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درآمد



جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتابٌ قَدْ ... 
يَهْيييدِِ ِِيييهِ اللَّيييهُ مَييينِ ا َّبَييي َ * مُبِييي نٌ

رِضْوانَهُ سُيبََُ الَّاليِ ِ وَ يُرْيُِجُهُمْ    
. مِيينَ اللُلُتيياِِ ىِلَييو البُييورِ ِِ ِ ْنِييهِ    

(16-15: مائده )



.استآشکار کردن به معناي لغتدر تفسير
کار بيان مفاد کاربردي آيات و آش  : علوم قرآني به معناي اصطالحو در 

کردن مراد خداي متعال از آن بر مبناي ادبي ات ع رو و اص ول عيال  ي    
.محاوره است

ن معناس ت ک ه   قرآن بوده و ب دي تفسير ترتيبي در ميابل تفسير موضوعي 
مفسر در صدد کشف و روشن ک ردن م راد و دي د اه خداون د در م ورد      

ه به ته يي   مانند تفسير آياتي ک. موضوعاتي است که در قرآن بکار رفته
.نفس مي پردازند

و در . ميص  ود از تفس  ير ترتيب  ير تفس  ير آي  ات از ابت  داي ق  رآن اس  ت
و فا مي کن د تفسير ِآياتر ترتي  و تيديم و تأخير آيات نيش اصلي را اي
... محور تفسير است نه موضوعات اخالقي و يا اجتماعي و 



مقاالت مرتبط با بحث تفسير موضوعي قرآن
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4، شماره 1388
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6، شماره 1388قرآن و حديث، 
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ن ميداند نويسنده با توجه به حديث نبوي که وقوع فتنه را عامل روي آوردن به قرآ
.اين ميدمه را بيان نموده است

.نويسنده علت  رفتار آمدن در فتنه را غفلت و بي دردي ميداند
:کاربرد فتنه در قرآن

فتنه  ري يکي از  اقدامات شيطان
بَاسَهُمَا عَنْهُمَا لِينزِعُ مِنْ الْجَنَّةِ أَبَوَيکمْ کمَا أَخْرَجَ يفْتِنَنَّکمْ الشَّيطَانُ آدَمَ لَا يا بَنِي 
ينَ أَوْلِياءَ الشَّياطِلَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا حَيثُ مِنْ وَقَبِيلُهُ هُوَ يرَاکمْ سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ لِيرِيهُمَا 
*  27االعراف*يؤْمِنُونَ لَا لِلَّيِينَ 

.  وتباهيفتنه مترادف فساد 
کبِيرٌ ادٌ الْأَرْضِ وَفَسَفِي بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَکنْ فِتْنَةٌ أَوْلِياءُ کفَرُوا بَعْضُهُمْ وَالَّيِينَ 

*73االنفال*
.فتنه به معناي مشتبه کردن کارها

هُمْ کارِهُونَ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَحَتَّي لَيَدْ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَک الْأُمُورَ 
*  48التوبة*
و وارونه برآمدند و کارها را بر تجويي در صدد فتنه [نيز]اين از پيش ر حيييتدر 

.که آنان ناخشنود بودندحالي ساختندر تا حقّ آمد و امر خدا آشکار شدر در 



هذا،  گذرى ها و عشوهنمايىدارند و جلوهها را از رفتن بازمىهاى مجازى، قدمهنگامى که رنگ
ها، آدمى را اسذير خذود  بازىها و هوسهاى نقد، کام را شيرين و فريبزانوها را سست و ليت

و -در بذاره هذدف بلنذد آفذرينش    -کنند، ديگر در ذهن و ضميرش جايى بذراى انديشذيدن  مى
بذاقى  حرکت به سوى آنچه هويت انسان در گرو رسيدن بذه آن اسذت،  و اى براى تالشانگيزه
ت شذوند و آنچذه بدسذ   هدف مىها بىحاصل و دويدنها بىدر چنين شرايطى، کوشش. ماندنمى
.بارى، سرگردانى و تباهى عمر گرانسنگ آدمى استآيد بىمى

ره و تار هايى است که ما را از رسيدن به حقيقت باز داشته، روز روشن ما را تياينها همان فتنه
ويرى مانيم و کذ در چنين فضايى ما مى. اندمان را دور و دست نيافتنى کردهو آرزوهاى شيرين

ا، هذ بسذت مذائيم و بذن  . سوخته در پيش رويمان که در آن جز سياهى و سذراب چيذزى نيسذت   
.ها و آرزوهاى برباد رفته زندگىها، اضطرابها، تنهايىها، سرخوردگىتناقض

هذاى اخالقذى و  هذا کشذانده و بحذران   دردى ما را به گرداب سهمناک فتنهدرواقع، غفلت و بى
نا اى آشذ فرياد عجز و البذه . اندهاى بغرنج روحى جانمان را زار و نحيف کردهمعنوى و بيمارى

اد ايذن فريذ  . ايذم ها گرفتار آمدهما در روز روشن در امواج خروشان فتنه: رسد کهبه گوش مى
ايذم، از  هها است که از خويشتن حقيقى خويش و اصول حيات بخشمان دور افتادجمعى ما انسان

حال بايد . ايمدست فراموشى سپردهملکوت بريده و در قمارخانه طبيعت، گوهر گران خود را به
ش هذا پذي  اى براى آزادى از اين اسذارت ها چيست و آيا روزنهپرسيد که راه رهايى از اين فتنه

روى ما گشوده خواهد شد؟



ن ها چون ش  تارْ شما را فرا رفتر به ق رآن رو آوري د ک ه ق رآ    هنگامى که فتنه! ... اى مردم
تص ديق  اى است که  زارششدهندهاى است که شفاعتش پييرفته است و  زارشکنندهشفاعت

ه آن را شده است و هرکس قرآن را پيشواى خود قرار دهدر به بهشتش راهنمايى کند و کسى ک  
کند مىها هدايتقرآن هدايتگرى است که به بهترين راه. پشت سر قرار دهدر به دوزخش کشانَد

رآن ق  . ق رار دارد [ ح ق ]و تحص يل  [ حي ايق ]ر بيان [شريعت]و کتابى است که در آن جز يات 
[ ک ه ]قرآن ظ اهرى دارد و ب اطنى   . اى راه ندارداست که در آن بيهوده[ حق و باطل]جداکننده 

ن ق رآ . ظاهرش حکم و دستور است و باطنش علم و دانش؛ ظاهرش زيباست و ب اطنش ررف 
ش کهن ه  هايش به ش ماره نياي د و عج ايب   ستار انى دارد و ستار ان آن هم ستار انى؛ شگفتى

.نشود



بهترين امام سجاد عليه السالم قرآن را 
:  فرمايدخود دانستهر مىانيس
جهان -از شرق تا غرو-ا ر همه مردم»

ه که  ابميرندر من از تنهايى هراس نکنمر آن
«.قرآن با من باشد



مرات  انس با قرآن



.ترين بخش از انديشه و باور دينى هر مسلمان استايمان به قرآن اصلى
ور قلبي دليل عيلي اين ادعا آن است که ايمان به يک حيييتر چيزي جز ايمان و با

.به دستوراتر فرامين و معارفي که او از طريق کالمر بيان داشته نيست
و دليل قرآني اين ادعا

بْلِ ک  وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَإِلَيک بِمَا أُنزِلَ يؤْمِنُونَ الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ فِي لَکنْ الرَّاسِخُونَ 
أَجْرًا نُؤْتِيهِمْ سَالْآخِرِ أُوْلَئِک وَالْيوْمِ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُيِيمِينَ 

* 162النساء*عَظِيمًا
از يش پراسخانِ آنان در دانشر و مؤمنانر به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه ليکن 

ايم ان  دارند و خوشا بر نم از زارانر و زک ات دهن د ان و     رديده ايمان تو نازل 
.دادم خواهيبزرگ پاداشي به آنان زودي که به بازپسين آورند ان به خدا و روز 

د ى شک تجلى اين ايمان و عينيت يافتن آن در انديش هر س لوع عمل ى و زن     بى
ى پ س از ايم ان ب ه اله     )فردى و اجتماعىر در  رو انسر ارتباط و تعامل با قرآن 

تر است و ازآنجا که ميزان انس و سطح ارتباط با ق رآن متف اوت اس    ( بودن قرآن
.ودتجلى آن ايمان در ابعاد  ونا ون زند ى نيز متفاوت و  ونا ون خواهد ب



عمل به قرأن
کردمظ        هرچه کردم همه از دولت قرآن ون حافچلبي طي و سالمت زصبح خي

حفظ قرآن
روايتعشيت رسد به فرياد از خود به سان حافظ         قرآن زبر بخواني در چارده 

استخاره
کنمبه عزم توبه سحر  فتم استخاره کنم               بهار توبه شکن ميرسد چه چاره 

انس با قرآن
مخورحافظا در کنج فير و خلوت شبهاي تار      تا ُبوَد وردت دعا و درس قرآن غم 

تنفر شيطان از قرائت قرآن
زاهد ار رندي حافظ نکند فهم چه شد          ديو بگريزد از آن قوم که قرآن خوانند



مراحل انس با قرآن

استماع و نظر تالوت درع معاني تفسير تدبر



استماع و نظر. 1

ه آي ات آن  و توجه ب« استماع»ترين مرتبه انس و ارتباط با قرآن نخستين و عام
  خداوند  وش فرادادن و سکوت به هنگام تالوت آيات آسمانى را موج. است

:داندنزول لطف و رحمت الهى مى
204/ اعراف.  وَ إِذَا قُرِئَ الْيُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ

و چون قرآن خوانده شودر  وش بدان فرا داريد و خاموش مانيدر امي د ک ه ب ر    
.شما رحمت آيد

هرکس به حرفى از قرآن   وش ف را ده در   »: فرمايدصادق عليه السالم مىامام
او پ اع  شود و  ن اهى از ر ثوابى برايش نوشته مى[بدون آنکه آن را قرا ت کند]

ز سوى ديگرر نظر کردن به آيات ق رآن ني   از « .روداى باال مى ردد و درجهمى
.آيدخود نوعى انس و ارتباط با قرآن به شمار مى

أَنّ النَّظَرَ فى الْمُصْحَفِ عبادةٌ ... »: فرمايدصادق عليه السالم مىامام
استکردن در قرآن عبادت نگاه 

ت در روايت ديگرىر پيامبر رامى ص لى ا  علي ه و آل ه چه ار نگ اه را عب اد      
ا لط ف و  نگاه به على بن ابيطال ر نظر به والدين همراه ب  »: خداوند دانسته است

«.رحمتر نظر در قرآن و نظر به کعبه عبادت است



تالوت. 2
س از ب راى ما الر خداون د در س وره مُزَّم  ل پ       . تالوت که نوعى ذکر زبانى استر مورد تأکيد برخى آيات نيز قرار  رفته اس ت 

:کنددارىر او را به تالوت قرآن در دل ش  امر مىزندهفراخواندن پيامبر به ش 
4-1/ مزمل. أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْيُرْآنَ تَرْتِيلًا* نِصْفَهُ أَوِ انْيُص مِنْهُ قَلِيلًا* قُمِ اللَّيْلَ الّا قَلِيلًا* يَا أيُّهَا الْمُزَّم لُ

بيفزاى و قرآن [ نصف]اى جامه به خويشتن فروپيچيدهر به پاخيز ش  را مگر اندکىر نيمى از ش  يا اندکى از آن را بکاهر يا بر آن 
.را شمرده شمرده بخوان

:فرمايددر ادامه همين سورهر خداوند عموم مسلمانان را مخاط  قرار دادهر مى
20/همان. فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْيُرْآنِ
.شود بخوانيدهر چه از قرآن ميسّر مى

ک ه ب ه   کس ى »: فرماي د م ى على عليه السالم امام. منظر روايات نيز تالوت قرآن براى انسان مسلمان بسيار حايز اهميت استاز 
ت ق رآن؛  بر شما باد ت الو »: فرمايدمىصادق عليه السالم امام. اندازدتالوت قرآن انس  يردر جدايى دوستانْ او را به وحشت نمى

 ب رو؛ پ س   شود بخوان و ب اال روز قيامت که فرارسدر به قارى قرآن  فته مى. زيرا درجات بهشت براساس تعداد آيات قرآن است
:فرمايدمى-نيل از حضرت رضا عليه السالمبه -پيامبر اسالم صلى ا  عليه و آله«  .روداى باال مىاى بخواندر درجهچون آيه
؛ ش ود اى قرآن تالوت شودر امور آن خانه ب ر اهل ش آس ان م ى    هايتان نصيبى از قرآن قرار دهيد؛ زيرا هر اه در خانهبراى خانه

ى ب ر اهل ش   اى قرآن تالوت نشودر تنگدست يرندر و هر اه در خانهيابد و ساکنان آن در برکت و رفاه قرار مىخيرش افزايش مى
تر ترتي ل  است تالوت ق رآن ب ا طه ار   شايسته .  يرنديابد و ساکنان آن در فير و کمبود قرار مىشود؛ خيرش کاهش مىچيره مى

.و صوت نيکو و حزين باشد( شمرده خواندنشمرده)
ک ه ق رآن   انبگويد؛ چن« اعوذ با  من الشيطان الرجيم»( حتى قرا ت يک آيه)همچنين مستح  است قارى قرآن در آغاز تالوت 

:فرمايدباره مىدراين
98/نحل. الرَّجِيمِفَإِذَا قَرَأْت الْيُرْآنَ فَاستَعِيْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ 

.خوانىر از شيطان مطرود به خدا پناه برپس چون قرآن مى
ل و ان س  نيز بايد هنگام تالوتر ادو حضور در پيشگاه کتاو خدا را رعايت نمود و آن را وسيله صعود به مرات  عالى علمر عم  

.بيشتر با قرآن قرار داد



درع معاني و مفاهيم . 3

زمينه الزمر آشنايي با زبان ادبيات عرو و مفردات الفاظ قرآن
. در صورت عدم امکان مراجعه به ترجمه ها

حَابِهِ حَدَّثَنَا مَنْ کَانَ يُيْرِ ُنَا مِنْ أَصْ: وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِي  قَالَ
أَنَّهُمْ کَانُوا يَأْخُيُونَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص عَشْرَ آيَاتٍ فَلَ ا يَأْخُ يُونَ فِ ي    
.الْعَشْ  رِ الْ  آخَرِ حَتَّ  ى يَعْلَمُ  وا مَ  ا فِ  ي هَ  يِهِ مِ  نَ الْعِلْ  مِ وَ الْعَمَ  لِ   



را از  رف ت و آن ان  که هيبت محضر پيامبر صلّى اللّه عليه و آل ه ص حابه را ف را م ى     اه 
آمدند ه حضور مىکه ب( نشينانباديه)نشستند تا اعراو داشتر منتظر مىپرسش پياپى بازمى

ر صلّى هاى پيامبها را غنيمت شمردهر از پاسخساختندر اين فرصتهايى مطرح مىو پرسش
.بردنداللّه عليه و آله بهره فراوان مى
ختل ف  بيشتر ص حابه از پرس ش پيرام ون مس ا ل م    »: فرمايدامير مؤمنان عليه السّالم مى

از دادن د منتظ ر بمانن د ت ا فرص تى پ يش آي د و يک ى        کردند و ترجيح مىخوددارى مى
دادهر اس تفاده    وش ف را  پيامبرنشينان از راه رسيدهر پرسشى نمايد و آنان به پاسخ باديه
« س رردم پرسيدم و به سينه مىآمدها مىمن در تمامى اين پيش-:افزايدهمچنين مى-.کنند
خداوند : ند فتصحابه از روى خشنودى مى»:  ويدسهل بن حنيف مىفرزند نيز أبو امامه و 

من د  ه به ره هاى خود از محضر پيامبر صلّى اللّه عليه و آل ه وس يل  نشينان را با پرسشباديه
ون د در  خدا! اى پيامبر خدا: روزى يکى از آنان حضور يافته پرسيد. شدن ما قرار داده بود

برد که آزاردهنده اس ت و م ن ب اور نداش تم در بهش ت     قرآن از درختى در بهشت نام مى
: ک دام درخ ت اس تف  ف ت    : حض رت فرم ود  ! درختى وجود داشته باشد که آزار برساند

در آيه آمده: درخت سدر که داراى خار است؛ پيامبر فرمود
.کندخارهاى آن را برآوردهر ميوه جايگزين آن مىخداوند »« فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ»

کفد شروياند و از هر ميوه هفتاد و دو رنگ مىبنابراين درخت سدرر به جاى خار ميوه مى
«ها با هم يکسان نيستندو رنگ



تفسير. 4
رحلهر در اين م. هاى قرآن در  رو تفسير آن استجامع و منسجم مفاهيم و پيامشناخت 

تدايى با استفاده صحيح از ابزارها و فراهم ساختن ميدمات الزمر شناخت ما از مرحله اب
.انجامدمند قرآنى مى يرى يک انديشه نظامرود و به شکلفراتر مى

يگرر بسيارى به سخن د. شوددر پرتو تفسيرر ارتباط معنايىِ بسيارى از آيات آشکار مى
رند و به  ياز اين از هم جدا و پراکنده بودندر بدين رو کنار هم قرار مىپيش از آياتى که

رايط و تفسير قرآن ا ر براساس ش. شودهاى جديدى زاييده مىدنبال آن مفاهيم و آموزه
س ازد ت ا ب ه   ضوابط ضرورى اين علم صورت  يردر انديش مند مس لمان را ق ادر م ى    

اى ه  در عرصه-هاى قرآن در باره مسا ل و موضوعات  ونا ون مورد نياز بشرديد اه
کن د ک ه خ ود ني ز در عرص ه     دست يابد و از سويى اين امکان را فراهم م ى -مختلف

.انديشه و عملر نمونه يک انسان قرآنى باشد
اين مرحلهر عالوه بر شناخت وار ان و ترکي  جم التر ف راهم س اختن ابزاره اى    در 

ت و ديگرى ازقبيل آ اهى از شأن نزول آياتر علوم قرآنىر علم منطقر رواي ات و س ن  
ى اس ت ت ا   درحيييت تفسيرْ نوعى تالش فک ر . يابدبرخى علوم ديگر نيز ضرورت مى

ي ن  يي ين ا ب ه . ها و طرح جامع قرآن آ  اهى ياب د  هار هدايتمفسر به وسيله آن به پيام
ب دون برخ وردارى از ابزاره اى الزم    -همانند هر تالش فک رى ديگ ر  -تالش فکرى

. رددهر ز ممکن نمى



﴾7﴿صِرَاطَ الَّيِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُووِ عَلَيهِمْ وَالَ الضَّالِّينَ 

هِمْ مِ نْ  وَمَنْ يطِعْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِک مَعَ الَّيِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَي
رَفِييًائِک النَّبِيينَ وَالص د ييِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَ

*  69نساء* 
ني و کساني که از خدا و پيامبر اطاعت کنن در در زم ره کس ا   

امبران با پي] يعني[خواهند بود که خدا ايشان را  رامي داشته 
.مانندو راستان و شهيدان و شايستگانند و آنان چه نيکو همد



بي ت عل يهم الس الم از ارزش و    آ اهى از تفسير ق رآن در نگ اه اه ل   
ده على عليه السالم نيل ش  در باره امام. اى برخوردار استجايگاه ويژه

است که وى جابربن عب دا  انص ارى را ب ه داش تن دان ش و آ  اهى      
.ستودمى

 ون ه  شما ج ابر را اي ن  ! فدايت شوم: روزى کسى از سر تعج  پرسيد
ف که خود در علم و دانش س رآمد روز  ار هس تيد   ستاييدر درحالىمى

زرگ او تفسير اين سخن خداوند ب  »: امام عليه السالم در پاسخ فرمود
:داندرا مى
: إِنَّ الَّيِى فَرَضَ عَلَيْکَ الْيُرْآنَ لَرَادُّع إِلى مَعَادٍ»

اً تو را به در حيييتر همان کسى که اين قرآن را بر تو فرض کردر ييين
« . رداند اه باز مىسوى وعده



إِنَّ الَّيِى فَرَضَ عَلَيْکَ الْيُرْآنَ لَرَادُّع إِلى مَعَاد



تدبر. 5

مفاهيم تدبر عبور از سطوح اوليه و. در آيات باالترين نوع انس و ارتباط با قرآن استتدبر 
ى که هاى ررف براى کشف حيايق پنهانى است؛ حياييظاهرى آيات و ورود انديشمندانه به اليه

.شودانديشى بر ما آشکار نمىبدون توجه و ررف
:کشد ونه به توصيف مىقرآن عظمت و بلنداى معارف خود را اين

.21/حشر. جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصد عاً مِنْ خَشيَةِ اللَّهلَوْ أَنزَلْنَا هيَا الْيُرْآنَ عَلى
م پاشيده از ه[ و]را از بيم خدا فروتن [ کوه]فرستاديمر يييناً آن ا ر اين قرآن را بر کوهى فرومى

.ديدىمى
ام نهادن در  مان  بى. اين توصيف بيانگر بزر ىر سنگينى و ررفاى معارف آسمانى قرآن است

به انوار انديشى و از سوى ديگر در  رو دل سرردنسو نيازمند ررفچنين اقيانوس ررفى از يک
ت که از روحى اس-درحيييت تدبرر جريانى فکرى. وحى و  شودن قل  بر لطايف آيات است
:فرمايدکريم در باره اهميت تدبر مىقرآن. آيدنوعى ارتباط ميان عيل و قل  پديد مى

.24/محمّد . قُلُووٍ أَقْفَالُهَاأَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْيُرْآنَ أَمْ عَلى
بر دلهايشان قفلهايى نهاده شده استف[ مگر]انديشندف يا به آيات قرآن نمىآيا 
که آن و قرآن را بياموزيد»: ها دانسته استانديشى در قرآن را بهار دلعلى عليه السالم ررفامام

«.هاستزيباترين سخن است و در آن ررف بينديشيد که بهار دل



هايشببببا  رت ترببببتهتر ربببببا ت   در دل شببببم  بببب  
كببببب   بببببجز  رت ا تاببببب ت    بببببا    بببببج   درحبببببا  

د رت كننبب    ببا  ببجز  اببا   ببه تن يشبب   ببم    بب 
 حببببببببب       د تر دردشبببببببببا  رت ت  ز    بببببببببم 

نب  كب  در تر گذر كنپس هجگاه    زي . نماين   
  ر ر ز   شببهي   ترببه   بب  شببهب پببادت   بب  ز

    ز رن    اانشا  ت  شهب    رهر ز  پجكش
ج هبببار   شبببه در  جت بببگمبببا  دترنببب  كببب  ن مبببه

گببذر تردي گانشببا   ببجتر دترد    هجگبباه  بب  زيبب 
كننبب  كبب   ببجد ت   بب ت در ز   اشبب   گببه  دل

تر  جنبببب  كبببب  شببببج رببببدارن    گمببببا   بببب  بببب  ز   بببب 
شببا  هببار ز ببن ا ببنر   ن ببجه ز  در گهششبب   
كننببب    تنببب ت  تربببها پبببس  ا ببه  بببر  ببب  نبب  

ذترنب  گها   پاها رت  ج  اك  ب پ شان    دره
  ت   بببببب تر  بببببب رت ز تدر ت  ز ببببببن ا ببببببنر رت 

كننببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب   بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم  ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 



مقاالت مرتبط با بحث انس با قرآن

اري،  مراحل انس با قرآن با تأکيد بر انديشه امام خميني، محمد تقي دي. 1

10، شماره 1390عليرضا کوهي، پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کريم، 

،  1390شرائط و موانع انس با قرآن، محمد موسوي مقدم، فصلنامه بينات، . 2
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4، شماره 1379هنر ايجاد انس با قرآن، محسن رباني، فصلنامه هنر ديني، . 3





.در مورد ايمان و اعتقادات ديني آقاي دکتر هم مطالبي را بفرماييد

:مهندس ايرج حسابي
يرينه دليل آن هم انس و الفت د. اعتيادات ميهبي در وجود آقاي دکتر حسابير ريشه اي عميق داشت

واهد و در مباحااتش به قرآن مجيد و رواياتر به عنوان ش  . ايشان با قرآن کريم از دوران کودکي بود
ال معتيد بود که طبيعتر تحت آهن گ م وزون و عرف اني خ ودر در ح      . داليل محکمر استناد مي کرد

.نيايش است

استادر همسر خويش را از خانواده روحاني ح ا ري بر زي د و فرزندانش ان را از ک ودکير مل زم ب ه      
مازمان را من و خواهرم به احترام مادرر ن. فرا يري و انجام فرايض ديني با لهجه صحيح عربي مي کرد

بل و   در سال هاي پيش از. اول با ايشان مي خوانديم و بعدا همراه با پدرمان و به لهجه صحيح عربي
ر در اول که به سن تکليف نرسيده بوديمر به خاطر نماز خواندنمان دو ريال پ اداش م ي   رفتم و ا      

 .وددر مورد روزه هم ا ر کامل روزه مي  رفتيمر پاداشمان يک تومان ب. وقت مي خوانديمر پنج ريال

آيا تقيّدشان به اجراي فرايض ديني، نمود بيروني هم داشت؟
در کالس هاي درس استادر خانم هاي دانشجو با دامنر جوراور ييه هاي بسته و روس ري ه اي   . بله

ودر م ي  شهيد دکتر مصطفي چمران که دانشجوي ايشان در دانشکده فن ي ب   . مناس ر حاضر مي شدند
ي ک رده   فت که دانشجوهاي پسر هم خودشان را مييد به پوشيدن کت در کالس آق اي دکت ر حس اب   

.بودندر به طوري که ا ر دانشجويي کت نداشتر براي ساعتير آن را قرض مي  رفت



انس با قرآنر معرفت اسالمى را در ذه ن م ا   
م ع  ب دبختى جوا . کن د تر م ى تر و عميققوى

خاطر دورى از ق رآن و حي ايق و   اسالمى به
آن کسانى از مسلمانان ک ه . معارف آن است

در فهمند و با آن انس ندارنمعانى قرآن را نمى
ه حتى کس انى ه م ک    . وضعشان معلوم است

فهمن در زبان قرآنر زبان آنهاست و آن را مى
تدبر در آيات قرآنر ب ا حي ايق  خاطر عدمبه

. يرن د ش وند و ان س نم ى   قرآنى آشنا نم ى 
رِينَ عَلَى لَن يجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِ»بينيد که آيه مى

ن را يعنى خداون د م ؤمني  -« الْمُؤْمِنِينَ سبِيلًا
ر د-زيردست و زبون کفار قرار ن داده اس ت  
ان زب  کشورهاى عربى و به وسيله مردم عرو

ش ودر ام ا ب ه آن عم ل     در دنيا خوانده م ى 
دبر در آيات قرآنر توجه و تنبه و ت.  رددنمى

.دانماندهنيستر ليا کشورهاى اسالمى عي 



پژوهش و انديشه

عوامل دورى مسلمانان از قرآن چيستف. 1

اندفهاى زند ى قرآنى از نگاه آيات و روايات کدامشاخص. 2

ى هاى اساسى تفسير قرآن و تدبر در قرآن را بررستفاوت. 3
.نماييد



قرآن( اعتبار)شناخت 



شناخت  
قرآن

سندي

يتحليل
ريشه 
اي



:شناخت قرآن
.I (شناخت سندی)شناخت موجودیت قرآن کنونی
.II (شناخت تحلیلی)قرآن ( محتوا)شناخت ماهیت
.III (شناخت ریشه ای)شناخت اصالت محتوای قرآن



:شناخت سندي
اثري که دردست ما است با  
همان اثر اوليه انطباق دارد 

(اين هماني)







:  مفروض
کتابي بوده 
است

منسوو به خداوند

منسوو به رسول خدا 

:عارضه
تغيير
تحريف به نييصه و زياده

عاري از اشتباه

عاري ازخيانت
و علم حضوري ( ص)عصمت پيامبر 

بي نيازي به 
شناخت سندي

(عصر نزول)
نزول تدريجي•
کتابت وحي•
بالغت و فصاحت و رواني وترغي  به حفظ•
يگانه متن مکتوو بودن قرآن•
تيدس قرآنر تالوت راه قرو به خدا•

(پس از عصر نزول)
(هجري25سال )جمع مصحف ها •
تهيه نسخه واحد•
نسخه از قرآن  ام8ّاستنساخ •
ارسال همراه با قاري به مکهر کوفهر بصرهر شام•

ر بحرينر يمنر مصرر الجزاير



دال ل بي نيازي
به شناخت  
سندي 

ه دريافت ب
علم 
حضوري

نزول 
تدريجي

يکتابت وح
بالغت و 
فصاحت

ن تيدس قرآ



نيازى قرآن از شناخت سندىداليل بى



فت دريا« علم حضورى»پيامبراْن وحى را به ُطرق گوناگون ازجمله . 1
كننىى   ماهيىىت ايىىم علىىم سنىىيم ا ىىت كىىه در  ن دريافىىت. كننىى مىىى

ى تىريم ترديى ، كوسى (معلىو )، نسبت به  نچه دريافت كىرد  (عالِم)
لى تصريح قر ن بر فرود م ن  يات وحى بر قلب پيامبر صى. داردروانمى

نيى  وىود گويىاى روى اد سنىيم فراينى ى در نى و  قىر نهللا عليه و  له
.ا ت

 لىه با ايم حىا  بنىا بىه تصىريح قىر ن، پيامبرا ى   صىلى هللا عليىه و
ى كه بخى  ب رگى-نسبت به دريافت و اب غ دقيق و معصومانه وحى

اى نشىان حسا ىيت ويى  - مى از ر الت  نگيم او بىه مىمار مىى
:فرماي داد؛ تاب انجاكه و اون  وطاب به پيامبرش سنيم مىمى

ََا قَ * َنىا َجْمَعىُه َو ُقْر نَىهُ إِنَّ َعلَيْ * ال ُتَحر ِك بِِه لِسانََ  لَِتْعَجَل بِىهِ  َرْأنىاُ  َفىِِ
.ُثمَّ إِنَّ َعلَْيَنا بَيَانَهُ * َفاتَّبِْع ُقْر نَهُ 
[ قىر ن]زود به حركت درنياور تىا در ووانى ن [ در هنگا  وحى]زبانت را 

.متاب دگى به ورج دهى
پى  سىون  ن را . ما ىت[ عه  ]درحقيقت گرد وردن و ووان ن  ن بر 

ووانى ن  ن را دنبىا  كىم،  ىو  توآىيح  ن [ گونههمان]برووان يم، 
.بر عه   ما ت[ ني ]



ن و  قر ن با ن و   اير كتب   مانى تفىاوت ب رگىى دامىت و. 2
؛ و ىه  ىا  نىاز  گرديى ت ريج و در طىو  بيسىت ن اينكه قر ن به

بىار  ن و  يك. ان يكبار  ناز  م  كه كتب   مانى ديگر بهدرحالى
ممكم ا ت ايم مشىكل را ايجىاد كنى  كىه نسىخه اصىلى پى  از 

هىىا مشىىتبه گىىردد، امىىا در نىى و  تىى ريجى مىى تى بىىا  ىىاير نسىىخه
يافىت اف ون بر ايم، ن و  ت ريجى  يىات، فراينى  در. گونه نيستايم

  بخ  را براى پيامبر صلى هللا عليىه و  لىه همىوار، و رونىاطمينان
بىىار  قىىر ن وىىود درايىىم. نمىىودفراگيىىرى را بىىراى منمنىىان   ىىان مىىى

:فرماي مى
ًً َكىذلِ  لِنُ َو َقاَ  الَِّذيَم َكَفُروا لَْوال ُن  َِ  َعلَْيِه الْ  َثب ِىَت ُقْر ُن ُجْملًَة واِحىَ 

.بِِه ُفَناَدك َو َرتَّْلَناُ  تَْرتِي ً 
   سرا قر ن يكجا بر او نىاز  نشى: و كسانى كه كافر م ن ، گفتن 

تىىا قلبىىت را بىىه [ تىى ريج نىىاز  كىىرديممىىا  ن را بىىه]گونىىه ا ىىتا ايىىم
.ووان يم[ بر تو] رامى و يله  ن ا توار گردانيم، و  ن را به
.ُمْكٍث َو نَ َّْلناُ  تَنِ ي ً َو ُقْر ناً َفَرْقناُ  لَِتْقَرأَُ  َعلى النَّاسِ َعلى

نىىاز  كىىرديم تىىا  ن را [ بىىر تىىو]بخىى  بخىى [ باعظمىىت را]و قر نىىى 
.ت ريج ناز  كرديم رامى بر مرد  بخوانى، و  ن را بهبه



يكىىى از اقىى امات ا ا ىىى پيامبرا ىى   صىىلى . 3
بىود هللا عليه و  له براى آبط و نگه ارى  يات ايىم

كه از همان  غاز ن و  وحى جمعى از نويسىن گان 
مىىورد اعتمىىاد وىىود را بىىراى نگىىارش صىىحيح قىىر ن 

كاتبىان»هموار  افرادى از ايم جمع كه بىه . برگ ي 
مىىىهرت دامىىىتن ، پيىىىامبر را همراهىىىى « وحىىىى
كردن  و ك   وى ا را بىه مجىرد نى و  بىر پيىامبر مى

. نگامىىتن صىىلى هللا عليىىه و  لىىه و ابىى غ  ن مىىى
وقفىه  يىات قىر ن از  غىاز بعثىت يكىى ازنگارش بى

علىىل حفىىم و مصىىون مانىى ن  ن از هرگونىىه ت ييىىر و 
.تحريف بود



كىه از  ن بىه فصىاحت و -جنبه ادبى و هنرى قىر ن. 4
و  ىاوتار  هنگىيم  يىات كىه -مىودب غت تعبيىر مىى

نوازمىىگر روا ا ىىت، سنىىان بىىر د  و جىىان مسىىلمانان 
نهاد كه با همىه توجىه و تىوان بىه فراگيىرى وتأثير مى

هىاايم وي گىى. گمامتن حفم و آبط قر ن همت مى
مىى  حفىىم و بىىه وىىاطر  ىىوردن  يىىات بىىه  ىىبب مىىى

دد و پذير گراى روان و با صرف كمتريم وقت امكانگونه
ر ب يم رو در زمانى كوتىا  در قالىب فرهنگىى فراگيىر د

، هاى تاريخىبنا به گ ارش. جامعه ا  مى رواج ياب 
« يمامىىىه»هفتىىىاد و در جنىىى  « بئرمعونىىىه»در جنىىى  

. سهارصىى  تىىم از قاريىىان قىىر ن بىىه مىىهادت ر ىىي ن 
گمىىان تثبيىىت قىىر ن در حافظىىه جمىىع ب رگىىى از بىىى

ر ن مسلمانان مانع بروز هرگونه ت يير و تحريفىى در قى
.گردي مى



. اى بسىيط و بى وى بىودجامعه  ن روز مسلمانان به لحاظ فرهنگى و  طح  واد، جامعه. 5
م  تا مسلمانان، هىم در حفىم ايىم واى غير از قر ن كتاب ديگرى يافت نمىدر سنيم جامعه

َهم والى، حافظه قىوى و ن امىتم  ىواد ووانى ن و نومىتم . هم در آبط  ن ناگ ير بامن 
م در سنىي.  بب م   بود مسلمانان فقط اط عاتشان را از را  دي ن و مىني ن كسىب كننى 

و بسىتفضايى، پيا  قر ن كه با احساس و عاطفه  نان  ازگار بود، در قلب  نىان نقى  مىى
دانسىتن  نىه  ىخم بشىر، برايشىان مقى س بىود و بىه وىود اجىاز  سون  ن را ك   وى ا مىى

 ىته  نىان پيو. دادن  حتى ي  كلمه يا ي  حرف  ن را ت يير دهن  و يىا پى  و پىي  كننى نمى
بب پيون  ايم عوامىل در عصىر نى و   ى. تر مون كومي ن  با ت وت ايم  يات به و ا ن دي مى

جىه م  پي  از  نكه بخواه  در ايم كتاب   ىمانى تحريىف را  يابى ،  يىات  ن بىه بىاالتريم در
.اى كه انكار و يا كم و زياد كردن حتى ي  حرف  ن ناممكم گرددتواتر بر  ؛ به گونه

يىل با تو عه  ريع قلمرو ا    و اقبا  سشمگير مرد  جهان به قىر ن و از ديگىر  ىو بىه دل
فاصله زياد عمو  مسلمانان از م ينه كه مرك  صىحابه و حافظىان قىر ن بىود، ايىم وطىر وجىود 

هىاى قىر ن از  ىر عمى  يىا امىتبا  د ىتخوش ت ريج در نقاط دورافتاد ، نسىخهدامت كه به
 ىىا  . منا ىىى مسىىلمانان مىىانع ايىىم كىىار مىى ت ييراتىىى مىىود، امىىا هومىىيارى و زمىىان

اى از گيىرى كميتىهمىاه  مىكل-مرك  و فىت ا ى مى-وپنجم هجرى، مهر م ينهبيست
نسىخه وظيفه اصلى ايم كميته، بر تهيىه و تى ويم. ب رگان صحابه، قاريان و حافظان قر ن بود

عنىوان محىور و مرجىع اصىلى همىه مسىلمانان در قرا ىت و واح ى از قر ن متمرك  گردي  تا به
هىىاى ايىىم كميتىىه، تعىى اد مىى  يىىا هشىىت نسىىخه بىىا تىى ش. ا تنسىا  قىىر ن ر ىىميت يابىى 

مكىه، كوفىه، بصىر ، )هماهن  با قر ن فراهم گردي  و به مراك  اصلى قلمرو ا ى مى  ن روز 
ناميى   « امىا »يىا « ا »ار ىا ، و نسىخه اصىلى  ن كىه ( ما ، بحريم، يمم، مصر و الج اير

هاى ار ىالى، يى  قىارى ممتىاز نيى  بىه به همرا  نسخه. م ، در م ينه نگا  دامته م مى
هىاى نسىخه. م  تا قرا ت صحيح قىر ن را بىه مسىلمانان  ن منطقىه بيىاموزدمراك  اع ا  مى

هاى ديگرى نگامته مى  ،م  و برا اس  ن نسخهار الى در مراك  يادم   نگه ارى مى
.گرفتدر اوتيار مرد  قرار مى



شناخت تحليلى. 2
يار دارد، در اين مرحله، پژوهشگر بر آن است تا به مطالب و محتواى کتابى که در اخت

سذائل  آگاهى يابد و نسبت به هدف، پيام، سبک بيذان و شذيوه برخذورد ايذن ااذر بذا م      
علمذى  بنيادين جهان، انسان و جامعه به شناخت درستى برسد و بدين رو عيار و ارزش

.و محتوايى آن کتاب نيز برايش روشن گردد
ائلى در باب شناخت تحليلى قرآن بايد دانست که قرآن مجموعذا  مشذتمل بذر چذه مسذ     
راى است و از سويى آن مسائل چگونه و با چه سبکى عرضه شده است؟ طرح قرآن بذ 

لف هاى مختهاى قرآنى در زمينهها و برهانرساندن آدميان به سعادت چيست؟ استدالل
نمايانذد، منطبذب بذر    چگونه اسذت؟ آيذا تصذويرى کذه قذرآن از هسذتى و جهذان مذى        

يذک  هاى عقل سليم است؟ آيا چون قرآن اساس و نگهبان ايمان است و پيامشدريافت
نکه به عکذس  داند که بايد در برابرش بايستد، يا ايپيام ايمانى است، عقل را رقيبى مى

د؟طلبهمواره به عقل به چشم يک حامى و مدافع نگريسته، از نيروى آن يارى مى
ا را بذا  گردد، مذ ها و صدها پرسش ديگر که ضمن شناخت تحليلى مطرح مىاين پرسش

مذان و  گمان شناخت تحليلى قرآن اسذاس و زيربنذاى اي  بى. سازدماهيت قرآن آشنا مى
ه در دهنده رفتار و اخالق مسلمانان در زندگى فردى و اجتماعى است؛ شناختى کجهت

.يابدپرتو تفسير روشمند اين کتاب آسمانى تحقب مى



اىشناخت ريشه. 3
نيکى يز بهاش اابات شد و محتواى آن نپس از آنکه درستى انتساب يک اار به پديدآورنده

.شودمورد بررسى قرار گرفت، مرحله جديدى از شناخت آغاز مى
هذاى  هکوشد تا روشن نمايد آيا مطالب، محتوا و انديشدر اين مرحله، پژوهشگر همواره مى

شذه  اش تراوش يافتذه، يذا آنکذه برآمذده از اندي    شده در کتاب از انديشه پديدآورندهمطرح
ديگران است؟

دقت شناخته بهچنين شناختى فرع بر شناخت تحليلى است؛ بدين معنا که تا محتواى يک اار
.اى آن نخواهد رسيدنشود، اساسا  نوبت به شناخت ريشه

اريخى در بررسى و شناخت قرآن، پس از مطالعه تحليلى آن نوبت به مقايسذه و شذناخت تذ   
آن هاى ديگذر با آاار علمى و کتاب( با همه آنچه دارد)در اين مرحله بايد قرآن را . رسدمى

يذل  بايذد همذه شذرايط ازقب   در اين سنجش مذى . هاى ميهبى مقايسه نمودويژه کتابزمان به
... ر و هاى باسذواد  آن عصذ  جزيره عربستان با دنياى آن روز، تعداد انسانميزان ارتباط شبه
هاى ديگذر  سپس بايد ارزيابى کرد که آيا آنچه در قرآن آمده، در کتاب. در نظر گرفته شود

نيز هست و اگر آمده، به چه نسبت؟
باشذد  قل مىهاست، اقتباسى است، يا آنکه مستهمچنين آيا آن مطالبى که مشابه ساير کتاب

شود؟داده در آنها مىهاى رخو حتى باعث تصحيح اغالط و روشن کردن تحريف



و  اصطالحى است درباره مسايلى مرتبط باا ناخا ت قارآ  ئ نا « علوم قرآنى
آ  اسات هاع علاوم « معاار  قرآناى»ئ « علاوم قرآناى»فار  مااا  . مختلف آ 

قرآنى بحثى بارئنى اسات ئ باع درئ  ئ محتاوار قارآ  اب  خباع ت ساارر هاارر
ندارد، اما معار  قرآناى هاامال باا مطاداو درئناى قارآ  ئ محتاوار آ  سار ئ هاار 

.رئددانتع ئ يك نوع ت سار موضوعى بع نمار مى
نااده در قاارآ  را اب حااا  معااار  قرآنااى يااا ت سااار موضااوعى، مساااي  مطاار 

راسر بدين ترتاو هع آيات مربوط بع يك موضوع را اب س. هخدمحتوايى بررسى مى
آياد هاا باع دسات ماى ا گرد آئرده ئ در مورد آ  چع هع اب مجماوع آ قرآ  در يك
گرچاع در . گويد، مشرئط بر آ  هع اب محدئده دالدت قرآناى فراتار نارئدسخن مى

شهاد ت سار موضوعى گاه ضرئرت دارد بع نواهد عقلى ئ نقلى ديگرر ناز است
نود، ئدى بحا  هاامال قرآناى اسات ئ تخهاا اب ديادگاه قارآ  ماورد بررساى قارار 

معاار  »هاايى را هاع  خباع اين مطلو بدين  هت اهمات دارد هع بح . گاردمى
خاد دارند ئ احاانا در هخار داليا  عقلاى ئ نقلاى باع آياات قارآ  نااز اسات« اسالمى

. دا نود« ت سار موضوعى قرآ »يا « معار  قرآنى»هخخد، اب مى
هار مقدماتى بارار ناخا ت قارآ  ئ باى بارد  باع نا و  بح « علوم قرآنى»

در علوم قرآنى مباحثى چو  ئحى ئ نزئل قرآ ، مادت ئ ترتااو. مختلف آ  است
ا، هانزئل، اسباب ادخزئل،  مع ئ تأداف قرآ ، هاتبا  ئحى، يكسا  هارد  محاحف

بااادايق قراتااات ئ مخشااأ ا ااتال  در قراتاات قاارآ ، حجااات ئ عاادم تحريااف قاارآ ، 
مطاار  ... مسااأدع نساا  در قاارآ ، بااادايق متشااابهات در قاارآ ، اعجاااب قاارآ  ئ 

در اند هع هريك اب ايان مسااي اب اين  هت علوم را بع صاغع  مع گ تع. باندمى
نااود ئ لادبااا ارتباااط دارد ئ علمااى  اادا نااخا تع مااى ااود اسااتقالل چااارچوب 

ياك دااا مااا  مسااي  علاوم قرآناى نوعاا. تخگاتخگى ماا  اين مساي  ئ ود ندارد
هاا ضارئرر گاردد، دااا هار نظم طباعى برقارار ناسات تاا رعايات ترتااو مااا  آ 
.مس لع  دا اب مساي  ديگر قاب  بح  ئ بررسى است
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تغيير



وحياىن بودن الفاظ قرآن. 1

نند حمتواى آن را نيز مها« الفاظ قرآن»ابتدا بايد بدين پرسش پاسخ داد كه آيا خداوند 
رسيده، تنها حمتواى بر پيامرب صلى اهلل عليه و آله وحى كرده، يا آنكه آنچه به پيامرب

ه وحى بر آن حمتوا قرآن است و الفاظ و ساختار تركيىب آن توسط خود پيامرب و يا فرشت
؟پوشانده شده است

ند و حمتواى ديدگاه عموم مسلمانان از آغاز بر اين بوده است كه قرآن با مهه معارف بل
 اسالم صلى هاى كالمى موجود، بر پيامربها و تركيبها، مجلهآمساىن خود در قالب واژه

دميان و خالق عنوان واسطه ميان آاهلل عليه و آله نازل گرديده و پيامرب نيز تنها به
.هيچ كاسىت و فزوىن ابالغ منوده استهسىت، اين پيام را دريافت و ىب

مثابه ت كه بهاين باور از چنان پشتوانه برهاىن و تأييدات قرآىن و رواىي برخوردار اس
يارى نيز بر در ميان مسلمانان مورد قبول قرار گرفته و انديشمندان بس« ضرورى دين»

اندآن متفق



برخي دالئل وحياني بودن الفاظ قرآن

قرآن آشکارا خود را سخن خدا معرف ى نم وده   . 1
و ان احد من المش رکين اس تجارع ف اجره    .) است

وين ده  نسبت دادن سخن به  ( حتي يسمع کالم ا  
هر آن در صورتى منطيى و معيول اس ت ک ه  وين د   
ل خود در انتخاور تنظيم و چي نش کلم ات و ش ک   

ا هار ني ش اص لى ر  دادن به ساختار و ترکي  جمله
.  برعهده داشته باشد



ديع و بخش بزر ى از اعجاز قرآن به ساختار ظاهرى متنر سبک ب. 2
ي ر  نظفص احت و بالغ ت ب ى   .   ردد فرد آن بازمىاسلوو منحصربه

ظر نا-که از ديرباز بخشى از وجوه اعجاز قرآن به شمار آمده-قرآن
.به الفاظر عبارات و ساختار ظاهرى متن قرآن است

ک  ه همگ  ان را ب  ه آوردن مِا  ل ق  رآن   -«تح  دى»پي  ام آي  ات  
لهى از زاويه ساختار ظاهرى متن اين است که ا ر در ا-خوانندفرامى

ي در  هاى مشتمل بر معارف بلن د ق رآن تردي د دار   بودن الفاظ و قال 
ه ايى مش ابه اي ن الف اظ و     براى اثبات مدعاى خود الف اظ و جمل ه  

ن اين تحدى و عجز مش رکان از س اختن و پ رداخت   . عبارات بياوريد
بک کالمى همانند قرآن بيانگر آن است که ساختار ظاهرى متن و س  

بيانى قرآن نيز از سوى خداوند است و ذه ن و زب ان ه ين انس انى    
دخي ل   ي رى آن در شکل( حتى شخص پيامبر صلى ا  عليه و آله)

. نبوده است



.روشنى بر وحيانى بودن الفاظ و ساختار متن عربى قرآن داللت دارندآيات بسيارى از قرآن به. 3

:بخشى از اين آيات بدين قرارند

.  وَ إِنَّهُ فى أُمِّ الْک تابِ لَدَيْنَا لَعَلىٌّ حَک يمٌ* إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنا  عَرَبِيّا  لعَلَّکمْ تَعْق لُونَ

 و به نزد ما سخت واال[ لوح محفوظ]آن را قرآنى عربى قرار داديم، باشد که بينديشيد و همانا که آن در کتاب اصلى ما 
.پرحکمت است

.  إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنا  عَرَبِيّا  لَعَلَّکُمْ تَعْق لُونَ

. ل لْمُحْس ن ينَإِمَاما  وَ رَحْمَة  وَ هيَا ک تَابٌ مُصَدِّقٌ ل سَانا  عَرَبِيّا  ل يُني رَ الَّي ينَ ظَلَمُوا وَ بُشْرَىم ن قَبْل ه  ک تَابُ مُوسىوَ 

کننده ديبکتابى است به زبان عربى که تص[ قرآن]رحمتى بود؛ و اين [ مايه]پيش از آن، کتاب موسى، راهبر و [ حال آنکه]و 
.اى باشداند هشدار دهد و براى نيکوکاران مژدهاست، تا کسانى را که ستم کرده[ آن]

.دخالت پيامبر در ساختار ظاهرى قرآن و تبعيت محض او از وحى الهى داللت دارندديگرى نيز آشکارا بر عدمآيات .

:حال دو نمونه از اين دسته آيات

.  إِلَىَّىقَائِ نَفْس ى إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَلْقَالَ الَّي ينَ ال يَرْجُونَ ل قَاءَنَا ائْت  بِقُرْآنٍ غَيرِ هيَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَکُونُ ل ى أَنْ أُبَدِّلَهُ م ن ت 

:بگو« .قرآن ديگرى جز اين بياور، يا آن را عوض کن»: گويندآنانکه به ديدار ما اميد ندارند مى

«.کنمشود پيروى نمىجز آنچه را که به من وحى مى. مرا نرسد که آن را از پيش خود عوض کنم»

.  إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَى* وَ مَا يَنط بُ عَنِ الْهَوَى

.شود نيستجز وحيى که وحى مىگويد اين سخن بهو از سر هوس سخن نمى



ر تمايز دليل ديگر بر وحيانى بودن الفاظ و عبارات قرآن. 4
لى ا  آشکار ساختار ظاهرى متن قرآن با سخنان پيامبر ص

کاوى شناس ررفعليه و آله است؛ تمايزى که بر هين سخن
علي ه و  اعراو عصر پيامبر ص لى ا  . پنهان نبوده و نيست

ها با آن حضرت معاشرت نمودهر با س خنان وى آله که سال
قرآن از آشنايى کامل داشتندر پس از شنيدن نخستين آيات

-ن بلن د يکباره خود را با اقيانوسى از مضاميزبان ايشانر به
ه اى  مرات   برت ر از قال     در قال  الف اظ و اس لوبى ب ه   

مواجه ديدند و آشکارا بر الهى ب ودن آن اعت راف  -انسانى
.  نمودند



ه معارف و محتواى قرآن از چنان عظمت و ررفايى برخوردار است که احاط. 5
کامل بر همه آنها و قراردادنشان در قال  الف اظ و عب اراتى ک ه آن مع ارف را     

وح ى  قرآن در عظم ت و س نگينى  . برتابندر فراتر از توان و قدرت انسان است
: ويدچنين مى

. إِنَّا سنُلْيِى عَلَيْکَ قَوْلًا ثَيِيلًا

.کنيمدر حيييت ما به زودى بر تو  فتارى  رانبار اليا مى
ر انس انها  از سوى ديگرر پيامبر صلى ا  عليه و آله را نيز انسانى همانن د س اي  

لُکمْ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَش رٌ مِ اْ  »: کند که خداوند بر او وحى نازل کرده استمعرفى مى
« .إِلَىَّ أَنَّمَا إِلهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌيُوحَى

ر ش رح  هاس تر در اث   پيامبر صلى ا  عليه و آله که انسانى همانند ساير انسان
صدر  و طهارت از هر ونه پليدى و ناپاکىر تنها قادر اس ت وح ى را ب ا هم ه     

ررفاى آن دريافتر و بدون هين کاستى و فزونى به آدميان ابال  نمايد



ه اى ذات ى اي ن    قرآن يکى از ويژ  ى ررفاي نامحدود 
وايات اين ويژ ى که در ر. آيدکتاو آسمانى به شمار مى

ت ياد شدهر چنان مورد عناي  « بطون»و « بطن»از آن به 
ل يهم  بي ت ع و تأکيد پيامبر صلى ا  عليه و آل ه و اه ل  

مندان السالم قرار  رفته که بنا به اظهار جمعى از انديش  
ازجمل ه رواي ات مت واتر ش مرده     « روايات بطن»دينىر 
برخوردارى ي ک س خن ي ا م تن مکت وو از      . شوندمى
ب ر  ر به اين معناست که آن سخن يا متن ع الوه «بطون»

رى کندر مفاهيم و مطال  ديگآنچه با ظاهرش عرضه مى
ا ت وان آنه   را نيز در خود دارد که با سازوکارى ويژه مى

.  را استخراج کرد



ظه  ر هم  ان معن  اى »
ظاهر و ابتدايى اس ت 
ک  ه از آي  ه ب  ه دس  ت 

آيد و بط نْ معن اى   مى
نهفت  ه در زي  ر ظ  اهر 
اس  تر چ  ه آن معن  ى 

....  تر يکى باشد يا بيش



منبع قدسى و پديدآورنده قرآنر فوق زمان و مک انر ص اح   
ر از هاى آن اس ت پايان و محيط بر همه هستى و پديدهعلم بى

رو کالم او فراتر از زمان و مک ان و دربردارن ده مع انى و    اين
س م  مفاهيم بسيار است و اين همان چيزى است ک ه ب ا مکاني  
ديت بطونر در آيات قرآن صورت عملى يافته و قرآن را به اب

.سررده است
 ظواهر رغم ثبات و تغييرناپييرىِاند که علىآيات قرآن چنان

آورند و به تناس  الفاظ آنر معانى متکاملى را تاو مى
وان تپيشرفت دانش انسانىر معانى جديدى را از آن آيات مى

شودر  به عبارت ديگرر هرچه بر دانش بشر افزوده مى. دريافت
کار هايى از آنچه در قرآن تعليم شده استر بر انسان آشجلوه
شود مى



ن باقر عليه السالم بطون ق رآن را رم ز اب ديت ق رآ    امام
:کندشمردهر قرآن را به خورشيد و ماه تشبيه مى

در ب اره  باقر عليه السالماز امام:  ويدبن يَسار مىفُضَيْل
:اين روايت سؤال کردم

ما مِنَ اليرآنِ آيةٌ الَّا وَ لَهَا ظَهْرٌ و بَطْنٌ
باشدر مگر آنکه ظاهر و اى از قرآن نمىهين آيه]/ 

اهر ظ: امام عليه السالم در پاسخ فرمودند[. باطنى دارد
قرآن همان نزول آنر و باطن قرآن تأويل آن است؛  
يافته  برخى از قرآن تحيق يافته و برخى هنوز تحيق ن

است؛ قرآن همانند خورشيد و ماه همواره در حال  
. جريان و پرتوافشانى است



(مانا ي قر ن)ربط اب يت و ت يير 

ژرفاي قر ن

پيو تگي 
قر ن و عترت

اجتهاد
روممن 



هايى از ژرفاى قر ننمونه

:فرماي ها مىب رگ در نهى از پر ت  بتو اون  
واعب وا اهللا و التشرکوا به ميئا

ممنوعيت بت 
پرستي

ممنوعيت اطاعت
از غيرخدا

ممنوعيت  
هواپرستي

ممنوعيت غفلت
از خدا

بطن اول

مبطن سوبطن دوم





خداوند براى متوجه نمودن منکران معاد به قذدرت بذى  
ان، پايان خود در برپاساختن قيامت و زنده کردن مردگذ 

:فرمايدچنين مى

الَّي ى جَعَلَ لَکُمْ م نَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَذارا  فَذذِذَا أَنْذتُمْ م نْذهُ     
(80-يس). تُوق دُونَ

ن همو که برايتان در درخت سبزفام اخگر نهذاد کذه از آ  
.افروزيدآتش مى[ چون نيازتان افتد]





آي د؛ يعن ى ق درت    اين آيه همان معنايى است ک ه از ظ اهر آن برم ى   اليه نخست 
وختن ها از آن براى برافرخداوند بر قراردادن آتش در درخت سبز و استفاده انسان

.اين اليه براى آشنايان به لغت عرو آشکار است. آتش
ر از ها رايج بود که براى افروختن آتشعرواعصار قديم در مياندر آيهر اليذه دوم  

يدر رويهاى حجاز مىکه در بيابان« عِفار»و « مَرْخ»نام چوو درختان مخصوصى به
ن دادن د و دوم ى را روى آ   ونه که اولى را در زير قرار م ى کردند؛ بديناستفاده مى

.کردندزدند و با جرقه توليدشده آتش روشن مىمى
ان اف روزى منحص ر ب ه چ وو درخت      آيه اين است که خاصيت آتشتر اليه عميب

نيستر بلکه اين خاصيت در همه درختان و اجسام ع الم وج ود  « عفار»و « مرخ»
اه ب ه هم ين دلي ل       . ر حتى در درخت ان س بز  (ا رچه در آن دو بيشتر است)دارد 
ده د ک ه عام ل آن وزش ش ديد     ها روى مىهاى بزر ى در دل جنگلسوزىآتش

زش هاى درختان را محکم به هم کوفته و با ايجاد جرقه و وبادهايى است که شاخه
ياست که ب ر  اين همان الکتريسيته نهفته در دل اش. بادر دامنه آتش توسعه يافته است

. ردداثر اصطکاع آشکار مى



ه اى  هاى پيشين اين است که يک ى از کار اليهتر از همه اليه عميباما 
. اس ت « س لولز نب اتى  »از ه وا و س اختن   «  يرىکربن»مهم  ياهانر 

را از ه وا  «   از ک ربن  »هاى درخت ان و  ياه ان   توضيح اينکه ياخته
را در کنن د و س رس ک ربن   اش اکسيژن آن را آزاد م ى  رفتهر با تجزيه

. ازندسخود نگاه داشتهر با ترکي  آن با آور چوو درختان را از آن مى
زاد از آنجاکه هر ترکي  شيميايى بايد يا انررى را ج يو و ي ا آن را آ  

ن ررى  عنوان ا يرىر از  رما و نور آفتاو بهکندر درختان در عمل کربن
ررى کنند و همين امر سب  ذخيره شدن مي دارى از ان   فعال استفاده مى

ش ود ت ا ب ه هنگ ام س وختنر ان ررى       آفتاو در چوو درخت ان م ى  
ز اي ن خ ود ن وعى رس تاخي    . شده آزادر و  رما و نور توليد شودذخيره

و قدرت است که خداوند در اين آيه به بيان آن پرداخته است تا بدين ر
خود را در برپايى قيامت اعالم نمايد



لي ت  ظرفيت نامحدود قرآن که برآمده از بطون آن استر در صورتى ک ه ب ه فع  
ؤمن ان  برسد و متناس  با نيازهاى زمان تفسير  رددر ب ا زن د ى و نيازه اى م   

ايسته هاى  ونا ون پاسخى شکند و به حاجات آنان در عرصهارتباط برقرار مى
.دهدمى

-ک ريم رآنمنظور تبيين و تفسير آيات منظور نگرددر قچنانچه سازوکارهايى به
  ى  ت رين ويژ اص لى -در عين تيدس و عظمت و برخوردارى از معارف بسيار

ود به دهد و بدين رو از وربخشى را از دست مىخودر يعنى هدايتگرى و معرفت
.ماندعرصه زند ى آدميان بازمى

و حال بايد ديد براى اين منظور در کنار ق رآن ک دام س ازوکارها تعبي ه ش ده     
ده را  يرى مؤمنان از آنها نيز چگونه اس تف اهمي ت مطل   يادش     کيفيت بهره

:على عليه السالم دريافتتوان از اين سخن اماممى
نْ هيا اليرآُن ِإنَّما ُهَو َخطٌّ مسطوٌر بَ يَْن ال دَّفَتَيِْنر لَ ايَنِْطُق بِلِس اٍن َو البُ دَّ ل ه مِ        

.تَرجُمانٍ
د و شده ميان دو جلد است؛ زبان ندارد ت ا س خن بگوي    اين قرآنر خطى نوشته

.نيازمند کسى است که آن را به سخن درآورد



ت رين  لىمنظور تبيين و تفسير صحيح ق رآنر نخس تين و اص    به
. تاس  « پيوند جاودانه و نا سستنى ق رآن و عت رت  »سازوکارر 

ار تشريع اصل امامت در ق رآن درحييي ت بي انگر اي ن س ازوک     
له در توجه بنيادى است و توصيه مکرر پيامبر صلى ا  عليه و آ

 ى دادن مسلمانان به اين پيوند نيز از اهميت فراوان آن در زن د 
:مؤمنان حکايت دارد

ا دو م ن در مي ان ش م   : پيامبر رامى صلى ا  عليه و آله فرمود
ر  ز  بها را ترع کردم که ا ر بدانها تمسک جويي در ه چيز  ران

پس از من به بيراهه نخواهيد رف ت؛ يک ى از آن دو از ديگ رى   
اى هش د که ريس مان کش يده  [ قرآن]/ کتاو خدا : تر استبزرگ

.بيتمعترت منر اهل[ ديگرى]است از آسمان به زمين و 



ما دو من در ميان ش: پيامبر رامى صلى ا  عليه و آله فرمود
در بها را ترع کردم ک ه ا  ر ب دانها تمس ک جويي      چيز  ران

ز هر ز پس از من به بيراهه نخواهيد رفت؛ يک ى از آن دو ا 
ک ه ريس مان   [ ق رآن ]/ کت او خ دا   : تر استديگرى بزرگ

منر عترت[ ديگرى]اى است از آسمان به زمين و شدهکشيده
.بيتماهل

ه آ اه باشيد که آن دو هر ز از هم جدا نخواهند شدر تا آنک  
  اي ن س خن پي امبر ص لى ا    . کنار حوض بر من وارد شوند

ه ش هرت يافت هر ازجمل    « ح ديث ثَيَلَ يْن  »عليه و آله که به 
نظ ر  سنت ب ر اعتب ار آن اتف اق   رواياتى است که شيعه و اهل
.  اندداشتهر به تواتر آن را نيل کرده



: ويددر باره اين حديث مى-سنتاز عالمان برجسته اهل-حجر هيتمىابن
:اندردهبيست و چند نفر از صحابه آن را روايت ک[ و]براى حديث ميکور طرق بسيارى است 

د و ان  برخى از آنان اين حديث را در سفر حجةالوداع و در روز عرفه از وى شنيده و نيل کرده
.انددهبرخى آن را در زمان بيمارى پيامبر و در حضور جمع زيادى از صحابه شنيده و نيل کر
ان د و   روهى ديگر آن را در ماجراى بزرگ و فرام وش ناش دنى غ ديرخم از پي امبر ش نيده     

اى طا فر خطبهاند که پيامبر صلى ا  عليه و آله پس از باز شت ازباألخره  روهى ديگر  فته
رآن و على عليه الس الم در ب اره پيون د ق     امام. ايراد کرد و در آنر حديث ثيلين را بيان فرمود

:فرمايدعترت مى
ر داشت و ما را ب ر خلي ش   واه ق رار داد و د    خداوند تبارع و تعالى ما را پاکيزه نمود و نگه

زمينش حجت نهاد و ما را همراه با قرآنر و قرآن را همراه با ما قرار داد؛ نه م ا از ق رآن ج دا    
ر على عليه السالم در جايى ديگر ق رآن را منه اى عت رت   امام. شويم و نه قرآن از ما جدا شود

ه سعادت آيد و مؤمنان را به راخواند که با پيوند آن با عترتر به نطق در مىمى« کتاو صامت»
:کندهدايت مى

.هيا کتاوُ اللّهِ الصَّامِت و أَنَا الْمُعب ر عَنْه فَخُيُوا بِکِتَاوِ اللَّهِ النَّاطِقِ
ناطق خ دا  کنم؛ پس به کتاومى[ تبيين]/ اين قرآنر کتاو خاموش خداست و من آن را تعبير 

.تمسک جوييد



فلسفه پيوند قرآن و عترت



بنا به -با ختم نبوتر نزول وحى خاتمه يافتهر اما اعتبار و حجيت وحى قرآنى
اي ن ج اودانگى و اب ديت ق رآن از     . تا ابد ب اقى اس ت  -باور همه مسلمانان

سور و ظهور نيازهاى جديد در عرصه حيات فردى و اجتماعى مؤمنان از يک
ديگر سوىر حضور مفسران آ اه به اسرار و ررفاى وح ى را در کن ار ق رآن   

.بخشدها ضرورت مىبراى همه زمان
و نا سستنى پيوند هميشگى»در انديشه بنيادين شيعهر اين ضرورت حياتى در 

ه به تشريع تحيق عينى يافته و خطوط کلى آن نيز در آياتى ک« قرآن با عترت
 عليه و اند و همچنين در سخنان  رانبهاى پيامبر صلى ا اصل امامت پرداخته
.آله ترسيم شده است

ى با تشريع اصل امامت و در پرتو پيوند ق رآن و عت رتر آي ات ص امت وح      
د ى آيند و ب دين رو زن   متناس  با موضوعات و مسا ل جديد به نطق در مى

همواره با اين پيوند مبارعر قرآن. يابدآدميان از موهبت وحى رنگى ديگر مى
به ره  در حال نازل شدن است و هين عصرى و نسلىر از وح ى آس مانى ب ى   

.ماندنمى



ر قرآن در عصر نزول که شرايط فرا يرى وحى در جامعه مسلمانان کاملًا فراهم بود
ر ب ه  دارى اي ن مس ئوليت خطي    شخص پيامبر صلى ا  عليه و آله را براى عه ده 

:مسلمانان معرفى نموده است
.وَ أَنزَلْنَا إِلَيْکَ اليِّکْرَ لِتُبَيّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَکَّرُونَ

ان نازل و اين قرآن را به سوى تو فرود آورديمر تا براى مردم آنچه را به سوى ايش
.توضيح دهىر و اميد که آنان بينديشندشده است

ين و تفس ير  هاى اصلى همه پيامبران تبيکريم يکى از مسئوليتاساساً در نگاه قرآن
:خوانيماى مىکه در آيهوحى بوده است؛ چنان

.وَ مَا أَرْسلْنَا مِن رَسولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَي نَ لَهُمْ
نان بي ان  براى آ[ حيايق را]و ما هين پيامبرى را جز به زبان قومش نفرستاديمر تا 

.کند
آيدر اين است که اولً ا وح ى آس مانى در هم ه ادوار      ونه آيات برمىآنچه از اين

ان وح ىر  فهم پيامبران و مخاطبشده و قابلتاريخى خودر با زبان و وار ان شناخته
ت نازل شده است و دوم اينکه همواره يک عنصر انسانى در کن ار وح ىر مس ئولي   

ز برعهده داشته تعليم و تبيين و به عبارتى شفاف ساختن ابعاد  ونا ون وحى را ني
.است



ثمرات پيوند قرآن و عترت



ل جدي د  تبيين و تفسير صحيح آيات قرآن متناس  ب ا نيازه ا و مس ا    .1
مسلمانان و جامعه اسالمى؛

در غياو مند به مفاهيم وحىآموزش شيوه صحيح براى دستيابى ضابطه.2
عترت؛

ال آورد ارزشمند را به دنب  رهبرى سياسى جامعه اسالمى که خود دو ره.3
:دارد
اربردى بخش بيت عليهم السالمر به تبيين دقيق و کرهبرى سياسى اهل.يک

ف انجامد؛ آن هم آياتى که ناظر ب ه ش ئون مختل    بزر ى از آيات قرآن مى
.جامعه دينى است

بي ت عل يهم الس الم رهنموده اى قرآن ى ب راى      با رهبرى سياسى اهل.دو
ه ک ار  رفت   محورر در کمال دقت و اطمينان بهساختن جامعه الهى و ارزش

.رسندشوند و درنتيجه همگان به کرامت انسانى خود مىمى
وه عن وان اس وه نيک و و جل     به-«انسان کامل»تأمين حضور هميشگى .4

.در ميان آدميان-جمال حضرت حق



اجتهاد روشمند در قرآن



ى کل  من دى از ق رآن ب ه   آيا در غياو عترت عليهم السالم راه براى به ره 
ي ا  بن ددر  ردد و در نتيجه وحى از زند ى آدميان رخت برمىمسدود مى

ى شده تا در بينآنکه عالوه بر سازوکار پيشينر سازوکار ديگرى نيز پيش
وم آس مانى مح ر  چنين وضعيتى آدميان و جامعه انسانى از فيض وح ى 

له و عترت کريمر پيامبر رامى صلى ا  عليه و آنگردندف همچنين آيا قرآن
ه اى الزم  بينى کرده و هدايتپاکش عليهم السالم چنين شرايطى را پيش

اندفرا ارا ه داده
دقت در آيات قرآنر رهنمودهاى پي امبر رامى ص لى ا  علي ه و آل ه و    

ن بيت عليهم السالمر م ا را ب ه س ازوکار ديگ رى ني ز رهنم و      تعاليم اهل
.و خردورزى در آيات وحى است« اصل اجتهاد»سازد که آن مى

ي اد ک رده و مؤمن ان را ني ز ب ه آن     « تفيه در دين»قرآن از اين اصل به 
:ترغي  نموده است

فَةٌ لِيَتَفَيَّهُوا وَ مَا کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا کافَّةً فَلَوْ ال نَفَرَ مِن کلِّ فِرْقَةٍ مِنهُمْ طا 
.فِى الد ينِ وَ لِيُنيِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيهِمْ لَعَلَّهُمْ يحْيَرُونَ



اى ک ه  ونه به اين معناست که کسى در طل  چيزى باشدر به« تفيه»
ن اى  به مع« تفيه در دين»از اين رور . در آن تمحض و تخصص يابد

.فرا رفتن دين به صورت تخصصى است
جمعى به جهاد نه ى نم وده و از   اين آيهر مؤمنان را از عزيمت دسته

يز زمان با عزيمت  روهى براى جهادر جمعى نآنان خواسته است هم
له رسند ت ا  منظور تفيه در دين به حضور پيامبر صلى ا  عليه و آبه

  پس از مراجعت به سوى قوم خويشر پيام وحى را ب ه آن ان اب ال   
.هاى خداوند بيم دهندکردهر آنها را از سرپيچى از فرمان

در آي ه ب االر   « جه اد »و « تفي ه در دي ن  »از معادل ق رار   رفتن   
در حف ظ و  « اجته اد روش مند  »ت وان ب ه ني ش مه م     روشنى مىبه

حراست از مرزهاى انديشه دين ى و مع ارف ن او وحي انى واق ف      
. رديد



ورزى همگى از اهميت اجته اد و خ رد  « تدبر»و « تفکر»ر «تعيل»تأکيد قرآن بر 
.در حيات جاودانه قرآن حکايت دارد

وج ود  بيت عليهم السالم ازالبته در همان زمان نيز برخى از شا ردان مکت  اهل
يهم السالم با پرسيدند ا مه علمى-براى تبيين و تشريح قرآن-سازوکارهاى ديگر

ر دي ن  انديش ى د و ررف« تفي ه »تمسک به قرآنر توجه آنان را به اصل بني ادين  
:اندمعطوف ساخته

ه ب راى  زمانى ک: صادق عليه السالم عرض کردمبه امام:  ويدبن شعي  مىيعيوو
ر مردم بايد چگونه عمل کنندف ام ام علي ه   [از دنيا برود]/ اى رخ دهد امام حادثه

:به سخن خداوند عمل نمايند: السالم فرمود
ه س وى   اه که ب  منظور تفيه در دين کوچ کنند تا آنبايد از هر فرقهر  روهى به»

يه الس الم  امام عل« .قوم خويش باز شتندر آنان را بيم دهند؛ باشد که آنان بترسند
ل هستندر که در حال تحصياندر تا زمانىآن  روهى که براى تفيه کوچ کرده: فرمود

.اند نيز معيورند تا آنان به سويشان باز ردندمعيورند و  روهى که مانده



مقاالت پيشنهادي براي مطالعه

ظهر و بطن قرآن، حسين هاشمي، فصلنامه پژوهشهاي قرآني، . 22و21، شماره 11379

فرق ميان تفسير و تأويل و ظهر و بطن قرآن، محمدهادي معرفت، فصلنامه بينات، . 6، شماره 21374

بررسي کالمي اليه مندي معرفتي و داشتن ظهر و بطن قرآن، کمال نادري، فصلنامه پژوهشهاي اعتقادي. 3

12، شماره 1392کالمي،

نقش اهل بيت و صحابه. 20، شماره 1382در تفسير قرآن، حسين محمديان،  گاهنامه رواق انديشه، 4

نگاهي به روش شناسي تفسير امامان عليهم السالم، محسن قائم پور، فصلنامه قبسات، . 29، شماره 51382

البيان جلوه اي از اجتهاد روشمند در تفسير قرآن، محمد خامه گر، فصلنامه پژوهشهاي قرآني، . 53،شماره 61387

بازپژوهي در معناشناسي تفسير، منصور پهلوان، قاسم درزي، فصلنامه سراج منير. ال سوم، ، س(دانشگاه عالمه)7

10، شماره 1392

علل نيازمندي به تفسير قرآن، عباس افضلي، فصلنامه رشد، . 25، شماره 81388



دانش تفسير



برخي مفسران در مقدمه کتاب خود به علم تفسير پرداخته اند
فن  7مهم ترين کتاب شيعي در اين زمينه مجمع البيان مرحوم طبرسي است وي در 

:اين مباحث را مقدمه تفسير مجمع البيان آورده است
در تعداد آيات قرآن و فائده شناحتن آن: فن اول
در اسامي قراء و اختالف قرائات: فن دوم
در معناي تفسير و تأويل: فن سوم

در بيان اسامي قرآن: فن چهارم
در بيان مختصري از علوم قرآن مانند محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ: فن پنجم
اخبار در فضيلت قرآن و اهل آن: فن ششم
... مستحبات براي خواننده قرآن مانند صوت خوش و : فن هفتم



ل از م اده  شناسىر مصدر باو تفعيبه لحاظ لغت« تفسير»واره 
« سْرْفَ»و ( ثالثى مزيد)« تفسير»دو واره . است« ر-س-ف»
ي ان  به معناى روشن نمودنر پ رده برداش تن و ب  ( ثالثى مجرد)

ارر آن کريم تنها يک بدر قرآن« تفسير»واره . کردن آمده است
وَ ال »: ک ار رفت ه اس ت   اش ب ه هم در همين معن اى وار  انى  

راى ت و  و ب  :يَأْتُونَکَ بِمَاَلٍ إِلَّا جِئْناع بِالْحَقِّ وَ أَحْسنَ تَفْسِ يراً 
براى تو حق را به نيکوترين بيان[ ما]مال نياوردندر مگر آنکه 

«.آورديم



کَ َقَالَ الَّيِينَ کَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْيُرْآنُ جُمْلَ ةً وَاحِ دَةً کَ يَلِ   
32ه لِنُاَب تَ بِهِ فُؤَادَعَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا   سوره فرقان آي

همان بهانه ج و ي و  فت ار کف ار    33منظور از مال در آيه 
ول ه  و ميصود از حق و احسن تفسير ق... است که لوال نزل 

يال   کيلک لنابت به فؤادع و رتلناه ترت: تعالي است 
(  79ص 15تفسير نمونه ج ) 

با منظور پرده برداري از بهانه جو ي هاي مکرر کفار است
.پاسخ هاي دندان شکن



شى  فته دانش تفسير در اصطالح انديشمندان دينى به دان
شود که به کمک آنر مفاهيم و معارف قرآن آش کار و مى

.   ردد ه اى آن اس تخراج م ى   دستورهار پندها و حکمت
ي ان مع انى   منظ ور ب تالش فکرى بهبنابراين تفسيرْ نوعى

.آيات قرآن و کشف مياصد و مفاهيم آنهاست



راس الم  دانش تفسير با نزول نخستين آي ات ق رآن ب ر پيامب   
ه صلى ا  عليه و آله آغاز  رديد و پ س از عب ور از مرحل    

ه نسلى نخست خود که به صورت شفاهى و انتيال از نسلى ب
تين نخس  .  رفتر به مرحله تدوين  ام نهادديگر صورت مى

يک  ى از ( 104متوف  اى )تفس  ير م  دون را مجاه  دبن جَبْ  ر 
تم ام  و پس از وى اهعباس نگاشتترين شا ردان ابنموثق

.ل شدبه نگارش تفسير قرآن به يک سنت اسالمى تبدي



هاى نگارش تفسير قرآنشيوه



تفسير ترتيبى. 1
آي ه  بههدر اين شيوهر مفسر مجموعه آيات قرآن را با ترتي  آي

ن ت ري  فتن ى اس ت از مه م   . دهدمورد شرح و تبيين قرار مى
ت أليف  انمجم ع البي   ت وان از تفس ير  تفاسير ترتيبى قرآن مى

يد ت أليف عالم ه س    المي زان بن حسن طبرس ىر ابوعلى فضل
 ناص ر  ا ت أليف آي ت  تفسير نمون ه محمدحسين طباطبايى و
.مکارم شيرازى نام برد



تفسير موضوعى. 2
آورى آي ات مرب وط ب ه ي ک     در اين شيوهر مفسر ابتدا ب ه جم ع  

ندى بپرداختهر پس از دسته-از مجموع آيات قرآن-موضوع معين
ر بندى معارف و مياص د ه   روشمند آنها به شرحر استخراج و جمع

ز اي ن  ترين تفاسير موضوعى به زبان فارس ى ا مهم. پردازديک مى
ا  عب  دا اثرآي  تک  ريمتفس  ير موض  وعى ق  رآن:ق  رار اس  ت

ي ام  پتأليف اس تاد جعف ر س بحانى و   منشور جاويدآملىرجوادى
.ا  ناصر مکارم شيرازىاثر آيتقرآن



هاى تفسيرىروش



روشهاي 
تفسيري

تفسير 
روا ي

تفسير 
اجتهادي

آن  تفسير قر
به قرآن

تفسير 
اشاري

ويتفسير لغ



روش تفسير نيلى. 1
ب ه  در اين روشر مفسر در تفسير هر آي ه في ط  

ه نيل آيات ديگرر رواياتر اقوال و آراى ص حاب 
پ  ردازد و از اجته  اد و  پي  امبر و ت  ابعين م  ى 

اجتن او  -مگر به ص ورت مح دود  -اظهارنظر
مانند تفسير البرهان بحراني. کندمى



روش تفسير اجتهادى. 2
ي ه  در اين روش مفسر در تفسير آي اتر ب ر آث ار و اخب ار مني ول تک     

کن در بلک ه ب راى رس يدن ب ه مف اهيم و مع ارف آي اتر برپاي ه          نمى
برخ ى از  . پ ردازد ورزى و استدالل روشمند به ک ار خ ود م ى   انديشه

س ير بن حس ن طبرس ى در تف  نام همچون ابوعلى فضلمفسرانِ صاح 
ج امعُ  الو ابوعبدا  محمد ب ن احم د قُرْطب ى در تفس ير    مجمع البيان

ند و زمان دو روش باالر آثار ارزش م کار  رفتن همبا بهلِأَحکام اليرآن
.اندماند ارى را از خود برجاى نهاده



 رايشهاي تفسيري

 رايشهاي 
تفسيري

اجتماعي

کالمي

علميعرفاني

فيهي



داليل نيازمندى قرآن به تفسير
و «نور»ر «کتاو روشنگر»ر «کتاو هدايت»قرآن خود را 

و زب ان  «ه اى آش کار  نشانه»ر آيات خود را «قرآن  ويا»
ب ا توج ه ب ه اي ن    . کن د معرفى مى«عربى روشن»خود را 

ح ال  . بخ ش اس ت  اوصافر قرآن کتاو روشن و روشنى
ساً نيازمند براين پايه بايد پرسيد آيا قرآن با اين وصف اسا

به تفسير است



ز در پاسخ بايد  فت قرآن ا رچه خودْ نور و روش نگر اس تر اي ن هر      
بلن د آن  بدين معنا نيست که شناخت و تحليل صحيح مفاهيم و محت واى 

. بدون برخوردارى از ابزارهاى الزمِ شناختر براى همگان ممک ن اس ت  
رآن است؛ ترين ابزارهاى شناخت معارف قدرحيييت تفسير يکى از اصلى

رعه ده  صراحت مسئوليت خطي ر تبي ين وح ى را ب   تاجايى که خداوند به
:پيامبر رامى صلى ا  عليه و آله نهاده است
.وَ أَنزَلْنَا إِلَيْکَ اليِّکْرَ لِتُبَي نَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ

ان و قرآن را به سوى تو فرودآورديم تا براى مردم آنچ ه ب ه س وى ايش     
.نازل شده استر تبيين نمايى



نيازمندى بهقرآن، که هاى ترين ويژگىمهم
کندتفسير را آشکارتر مى



بيان اصول و کليات.1
ارف اي ن اس ت ک ه بس يارى از مع      قرآن کريم يکى از ويژ ىهاى بيانى 

هدايتبخش خود را در قال  اصول و قواعد کل ى عرض ه نم وده و ب دين    
ه اده  وسيله محورهاى بنيادين و راه رسيدن به کمال را در اختيار آدميان ن

رار اين ويژ ى از يکسو متن قرآن را فراتر از زمان و مکان خاص ق. است
روشمند داده و از ديگر سو راهيابى به فروعات و جز يات آن را به تفسير

ى ا  اين تشريح در  ام نخست برعه ده پي امبر رامى ص ل   . وانهاده است
د نيز عليه و آله و جانشينان راستين آن حضرت نهاده شده و در مرحله بع

عليمى آن از شيوه تبهره  يرى با )به تالشر تدبر و اجتهاد روشمند آدميان 
.موکول شده است( پيشوايان معصوم

اقامه نماز ب ر پي امبر ص لى ا     دستور: عليه السالم مىفرمايدامام صادق 
ص مش خ [ تعداد رکع ات آن ]/ عليه و آله نازل شدر ولى کيفيت اقامه آن 

.نبودر تا اينکه پيامبر خودْ اين فرمان را براى مردم تشريح کرد



سبک خاص در بيان مطال به کار يرى .2
را وي ژه اى  قرآن در بيان مطال  و اب ال  پيامه اى خ ود س بک     

بوط به بر زيده است؛ بدين بيان که مجموعه مطال  و پيامهاى مر
يک موضوع را در يک آيه يا سوره و يا در جزء معينى از ق رآن 

ه ي ک  از اينرور مطال  مربوط ب. متمرکز نياورده استبه  ونه اى 
متع دد  سوره ه اى  آيات و البه الى موضوع مشخص را بايد در 

اره اى پاز سوى ديگرر . کاويد و سرس به جمعبندى آنها پرداخت
ب ه بي ان   -هپيوسته و يا ناپيوست-از آيات قرآن با تکيه بر قراين

م ى  نکه بدون آ اهى از اينگون ه ق راين   پرداخته اند مياصد خود 
. صحيحر معانى موردنظر اي ن آي ات را درياف ت   توان به  ونهاى 

ب ا  -درواقع تفسير روشمندر راه را براى رسيدن به معارف ق رآن 
.مى سازدهموار -توجه به اين سبک ويژه



رْهًذا  وَوَصَّينَا الْذِنسَانَ بِوَال دَيه  إِحْسَان ا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کرْهًذا وَوَضَذعَتْهُ ک  
ينَ سَذنَة   وَحَمْلُهُ وَف صَالُهُ اَلَااُونَ شَهْر ا حَتَّي إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَع ذ 

دَي قَالَ رَبِّ أَوْزِعْن ي أَنْ أَشْکرَ ن عْمَتَک الَّت ي أَنْعَمْتَ عَلَي وَعَلَي وَال 
لَيذک  وَأَنْ أَعْمَلَ صَال حًا تَرْضَاهُ وَأَصْل حْ ل ي ف ي ذُرِّيت ي إِنِّذي تُبْذتُ إِ  

*  15االحقاف*وَإِنِّي م نْ الْمُسْل م ينَ 
. يمبه پدر و مادرش به احسان سفارش کذرد [نسبت]و انسان را 

ه باردار شد و با تحمّذل رنذج او را بذ   مادرش با تحمّل رنج به او
، تذا  مذاه اسذت  و باربرداشتن و از شذيرگرفتن او سذي  . دنيا آورد

آنگاه که به رشد کامل خود برسد و بذه چهذل سذال برسذد، مذي      
به پدر پروردگارا، بر دلم بيفکن تا نعمتي را که به من و» :گويد

جذام  سپاس گويم و کار شايسذته اي ان و مادرم ارزاني داشته اي
;شايسذته گذردان  دهم که آن را خوش داري، و فرزندانم را برايم

در حقيقذذت، مذذن بذذه درگذذاه تذذو توبذذه آوردم و مذذن از فرمذذان  
«.پييرانم



ي وَالْوَال دَاتُ يرْض عْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَينِ کام لَينِ ل مَنْ أَرَادَ أَنْ يذت مَّ الرَّضَذاعَةَ وَعَلَذ   
ارَّ الْمَوْلُود  لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف  لَا تُکلَّفُ نَفْذسٌ إِلَّذا وُسْذعَهَا لَذا تُضَذ     

ا عَذنْ  وَال دَةٌ بِوَلَد هَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَد ه  وَعَلَي الْوَارِث  م ثْلُ ذَل ک فَذِنْ أَرَادَا ف صَال 
مْ فَلَذا  تَرَاضٍ م نْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْض عُوا أَوْلَذادَک 
هَ بِمَذا  جُنَاحَ عَلَيکمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيتُمْ بِالْمَعْرُوف  وَاتَّقُذوا اللَّذهَ وَاعْلَمُذوا أَنَّ اللَّذ    

* 233البيرة*تَعْمَلُونَ بَص يرٌ
بذراي  [ايذن حکذم  ]. فرزندان خود را دو سال تمام شير دهنذد [بايد]و مادران 

و خذوراک و  . بخواهذد دوران شذيرخوارگي را تکميذل کنذد    کسي اسذت کذه  
ز به هيچ کس ج. شايسته، بر عهده پدر است، به طور]مادران=]پوشاک آنان 

ببينذد،  سبب فرزندش زيانهيچ مادري نبايد به. قدر وسعش مکلف نمي شود
ماننذذد و]. ضذذرر ببينذذد[نبايذذد بذذه خذذاطر فرزنذذدش  ] نيذذز[و هذذيچ پذذدري 

ا بخواهند بذ ] پدر و مادر[پس اگر . هست] نيز[بر عهده وارث ] احکام[همين 
نذاهي بذر   از شير بازگيرند، گ] زودتر[و صوابديد يکديگر، کودک را رضايت

ما گنذاهي  خواستيد براي فرزندان خود دايه بگيريد، بر شذ و اگر. آن دو نيست
ه طور پرداخت آن را به عهده گرفته ايد، بنيست، به شرط آنکه چيزي را که

جام مذي  بدانيد که خداوند به آنچه انو از خدا پروا کنيد و. شايسته بپردازيد
.دهيد بيناست



ن کمترين زمان حمل بچه از نظر ق رآ 
.شش ماه است

و هم  ين ح  داقل تحم  ل س  نگيني  
بچهرتوس  ط م  ادر مش  يت  بس  ياري
دارد چه رسد به اينکه ن ه م اه اي ن    

.سنگيني تحمل شود



نمونه  تفسير نقلي و جري و تطبيب
هم ا  قال لمّ ا حمل ت فاطم ة بالحس ين علي    الکافي عن الصادق عليه السالم في 

ي ال انّ  السالم جاء جبر يل عليه السالم الى رسول اللّه صلّى اللّ ه علي ه و آل ه ف   
ليهم ا  فاطمة ستلد غالماً تيتله امّتک من بعدع فلما حمل ت فاطم ة بالحس ين ع   
امّ تل د  السالم کرهت حمله و حين وضعته کرهت وضعه ثم قال لم تر في ال دنيا 
ية و في غالماً تکرهه و لکنّها کرهته لما علمت انّه سييتل قال و فيه نزلت هيه اآل
شّ رع  رواية اخرى ثمّ هبط جبر يل فيال يا محمد انّ ربّک يي ركع الس الم و يب  
ر فاطم ة  بأنّه جاعل في ذرّيته االمامة و الوالية و الوصيّة فيال انّي رضيت ثم بشّ
کلّه م ا مّ ة   بيلک فرضيت قال فلو ال انّه قال أصلح لي في ذرّيتي لکانت ذرّيت ه 
ى به النب يّ  قال و لم يرضع بالحسين عليه السالم من فاطمة و ال من أناى کان يؤت

ومين و ال اال   صلّى اللّه عليه و آله فيضع إبهامه في فيه فيمصّ منها ما يکفيه الي
له و دمه و فنبت لحم الحسين عليه السالم من لحم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آ
.سالملم يولد لستّة أشهر الّا عيسى بن مريم عليه السالم و الحسين عليه ال

14صفحه 5تفسير صافي، فيض کاشاني، جلد



 331ص 1األصحاو جلد في معرفة اإلستيعاو
البرعبد ابن 

 392ص 1سمط النجوم العوالي في انباء االوا ل و التوالي ج
العصامي

 265ص 1الرياض النضره في مناق  العشره    ج
المح  الطبري

رجمهابفهمّأشهرلستّةولدتقدبامرأةاتيعمرانّروواالمفيدارشادفيو
اللّهانّتکخصماللّهبکتاوخاصمتکانالسالمعليهالمؤمنيناميرلهفيال
أَوْالدَهُنَّيُرْضِعْنَالْوالِداتُوَييولشَهْراًثَالثُونَفِصالُهُوَحَمْلُهُوَييولتعالى
ثالثينالهفصوحملهکانولسنتينالرَّضاعَةَيُتِمَّأَنْأَرادَلِمَنْکامِلَيْنِحَوْلَيْنِ
بيلککمالحثبتوالمرأةسبيلعمرفخلّىأشهرستّةمنهاالحملکانشهراً
.هيايومناالىعنهأخيمنوالتابعونوالصحابةبهيعمل



هاى فراطبيعىجهانمعرفى . 3
ش ر را  ويژ ى ديگر قرآن اين است که ذهن و ضمير کنجکاو ب

أثر ها و موجودات فراطبيعى و ارتب اط و ت أثير و ت    به جهان
از اي ن رور  . ميان آنها و جهان م ادى معط وف نم وده اس ت    

ان تصويرى که قرآن از هستى و موجودات آن پيش روى انس
ست ک ه  تر از آن چيزى اتر و پيچيدهمرات   ستردهنهدر بهمى

آي ات  . نگر بش ر ق رار دارد  در قلمرو حواس محدود و جز ى
قرآن در باره عرشر روحر فرشتگانر جن و ع والم ملک وتر   

ح از شک آ اهى صحيبى. اندامرر برزخ و قيامت از اين دست
ر روش مند   ونه آيات در  رو تشريح و تفسيمحتواى بلند اين

.آنهاست



نامحدودررفاى . 4
س ازدر ررف اى   ويژ ى ديگ رى ک ه ق رآن را از مت ون ديگ ر ممت از م ى       

ال  قرآن افزون بر معارف ارزشمندش که در ق. ناپيير آيات آن استپايان
ا ني ز  هاى بسيارى رظواهر و ساختار ترکيبى جمالت استر معارف و پيام

ي ات  جانبه در آورزى همهدر خود نهفته دارد که در بستر زمان و با انديشه
. ردندآشکار مى

راً وَ بَطْناً وَ لِلْيرآنِ ظَهْإِنَّ : فرمايدپيامبر رامى اسالم صلى ا  عليه و آله مى
:سَبْعَةِ أَبْطُنٍلِبَطْنِه بَطْنٌ إِلَى

ى ب اطن ديگ ر  [ ني ز ]براى قرآن ظاهرى است و باطنىر و براى ب اطن آن  
بطناست تا هفت 

رت ني ز ب ر   بر پيامبر صلى ا  عليه و آلهر جانشينان راستين آن حضعالوه 
ژ  ى  انديش را به اين وياين مطل  تأکيد بسيار نموده و ذهن مؤمنان ررف

ر آي ات انديشى و ت دبر د کريم بر ررفتأکيد قرآن. اندمهم معطوف ساخته
.درحيييت آ اهى دادن به ررفاى نامحدود اين کتاو آسمانى استنيز 

علم دري افتن ب اطن  
ند قرآن را تأويل  وي

نه تفسير 



شمولى و ابديتجهان. 5
ک ه  انديشه جهانى و جاودانه بودن فرو  هدايت قرآنر از اصول بني ادينى اس ت  

در ک ه -باوراين . اندهمه مسلمانان از آغاز ظهور اسالم تا به امروز بر آن متفق
اعالم پيش از هر چيز برخاسته از-عمق جان و انديشه مسلمانان خوش نشسته

:آشکار و بدون ابهام خودِ قرآن است
. وَ مَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِلْعَالَمِينَ

.و اين کتاو الهى جز ذکر براى جهانيان چيز ديگرى نيست
. عَبْدِهِ لِيَکُونَ لِلْعَالَمِينَ نَيِيراًتَبَارَعَ الَّيِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلى

ه ح ق از  کتاو جداسازند]است کسى که بر بنده خودر فرقان [ و خجسته]بزرگ 
.اى باشدرا نازل فرمودر تا براى جهانيان هشداردهنده[ باطل

. قُلْ يا أيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ جَمِيعاً
.اى مردمر من پيامبر خدا به سوى همه شما هستم: بگو

ن آي د ک ه آي ات ق رآ    شمولى و ابديت قرآنر الزم م ى با توجه به ويژ ى جهان
رى ن وين  ها شرح و تفس ي متناس  با نيازهاى معرفتى و معيشتى عصرها و نسل

.اندبيابد تا بسيارى از زواياى جديد زند ى بشر از پرتو قرآن محروم نم



نظيرو بالغت بىفصاحت . 6
ها و معارف خ ود را در س اختار زب ان و وار  ان     قرآن  رچه پيام

لمات و عربى عرضه داشتهر در انتخاور ترکي ر چينش و پردازش ک
هايى را مورد توجه قرار داده ک ه باع ث   جمالت خود چنان ظرافت

زبان . ردشده متن قرآن در باالترين سطح فصاحت و بالغت قرار  ي
ا هار رمزههار تشبيههار اشارههار کنايهعرو که انواع مجازهار استعاره

ها را در خود داردر ا ر وسيله انتي ال مع ارف ن او و    المالو ضرو
خن ييين س  ررف وحيانى  ردد و به اوج فصاحت و بالغت رسدر به

هاى مفهومى خواه د  شناختى و ظرافتهاى وارهآن سرشار از دقت
ودر از افزون بر اينر قرآن براى بيان معارف و معانى موردنظر خ. بود

ک راهي ابى  شبى. بيشترين ظرفيت الفاظ و جمالت بهره جسته است
س يار  صحيح به معارف نهفته در چنين متنىر مس تلزم خ ردورزى ب  

.است که اين مهم جز با تفسير روشمند ميسور نيست



(قرآن)لکم في اليصاص حيات يا اولي االلباو 

(ضرو المال عرو)اليتل انفي لليتل

«بررسي آيات قصاص و وجوه حياتبخشي آن در قرآن»مياله 
حميدرضا نوري

94بهار 21فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات تفسيري شماره 



هاها و نشانهاشاره. 7
هر ص راحت اع الم داش ت   بخش خود را آشکارا و بههاى هدايتباآنکه قرآن پيام

رده هايى ظريف بيان ک  حال معارف و مفاهيم بلندى را نيز در قال  اشارهدرعين
.است

ه اى علم ى ب ه اس رار    هاى پيش ينر اش اره  اشارات تاريخى به سر يشت امت
ز آفرينش هستى و همچنين چگونگى س ير تک وين جس م و ج ان آدم ى و ني       

ته هاى سير و سلوعر همگى صدها نکها و حساسيتاشارات اخالقى به ظرافت
اراتر دستيابى به مفاهيم نهفته در اي ن اش   . اندتر از مو در خود جاى دادهباريک

از در  رو بررسى عالمانه آيات وحى و تدبر در آنها از يک سور و برخ وردارى 
.هاى تاريخى و تجربى و اخالقى از سوى ديگر استدانش

ت ي ا  کار رفته که به ي ک ع اد  هايى بهافزون بر اينر  اه در آياتى از قرآن واره
ه ا از پش ت   ء ي ا ورود ب ه خان ه   دارد؛ ازقبيل نسىروز اشاره رسم جاهلىِ آن 

ادات و  ونه آيات نيازمند تحييق و دانستن ع  آ اهى دقيق از محتواى اين.ديوار
.رسوم عصر جاهليت است



ه اى  ماه]جا کردن جز اين نيست که جابه: ءُ زِيَادَةٌ فِى الْکفْرِإِنَّمَا النَّسى»
.( 37(: 9)توبه )« .فزونى در کفر است[ حرام
ر بي ان ک ه م ردم آن عص ر    هاى جاهليت بود؛ بدينء يکى از عادتنسى
دادند و حکم ماه حج را در هر سه سالر سالىهاى حرام را تغيير مىماه

هاى حرام که جن گ و خ ونريزى در   ماه. انداختندده روز به ماه بعد مى
.الحجة و محرماليعدهر ذىرج ر ذى: آنها حرام شدهر عبارت است از

ه از و نيک ى آن نيس ت ک    : وَ لَيْس الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَ ا »
.( 189(: 2)بيره )« .ها درآييدپشتِ خانه

ميان  روهى از اعراو جاهلى رسم چنين بود ک ه وقت ى در اح رام    در 
هايش ان برون در از در  آمد ک ه ب ه خان ه   مىحج بودندر ا ر نيازى پيش

وارد ( ب ا کن دن دي وار   )شدندر بلکه از پشت ديواره ا  ها وارد نمىخانه
اسالم از اين عمل نهى کرد و آنان را به دخ ول از دره ا ام ر    . شدندمى

. فرمود



مفسرشرايط 



آشنايى . : با زبان و ادبيات عرو1

و نح ور  اين شرط مستلزم فرا يرى علم لغتر صرفتحصيل 
با اي ن  شک آشنايىبى. اشتياقر معانى و بيان و قرا ت است

اى که فهم زبان عرو را ونهعلوم به
ه تسهيل نمايدر  ام نخست در راه شناخت مع ارف ق رآن ب    

آيدشمار مى



:شناخت اسباو نزول. 2

ه ايى اس ت ک ه در عص ر     مراد از اسباو نزولر حواد ر وقايع و پرسش
لى ا  نزول وحى رخ داده و به تناس  آنها آياتى نيز ب ر پي امبر رامى ص    

ي ق  ا ر مفسر از اين حواد  آ اهى کافى و دق. عليه و آله نازل شده است
خواه د  رونداشته باشدر در تفسير اين  روه از آيات با مشکل جدى روبه

ه اى از آنجا که شناخت اسباو نزول فيط از طري ق رواي ات و ني ل   . شد
ى تکيه ها و از سوي ونه نيلتاريخى ممکن استر دقت در اعتبار اسنادِ اين

.ايدنمآلودر بسيار ضرورى مىهاى غيرمعتبر و تناقضنکردن بر نيل



اى از اسباو نزولنمونه
س وره اس راء   85األسرار در باره سب  ن زول آي ه   ميبدى در تفسير کشف

: ويدچنين مى
ين ه  شد به تجارتر و  ير اه ايشان مدکاروان قريش از مکه به شام مى»
ا  چون آنجا رسيدندر از جهودان مدينه پرسيدند از کار محمد ص لى . بود

ى عليه و آله و حال او که شما در وى چه  و يد و در کتاو شما از نَعْتِ و
ز از اص حاو که ف و ا  : او را از س ه چي ز پرس يد   : چيستف ايشان  فتند
ا ر قصه اص حاو که ف و ذوالي رنين ج واو ده در      . ذواليرنين و از روح

هد و بي ان  پيغامبر است و ا ر نگويدر پيغامبر نيست و ا ر از روح جواو د
پ س  . س ت آن کند پيغامبر نيست و ا ر جواو ندهد و بيان نکندر پيغامبر ا

چون به مکه بازآمدندر از رسول خ دا ص لى ا  علي ه و آل ه از ه ر س ه       
د از فرودآم  « الکه ف »قصه اصحاو کهف و ذواليرنين در سوره . پرسيدند

و آيت آسمانر و ايشان را بيان کرد و در روح سخن نگفت تا جبر يل آمد
لْ مِ  وَ يَسئَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَب ى وَ مَا أُوتِيتُمْ مِ نَ الْعِ : آورد

.إِلَّا قَلِيلًا



ل يهم  بي ت ع آ اهى از رواياتر سنت و سيره پيامبر صلى ا  عليه و آل ه و اه ل  . 3
:السالم

ايض سنتر مرجع شناخت و آ اهى از جز يات و احکام تفص يلى بس يارى از ف ر   
رواي ات  است که اصول آنها در آياتى از قرآن تشريع  رديده و جز يات آنها نيز در

از اي ن  ... بسيارى از احکام نمازر زکاتر روزهر حجر معامالتر نکاح و . آمده است
ي ات  ش ود فه م دقيي ى از اي ن آ    شناخت مفسر از سنت معتبر موج  م ى . اندقبيل
.دست آوردبه

يات افزون بر اينر آ اهى از رواياتْ راه را براى شناخت مفاد و معارف بسيارى از آ
.سازدهموار مى



: شناخت علوم قرآن. 4

رآن از علوم قرآن به منزله ابزارى است که فهم روشمند معارف قآ اهى 
هاى مکى و مدنىر شناخت مياصد وحىر آيات و سوره. کندرا هموار مى

أويلر ناس خ  تاريخ قرآنر کيفيت نزول وحىر محکم و متشابهر تفسير و ت
با شناخت اي ن عل ومر مفس ر    . ازجمله همين علوم است... و منسوخ و 

ش ود و هم ين ام ر او را در   قرآن با فضاى کلى حاکم بر قرآن آشنا م ى 
.رساندرسيدن به معارف وحى يارى مى



:داورىاز پيشپرهيز .5

يش از راهيابى به مياصد وحى مستلزم آن است که فضاى ذهن مفسر پ
را و جانبه در آيات وحى و ساير منابعر در اشغال آتحييق و کاوش همه

يش ين  هاى ديگر قرار نگرفته باشد؛ زيرا در اين ص ورت آراى پ ديد اه
ستيابى مسدود ساختهر مفسر را از د-به معناى واقعى-راه را بر تحييق
.داردبه حيييت بازمى

ک ه  -«تفس ير ب ه رأى  »برخى از انديشمندان بر اين باورند که مراد از 
اي ن  -همورد ميمت شديد پيامبر رامى صلى ا  عليه و آله قرار  رفت  
ه قب ول  است که مفسر ابتدا طبق ميل خود ديد اه مشخصى را ب ه دي د  

. تليىر و سرس آيات قرآن را براساس آن تفسير نمايد



:در اصطالح به هفت معنى آمده استتحريف 
شتهر صرفا طبق اى بر آن داللت ندااى که لغتر وضع و قرينهتحريف در داللت کالم؛ يعنى تفسير و تأويل ناروار به  ونه. 1

پيغمب ر  . شمرندمىليا اين  ونه تأويل غير مستند را تأويل باطل و تفسير به رأى. دلخواه آن را تفسير و تأويل نموده باشند
ير کن در باي د   هرکه قرآن را صرفا طبق دلخواه خود تفس)ر «من فسّر اليرآن برأيه فليتبوّأ ميعده من النار»: اکرم فرموده است

(.جايگاه خود را در آتش مشخّص سازد
ت ه اس تر   جايى صورت  رفها اين  ونه جابهآيه يا سوره را برخالف ترتي  نزول در مصحف ثبت کردن؛ درباره سوره. 2

.ولى در آيات احتمال آن بسيار کم است
. اختالف قرا ت که برخالف قرا ت مشهور باشد. 3
اختالف در لهجه؛ هريک از قبايل عرور لهجه مخصوص به خ ود داش تند و ب رخالف لهج ه ق ريش ق رآن را ت الوت        . 4
ح ديث  . ودفرم  ها را اجازه مىکردند در حالى که قرآن به لهجه قريش نازل شده بود البته پيغمبر اکرم اين اختالف لهجهمى
.هاستناظر به اختالف لهجه« نزل اليرآن على سبعة احرف»
تعويض کلم ات  تبديل کلماتر يعنى لفظى را از قرآن برداشتن و مرادف آن را جايگزين کردن؛  ويند عبد ا  بن مسعود. 5

معن ى  کردر به شرط آنکه به اص ل تر مبدل مىدانست و کلمات سخت و دشوار قرآن را به کلمات سهل و آسانرا جايز مى
.صدمه وارد نکند

آورد تا ىافزودن؛ از ابن مسعود روايت شده است که برخى کلمات را به عنوان تفسير در خالل آيه مرا در قرآن مطلبى . 6
ن را زي اد نم وده اس ت و آي ه را چن ي     « إنّ عليا م ولى الم ؤمنين  »تر سازدر چنانکه در آيه تبليغر جمله مراد آيه را روشن

« هُوَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَ-ان عليا مولى المؤمنين-يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْکَ مِنْ رَب کَ»: خواندمى
؛کاستن از قرآن. 7

157: صمحمد هادي معرفتر قرآنر تاريخ 



:نگرىجامع. 6

ب ه در  دستيابى به مياصد وحى مستلزم نگرش جامع به آيات ق رآن و تحيي ق هم ه جان   
آنهاست و اين بدان سب  است که مجموعه قرآنر کالم واحدى اس ت ک ه خ الق هس تى    

ر فضاى با رعايت مصالح امت اسالمى و شرايط حاکم ب-تدريجمنظور هدايت آدميان بهبه
.در اختيار آنان نهاده است-نزول

و ناس خر  هايى ازقبيل اطالق و تيييدر عام و خاصر منسوخاين امور به طور طبيعى ميوله
را در قرآن پديد آورده است؛ ميوالتى ک ه وج ود آنه ا ب ه معن اى     ... و اجمال و تفصيل

ر راهي ابى  با توجه ب ه اي ن حييي ت   . ارتباط و پيوند مفهومى آيات قرآن با يکديگر است
ن صحيح به مياصد برخى آيات در  ام نخست در   رو آ  اهى از س اير آي ات و داش ت     

ود را توان  فت اين قرآن است که خ  درحيييت مى. نگرشى جامع به مجموعه قرآن است
: فرمايدمىعلى عليه السالم در بخشى از سخنان خود در توصيف قرآنامام. کندتفسير مى

عضى ديگر س خن  بعضى از قرآن به وسيله ب: بَعْضٍيَنْطِقُ بَعْضُه بِبَعْضٍ و يَشْهدُ بَعْضُهُ عَلَى»
دهد ويد و بعضى از قرآن بر بعضى ديگر شهادت مىمى



:اطالع و آ اهى از آثار پيشينيان. 7
ز اندر همواره در نگاه انديشمندان قرآن ى ا سخنان صحابه از آن رو که خود شاهد نزول وحى بوده

ان را نيز از آن جه ت ک ه اي ن س خن    ( نسل پس از صحابه)ارزش وااليى برخوردار بوده و تابعين 
مانى يارى آسرف . انداندر مورد توجه قرار  رفتهواسطه از صحابه دريافت داشته و منتيل نمودهبى
.دهدمى

نان در تدبر مراد از اين شرط آن است که مفسر قرآن از آرا و تفاسير پيشينيان و همچنين از شيوه آ
آنک ه  هجانبه ب ه تفس ير روى آوردر ن    و تحليل مفاهيم و مياصد آيات آ اه  ردد و با نگرشى همه

.مجموعه آراى پيشينيان را به ديده قبول تليى نمودهر در حصار همان آرا متوقف بماند
:تنها چهار نفر از صحابه تفسيرها ي در زمينه آيات قرآن دارند

ابي بن کع . 4ابن مسعود . 3ابن عباس . 2حضرت اميرالمومنين علي عليه السالم . 1
: و تابعين عبارتند از 

عکرمه م ولي اب ن   . 5طاوس بن کيسان . 4مجاهدبن جبر . 3سعيدبن مسي  . 2سعيد بن جبير . 1
عليم ه ب ن   . 10حسن بصري . 9عطاء بن سا   . 8ابان بن تغل  . 7عطاء بن ابي رباح . 6عباس 
. 15اسود بن يزيد . 14األجدع بن مسروق .13ابوعبدالرحمن السلمي. 12محمدبن کع  . 11قيس 

. 20ابوش عااء ک وفي   . 19زيد بن وه  . 18عمروبن شرحبيل . 17عامر الشعبي . 16مره الهمداني 
. 25عبي ده ب ن ق يس    . 24ابن ابي ليلي . 23زرّ بن حبيش . 22اصبغ بن نباته . 21ازدي ابوشعااء 

ج ابر  . 30ابوالعالي ه  . 29زيد بن اسلم . 28قتاده بن دعامه .27حار  بن قيس . 26ربيع بن انس 
جعفي



:آ اهى از علم منطق. 8

رس ورزى در ک الم خداون د و س    از آن روى که تفسير قرآن مبتنى بر انديشه
از ورود بايد مفسر قرآن پيشاظهارنظر و انتساو آن به خالق هستى استر مى

ر و به اين عرصه خطير به فرا يرى علم منطق و هر علم ى روى آورد ک ه فک    
. س ازد انديشه را از خطا و مغالطه در امانر و به حکمت و برهان رهنم ون م ى  

وش ش ود مفس ر در برداش ت از آي اتر از ر     ونه علوم سب  مىآشنايى با اين
ب ه تفس ير   مند  ردد و با اطمينان بيش ترى صحيح و مبتنى بر قواعد علمى بهره

.برردازد



: چهار نوع استقياس 
اولياتر محسوساتر وجدانياتر مجرباتر :مواد )برهان . 1

(  حدسياتر فطريات
(مشهورات: ماده )جدل . 2
(مشهورات: ماده)خطابه . 3
(مخيالت: ماده)شعر . 4

أقسام المشهوريات
شرا ع و المشهوريات عظام کما تشتمل عليها ال( خواجه نصير)قال 

رو و و السنن و السياسات و کما يتعلق بحفظ المدن و أمور الح
الصلح و جمع المواد و إنفاقها من اليوانين و ليس کل مشهور

صادقا 
286: ص( عالمه حلي)جوهرالنضيد في شرح منطب التجريد 

(خواجه نصيرالدين طوسي)تجريد االعتقاد 



:يکي از مشهورات
«هدف وسيله را توجيه نمي کند»

قصه قرآني حضرت يوسف عليه السالم
فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ الس يَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّکُمْ

﴾70﴿لَسَارِقُونَ 
...

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاء أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاء أَخِيهِ 

(کبري. )وسيله اي که براي توجيه هدف بکار رفته استر ميموم و نادرست است
(صغري)اقدام حضرت يوسف توجيه هدف بوسيله وسيله بوده است 

(نتيجه)اقدام حضرات يوسف ناشايست و ميموم است 

که از کجا معلوم. اين جمله از مشهورات است و قياس انجام شده جدل و يا خطابه است
استفاطالق داردف همگاني و همه جا ي 

ندر صورت ميابله با کيد ديگران هين اشکالي ندارد زرنگي کردن و کيد ورزيد
(76)کِدْنَا لِيُوسُفَ مَا کَانَ لِيَأْخُيَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِکِ کَيَلِکَ 

ومکروا و مکرا  و ا  خير الماکرين



:آ اهى از ساير علوم. 9

د انسانى و تجرب ى م ور  هاى علوم مان آ اهى مفسر از آنچه در حوزهبى
کاوش دانشمندان قرار  رفت هر راه را ب راى درع مع ارف بلن د وح ى در      

.سازدبسيارى از آيات هموارتر مى
ها از آن روست که از يک سو بس يارى از آي اتْ   ونه شناختاهميت اين

و ان د و از ديگ ر س    مؤمنان را به مطالعه طبيعت و موجودات آن فراخوانده
. خود قرآن ني ز در اي ن زمين ه مع ارف فراوان ى را عرض ه داش ته اس ت        

نچ ه  ويژه آانسانىر تجربى و روانشناسى بهشده در علومهاى انجامپژوهش
و در عصر جديد به انجام رسيدهر از اسرار فراوانى از طبيع تر موج ودات  

ر ها مفس  از اين رور آ اهى از اين دانش. هاى آن پرده برداشته استپديده
.دهدتر قرآن يارى مىرا در فهم عميق



:رعايت دورانديشى و احتياط معيول. 10

وس  عت و ررف  اى وح  ى آس  مانى و مف  اهيم آن س  ب  ظراف  ت و  
ه اين امر ب  . پرمخاطره شدن فهم و اظهارنظر در آيات قرآن شده است

ير ق رآن  ورزى و تفسطور طبيعى دقت و احتياطى معيول را در انديشه
ارنظر در پرهيز برخى صحابه از ورود به عرصه تفسير و اظه  . طلبدمى

. دمنظور رعايت همين اصل بوده باشآيات قرآن شايد بيشتر به



 الْإِنْسانُ فَلْيَنْظُرِ»عمر بن خطاو آياتى چند از سوره عبس را خواند تا رسيد به آيه
بًّ ار وَ عِنَب اً وَ   طَعامِهِر أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّار ثُمَّ شَيَيْنَا الْأَرْضَ شَيًّار فَأَنْبَتْن ا فِيه ا حَ  إِلى

م ا  » . «قَضْباًر وَ زَيْتُوناً وَ نَخْلًار وَ حَدا ِقَ غُلْباًر وَ فاکِهَةً وَ أَبًّار مَتاعاً لَکُمْ وَ لِأَنْع امِکُمْ 
گ ور و  آو را فروريختيمر سرس زمين را شکافتيمر پس در آن دان ه رويان ديم و ان  

ر که مايه ?ها که درختان بزرگ دارد و ميوه و سبزى و زيتون و درخت خرما و با 
.«برخوردارى براى شماست و براى چهارپايان شما

ود يعنى چ هف ان دکى در خ    ( أوّ)را فهميدمر ولى ( فاکهه؛ ميوه)معناى : آنگاه  فت
ارى اين  ونه سؤاالت تکلف و خ ود را ب ه دش و   ! اى عمر: فرورفت و سرس  فت

ن را ندانىف از آنچ ه در ق رآ  ( أوّ)انداختن استر چه  زندى به تو رسد ا ر معناى 
ا براى شما به طور روشن بيان شدهر پيروى نموده و ب دان عم ل نمايي د و آنچ ه ر    

! توانيد بفهميد به خداوند وا ياريدنمى

يدند؛ در همچنين روايت شده که قبل از عمرر از ابو بکر درباره تفسير اين آي ه پرس   
نگاه کدام آسمان بر من سايه افکند و کدامين زمين مرا بر روى خود»: جواو  فت

«داردر آنگاه که درباره کتاو خدا سخنى ندانسته بگويم

.514، ص 2المستدرک، ج . 317، ص 6الدرّ المنثور، ج 



فاد آيه سؤال نمودند از مابابکر در کتاو ارشاد مفيد است که از 
(وَ فاکِهَةً وَ أَبًّا)

ايه افکند معنى آنرا ندانسته پاسخ  فت چگونه آسمان بر من س
م و کدام سرزمين مرا حمل نمايد و چگونه خواهد شد که بگ وي 

مف اد  در کتاو قرآن کريم مفاد بعض آيات را نميدانم اما فاکهة
.پرورد ار عالم استاوّر آن آشکار است و اما کلمة 

: رم ود فبامير مؤمنان علي ه الس الم رس يد    ابابکر مياله و پاسخ 
عب ارت از چرا  اه  اوّ سبحان اللّه چگونه نميدان د ک ه معن ى    

(وَ فاکِهَةً وَ أَبًّا)حيوانات است و آيه 
راى اعالم نعمت است بر مردم و آنچه صرف غيا نمايند و نيز ب

.خوراع حيوانات اهلى آماده فرموده است
362ص 17محمدحسين حسيني همداني رانوار درخشان جلد 



ت سارمخابع 



قرآن. 1 :
اى از آن اى که پاره ونهتر آمدر قرآن خود روشنگر و مفسر خويش است؛ به ونه که پيشهمان
رين ت  از اين رور اول ين و اص يل  . نهداى ديگر را بازنمودهر مراد الهى را در اختيار انسان مىپاره

.منبع تفسيرر خود قرآن است که مفسر بايد آن را بر هر منبع ديگرى ميدم بدارد
:سنت. 2

فسير اس ت؛  آيدر دومين منبع اصيل تسنت معتبر از آن جهت که شرح و تبيين قرآن به شمار مى
نم ازر  سان که بدون توجه به آنر جز يات و فروعات بسيارى از فرايض کلى مانند طه ارتر آن

رر  رددافزون بر اينر مراجعه به روايات معتب  هر ز روشن نمى... زکاتر روزهر حجر معامالت و 
در -ير روش مند سازد که اين خود به تفسشيوه صحيح تفسير قرآن را نيز براى مفسر آشکار مى

.کندکمک شايانى مى-بستر سيال زمان
:عقل. 3

ي لر عي ل   م راد از ع . عيل نيز با دستمايه کتاو و سنتر منبع ديگرى براى تفسير ق رآن اس ت  
ي ل بره انى از   ع. انجام د واقع مىبه نتيجه قطعى و مطابق با برهانى است که با اتکا بر ييينيات

ب ا  از همين رور نتيجه حاصل از عيل بره انى هر  ز  .  زند وهمر تخيل و سفسطه در امان است
.ظواهر و ررفاى قرآن در تنافى نخواهد بود



ت سار بع رأر



ت و عقل را مرجع گانه کتاب، سنکه مفسر واجد شرايط پيشين نباشد و يا در تفسير آيات، منابع سهدرصورتى
 عليه و آله در روايتى از پيامبراسالم صلى او. مند دانستتوان کار او را تفسيرى ضابطهخود قرار ندهد، نمى

»: نقل شده که خداوند فرمود
: مَا آمَنَ بِى مَنْ فَسَّرَ بِرَأْيِه  کَلَام ى

«.را با رأى خود تفسير کند، به من ايمان نياورده است[ قرآن]/ هر کس کالم من 
: خوانيمو نيز در روايت ديگرى از پيامبر صلى او عليه و آله چنين مى

: قَالَ ف ى الْقُرآنِ بِرَأْيِه فَقَدْ کَفَرَمَنْ » 
«.يقين کافر شده استهر کس در قرآن با رأى خود سخن بگويد، به
انديشذمندان  . تبيت عليهم السالم نيز مورد تأکيد قرار گرفته اساين مطلب با تعابير گوناگون، در سخنان اهل

ار تفسيرى نام نهاده و همواره در آا« تفسير به رأى»ضابطه قرآن را قرآنى با الهام از همين روايات، تفسير بى
.اندو علوم قرآنى خود، مردمان را از آن برحير داشته

آيد، اين ىوضوح از متن روايات بر مبهآنچه گرچه آراى متعددى مطرح گرديده، « تفسير به رأى»در چيستى 
تفسيرى است بيت عليهم السالماست که تفسير ناصواب و ميموم از ديدگاه پيامبر صلى او عليه و آله و اهل

أن نزول، مفسر باشد و در آن هيچ معيار ديگرى ازقبيل روايات، ش« نظر شخصى»و « رأى»که مبناى آن تنها 
وايذات  عالمذه طباطبذايى در تحليذل معنذاى ايذن ر     . لحذاظ نگذردد  ... ديدگاه مفسران پيشين، قواعد تفسير و 

:گويدمى
ن معنى کذه  به معنى اختصاص، انفراد و استقالل است؛ به اي[ برأيِه ]/ « ه»بر ضمير « رأى»اضافه شدن کلمه 

و کالم خداوند فهمد، به تفسير قرآن بپردازدمفسر به صورت مستقل و با تکيه بر آنچه خود از کالم عرب مى
. را با کالم آدميان مقايسه نمايد



:ترين عوامل تفسير به رأى عبارت است ازعمده

تکيه بر ح دس و  م ان شخص ى در تحلي ل معن اى     . 1
آيات؛

اىر ه اى شخص ىر فرق ه   ها و ح   و بغ ض   رايش. 2
ميهبى و کالمى؛

جه ب ه  هاى علمى بدون توزد ى و تکيه بر فرضيهعلم. 3
.اصولر شرايط و قواعد تفسير صحيح قرآن
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:کنيمدر قرآن نيز براى خداوندر اسما و صفات  ونا ونى برشمرده شده که در اينجا به برخى از آنها اشاره مى
.؛ ذاتى که جامع همه کماالت است و آن کماالت را به طور مطلق دارد«ا ». 1
.؛ ذاتى که اجزايى ندارد و شبيه و مانندى براى او نيست«واحد». 2
.باشدنياز است و از سويى ميصودِ همگان مىکنند و او از همه بى؛ آقا و بزر ى که همگان دست حاجت به سوى او دراز مى«صمد». 3
(.ازلى)آنکه آغازى داشته باشد ؛ کسى که از آغاز بودهر بى«اول». 4
(.ابدى)آنکه انتهايى داشته باشد ؛ کسى که آخر استر بى«آخر». 5
.؛ کسى که براى او فنا نيست«باقى». 6
.هايى که از قدرت و حکمتش مايه  رفتهر کاملًا ظاهر و آشکار است؛ ذات پاع خداوند به واسطه آيات و نشانه«ظاهر». 7
.ها بيرون است؛ کسى که کنه ذاتش از دسترس افکار و انديشه«باطن». 8
.؛ کسى که فعال و مدبر است«حى». 9
.؛ خداوند احتياجى به غير ندارد و نيازى به ابزارر اعضا و جوارح در او نيست«غنى». 10
.؛ او شايسته بزر ى است و چيزى برتر از او نيست«متکبر». 11
.؛ داورى است داد ر و حاکمى است عادل«عدل». 12
.؛ مالک حکومتر و حاکم بر جهان هستى است«مَلِک». 13
.پردازدها از رسيدن به دامن عظمتش کوتاه است و با اراده نافيش به اصالح هر امر مىهاى افکار و انديشه؛ او بر همه چيز تسلط دارد و دست«جبار». 14
.؛ او وجودى ثابتر پايدارر برقرار و داراى عينيت و واقعيت است«حق». 15
.؛ کسى که به همه مسموعات احاطه دارد«سميع». 16
.ها محيط است؛ کسى که بر همه ديدنى«بصير». 17
.؛ بيننده و آ اه«را ى». 18
.جاست؛ او شاهد و حاضر در همه«شهيد». 19
.اى در آسمان و زمين بر او مخفى نيست؛ کسى که هم از ذات خويش و هم از اسرار درون ما آ اه است و ذره«عليم». 20
.؛ کسى که تمام افعالش صحيحر استوار و خالى از فساد و خطاست«حکيم». 21
.؛ او عالم و آ اه بودهر از باطن امور و اسرار درون باخبر است«خبير». 22
.؛ آثار قدرتش در همه جا نمايانر و حکمش در عالم تکوين و تشريع ظاهر است«مبين». 23
.؛ او ظاهر است و پاع از هر ونه آلود ى به نيايص«قدوس». 24
.؛ خداوند کريمر عزيز و صاح  مجد و عظمت است«مجيد». 25
.؛ او بزرگر عظيم و صاح  جالل و اکرام است«جليل». 26
.؛ کسى که بلندميام است«على». 27



.؛ کسى که پيروز و غال  و يا برتر از همه چيز است«اعلى».28
.؛ او آقا و بزرگ و قادر و قاهر است«عظيم». 29
.؛ او بزرگ و آقاست«کبير». 30
.؛ کسى که شايسته هر ونه حمد و ثناست«حميد». 31
.؛ کسى که اشياى جهان را بدون الگوى قبلى ابداع کرد«بديع». 32
.شودر اين واره به معناى خالق نيز هستنيز آنجا که آفرينش اشيا سب  ظهور آنها مى. ؛ او اظهارکننده است«ذارى». 33
.؛ او سازندهر خالق و آفريد ار همه اشياست«صانع». 34
را با نيز ظلمت ش . فرستدشکافد و جنين را از شکم مادر بيرون مىهاى  ياهان را در دل زمين مى؛ خداوند دانه«فالق». 35

.کندنور سريده صبح شکافتهر پرده عدم را با آفرينش موجودات پاره مى
.کننده آنهاستدهنده و هدايتبخش عالم هستى و فرمان؛ او روشنى«نور». 36
.؛ معبودْ کسى که شايستگى عبادت دارد و عبادت جز براى او شايسته نيست«اله». 37
.؛ او حافظ و نگهدارنده موجودات است«حفيظ». 38
يز ؛ او کسى است که همه اشيا را برشمردهر نسبت به همه آ اهى دارد و از سويى به حساو اعمال بند ان ن«حسي ». 39

.نيازکننده نيز آمده استاين صفت به معناى بى. کندرسيد ى مى
.بخشدروزى مى-اعم از خوو و بد-؛ خداوند همه بند ان را«رازق». 40
.؛ او قا م به ذات خويش است و همه موجودات به او قوام دارند«قيّوم». 41
کند مىنيز براى جمعى روزى را قبض.  يرد يرد و نور آفتاو را به هنگام غروو برمىها مى؛ او ارواح را از بدن«قابض». 42

.سازدو نور وجود را در آنجا که صالح بداندر جارى مى
ارزانى به بند انر يعنى فيض هستى را  سترش دادنر نعمت را به«قابض»؛ نيطه ميابل «باسط». 43

.عطا کردن و آنها را مشمول فضل و احسان خويش نمودن
 رى طبيعت و ؛ او به مخلوقات و ازجمله به جنين در شکم مادر شکل بخشيدهر دا ماً در حال صورت«مصو ر». 44

.هاستپديده
.سازدنياز مىکند و کسانى را که بر او توکل کنندر از ديگران بى؛ او بند ان را کفايت مى«کافى». 45
کننده همه موجودات در عالم تکوينر و همه  کننده بند ان به سوى حق و عدالت و بلکه هدايت؛ خداوند هدايت«هادى». 46

.صاحبان عيل در عالم تشريع است
.؛ او سرپرستر حافظر ملجأ و پناه بند ان است«وکيل». 47
.ندجز خداو يارندر بهميرند و آنچه دارندر باقى مى؛ همه کسانى که چيزى را در مالکيت خود دارندر سرانجام مى«وار ». 48
.کند و بعات انبيا نيز از ناحيه اوست؛ او کسى است که همه مرد ان را در قيامت محشور مى«باعث». 49
.دهد؛ او بند ان را در برابر اعمالشان جزا مى«ديّان». 50
.دهنده و سرپرست مخلوقات است؛ او يارى«مولى». 51
.؛ خداوند  واهر شاهد و حافظ همه چيز است«مهيمن». 52
.؛ او به همه اشيا آ اهى و احاطه دارد«محيط». 53



.؛ کسى که بر همه چيز تواناست«قدير». 54
.تر و بزر وارتر است؛ کسى که از همه کريم«اکرم». 55
.کند؛ او کسى است که در برابر  ناه  نهکاران بردبار است و در مجازات آنها عجله نمى«حليم». 56
.؛ رحمت وى  سترده و شامل همگان است«رحمن». 57
.اش شامل حال مؤمنان است؛ رحمت ويژه«رحيم». 58
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درآمد
هريكككز از كتكككب آمسكككاىن ضكككمن آيكككات خكككود سكككيماى ويككك ه از خداونكككد را بكككه دسكككت
يككزان مىدهككد كككه شككناخت آن، ناككش بسككيار مهمككى در فهككي دي ككر معككارف ديكك  و م

خكداىي مكادى،مثالا در كتب مادس عهد عتيق، بكا. تعهد به دستورهاى اهلى دارد
ضكعي  در و و غريحلكييخشم ني ،خستهفراموشكار،پشيمان،،دروغ وخيل،

.شيطان مواجهييو برابر كيد و قدرت انسان
ان خكككداى عهكككد جديكككد موجكككودى مهربكككان اسكككت ككككه بكككراى  شكككش گنكككاه  اتكككى آدميككك

خكداىي ككه در قكرآن امكا .زميك  شكد و موكلوش گشكت( خكوردن از درخكت ونوعكه)
أثريى نيكز ترسيي شده، چ ونه اسكت و چكه ناشكى در هسكىت دارد و از سكوىي چكه تك
مىباشكد، بر انسان مىنهكد؟ آيكا جاي كاهش در بكاهى كهكشكامسا، آمسامسكا و جكربوت

تداشت دوسنزديز است و قريب؟ آيا فلسفى خشز است، يا اينكه يا اينكه 
شق دم زد؟حمبوش و زيباترين موجودى است كه مىتوان با او از حمبت و عترين 

ه بككا او اسككت كككرابطككه اى تلاككى و دريافككت مككا از سككيماى خداونككد، تككوجيه ر نككو  
. برقرار مىكنيي



وَ ل لّه  اْألَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِهَا



اوصاف 
خدا

خالييت

ربوبيت علم  سترده

قدرت بي 
پايان



تفسير برخى از صفات
صفت م ورد بررس ي ق رار م ي    اين بخش از ميان صفات الهىر چهار در 
: يرد

خالقيت
ربوبيت
گستردهعلم 

پايانبىقدرت 
ينک ه در  صفات تأثيرات  ونا ون معرفت ى و تربيت ى دارن د؛ ض من ا    اين 
در بر اين هاى آغازينى که بر پيامبر اکرم صلى ا  عليه و آله نازل شسوره

.استاين خود  واه اهميت شناخت اين صفاتکه صفات نيز تأکيد شده



سه سال تأخري نزول
سككككال پككككيش از ه ككككرت 13مككككاه رجككككب، 27در ( بعثككككت)آغككككاز وحككككى رسككككا  

تككأخري بككود و  نككزول قككرآن بككه عنككوان كتككاش آمسككاىن، سككه سككال( مككيالدى609)
ايكن مكدت در( ص)پيغمكرب . خواننكدمى« فرتت»اين سه سال را به نام . داشت

كا تْككْ مَ »داد تكا آيكهدعوت خود را سكرىى ااكام مكى نكازل شكد و دسكتور «رْ فَاْصكدَْ  ما
.اعالن دعوت را دريافت كرد
 َربِّكككَز اليكككلاق َخلَكككَق اقْككككَرْب بااْسكككيا »پكككز از نكككزول آيكككه: گويكككدابكككو عبكككد اهلل زاكككاىن مكككى

د؛ نامنككتككا مككدت سككه سككال قككرآن نككازل نشككد و ايككن مككدت را فككرتت وحككى مككى«...
.ني قرار گرفتسپز قرآن به صورت تدرجيى نازل گرديد كه مورد اعرتاض مشرك

33ص 1382پن ي، : ، چاپمست،هترانت، حممد هادى، تاريخ قرآن، معرف



اولين آيه و سوره
:شده سه نظر وجود دارددرباره اولين آيه يا سوره نازل

بر نازل ش ده   روهى معتيدند که اولين آيات سه يا پنج آيه از اول سوره علق بوده است که ميارن بعات پيام. 1
چ ه  : ر  فتبخوان: ندا داد و به او  فت« نبوّت»فرودآمد و پيغمبر را با عنوان ( فرشته)استر هنگامى که ملک 

رَأْ وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَب کَ الَّيِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِ نْ عَلَ قٍ اقْ    »:بخوانمف پس او را در پوشش خود  رفت و  فت
ل م ا  او»: روايت شده است که فرم ود ( ع)از امام صادق .«رَبُّکَ الْأَکْرَمُ الَّيِي عَلَّمَ بِالْيَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ

م ا ن زل   و آخ ر ...بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَب کَ -صلى ا  عليه و آله و سلم-نزل على رسول ا 
«...إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ :عليه
ن عبد ا  از ابن سلمه روايت شده است که از جابر ب. دانندشده را سوره مدّثّر مى روهى نخستين سوره نازل. 2

:  فتم. «مُدَّثِّرُيا أَيُّهَا الْ»:کدامين سوره يا آيه قرآن براى نخستين بار نازل شده استف  فت: انصارى سؤال کردم
کنم؛ ش نيدم ک ه   ام اکنون براى شما باز و مى فتارى که از پيغمبر اکرم شنيده:چهف  فت«اقْرَأْ بِاسْمِ رَب کَ»پس
ندايى مدتى را در مجاورت کوه حراء  يرانيدمر در پايان که از کوه پايين آمدم و به ميانه وادى رسيدمر: فرمود

. را دي دم ( لجبر ي  )شنيدمر به هر طرف نگريستمر کسى را نديدم؛ سرس سر به آسمان بلن د ک ردمر نا ه ان او    
نازل «...أَنْيِرْ يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَ»آنگاه. لرزشى مرا فرا رفتر به خانه نزد خديجه آمدمر خواستم تا مرا بروشاند

اي ن  ( ص)شده در ابتداى وحى بر پيغمبر اک رم اند که اولين سوره نازل روهى از اين حديث استفاده کرده. شد
.سوره است

: ويدزمخشرى مى. دانندشده را سوره فاتحه مى روهى اولين سوره نازل. 3
.شده قرآن استاند که سوره فاتحه اولين سوره نازلبيشتر مفسرين بر اين عييده



آورده ( ع)ن عالمه طبرسى از استاد احمد زاهد در کتاو ايضاح به نيل از سعيد بن المسيّ  از مولى امير المؤمني
ي ان  از ثواو قرا ت قرآن سؤال نمودمر سرس آن حضرت ثواو ه ر س وره را ب  ( ص)از پيغمبر : است که فرمود

مردر برش  « فاتح ه »اى را که در مکه نازل شده اس تر س وره   پس اولين سوره. هافرمودر به ترتي  نزول سوره
. «ن وَ الْيَلَمِ»و آنگاه سوره«اقْرَأْ بِاسْمِ رَب کَ»سرس

طبق س نت  نماز را( على و جعفر و زيد و خديجه)البته پيغمبر اکرم از همان ابتداى بعات با  روه کوچک خود 
ل ب ه  اولين چي زى ک ه جبر ي    : داد و نماز بدون فاتحه الکتاو نشايد و در حديث آمده استاسالمى انجام مى

دين سيوطى جالل ال. پيغمبر تعليم دادر نماز و وضو بود که الزمه آن ميرون بودن بعات با نزول سوره حمد است
.هر ز نبوده است که نماز در اسالم بدون فاتحه الکتاو باشد:  ويدمى

ع با آغاز اى جمع کرد؛ زيرا نزول سه يا پنج آيه از اول سوره علق به طور قطتوان به  ونهميان اين سه نظر مى
.بعات ميارن بوده است و اين مسئله مورد اتفاق نظر است

دي ده س وره   سرس چند آيه از ابتداى سوره مدثر نازل شده استر ولى اولين سوره کامل که بر پيغمبر ن ازل  ر 
وره ه اى س   حمد است و چند آيه از سوره علق يا سوره مدثّر در آغازر عنوان سوره نداشته و با نزول بييه آيه

الکت او  اين عنوان را يافته است؛ ليا اشکالى ندارد که بگوييم اولين سورهر سوره حمد است و ب ه ن ام فاتح ة   
وجوو خوانده شدن. شودخوانده مى

دْ وَ لَيَ».کندرساندر به طورى که آن را سزاوار عدل و همتاى قرآن شدنر مىاين سوره در نماز اهميت آن را مى
سَ بْعاً  »ن ام اى که بهسوره(. ما به تو سوره حمد و قرآن عظيم داديم)ر «آتَيْناعَ سَبْعاً مِنَ الْمَاانِي وَ الْيُرْآنَ الْعَظِيمَ

تي   ن زول   پس ا  ر تر . شود بنا بر نيلى سوره حمد است که مشتمل بر هفت آيه استخوانده مى«مِنَ الْمَاانِي
ه در چنانک  . ها در نظر بگيريمر اولين سورهر علق و پنجمين سورهر حم د اس ت  ها را از نظر ابتداى سورهسوره

.ايم و ا ر سوره کامل را مالع بدانيمر اولين سوره کامل سوره حمد استها آوردهترتي  نزول سوره
45-43تاريخ قرآنر متنر ص



﴾1﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 

﴾2﴿الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ خَلَقَ 

﴾3﴿وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ اقْرَأْ 

﴾4﴿عَلَّمَ بِالْقَلَمِ الَّذِي 

﴾5﴿الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ عَلَّمَ 
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تنظيم نگارش 

مراحل حتقیق موضوعی در قرآ ن



ترتي  ورود به تفسير موضوعي قرآن

انتخاو موضوع و مسئله  . 1

تعيين واره ها ي. ي موضوع که بطور مستييم يا غيرمستييم به معنا( عربي)2
.اشاره مي کند

مرور تمامي قرآن از ابتدا تا انتها و استخراج آياتي که از آن واره ها ذک. ري 3
.بميان آورده است

دسته بندي آيات يادشده از نظر هدف آيه. 4

نتيجه  يري و بدست آوردن مراد الهي از آيات . (تفسير)5
:بعنوان نمونه 

انتخاو موضوع خالييت و مسئله خالييت خداوند داراي چه خصوصيات. ي  1
استف

تعيين واره . ...(خلقر خالقر مخلوقر خلينار خليت و)و مشتيات آن « خلق»2
...(بديعر مبدع و )و مشتيات آن « بدع»و 
ر «اقرء بسم ربک اليي خلق»مرور قرآن و استخراج آيات خلق و بدع مانند . 3
...و« بديع السموات واالرض« »فهديفسوي و قدر خلق »



ک ار  بار در ق رآن ب ه  261و مشتياتش « خلق»واره 
بي ان  اى موارد به توصيف آفرينش ورفته که در پاره

« قخ ال »ابعاد آن پرداخته شده و در برخى موارد نيز 
.تاسبودن خدا پايه معارف و اوامر الهى قرار  رفته 

ر معجم الف اظ و کش ف اآلي ات ق رآن    اولين نويسنده 
نجذوم   وستاو فلو ل آلماني است کت ابي ب ا عن وان   

نيز حکيم تفصيل آيات القرآن الکتاو . نگاشتالقرآن
ه در همين زمينه از رول البوم فرانس وي نوش ته ش د   

ب ا  بعدها محمدفؤاد عبدالباقي مص رير کت ابي  . است
.شترا نومعجم المفهرس اللفاظ اليرآن الکريمعنوان 



آفريدگاري

خَلَقَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي 

پروردگاري



بررسى واژگان
. استر ضميمه کردن حروف و کلمات به يکديگ: معناىصيغه امر از مصدر قرا ت و به « اقرء»
اس در  ء را نشنانسان تا ذات يک شى. شودآن است که ذات يک چيز به آن شناخته مى« اسم»

رودر ىک ار م   وقت ى اي ن واره ب ه   بنابراين . يابدشناسد و به مسماى اسم معرفت نمىاسم را نمى
ه مالًا هنگ امى ک   . استشناخت خواص و آثار و بلکه در مواردى نيز مرادْ ذات موجود منظورْ 

ارر ها را فرا رفتر تنها با نام موجودات آشنا نشدر بلک ه ب ه خ واصر آث     حضرت آدم تمام اسم
. هاى آنها نيز معرفت يافتصفات و ويژ ى

دو رورد ار پ. استبخش  ر چيزىر تدبيرکننده و نگهدارنده نعمتاصالحنيز به معناى « رب»
تربي ت  ح ت موج ودِ ت در ربوبيت تکوينىر لوازم رش د طبيع ى   . تکوينى و تشريعى: عرصه دارد
رانجام او لحظه او را در عرصه حيات تيدير کردهر س  بهشود و مربى ابزار بالند ىِ لحظهفراهم مى

م ل موج ود   اما در ربوبيت تشريعىر قوانين و ميررات الزم ب راى تکا . رساندرا به شکوفايى مى
.کندشود و او را تا رسيدن به شکوفايى راهبرى مىمختار در اختيارش نهاده مى

يکى ايجاد ک ردن چي زى بع د از مع دوم ب ودن آنر و      : اندنيز دو معنا آورده« خلق»براى واره 
ت در اينج ا م راد معن اى نخس     . تر ايجاد شده استاى که پيشديگرى نظم دادن چيزى از ماده

.است
.شته باشداى که نمونه سابيى ندا ونهء بهوجود آوردن شىبهدر کالم عرور يعنى « آفرينش»

ى موجود  يرى است؛ بدين معنا که در مرحله اول بايد حدود هستالبته آغازش از تيدير و اندازه
.مشخص شود و سرس آفرينش صورت پييرد



آفريدگارى، نقطه آغازين معرفت
ا پيامبر اکرم صلى ا  عليه و آله در آغ از رس الت م أمور ش د ت ا پرورد  ارش ر      

ن آي هر  در اي« اقرء»به نظر جمعى از مفسران امر به خواندن . بخواند« آفرينهستى»
خواه د ت ا   به سخن ديگرر خداوند از آن حضرت م ى . امر به خواندن بر مردم است

عن وان  ب ه -صفات پرورد ارش را ب ر م ردم بخوان د و معرف ت را از ش ناخت او     
.يه کندشروع نمودهر از سويى بر خالييتش نيز تک-هستى و انسان« آفريد ار»

انايى به خداوند متعال اصرار دارد و ديگران را با همه د« آفرينش»قرآن بر انحصار 
:داندمىترين موجود نارزشترين و کمشان قادر به آفرينشِ حتى کوچکو توانايى

لَهُإِنَّ الَّيِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَنْ يَخْلُيُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا 
اى آفرينن در هرچن د ب ر   مگس ى نم ى  [ حتى]خوانيد هر ز کسانى را که جز خدا مى

.آن اجتماع کنند[ آفريدن]
و استاناى خدا از مي ان آن ان   « شدهها و خدايانِ خواندهبت»از اطالق آيه در مورد 

ه ا  تشود که هرکس اعم از دانشمندانر متفکران و مخترعان و همچنين باستفاده مى
ش ب ه  از خليت و آفرين-شوندکه براى رفع نيازها خوانده مى-و معبودهاى خيالى

شود ته مىنيز دانس« لن يَخْلُيُوا»عبارت « لَنْ»از واره . اندمعنايى که  فته شدر ناتوان
.که همواره اين ضعف و ناتوانى در غيرخدا وجود دارد



:اشکال
.تهين مفسري اقرأ را به معناي ابلغ نگرفته اس
فته چرا تنها نولدکه مستشرق آلماني اين مطل  را  
بيس واد  که او معتيد بوده پيامبر اسالم امي به معناي

ت    نبوده است و امي به معناي نادان نس بت ب ه ک  
رآن ميدس پيشين يعني تورات و انجيلر منظ ور ق   

.است
ه و س لم  مفهوم امي بودن پيامبر صلي ا  علي: مياله

ر معص  ومه دول  ت آب  ادير  و ادع  اي مستش  رقان
ص 9فصلنامه قرآن پژوهي خاورشناس ان ش ماره   
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هدايتگيرى و پردازش، اندازه

وَ الّيى قَدَّرَ فَهَدَى* الَّيِى خَلَقَ فَسَوّى* سَب حِ اسْمَ رَب کَ اْألَعْلَى
.اه نمود يرى کرد و رنام پرورد ار واالىِ خود را به پاکى بستاىر همان که آفريد و هماهنگى بخشيد و آنکه اندازه

.شمرده است«  يرى و راهنمايىپردازشر اندازه»اين آياتر آفرينش موجودات را توأم با 
ر  وش مالًا در مورد انسان چشم. آفريننده هستىر اجزاى هر موجود را در جايى قرار داده که بهتر از آن تصور نشود

س ويه  عمل تاين . اش هر ز به اين اندازه نبودنشستر کارايىو هر عضو را در جايى نهاده که ا ر در جايى ديگر مى
ي ز  در آفرينش هريک از موجودات متصور استر نسبت به مجموعه تمام موج ودات ن « تسويه»که همچنان. نام دارد

و پييرد؛ به اين معنا که خداوند همه موجودات هستى را در يک مجموعه کاملًا مرتبط و هماهنگ آفري د صورت مى
ود را در مجموعه هستى نيش شايسته خ  -اعم از بسيط و مرک -اى که هر يک ازموجودات ونهپرداخت نمودر به

دات ه ر ي ک از موج و   . تيديرِ هر چيزى عبارت است از ت دبير مخص وص آن  . است« تيدير»ديگر عمل . کنندايفا 
ا و ه ا هم ان تي ديره   اي ن ويژ  ى  . اى دارن د خصوصر صورتى خاص و سير زند ى و رشد تکاملى ويژهخليتى به
.آفرين است که به ميتضاى حکمت صورت  رفته استهاى هستى يرىاندازه

ن آفريد ار متعال در هر يک از مخلوقات حدود معي. شودها مىها شامل مرزهاى تکاملى هر يک از پديدهاين اندازه
که نانها متناس  استر تجهيز کرده؛ چذاتر صفات و کارش را مشخصر و آنها را با اعضا و امکاناتى که با آن اندازه

:فرمايدقرآن مى

. ءٍ فَيَدَّرَهُ تَيْدِيراًخَلَقَ کُلَّ شَىْ
. يرى کرده است ونه که درخور آن بوده اندازهو هر چيزى را آفريده و بدان

فَهَدَىوَ الّيى قَدَّرَ خَلَقَ فَسَوّى
پردازش

ان از  گيری

ه ایت



است؛ يعنى نشان دادن راه  ير از وضع موجود تا رس يدن ب ه وض ع   « هدايت»عمل سوم 
.مطلوو
اى استعدادى دارد ک ه باي د ش کوفا ش ودر نيازه ايى ک ه باي د مرتف ع   ردد و         هر پديده
وب ات آن  ها تعيين کم االت و مطل تيدير هر يک از پديده. هايى که بايد تأمين شودخواست
هايش ان راهنم ايى و   آفرينْ آنها را در رسيدن ب ه کم االت و مطل وو   خداى هستى. است

نيازه ا و  ه ار ه ار قابلي ت  کند؛ زيرا آفريد ار هستى است که در باره ظرفيتدستگيرى مى
«.وَالَّيِى قَدَّرَ فَهَدى»: ها با يکديگر بيشترين دانش را داردنسبت پديده

. ده اس ت اين حيييت در  فتگوى ميان حضرت موسى عليه السالم و فرعون ني ز بي ان ش    
پرورد  ارر مال ک و   »حضرت موس ى علي ه الس الم در پاس خ ب ه پرس ش فرع ون ک ه         

:ر چنين پاسخ داد«اختيار شما کيستفصاح 
. ءٍ خَلْيَهُ ثُمَّ هَدىکُلَّ شَىْرَبُّنَا الَّيِى أَعْطى

ايت پرورد ار ما کسى است که هر چيزى را خليتى که درخور اوست دادهر سرس آن را هد
.فرموده است
. اس ت ( جم اداتر حيوان ات و انس ان   )ظاهراً خليتِ مخصوص هر چيز « خَلْيَه»منظور از 

ر هم ان  بنابراين خداوند به هر پديده شکل و ترکيبى مخصوص به خود را داده و س رس د 
.خليت و مسيرْ او را هدايت کرده است



:هاي قرآني در مورد آفريدگاري خداوندنکته

:آن هم با سير در آفاق و مطالعه در زمين که  اهواره موجودات استاز نظر قرآنر امکان شناخت آغاز هستى وجود دارد؛ . 1
.  قُلْ سِيرُوا فِى اْألَرْضِ فَانْظُرُوا کَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ

.در زمين بگرديد و بنگريد چگونه آفرينش را آغاز کرده است
يازمند نيازمندى به خاليى که خود در حياتش ن»در اصل مشرکان حتى. خداوند استهستىر همه اقرار دارند که آفريد ار . 2

.اندر متفق«آفريد ارى ديگر نباشد
:مشرع با ديگران در شرع پرستش و بند ى استر نه در اعتياد به وجود خالقتفاوت 

.  يُؤْفَکُونَوَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ اْألَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْيَمَرَ لَيَيُولُنَّ اللّهُ فَأَنّى
: فتحتماً خواهند  « رام کرده استف[ چنين]چه کسى آسمانها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را »: و ا ر از ايشان بررسى

شوندفباز ردانيده مى[ از حقّ]؛ پس چگونه «ا »
همراه آنکه مطالعه جهانچهسازد؛ در خليت و نظامات حاکم بر جهانر انسان را به بيهوده نبودن آفرينش رهنمون مىمطالعه . 3

يافريندر از اين روىر ا ر خداوند ب. هاستبا کشف نظاماتى است که بيانگر حکمت متعاليه و قواعد و سنن متين در پديده
:آنکه ميصودى حکيمانه در نظر داشته باشدر چيزى جز لغو نخواهد بودبميراندر آباد کند و خراو نمايدر بى

.  وَ مَا خَلَيْنَا السَّمَاءَ وَ اْألَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا العِبِينَ
.و آسمان و زمين و آنچه را که ميان آن دو است به بازيچه نيافريديم

:در جاى ديگر نيز بر حق بودن آفرينش تأکيد شده است
.  هُوَ الَّيِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ اْألَرْضَ بِالْحَقِّ

.او کسى است که آسمانها و زمين را به حق آفريد
.بدين رور هستى با هدفى صحيح و در پرتو حکمتى بالغ خلق شده است

در اصل به معنى مطابيه و هماهنگى است و اين واره موارد  حق . عبارت است از وجود واقعياتى در خارج از ذهن« حق»
مين اينجا نيز مراد هدر . و نظم صورت  يردحساو استعمال  ونا ونى دارد؛ ازجمله کارى که بر وفق مصلحت و از روى

.معناست



ربوبيت



واره . دان د کريمْ خداوند را تنها پرورد ار انسان و تمام موجودات ع الم م ى  قرآن
. بار در قرآن آمده است981و مشتياتش « رو»
همين بر. استء و اقدام به تأمين مصالح آن اصالح شىدر لغت به معناى « رب»

ا اش ت  ء است؛ چه او موج ود را در رش د ت دريجى    ر شىپايهر مربى نيز اصالح
لق و اختيارى مطخداوند را صاح قرآن .  ر استرسيدن به مرز نهايى کمال يارى

تى را هار بلکه تمام موج ودات هس   تنها انسانکند که نه ر کاملى ترسيم مىاصالح
.پروراندمى

مربى انسان کيستف
فَلَمَّ ا  * فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَاأُحِ ُّ الْ آفِلِينَ رَب ىکَوْکَباً قَالَ هَيا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى
يَ وْمِ  لَ أَکُونَنَّ مِ نَ الْ  ب  ى رَفَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِىرَب ىرَأَى الْيَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَيا 

قَوْمِ إِنِّى هَيا أَکْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَارَب ىفَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قَالَ هَيا * الضَّالِّينَ
. ءٌ مِمّا تُشْرِکُونَبَرِى

رده اين آيات تأمالت حضرت ابراهيم عليه السالم در امر پرورد ار را   زارش ک   
وبيت ها و زمين يافتر به ابطال ربآن حضرت با درکى که از ملکوت آسمان. است

0.پرداختها و الوهيت بت



رخ ى  ف در ب«ه يا رب ى  »راس تى فرم ود   حال پرسيدنى است آيا حضرت ابراهيم عليه السالم به
اي ن من ابع   . تاين جملهْ استفهامى بوده و به طور خبرى  فته نشده اس: خوانيمتفاسير چنين مى

م ان  را دليل بر اعتياد موحدانه ابراهيم عليه السالم از ه« آزر»اش احتجاجات وى با پدرخوانده
اي ن  . کندشان را اصالحاند بنابراين او خود را يکى از آنان شمرد تا عيايد خرافىکودکى دانسته

عص  آن ان  انگيزاند و از طغيان و تشيوه احتجاج بهترين راهى است که انصاف مخالفان را برمى
.سازدنيز جلو يرى کردهر آنها را براى شنيدن سخن حق آماده مى

کوک   را  اعتياد به ربوبيت و خدايى« فَلَمّا أَفَلَ قَال ال أُحِ ُّ الْآفِلينَ»ايشان همچنين در عبارت 
پردازدر اما ىماه م« ربوبيت»سان به نفى که در آيه بعد نيز به همينبا غروو آن ابطال کرد؛ چنان

ايتم ا ر پرورد  ارم ه د  : فرمايدرا تکرار کندر مى« ال اح  االفلين»آنکه دوباره همان جمله بى
د ارى دانست پروراين عبارت تأکيدى است بر آنکه وى مى. نکندر ازجمله  مراهان خواهم بود

.درواقع ابراهيم عليه السالم تنها در صدد شناخت يا شناساندن او به ديگران بود. دارد
ت آن حضرت با طل وع خورش يد اظه ار داش     . پردازدآيه سوم به نفى پرورد ارى خورشيد مى

دهد که در مي ان س تارهر م اه و خورش يدر تنه ا     نيز نشان مى« هيا اکبر»و با جمله « هيا ربى»
.دباشتر از آن دو مىخورشيد است که شايستگى پرستش دارد؛ زيرا از نظر حجم بزرگ

وى با ديدن غروو خورشيد موضع صريح خود را در برا  ت از ش ريکانِ ادع ا ى خداون د در    
«.ءٌ مما تشرکونيا قوم إنّى برى»: داردپرورد ارىر ابراز مى



ار بايد با تأمل در آيات فوق از نظر ابراهيم عليه السالم پرورد 
:  چهار صفت داشته باشد

اثربخشي. کي خ ود  روشنگري در ت اري (  کَوْکَباًجَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأىفَلَمَّا )1
( نيش مربي)آماده سازي بستر براي رشد و کمال است 

دوام اثربخشى. ن اف ول و ناپدي د ش د   ( الْ آفِلِينَ أَفَ لَ قَ الَ لَاأُحِ  ُّ    فَلَمَّا )2
رب ا و  بستر سازي براي رشد و کمال بايد در تمام دوره زن د ي م . روشنا ي

.علي الدوامر وجود داشته باشد
حضور موجودات . پيشگاهش  اثرپيير در 3
عميق. (ا أَکْبَرُ رَب ى هَيهَيا )مؤثران    ديگر تر بودن تأثيراتش از 4



پروردگار انسان، همان پروردگار هستى
ه  ا خ  الق و س  رس م  دبر و در آي  ات متع  ددى پرورد   ار انس  ان
:که در سوره اعراف آمدهپرورد ار هستى دانسته شده؛ چنان

تَوىإِنَّ رَبَّکُمُ اللّهُ الَّيِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ اْألَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْ
يَمَ رَ وَ  عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَ ارَ يَطْلُبُ هُ حَاِيا اً وَ الشَّ مْسَ وَ الْ    
. مِينَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ اْألَمْرُ تَبارَعَ اللَّهُ رَوُّ الْعَالَ

ا در در حيييتر پرورد ار شما آن خدايى است که آسمانها و زمين ر
ز را به رو. استيال يافت[ جهاندارى]شش روز آفريد؛ سرس بر عرش 

د و م اه  خورشي[ نيز]پوشاندر و مى-طلبدکه شتابان آن را مى-ش 
ک ه  آ اه باش.[ پديد آورد]اند و ستار ان را که به فرمان او رام شده

فرخن ده خ دايى اس ت پرورد  ار     . خلق و امر از آنِ اوست[ عالم]
.جهانيان



برهان ابراهيم عليه السالم عليه نمرود
بوبي ت  اختي ارى و ر صاح با پادشاهان و مترفان معاصرشان بحث در هاى پيامبران الهى ترين مناظرهيکى از مهم
:ها در قرآن آمده استدر اين ميان  زارش برخى مناظره. بوده است

ا أُحْيِ ى وَ  الَّيِى يُحْيِى وَ يُمِيتُ قَ الَ أَنَ   رَب ىَأَنْ آتَاهُ ا ُ الْمُلْکَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَب هِ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّيِى حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِى
دِى الْيَ وْمَ  فَ رَ وَ اللّ هُ ال يَهْ    ى کَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِى بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِوِ فَبُهِتَ الَّيِ

. الظّالِمِينَ
ب ا اب راهيم در ب اره پرورد  ارش    [ نازيدر وو بدان مى]آن کس که چون خدا به او پادشاهى داده بود [ حالِ]از آيا 

« .ميراندمىکند وپرورد ار من همان کسى است که زنده مى»: کردر خبر نيافتىف آنگاه که ابراهيم  فت[ مى]محاجّه 
ن آوردر تو آخورشيد را از خاور برمى[ ىِ من]خدا »: ابراهيم  فت« .ميرانممى[ هم]کنم و زنده مى[ هم]من »:  فت

.دکنو خداوند قوم ستمکار را هدايت نمى. پس آن کس که کفر ورزيده بود مبهوت ماند« .را از باختر برآور
ه ک-حيييى استر از اين رو خود را« ميراندن»و « احيا»کرد که اراده قتل و حفظ جان مردم همان نمرود  مان مى

الم در قدرتر نظير پرورد ار موردِ ادع اى اب راهيم علي ه الس     - اه مباشر يا آمر قتل يا رهايى افراد از مرگ بود
.دانستمى

نمرود . کار سازدابراهيم عليه السالم در اين  فتگور از ربوبيت تکوينى عالَم سخن  فت تا ضعف نمرود را کاملًا آش
عرص ه  کردر اما در اينمغالطه زندانيانر در موضوع مرگ و حياتر با آزاد کردن محکوم به مر ى يا کشتنِ يکى از 

رو کن د و در مغ   پرورد ار من خورشيد را از مشرق آشکار م ى : حضرت ابراهيم عليه السالم فرمود. مبهوت ماند
دس ت  بهها هستى و امر حيات و زند ى و اختيار مردمراستى ا ر تو پرورد ار انسانکه بهسازد؛ درحالىپنهان مى

در اي ن احتج اجر   . توست و مانند پرورد ار من در عالم تکوين دخالت دارىر خورش يد را از مغ رو بي رون آور   
.پرورد ار انسان کسى دانسته شده که پرورد ار هستى و ديگر موجودات عالم نيز باشد
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دانش  سترده



. ديگر از اوصاف خداوند عل م و دان ايى اوس ت   يکى 
خداوند را موجودى آ اه به جز يات ام ور کريمْر قرآن

  هار  يشته و حال و آيندهر دنيا و آخرتر غيو پديده
و شهادتر ظاهر و ب اطنر ني ات و  فت ار و همچن ين     

معرف ى اس رارر  ت ر از  موجودى عالم به اسرار و مخفى
ر خداون د کريمر عل م  آيات نورانى قرآندر . کرده است

ينى و پايه بسيارى از دستورهار تحوالت و وقايع تک و 
ل م  ع. تشريعىر و فردى و اجتماعى قرار  رفت ه اس ت  

هار از هرکس و هر چي ز  خداوند به افرادر امور و پديده
.  حتى از خود موجودات به آنها بيشتر است



دانش  سترده( ج
دارد؛ اى از موارد علم آنها را نزد خود نگاه م ى دهدردر پارهها را به ديگران تعليم مىخداوند برخى از دانشهرچند 

ته و از مايه تربي ت انس ان دانس    آيات قرآن علم الهى را بن. انداطالعترين موجودات از آن بىسان که حتى عالىآن
مانند -فته در قرآنکارربيشتر صفات به. کار  رفته استسويى توجه به اين صفت الهى را در خدمت تربيت آدمى به

.استبيانگر علم الهى و ابعاد مختلف آن-ركيتر سميعر بصيرر حکيمر خبيرر لطيفر شاهد و مشتيات آنها
عالمر محضر خدا

أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّهَ يَرى
بيندفمگر ندانسته که خدا مى

رو خداوند ناز اي. ابوجهل در آغاز رسالت پيامبر اکرم صلى ا  عليه و آله نسبت به ايشان برخوردهاى تندى داشت
داشتر روامىحضرتخاطر آزارهايى که به آندادن به پيامبراسالم صلى ا  عليه و آله و تهديد ابوجهل بهبراى تسلى

.اين آيه را نازل فرمود
بيندفحال ممکن است اين سؤال پيش آيد که چگونه فردى مانند ابوجهل بايد بداند که خداوند مى

داشتند که جهانْ پرستان و مشرکان نيز اعترافبت. بخش مطلق استاند اين علم الزمه اعتياد به هستىدر پاسخ  فته
ب ه  . تمر اس ت آفرينش امرى مس. خواهد؛ يعنى کسى که خود هستى را از جايى ديگر برنگرفته باشدبخش مىهستى

رو به ط ور مس تمر در محض ر    الوجود الزم دارند از اينديگر سخنر موجودات دوام افاضه وجود را از سوى واج 
. ردنداى از او غاي  نمىخالق خود هستند و لحظه

.شدهر مشاهده دا مى آفريد ار استالزمه پييرش اين ارتباط ميان آفريد ار و آفريده
ي ن حي ات را    يردر هر اه آفريد ار هستى حيات را افاضه کن د و ا  سترد ى علم الهى نيز از اين حيييت ريشه مى

ک ه در  هاى وجودى موجودات در محضر و حوزه دانش او خواهند ب ود؛ چن ان  ها و اليهاستمرار بخشدر تمام بخش
نچ ه را ک ه   که او آشکار و آ:إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما يَخْفى»: برخى از آيات اين ابعاد  سترده دانش الهى بيان شده است

«.داندنهان است مى



ها را آفريده و هم دا ماً به آنها رو که هم ظاهر و هم باطن پديدهخداوند از آن
ه ب  « جَه ر ». ها آ اه اس ت بخشدر بر ظاهر و مخفى پديدهحيات و هستى مى

هُ يَعْلَمُ إِنَّ»و آيه . شودظهور کامل يک پديده در برابر چشم يا  وش اطالق مى
.شنوداشاره به آن است که خداوند سخنان آشکار را مى«الْجَهْرَ مِنَ الْيَوْلِ

ه اى مخف ى از چش م و   نيز به دانش خداوند به پدي ده « و ما يخفى»عبارت 
رور موجودات مادى و غيرمادى و  فت ار پنه ان و   از اين.  وش اشارت دارد

.شودآشکار در حوزه علم الهى  نجانده مى
ه هاى کف ار و مش رکان اش ار   شده در سينهاز همين رور قرآن به مطال  پنهان

:نَوَ اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُ و »: شمردترين موجود به آنها مىکردهر خداوند را عالم
«.و خداوند به آنچه در سينه دارندر داناتر است

حت آمده صرادر جايى ديگر نيز رابطه علم خداوند با صفت آفريد ارى او به
:است

.أَ ال يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
.استبين آ اهداندف با اينکه او خود باريکآيا کسى که آفريده است نمى



پايان پروردگاربىقدرت 



ت رين مباح ث ص فات کم ال و جم ال خداون در مس ئله        يکى از مهم
. اندردهآيات بسيارى خداوند را بدين صفت توصيف ک. است« قدرت»

ه ر ي ک   « قادرر قوىر عزي زر بط شر قه ر و غال      »هايى چون واره
وان ايى  اثب ات ت . پايان خداوند را باز نموده اس ت اى توانايى بى ونهبه

ى و الزمه آف رينش هس ت  . مطلق و فرا ير خداوند کار دشوارى نيست
همچنين تدبير و ثبات امور انس ان و س اير موج ودات ع المر وج ود      

.  رساندقدرت و توانايى خالق و مدبر موجودات را به اثبات مى



ان و از همين رو در سوره حج پس از آنکه خليت و تدبير انس
ش مردر ق درت او را    ياه را ذکر کردهر آن را فعل خداوند مى

: رددنيز متيکر مى
مْ مِ نْ  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ کُنْتُمْ فِى رَيْ ٍ مِنَ الْبَعْ ثِ فَإِنَّ ا خَلَيْن اکُ   

رِ تُرَاوٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَيَةٍ ثُمَّ مِ نْ مُضْ غَةٍ مُخَلَّيَ ةٍ وَ غَيْ     
مًّى ثُمَّ أَجَلٍ مُسَوَ نُيِرُّ فِي اْألَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلىمُخَلَّيَةٍ لِنُبَي نَ لَکُمْ

 مِنْکُمْ مَنْ نُخْرِجُکُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ وَ مِنْکُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَ
ى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَيْال يَعْلَ مَ مِ نْ بَعْ دِ عِلْ مٍ شَ يْئاً وَ تَ رَ      يُرَدُّ إِلى

اْألَرْضَ هَامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَ زَّتْ وَ رَبَ تْ وَ أَنْبَتَ تْ   
تى وَ أَنَّهُ يُحْىِ الْمَوْذلِکَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ* مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

ءٍ قَد يرٌکُلِّ شَىْوَ أَنَّهُ عَلى



ه اي ن  به آفرينش انسان و  ياه و تدبير امور آنها اشاره دارد ک  « ذلک»در آيه اخيرر کلمه 
و حق است و امرى موهومر باطل« ا »اول آنکه : رساندخود چند مطل  را به اثبات مى

ه ب ر آنه ا   ها و نظام متين و ث ابتى ک   خيالى نيست؛ زيرا وجود حيييى و غيرخيالى پديده
رى کن د ک ه خداون د ام     جارى استر پديدآورنده و مدبر حيييى را کشف کردهر ثابت مى

ه ر انتيال خاع مرده از وضعى ب ه وض عى ديگ ر و رس اندش ب      دوم آنکه. موهوم نيست
ک رّات روى  به صورت نباتى که به-به وسيله آو-مرحله انسانى و نيز انتيال زمين مرده

ستمرى درپى و مهاى پىکند همين موجودى که در تدبيرش چنين بعاتدهدر ثابت مىمى
.ها را نيز داردکردن مرد ان و بعات انسانداردر توان زنده

 يرد و ىايجاد و تدبير انسان و نباتر در کنار ديگر موجودات هستى شکل م»: سوم آنکه
تى را تواند انسان و  ياهان را هستى دهد و امر آن دو را انتظام بخشد که کل هسکسى مى

انسان )ين دو پس ا ر کسى قدرت بر آفرينش و تدبير ا. آفريده و آن را تدبير نموده باشد
ش و بخ ونه که هستىرا داشته باشدر قدرت بر هر چيزى خواهد داشت؛ همان( و  ياهان

«.مدبر همه چيز خواهد بود



م اى  هاى عظيم ياد ک ردهر آن را دلي ل و راهن  ها و زمين هفتگانهر امر خدا را در ميان اين پديدهقرآن ضمن بيان آفرينش آسمان
:اثبات قدرت مطلق خداوند و دانش  سترده او شمرده است

 أَح اطَ بِکُ لِّ   ءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اللّهَ قَدْکُلِّ شَيْعَلىهَ اللّهُ الَّيِى خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ اأْلَرْضِ مِاْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ اأْلَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّ
.ءٍ عِلْماًشَىْ

خدا بر آيدر تا بدانيد کهدر ميان آنها فرود مى[ خدا]فرمان . خدا همان کسى است که هفت آسمان و همانند آنها هفت زمين آفريد
.هر چيزى تواناستر و به راستى دانش وى هر چيزى را در بر  رفته است

ن و م  »جمل ه  . ها و زمين و نيز هدف نهايى آفرينش اش ارتى پرمعن ا دارد  اين آيه به عظمت قدرت خداوند در آفرينش آسمان
س ک ه  هاى هفتگانه هم ين ب   در عظمت آسمان.اندر زمين نيز هفتگانه استها هفتگانه ونه که آسمانر يعنى همان«االرض مالهن
:فرمايدخداوند مى

.إِنّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْکَواکِ ِ
.ما آسمان اين دنيا را به زيور اختران آراستيم

ي ن  بينيم و علم و دانش بشر به آن احاطه داردر همه مربوط به آسمان اول اس ت و م اوراى ا  آيد که آنچه ما مىاز اين آيه بر مى
.ثوابت و سياراتر شش عالم ديگر وجود دارد که فعلًا از دسترس علم ما بيرون است

ر فارس ى   ونه که در تعابيآن)ها و زمين عالمت تکاير باشد و مراد از آن عدد هفت رياضى نباشد ا ر عدد هفت در مورد آسمان
ت رى هاى متعدد در ع الم هس تىر تص وير روش ن    ها و زمينر در اين صورت عظمتِ فوق تصور آسمان(و عربى نيز رواج دارد

ان داردر هاى هفتگانه با نظام متين و اس توارى ک ه در آنه ا جري     ها و زمينيکى از ثمرات تدبير در امر آفرينش آسمان. يابدمى
هين متفک رى در مس ئله آف رينش   . هاستدرع قدرت خداوند بر همه موجودات و احاطه علمى او بر جمله مخلوقات و پديده

.پايان آفريد ار و علم فرا ير او را به مخلوقات دريافتترديد قدرت  سترده و بىغور نکردر مگر آنکه بى



ُ  ك   پادشاه  نا ح  د  د  ل   ر    ت ن 



 عَمَلًا وَ هُ وَ  الَّيِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ لِيَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ* ءٍ قَدِيرٌکُلِّ شَىْتَبارَعَ الَّيِى بِيَدِهِ الْمُلْکُ وَ هُوَ عَلى
.الْعَزِيزُ الْغَفُورُ
زند ى همانکه مرگ و. است آنکه فرمانروايى به دست اوست و او بر هر چيزى تواناست[ و خجسته]بزر وار 

.را پديد آورد تا شما را بيازمايد که کدامتان نيکوکارتريدر و اوست ارجمند آمرزنده
ن د  درحييي ت پادش اهى  س ترده و بالمن ازع خداو    . ش ود اين دو آيه با بيان مالکيت مطلق خداوند آغاز م ى 

يگر به د. رسانداستعاره از قدرت است و احاطه خداوند بر ملک را مى« يَد»واره . هاستدربر يرنده تمام ملک
 ون ه پادش اهى و   الزم ه نامح دود و مطل ق ب ودن اي ن     « .ملکيت هستى همچون موم در دست اوست»بيانر 
ن آفرينش م رگ و زن د ى ک ه در آي ه دوم ب ه آ     . اختيارىر توانايى نامحدود و نامتناهى خداوند استصاح 

ش که قدرت نامح دود و  س ترده خداون در از راه آف رين    ر بيانگر آن است«اليى»پرداخته شدهر آن هم با واره 
ي ال از  حيات نيس تر بلک ه انت  شايان ذکر است که مرگ در فرهنگ قرآن عدم. شودمرگ و زند ى شناخته مى
هان خ ارج   ونه که تولد نوزادر مرگ از رَحمِ و انتيال به جبه تعبيرى نيکوترر همان. جهانى به جهان ديگر است

ر ه م  بخ ش ع الم  استر مرگِ انسان نيز مردن از دنيا و انتيال به جهان ديگر دانس ته ش ده و درنتيج ه هس تى    
ور راز اي ن . کننده است و هم ميراننده و تعلق قدرت او به مرگ نيز تعلق قدرت ب ه ام رى وج ودى اس ت    زنده

-آفرينش مرگ و زند ى دليل بر قدرت نامحدود خداوند است؛ همان سان که آف رينش هف ت طبي ه آس مان    
ر ب ر اي ن   هار آيتى ديگهاى پرفرو  و شهاو سنگبخشى آسمان اول به چرا و زينت-هين تناقض و عي بى

.امر است



غلبه قدرت الهى



د ان و اوست که ب ر بن   .وَ هُوَ الْياهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَ هُوَ الْحَکِيمُ الْخَبِيرُ
.خويش چيره استر و اوست حکيم آ اه

در . رو قاهر يعنى غال قهر به معناى غلبه و ذليل کردن استر از اين
« قه ر »ر از نگاه اينان. اندبرخى از منابع قهر و غلبه را متفاوت دانسته

 ون ه  سان که طرف ميابل نتواند ه ين نوعى غلبه و پيروزى استر آن
اين مفهوم وجود ن دارد و  « غلبه»اما در . مياومتى از خود نشان دهد

يروز هايىر بر طرف ميابل پممکن است شخص غال  بعد از مياومت
. ردد

ياف ت  توان اين مطل   را در در اين آيه نيز مى« فوق عباده»از تعبير 
س تند  که  ويا همه موجودات عالم هستى بند ان ضعيف و ناتوانى ه
.که مهار امر و نهى آنها کاملًا در دست موالى قادر و غال  است



داى که تمام اسباو عالم هستى را خاز آنجايى
تعالى ايجاد کرده ت ا وس ايطى ب راى ح دو     

ز و اوس ت ک ه مس ببات را ا   -حوادثى باشند
س ازد و اي ن اس باو و   آثار اسباوْ متأثر م ى 

ارى به قب ول آث   مجبور باشندرمسببات هرچه 
عال هستند که خداوند فعل آن را از يکىر و انف

از اي  ن -از آن را از ديگ  رى خواس  ته اس  ت
توان  فت تمامى آنها ميه ور خ داى   جهت مى
ان د و خ داى س بحان ق اهر ب ر هم ه       سبحان
ه بنابراين ا  ر س خن از قه ر و غلب     . آنهاست

دى است و اين واره بيانگر وجود عامل نيرومن
دلي ل در برابر اراده و قدرت خداوند استر ب ه 

پندار اوليه ماستر در غير اي ن ص ورت ه ين   
د موجودى توان مياومت در برابر قدرت خداون
ه را نداشته و بلکه هرچه دارندر جمله از او و ب

.  مشيت اوست



:در سوره کهف مياکره دو رفيق باغدار آمده است
ان آن را با درختان خرما پوشانديم و مي[ با ]به يکى از آنها دو با  انگور داديم و پيرامون آن دو ... 

.  ودو براى او ميوه فراوان ب. نهرى روان کرده بوديم[ با ]و ميان آن دو ... دو را کشتزارى قرار داديم 
جهت افراد از مال من از تو بيشتر است و از»:  فت-کردکه با او  فتگو مىدرحالى-پس به رفييش
: فت[ و]که او به خويشتن ستمکار بودر داخل با  شد و درحالى« .تو نيرومندترم

هتر از اين را  سوى پرورد ارم باز ردانده شومر قطعاً بکنم که رستاخيز برپا شود و ا ر هم به مان نمى»
نطفه آيا به آن کسى که تو را از خاعر سرس از»: او  فترفييش به « .در باز شت خواهم يافت

ار اوست خدار پرورد :[  ويممى]من اما شدىفمردى درآوردر کافر [ به صورت] اه تو را آفريدر آن
تد تا به آفتى از آسمان بفرس[ با  تو]بر آن و ... . سازممنر و هين کس را با پرورد ارم شريک نمى
ه دست  فروکش کند تا هر ز نتوانى آن را ب[ در زمين]زمينى هموار و لغزنده تبديل  رددر يا آو آن 

م هايش را برهدر آن با  هزينه کرده بودر دستآنچه پس براى . هايش را فرو رفتوميوه. آورى
د ارم کس را شريک پروراى کاش هين»:  فتمىهاى آن فروريخته بود و که داربستزد درحالىمى
.  ارى کنداش کنند و توانى نداشت که خود را يو او را در برابر خدا  روهى نبود تا يارى« !ساختمنمى

.  فرجامبهترين پاداش و بهترين اوست. به خداىِ حق تعلق دارديارى در آنجا 
رويى در آيات بيانگر قهر و غلبه قدرت خداوند بر نظام اسباو و مسببات است و اينکه هر نياين 

ر دهدر همه در پرتو قدرت الهى استبنابراين آنچه در زمين روى مى. انحصار خدا و قا م به اوست
.آنکه ما از خود چيزى داشته باشيمبى



هاى ديگرجهان: فصل دوم



درآمد
س يم  هاى  ون ا ونى تي فلسفهر عرفان و اديانر هستى را به جهان

و( يا طبيعت و ع الم مُل ک  )اند که در اين ميانر جهان مادى کرده
.ر تنها يکى از اين عوالم است«ناسوت»به اصطالح حکما 

اين جهان با حواس ظاهرى قابل درع است و از هم ين روى در  
تند اما هس  . شودتعبير مى« شهود»اصطالح اسالمى از آن به عالم 

ش هاى ديگرى که با قواى روحى و عيالنى انسان و يا  زارجهان
ع از آنجاکه اين بخش هستى در حوزه در. شودوحى شناخته مى

حواس ظاهرى و ملموس ما نيستر از آن به جه ان غي   تعبي ر    
اله وتر  »جهان غي  ش امل ع والم  ون ا ونى چ ون     .  رددمى

.است« مجرداتر ملکوتر برزخ و قيامت



:حکماى اسالمى به چهار عالم کلى يا به چهار نشئه معتقدند

.عالم طبيعت يا ناسوت

.عالم مثال يا ملکوت

.عالم عقول يا جبروت

.عالم الوهيت يا الهوت

.عالم ناسوت يعنى عالم ماده و حرکت و زمان و مکان، و به عبارت ديگر عالم طبيعت و محسوسات يا عالم دنيا

.عالم مثال يا ملکوت يعنى عالمى برتر از طبيعت که داراى صور و ابعاد هست اما فاقد حرکت و زمان و تغيير است

.عالم جبروت يعنى عالم عقول يا عالم معنى که از صور و اشباح مبرّاست و فوق عالم ملکوت است

159: ، ص5آااراستادشهيدمطهرى، جمجموعه. عالم الهوت يعنى عالم الوهيّت و احديّت

رده شود که از نظر مراتب کلى وجود درجه خاصذى را اشذغال کذ   به آن موجود يا موجوداتى اطالق مى« عالم»در اصطالحات فلسفى کلمه 
ه اجنذاس  طبب اين اصطالح تمام اجسام و جسمانيات با اينک. است به طورى که محيط و مسلط تمام مادون خود و محاط مافوق خود است

روند، زيرا هيچ نوع از اين انواع و هيچ جنس از اين اجنذاس احاطذه وجذودى بذر انذواع و     به شمار مى« عالم»و انواع متعددى هستند يک 
. رونذد نذه در طذول يکذديگر    يکذديگر بذه شذمار مذى    « عذرض »اجناس ديگر ندارد، و لهيا از نظر فلسفه تمام موجذودات طبيعذت در   

61057جآااراستادشهيدمطهرى مجموعه



ناسوت

زمان

حرکت
ماده



ملکوت

بُعد

بُعد
صورت



درع کننده

حواس

روح

عيل به  
تنها ي

عيل به  
کمک وحي

جهان طبيعت 
(ناسوت)

جهان ملکوت

جهان الهوت 
و جبروت 

برزخ و سراي 
آخرت درع شونده



عوالم

الهوت

جبروت

ملکوت

ناسوت

برزخ

آخرت



هاى اله ى راهنماي ان   انبيا و وحى»
اند تا مردم آنان آمده. اندجهان غي 

غي    و م  اوراى ظ  اهر و [ ب  ه]را 
. محسوساتْ مؤمن و معتيد س ازند 

م ان  البته به اينکه مردم به غي   اي 
ه آن ان  اندر بلک  بياورندر اکتفا نکرده

ميان م ردم و غي   رابط ه برق رار     
و اند و حليه اتصال ميان مردمکرده

غي  شده و آن ان را ب ه م ددهاى    
ر هاى خاص غيبى دغيبى و عنايت

در . ان د شرايط خاص مؤمن نم وده 
ا اينجاست که مسئله غي  عملً ا ب   

«.کندزند ى مردم تماس پيدا مى

و ما هو علي الغيب بضنين



:اشکال اصلي به اين فصل

اصطالحات رائج فلسفي وعرفذاني درسذت   . ده معنذا نشذ  1

است

اين اصطالحات اصال . در قرآن منظور نمذي باشذد و بذر   2

آيات مورد استناد تطبيب نمي کند



عوالم از نظر عرفا

عالم الهوت. 1

عالم مثال. (عالم برزخ)2

عالم ملکوت. ( عالم امر، عالم ارواح، عالم غيب، عالم ع لوي منسوب به باال)3

عالم ناسوت . (  عالم ملک، عالم خلب،عالم س فلي منسوب به پائين )4



عالم ارواحر موجودات اين عالم با حواس قابل درع نيستند
:موجودات عالم ارواح دو قسم هستند

     (کروبيان)به عالم اجسام تعليي به حس  تصرف و تدبر درآنها ندارد
از عالم اجسام به کلي بي خبرند مال ک مهيمه. 1: دو قسم اند

با آنکه به عالم اجسام تعلق ندارند ولي واسطه فيض ربوبي هستند. 2
و آخر آن جبر يل است( قلم اعلي و اول ماخلق ا )اول اين مال کر روح اعظم

     (روحانيان)به عالم اجسام تعلق دارند از جهت تصرف و تدبير در آنها
(اهل ملکوت اعلي)تصرف در آسمانيان مي کنند   . 1:  دو قسم هستند

و جماد مال که متصرف در انسان و نبات( اهل ملکوت اسفل) تصرف در زمينيان مي کنند . 2
....و 

ان ارواح ناري مانند جن و شياطين از جنس ملکوت اسفلند بعضي از ايشان را بر نوع انس
.مسلط کرده اند و ابليس سيد و ر يس آنان است



( به تعبير شرع؛ برزخ ) مرتبه و عالم ماال
واسطه ميان عالم ارواح و عالم اجسام  

:  موجودات اين عالم دو قسم اند
برخي از موجودات اين عالمر قواي دماغي در ادراع آن شرط است . 1

به اين موجودات عالم خيال متصل  ويند
مانند خوابها و عجا بي که در عالم ركيا ديده مي شود

عالم خيال )موجوداتي که در ادراع آنان قواي دماغي شرط نيست . 2
(منفصل

لمر پيامبر صلي ا  عليه و آله و س. مانند تجسدارواح و تروح اجساد
.جبر يل را به صورت دحيه کلبي در اين عالم ديدند

ين صورتها ي که در آ ينه ها و چيزهاي صافي ديده ميشود از صور هم
.  عالم است



عالم الهوت. 1
الوهيت يکى از عوالمى که به حکم برهان نيز ثابت  رديدهر عالم

الوجودر مستجمع جمي ع ص فات کم الى   است؛ يعنى ذات واج 
است که در آن مرتبه از وجود آنچه هستر يک وج ود اطالق ى   

تنه ايى خ ود ع المى اس ت و از     ذات پرورد ار به. است و بس
هم ه  ترين عوالم نيز هست؛ زيرا ذات حق محيط برسويى عظيم
ون اى از وجود از احاطه قيومى او بي ر تر است و ذرهعوالم پايين

.شوداصطالح عالم الهوت ناميده مىاين عالم به. نيست



جبروت

ماال 
(ملکوت)

ناسوت

مرز وجود را ماهيت گويند با ماهيت است
ندکه وجود ها از يکديگر متمايز مي گرد

بذه چيسذت  ماهيتبه هستي شيء و وجود 
.آن اشاره دارد

:مانند تحليل انسان به
وجود انسان. 1
انسانحيوان ناطب بودن . 2

خداوند وجود محض است و ماهيت نذدارد  
وجودش هيچ مرزي ندارد



د، معتقدند پدر، پسر و روح که همان حيات مي باش: ليا مسيحيان پيرو اعتقاد به اقانيم االاه
که عيسي عليه السالم هم الهوت است و هم ناسوت يعني هم خداست و هم انسان

426ص 3تفسير البحر المحيط، ابي حيان اندلسي، ج

:خوارزمي در شرح اين فراز فصوص آورده است
کان الذنفخ  فخرج عيسى يحيى الموتى ألنه روح الهى، و کان األحياء للَّه و النفخ لعيسى، کما

.لجبريل و الکلمة للَّه
رى، و روح به نفخ جبرئيلى بود بى واسطه پذدر بشذ  -عليه السّالم-چون وجود عيسى: يعنى

او فايض از حضرت الهيه بى واسطه روحى از أرواح يا اسذمى از اسذماء، عيسذى در وجذود     
از بذراى غلبذه   خارجى متصف شد بذه صذفت الهيذه، کذه آن احيذاء مذوتى اسذت         

، تذا بذدين   ، و سلطان روحانيذت او بذر جسذمانيّتش   الهوتيّت او بر ناسوتيّتش
ه کذه مقذام ماليکذ   -واسطه او را روح او خواندند و به شرف مصادقت ارتفاع سوى سذماء 

. مشرّف گشت-است

500: ، ص2شرح فصوص خوارزمى، جلد



ارزش يقين به عالم الهوت



ر عالم الهوت براى ما به حکم برهان و دليل قطعى ثابت استر ام ا موض وع مه م   
امش و ييين به عالم الهوت است؛ بدين معنا که انسان در حوزه علم و دانايى به آر

ه آن ثبات فهم دست يابد و مطل  آن چنان آشکار شود که نفس و جان آدم ى ب   
. کن د م ى بهاترين نعمتى است که خداوند به بن د ان عناي ت  ييين  ران. آرام  يرد

رو ک ه ب ه مرتب ه يي ين و ب اور کام ل      بسيارى از معارف دينى و غي ر آن از اي ن  
ود  ردد که انسان به اعمال مغاير با اعتي ادات و باوره اى خ    رسندر باعث مىنمى

.دست يازد
ين ه ين چي زى  رانبه اتر از يي     »: فرمايدامام صادق عليه السالم در اين باو مى

سجاد علي ه الس الم در دع اى مک ارم     هاى امامازجمله اولين درخواست« .نيست
«.يَيِينوَاجْعَلْ يَيِينِى أَفْضَلَ الْ»: االخالقر دستيابى به مرات  باالى ييين است

ان در ترين آثار ييين به عالم الهوتر بزرگ شدن خدا و کوچک شدن ديگراز مهم
.دل است



عبادت، راه تحصيل يقين



يَأْتِيَکَ الْيَيِينُوَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتّى
دن به رسي. اين آيه بيانگر رمز و راز تمامى عبادات است

نک ه  مرحله ييين ثمره عبادت است و در پرتو آنر ب ه اي 
تهر جهانْر مبدأ و معاد و مسيرى داردر اعتيادى راسخ ياف

مان و بدين رو سرنوشت رديماز ترديد و دودلى رها مى
.خوردنيکى رقم مىبه

اطنى آرامش ب. رسندعارفان در پرتو عبادت به ييين مى
ز ش ان در براب ر ناماليم ات روز  ار ا    آنان و ايستاد ى

.اندروست که به باطن عبادات راه يافتهآن



  پجرببتن ت  زيببا  ببا رربب     بب   ج  بب  ي بب        بب    بباد 
شهد؟ د   را ك  جدتشت    

   ج  ب  ي ب    تن  ك    ق تي  زي   ا رر     پن تشت  ج   
.شهد  اد  را ط   

   ج ج    تن  ك    اد  نجد اگهن  ترت الل كجدهزنا  تي 
هببار زرببما   رببجد چببه  شبب ر  ببج  ببا »زرببما  ترببه   

«! اش  استجهر نجد ا 



:دال ل مردود بودن اين پندار 
االترين پيامبر اکرم صلى ا  عليه و آله که مخاط  اين آيه است ب ا اينک ه ب    . 1

و درجه بصيرت را دارا بودهر تا واپسين لحظات عمر خود به عب ادت پرداخ ت  
خ ماند که چنان در عبادت راسعلى عليه السالم نيز آن. حتى اندکى سستى نکرد

.جام شهادت را در محراو عبادت سرکشيد
ن مرتب ه  رس در ي ا در آ  انسان عابدى که با تکيه بر عبادت به مرتبه ييين مى. 2

ر ت رع  روىاز اي ن . کوش د ماند و يا براى کس  مرات ِ باالترِ ييين م ى باقى مى
.عبادت موج  سيوط او از مرتبه ييين خواهد بود

:جمله مغلب و مبهم است بايد چنين آورده شوداين 
يز که معلول مي يقين ن( عبادت)در صورتي که تصور، کنيم عبادت، علت يقين عابدي باشد، با فرض کنار گياردن علت

.باشد از بين ميرود

شود؛ آن هنگام که با مراتبى از ييين تنها پس از مرگ حاصل مى. 3
. د ردها کنار رفته و حيايق ايمان و کفر آشکار مىفرارسيدن اجل پرده

توان ىاى است که م ونهمرات  ييينِ پيش از مرگ نسبت به پس از آن به
.ستادعا نمود آنچه باورِ پيش از مرگ بودهر نسبت به پس از آنر ييين ني

اراي حيييتي مشکک و داراي مرتبه است مانند نور نه مفهومي متواطي چون مرگ که تنها دييينر
يک مرتبه است



جل مراد از آمدن ييينر رسيدن ا: عالمه طباطبا ى 
مرگ است که با فرارسيدن آنر غي   ب ه ش هادتر و   

ه اى معناى آيه آن است ک.  شودخبر به عيان مبدل مى
ر تو بر عبوديت خود ادام ه ب ده و همچن ان ب     ! پيامبر

چه اطاعت و اجتناو از معصيت صبر کن و همچنان آن
ه عالم  ويندر تحمل کن تا اجلت فرارسد و بکافران مى
ه يابى و مشاهده کنى که خ دا ب ا آن ان چ     ييين انتيال

که نبرخى از آيات نيز مؤيد اين ادعاست؛ چنا. کندمى
او در سوره مدثر آمده است که مؤمنان بهشتى از اصح

هنم سوى جپرسند که چه چيزى شما را به( جهنم)سَير 
کشاندف آنان در پاسخ ضمن بي ان چن د م ورد چن ين    

:کننداشاره مى
.أَتَانَا الْيَيِينُحَتّى* وَ کُنَّا نُکَيِّوُ بِيَوْمِ الد ينِ
.شمرديمر تا مرگ ما در رسيدو روز جزا را درو  مى



به « ق»در سوره . داندها از جلوى چشم مىقرآن ويژ ى قيامت را کنار رفتن پرده
اش اشاره ش ده و اينک ه دو مَلَ ک دا م اً مراق        هاى درون سينهانسان و وسوسه

سرس از جريانات پس از مرگ و داد اه قيام ت و ح واد  آن روز   . اعمال اويند
او رو شدن انسان ب ا آن حي ايقر ب ه او خط     دنبال روبهکند؛ درحالى که بهياد مى
:شودمى

.لَيَدْ کُنْتَ فِى غَفْلَةٍ مِنْ هيا فَکَشَفْنَا عَنْکَ غِطاءَعَ فَبَصَرُعَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ
از جل وى  ]ات را م ا پ رده  [ ل ى ]و . سخت در غفلت ب ودى [ حال]واقعاً که از اين 

.ات امروز تيز استبرداشتيم و ديده[ چشمانت
و خيلى آدمى استشود که مرگ در پىدانسته مى« حتّى يأتيک الييين»از عبارت 

. رو بايد همچنان پرورد ارش را عبادت کندرسدر از اينزود به او مى
ي ين  سوره حجرر انسان موظف به بند ى و عبادت است تا به مرات  ي99طبق آيه 
ي ين بيش تر   تر باشدر سرعت انتي ال ي البته عبادت هر چه بيشتر و عميق. دست يابد

ن ابراين  ب. خواهد بود؛ مشروط به آنکه عابد به باطن عبادات اسالمى رسيده باش د 
ه ر ي ک در   -اعم از واج ر مستح ر ترع حرام و مکروه ات -مجموع عبادات

.ظهور مراتبى از ييين مؤثر است



عالم ملکوت. 2
مج رده  تر از عالم فرش تگان و عي ول  عالم ملکوت  باالتر از عالم مُلک و طبيعت و پايين

اين عالم از قوهر حرکتر زمان و مکان مجرد اس تر ام ا از  :  ويندفالسفه مى. محض است
عادِ ماده را بنابراين عالم ملکوتْ جسمانى استر اما مادى نيست؛ يعنى اب. ابعاد مجرد نيست

.داردر ولى ثيل و ديگر خصوصيات آن را ندارد
. ملکوتِ عالم نسبت به جهانر نظير ق درت روح انس ان ب ر ان دام اوس ت     : شهيد مطهرى 

اند ناينان برآ. نظر دارندها و زمين چيستر وحدتمفسران در اينکه مراد از ملکوت آسمان
و بر وزن حُکم و به معناى حکومت و مالکيت اس ت « مُلک»که ملکوت در اصل از ريشه 

نيز براى تأکيد و مبالغه به آن افزوده شده و منظور از ملکوت در قرآن« ت»و « و»حروف 
بن ابراين . قدرتر حکومت مطلق خداوند ب ر سراس ر ع الم هس تى و ت دبير جه ان اس ت       

کومت و هاى هستى با پرورد ار عالم و تسلطر قدرتر حبه جنبه ارتباطى پديده« ملکوت»
از همان وجذود اشياسذت  « ملکوت»ر به سخن ديگر. تدبير خداوند بر موجودات اشاره دارد

. جهت انتسابى که به خداى سبحان داشته و قيامى که به ذات او دارند



رابطه ديدن ملکوت با پديده يقين
.وَ کَيل کَ نُرِى إِبْراه يمَ مَلَکُوتَ السَّمَاوات  وَ اْألَرْضِ وَ ل يَکُونَ م نَ الْمُوق ن ينَ

.ان باشدکنندگگونه، ملکوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نمايانديم تا از جمله يقينو اين
ر آن او به گفتار حضرت ابراهيم عليه السالم با پدرش آزر اشارت دارد که د« کيلک»کلمه 

خ ذيُ  وَ إِذْ قَذالَ إِبْذراه يمُ ل أَبِيذه  آزَرَ أَ تَتَّ   ». کنذد پرستى خود و قومش مواخيه مىرا به دليل بت
در هنگامى را که ابراهيم بذه پذ  [ ياد کن]و :أَصْنَاما  آل هَة  إِنِّى أَرَاکَ وَ قَوْمَکَ ف ى ضَاللٍ مُبِينٍ

اهذى  گيرى؟ من همانا تو و قوم تو را در گمرمى[ خود]آيا بتان را خدايان : گفت« آزر»خود 
«.بينمآشکارى مى

اى حذال  فعل مضارع که به معن. است« دهيمنشان مى»به معناى « نرى»در آيه پيشين، کلمه 
نقذل  و آينده است، به قرينه آيات بعد از آن که با عبارات ماضى و زمان گيشتهْ حذوادث را 

ن را هذا و زمذي  به حضرت ابراهيم ملکوت آسذمان »کند، به معناى حالِ گيشته است؛ يعنى مى
اج بذا  برد و به احتجذ همين معنا باعث شد که به گمراهى پدر و قوم خود پى« .داديمنشان مى

.درپى با نشان دادن ملکوت تأييدش کندآنان بپردازد و از اين سو خداوند نيز پى
ها و زمين به آن حضرت در ادامه آيات سوره انعذام آمذده   شرح عرضه کردن ملکوت آسمان

بذردن بذه غذروب آنهذا از مخلذوق      او از مشاهده وضع خورشيد، ماه و ستارگان و پى: است
. رندفراتر از خود قرار داقدرتى بودنشان آگاهى يافت و دانست که اينها تحت تدبير 



يذان  به معناى غايت و بذراى ب « الم« »وَ ل يَکُونَ م نَ الْمُوق ن ينَ»عبارت در 
ادن توان دريافت کذه نشذان د  عاطفه نيز مى« واو»از حرف . نتيجه است

هذا و زمذين بذه حضذرت ابذراهيم عليذه السذالم فوايذد         ملکوت آسذمان 
ه ديگران گوناگونى داشته که ذکرش در اينجا الزم نبوده است؛ مثال اينک

راهيم درواقع در اينکه حضرت اب. را هدايت کند و خود از اهل يقين باشد
تذرين هذدفْ نمايانذدن    عليه السالم در زمره اهل يقين قذرار گيذرد، مهذم   

ه آيد کاز اين آيه برمى. ها و زمين بوده استحکومت خداوند بر آسمان
حله يقين هاى شايسته به مرنشان دادن آيات، توفيقى الهى است تا انسان

.برسند
ه دادن اشيا و از جهت استناد آنها به وى، خود را بخداوند از طريب نشان

سى که ابراهيم عليه السالم نشان داد؛ زيرا برپايه برهان خالقيت، تنها ک
.گيرد، خداوند استآن سوى استناد اشيا قرار مى



...اْألَرْضِکَيل کَ نُرِى إِبْراه يمَ مَلَکُوتَ السَّمَاوات  وَ 

و اذ قَالَ إِبْراه يمُ ل أَبِيه  آزَرَ أَ تَتَّخ يُ أَصْنَاما  آل هَة  إِنِّى أَرَاکَ وَ قَوْمَکَ ف ى ضَاللٍ مُبِينٍ

طَرَ  إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ ل لَّي ى فَ* ءٌ م مّا تُشْرِکُونَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّى بَرِى
.السَّمَاوات  وَ اْألَرْضَ حَن يفا  وَ مَا أَنَا م نَ الْمُشْرِک ينَ

ف ل ينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْه  اللَّيْلُ رَأَى کَوْکَبًا قَالَ هَيَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ ال أُح بُّ اآل

بِّذي  فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغ ا قَالَ هَيَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَذئ ن لَّذمْ يَهْذد ن ي رَ   
ألکُونَنَّ م نَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَة  قَالَ هَيَا رَبِّي هَيَآ أَکْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ



نظر به ملکوت و باز شت از تکيي  و تمرد

.ءٍأَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِى مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ اْألَرْضِ وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَىْ
اندفآيا در ملکوت آسمانها و زمين و هر چيزى که خدا آفريده است ننگريسته

. اين د پيماين آيه در مورد کسانى است که آيات الهى را تکيي  کردهر راه کف ر و الح اد را م ى   
ره نگرن دف چ را در ب ا   کند که چرا به باطن ع الم نم ى  خداوند سبحان مخاطبان را سرزنش مى

ع ه  تدبير و ق درت اله ى اس تر ب ه مطال    ها و زمين از اين منظر که صاحبى دارد و تحتآسمان
پردازندفنمى

ز ه ا و زم ين ا  در مطالعه آسمان:  ويدقرآن در اين آيه نوع نگرش مورد انتظار خود را باز مى
ن استر باي د موج ودات ع الم از آ   منتس  به قدرت و حاکميت کامل پرورد ار جهت که اين

نگ اه  مورد مداقه قرار  يرند؛ زيرا اين ن وع -شناسىنه صرف پديده-جهت که مخلوق خدايند
.شکندکند و موانع ايمان را درهم مىاست که از عصيان و کفر در آيات جلو يرى مى



عالم برزخ. 3



س سذپ . ء حايل شذود برزخ به معنى چيزى است که در ميان دو شى
ميان شود که دريافته، به هر امرى اطالق مىاين واژهْ بسط معنايى

اق مثل ا اگر سذالنى در ميذان دو اتذ   . دو چيز يا دو مرحله قرار گيرد
.قرار گرفته باشد، سالنْ برزخ ميان اين دو است

در اينجا منظور از برزخْ، جهانى است که ميان دنيا و عالم آخ ذرت 
گذر  شود، پيش از آنکه بار ديروح از بدن جدا مىوقتى . قرار دارد

الم در قيامت به بدن اصلى بازگردد، در عالمى که ميان ايذن دو عذ  
در بذاب بذرزخ   .شود، قرار خواهد گرفذت است و برزخ ناميده مى

ين عالم، اابات عالم برزخ، ويژگى ا: مباحث گوناگونى مطرح است
گيذرى  سؤال قبر، فشار قبر، رابطه ارواح برزخى با اين جهان، بهره
زخ ارواح از اعمال نيک ديگران، فلسفه برزخ، همگانى بودن بر



برزخ، مرگ تا بعثت
هذا  لَعَلِّى أَعْمَلُ صَال حا  ف يمَا تَرَکْتُ کَلَّذا إِنَّ * إِذا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِحَتّى

.يَوْمِ يُبْعَثُونَکَل مَةٌ هُوَ قائ لُها وَ م نْ وَرائ هِمْ بَرْزَخٌ إِلى
د، شذايد  پروردگارا، مرا بازگردانيذ : گويدتا آنگاه که مرگ يکى از ايشان فرا رسد، مى

نه چنين اسذت، ايذن سذخنى اسذت کذه او      . ام کار نيکى انجام دهممن در آنچه وانهاده
.د شدگوينده آن است و پشاپيش آنان برزخى است تا روزى که برانگيخته خواهن

ت در اين آيات و آيات بعد از آن، حاالت مشرکان از هنگام مرگ تا قيامت و از قيامذ 
.تا ابد بيان شده و دو آيه نيز مربوط به منزلگاه مرگ و برزخ است

ر باره مربوط به مطالب گيشته د« حتّى»لفظ « إِذا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُحَتّى»در عبارت 
.کافران است

يذاد  در همين آيات که توصيفات مغرضانه اين کافران آمده، از شرک و تکذييب آنذان  
گذاه  د تا آنپيير نيستند، بر مشى خود خواهند بواينها که برهان: فرمايدشده و سپس مى

هذا  کند به پايان همه ليتدر اين لحظه احساس مى. که مرگ به سراغ يکى از آنها آيد
هذايى  ها رسيده است و از سوى ديگذر چشذمى بذه آخذرت بذازکرده، صذحنه      و فرصت
.شودىبيند و متوجه نقش ايمان و بندگى خدا در تغيير اين وضعيت مآور مىوحشت



ر بر او آش کار  ؛ کافر به هنگام مرگ تأثير عمل شايسته را دريافته«لَعَلِّى أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَکْتُ»
س يار  شود که خرج کردن شايسته مالر ثروتر دارايى و سرمايه عمرر در تضمين حيات جديد بمى

ر عم ل  اممرا بر ردانر شايد در ثروتى که ترع ک رده ! پرورد ارا:  ويداز همين رو مى. مؤثر است
.شايسته انجام دهم و آن را به شايستگى مصرف کنم

ه ار اعتب ار و ش ئون ف ردى و     فيط ثروت است؛ ي ا هم ه داراي ى   « ما ترع»در اينکه آيا مراد از 
رداخت در برخى از روايات مسئله انفاقات مالى و پ. اجتماعى و فرزندانر ميان مفسران بحث است

ه و آله ب ه عل ى   وصيت پيامبر اکرم صلى ا  عليکنزالدقا قمالًا در تفسير. حيوق مالى آمده است
:کند که در ضمن آن آمده استعليه السالم را ذکر مى

لْمَوْتُ إِذا جَاءَ أَحَدَهُمُ احَتّى: تارِعٌ الزّکاةِ يسئلُ الرَّجْعَةَ إِلَى الدُّنْيَا و ذلکَ قَوْل اللَّهِ عزَّوَجلَّ! يَا على
.قالَ رَو  ارْجِعُونِ

ش ت  ر از خداوند تياضاى بر [انفاقات مالى اعم از واج  و مستح ]/ کننده زکات ترع! اى على
ش ان  تا آنگاه که مرگ يکى از اي: کند و اين همان قول خداى عزوجل است که فرمودبه دنيا را مى
.پرورد ارار مرا باز ردانيد:  ويدفرا رسدر مى

عمومي ت داردر اي ن   « م ا ت رع  »اما از آنجاکه اين آيات در مورد کافران و مشرکان است و لفظ 
هر ش د ه اى ض ايع  تنها به يکى از مصاديق و موارد فرص ت -همچون بسيارى از روايات-روايت

. ردديعنى پرداخت زکات اشاره نمودهر اما مانع عموميت آيه نمى



( پروردگذار )، به جهت تعظذيم مخاطذب   «ارجعوا»علت جمع آمدن کلمه 
اند خطذاب ايذن جملذه کذافرِ در حذال      دادهاحتمال از مفسرانبرخى . است

عبارت بنابراين معناى. انداى باشد که موکّل قبض روحمرگ، به مالئکه
-کذرد که بذه پروردگذار خذود اسذتغااه مذى     درحالى-کافر»: چنين است

ميذان  اى استجمله معترضه« ربِّ»؛ يعنى کلمه «مرابرگردانيد :گفتمى
؛ ايذن  «هذا کَلَّا إِنَّها کَل مَةٌ هُذوَ قائ لُ ». گفتارش با فرشتگانِ موکل قبض روح

يذن  گويد، امذا ا رسيده از نهايت حسرت مىلببهسخنى است که اين جان
.سخن وى حقيقت ندارد

از همان ؛ اگر بازگردند، ب«وَ لَوْ رُدُّوا لَعَادُوا ل مَا نُهُوا عَنْهُ»به تعبير قرآن، 
دارنذد،  گيرند؛ زيرا عقايذد و باورهذايى صذحيح ن   رفتار گيشته را پى مى

.ضمن آنکه اين گفتارشان نيز از روى ترس از مرگ است



ات از کلمذ « وراء»؛ کلمه «يَوْمِ يُبْعَثُونَوَ م نْ وَرائ هِمْ بَرْزَخٌ إِلى»
اضداد است که هم به معناى پشت سر اسذت و هذم بذه معنذاى     

:در قرآن به هر دو معنا به کار رفته است. پيش رو
.وَ کانَ وَراءَهُمْ مَل کٌ يَأْخُيُ کُلَّ سَف ينَةٍ غَصْبا 

را [ تىدرس]پيشاپيش آنان پادشاهى بود که هر کشتى [ چرا که]
.گرفتبه زور مى

بنذابراين . معنذاى پذيش روسذت   بذه « وراء»در آيه مورد بحث، 
عبيذر  ، يعنى چنين روزى دنبال توست و اين ت«وراءَکَ يوم کيا»

ت بدين جهت است که زمان طالب آدمى است؛ يعنى منتظر اسذ 
که آدمى از آن عبور کند



مراد از برزخ عالم قبر يا عالم مثال است؛ عذالمى کذه مذردم در آن بعذد از    
صذالح و  کيفيت اين زندگى بذراى . کنند تا قيامت فرارسدمرگ زندگى مى

مى تفصذيل در روايذات اسذال   هاى اين عذالم بذه  ويژگى. طالح متفاوت است
ادق صذ آمده است که امذام کنزالدقائباز باب نمونه، در تفسير. آمده است

دمت خذ : گويدعمربن يزيد مى« .قبر همان برزخ است»: عليه السالم فرمود
ن ما با تمام شيعيا»شنيدم که فرمودى : صادق عليه السالم عرض کردمامام

مذه  راست گفتذى؛ ه : امام فرمود« .اندهايى که دارند، در بهشتوجود ضعف
زرگ برخى از گناهذانْ بذ  ! فدايت شوم: گفتم. اندآنها به خدا قسم در بهشت

ى او اما در قيامت همه شما به شفاعت پيامبر يا وصذ : امام فرمود. و زيادند
رض ع. ترسماز شما در مورد برزخ مى! ولى به خدا قسمدر بهشت هستيد، 

امذام  . قبر، از هنگام مرگ شيعه تا روز قيامت: برزخ چيست؟ فرمود: کردم
هذاى  رهاى از کوقبر يا باغى از بهشت و يا کوره: سجاد عليه السالم فرمود

.  آتش جهنم است



لحنذاط  والد اآمده است که ابذى -به نقل از اصول کافى-الميزاندر تفسير
: بذه آن جنذاب عذرض کذردم    : صادق عليه السالم چنين روايت کذرد از امام

بز، کنند که ارواح مذؤمنين در سذنگدان مرغذابى سذ    روايت مى! فدايت شوم
ن نه، مؤمن نزد خذدا ارزشذمندتر از آ  : فرمود. کنندپيرامون عرش پرواز مى

هذايى ماننذد همذين    بذدن است که او را در سنگدان مرغ جاى دهند، امذا در  
خ اين روايت گوياى آن است که ارواح در عذالم بذرز  . کنندها حلول مىبدن

ا انذد، بذ  هاى اين جهذانى هايى که مثل بدنشوند؛ بدنهاى مثالى مىوارد بدن
کذه  -در اين عذالم .اين تفاوت که ابعاد ماده را دارند، اما جرم مادى ندارند

ران انذد و ارواح کذاف  « وادى السالم»ارواح بهشتيان در طبب برخى روايات 
فرصت شفاعت وجود ندارد و برخذى مؤمنذان بذه دليذل     -در وادى برهوت

ت بذه  مانند تا پاکيزه شوند و يا در روز قياماعمال بد خود آنقدر در بند مى
.شفاعت پيامبر و اوصياى او نايل شوند
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کذه  -ايمان به اين عذالم . از ديگر عوالمى که بخشى از غيب شمرده شده، قيامت است
ن ياد ترين اصلى است که قرآن از آپس از اصل توحيد مهم-از اصول مسلمانى است

از روز قيامذت، کيفيذت  ( نزديک به يک پنجم قرآن)آيه 1200که حدود کرده؛ چنان
حشر اموات، ميزان و حساب و ضبط اعمال، بهشت و جهنم، جاودانگى عالم آخرت و

.جز اينها سخن گفته است
بار قيامت توصيف شده است که هر يک از آنها به حذوادث 70در آيات قرآن حدود 

رديذد  تکه بى-هاقرآن براى نشان دادن اين ويژگى. گوناگون جهان آخرت اشاره دارد
بذراى  از اين توصيفات بهره برده اسذت در برخذى آيذات   -آاار تربيتى درخورى دارد

نذين امکان معاد از راه آفرينش نخستين،قدرت مطلقه خداوند،حيات زمين، تطورات ج
د نيز هايى عينى و تاريخى از معاها اقامه دليل شده و نمونهو رستاخيز در جهان انرژى

.ذکر شده است
وهمچنين قرآن با هفت برهان فطرت، حکمت،عدالت، هدف و حرکت، رحمت،وحذدت 

ه شبهات در برخى از آيات نيز ب. بقاء روح، وقوع قطعى معاد را به اابات رسانده است
.منکران معاد پاسخ داده شده است



آاار انکار 
آخرت

زينت اعمال 
وکوري باطن

عدم فهم عميب و 
عالقگى به بى

شنيدن معارف قرآن

ور شدن در غوطه 
گناهان



زينت اعمال و کورى باطن. يک



.إِنَّ الَّي ينَ ال يُؤْم نُونَ بِالْآخ رَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ
کسذذانى کذذه بذذه آخذذرت ايمذذان ندارنذذد، کردارهايشذذان را در 

.سرگشته بمانند[ تا همچنان]نظرشان بياراستيم 
د در اين آيه، ايمان نداشتن به آخذرت سذبب تذزئين اعمذال بذ     

زَيَّنَّذا لَهُذمْ   »مذراد از عبذارت   . شذود انسان در نظر آدمذى مذى  
آراييم کذه آدمذى   اى مىگونهآن است که عمل را به« أَعْمَالَهُمْ

دهنذد، نيکذو  سان که تمام آنچه انجذام مذى  شيفته آن شود؛ آن
شذان  گونذه شذيفته اعمذال   بشمارند و بر آنها تکيه کننذد و آن 

شوند که گمان کنند نيکذوترين کذار همذان اسذت کذه انجذام      
.  دهندمى



:تحليل اين اار در آياتى از سوره کهف چنين آمده است
ى الْحَيَاةِ الَّي ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ ف * قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَال ا

 کَفَرُوا أُولئ کَ الَّي ينَ* الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْس نُونَ صُنْعا 
 الْق يامَذةِ  بِآيَات  رَبِّهِمْ وَ ل قَائ ه  فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَال نُق يمُ لَهُمْ يَذوْمَ 

.وَزْنا 
[ آنان]، «آيا شما را از زيانکارترين مردم آگاه گردانم؟»: بگو

خود شان در زندگى دنيا به هدر رفته واند که کوششکسانى
آنذان  [ آرى،. ]دهنذد پندارنذد کذه کذار خذوب انجذام مذى      مى

دنذد،  اند که آيات پروردگارشان و لقاى او را انکار کرکسانى
قذدر  ]در نتيجه اعمالشان تباه گرديد، و روز قيامت براى آنها

.ارزشى نخواهيم نهاد[ و



ايذن  آدمى در زندگى دنيا تمام همتش براى رسيدن به سعادت است و
شذود،  ميسور نيست، مگر آنکه طريب حب را بپيمايد که اگر جذز ايذن  

ات رفع است و اميد نجزيان خواهد ديد، اما با اين همه، خسارتش قابل
اما اگر راه خطا رفت و همان باطل را پذييرفت و واقعذا  از   . روداو مى

و اى زيانبذارتر اسذت  گردان شد، چنين کسى از هر زيانديذده حب روى
. رودتر؛ چه آنکه ديگر اميد نجذاتش نمذى  نتيجهعملش از هر عملى بى

کذه  -نيزکسى که قيامت را باور نکند، به سعادت و رستگارى حقيقى
اى آورد و درنتيجه تنها برايمان نمى-شودتنها در آن جهان محقب مى

هذايى کذه   کوشذد؛ سذعادت  هاى توهمى در دنيذا مذى  رسيدن به سعادت
کس کذه بذه آخذرت ايمذان نذدارد،      آن. درواقع چيزى جز ليت نيست

اعمالى که شناسد و طبيعى استترديد غير از ليت دنيا سعادتى نمىبى
هذا  دانذد و تن او را به اين ليت برساند، آنها را عامل تأمين سعادت مى

.کندبه آن بسنده مى



نَّا لَهُذمْ  زَيَّ)ها به خدا نسبت داده شده ها و زينت يافتناينکه اين دلخوشى
را ، کنايه از آن است که نظام حکيمانذه الهذى چنذين اقتضذايى    (أَعْمَالَهُمْ

ايذد و  اى آفريده شده که بذه عق گونهدارد؛ يعنى انسان در نظام هستى به
اى اعمذالش را در چذارچوب آن   گونذه هذايش وابسذته اسذت، بذه    آرمان
يذا را  اگر کسى آخرت را باور نکرد و دن. بيندها، زشت و زيبا مىآرمان

يز به تنها جايگاه حيات ارزيابى نمود، ليت و رنج و زشت و زيباى او ن
ادن رو، يکى از وظايف پيامبران نشان داز اين. گرددجا محدود مىهمين

.هاستعوالم ديگر و گسترده کردن افب ديد انسان
ت و بصيرتى اسذ به معناى کورى و بى« عمه»از ريشه « يعمهون»کلمه 
يذن  رو که کورى باطنى همراه با تحير و سرگردانى اسذت، قذرآن ا  ازاين

.شمردگروه از منکران قيامت را کوران سرگردان و متحير مى



عالقگى به شنيدن معارف قرآنعدم فهم عميب و بى. دو



ةِ ح جابذا   وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَکَ وَ بَيْنَ الَّي ينَ ال يُؤْم نُونَ بِالْآخ رَ
را  وَ إِذا قُلُوبِهِمْ أَک نَّة  أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ ف ى آذان هِمْ وَقْوَ جَعَلْنا عَلى* مَسْتُورا 

.أَدْبَارِه مْ نُفُورا ذَکَرْتَ رَبَّکَ ف ى الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى
د و چون قرآن بخوانى، ميان تو و کسانى که به آخرت ايمذان ندارنذ  

ا آن نهذيم تذ  و بر دلهايشان پوششها مى. دهيماى پوشيده قرار مىپرده
رآن و چون در قذ [ دهيمقرار مى]را نفهمند و در گوشهايشان سنگينى 

.ندکنپروردگار خود را به يگانگى ياد کنى با نفرت پشت مى
ر اين آيات يکى از آاار مهم ايمان نداشتن به عالم آخذرت را يذادآو  

کسى که به عالم آخرت ايمان نداشذته باشذد، قذدرت فهذم    : شودمى
ن اش نسبت به آيذات قذرآ  عميب قرآن را ندارد و در قدرت شنيدارى

.داردنيز سنگينى است؛ کنايه از اينکه حوصله شنيدن آيات را ن



ظذر  چيست، ميان مفسذران دو ن « حجاب مستور»در اينکه منظور از 
برخى آن را حجاب غيرمادى ميذان پيذامبر و منکذران معذاد     : هست
نذد،  بينظاهر در حال قرائت مذى دانند و با اينکه آن حضرت را بهمى

پرده معنوى ميان آنان و حضرت آن چنان ضذخيم اسذت کذه گويذا    
اعتمذادى  ىاين پرده کنايه از ديوار ب. بينندپيامبر و قرائت او را نمى

و لجاجت و تعصب است که با وجود آن، خوانذدن آيذات از سذوى    
هاى جاباى ندارد گروهى نيز اين پرده را حپيامبر بر کفار هيچ امره

. انذد کذرده غيرمادى از نوعى که واقعا  شخص پيامبر را نبيند، تفسير
دهذد کذه آن   نشذان مذى  « مسذتور »ظاهرا  وصف حجذاب بذا کلمذه    

. ها از نوع ضخيم استحجاب



وَ جَعَلْنَذا »: دهذد آيه بعد اين نوع حجاب را توضيح مذى 
ان ؛ يعنذذى بذذر قلوبشذذ«قُلُذذوبِهِمْ أَک نَّذذة  أَنْ يَفْقَهُذذوهُعَلذذى
.نهاديم تا قرآن را عميقا  نفهمندهايىغالف

بذه فذتح کذاف اسذت، بذه معنذاى       « کَذن »يا از « اکنة»
اف به کسذر کذ  « ک ن»پوشاندن و محفوظ داشتن، يا از 

است، به معنذاى غذالف يذا ظرفذى کذه چيذزى در آن       
.است« اکنان»و « اکنة»پوشيده شود و جمع آن 

ده، هاى منکر عالم آخرت نه به يذک پذر  بنابراين انسان
هايى که مانع از فهذم عميذب آيذات   بلکه به انواع پرده

.شوند، دچارندمى



يسذت،  قرآن به معناى دانستن مفاهيم، عبارات و دانش قرآن ن( فهم عميب)فقه  
صله ميذان  درحقيقت فا. بلکه رسيدن به علم غايب به وسيله علم آشکار است

.کندعلم آشکار تا حل مجهوالت و علم پنهان را تفکر پرمى
امعه بر وزن عقل به معناى گوش گران و اقل سذ « وقر»؛ «وَ ف ى آذَان هِمْ وَقْرا »

ب هذاى عميذ  پيذام . باشذد ايمان به آخرت مىاست که اين نيز ازجمله آاار عدم
ن گذروه نذه   ايذ . شناس دريابيمدين را يا بايد با تفکر و يا به مدد فقيه و قرآن

.اند و نه گوش شنوا دارندخود اهل تفقه در آيات
؛ جلذوه سذوم   «أَدْبَذارِه مْ نُفُذورا   وَ إِذا ذَکَرْتَ رَبَّکَ ف ى الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى»

لذه و  انکار جهان آخرت و حجاب معنوى ميان پيامبر اکرم صلى او عليذه و آ 
ه در سذور . آنان، نفرت و اعراضشان به هنگام تيکر توحيذدى خداونذد اسذت   

شذبيه  کرده از شير ژيذان ت خرانِ رمگردانى، به فرار گورهمدار شدت اين روى
:شده

.فَرَّتْ م نْ قَسْوَرَةٍ* کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْف رَةٌ
.اى مانند که از پيش شيرى گريزان شده استبه خرانِ رمنده



 ر ش   در گناها غه  . ر 



.نِطَعامِ الْم سْک يوَ ال يَحُضُّ عَلى* فَيل کَ الَّي ى يَدُعُّ الْيَت يمَ* أَ رَأَيْتَ الَّي ى يُکَيِّبُ بِالدِّينِ
تى خواند، ديدى؟ اين همان کس است که يتيم را به سخجزا را دروغ مى[ روزِ]آيا کسى را که 

.کنددادن بينوا ترغيب نمىراند، و به خوراکمى
عمذل  اين آيات، دو پيامد مهم تکييبِ مسئوليت و نظام جزا و پاداش در قيامت را ارتکاب دو

و دوم سرپرسذتان از گذرد خذود اسذت    يکى راندن خشن و تند يتيمان و بى: داندغيرانسانى مى
.انى اغنياستاين ترغيب، کمترين وظيفه انس. ترغيب نکردن ديگران به سير نمودن مسکينان

غاز سوره قرآن در آ. کم فروشى در روابط اقتصادى از ديگر آاار ايمان نداشتن به قيامت است
:دانداعتقادى به رستاخيز مىمطففين به اين اار اشاره کرده، آن را ناشى از بى

.ل يَوْمٍ عَظ يمٍ* أَ ال يَظُنُّ أُولئ کَ أَنَّهُمْ مَبْعُواُونَ* ... وَيْلٌ ل لْمُطَفِّف ينَ
روزى [ در]دارنذد کذه برانگيختذه خواهنذد شذد؟      مگر آنان گمذان نمذى  ... فروشان، واى بر کم

.بزرگ
« نگمان و ظ»به روز رستاخيز، از واژه « علم»جالب آنکه در اين آيه به جاى استفاده از واژه 

.وى برتابداستفاده شده است؛ يعنى گمان به رستاخيز کافى است تا انسان از چنين فسادى ر



ه آخرت نداشتن بخالى کردن از وظايف دينى، ازجمله آاار ايمانسستى و شانه
عقلذى  اگر کسى از نظر علمى و. باشد که در قرآن بدان اشارت رفته استمى

رار انسذان  قيامت را پييرفته باشد، اما بدان باورى قلبى نداشته باشد، موجب ف
ز مجذوز  گريذزى نيذ  شود که بذراى تکليذف  از تکليف شده، از سويى باعث مى

.بيابد
ال گاه براى جهاد با امذو مؤمنانِ به خدا و روز قيامت هيچ: سوره توبه آمدهدر 

و گيرند، بلکه هنگامى که شرايط جهاد مذالى هاى خود از تو اجازه نمىو جان
سذپس در ادامذه  . رونذد جانى پيش آيد، مشذتاقانه زيربذار انجذام وظيفذه مذى     

:فرمايدمى
 فَهُذمْ ف ذى   إِنَّما يَسْتَأْذ نُکَ الَّي ينَ ال يُؤْم نُونَ بِاللّه  وَ الْيَوْمِ الْآخ رِ وَ ارْتابَتْ قُلُذوبُهُمْ 

.رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ
کذه بذه خذدا و روز بازپسذين ايمذان      [ به جهاد نرونذد ]خواهند تنها کسانى از تو اجازه مى

سذت  داى بهاين آيات شاخصه.ندارند و دلهايشان به شکّ افتاده و در شکّ خود سرگردانند
.اند، از مؤمنان حقيقى تميز دهيمدهد تا کسانى را که مدعى ايمانمى



برخى از تأايرات يادآورى آخرت



دستيابى به مقام اخالص
ا إِنّذ * وَاذْکُرْ ع بادَنا إبراهيمَ وَ إسذحاقَ و يَعقذوبَ أُول ذى الْأَيذدى و الْأَبْصذارِ     

.أَخْلَصْنَاهُمْ بِخال صَةٍ ذ کْرَى الدّارِ
د بذه  ور بودنذ و بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را که نيرومند و ديده

خذالص -که يادآورىِ آن سراى بود-اىيادآور، ما آنان را با موهبت ويژه
.گردانيديم

و خالص يعنى عارى از عيب و آلذودگى، و حقيقذت اخذالص نيذز بيذزارى     
آيذه نخسذت حضذرت ابذراهيم،     . دورى جستن از هر چيذز غيذر از خداسذت   

ز اسحاق و يعقذوب علذيهم السذالم را مردانذى نيرومنذد و بااسذتقامت و نيذ       
.صاحبان بصيرت و بينايى توصيف کرده است

يعنذذى اگذذر اينذذان صذذاحبان قذذدرت و. آيذذه دوم تعليذذل آيذذه پيشذذين اسذذت
ه روست که ما آنان را بذه خصذلتى پذاک و خذالص ويذژ     اند، از اينبصيرت

.ساختيم و آن عبارت است از يادآورى خانه آخرت



شذود انسذان بذه مقذام     ياد دائمى خانه آخرت موجذب مذى  
گذردد در راه انجذام  اخالص برسد و اخالص نيز سبب مذى 

.ندوظايف الهى، قدرتمند، استوار و صاحب بصيرت شو
رو، مردان خذدا بذه سذراى ديگذر تذوجهى عميذب و       از اين

ر مستمر دارند؛ گويى هميشذه در برابذر چشمانشذان حاضذ    
است و چون نگاهشان در ماوراى اين زندگى زودگير بذه 

جالذب  . کوشذند سراى جاويد است، همذواره بذراى آن مذى   
و خانه را مطلب ذکر کذرد و « سرا»اينکه خداوند در اينجا 

رو کذه بفهمانذد درواقذع خانذه     آخرت؛ از ايذن نفرمود خانه
هذذاى ديگذذر تنهذذا اصذذلى انسذذان آخذذرت اسذذت و قرارگذذاه

.گيرگاهى براى رسيدن به آن خانه



استقامت و انجام عمل صالح
ر ايمان به روز جزا در اسقامت انسان و انجام اعمال صالح نيذز مذؤا  

قذره،  مثل ا در سوره ب. اين آاار در بسيارى از آيات آمده است. است
به درگيرى سپاهيان طالوت بذا جذالوت اشذاره شذده کذه سذرانجام      
سپاهيان پرتعداد جذالوت از سذپاهيان کذم شذمار جذالوت شکسذت      

ه قرآن در اينجا به گروهى خاص از سپاهيان طذالوت اشذار  . خوردند
:کند که به ديدار خداوند و اواب آخرت اميد دارندمى

ئَذة  کَث يذرَة    قَالَ الَّي ينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا اللَّه  کَمْ م نْ ف ئَةٍ قَل يلَةٍ غَلَبَتْ ف 
.بِذِذْنِ اللّه  وَ اللّهُ مَعَ الصّابِرِينَ

روهى اندک بسا گ»: کسانى که به ديدار خداوند يقين داشتند، گفتند
کيبايان که بر گروهى بسيار، به اذن خدا پيروز شدند، و خداوند با ش

«.است



القُذوا  الَّي ينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُ»اند که مراد از برخى مفسران گفته
س پذ )گروه خالصى است که به مالقات خدا و اواب او « اللَّه 

در « نظ»درواقع به نظر اين مفسران . يقين داشتند( از مرگ
انذد کذه   دهاما برخى نيز بر اين عقي. اينجا به معناى يقين است

است و گمان به لقذاى خذدا در  « گمان»به معنى « ظن»واژه 
ان روز رستاخيز، موجب پايدارى انسان در پيکذار بذا دشذمن   

رو مالقات پروردگذار را کنايذه از رحمذت و    از اين. شودمى
خود گاهاند که مؤمنان صابر، هيچالطاف او در قيامت دانسته

داننذذد امذذا نسذذبت بذذه آن  را شايسذذته رسذذيدن بذذه آن نمذذى 
.اميدوارند



:نمونه سئوال
ژرفاي قرآن . را با توجه به آيه ناظر بذه نهذي   ( 0/75آياتبيان مفهوم )1

(.                                                                                                         0/75)فرمائيذذدتشذذريح ، (0/5مفهذذوم آيذذه  )از پرسذذتش بذذت هذذا  

[    نمره2]

شناخت سندي را تعريف . بي نيازي قذرآن را از ايذن نذوع    ، (0/5)نموده2

و بذدوي بذودن جامعذه    ( 0/5)نذزول شناخت، با توجه به تدريجي بودن 

توضيح داده، تأاير اقدامات انجام شده در سال( 0/5)اسالمعرب صدر 

(                                                                0/5). را در ايذذن موضذذوع، بيذذان کنيذذد   هجذذري بيسذذت و پذذنجم  

[    نمره2]


