از كارهاي باطل و سـخنان سـ           

 آن را   توانـد   مـي نهـا     بازيچـه   و جويي  به امور باطل و لذت     سرگرمِهاي منحرف و     خوي
نـو و موردپـسند ارائـه شـده     به ايـن شـكلِ   قرآن  ،ها  اين محدوديتةهم ولي با    ؛بپذيرد
  .است
  
  امور براي شفاء  برخي مالحظة :چهارم

كه دست و قلم و بيانِ كسي كه ايـن معجـون را تركيـب و                شود     مي از قرآن عزيز معلوم   
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   ؛كـرده چنـدان هـم بـاز نبـوده اسـت            مـي اين تأليف بزرگ ارزشمند كاملِ تام را تأليف         
و ننزّل من القرآن ما هو شفاء و رحمـة للمـؤمنين و ال يزيـد الظـالمين إلّـا                    «زيرا آية   
  فرسـتيم و سـتمكاران را جـز          منـان شـفا و رحمـت اسـت فـرو مـي            ؤاز قرآن آنچـه بـراي م       1؛خساراً

   پنهـان   هـاي  نگاههـا و توجـه    قـرآن   در   چه بـسا بيـانگر ايـن اسـت كـه             ».افزايد زيان نمي 
گرفتـه شـده   در نظـر   ـ  دانند ميكه جز خداوند و دارندگان قلب سليم آن را نـ ديگري  
   درد و آيـة     ،هـا   بـه حـسب مقتـضاها و مـزاج         ،ز آن  ا اي  ه چـه بـسا آيـ      ، از اين رو   است؛

تنهـا يـك     ، ديگران براي است و     آن  به اهل  واگذار تصديق اين بحث     .ديگر درمان باشد  
اهلش بازگو مكن و از طعنه زننـدگانِ جاهـل          اي به همين خاطر آن را جز بر       ؛عا است اد 

  .نباش
  

  ارتباط قرآن با علوم غريبه
تواننـد   مـي   ـ  با الهـام از قـرآن   ـ  وسيلة جفرِ چهارحرفي به،اندركاران علوم غريبه دست

  .ها را كشف و از آن سخن بگويند حوادث گذشته و آينده، افكار و انديشه
 ـ بر او هـزاران سـالم و     به مرقد علي بن موسي الرضاجويان پناهدر زمان ما يكي از 

 بـا  ،دنـ ك مـي  نيـت  ،استخاره كننده آنچه را كه است،كه مجاور آن مرقد شده درود باد ـ  
د نك مياز روي حروف اولِ سطري كه مشاهده         و ساده     كوتاه اي  هگشودنِ قرآن و محاسب   

  و عالم كبيـر    قرآنكلّيِ موجود ميان     مي به خاطر پيوند عمو    تنها و اين    ايدنم مياستخراج  
  .است )جهان هستي(

   ، خداونـد   بـا وجـود ايـن      شـود؛   دشوار مي  نيز   جهت از اين    كار ،بر آنچه گفته شد   بنا
 فهـيم نيـز بـه آن اذعـان و اعتـراف             دشمنان مخـالف  نور و قرآنِ فصيحِ بليغي آورده كه        

  .كنند مي
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  :يك شبهه

 تحـدي بـه امـري       ، قـرآن  »مثل« تحدي به آوردن     :بيايد كه بگويد  كسي   به ذهن    چه بسا 
گويد  مي  دفاع كنندة از قرآن، آن باشد»مثل«آورند  مي زيرا اگر آنچه را كه    ؛ناممكن است 

 ال أصنع ما :قل يا أيها الفاسقون« : اگر بگويدبه عنوان مثال ست؛كه آن را از قرآن گرفته ا
 » لكم رأيكـم و لـي رأيـي        ، و ال أنا صانع ما صنعتم      ، و ال أنتم صانعون ما أصنع      ،تصنعون
 ، گرفته شده)كافرون ( اين از تركيب قرآن و از ساختارِ فالن سورة معروف:شود گفته مي

 در آنچه كه قرآن با آن تحـدي         تواند  مي قرآن نباشد ن   »همانند«آورد   ميگر آنچه را كه     و ا 
  . به معارضه و رقابت با آن برخيزد،جسته

 مطالبي كـه پـيش از ايـن        الباليدر  ها  و پندارها        امثال اين شبهه   :گوييم ميدر پاسخ   
قرآن يك   اينكه    براي ؛ در قرآن وجود دارد    ،مشابهت اينكه    به دليل  پاسخ داده شد؛  گفتيم  

 سپس بـار دوم آن را بـا تركيبـي كـه در فـصاحت ماننـد                  ؛آورد ميبار داستانِ ابراهيم را     
كند تا گاهي حتي به يكصد بـار         مي بار ديگر آن را تكرار       ؛آورد ميتركيب نخست است    

مـشابه در    اينكـه    ؛ بـدون  در بالغت باشـد    تواند  مي مشابهت   ، بر اين اساس   رسد؛   مي هم
 همچنانكـه آن را در شـعرها و ديگـر نثرهـا           .  تركيب از قرآن اثـر گرفتـه باشـد         تأليف و 

 كـه   اي    آورد بگونه   از شعر پيشين مي    ،تر  شعري نيكوتر و فصيح    ،بعدي شاعرِ   و بينيم؛  مي
  .باشد نميمتأثر و گرفته شده از شعر شاعر گذشته 

  

  هاي تحدي در قرآن گذري و نظري بر گونه
 منحـصر بـه فـصاحت و    ، تحـدي قـرآن    انـواع مشهور شده كه     ،ميان گروهي از مفسران   

   :از جملهشود   مي بلكه امور بسياري را شاملنيست،بالغت 
كتـابي   1؛فأتوا بكتاب من عند اهللا هو أهدي      « :فرمايد مي خداوند   ]:هدايت[تحدي به   

   ».باشد] از آن دو[از سوي خداوند بياوريد كه هدايتگرتر 
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   1»نزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء« :فرمايد مي ؛تحدي به علم
قـل لـو شـاء اهللا مـا         « :فرمايد مي خداوند   ):ص( يمتحدي به صدور آن از شخصي ا      

 اگـر خـدا     بگـو  2؛تلوته عليكم و ال أدراكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفال تعقلون             
، هر آينه روزگاري را در گذشته بين        مكرد خواندم و شما را به آن آگاه نمي        شما نمي  خواست آن را بر    مي

   ».انديشيد  آيا نمي،شما زيستم
تلك من أنباء الغيب نوحيهـا إليـك       « :فرمايد مي ؛خبرهاي غيبي و پنهاني   تحدي به   

ني است كه بـه تـو وحـي         ااين از خبرهاي پنه    3؛ما كنت تعلمها أنت و ال قومك من قبل هذا         

ذلك من أنباء الغيب نوحيه     « :فرمايد مي و   ».دانستيد مي تو پيش از اين آن را ن        قوم  و ، تو كنيم  مي
اين از خبرهاي پنهاني است كه بـه         4؛إليك ما كنت لديهم إذ أجمعوا  أمرهم و هم يمكرون          

   ».كردند داستان شدند و نيرنگ مي كنيم، تو پيش آنان نبودي آنگاه كه هم تو وحي مي
لقرآن و لو كان من عند غيـر اهللا         أ فال يتدبرون ا   « :تحدي به نبود اختالف در قرآن     

  5»لوجدوا فيه اختالفاً كثيراً
 زبـانِ   ، زبـانِ قـرآن در آيـات مـذكور         ، به جز آية نخست و آية آخر       ،به نظر نگارنده  

  . نيستارجويكپيتحدي و به چالش طلبيِ 
 چنـين و    ،خواسـت  مياگر خداوند   « و   »قرآن بيانگر هر چيزي است    « اينكه   افزون بر 

و قـوم او بـه ايـن        ) ص(خبـري او   در بـي   همچنـين  و   . تنها يك ادعاست   ».شد ميچنان  
 از  ، و كرامتي نيست   اي  ه هيچ معجز  ،علمِ احتماليِ اقوام ديگر به آن خبرها      خبرها، پس از    

     .وجود دارد به دور از صواب استآن  و غير 6اين رو آنچه در برخي تفاسير جديد
ز است ولي ممكـن اسـت كتـابي بـه           اما آية نخست هر چند در ظاهر به شكل تعجي         
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 بنـابراين از    ؛گرتـر باشـد    ديگر يافت شود كه نسبت به آنان از قـرآن هـدايت            ميزبان قو 
قل لئن اجتمعت اإلنس و الجـن علـي أن يـأتوا بمثـل هـذا                « مانند آية    ،جهات عمومي 

  . نيست1»القرآن ال يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيراً
    زيـرا از نـزد خداونـد        اخـتالف در قـرآن اسـت       نبـود انگر   هر چنـد بيـ     ديگراما آية   

م كـه در  بينـي  مـي  دليـل  به همـين  ؛ تحدي و به چالش طلبي نيست   جايگاهولي در   ست  ا
كيت آمـده كـه        نقـل از   حـديثي بـه      »العقل و الجهـل   «  كتاب اصول كافي  كتاب ابـن سـ  
 را بـا    )ع(مـران  موسـي بـن ع     ،براي چه خداوند  « : گفتم )ع(به ابوالحسن الرضا  : گويد  مي
 را بـا كـالم و       )ص( را بـا ابـزار طـب و محمـد          )ع( عيـسي  ، يد بيضا و ابزارِ سحر     ،عصا
 ، را مبعوث كـرد    )ع(خداوند آنگاه كه موسي   « : فرمود )ع(حضرت» .مبعوث كرد ها    خطبه

 وي از نزد خداوند بـراي آنـان   ، از اين رو؛پديدة غالب بر مردمان روزگارِ وي سحر بود      
ند آن در توان آنان نبود و با آن سحرشان را باطل و حجت را بر آنان                 چيزي آورد كه مان   

 پديـدار   ،هاي مـزمن    مبعوث كرد كه بيماري    زماني را در    )ع( عيسي ، و خداوند  ،تمام كرد 
   پـس وي چيـزي از نـزد خداونـد بـراي آنـان               ؛شده بود و مردم به درمان نيـاز داشـتند         

 كه با آن و بـه اذن خـدا مردگـان را زنـده             آورد كه مانند آن را نداشتند و چيزي را آورد         
 ، حجـت را بـر آنـان تمـام كـرد و خداونـد              ،را شـفا داد و بـا آن         ميكرد و كور و جـذا     

و هـا      خطبـه  )ص( را در وقتي مبعوث كرد كه پديدة غالب بـر روزگـار وي             )ص(محمد
ز نـزد  هايي كـه ا  و حكمتها  بنابراين با موعظهـ  به گمانم شعر را نيز فرمود ـ  كالم بود

 سخنِ آنان را باطل و حجـت را بـر آنـان             ،خداوند آورده بود به سراغ آنان رفت و با آن         
   2».تمام كرد

و   مـي  كال، كـه قـرآن  بـود  معروف نزد آنان اين     :آيد   بدست مي  آنچه از ظاهر حديث   
 ؛ كـه جاودانـه اسـت      دهـد    مـي   و گـواهي   ناتواننـد هايي آورده كـه ديگـران از آن          خطبه

 تـا كنـون كـسي نتوانـسته آنچـه را            .موسي و عيـسي اينچنـين اسـت       همچنانكه معجزة   
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 هـر چنـد كـه دانـش پزشـكي و      ؛ را )ع( انجام داده انجام دهد و نه كار عيسي        )ع(موسي
آور   كامل و داروهـاي شـگفت      ،و ابزارهاي نوين  اند     كرده  پيشرفت ،هاي پزشكي  دانشگاه

 شـايد   .كـاري را انجـام دهنـد      اند چنين     هنوز نتوانسته  ، ولي با وجود اين    ؛اند كشف شده 
  .كاري را پيش آورد پس از اين ،خداوند

  

  :خالصة بحث

 نيست كه ميان خواص و آثاري كه قـرآن در خـود جـا داده و آنچـه ايـن كتـابِ           زيبنده
 ما بسيار اين خلط را ميان كلمات مفسران مشاهده    ؛ تحدي كرده خلط شود    به آن شريف  

زات فراوان و كرامات درخشان و خارج از رسـوم           داراي معج  )ص(پيامبر اينكه   ؛كنيم مي
 به فـصاحت  ، نظر در باب تحدي    انحصار و   مطلب است معمولِ قديم و جديد بوده يك       

چيـزي   ـ   از نزديك محسوس و ملموس استكوچكي و بزرگكه براي هر  ـ  و بالغت
  .ديگر است

زات الهـي   كنـيم از معجـ     مـي مشاهده  جهان   همة چيزهايي كه ما در       به عنوان نمونه،  
 است و از    ناتوان عنكبوت و يا مگس      مانند از آفريدنِ    ،هاي همة بشر با هم     قدرت .است

 شـاهي و نعنـاع      ، انار و عناب و از آفريدن امثـال ريحـان          ، انگور همانندبه وجود آوردن    
ذرات و  [موجودات بـسيط    عاجز و همه از آوردنِ امثال ديگر مركّبات به وجود آمده از             

 ؛هـستند ناتوان ها  غير اين انسان و يا ، حيوان ، جماد گياه، اعم از    هاي زنده ت و صور  ]اتمها
 پايه و اسـاسِ     ، كنه ، از درك و فهم آن حقيقت و از رسيدن به ريشه           چه فراوان ولي بشر   

 از  ، چه بسا پروردگار   ، به خاطر همين ناتواني از سوي بشر در اين ناحيه          .آن ناتوان است  
ينگونه است كه بشر در مبادي و وسايلِ موجود در عصر            ديگر تجلي كند و آن بد      جهت
 و  دورانتحقيق كند و بهترين چيزِ ممكـن در آن          و  بررسي   )ص( و محيط او   )ص(پيامبر
 و در خلـق و خوهـا و   )ص(هـاي پيـامبر    را مطالعه نمايد و در قرآن و در ويژگـي        عصر

 ؛سماني تأمـل كنـد     در اين كتابِ آ    ها،  از همة اين   پسديگر چيزهايي كه گذشت تفكر و       
همزمـان بـا اعتقـاد پيـدا كـردن بـه نبـوت        رسد ـ و    ميشك در چنين وقتي به غيب بي
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انـد   پنداشـته  مـي  آنگونـه كـه      ،ركا اينكه   صاحبِ اين دين و رسالت پيامبرش و اذعان به        
  .آورد ميبه آن ايمان  ـ نيست
  

  داللت نداشتن اين آيات بر نبوت: شرح و راهنمايي

سير و هم مسلكانِ مفسر ما با استناد بـه ايـن آيـات بـه اقامـة دليـل و       گروهي از اهل تف 
پايـان   و   آغـاز  اينكـه     و مطلب از حقيقت    ناآگاه ؛اند برهان براي نبوت و رسالت پرداخته     

 كتـاب خداسـت و در بردارنـدة         ، اثبات اين نكته است كـه ايـن كتـاب          پي اين آيات در  
وي كـردن از آن و پـذيرش آن و ايمـان             اخالقي و افعالي است كه پيـر       ،حقايق اعتقادي 

. دارنـد ننظـري    ايـن آيـات بـر رسـالت و نبـوت             و   ؛واجب است الزم و    ،آوردنِ به آن  
  .چنانكه تفصيل آن گذشت

 كتاب خداوند   ،رسالت به اثبات رسيد و معلوم شد كه اين كتاب          اينكه    از سپس پس 
 ، رسـول ،كه آورندة آن شود  مي ثابت،تعالي است و از نزد او آمده و چنين و چنان است 

 ؛برگزيـده شـده اسـت    ـ  سـبحانه  ـ  پيامبر و عبدي از عباد خداوند است كـه توسـط او  
 با ادعاي صاحبِ آن رسالت كه فرسـتاده         همراه است رسالت  اين   اينكه    پس از  بنابراين،

 استدالل و   تالشي جديد براي   هيچ نيازي به     ، براي اين مالزمت قطعي    ،و پيامبر خداست  
  . بحثي مستقل در اين مرحله نيستتمركز بر
   ؛اســت مي از مباحــث عمــو، بعثــت عــام و خــاص، رســالت،بحــث از نبــوت، آري

ار ومختلـف سـزا    ميـان جهـت      خلـط بيرون است؛    ، اين آيات  دايرةولي از چارچوب و     
  .نيست
  

   پيرامون اعجاز جاويدانگشتي
 طرح شد و آن    يك مشكل و معضل م     ،هاي گذشته و مطالبي كه گفته شد       در خالل بحث  

 آن در روزگاران آينده است و اگر        ماننداعجاز قرآن در گروِ ناتواني بشر از آوردن         اينكه  
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 اعجـاز قـرآن ثابـت       آينـده بـدهيم؛   در آن روزگـاران     را   آن   اننـد  آوردن م  امكان احتمالِ
 ،بشرِ آينـده در ادب     امكان پيشرفت     زيرا   ؛ قوي و عقالني است    ، و اين احتمال   شود  نمي

نگـارش در حـال تغييـر و         ،مبينـي   مـي  همچنانكه   وجود دارد؛ صاحت و بالغت    شعر و ف  
 دقـت و ظرافـت بيـان آنچـه در          در حسن ابـراز و       هاي امروز،  نگاري نامه و   تبديل است 

  . بسيار با روزگاران گذشته تفاوت كرده است، و در ديگر جهات افراد استدرون
 متوقف بر عدم ،ين پيدايشِ قرآندر مباحث گذشته اشاره كرديم كه اعجازِ زمانِ آغاز

 جهـات   بررسـي و  توجـه    پـس از     ، بلكـه اعجـاز    ؛امكانِ آوردنِ مثل آن در آينده نيـست       
د كنـ  تو انساني كه در جهات گذشته دقـ       شود،     مي همان آغازِ پيدايش ثابت   در   ه،گذشت

 ،و غيـر آن   هـا     المعارف در بردارنـدة دانـش      ة كه پيدايش اين دائر    رسد   مي به اين حقيقت  
 آغـازِ پيـدايش   درالعاده و خارج از توان بشر مادي است و وقتـي ايـن امـر            امري خارق 

 بـه حـسبِ     ، آن آورده نـشد    مانند اگر   و ؛ماند مي پابرجا   ،ثابت شد تا آورده شدنِ مثل آن      
 هـيچ منعـي از نـسخ        ، كسي مانند آن را بيـاورد      ، ولي اگر به فرض    ؛ جاويدان است  ،واقع

 زيرا اين امر نيز مانند ديگر اموري        ؛ و تقييد آن نيست    دعوي جاويدان بودن و تخصيص    
 »تـصور « به حسب    ،گفته شد  اينكه   .اند  تخصيص خورده  ،است كه با مخصصات منفصله    

  تكيه دارد و منسوب      جاودانگي به خود قرآن   ادعا و اثبات     ،»تصديق« اما به حسب     .بود
 پـس   ، معقـول نيـست    آنغ در   رود اسـت و     راستگويي كتابِ   ، قرآن آنجا كه    و از    است،

   . قطعي است، به اعتراف خود اين كتاب عزيز و قرآن عظيم،جاودانگي
 بـر جـاودانگي آن و نـاتوانيِ         1»و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا     « آية   ،قرآنتحدي  در  

  .داللت داردجن و انس از آوردن مثل آن 
دريافـت و   [وجـدان    بـا    شـود،    ثابت مي  با تواتر همچنانكه   ، اعجاز و معجزه   همچنين

اكنون  كه   )ع( و عيسي  )ع( إعجاز موسي  كه مانند و وقتي   شود     مي  ثابت نيز] رسيدن به آن  
  نيـز بـا تـواتر ثابـت        )ص( برخـي معجـزات پيـامبر      شود،   مي وجود ندارند با تواتر ثابت    

  .شوند مي
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و  نهـا ا زيـرا ايـن كتـاب عزيـز در همـة زم            شود؛   مي  ثابت وجدان،اما اعجاز قرآن به     
دليل  به   ،داشته و دارد و شايد پايان يافتن معجزات الهي به اين امرِ ماندگار            وجود   نهاامك

 از نبـوت اسـالم و       پـس اند و هـيچ چيـزي         كه نبوت و وحي هر دو قطع شده        باشداين  
  .رسالت قرآن وجود ندارد

 اينكـه   و، شـد بيـان خاتميـت   ميهاي عل  اصول فلسفي و پايه، راز ، دليل ،پيش از اين  
 ؛نيـست و رسوالن پس از اين باشد به فاعل الهي مانع از ظهورِ پيامبران       مستند   ،خاتميت

 به ويژه پس از     شود؛  نمي منع   ، هرگز از جانب فياض    ،كه فيض شود     مي ي كه گفته  يتا جا 
 تـرك ارسـال رسـل و        زيـرا در   ؛هـا  ناو مك  ها نامشاهدة نياز ميليوني به انبيا در همة زم       

 مربـوط بـه     ، اين امـر    بلكه  است امور جهان ل در    ظلم بر بندگان و اخال     فرستادن كتاب، 
 علـل إعـداديِ   صالزم است و نيز مرتبط با نق آنها  همهقصور شرايطي است كه اجتماع    

كننـدگان و     پـس از خلـط     ؛الزم براي ظهور پيامبر و براي لزوم كتـاب و رسـالت اسـت             
  .نباشغافالن 
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  فلسفه و كالم

  مسألة نخست

  تپيرامون علم خداوند به جزئيا
ابر ـ رأي او بنـ    و ـ ردهـ تصريح ك  »از القرآن ـاعج«در كتب ادبي نوشته شده و گيالني در         

كه ميان ادوات    ـ  است تر قوي نزد نگارنده    ، قرآني كاربردهاي مختلف   جاهايمراجعه به   
  امتنـاعِ    ، تعليق و ربط خـاص     ، افزون بر ترتيب   »لو« مثالً كلمة    ؛شرط تفاوت وجود دارد   

 تحقـق  هاي زمـاني،   و ديگر شرط   »إذا« و   »إذ« و كلمة    رساند مييا به غير    به ذات   را  مقدم  
 اي  ه نامعلوم است و كلم    ،آنزمان   ولي   رساند؛ مي تحقق آن را     مسلّم بودن  مقدم و    ،شرط
   .رساند را مي شك ، در اين شيوه»إن«مثل 

 از يگروه انـدك چنانچه  ،به امور جزئيه است ـ  سبحانه ـ   خداوندنبود علم ،نتيجة آن
 ، آن از» و إن كنـتم فـي ريـب       « :فرمايـد  مي پس آنگاه كه خداوند     برآنند؛ بانĤم فيلسوف

 اين است كـه     و اين مانند   شود؛   مي فهميدهبراي خداوند    شك و ريبِ آنان      روشن نبودن 
إن جـاءك زيـد     « : و بـار ديگـر بگويـد       »إذا جـاءك زيـد فأكرمـه      « :مولي يك بار بگويد   

 ، از حـروف و ادوات شـرط     ، نسبت به جهل يا علـمِ بـه واقـع           زيرا حالِ متكلم   ؛»فأكرمه
  .شود  ميفهميده
 براي  »إن« براي امتناع و     »لو« آنچه معروف است اين است كه        نخست آنكه : گويم مي
 تحقـقِ آن در آينـده و گـويي بـراي            رسـاندن  بـراي    »إذا« امكانِ تحققِ مقـدم و       رساندن

بـه  نـسبت    مي هيچ جهل يا عل    بنابراين ؛واقعي يا ادعايي آن است    وجود  وجوب  رساندن  
  .و يا عدم آن وجود نداردمقدم تحقق 
 در وجـوه  تـرجيح داده شـود ـ چنانكـه    » إذا«  كلمـه  بـر »إن«رواست كه كلمه  :دوم

 و فـصاحت كـالم     ه بالغت كه ب جهاتي  دليل  به   ـ دـفصاحت و بالغت اين آيه معلوم ش      
 ،رِ متكلم بـه شـاك بـودنِ آنـان اسـت و ايـن               مستلزمِ باو  »إذا« مثالً انتخاب    ؛گردد ميبر  

 نوعي مانع بر سـر      ،در فرضِ اطالع بر حال مخاطبان      اينكه    براي ؛برخالف بالغت است  
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   بـه شـكلي     سـخن  تفاوت دارد بـا وقتـي كـه          ،راه ايمان آنان به كتاب وجود دارد و اين        
 در   آنـان  شـك و ترديـد     بر حال و حالت      گوينده گمان كنند كه     ،ايراد شود كه مخاطبان   

 ـ  رود مـي  نقص و ضعف به شـمار  ،كه چنين حالتي در مسائل معنوي و اعتقاديواقع ـ  
  .آگاهي ندارد

  

  مسألة دوم

  پيرامون مكلّف ساختن عاجز
 . عـاجز اسـت    تكليـف  گواه و شاهدي بر امكـانِ        ناتواني، يك كارِ همراه با      دستور انجام 
 ؛ اسـت  تكليـف عـاجز    امتنـاع    ،نان بلكه مشهور ميان آ    ، بسياري از متكلمان   برخالف نظر 

 البته  .خواهد بود درست   و در همه جا جايز       درست باشد  اينجا ناتوان در زيرا اگر امرِ به     
 اشارة آيـه    شوند،   مي  از آوردن مثلِ آن عاجز     ،اگر بر اين باور بوديم كه آنان به وسيلة امر         

ه همة افعال در مرحلـة   اين است ك، زيرا الزمة آن؛كند مي مناسبت پيدا ،با عقيدة جبريان 
 ايـن    بر  شاهد ، آيه .باشد مي اما در واقع از جانب خداوند        شود؛   مي ظاهر از بندگان صادر   
چنانكه منـسوب    . آن است  »مثل« منصرف كردن ديگران از آوردن       ،است كه اعجاز قرآن   

  . و مورد تأييد برخي مشايخ ماست1به سيد مرتضي قدس سرّه
 ، يا امري است كه بـا وجـود محـال بـودنِ آن    ، مثل آن امر به آوردنِ،به طور خالصه 

 ماننـد   ؛ اسـت  »جوازِ تكليف بـه محـال     «صورت گرفته و گواه درستيِ سخنِ معتقدان به         
بـه   و يا امري است كـه        . ندارند  توانايي  هيچ كاري  بر ،بندگانباور دارند كه    كه  ها    جبري
است كه عجز و نيز قـدرت       شاهدي بر اين    آيد و     به وجود مي   محال و امتناع     ، آن وسيله

آنان به دست خداست و كسي كه عجز و قدرتش به دست ديگري است در حقيقـت و                  
 ؛ نيست آن بر كمال    ي شاهد ، اين است كه اعجاز قرآن     آن، امر قدرت ندارد و الزمة       واقعِ

 تنهـا بـه خـاطر تـصرف دسـت غيـب در              ، است و مردم   »ممكن«بلكه آوردنِ مثل قرآن     
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  . مانند آن را بياورندتوانند ميكارشان ن
 بلكـه امـر تعجيـزي و غيـر          ؛ شـد نيـست    گفتـه ي كه   ي امرِ تعجيزي به معنا    :گويم مي

 ذكـر  »اصـول «همانگونـه كـه در    ـ    يكي هستند و اختالف،تعجيزي در معنا و استعمال
  . وضع استمحدودةتنها در چيزي است كه خارج از ـ  1هشد

 بـراي   گـاهي  ولـي    ؛انگيختن اسـت   تنهـا بـراي بـر      ،به طور كلي بايد گفت كـه امـر        
  بـا انگيـزة توجـه طـرف بـه عجـزِ خـود              گـاهي  و   ،برانگيختن با انگيزة برانگيخته شدن    

 معنـاي تكليـف از آن فهميـده    ـ  نـه دوم  باشـد ـ    اولاگـر بـه صـورت    و تنها ،باشد مي
  .كند مي نداللتپندارد  مي آنچه كه اشعري بر پس شود؛ مي

 و  نـدارد  بـر وقـوع آن       ، داللـت  امر وسيله    تعجيزِ به   امكانِ ،گذشته از آنچه گفته شد    
رسـاند كـه     ـ  اين را مي  كه از وجوه بالغت و فصاحت معلوم شدطور همان ـ  ظاهرِ امر
 مـورد قـدرت نيـست و ارادة خداونـد تعـالي بـه صـورت                 ، از جهات خارجيه   ،مأموربه

 چنين چيـزي باشـد،    ر   هيچ معنايي ندارد و اگ     مخالفان مستقل و متعلق به تعجيزِ       اي  هاراد
 گردد كه  به اين برمي   است و تكوينيِ آنان   ناتواني   به مبادي و شرايط الزم در        برگشت آن 

 پـيش از ايـن هـم        نه به يك امر خـاص آسـماني؛       عجز آنان مستند به كمال قرآن است        
هماننـد آن را     ؛ دارد يعهـم امكـان ذاتـي و هـم امكـان وقـو             آن   مانندگفتيم كه آوردن    

  .غنيمت شمار .را شرايط آن جمع نشده استآورند زي نمي
   ماننـد تـصرف     ،كـه تـصرف خداونـد تعـالي در تعجيـز          روشن شـد    از آنچه گفتيم    

   اصــول و بنــابر تــصرف وي در اقــدار همچنانكــه اســت؛] قــدرت دادن [او در إقــدار 
   عجـز   عجيـز اسـت،   تطور تـصرف حـق تعـالي در          ، همان است آن   شرايط طبيعي و غير   

   سـخن اشـعري نيـست كـه         ايـن  وطه مستند به خداوند تعالي هـستند         با واس  ،و قدرت 
 ولـي   ؛ اماميه نيز منكـر آن اسـت       و ؛استبه طور مطلق منكر      براي عبد     را صفت قدرت 

 نبايـد   پـس  نمايد؛ ميانكار  و به ذات و استقالل       كند  به غير ثابت مي    آن قدرت را     ،اماميه
  .كنيخلط 
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  مسألة سوم

  پيرامون جواز استدالل
 منكـر جـوازِ     »حشويه« اما فرقة موسوم به      داللت دارد؛  بر جواز استدالل     ،ية شريفه اين آ 

 اين كـار را بـراي       چه بسا  زيرا آنان    تمام نيست؛  استدالل   توان گفت كه     مي  و .آن هستند 
ـ نه غير خداـ  خداوند تعالي آمـده اسـت كـه     در تفاسير آنچه ، اينبنابر ؛دانند ميجايز   
  .نادرست استباشد  ميآنان  اين آيه رد بر

  

  مسألة چهارم

  پيرامون ارادة خداوند
ــال آوردنِ   ــاهد مث ــه ش ــا«ب ــراي » نزّلن ــصاصب ــه و  اخت ــه ارادة خاص ــرآن ب ــزول ق     ن

   ، غيـر از ارادة متعلـق بـه ديگـر اشياسـت و در نتيجـه                ،ارادة متعلق به نزول كتاب    اينكه  
  تنزيــل از ســوي كــه  اين بــراي؛ درســت نيــست،دو اراده يــا چنــدين اراده وجــود دارد

ـ   ،خداوند    و صـحت اسـتناد آن بـه خداونـد نيـازي بـه اختـصاص               سـت  ارادة او  ه تنها ب
  كـه چيـزي    ـ   بلكه فنـاي ارادة متعلّـق بـه آن در ارادة كليـه    ؛ وي به آن نداردويژهارادة 

   پـشت آن قـرار      ،جز وجود اشيا در ارادة فعليه نيست و چيـز ديگـري موسـوم بـه اراده                
إنّمـا إرادتـه   « نقل شده كه )ع( از امام علياحاديث ما و چه زيبا در ،استكافي  ـ  ندارد
 همـة مـسائل الهـي را    ،كوتاهي لفظ در معنا اين حديث با ».همانا ارادة او فعل اوست    1؛فعله

  احاطة بر همة علوم عقلي     ،آنپيرامون   كه سخن گفتن     اي  ه به گون  دهد؛   مي در خود جاي  
  . نياز داردرا
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  مسألة پنجم

  و شرايط در نزول وحيها  رامون واسطهپي
ممكن است به ذهن بيايد كه در نزول وحي و كتاب آسماني به هـيچ چيـزي جـز ارادة                    

نيـاز بـه    « آنچه كه دربارة     پس ؛داردآن داللت    بر ،خداوند تعالي نياز نيست و آية شريفه      
ه شئونِ  به اخالق كريمه و درآمدن بآراسته شدنهاي عملي و     از رياضت  »شرايط خاص 

 از ايـن    ؛كار به دست خداوند تعالي است     همه   نادرست بوده و     ،اند  گفته  پسنديده انساني
او و شود   مي كتاب آسماني نازل، بكندهاراد ـ   و جلّعزّ حق ـ   كه حضرتزمانيرو هر 

 درختـان و    ،بلكه حيوانـات  را براي اين كار برگزيند       اين پيامبران يا ديگر مردم       تواند  مي
  . براي آن انتخاب كنددتوان  نيز ميراها  سنگ
در خود ايـن    ؛  گذشتمطالب سودمندي پيرامون آن     در مبحث اعجازِ قرآن     : گويم مي

 اضافة عبد بـه     .است» عبدنا« تعبير وجود دارد و آن      گفته شد،  اشاره به خالف آنچه      ،آيه
 بنده ستباي  مي بلكه او    ؛ عبد بودنِ وي كافي نيست     تنها بيانگر اين است كه      ،ضمير جمع 

 صريح بـه    اي  ه و همچنين در عبد بودن وي اشار       ،احديت ذاتيه و واحديت جمعيه باشد     
 صـفت كمـالي     ةپايه و ريـش    ،عبوديت اينكه   لزومِ عبوديت سابق بر نزول وحي است و       

أشهد أن ال إله إلّا اهللا وحده ال شريك له و أشـهد             « :گوييم مي در تشهد    چنانكهاست  
 تـاريخ انبيـا و زنـدگي گرانقـدر          بررسـي  و پس از     اين بنابر ؛»سولهأنّ محمداً عبده و ر    

ارزشمند آنان و اتفاق نظرِ مورخـان غربـي و شـرقي بـر حـسنِ رفتـار و كمـالِ هنـر و                        
  .شود روشن مي بطالن قطعي ادعاي مذكور ،هنرمندي آنان

  

  مسألة ششم

  پيرامون آتش در آخرت

 ،ين دارد كه آتشِ فراهم شـده در آخـرت         اشاره به ا  » وقودها الناس و الحجارة   « عبارت  
 آن آتـش  كـه    اسـت اشـاره بـه ايـن       » أعدت للكافرين «مانند آتش دنيا نيست و عبارت       
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ـ بر خالف نظر گروهي از فالسفهكنون موجود است ـ  ا هم ي عقلـي  ها نا برهبه دليل و  
  . استآمدهكه در جاي خود 

 هـستند،  آن مـردم     كه آتـشي كـه سـوخت      شود    روشن مي  ،با دقت در جملة نخست    
 ؛ موجود نيست  بالفعل ،ور نباشد   و وقتي آتش شعله    ،باشد نميور   شعله] بالفعل[اكنون   هم

 در آخـرت    ، در دنيا و آتـش     ،كه سوخت  جايي   فرعِ سوخت است و      ،ور بودن  زيرا شعله 
  .ندارد وجود اكنون همآتشي پس به طور طبيعي باشد 

 و در   اكنـون  همكه چنين آتشي    رساند    مي» أعدت للكافرين « : و دقت در جملة دوم    
 و  ه فرود آمد  آنجا و در    شوند   مي به آن وارد  و آنان    ؛حال حاضر براي كافران فراهم است     

   . و چه بد جايگاهي براي آنان استگردند ساكن مي
 آيا بهشت و جهنم     اند كه  بزرگان رأي و نظر و صاحبان اختالف و فتوا اختالف كرده          

   ؟ در كجا هستند،اند دو آفريده شده و اگر آن، اند نوز آفريده نشده و يا هاند آفريده شده
 همة  2. وارد شده است   شيعه و نيز    1اهل سنت  اخبار و رواياتي از      ،مسألهپيرامون اين   

هـاي وضـعي و      داللـت جهـت    هستند و بـه      آشفته ،ظاهرت و   راز جهت عبا   ،اين اخبار 
  .ندكن مي رد و تكذيب يكديگر را ،ظهور لغوي و عرفي

  عرضـه شـود     بر كتاب خدا    بايد روايات :كند مياخبار ديگري نيز وارد شده كه بيان        
 3. مخالف با آن بود دور بياندازيـد       چهكه موافق با قرآن بود بگيريد و هر         ها  از آن يك  هر  

  و خبـر   ،يك يا دو شاهد قرآني يافت شـود بـه آن عمـل كنيـد              براي آن   و هر خبري كه     
   4.شود ميديوار زده  قرآن به مخالف

 ناظر بـه اخبـار      5عالجيه اين اخبارِ    اين باور هستند كه،     بر  از بزرگانِ حديث   گروهي
 خدشـه بـه آوازة      ـ براي ايجـاد   ) ع(ومـصـعـدشمنانِ امامان م    و ؛مختلف اعتقادي است  
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 سرشتانِ عالمِ به حقائق و برگزيـدگانِ بـر          به وجهة اين پاك    اينكه   ارزشمند آنان و براي   
 و احاديث در ،عباراتي را به نيرنگ ـ   با اين اباطيل و اوهام لطمه وارد كنندآفاق و انفس

   . خداوند آنان را خوار و ذليل كند.روايات آنان وارد كردند
  عموم هاي  انديشه ، زيرا  هر چند از مسائل پيچيدة الهي است       بحث اين   :گزيده سخن 
از قواعـد كلـيِ     بيـرون    ولي   ،به دور است  از رسيدن و درك حقيقت آن       مردم و خواص    

 همـين به   و   باشد نمي خارج   ، و از احوال و تعينات وجود      نيست شده در علم أعال      ثابت
آكنـده از   و   همـراه شـود      اگر همين مسأله با آنچه كـه در احاديـث و آيـات آمـده              دليل  

ني برتـر پيـدا     اروشني بيشتر و بياني واالتر و برهـ        ي گردد، و فتوحات مكّ  كشفيات قلبي   
  .كند مي

 عقلي و عرفـاني     ابهايدر كت » وقودها الناس و الحجارة   « عبارت   اين جمله شريفه  به  
  الهـي شـيخ . كه حقيقت جهنم و بهشت از تبعات نفوس بـشري اسـت  اند     كرده استدالل

 1؛هما مخلوقتان غيـر مخلـوقتين     «كند كه    ميتصريح  در جايي از كتاب خود       ]ابن عربي [
پس  ـ   در كتاب بزرگ خودرئيس حكمت متعاليه و »دو آفريده شدة نيافريده هستند آن

د    : گويـد  مـي » ذكر تنبيهي«تحت عنوان  ـ  از نقل سخن يكي از عارفان ايـن سـخن مؤيـ
 اسـت، داراي وجـود حقيقـي        عذابخانه   اينكه   از جهت جهنم  : گفتيمماست كه   سخن  

 گنـاه ر   تا جايي كه اگـ     ؛ در نفوس است   نافرماني و   گمراهي وجود   ،بلكه منشأ آن  نيست؛  
   2.آفريد مي را نآتش خداوند ، آدم نبودفرزندان

 خارج از نفـوس بـشري و   ، در انكار وجود جوهري جداگانه  كلمات او  ابتدا و دنبالة  
 زيرا عـالَم در     ؛داردصراحت  » ما سوي اهللا  «هاي عالمِ موسومِ به      داخل در ظرفي از ظرف    

همه كوچك و    پس   ؛ است »ي اهللا ما سو « همان   ،رود مينزد ما وقتي به طور مطلق به كار         
   .گيرد در بر ميعقول و سنگ آن را بزرگ و 

افـزون   ـ   به دورِ از اذهان معمولي و حتي خواص اسـت و ،از آنجايي كه اين مسأله
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 مـسأله را در  ، در آيات و احاديث نياز داردگرينژرفبه  ـ  بر آنچه كه مد نظر قرار داديم
 داللـت   بر اطـراف مـسأله      ي كه    همين كتاب به آيات     سپس در پايانِ   ،كنيم مي مطرح   اينجا
اي كـه پـس از آن ـ ان شـاءاهللا تعـالي ـ        شرح و توضـيح آن بگونـه  . كنيم  مياشارهدارد 

 كه مـا را در      اريم د اميداز خداوند   . روشن شود، چه چيزي موافق برهان و وجدان است        
 هر چنـد  ؛يزي اندك استچ ـ  جلّت قدرته ـ   اين كار براي او، چه؛ موفق بداردآناتمام 

كتابهـاي   پر واضح است كه همة       . است  بس فراوان و زياد    ،در حق اين بندة قاصرِ مقصر     
  . حق مطلب را آنگونه كه بايد و شايد ادا كندتواند مي ناصحاب،

 عوالم مجرد مطلقِ    به يكي   :شود   مي تقسيم  به اعتباري    ،عوالم كلي  اينكه   ،مطلب ديگر 
 موجـوداتي   ،اين موجودات مجـرد كلـيِ نـوريِ وجـودي         ،  اندازه و مقدار  از ماده و   دور

و خـارجي    قابل اشاره    ،موجود داراي اندازه   موجوديت ماده و ماديات يا       نه مانند هستند  
  . در عالمموجود در جهاتي از جهات قرار گرفته

انـدازه   داراي   آنهـا  ولـي    ؛ عوالمِ مجرد از ماده و مدت است       ،يكي ديگر از اين عوالم    
 ايـن   هـستند، ] انـدازه [اينهـا داراي كميـت      و  آينـد     به رنگهاي مختلف در مـي     و  ستند  ه

 مقـدارهايي    داراي ، در خيـال مـا  هـستند        موجـود  مانند موجودات مقداريِ     ،موجودات
 ، در مجموع.باشند شود ـ مي   ميحاصل آنهابه حسب اقتضاهايي كه براي علل  ـ  خاص

توان همانند مقدرات ذهني بـا       مي قرار دارند اين موجودات كه در جهتي از جهات عالم         
را از خارج بـه   آنها ،كند كه نفس ميديد و تفاوتي نچشم سر ـ  و نه با  ـ  چشم بصيرت

در خزانـة  و موجـود     يعني از مقادير حاصـل       ؛دست آورد يا از مواد موجود در نزد خود        
   . بسازد،خود

و از   اندازه و كيفيـت اسـت        و ماده و مدت     داراي عالم ماديات است كه      ،عالم ديگر 
الم و در سمت پايين دايره      وترين ع  پاييندر   ، اين عالم  .شود   مي  ديده سرنزديك با چشم    

تنهـا  . كسي منكـر نيـست    حسي را   نشئه و جهان     اين مرحله و     .و قوس نزولي قرار دارد    
بـه   آن را     و وجـداني   هيچ بشرِ صاحب عقل   گويند كه      مي يهستند كه سخن  سوفسطائيان  

تـوان   مي است با برهان ن    روشن همانگونه كه    ، را انكار كنندة وجدان   زيرا   آورد؛  نمي زبان
   .قانع كرد
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از  عالم علويات واقع در مبدأ كثـرات وجـودي اسـت كـه               ،يكي ديگر از اين عوالم    
ـ  و برخي اهـل  خارج است،بحث ما   دايرة    آن را قبـول دارنـد و برخـي منكـر آن     شدان
 الحكميـة  القواعـد  و در    فشرده آن را اشاره كـرديم،      گذشته   هاي  بحث البالي در   .هستند

  .ايم تحقيق و شرح كردهتفصيل اين مسأله را 
معينِ تحقق يافتة ميان دو مرحله      مند و    اندازه و وجودات    نشئه وجودات ميان دو     اما،

 و محـل نفـي و اثبـات         اختالف نيز مورد    و نار و نعمت از آنهاست،      بهشت و دوزخ     كه
  .قلي استعقلي و ن

شود كه   مي استداللاينگونه» وقودها الناس و الحجارة«: شريف عبارت اينبه  گاهي  
 زيرا وجود چيزي با چنين توصيفي تابع وجود مردم اسـت            ؛ وجود مستقلي ندارد   ،جهنم
  و حمل آيه بر مجـاز نيـز   ،شود  مي برافروخته»آنان«چنين آتشي با هيزمِ بدنِ       اينكه   و نيز 

 پيش از اين دليل به همين ؛خالف اصل است ـ  ي برهان به كمك ما بيايدبه ويژه وقت ـ 
 بدون شك چنين تعبيري نـه       . اعجاز وجود دارد   ،كه در اين آيه از چندين جهت      نوشتيم  

 يك سخنِ شعري و     تواند  چگونه مي  پس   ؛نداشته است پيشينه  در شعر و نه در نثرِ عرب        
أعـدت  « عبـارت    بلـه،  .ي اسـت   سـخني قطعـي و حقيقتـي خـارج         ، بلكـه  ؛خيالي باشد 
 زيرا نسبت جهنم به دنيـا       ؛ و چنين هم هست    دارد،  موجوديت فعلي  اشاره به » للكافرين

 آتـش و سـوخت آن       ، و انـسان هـم     ، طبيعت بدنِ جهنم   ؛همان نسبت روح با بدن است     
 گـذر   ، پس اگر انسان با قلب سليم از دنيا بـرود از آن آتـش كـه خـاموش اسـت                    ؛است
 داناي  ، تنها خداوند  ، به هر حال   ؛افتد مي در آن آتش     ،اگر با قلب پليد بميرد     ولي   ؛كند مي

  .به امور است
  

   هفتممسألة

  پيرامون اختصاص آتش به كافران
 اينكـه   گيرد و يـا    مي يا فاسقان را نيز در بر        ، كافران است  ويژهآتشِ جهنم    اينكه   پيرامون
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نظـر    اخـتالف  ،مرتبة كافران اسـت    مرتبة فاسقان غير از      وداراي مراتب و درجاتي است      
 كه ايـن آتـش بـراي كـافران          كند  داللت مي  بر اين    ، كه آيه  اند گفته گروهي   1:وجود دارد 

 سـزاي اعمـال خـود را در غيـر جهـنم             و ؛شـوند  مينجهنم   وارد   ،فراهم شده و فاسقان   
گـشت و گـذار     هـا     در بـرزخ   اينكـه     و يـا   شوند   مي مورد شفاعت واقع   اينكه    يا ،بينند مي
  . شوندجهنمرسد تا مانند كافران وارد  مي نوبت آنان نو ؛كنند يم

  :گويم مي
 اينگونـه  در آخرِ آية حـج       .گفته شده است   بر مرتكب گناه     »كفر« لفظ   گاهي :نخست

و هر كس كـافر شـود، پـس همانـا خداونـد             2؛ومن كفر فإنّ اهللا غنّي عن العالمين      «  :گويد مي
  . اعم از كفر اصطالحي است ،پس كفر ».نياز از جهانيان است بي

ولـي   ، بـراي كـافران فـراهم شـده        و آتشي كه سوخت آن مردم و سنگ اسـت           :دوم
 اي اسـت كـه   و آن مرتبه .منافاتي ندارد كه مرتبه و درجة پاييني از آن براي فاسقان باشد     

  عطف حجاره   ، زيرا به احتمال قوي    ؛]سنگ[ نه حجاره    ، ناس و مردم هستند    آن،سوخت 
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة     « است كه از آية      يطف تفسير  ع ،بر ناس 

 از اين   شود؛  روشن مي  ».تر يد مانند سنگ يا سخت    دپس از آن دلهاتان سخت گر      3؛أو أشد قسوة  
 كـه  هاآن و ؛ مردمنه همةكه سوخت آتش هستند حجاره و سنگ است           مي مرد دلهايرو  

نـه همـه گناهكـاران و        نـد  يعني كافرانِ فاجر   ، از مردم  ي گروه خاص  ،قلبشان سنگ است  
  .فاسقان
 براي كافران فراهم شده باشـد  اكثريت و غلبه به جهت  ، اشكالي ندارد كه آتش    :سوم

 همچنانكه  ؛و فاسقان نيز كه هم شمارشان و هم مدت اقامتشان كمتر است در آن درآيند              
منافاتي ندارد كه هنگام  براي حاجيان فراهم شده است و مهمانخانهكه اين   شود     مي گفته

   .شوند اكنگاهي غيرحاجيان هم در آن س ضرورت و گه
                                                 

  ، 8 ، جالمواقـف  ح شـر ،140 ـ  131 ، ص5 ، جالمقاصـد   شـرح ،415 ـ  414 ، صالمـراد   كـشف :رجوع كنيد به .1
 .309 ـ 304 ص
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   و فاسـقان بـه معنـاي        »ما ألجله الفعـل   « به معناي    ، كافران :بگويي يتوان ميهمچنين  
  مــا ألجلــه « جايگــاه رســاندن در ،هــدف هــستند و آيــهغايــت،  ،»كــةمــا إليــه الحــر«

  خداوند تعالي. به غير كافران» المتحركينكةما إليه حر « از ، است »خلقت النار و وجودها   
  .ما را از آن در امان دارد ـ إن شاء اهللاـ 

  بـه حكـم عقـل و نقـل      ، ولـي آتـش  ؛ از كافران هـستند    ،روشن است كه مستضعفان   
  .براي آنان فراهم نشده است ـ  از دو معناي خوديك با هيچـ 
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  م به اخالق و آداب قرآن عظيم و كتاب حكيآراسته شدن
 رسـيدن  ،و مقصود از همة اين مسائلها   هدف از همة اين بحث !اي عزيز و اي خواننده    

اسـت  حقيقـت    و توجه به اين      خداييبه اخالق    آراسته شدن     و )رب(به مقام پروردگار    
 در ايـن    فرق و تفاوتي   يكي است و هيچ      ،كه نسبت خداوند تبارك و تعالي به همة اشيا        

 بـه خداونـد     خلق نسبتـشان   ديگر وجود ندارد و      چيز با   زيچي ميان   جايگاه، و آن    همرتب
 برخي  ، پس شود؛   مي در قوسِ صعود حاصل   كند و اين      تفاوت مي  به وجه خاصي     ،تعالي

تـر از طبيعـت و جهـنم و آتـِش دردآور             مردم به وسيلة حركت ذاتيِ طبيعـي بـه پـايين          
 آنان به وسيلة  است و طبيعتعكسو  رونده   پايين ،رسند و حركت آنان رو به ضعف       مي

 تا جايي كـه از سرشـت سرشـته          شود،   مي  پوشيده تاريك اكتسابيِ   هاي ها و پرده    حجاب
تغيير يافته و  به فطرت شيطانيِ معكوسِ خداييو از فطرت   شوند    دگرگون مي شدة الهي   

   بميـرد در تـه جهـنم        آنگـاه كـه    از ايـن رو      .دنـ كن مـي  فطرت ناري ذاتي جاودانـه پيـدا      
 كسي در همة حركات و سكناتش رو به سوي جهنم دارد تا آنگاه كـه بـه         چنين ؛افتد مي

  .آن برسد
اهـل سـنت و شـيعه        روايتي كه در كتـب       بنابر )ص(كشف احديِ احمديِ محمدي   

تـرين    اين روايت كه از عجيـب      ؛ به همين سفرة الهي و حقيقت فلسفي اشاره دارد         آمده،
 يـاران  روزي بـا     )ص(پيـامبر « :سـت  ا اينگونه به ما رسيده     )ص(رواياتي است كه از وي    

ــه    ــود ك ــسته ب ــسجد نش ــود در م ــحاب خ ــنيدند و   اص ــي را ش ــقوط مهيب ــداي س   ص
   : گفتنــد؟ چيــستهولنــاكدانيــد ايــن صــداي  مــي آيــا : فرمــود)ص( پيــامبر؛ترســيدند

   سنگي كه هفتـاد سـال پـيش از بـاالي جهـنم پـرت                : فرمود .دانا هستند خدا و پيامبر او     
ــه آن   ــه ت ــود اآلن ب ــنم اســت  شــده ب ــه جه ــا ت ــن صــدايِ برخــورد آن ب    .رســيد و اي

   سخن خـويش را بـه پايـان نبـرده بـود كـه ديدنـد صـداي شـيون در            )ص(هنوز پيامبر 
   : فرمودنـد  )ص( پيـامبر  .خانة منافقي كه در سن هفتـاد سـالگي مـرده بلنـد شـده اسـت                

    همـان منـافق اسـت      ،ايـن سـنگ مـورد اشـاره         دريافتنـد كـه    اصـحاب علماي   .اهللا اكبر 
جهنم پـرت شـده و چـون بـه هفتـاد سـالگي           و او از روزي كه خداوند او را آفريده به         
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إنّ المنـافقين فـي الـدرك       « :فرمايد مي خداوند تعالي    1است، رسيده ته جهنم جا گرفته    
 پس ايـن صـداي سـقوط        ».ترين درجه آتش هستند    شك منافقان در پايين    بي 2؛األسفل من النار  

به توسـط پيـامبر خـود     ها     حجاب برداشتنبود كه خداوند با      كاري   ،مهيب را كه شنيدند   
 چـه عجيـب و لطيـف و         )ص( حال بنگريد كه كالم نبـوت      .انجام داد تا آنان پند بگيرند     

  .آور است شگفت
قاب قوسين أو   «واالي   در حركت جوهريِ ذاتي به مرتبة        انساني ، اينكه گزيده سخن 

 بكـوش تـا از   ! پس اي برادر و اي عزيـز     ؛ و برخي مردم ميان اين و آنند       رسد   مي 3»أدني
 هرگاه توانـستي    ، از اين رو   ؛ بيهوده نيست  ،پند گيران باشي و اين را بداني كه كار جهان         

تـر از     قرآن و بـزرگ    ،عبوديت مطلقِ ذات الوهيت و واحديت جمعيه را به دست آوري          
ن عبوديـت ذاتيـه     و هرگاه توانستي به مقام عبوديت نزديـك بـا آ          شود     مي آن بر تو نازل   

نهـج  «و امثـال  آيد   ميكه زبانت با آن به سخن در شود     مي  حقايقي برايت حاصل   ،برسي
 بعدي، پس همة امور     شود؛   مي  نازل  تو بر حس شنوائي  .. . و »صحيفة سجاديه « و   »البالغه

 معلـولِِ مجاهـدات     ،]متقـدم [ پيشين و همة شرايط     گذشته و پيشين  معلولِ امورِ   نتيجه و   
 و فداكاريِ   هاي دنيا،  به دوش كشيدن سختي   هاي بدني و نتيجة تحملِ        و رياضت  نفساني

  .در راه حق و در راه رسيدنِ به عشق مطلق است
 حيـواني و    لذتهايهاي    و فرو رفتن در منجالب     گردش و تفريح  اما سرگرم شدن به     

 دردهـاي  جـز  ،هـاي شـيطاني    نفساني و داخل شدن در خواسته  هايغرق شدن در شهوت   
و بـه ايـن     هـا      در اين كتاب بارها به اين پند       .در پي ندارد  را   م  هاي جهن  گردنهخروي و   ا

 ولي نويسنده و خوانندة اين سطور در خوابنـد و           ؛اشاره شد و ضروري   امورِ بسيار الزم    
ها    برزخ و راه آينده كه در     يقدين و آخرت را فراموش كرده و به دنيا مشغولند و از حقا            

 همة ما را از آن حفـظ كنـد و   ، خداونددر غفلت هستند؛رند سخت و قيامت در پيش دا  
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 . آمين رب العالمين.شفاعت شفيعان را در حق ما بپذيرد
ترسي كه آن سنگي باشي كـه        مي آيا ن  ،خواني مي اين دو آيه را      آنگاه كه  !تو اي عزيز  

م و  ترسي كه سوخت آن آتشي باشي كـه مـرد          مي و آيا ن   ،هنگام مرگ در ته جهنم بيفتي     
 مـي لعنت خـدا و مرد    ديگران به وسيله تو آتش بگيرند، و        ات بسوزند و     بندگان از شعله  

  ! ؟ بر تو باشدآزار و اذيت هستندكه از آتش تو در  
سـريِ    را در سـبك زنـدگيم داني كه من    مي  تو از من به خود من داناتري و        !خداوندا

 شـب و    . بردم به پايان ري از تو    ام را در مستيِ دو     پريشان فكريِ از تو گذراندم و جواني      
كنم كه در طلب حاجتي كـه عمـرم را           مي تو را خواندم و گمان ن      ،روز و پنهان و آشكار    

 چنـين گمـاني بـه تـو نيـست و پيـشينة       ؛ام زنـي  در طلب آن فنا كردم دست رد بر سينه   
 پرسـتان   آنگونه كه تو با يكتا     تواند  ميكس ن  شناخته شدة فضلِ تو اين سان نيست و هيچ        

 هر چند من از تو      ! پس اي خدا و اي مواليم      ؛ رفتار كند  اي،  هبه احسان و نيكي رفتار كرد     
ت أو معصيت جـر گناه برو كشانده  مرا به ارتكاب حرام   پوشي تو  ولي پرده  ،ام غافل بوده 

مـرا و خـانواده    دستم را بگيـر و  . نوميد نگردان! مرا اي رحمانِ دنيا و آخرت    ، است داده
 نجـات ده و از آتـشي كـه          حزبهـاي شـيطان،    و از    را از سـتمگران    )ع(ير و پيروان ام   مرا

  . نگه دار،سوخت آن از مردم و سنگ است و براي كافران فراهم شده است
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   تفسير و تأويل

  ها لك و مشربابنابر مس
  نومسلك أخباري

 ».شك هستيد اگر از آنچه بر بندة خود نازل كرديم در          ؛  إن كنتم في ريب مما نزّلنا علي عبدنا       «
 اين نازل شده سخن من       و  باشد  فرستادة خدا  )ص( كه منكر آن هستيد كه محمد      آنجاتا  

 و  اتآيـ  ؛پـشتيباني كـردم   هـاي روشـن      ت و نـشانه   ا با آنكه او را در مكـه بـا آيـ           باشد؛
ـ  مـي هايي مانند ابري كه در سفرهايش بر سر او سايه            نشانه  ،هـا   صـخره  ،هـا   كـوه  ؛دافكنْ
 دفع و كشتن كساني كـه آهنـگ         ؛كردند ميكه به او سالم      جمادات   ازو درختان   ها    سنگ

 دور بودند به هم چسبيدند و او در   دو درختي كه از هم       و مانند  ؛كشتن او را كرده بودند    
دو درخـت بـه سـر جـاي خـود            نشست و سـپس آن    اجت  حاي  ضي ق ابردو   پشت آن 

نزد او آمد و پس از امر به         رام و خوار به      ،گو برگشتند و فرا خواندنِ درختي را كه لبيك       
  . به سر جاي خود برگشتفرمانبردارانه ،بازگشت

 وخوانيد  مي دشمناني كه خود را مسلمان      گروه اي   ؛! قريش و يهود   گروهاي  » فأتوا «
؛  بسورة مـن مثلـه    «آور    عرب فصيح و بليغ و زبان      گروه و اي    !اسالم از شما بيزار است    

 ،خوانـد  مي مردي از خودتان كه نه       همانند ؛ بياوريد )ص( از مثل محمد   »اي همانند او    سوره
رفته و نه از كسي چيزي فراگرفته اسـت و            مي نه نزد عال   داند،   مي  نه كتابي  ،نويسد مينه  

 سـپس   ؛شناسـيد  ميد و   بيني  ميشما او را چهل سال است كه در سفر و حضر از نزديك              
و إن كنـتم فـي      « ؛و داده است   جوامعِ علم حتي علم پيشينيان و پسينيان را به ا          ،خداوند
 ايـن   ماننـد  چنين شخـصي همانندپس از   » فأتوا« ».و اگر از اين آيات در شك هـستيد        ؛  ريب

و إن كنـتم فـي      «پنداريد     همانگونه كه مي   ،دروغگوييِ او آشكار شود   تا  كالم را بياوريد    
بـر   اگر از قـوانين و دسـتوراتي كـه           ، كتبِ يهود و نصاري    قاريان گروههايو اي   » ريب
 نازل كرديم و نيز اگر از نصب برادرش براي امامت بر خود در شك هستيد                )ص(محمد
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  صحف ابراهيم و   ، زبور ، انجيل ، قرآن از تورات   همانند اي  هسور» فأتوا بسورة من مثله   «
 ماننـد   اي  ه خداوند تعـالي سـور     يهابا شما در ديگر كت    شك بي .گانه بياوريد  كتب چهارده 

  .يابيد مي از اين قرآن ناي هسور
پرستيد و اي يهود     ميهايي را كه      بت ،اي مشركان  ،»و ادعوا شهداءكم من دون اهللا     «

 دوسـتان و    ،)ص( آل محمـد   مسلمان از  دشمنان    شياطين خود را و اي منافقانِ        ا،و نصار 
اگـر راسـت    » إن كنـتم صـادقين    « .دعوت كنيد و فرا خوانيـد     رفيقان و ديگر يارانتان را      

  . استاين قرآن را از نزد خودش گفته )ص(گوييد كه محمد مي
اگر آن را نياوريـد     ! اي منكوب شدگانِ با حجت پروردگارِ جهانيان      ،  »فإن لم تفعلوا  «

پـس  » قوا النار التي وقودها الناس و الحجارة      فاتّ«توانيد   ميو هرگز هم ن   » و لن تفعلوا  «
عذابي براي اهل  و  شود     مي از آتشي بترسيد كه هيزم آن مردم و سنگ است و برافروخته           

 براي كافران و تكذيب كنندگانِ كـالم و نبـوت او و             و» أعدت للكافرين «خودش است   
 از آوردنِ   ، پس به ناتوانيِ خود    :گويد  مي. براي دشمنانِ ولي و وصيِ او فراهم شده است        

 ، بـود  انـسانها شك اگـر از سـوي         بي ؛ پي ببريد  ، اينكه از سوي خداوند است     بهمانند آن   
   1.توانا بوديد با آن يز و مقابلهشما بر ست

و اگر از آنچـه بـر   » و إن كنتم في ريب مما نزّلنا علي عبدنا     « :تفسيراين  نزديك به   
و در نهيِ از دوسـتيِ دشـمنان خـدا در    ها   در إبطالِ پرستش بت،ماي هبندة خود نازل كرد 

دگـارش   آن را از نزد خـود سـاخته و بـه پرور        )ص(پنداريد كه محمد   ميشك هستيد و    
 يعني از نزد    ؛ بياوريد )ص( محمد همانند از   اي  هسور» فأتوا بسورة من مثله   «نسبت داده   

 پنهـاني  نرفته و هرگز به تنهايي از شما جدا نـشده تـا در   اي  هخان كسي كه به هيچ مكتب    
 پس اگر ايـن  ؛شما به جايي برود و سپس اين كتابِ در بردارندة چنين عجايبي را بياورد   

 در حـالي كـه شـما    ،دروغـين و سـاختگي اسـت    ـ  پنداريـد  مي كه شما گونه ـ آن كتاب
ماننـد شـما    ها     شاعران و اديباني هستيد كه در ديگر اديان و ديگر ملت           ، بليغان ،فصيحان
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 ، اوسرشت جنس شما و ، جنس او، زبان شما، زبان او، اگر دروغگوستشود، نمييافت 
كه بـه   ـ  ان خود از غير خدا راشاهد» و ادعوا شهداءكم من دون اهللا« شماست سرشت
دستاورد شما را نظيـر قـرآنِ        اينكه    و دهند  مي خودتان به بر حق بودنِ شما گواهي         گمان
كنيـد آنـان شـاهدان شـما نـزد           مـي دانند و شاهدان خـود را كـه گمـان            مي )ص(محمد

 ـ  كننـد  مـي نزد او از شما شـفاعت  آنها و كنيد،  ندگي مي بكه آنها راپروردگارتان هستند 
 آن را از نـزد      )ص(اگر در ادعـاي خـود كـه محمـد         » إن كنتم صادقين  « البته   ؛فراخوانيد

   ! راستگو و صادق هستيد،خودش ساخته
فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فـاتّقوا النـار التـي وقودهـا النـاس و                 « :فرمايد ميسپس  

م دهيـد و    يعني پس اگر نتوانستيد كه مـورد تحـدي را انجـا           » الحجارة أعدت للكافرين  
هـاي    از عذاب آتشي بترسيد كه هيزم آن مردم و سـنگ ،توانيد انجام دهيد ميهرگز هم ن  

كننـدگان در     و شك  )ص(ترين چيز است و براي كافرانِ به محمد        گوگردي است كه داغ   
 منكـران  و   )ع( حقِ برادرش علـي     ردكنندگان و دوركنندگان    منكران و   و )ص(نبوت وي 
  1. فراهم شده است)ع(امامت او

 نازل كـرديم شـك   )ع(مان در مورد علي ه اگر از آنچه بر بند:نزديك به تفسير مذكور 
 آن بياوريد و شـاهدان خـود از غيـر خـدا             همانند اي  ه سور ،گوييد مي اگر راست    ،داريد

   2.يعني كساني را كه اطاعت و پرستش كرديد فراخوانيد
 البته خبرِ   ؛ است معتبري غير ها  كتاب در ، اين تفاسير  دربردارندةروشن است كه اخبارِ     

 منَخَّل بن جميل كوفي صـاحب تفـسير         ، ولي در سلسلة سند آن     ؛ است »كافي« از   آخري
 همچنـين در عقيـدة   .ضـعيف اسـت   ـ  آنچنانكه در رجال نجاشي آمده ـ   و او؛قرار دارد

 و بـه  3.روي بوده است  غلو و زياده  ،وي آنگونه كه از نجاشي و غضائري نقل شده است         
ت قـ اثو ، بـر لحا به هر .اند  كه غُالت شيعه اخبار زيادي را به او نسبت دادهرسد  مي نظر
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  .عامي وجود دارد] هاي نشانه[وي نه نص خاصي و نه امارات 
  

   محدثينمسلك 

. » مثـل آن بياوريـد     اي  ه سـور  ،و اگر از آنچه بر بندة خود نازل كرديم در شـك هـستيد             «
 مثل قـرآن    ، منظور :گويند مي عمر و ابن مسعود      ،ري حسن بص  ، ابن عباس  ، قتاده ،مجاهد
  ابـن عبـاس    » شـاهدان خـود از غيـر خـدا را فراخوانيـد            ،يديگو ميو اگر راست    «است  
: گويـد    مـي  كنيد فراخوانيد ولي مجاهد    مييعني يارانتان را بر چيزهايي كه ادعا        : گويد  مي

 ابـن جـريج     .دهند  ميت   مردماني هستند كه شهاد    »شاهدانِ خود را فراخوانيد   «منظور از   
پس اگر نتوانستيد   « عبارت   ، قتاده .داند  مي» به ياري و كمك طلبيد    «را به معناي    » فادعوا«

 عكرمه و سعيد    داند؛  مي» توانايي و تحمل آن را نداريد     « را به معناي     »توانيد ميو هرگز ن  
ترسيد پس ب « . يعني حق براي شما آشكار است      :گويند ميبن جبير و همچنين ابن عباس       

كـه منظـور از سـنگ در    گويـد    ميعبداهللا. » مردم و سنگ است    ،از آتشي كه سوخت آن    
و زمـين در آسـمانِ       نهاا آن را در روز خلقت آسم      ، سنگ گوگردي است كه خداوند     ،آيه

 سـنگ   ،كه منظـور از سـنگ     گويد     مي  ابن مسعود  .پايين براي عذاب كردن كافران آفريد     
 گروهـي از صـحابة      . داد  قـرار   كـه خواسـت    طـور   همـان گوگردي اسـت كـه خداونـد        

 سنگي در آتش از گوگرد سياه است كه به وسيلة           ، منظور از سنگ   :گويند مي )ص(پيامبر
 در آتـش    ،سنگي از گوگرد سياه   : گويد   مي  ابن جريج  .شوند   مي  عذاب ،آن به همراه آتش   

تـر و   م محكـ ،افزايد كه عمرو بن دينار به مـن گفتـه كـه ايـن سـنگ از ايـن          مياست و   
براي كساني فـراهم    : گويد   مي  ابن عباس  ،»براي كافران فراهم شده است    « .تر است  بزرگ

  1.شده كه به همان اندازه و درجة شما كافر هستند
 حاصلِ معنـاداري    شينيان،يپ اين   ي روشن است كه آرا    ، شد تكرار كه بارها    طور  همان

وقتي كه آن مستند به يكي       مگر   ، مرجعِ ذي صالحي باشد    تواند  ميدهد و ن   ميبه دست ن  
 بعد از   )ع( باشد؛ زيرا آنان   ،كه مأمورِ به مراجعه به آنان هستيم       )ع(اهل بيت  از معصومان 
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 ولـي ثقـه بـودنِ بـسياري از ايـن            ؛ يكي از دو ثقل هستند     ،احراز ثقه بودنِ سلسلة رجال    
  . سخت مورد ترديد است،رجال
  

   تفسيرصاحبان مسلك 

مانـدگانِ   يعني اي ترديدكنندگان و اي بـاقي      » لنا علي عبدنا  و إن كنتم في ريب مما نزّ      «
 يعني كتابي كـه بـر بنـدة خـود نـازل      ، از كتاب موجودي كه در دسترس داريد      ،در شك 

ي در جهتـي از     مابهـا هـيچ   او  شناسـيد و در      مـي شخصيت او را    به خوبي   كرديم و شما    
 اگـر در    ،ا ذكـر كنـيم    اش ر   تا الزم باشد نامِ خاص و عنوانِ شخصي        جهات وجود ندارد  

خـواهم   مياز شما   » فأتوا بسورة من مثله   «كتاب وي شكي خاص و نوعي ترديد داريد         
هاي اين قرآنِ     از سوره  اي  ه مانند سور   ، مكّي يا مدني   ، خواه بلند  ، خواه كوتاه  اي،  هكه سور 

  .حاضر بياوريد
اگر در  ـ  هخواهم ك ميو از شما » و ادعوا شهداءكم من دون اهللا إن كنتم صادقين«

 هماننـدي خود بر را شاهدانِ  ـ  ادعاي شك و ترديدي كه داريد راستگو و صادق هستيد
ـ غير خداوند، كـه   فصاحت و بالغت را فراخوانيد  مالكهاي بر آگاهانو همانند بودن و 

و دعـوت آگاهـان و    يعني در جلـب  ، در اين كارشاهد بر شما و شاهدهاي شماست ـ  
  . نه در دست بندة ما، دست شماست اختيار در،نظران صاحب

فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النـار التـي وقودهـا النـاس و الحجـارة أعـدت           «
 آوردنِ مثل قـرآن  ـ مراد  شديد و دعوت  يعني اگر آنچه را كه به انجام آن امر        » للكافرين

بـر صـادقانه    ـ بنابر خ   دـاري كني ـتوانيد چنين ك   مي و در آينده هم ن     نداديدانجام  ـ   است
ـ   خود را از آتشي حفظ كنيد كـه سـوخت آن   ،نيستهم  و در توان و قدرت شما قرآن 

 چـه  ،بـراي كـافران   كـه    همـان آتـشي      ؛تراشيد ميهايي است كه از آن بت        مردم و سنگ  
  . فراهم شده استدشمنانمنكران و و چه  ،كنندگان شك

ـ      ؛آنزديك به نتفسيري  همـة  و كـه او   ـ  ام ردهاگر از كتاب نـازل شـده بـر بنـده و ب
و  ،قـرآن كـه ايـن      او    و نوبتي   افعال و سخنانِ غير تدريجيِ و تدريجيِ       ، كماالت ،صفات
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هـاي   را بـه تـدريج و بـه نوبـت    كتاب ما اين   كهشك داريداين كتاب است از ماست ـ  
هـاي خـود را     طبـه همانگونه كه شاعران و خطيبان اشعار و خ ،بر او نازل كرديم مختلف  
خدا  نزداز  يد كه اگر    ي آن بياوريد و نگو    همانند اي  هسورآورند،    هاي مختلف مي   در نوبت 

 ، در يـك نوبـت     ،توانيـد مطـالبي مثـل آن بياوريـد         مـي  شما اگر    .شد ميبود يكباره نازل    
 ، راجايگـاه  برتـرين مانند قرآن كه  ـ   چند آيهدربردارندة بسيار كوچك هر چند اي هسور

بياوريـد و اگـر در ايـن     ـدارد  ترين بيـان    در شگفترا در حسن نظم و واالترين درجه
 به جز خدا را     ، سخنان فرزند عبداهللا است راستگو و صادق هستيد        ،ادعاي خود كه قرآن   
هـا     شاهدان حاضر خود را از ميان رؤساء و اشرافتان كه در سختي            ،كه يار و ياور اوست    

كنيـد و حاضـرند كـه شـهادت          يمـ بريد و در كارهاي مهم بر آنان تكيـه           ميبه آنان پناه    
  . فراخوانيد،بدهند

انجـام   بـا آن برنخاسـتيد و هرگـز هـم            سـتيز  بـه    نـاتواني، پس اگر از روي اقرارِ به       
 كـه  اكنـون  شـود؛   مـي واجـب ـ در خبر بـه غيـب ـ     تصديقِ نبوت او بر شما  دهيد، نمي

 ؛ و سنگ است هستيد به او ايمان بياوريد و از آتشي بترسيد كه سوخت آن مردم         اينگونه
 بر افروخته شده با سوختي از انسان و سنگ گوگرد كـه             ،ها آتشي متفاوت از ديگر آتش    

چـسبد و بـراي      مـي  بدبوست و به بـدن       شود،   مي  دير خاموش  ،گردد ميور   سخت شعله 
بـه   ـ  انديـشند  مـي  و براي كساني كه در امر خدا نو ترديدشك و براي مدعيان  ،كافران

  .فراهم شده است ـ كنندگان باشند ز شكجز ناتوانان هر چند ا
 برپاخيزيـد؛  ؛ صادق هـستيد   ، اگر در وجود شك و ترديد در نزد خود         :ديگرتفسيري  

 از  ؛ از چيـزي نترسـيد     ؛ سستي نكنيد  ؛ از جاي خود برخيزيد    پيشه كنيد؛  جديت   ؛بكوشيد
 اي هرو با آوردن سـو  ـ  زيرا پيروي از عقل از بهترين كارهاست ـ  عقل خود پيروي كنيد

  .نماييد ادعاي آن كتاب را باطل ،مانند قرآن
 ، اگر آن را به سـوره      : به دست شماست   ،»من مثله « در عبارت    ، مرجع ضمير  انتخاب

 ، ارجـاع داديـد  )ص(و اگـر آن را بـه پيـامبر    بياوريـد،   ماننـد آن   اي  سـوره  ،ارجاع داديد 
 انيـد، شخـصي   د  او را مـي    كه زندگي    بياوريد، شخصي ) ص( از شخصي مثل او    اي  سوره

 به شـما  اختصاص تنها ، دعوت به اين امر. نا آشناي با خواندن و نوشتن ،هدرس ناخواند 
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 تا عجز و ناتواني شما ثابت شود و شاهدان و ياران خـود              ؛ عام است  دعوت بلكه   ندارد؛
   .فراخوانيد ـ كه شاهد صدق عبد خود در ادعايش است ـ خدا را به جز

جاودان خواهـد   و   تحدي براي هميشه     استنگونه  طلبي بدي   تحدي و چالش   و چون 
 ايـن دعـوتي روشـن     . اسـت  برقرار پيوسته تا امروز كه روزگار ماست        ، اين دعوت  .ماند

 از روشـني  همچنان قاطعانـه و بـه      ،و اين كتابِ آسماني   است كه نزاعي در آن راه ندارد        
 .باشد ها ممتاز مي ديگر سخنان و نوشته
بعد از تحديِ  ـ   اين عبارت.»...اگر نتوانستيد« :فرمايد مي و دهد  مي قرآن سپس ادامه

 بلكه بـه  ؛كاري و يا ميدان نداشتنِ آنان نيست  مسامحه، تساهل،به خاطر سستي ـ  مذكور
 ايـن عبـارت     .»توانيد ميهرگز هم ن  « :فرمايد مي سپس   . ناتوانيِِ هميشگيِ آنان است    دليل

 زيـرا امكـانِ ايـن كـار صـدها و      ؛ و نه ذاتـي نيز تنها بيان كنندة محال بودنِ موقّت است    
هزاران بار براي خداوند توسط پيامبرش و يا توسط ديگر اشـخاص در شـرايط خـاص                 

  . هميشه باز است،باب امكان ذاتي اينكه  براي؛وجود دارد
 از آتـشي    ،پـس « : كـه  دهـد    مي  از آنچه كه گفته شد اخطار      پس قرآن   خالصة سخن، 

هـستند كـه ذكرشـان در        مـي  مرد ، و آن مردم   »سنگ است بترسيد كه سوخت آن مردم و       
و من الناس من يقول آمنّا باهللا و باليوم اآلخر و ما هـم              « : گذشت اينگونهآيات پيشين   

ثـم  « :بدينگونه به آن اشاره شده اسـت       و سنگ همان است كه در آيات بعدي       » بمؤمنين
ـ     » قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة         شي بـراي كـافران    و چنـين آت

إن الذين « : گذشتبدينگونه همان كافراني كه ذكرشان در آيات پيشين       ؛آماده شده است  
  » كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم ال يؤمنون

 يا در شك و     ؛كنيد مي هان اي مردم اگر ادعاي شك و شبهه          :تفاسيرهمين  نزديك به   
تـا   را بدانيـد و      تـا حقيقـت    ،كنيـد  ميد فرض   كننده و مرد    يا خود را شك    ؛ترديد هستيد 

كنند و براهين را     مي اعتنايي ن  ، و از كساني نيستيد كه به ادلّه       براي شما بيايد،   آن برهان بر 
 برهـان و اسـتدالل      ، اهـلِ حجـت    شما، بلكه   نماييد؛   مي كنند و در ادلّة عقلي شك      ميرد  

 و دالّ بـر پيونـد خـاصِ         )ص(هستيد و در رسالت و در آيات نازلة دالّ بر رسـالت وي            
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 تنها شـك  ،گويد مياز توحيد عبادي  ـ  با رد انداد ـ   به مبدأ غيب و در آنچه كه)ص(او
 آسماني بياوريد تا بـه      كتابهاي انجيل و ديگر     ، از مثل آن يعني از تورات      اي  ه سور ،داريد

ديگـر  راه حق هدايت شويد و شما را به واقعيت صادق هدايت كند و آنچـه را كـه در                    
 وجـود دارد كتمـان      )ص(تـابِ هـدايتگرِ وي    درسـتي ك   رسالت و    ، در مورد نبوت   ابهاكت

  .نكنيد
 آنهاهايي كه   بتيعني »شاهدان خود به جز خدا را فراخوانيد  « :فرمايد ميقرآن سپس   

 صالحيت هدايت شما بـه  ،در صورت قابليت براي پرستشها   زيرا آن بت ؛پرستيد ميرا  
رانِ در محضرتان را نيز دارند و از خداوند تعالي چيـزي درخواسـت              نزد ياوران و حاض   

كننده و بسيار مهربـان اسـت و چـه            لطف ، خود يق به بندگان و خال    ، زيرا خداوند  ؛نكنيد
 پس اگـر در ادعـاي       ؛ شود پاسخ داده  ،بسا كه دعوت آنان به هنگام آسايش و نيز سختي         

 نـه بـه سـوي خـداي         ،بلند كنيد ها    دستان خود را به سوي آن باطل       ،خود صادق هستيد  
  . تا شاهدان و ياوران شما شناخته شوند؛تعالي

 شـاهدان را    ؛ مثـل آن را بياوريـد      ؛ پس اين كار را انجام دهيد      :فرمايد ميقرآن به آنان    
را بـا وجـود   اسـت   تأكيـد شـده   » و لن تفعلوا  « با   كاري كه  سستي نكنيد و     ؛دعوت كنيد 

 اگر اين كار    :فرمايد مي سپس   ؛ نگذاريد وا و   نسازيد  رها ، از شاهدانِ خود   خواستنكمك  
ي آينده هـم    ها نادر زم كار   كه   شود   مي ي گذشته انجام نداديد و روشن     ها نارا در آن زم   

 ، عالَم خداي انكار   ، انكار توحيد ذاتي و صفاتي      مطلق،  براي شما در انكار    ،اينچنين است 
 و ظـاهرِ    ،رسالتآن   واليت كه باطن     ، انكار انكار توحيد افعالي و عبادي و انكار رسالت       

 از امكان برطرف كـردن      پس همچنين   ؛ماند ميخالفت است عذري براي شما باقي ن      آن  
 عـذري بـراي شـما بـراي شـك و ترديـد نفـساني بـاقي                  ، با تدبر و تفكر    شك و ترديد  

اري  پافش  پاية باطل  اين با اصرار بر     باز هم شما،  د و   ماند و آنگاه كه عذري باقي نمانْ       مين
 از آتشي بترسيد كه سوخت آن مردم و سنگ است و تنهـا بـراي كـافران آمـاده                    كرديد،

  .شده است
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  ها  مسلك برخيتفسير بنابر

بـه   بـا اظهـار آن شـك         هستيد،اگر در همة مراحل وجود و قواي ظاهريِ خود در شك            
 خليلـي    اطمينانِ ، به آن اعتراف نكنيد و به آن شك        ،زبان ظاهري و قواي نفساني و قلبي      

پيدا نكنيد و نيز اگر در همة امـوري كـه قـرآن آورده از توحيـد خداونـد و                      ميو ابراهي 
  او در آيات پيشين شك          اومبدئيت و نيز اگر در همة امورِ مربـوط    ،داريد با ذكر اوصاف 
 و مطـابق بـا  كه ما با ارادة ازليِ اختياريِِ  ـ   حضرت خداونديشئون رسالت و ،به نبوت

 از تحـصيل شـده  م كـه بـه وجهـي محـصول و نتيجـة شـرايط و عبوديـت            بهترين نظـا  
  در شــك  ـ  اســت كــه بــر بنــدة خــود نــازل كــرديم  ميهــاي روحــي و جــس رياضــت
 آن را   هماننـد  تركيبـي    ، يا تعدادي آيات مثل آن و يا حداقل        ، آن همانند اي  ه سور ،هستيد

شـد يـا تركيـب شـده از         بياوريد و تفاوتي هم ندارد كه اين تركيب از تركيبات الفـاظ با            
 پـس   ؛ عتـرت طـاهره هـستند      با متحدند و هر دو      ، زيرا قرآن و عالَم    ؛هاي خارجي  بسيط

 نـاتوان   ،و يا حيواني از حيوانات    ها     از ميوه  اي  ههمانگونه كه شما از به وجود آوردنِ ميو       
ــاتوان و عــاجز بخــشيو هــا   از ســورهاي ه از آوردن ســور،و عاجزيــد    از قــرآن نيــز ن

   .بودخواهيد 
   شــاهدان و ، هــستيدراســتگو ، اگــر در فــرورفتنِ خــود در شــك:فرمايــد مــيقــرآن 

  يــا تخيلــي و عقلــي و ادراكــي خــود را   مــييــاورانِ ظــاهري و بــاطنيِ شــيطاني و وه
به جـز خداونـد و اوليـا و     ـ  فرابخوانيد و قواي جزئي و كلي داخلي و خارجي خود را

امـا مـا و اوليـاء و    و  .يـد  ـ گـرد آور  تند هـس  حـق اوصياي او كه مظاهر اسما و صفات
 هـدايتي بـراي     ، زيرا آن كتابي است كه بدون هيچ شكي        ؛ ما در آن شكي نداريم     ياوصيا

  . استتقوا پيشگان
   حــسبِ هرگــز بــه ايــن كــار را انجــام نداديــد و ، اختيــار و ارادة خــودبنــابراگــر 

   شـدن شـما بـه     و يـا بـه خـاطر منـصرف      . انجـام دهيـد    توانيـد  ميواقع و حقيقت هم ن    
   قـصور و عـصيان و يـا    بـه غيبـي و رحمـانيِ     شما توسـط نيروهـاي       سببِ صرف قواي  

ـ مثل قرآن نـشدني، و مما      اينكه   دليلبه     ل آن غيـر ممكـن اسـت و شـبيه آن ممتنـع و               ث
  از آتـشي بترسـيد كـه در خـود شـما       ـ   كـه باشـد  دليـل  هر به .باشد مشابه آن محال مي
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   در مرحلـة    ، همـان آتـشي كـه سـوخت آن         شـود؛    مـي  ور هاي پليد شعله   به سبب صفت  
   بـراي   ، سـنگ اسـت و بـه حـسب مرتبـة عقـل و اقـرار                ، مردم و در مرحلة قلب     ،نفس

  .كافران فراهم شده است
            

  الثاني  بيست و دوم ربيع، شب چهارشنبه،تأليف اين جلد             
   صاحب آنكه بر ـ در نجف اشرف. ق . ه1394سال                 

  .به پايان رسيد ـ هزاران درود و سالم باد                     
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  452............................................................ها  دانشي قرآن در برخينوآور :وجه چهاردهم
  455............................................... فراوانيها  قرآن بر فنون و دانشيريفراگ :وجه پانزدهم
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